
 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual)  

ช่ืองาน การขออนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมทรัพยากรน้ํา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยสารสนเทศทรัพยากรน้ํา ปรับปรุง ณ มิถุนายน 2561 



 

1. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหการขออนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรหนวยงานตางๆ ในสังกัดกรมทรัพยากรน้ําเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน มีความถูกตองตามระเบียบของทางราชการท่ีกําหนดและเพ่ือควบคุมใหการจัดหาดาน
คอมพิวเตอรและการสื่อสารของหนวยงานภายในสังกัดกรมทรัพยากรน้ําเปนไปตามแนวทางนโยบายจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเพ่ือใหการจัดหาตางๆ ดานระบบคอมพิวเตอรเปนไปอยางบูรณาการ 
สอดคลองกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหนวยงานท่ีจัดทําข้ึนสามารถยกระดับกระบวนการจัดทําไปจนถึง                 
การขออนุมัติโครงการใหมีความชัดเจน โปรงใส และตรวจสอบได 

2. ขอบขาย 
 ข้ันตอนในการอนุมัติโครงการจัดหาดานระบบคอมพิวเตอรครอบคลุมถึงการจัดซ้ือ การจาง การจาง            
ท่ีปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน และการเชาคอมพิวเตอรอุปกรณเชื่อมโยง ซอฟตแวร 
ระบบตางๆ โปรแกรมประยุกตระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสาร ตลอดจนอุปกรณฮารดแวรอ่ืนใดท่ีมี
ลักษณะเปนครุภัณฑคอมพิวเตอรตามท่ีสวนราชการสวนกลาง (กรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ และกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) กําหนด โดยครอบคุลมการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัด            
กรมทรัพยากรน้ํา ท้ังนี้ การอนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรดังกลาวครอบคลุมการจัดหาท่ีใชเงิน
งบประมาณ การเปลี่ยนแปลงรายการ/เงินเหลือจายประจําป หรือเปนการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ หรือเปนการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณจากกองทุนตางๆ งบอุดหนุน เงินชวยเหลือ หรือเงิน
นอกงบประมาณ  หรือเงินรายไดของหนวยงาน ท้ังนี้ จะไมพิจารณาโครงการท่ีเก่ียวกับการบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร 

3. เอกสารอางอิง 
 3.1 มติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 23 มีนาคม 2547 เรื่อง “หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของรัฐ” ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0504/4956 ลงวันท่ี 30 
มีนาคม 2547  
 3.2 คําสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท่ี 278/2560 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2560 
เรื่อง “แตงต้ังคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม”  
 3.3 คําสั่งคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ท่ี 1/2560 ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2560 เรื่อง “แตงต้ังคณะอนุกรรมการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม”  
 3.4 คําสั่งกรมทรัพยากรน้ํา ท่ี 228/2561 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2561 เรื่อง” แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทรัพยากรน้ํา 

4. เอกสารประกอบการพิจารณา 
 4.1 แบบฟอรม ICT-MGNT๐๑-F๐๑ สําหรับโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีมีมูลคาการจัดหาใน
วงเงินเกินกวา 5 ลานบาท 
 4.2 แบบฟอรม ICT-MGNT๐๑-F๐2 สําหรับโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีมีมูลคาการจัดหาใน
วงเงินไมเกินกวา 5 ลานบาท (กรณีอํานาจอนุมัติระดับกระทรวง) 
 4.3 แบบฟอรม ICT-MGNT๐๑-F๐2 สําหรับโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีมีมูลคาการจัดหาใน
วงเงินไมเกินกวา 5 ลานบาท (กรณีอํานาจอนุมัติระดับกรม) 
 ดูรายละเอียดไดจากเว็บไซต http://www.dwr.go.th (หัวขอ “ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
CIO”) 
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 4.4 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร และ เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปดตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมประกาศใชครั้ง
ล าสุ ดก อนวั นยื่ น คํ าขออนุ มั ติ โครงการจั ดหาระบบคอมพิวเตอร  ดู รายละเ อียดได จากเว็ บไซต 
http://www.mict.go.th 
 4.5 แบบบัญชีราคากลาง งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต และแบบฟอรมรายงานผลการ
จัดหาระบบกลองโทรทัศนวงจร (CCTV) ดูรายละเอียดไดจากเว็บไซต http://www.mict.go.th 

5. นิยาม 
 5.1 การจัดหา : การจัดซ้ือ การจาง การจางท่ีปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน 
และการเชาระบบ 
 5.2 ระบบ : คอมพิวเตอร อุปกรณเชื่อมโยง ซอฟตแวรระบบตางๆ โปรแกรมประยุกต ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรและการสื่อสาร ตลอดจนอุปกรณฮารดแวรซอฟตแวรอ่ืนใดท่ีมีลักษณะเปนครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ี
สวนราชการสวนกลาง (กรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) กําหนด 
 5.3 ขอเสนอโครงการ : ขอเสนอโครงการจัดหาดานระบบคอมพิวเตอร ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 
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6. ข้ันตอนการขออนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร 

สัญลักษณ                        เริ่มตน  / สิ้นสดุ                   ดําเนินการ                    พิจารณา            ตดิตอ/ประสาน 
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• ขอเสนอโครงการจัดหาที่มีมูลคาเกิน 5 ลานบาท  

• ขอเสนอโครงการจัดหาที่มีมูลคาไมเกิน 5 ลานบาท* 
    (* - งบประมาณประจําป (ทุกกรณี)  
       - งบเงินเปลี่ยนแปลงรายการ/เงินเหลือจาย  
         (เฉพาะที่ไมเปนไปตามเกณฑที่สวนราชการสวนกลางกําหนด)  
       - งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร) 
 

เห็นชอบ/อํานาจอนุมัติของหนวยงาน 
(นําเขาในคณะกรรมการบริหาร ทส.เพื่อทราบ) 

ไมเห็นชอบ 

ศสท. รวมรวบขอเสนอโครงการนําเสนอ  
ผอ.ศสท./ CIO ทน. พิจารณาลงนาม  

และนําสงขอเสนอโครงการ (จํานวน 4 ชุด)  

หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ  
(สํานัก/กอง/ศูนย/กลุม/สทภ.1-11) 

จัดทําขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรตาม
แบบฟอรมและหลักเกณฑที่กําหนด 

 

เริ่มตน 

คณะกรรมการบริหาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
กรมทรัพยากรน้ํา เพ่ือพิจารณาให 

ความเห็นชอบ 

•  ขอเสนอโครงการจัดหาที่มีมูลคาไมเกิน 5 ลานบาท**  
    (** งบเงินเปลี่ยนแปลงรายการ/ เงินเหลือจาย 
         (เฉพาะที่เปนไปตามเกณฑที่สวนราชการ  
          สวนกลางกําหนด)) 
 

เห็นชอบ/นําเขาคณะอนุกรรมการฯ ทส./
คณะกรรมการบริหาร ทส. เพื่อพิจารณา 

สิ้นสุด 

ศทส. นําสงขอเสนอโครงการที่ CIO ทส. 
ลงนาม (ฉบับสมบูรณ จํานวน 1 ชุด) 
ใหหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ  

 

คณะอนุกรรมการฯ ทส. 
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ขอเสนอโครงการ 

ศทส. นําสงขอเสนอโครงการท่ี CIO ทน.  
ลงนาม  (ฉบับสมบูรณ จํานวน 1 ชุด) 

ใหหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ 
 

ไมเห็นชอบ 

ศสท.ประสาน/ 
ตรวจสอบรายละเอียด
ขอเสนอโครงการใน
เบื้องตน กอนนําเขา
คณะกรรมการฯ ทน. 

พิจารณา 

 

ไมเห็นชอบ 

ดําเนินการตาม พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจางฯ 

 

เห็นชอบ/ ใหเปนอํานาจอนุมัติหนวยงาน 
 

 นําสงขอเสนอโครงการ (จํานวน 4 ชุด) 
เขาคณะกรรมการบริหารฯ ทส.   

เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 

ศสท. พิจารณานําสงขอเสนอ
โครงการตามหลักเกณฑที่กําหนด 

ศสท. นําสงขอเสนอโครงการท่ี CIO ทน. 
ลงนาม (ฉบับสมบูรณจํานวน 3 ชุด)  

เขาคณะกรรมการบริหารฯ ทส. เพื่อทราบ 

 

เพื่อพิจารณา เพื่อทราบ 



 

7. การดําเนินงานเพ่ือขออนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร 

    7.1 เริ่มตน 
     การขออนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรสามารถเกิดข้ึนไดใน 2 กรณี ไดแก 
 1) การขออนุมัติโครงการเพ่ือประกอบการจัดทําคําของบประมาณประจําป ซ่ึงเกิดข้ึนเปนประจําทุกป 
โดยสํานักงบประมาณจะเปนผูกําหนดปฏิทินงบประมาณประจําปข้ึน และเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ
เพ่ือใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 
 2) การขออนุมัติโครงการท่ีเกิดข้ึนระหวางปงบประมาณโดยการใชงบประมาณเหลือจายประจําปของกรม
หรือเกิดจาการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ หรือเปนการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานในปงบประมาณ หรือ
เปนการเปลี่ยนแปลงรายงานงบประมาณจากกองทุนตางๆ งบอุดหนุน เงินชวยเหลือ หรือเงินนอกงบประมาณ 
หรือเงินรายได 
 ข้ันตอนการขออนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรนี้ หนวยงานสังกัดกรมทรัพยากรน้ําสามารถใช
เปนแนวทางการปฏิบัติไดท้ัง 2 กรณี 

 7.2 การจัดทําขอเสนอโครงการ 
 หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ําท่ีประสงคจะจัดหาระบบคอมพิวเตอรจะตอง
จัดทําขอเสนอโครงการตามแบบฟอรมท่ีกําหนด (แบบฟอรม ICT-MGNT๐๑-F๐๑ สําหรับโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรท่ีมีมูลคาการจัดหาในวงเงินเกินกวา 5 ลานบาท/ แบบฟอรม ICT-MGNT๐๑-F๐2 สําหรับโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีมีมูลคาการจัดหาในวงเงินไมเกินกวา 5 ลานบาท (กรณีอํานาจอนุมัติระดับกระทรวง)/ 
แบบฟอรม ICT-MGNT๐๑-F๐2 สําหรับโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรท่ีมีมูลคาการจัดหาในวงเงินไมเกินกวา 
5 ลานบาท (กรณีอํานาจอนุมัติระดับกรม))  
 โดยโครงการจัดหาดังกลาวตองสอดคลองกับแผนงานยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวง และแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของกรมทรัพยากรน้ํา หรือเปนโครงการจัดหาท่ีใชงบประมาณเหลือจายของ
หนวยงาน หรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณจากกองทุนตางๆ งบอุดหนุน เงินชวยเหลือ หรือเงิน
นอกงบประมาณ หรือเงินรายได ซ่ึงขอเสนอโครงการจะตองใหหลักการและเหตุผลในการจัดหาประกอบ โดยมี
เอกสารหลักฐานท่ีมาของความจําเปนดังกลาวแนบมาเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้ําตอไป  
 ท้ังนี้ เม่ือหนวยงานสังกัดกรมทรัพยากรน้ําไดจัดทําขอเสนอโครงการแลว กอนท่ีจะสงใหคณะกรรมการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทรัพยากรน้ํา หนวยงานจะตองนําเสนอขอเสนอโครงการจัดหา
ดังกลาวใหผู อํานวยการหรือผูรักษาราชการแทนหรือผูจัดทําที่ไดรับมอบหมายลงนามในฐานะผูจัดทํา/            
ขออนุมัติโครงการ เพ่ือจัดสงขอเสนอโครงการดังกลาวใหคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ                
การสื่อสาร กรมทรัพยากรน้ํา ตอไป 

 7.3 โครงการท่ีไดผอนปรนใหกรมทรัพยากรน้ํา (หนวยงานระดับกรม) อนุมัติโครงการไดเอง 
 หากโครงการจัดหาดังกลาวมีมูลคาไมเกิน 5 ลานบาท และเปนกรณีการจัดหาระบบคอมพิวเตอรและ
อุปกรณท่ีใชเปนอุปกรณสํานักงาน หรือการจัดหาเพ่ือทดแทนของเดิม (ท้ังนี้ไมรวมระบบงาน) และ/หรือการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตามเกณฑท่ีสวนราชการสวนกลาง (กรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ หรือ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) ไดกําหนดไวแลว โดยเปนการจัดหาท่ีใชงบประมาณเหลือจายประจําป 
หรือเปนการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานในปงบประมาณ หรือเปนการเปลี่ยนแปลงรายงานงบประมาณจาก
กองทุนตางๆ งบอุดหนุน เงินชวยเหลือ หรือเงินนอกงบประมาณ หรือเงินรายได (ยกเวนการจัดหาท่ีเปนการขอตั้ง
งบประมาณรายจายประจําป) ซ่ึงถือเปนโครงการจัดหาท่ีคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
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สื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดผอนปรนใหอยูในความรับผิดชอบท่ีหนวยงานสามารถ
พิจารณาอนุมัติโครงการไดเอง ท้ังนี้ ตองอยูภายใตกรอบแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหความเห็นชอบเม่ือวันท่ี 
23 มีนาคม 2547 ตามกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และสอดคลองกับแนวทางของคณะ
กรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีถือ
ปฏิบัติ  

 โดยหนวยงานสังกัดกรมทรัพยากรน้ําจะตองจัดเตรียมเอกสารขอเสนอโครงการจํานวน 1 ชุด สงมาท่ี
ศูนยสารสนเทศทรัพยากรน้ําเพ่ือรวบรวมนําเขาพิจารณาในคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กรมทรัพยากรน้ํา สําหรับขอเสนอโครงการท่ีผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทรัพยากรน้ํา แลว หนวยงานจะตองจัดเตรียมเอกสารขอเสนอโครงการ
ฉบับสมบูรณหรือไดแกไขปรับปรุงเรียบรอยแลว จํานวน 4 ชุด พรอมลงลายมือชื่อผูจัดทํา/ขออนุมัติโครงการ             
สงมาท่ีศูนยสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (ฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กรมทรัพยากรน้ํา) เพ่ือนําเสนอ CIO กรมทรัพยากรน้ํา ลงนามรับรองผลการพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป 

    สําหรับขอเสนอโครงการท่ี CIO กรมทรัพยากรน้ํา ไดลงนามรับรองผลการพิจารณาอนุมัติโครงการแลว 
ศูนยสารสนเทศทรัพยากรน้ําจะดําเนินการนําสงฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 3 ชุด เพ่ือทราบ และสงคืนเอกสารขอเสนอ
โครงการ (ฉบับสมบูรณ) จํานวน 1 ชุด ใหหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ 
 ท้ังนี้ เม่ือหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการไดรับคืนขอเสนอโครงการ (ฉบับสมบูรณ) สามารถดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คูขนานกันไปได เพ่ือไมใหเกิดความ
ลาชาในดานงบประมาณ 
 สวนโครงการจัดหาท่ีมีมูลคาโครงการเกินวงเงินท่ีกําหนด โครงการจัดหาท่ีไมเปนไปตามเกณฑท่ี               
สวนราชการสวนกลางกําหนด หรือไมไดรับการผอนปรนใหอยูในความรับผิดชอบท่ีกรมทรัพยากรน้ําสามารถ
พิจารณาอนุมัติโครงการไดเอง หรือโครงการตามการจัดทําคําของบประมาณประจําป กรมทรัพยากรน้ําจะตองนํา
โครงการเสนอผานคณะอนุกรรมการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมตอไป 

 7.4 การดําเนินการจัดหาตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
สําหรับโครงการท่ีไดรับการผอนปรนฯ 

  โครงการท่ีเขาเง่ือนไขตามเกณฑท่ีผอนปรนใหอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานระดับกรมสามารถ
พิจารณาอนุมัติโครงการได โดยใหหนวยงานดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และนําสงขอเสนอโครงการใหคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือทราบตอไป การดําเนินการท้ังสองข้ันตอนตามลําดับกอนหลัง 
หนวยงานสามารถพิจารณาดําเนินการใหถูกตองตามความจําเปนของหนวยงาน 

7.5 การนําเสนอในคณะอนุกรรมการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากร         
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ในกรณีท่ีขอเสนอโครงการเปนโครงการเพ่ือพิจารณา ซ่ึงไมไดเปนอํานาจอนุมัติของกรมทรัพยากรน้ํา              
ใหหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการจัดเตรียมเอกสารขอเสนอโครงการจํานวนไมนอยกวา 40 ชุด นําสงศูนย
สารสนเทศทรัพยากรน้ํา เพ่ือเตรียมนําเขาสูการพิจารณาของคณะอนุกรรมการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตอไป 
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7.6 การพิจารณากลั่นกรองโครงการในคณะอนุกรรมการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เม่ือคณะอนุกรรมการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ไดรับเอกสารขอเสนอโครงการของแตละหนวยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแลว โดยฝายเลขานุการ (คณะอนุกรรมการ) จะตองจัดใหมีการประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการใน
เวลาท่ีเหมาะสมโดยเร็วภายใน 45 วัน หรือตามปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยอาศัยหลักเกณฑและ
แนวนโยบายการกลั่นกรองโครงการตามท่ีคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนด  

หนวยงานผูรับผิดชอบขอเสนอโครงการตองเตรียมเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการหรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของ
เขารวมประชุมเพ่ือใหรายละเอียดขอมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองโครงการของคณะอนุกรรมการ              
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

โดยคณะอนุกรรมการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ            
และสิ่งแวดลอมสามารถเรียกเอกสาร ขอมูลเพ่ิมเติมจากเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการหรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 
และสามารถท่ีจะแสดงขอคิดเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบโครงการของคณะกรรมการ 
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สําหรับโครงการของหนวยงานท่ีไมเปนไปตามเกณฑ หรือความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หนวยงานจะตองเตรียม
เอกสารจํานวนไมนอยกวา 4 ชุด นําสงใหฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมท้ังไฟลงาน เพ่ือประกอบการพิจารณาของ             
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เม่ือไดรับขอเสนอโครงการแลว จะดําเนินการจัดเตรียมการประชุม ตลอดจน
ประสานความพรอมกับหนวยงานท่ีจะนําขอเสนอโครงการท่ีผานการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือนําสูการพิจารณา
อนุมัติโครงการจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตอไป 

7.7 การพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม มีอํานาจหนาท่ีพิจารณาอนุมัติขอเสนอโครงการ โดยนําประเด็นขอเสนอแนะและขอสังเกตของ
คณะอนุกรรมการดานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมประกอบการพิจารณาอนุมัติขอเสนอโครงการ 

ท้ังนี้ คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอาจจะมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ขอสั่งการใหมีการแกไขปรับปรุงรายละเอียด หรือมีขอวินิจฉัยอ่ืนใด
เก่ียวกับโครงการเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานจะตองรับประเด็นตางๆ ดังกลาวไปปฏิบัติ โดยคณะกรรมการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อาจพิจารณาให
คณะอนุกรรมการดานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทําการทบทวนขอเสนอโครงการของหนวยงานเพ่ิมเติมได ซ่ึงสงผลใหหนวยงานท่ีไดรับการเสนอแนะ
ตองเริ่มจัดทําขอเสนอโครงการใหม 
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7.8 การลงนามรับรองโครงการของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (CIO) 

 ขอเสนอโครงการท่ีผานการอนุมัติใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแลว หนวยงานจะตองจัดเตรียมเอกสารขอเสนอ
โครงการฉบับสมบูรณ หรือไดแกไขปรับปรุงเรียบรอยแลว พรอมลงลายมือชื่อการรับรองโครงการของ CIO ของ
หนวยงานระดับกรมใหครบถวน โดยจัดเตรียมเอกสารจํานวน 4 ชุด เสนอผานฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือ CIO ทส. จะไดลงนาม
รับรองตอไป 

 สําหรับขอเสนอโครงการท่ี CIO ทส. ไดลงนามรับรองแลว ฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะดําเนินการนําสงกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สํานักงบประมาณ แหงละ 1 ชุด ฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 1 ชุด (สําหรับข้ึนทะเบียน
โครงการ) และสงคืนหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ จํานวน 1 ชุด 

7.9 การดําเนินการจัดหาตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
สําหรับโครงการท่ีผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เม่ือหนวยงานไดรับเอกสารโครงการท่ี CIO ทส. ใหการรับรองแลว (โครงการท่ีเปนอํานาจอนุมัติโดย ทส.) 

ใหหนวยงานดําเนินการจัดหาตามขอเสนอโครงการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ตอไป 

อนึ่ง ในกรณีท่ีเปนการขออนุมัติโครงการเพ่ือประกอบการจัดทําคําของบประมาณประจําป หนวยงาน
จะตองดําเนินการตามข้ันตอนท่ีเก่ียวของทุกข้ันตอนจนแลวเสร็จ โดยใหระยะเวลามีความสอดคลองกับปฏิทิน 
การจัดทําคําของบประมาณประจําปนั้นๆ ดวย  

8. ขอเสนอแนะประกอบการจัดทําขอเสนอโครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร 
 8.1 กรณีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร (PC) และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก (Note book) ขอใหหนวยงาน
พิจารณาจัดหาครุภัณฑอ่ืนประกอบตอคอมพิวเตอร ๑ เครื่อง ดังนี้ 
 - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย  
 - ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย  
 - เครื่องสํารองไฟฟา (เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร (PC)) 
 8.2 กรณีการจัดหาระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ขอใหจัดทํา “แบบฟอรมรายงานผลการจัดหาระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)” แนบประกอบขอเสนอโครงการ  
 8.3 กรณีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร ขอใหจัดทํา “แบบบัญชีราคากลาง งานพัฒนาระบบ ประเภท
โปรแกรมประยุกต” และ “ใบเสนอราคา” แนบประกอบขอเสนอโครงการ 
 8.4 กรณีการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีไมตรงตามเกณฑท่ีสวนราชการสวนกลาง (กรมบัญชีกลาง     
สํานักงบประมาณ หรือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ตองแนบใบเสนอราคา ๓ ผลิตภัณฑ 
และ ๓ ผูประกอบการ  
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