คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนการพิจารณาขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ
ที่มีมูลคาเกินกวา ๑๐๐ ลานบาทขึ้นไป
ความเปนมา
๑. การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ ที่มมี ูลคาเกินกวา ๑๐๐ ลานบาทขึ้นไป
๑.๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (แกไขอํานาจเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๒๐
กันยายน ๒๕๕๖) เห็นชอบใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ โดยใหมีอํานาจหนาที่
พิจ ารณากลั่ น กรองความเหมาะสม เสนอแนะแนวทางการจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร ข องส ว นราชการ ที่ ใ ช
งบประมาณแผนดินในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรที่มีมูลคาเกินกวา ๑๐๐ ลานบาทขึ้นไป โดยเฉพาะการบูรณา
การงบประมาณ เทคโนโลยี และการใชขอมูลรวมกัน เพื่อลดความซ้ําซอนในการดําเนินการ รวมทั้งใหมีการใช
เกณฑมาตรฐานเดียวกันในการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวมถึง
พิจารณาติดตามแผนงานและโครงการที่ไดใหความเห็นชอบของสวนราชการ เสนอแนะขอวินิจฉัย ปญหาและ
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
๑.๒ มติ คณะรั ฐ มนตรี วั น ที่ ๑๓ ตุ ล าคม ๒๕๕๘ เห็ น ชอบให ป รั บ ปรุ งอํ านาจหน าที่ของ
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ ในขอ ๑.“พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสม เสนอแนะแนวทาง
การจัดหาระบบคอมพิวเตอรของสวนราชการ องคการมหาชน ที่ใชงบประมาณแผนดิน รวมถึงแหลงเงินอื่นที่
นอกเหนือจากงบประมาณแผนดินซึ่งเปนภาระที่รัฐจะตองตั้งงบประมาณชดใชในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร ที่มี
มูลคาเกินกวา ๑๐๐ ลานบาทขึ้นไป โดยเฉพาะการบูรณาการงบประมาณ เทคโนโลยี และการใชขอมูลรวมกัน
เพื่อลดความซ้ําซอนในการดําเนินการ รวมทั้งใหมีการใชเกณฑมาตรฐานเดียวกันในการพิจารณาการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของรัฐใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ” โดยใหอํานาจหนาที่ขออื่นคงเดิม
องคประกอบของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
ที่มีประสบการณและเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เปนประธานกรรมการ และมีสํานักสงเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเปนฝายเลขานุการคณะกรรมการดังกลาว
๒. การจัดทําคูมือกระบวนการพิจารณาขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ ที่มี
มูลคาเกินกวา ๑๐๐ ลานบาทขึ้นไป
สืบเนื่องจากสํานักงาน ก.พ.ร. ไดเห็นชอบกับกระบวนการสรางคุณคาของ สป.ทก. ที่มีการ
ทบทวนใหม โดยกระบวนการพิจารณาขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐที่มีมูลคาเกินกวา ๑๐๐ ลาน
บาทขึ้นไป เปนหนึ่งในกระบวนการสรางคุณคาที่ไดรับความเห็นชอบ
ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ PM ๕
กําหนดให ส ว นราชการต องกําหนดมาตรฐานการปฏิ บั ติ งานของกระบวนการสร างคุณค า และกระบวนการ
สนับสนุน โดยมีวิธีการในการนํามาตรฐานการปฏิบัติงานดังกลาวใหบุคลากรนําไปสูปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุผลตาม
ขอกําหนดที่สําคัญ

๒
วัตถุประสงค
๑. เพื่อ ใหสํ า นัก สง เสริม และพัฒ นารัฐ บาลอิเ ล็ก ทรอนิก สซึ่ง เปน สํา นัก ที่ร ับ ผิด ชอบหลัก และเปน ฝา ย
เลขานุการคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ มีคูมือปฏิบัติงานที่ชั ดเจนเปนลายลักษณอักษร
แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตาง ๆ ที่ชัดเจน
๒. เพื่อใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขาใจขั้นตอนกระบวนการพิจารณาขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของรัฐที่มีมูลคาเกินกวา ๑๐๐ ลานบาทขึ้นไป
๓. เพื่อใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและทราบกระบวนการพิจารณาขอเสนอโครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐที่มีมูลคาเกินกวา ๑๐๐ ลานบาทขึ้นไป
๔. เพือ่ เปนเครื่องมือใหผูบริหารติดตามงานไดในทุกขั้นตอน
๕. เพื่อใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงาน
ผลลัพธของกระบวนการ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐที่มีมูลคาเกินกวา ๑๐๐ ลานบาทขึ้นไป มีการบูรณาการงบประมาณ
เทคโนโลยี และการใชขอมูลรวมกัน ลดความซ้ําซอนในการดําเนินการ รวมทั้งมีการใชเกณฑมาตรฐานเดียวกัน
ผูรับบริการและ ผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูรับบริการ คือ สวนราชการ องคการมหาชน ที่ใชงบประมาณแผนดิน รวมถึงแหลงเงินอื่นที่นอกเหนือจาก
งบประมาณแผนดินซึ่งเปนภาระที่รัฐจะตองตั้งงบประมาณชดใชในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร ที่มีมูลคาเกินกวา
๑๐๐ ลานบาทขึ้นไป
ตัวชี้วัดของกระบวนการ
การแจงผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐที่มีมูลคาเกินกวา ๑๐๐ ลานบาท ไปยัง
หนวยงานภายใน ๒ สัปดาห นับตั้งแตวันที่คณะกรรมการฯ มีมติรับรองผลการพิจารณา
การติดตามผลของตัวชี้วัดกระบวนการ
สําหรั บ การติ ด ตามและประเมิน ผลจะดํ าเนิ น การติ ด ตามโดยผู บั งคับ บั ญชาในแต ล ะขั้น ตอนของการ
ดําเนินงาน
มาตรฐานคุณภาพ
๑. การจัดทําเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
๒. แบบบัญชีราคากลาง งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต (Application Software Development)
๓. การจัดทําขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐที่มีมูลคาเกินกวา ๑๐๐ ลานบาทขึ้นไป
และแจงเวียนใหหนวยงานทราบทุกปงบประมาณ
๔. มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ ที่พิจารณาความครบถวนของขอมูล และ
กลั่นกรองความเหมาะสมและแจงใหหนวยงานทราบ กอนเสนอคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
ของรัฐพิจารณา

๓
ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
ดานความตองการของผูรับบริการ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐทีม่ ีมูลคาเกินกวา ๑๐๐ ลานบาทขึ้นไป สามารถดําเนินการไดบรรลุ
ตามวัตถุประสงคของโครงการและภายใตงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
ดานกฏหมาย
ขอมูลดานกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของหรือที่ผูปฏิบัติควรศึกษาความรูเพิ่มเติม ประกอบดวย
- กฎหมายที่เกี่ยวของกับดานคอมพิวเตอร เชน พรบ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พรบ.การกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เปนตน
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
ดานประสิทธิภาพของกระบวนการ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐที่มีมูลคาเกินกวา ๑๐๐ ลานบาทขึ้นไปที่ผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐมีความเหมาะสมทางดานงบประมาณ เทคโนโลยี และการใชขอมูล
รวมกัน
ดานความคุมคาและการลดตนทุน
หนวยงานภาครัฐแตละหนวยงานมีการดําเนินการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐที่มีมูลคาเกินกวา
๑๐๐ ลานบาทขึ้นไป ที่เหมาะสมทั้งดานงบประมาณ เทคโนโลยี และการใชขอมูลรวมกัน
คําอธิบายสัญลักษณที่ใช
รูปแบบสัญลักษณ

ความหมาย
จุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
การตัดสินใจ เชน การตรวจสอบ การอนุมัติ
แสดงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน

๔
ภาพความเชื่อมโยงของกระบวนการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ กับหนวยงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ
รายงานผลการจัดหาประจําปี

สวนราชการ
ส่ วนราชการ
/องค
การมหาชน
จัดทํา

แจ้ งผลการพิจารณา

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ฯ
เสนออนุมัติ
ไม่ ผ่าน

CIO ประจําหน่ วยงาน

ตังแต่ ๑๐๐ ล้ านบาท ขึนไป

ไม่ เกิน ๑๐๐ ล้ านบาท

คณะกรรมการจัดหา
ระบบคอมพิวเตร์ ของรัฐ

รายงานผลการพิจารณา

คณะกรรมการจัดหาคอมพิวเตอร์ ของหน่ วยงาน
แจ้ งผลการพิจารณางบประมาณ

รายงานผลประจําปี

เสนอของบประมาณ

สํ านักงบประมาณ
แจ้ งผลการพิจารณา

แต่ งตัง

กระทรวง ICT

คณะรัฐมนตรี

เสนออนุมตั ิ

สภาผู้แทนราษฎรฯ

จากภาพแสดงความเชื่อมโยงของกระบวนการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ
กับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งรายละเอียดที่จะนําเสนอจะขยายเพิ่มเติมในสวนของกระบวนการที่เกี่ยวของกับ
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐเปนหลัก เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดเขาใจถึงกระบวนการหรือภารกิจที่
จะตองดําเนินการ โดยจะขยายเปนขั้นตอนการดําเนินการเปน ๓ ขั้นตอนหลัก
ขั้นตอนการดําเนินการ
ขั้นตอนการดําเนินงานดังกลาวแสดงเปนผังกระบวนการ (Flow Chart) ประกอบดวย ๓ ขั้นตอนหลัก ดังนี้
๑. การวางแผนและการกําหนดหลักเกณฑ
๒. การพิจารณาโครงการ
๓. การติดตามผลการดําเนินการโครงการ

๕
๑. ขั้นตอนการวางแผนและการกําหนดหลักเกณฑ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เริ่มตน

จัดทํา/ทบทวนแผนการพิจารณาโครงการของ
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ

จัดทํา/ทบทวนแบบฟอรมขอเสนอโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรของรัฐที่มีมูลคาเกินกวา ๑๐๐
ลานบาทขึ้นไป

ไมเห็นชอบ

จัดทํา/ทบทวนเกณฑราคากลางครุภัณฑ
คอมพิวเตอร และเกณฑราคากลางอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ (ถามี)

คกก.พิจารณาให
ความเห็นชอบ
เห็นชอบ
นําหลักเกณฑ/แบบฟอรมตาง ๆ ที่ผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการแลวขึ้นที่เว็บไซต
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จัดทําหนังสือแจงเวียนใหสวนราชการ/องคการมหาชน
ที่เขาหลักเกณฑจัดสงโครงการฯ ตามแบบฟอรมให
คณะกรรมการพิจารณาภายในระยะเวลาที่กําหนด

สิ้นสุด

อธิบายขั้นตอนที่ ๑ การวางแผนและการกําหนดหลักเกณฑ (ระหวางเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน)
๑. สํานักสงเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของรัฐ วางแผนจัดทํา/ทบทวนหลักเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
๑.๑ จัดทํา/ทบทวนแผนการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ
โดยใหสอดคล องกับปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงบประมาณเพื่อใหการพิจารณาโครงการฯ
เปนไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด

๖
๑.๒ จัดทํา/ทบทวนแบบฟอรมขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐที่มีมูลคาเกินกวา
๑๐๐ ลานบาทขึ้นไป ซึ่งรายละเอียดของแบบขอเสนอโครงการฯ ไดมีการวิเคราะหความเหมาะสมทางดาน
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของในประเด็นหลัก ดังตอไปนี้
๑) ความเหมาะสมทางดานเทคนิค : โดยจะพิจารณาความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่ใช
การกําหนดขั้นตอน และรายละเอียดของระบบที่ชั ดเจน มีการนําเทคโนโลยี เขามาชว ยขจัด ความยุงยากและ
ซับซอนอยางไร การออกแบบสถาปตยกรรมระบบ ภาพรวมทั้ง Hardware และ Software เปนไปในทิศทางไหน
๒) ความเหมาะสมทางดานราคา : โดยพิจารณาวาเมื่อนํางบประมาณไปลงทุนพัฒนาแลวผลลัพธที่
ไดมีผลการตอบแทนอะไรบางที่จะเกิดขึ้นกับระบบราชการและกับประเทศอยางไร เชน ลดปญหาความซ้ําซอนของผลผลิต/
โครงการหรือกิจกรรมระหวางหนวยงาน ความคุมคาในการลงทุน ภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เปนตน
๓) ความสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของนโยบายรัฐบาลและของหนวยงาน : พิจารณาวา
งานที่ทํานั้นจําเปนตองดําเนินการ รองรับยุทธศาสตรที่สําคัญของหนวยงานหรือไม มีขอสัญญาหรือขอผูกพันหรือ
มีเ งื่อนไขที่ต องดํ าเนิ นการอย างไรบ าง เพื่อให เห็ น วาเป น งานที่จํ าเป นต องดํ าเนิ นการเพื่อตอบสนองนโยบาย
โดยรวมของภาครัฐและยุทธศาสตรตาง ๆ
๔) ความพรอมของหนวยงาน : ทั้งในเรื่องของสถานที่และบุคลากรที่สนับสนุนบุคลากร
ไดรับการเตรียมความพรอมโดยรับการฝกอบรมความพรอมกอนการพัฒนา ชวงพัฒนา และกอนใชจริง ซึ่งจะ
พิจารณาทั้งการดําเนินงานที่ผานมาและแผนการดําเนินงานตอไป
๕) กฎหมายที่เกี่ยวของ
๑.๓ จั ด ทํ า /ทบทวนเกณฑ ร าคากลางครุ ภั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอร และเกณฑ ร าคากลางอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวของ (ถามี) โดยผูที่เกี่ยวของจะยกรางแลวมานําเสนอคณะกรรมการใหความเห็นชอบ เชน
๑) การจั ด ทําเกณฑร าคากลางและคุณ ลั กษณ พื้น ฐานครุ ภั ณฑค อมพิว เตอร โดยมีศูน ย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเปนฝายเลขานุการรวมดวย จะเปนผูดําเนินการเปนหลัก
๒) แบบบัญชีราคากลาง งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต (Application Software
Development) โดยมีสํานักสงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนผูดําเนินการหลัก
๒. เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ
๓. นําขึ้นเผยแพรที่เว็บไซต www.mict.go.th หรือ http://100m.mict.go.th
๔. จัดทําหนังสือแจงเวียนใหสวนราชการ/องคการมหาชนทราบและจัดสงรายละเอียดโครงการที่เขา
หลักเกณฑประจําปงบประมาณที่จะขออนุมัติ ใหคณะกรรมการพิจารณาโดยกําหนดระยะเวลาเสนอโครงการ
ประมาณ ๓ เดือน เชน จัดสงหนังสือแจงหนวยงานเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ เพื่อใหหนวยงานจัดสงโครงการประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๘ และจัดสงใหคณะกรรมการพิจารณาภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

๗
๒. ขั้นตอนการพิจารณาโครงการ
สวนราชการ/องคการมหาชน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เริ่มตน
จัดทําขอเสนอโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของรัฐตามแบบฟอรมและ
หลักเกณฑที่ประกาศ
เสนอโครงการตอคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวง เพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบ
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงฯ
ลงนามกํากับทายเอกสารผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวง
คณะอนุกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ ตรวจสอบ
ความครบถวน/จัดทําขอสังเกตเพิ่มเติมของขอมูลโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรของรัฐที่สวนราชการ/องคการมหาชนสงมา
จัดทํารายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจง
ขอสังเกตเพิ่มเติม

ไมครบถวน

รายละเอียด/
ขอสังเกตเพิม่ เติม

ครบถวน
ประสานจัดประชุมคณะกรรมการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรของรัฐ
ประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของรัฐ
ไมเห็นชอบ

จัดทําหนังสือแจงขอสังเกต
เพิ่มเติม พรอมกําหนดวันสง
มอบภายใน ๒ สัปดาห
ดําเนินการโครงการ ตามขั้นตอนระเบียบ
วิธีการงบประมาณตอไป
สิ้นสุด

เห็นชอบใน
หลักการ

เห็นชอบ

จัดทําหนังสือแจงผลการ
พิจารณา พรอมขอสังเกต
เพิ่มเติม (ถามี)

๘
อธิบายขั้นตอนที่ ๒ การพิจารณาโครงการ (ระหวางเดือนพฤศจิกายน – เมษายน)
๑. หนวยงานจัดทําขอเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐที่มีมูลคาเกินกวา ๑๐๐ ลาน
บาทขึ้นไป ตามแบบฟอรมและหลักเกณฑที่ประกาศโดยดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ http://100m.mict.go.th
๒. หนวยงานนําเสนอโครงการตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวง
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
๓. ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงฯ ลงนามกํากับทายเอกสารผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวง กอนสงใหคณะกรรมการจัดหา
ระบบคอมพิ ว เตอร ของรั ฐ พิ จ ารณา โดยหน ว ยงานจั ด ส ง เป น เอกสารจํ า นวน ๒๐ ชุ ด พร อ มในรู ป แบบไฟล
อิเล็กทรอนิกส จํานวน ๑ ชุด
๔. คณะอนุ กรรมการจัด หาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารและ
ขอเสนอโครงการ ซึ่งหากมีขอสังเกตเพิ่มเติมจะจัดสงรายละเอียดขอสังเกตใหหนวยงานดําเนินการ กอนนําเขาที่
ประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐพิจารณา
๕. ประสานจั ด ประชุ ม คณะกรรมการจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร ข องรั ฐ พร อ มทั้ ง ประสานแจ ง
หนวยงานเพื่อเขานําเสนอรายละเอียดโครงการ
๖. ประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการฯ
ตามที่หนวยงานเสนอ (จะแจงผลใหหนวยงานทราบภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่หนวยงานสงเรื่องมา)
๑) ในกรณีที่คณะกรรมการฯ พิจารณาแลวมีมติใหหนวยงานจัดทํารายละเอียดเพิ่มเติม จะแจงให
หนวยงานทราบในที่ประชุม และจัดทําหนังสือเพื่อแจงขอสังเกตเพิ่มเติมใหหนวยงานทราบ
พรอมกําหนดวันใหหนวยงานสงมอบนับถัดไปประมาณ ๒ สัปดาห จากวันที่แจงเรื่องเพื่อให
หนวยงานดําเนินการและจัดสงใหคณะกรรมการฯพิจารณาอีกครั้ง
๒) ในกรณีที่คณะกรรมการฯ พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการฯ ตามที่หนวยงานเสนอ
หรือกรณีที่เห็นชอบพรอมมีขอสังเกตเพิ่มเติมโดยไมตองใหหนวยงานเขามานําเสนออีก จะแจง
ให หน วยงานทราบในที่ประชุ ม และจัดทําหนั งสื อเพื่อแจ งผลการพิจารณาให หน วยงานทราบ
ซึ่งหนวยงานจะไปดําเนินการโครงการ ตามขั้นตอนระเบียบวิธีการงบประมาณตอไป
หมายเหตุ: การกําหนดระยะเวลาการพิจาณาดังกลาวอาจจะเปลี่ยนแปลงได ขึ้นอยูกับความพรอมของหนวยงานที่
จัดสงโครงการ

๙
๓. ขั้นตอนการติดตามผลการดําเนินการโครงการ
สวนราชการ/องคการมหาชน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เริ่มตน
จัดทํา/ทบทวนแบบฟอรมการติดตาม
แผนงานโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของรัฐ
ไมเห็นชอบ

คกก.พิจารณาให
ความเห็นชอบ
เห็นชอบ

นําแบบฟอรมการติดตามแผนงานโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรของรัฐ ที่ผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการแลวขึ้นที่เว็บไซตกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร

รายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ ที่
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ

จัดทําหนังสือแจงเวียนใหสวนราชการ/องคการมหาชน
ที่มีโครงการผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ
จัดสงรายงานผลตามแบบฟอรมฯ
รวบรวมสรุปผลการติดตามโครงการที่ผา น
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรของรัฐ
จัดทําหนังสือรายงานผลการดําเนินการให
คณะรัฐมนตรีทราบ
สิ้นสุด

อธิบายขั้นตอนที่ ๓ การติดตามผลการดําเนินการโครงการ (ระหวางเดือนกันยายน – ตุลาคม)
๑. สํานักสงเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของรั ฐจัดทําหรือทบทวนแบบฟอร มการติดตามแผนงานโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรั ฐ
ที่มีมูลคาเกินกวา ๑๐๐ ลานบาทขึ้นไปและผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ
ในปงบประมาณที่ผานมา
๒. สํานักสงเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสนําแบบฟอรมการติดตามแผนงานโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรของรัฐ ที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการแลวขึ้นที่เว็บไซต http://100m.mict.go.th
๓. สํานักสงเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสจัดทําหนังสือแจงเวียนใหสวนราชการ/องคการมหาชน
ทีเ่ คยจัดสงโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐที่มีมูลคาเกินกวา ๑๐๐ ลานบาท และผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการฯ เพื่อรายงานผลตามแบบฟอรมฯ ที่คณะกรรมการฯกําหนด

๑๐
๔. หนวยงานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ ที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ พรอมรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมการฯ (ถามี)
๕. สํานักสงเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส รวบรวมสรุปผลการติดตามโครงการที่ผานความ
เห็นชอบเพื่อเสนอคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ
๖. สํานักสงเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส จัดทําหนังสือรายงานผลการติดตามโครงการที่
ผานความเห็นชอบใหคณะรัฐมนตรีทราบ

ตารางจัดทํา ขอกําหนดและตัวชี้วัดของกระบวนการที่สรางคุณคา และกระบวนการสนับสนุน
ลําดับ

ชื่อกระบวนการ

ผลลัพธของ
กระบวนการ

ผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดเสีย

ขอกําหนดที่ ๑.๑
ความตองการของ
ผูรับบริการ

ขอกําหนดที่ ๑.๒
ความตองการของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

ขอกําหนดที่ ๒
ดานกฎหมาย

ขอกําหนดที่ ๓
ดานประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ

ขอกําหนดที่ ๔
ดานความคุมคา
และการลดตนทุน

สรุปขอกําหนดที่
สําคัญของ
กระบวนการ

ตัวชี้วัดของ
กระบวนการ

๑.

กระบวนการ
พิจารณาขอเสนอ
โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของรัฐที่
มีมูลคาเกินกวา ๑๐๐
ลานบาทขึ้นไป

โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของรัฐ
ที่มีมูลคาเกินกวา
๑๐๐ ลานบาทขึ้น
ไป มีการบูรณา
การงบประมาณ
เทคโนโลยี และการ
ใชขอมูลรวมกัน ลด
ความซ้ําซอนในการ
ดําเนินการ รวมทั้งมี
การใชเกณฑ
มาตรฐานเดียวกัน

ผูรับบริการ คือ
หนวยงานภาครัฐที่
ดําเนินการโครงการ
จัดหาระบบ
คอมพิวเตอรที่มี
มูลคาเกินกวา ๑๐๐
ลานบาทขึ้นไป

โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของรัฐทีม่ ี
มูลคาเกินกวา ๑๐๐
ลานบาทขึ้นไป
สามารถดําเนินการได
บรรลุตามวัตถุประสงค
ของโครงการและ
ภายใตงบประมาณที่
ไดรับจัดสรร

-

ขอมูลดาน
กฎหมายและ
กฎระเบียบที่
เกี่ยวของหรือที่ผู
ปฏิบัติควรศึกษา
ความรูเพิ่มเติม
ประกอบดวย
 ก ฎ ห ม า ย ที่
เกี่ ย วข อ งกั บ ด า น
คอมพิวเตอร เชน
พรบ.ธุร กรรมทาง
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส
พรบ.การกระทํ า
ความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร เปนตน
 ระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรั ฐ มนตรี ว า
ดวยการพัสดุ

โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของรัฐ
ทีม่ ีมูลคาเกินกวา
๑๐๐ ลานบาทขึ้นไป
ที่ผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
จัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของรัฐ
มีความเหมาะสม
ทางดานงบประมาณ
เทคโนโลยี และการ
ใชขอมูลรวมกัน

หนวยงานภาครัฐแตละ
หนวยงานมีการ
ดําเนินการโครงการ
จัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของรัฐทีม่ ี
มูลคาเกินกวา ๑๐๐
ลานบาทขึ้นไป ที่
เหมาะสมทั้งดาน
งบประมาณ
เทคโนโลยี และการใช
ขอมูลรวมกัน

 โครงการฯที่ผาน
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
จัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของรัฐ
มีความเหมาะสม
ทางดาน
งบประมาณ
เทคโนโลยี และการ
ใชขอมูลรวมกัน
 โครงการฯ
สามารถดําเนินการ
ไดบรรลุตาม
วัตถุประสงคของ
โครงการและ
ภายใตงบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร

การแจงผลการ
พิจารณา
โครงการจัดหา
ระบบ
คอมพิวเตอร
ของรัฐที่มีมูลคา
เกินกวา ๑๐๐
ลานบาท ไปยัง
หนวยงาน
ภายใน ๒
สัปดาห
นับตั้งแตวันที่
คณะกรรมการฯ
มีมติรับรองผล
การพิจารณา

*****************************************
๑๑

