
ข้ันตอนและวิธีการในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
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ไม่
เห็นชอบ

ปรับปรุง
โครงกำร

นำำเสนอใหม่

ไม่
เห็นชอบ

จัดทำำคำำขอ
ตำมแบบฟอร์ม

กรณีเกิน ๕ ล้ำนบำท

เสนอเร่ืองให้
CIO ของหน่วยงำน

ลงนำม

คกก. ของจังหวัด
ให้ความเห็นชอบ

ในหลักการเบื้องต้น
ก่อนเสนอ

คกก. ของ มท. พิจารณา
กรณีมีความจำาเป็นเร่งด่วน

ไม่สามารถประชุม
ก่อนเสนอ คกก.มท.ได้

ให้เสนอท่ีประชุม
คกก. ของจังหวัดเพื่อทราบ
ในโอกาสแรกที่จัดประชุม

เสนอเร่ืองให้
CIO ของจังหวัด

ลงนำม

ไม่เกิน
๕ ล้ำนบำท

เกิน ๕ ล้ำนบำท
แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้ำนบำท

เกินกว่ำ ๑๐
ล้ำนบำท

ตรวจสอบ
วงเงินเฉพำะส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

หน่วยงำนในส่วนภูมิภำค

จัดทำำคำำขอ
ตำมแบบฟอร์ม

กรณีไม่เกิน ๕ ล้ำนบำท

เสนอเร่ืองให้
CIO ของหน่วยงำน

ลงนำม

เห็นชอบ

เกินกว่า ๑๐๐ 
ล้านบาทขึ้นไป

ดำำเนินกำร
ตำมขั้นตอน

กำรขอควำมเห็นชอบ
ต่อกระทรวงดิจิทัลฯ

หน่วยงำนในส่วนกลำง

จัดทำำคำำขอ
ตำมแบบฟอร์ม

กรณีเกิน ๕ ล้ำนบำท

เสนอเร่ืองให้
CIO ของหน่วยงำน

ลงนำม

ชี้แจงโครงการต่อ
คกก. ของจังหวัด
ตำมที่ได้นัดหมำย

คกก. 
ของจังหวัด
พิจำรณำ

เห็นชอบ
CIO จังหวัดลงนำม

กำำกับท้ำยรายงานผล
การพิจารณาของ 
คกก. ของจังหวัด

  ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนามใน
  หนังสือนำาส่ง (รายงานผลการพิจารณาของ
  คกก. ของจังหวัด) ถึง
    ๑. กระทรวงดิจิทัลฯ
    ๒. สำานักงบประมาณ

ดำำเนินกำรจัดหำ
ตำมระเบียบพัสดุฯ

รำยงำนผลกำรจัดหำ
ให้กระทรวงดิจิทัลฯ

ทรำบ

ไม่เกิน ๕ 
ล้ำนบำท

เกิน ๕ ล้ำนบำท
แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้ำนบำท

จัดทำำคำำขอ
ตำมแบบฟอร์ม

กรณีไม่เกิน ๕ ล้ำนบำท

เสนอเร่ืองให้
CIO ของหน่วยงาน

ลงนาม

ชี้แจงโครงการต่อ
คกก. ของส่วนราชการ/

รัฐวิสาหกิจ
ตามที่ได้นัดหมาย

จัดทำำคำำขอ
ตำมแบบฟอร์ม

กรณีเกิน ๕ ล้ำนบำท

เสนอเร่ืองให้
CIO ของหน่วยงาน

ลงนาม

ชี้แจงโครงการต่อ
คกก. ของส่วนราชการ/

รัฐวิสาหกิจ
ตามที่ได้นัดหมาย

จัดทำำคำำขอ
ตำมแบบฟอร์ม

กรณีเกิน ๕ ล้ำนบำท

เกินกว่ำ ๑๐ 
ล้ำนบำท

คกก. 
ของจังหวัด
พิจำรณำ

ตรงตำมเกณฑ์ฯ
ทุกรำยกำร เกณฑ์ฯ

กระทรวงดิจิทัลฯ
เกิน/ไม่เกิน
๑ แสนบำท

เกิน/ไม่เกิน 
๑ แสนบำท

เกณฑ์ฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ

ไม่เกิน

เกิน

ไม่เกิน

มีรำยกำรที่
ไม่ตรงตำมเกณฑ์ฯเกิน

หน่วยงำนประสงค์จะจัดหำ

มีรำยกำรที่
ไม่ตรงตำมเกณฑ์ฯ

ปรับปรุง
โครงกำร

นำำเสนอใหม่

ชี้แจงโครงกำรต่อ
คกก. ของจังหวัด
ตำมที่ได้นัดหมำย

ตรงตำมเกณฑ์ฯ ทุกรำยกำร

ไม่
เห็นชอบ

คกก.
ของส่วนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ

พิจำรณำ
เห็นชอบ

คกก.
ของส่วนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ

พิจำรณำ
เห็นชอบ

CIO ส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจลงนาม

กำำกับท้ำยรายงานผล
การพิจารณาของ

คกก. ของ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

  หน.ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ลงนามใน
  หนังสือนำาส่ง (รายงานผลการพิจารณาของ
  คกก. ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ) ถึง
     ๑. กระทรวงดิจิทัลฯ
     ๒. สำานักงบประมาณ

คกก. ของ มท.
พิจำรณำ

เห็นชอบ
CIO มท. ลงนำม

กำำกับท้ำยรายงานผล
การพิจารณาของ 
คกก. ของ มท.

ดำำเนินกำรจัดหำ
ตำมระเบียบพัสดุฯ

รำยงำนผลกำรจัดหำ
ให้ มท. ทรำบ

ตำมแบบที่กำำหนด

ไม่
เห็นชอบ

ไม่
เห็นชอบ

ปรับปรุง
โครงกำร

นำำเสนอใหม่
ปรับปรุง
โครงกำร

นำำเสนอใหม่ ปรับปรุง
โครงกำร

นำำเสนอใหม่

ปมท. ลงนามในหนังสือนำาส่ง 
(รายงานผลการพิจารณาของ 
คกก. ของ มท.) ถึง

     ๑. กระทรวงดิจิทัลฯ
     ๒. สำานักงบประมาณ

เสนอเร่ืองให้
CIO ของหน่วยงาน

ลงนาม

ปรับปรุง : ก.ค. ๒๕๖๐

คกก. ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ให้ความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น
ก่อนเสนอ คกก. ของ มท. พิจารณา
กรณีมีความจำาเป็นเร่งด่วน ไม่สามารถประชุม

ก่อนเสนอ คกก.มท.ได้ ให้เสนอที่ประชุม
คกก. ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจเพ่ือทราบ

ในโอกาสแรกท่ีจัดประชุม



กระบวนการพิจารณาโครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทย
* คำำส่ังกระทรวงมหำดไทย ท่ี ๕๗๘/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๑๐ กันยำยน ๒๕๕๖  

คำำส่ังกระทรวงมหำดไทย ท่ี ๗๒๒/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๕๗
คำำส่ังกระทรวงมหำดไทย ท่ี ๑๘/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๙ มกรำคม ๒๕๕๘
คำำส่ังกระทรวงมหำดไทย ท่ี ๖๓๑/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนำยน ๒๕๕๙

** คำำส่ังคณะกรรมกำรบริหำรและจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ ของ มท.
ท่ี ๑๘/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๔ มกรำคม ๒๕๕๗ และ
ท่ี ๖๓๒/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนำยน ๒๕๕๙
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แจ้งหน่วยงำนให้
จัดหำได้

คณะทำำงำนพิจำรณำกล่ันกรอง
โครงกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. **

ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจในสังกัด มท.
ท่ีประสงค์จะจัดหำระบบคอมพิวเตอร์

คณะกรรมกำรบริหำรและจัดหำ
ระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. *

กำำหนดคุณลักษณะทำงวิชำกำร ทำงเทคนิค
(TOR) ของโครงกำรท่ีจะนำำเสนอ

จัดทำำรำยงำนกำรจัดหำตำมแบบ และ
ลงนำมผู้รำยงำนโดยหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร

CIO ของส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจในสังกัด มท.
ลงนำมรับรองรำยงำน

รวบรวมโครงกำรเพื่อนัดหมำย
พิจำรณำกลั่นกรอง

พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติ

ทบทวน เห็นสมควร

ปรับปรุงโครงกำร
นำำเสนอใหม่

ถอนเร่ือง

พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติ

มติท่ีประชุม คกก.

ทบทวน เห็นสมควร

ปมท. ลงนำมในหนังสือนำำส่ง

เห็นชอบ แจ้ง สงป.,ดศ.

CIO มท. ลงนำมกำำกับท้ำยเอกสำรรำยงำน
ผลกำรพิจำรณำของ คกก. ของ มท.

ปรับปรุง : ก.ค. ๒๕๖๐


