
 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 

ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้การบริหารงานระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
สาธารณสุข เป็นไปตามนโยบายและสอดคล้องสภาวการณ์ปัจจุบัน 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓” 
  ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
  ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 

"ระบบคอมพิวเตอร์"  หมายความว่า  ระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ 
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ร่วมกัน แต่ไม่รวมถึงรายการ
ที่เป็นส่วนประกอบของครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 

"คอมพิวเตอร์แม่ข่าย" หมายความว่า เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเสมือน 
(Virtual) หรือระบบบริการคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ที่ท าหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการให้บริการ  
(Server) ทรัพยากร (Resources) ซึ่งได้แก่ หน่วยประมวลผล หน่วยความจ า หน่วยความจ าส ารอง ฐานข้อมูล 
โปรแกรมต่าง ๆ ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Computer) 
  “วัสดุคอมพิวเตอร์” หมายความว่า วัสดุตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
  “การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า กระบวนการพิจารณาเพ่ือขอความเห็นชอบ       
ในหลักการ ให้ได้มาซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ ราคากลาง วงเงิน              
ก่อนด าเนินการจัดหาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 

ไม่ว่า... 
 
 
 



   

 

-๒- 
 

ไม่ว่าจะโดยการซื้อเพ่ือจัดหาใหม่ ทดแทนหรือการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
หรือแหล่งเงินอ่ืน ๆ   
  “แบบรายงาน” หมายความว่า แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ตามที่
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจ ากระทรวงสาธารณสุขไดก้ าหนดไว้ 
 “โครงการ” หมายความว่า โครงการหรือแผนงานที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานจัดท า           
เพ่ือการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
 “ส่วนราชการ” หมายความว่า  กรม หรือ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม 
และกองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และหมายความรวมถึงสถาบันพระบรมราชชนก 
 “หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานที่หัวหน้าส่วนราชการจัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน และให้
หมายความรวมถึงเขตสุขภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้ง 
 ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจ ากระทรวงสาธารณสุข
ประกอบด้วย  

(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ  
(๒) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจ ากระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธาน

กรรมการ 
(๓) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจ ากรมทุกกรมหรือส่วนราชการที่มีฐานะ

เทียบเท่ากรม ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการ  
(๔) ผู้อ านวยการกองบริหารการคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการ 
(๕) ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข            

เป็นกรรมการ 
(๖) ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ให้ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
จ านวนสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

  ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๖ มีหน้าทีแ่ละอ านาจ ดังนี้ 
(๑) พิจารณา วินิจฉัย และให้ความเห็นชอบในหลักการ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เ พ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี   
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ 

(๒) บูรณาการงบประมาณ เทคโนโลยี และการใช้ข้อมูลร่วมกันในภาพรวมของกระทรวง
สาธารณสุขเพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินการ รวมทั้งให้มีการใช้กฎเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันในการพิจารณา
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓) พิจารณาแนวทาง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 

(๔)... 
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(๔) พิจารณาติดตามโครงการที่ ได้ ให้ความเห็นชอบในหลักการ ตามการจัดหา 
ระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมทั้งรายงานผลให้
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และส านักงบประมาณทราบ 

(๕) เสนอแนะ วินิจฉัย ปัญหาและแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามที่ได้รับมอบหมาย  
(๖) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์รวมถึง

การดูแลเกี่ยวกับมาตรฐาน กฎเกณฑ์ โครงสร้าง งบประมาณ กระบวนการให้ความรู้ บุคลากรของหน่วยงาน
สารสนเทศ  

(๗) พัฒนามาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ให้หน่วยงานมีความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามเพ่ือให้ทุกภาคส่วนมั่นใจและส่งเสริมความมั่นคงด้านสาธารณสุข
และคุณภาพชีวิตที่ด ี

(๘) ให้มีอ านาจเชิญส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้องมาชี้แจงเสนอข้อมูล  

หรือเอกสารประกอบการพิจารณาได้ตามความจ าเป็น 
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ

มอบหมาย ได้ตามความจ าเป็น 
(๑๐) ปฏิบัติงานอื่นใดทีเ่กี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์   

ข้อ ๘  ให้มีคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจ าส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประกอบด้วย   

(๑) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นประธานกรรมการ  

(๒) ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการ 

(๓) ผู้อ านวยการกองบริหารการคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

เป็นกรรมการ 
(๕) ผู้อ านวยการกองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการ 
(๖) ผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

เป็นกรรมการ 
(๗) ผู้อ านวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เป็นกรรมการ 
(๘) หัวหน้ากลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ให้ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
จ านวนสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ข้อ ๙... 
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  ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๘  มีหน้าที่และอ านาจดังนี้ 
(๑) พิจารณา วินิจฉัย และให้ความเห็นชอบในหลักการ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ 

(๒) บูรณาการงบประมาณ เทคโนโลยี และการใช้ข้อมูลร่วมกันในภาพรวมของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินการ รวมทั้งให้มีการใช้กฎเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน
ในการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓) พิจารณาแนวทาง ก าหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

(๔) พิจารณาติดตามโครงการที่ ได้ ให้ความเห็นชอบในหลักการ ตามการจัดหา 
ระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้ง
รายงานผลให้กระทรวงสาธารณสุขทราบ 

(๕) เสนอแนะ วินิจฉัยปัญหาและแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

(๖) ก ากับ ดูแลการด าเนินงานตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทุกภาคส่วนมั่นใจทุกหน่วยงานมีความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามเพ่ือส่งเสริม 

ความมั่นคงด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี 
(๗) ให้มีอ านาจเชิญหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงเสนอข้อมูลหรือเอกสาร

ประกอบการพิจารณาได้ตามความจ าเป็น 
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ

มอบหมาย ได้ตามความจ าเป็น 
(๙) ปฏิบัติงานอื่นใดทีเ่กี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์   

  ข้อ ๑๐ ให้มีคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจ ากรมหรือส่วนราชการ   
ที่มีฐานะเทียบเท่ากรม ประกอบด้วย 

(๑) อธิบดีกรมหรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากรม เป็นประธานกรรมการ  
(๒) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจ ากรมหรือส่วนราชการที่มีฐานะ

เทียบเท่ากรม เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) เจ้าหน้าที่ของกรมหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากรม ซึ่งอธิบดีกรมหรือหัวหน้า

ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากรมมอบหมาย เป็นกรรมการ ไม่เกินหกคน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงาน          
ด้านยุทธศาสตร์หรือแผนงาน ผู้แทนหน่วยงานด้านการคลัง ผู้แทนหน่วยงานด้านวิชาการ และผู้แทนหน่วยงาน
ด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

(๔) หัวหน้าหน่วยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจ ากรมหรือส่วนราชการ 
ที่มีฐานะเทียบเท่ากรม เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้เลขานุการคณะกรรมการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ประจ ากรมหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากรม เป็นผู้ช่วยเลขานุการ จ านวนสองคน 

 
ข้อ ๑๑... 

 



   

 

-๕- 
 

 ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๑๐ มีหน้าที่และอ านาจดังนี้ 
(๑) พิจารณา วินิจฉัย และให้ความเห็นชอบในหลักการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์   

ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกรมหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากรม เพ่ือให้เป็นไป            
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ 

(๒) บูรณาการงบประมาณ เทคโนโลยี และการใช้ข้อมูลร่วมกันในภาพรวมของกรมหรือ
ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากรม เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินการ รวมทั้งให้มีการใช้กฎเกณฑ์มาตรฐาน
เดียวกันในการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓) พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์    
ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกรมหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากรม 

(๔) พิจารณาติดตามโครงการที่ ได้ ให้ความเห็นชอบในหลักการการจัดหา ระบบ
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกรมหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากรม  
พร้อมทั้งรายงานผลให้กระทรวงสาธารณสุขทราบ  

(๕) เสนอแนะ วินิจฉัย ปัญหาและแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ 

ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกรมหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากรม ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
(๖) เสนอแนะ ก ากับ ดูแลการด าเนินงานตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้หน่วยงาน มีความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามเพ่ือให้ทุกภาคส่วนมั่นใจและ 
ส่งเสริมความมั่นคงด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิตที่ดี 

(๗) ให้มีอ านาจเชิญหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงเสนอข้อมูลหรือเอกสาร
ประกอบการพิจารณาได้ตามความจ าเป็น 

(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย ได้ตามความจ าเป็น 

(๙) ปฏิบัติงานอื่นใดทีเ่กี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์   
  ข้อ ๑๒ ให้มีคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  ระดับเขตสุขภาพ 
ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ตรวจราชการกระทรวง  เป็นประธานกรรมการ  
(๒) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่ได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจราชการกระทรวง                

ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง เป็นรองประธานกรรมการ  
(๓) ผู้แทนส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในส านักงานเขตสุขภาพ 

ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมอบหมาย เป็นกรรมการ จ านวนไม่เกินสิบคน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงาน 

ด้านยุทธศาสตร์หรือแผนงาน ผู้แทนหน่วยงานด้านการคลัง ผู้แทนหน่วยงานด้านวิชาการ และผู้แทนหน่วยงาน
ด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

(๔) บุคคลซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแต่งตั้งจ านวนหนึ่งคน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานเขตสุขภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้เลขานุการคณะกรรมการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตสุขภาพ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
จ านวนสองคน 

 
ข้อ ๑๓... 

 



   

 

-๖- 
 

 ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๑๒ มีหน้าทีแ่ละอ านาจดังนี้ 
(๑) พิจารณา วินิจฉัย และให้ความเห็นชอบในหลักการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ

ส่วนราชการและหน่วยงานในภาพรวมของเขตสุขภาพเพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม 
๒๕๔๗ 

(๒) บูรณาการงบประมาณ เทคโนโลยี และการใช้ข้อมูลร่วมกันในภาพรวมของ 

เขตสุขภาพ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินการ รวมทั้งให้มีการใช้กฎเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันในการ
พิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓) พิจารณาแนวทาง ก าหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในเขตสุขภาพ 

(๔) พิจารณาติดตามโครงการที่ ได้ ให้ความเห็นชอบในหลักการการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในเขตสุขภาพ และรายงานผลให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการ
รวบรวมเพ่ือเสนอกระทรวงสาธารณสุขทราบ 

(๕) เสนอแนะ วินิจฉัยปัญหาและแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ 

ส่วนราชการและหน่วยงานในเขตสุขภาพ ตามท่ีได้รับมอบหมาย และวินิจฉัยระบบอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ร่วมกัน  
(๖) ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินคุณภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของทุกหน่วยงานตามนโยบาย ทุกภาคส่วนมั่นใจมีความพร้อมรับมือกับภัยคุกคาม     
เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี 

(๗) ให้มีอ านาจเชิญหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงเสนอข้อมูลหรือเอกสาร
ประกอบการพิจารณาได้ตามความจ าเป็น 

(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย ได้ตามความจ าเป็น 

(๙) ปฏิบัติงานอื่นใดทีเ่กี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ 
  ข้อ ๑๔ ให้มีคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจ าส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด ประกอบด้วย  

(๑) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นประธานกรรมการ  
(๒) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจ าส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแต่งตั้งกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากกลุ่มงาน 

ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวนไม่เกินสิบคน ประกอบด้วย ผู้แทนงานด้านยุทธศาสตร์
หรือแผนงาน ผู้แทนงานด้านการเงิน ผู้แทนงานด้านวิชาการ และผู้แทนงานด้านอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

(๔) หัวหน้ากลุ่มงานหรือหัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร หรือบุคคลซึ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมอบหมายจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลชุมชน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวนหนึ่งคน เป็น
กรรมการและเลขานุการ 

ให้เลขานุการคณะกรรมการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ จ านวนสองคน 

 
ข้อ ๑๕... 

 
 



   

 

-๗- 
 

  ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๑๔ มีหน้าที่และอ านาจดังนี้ 
(๑) พิจารณา วินิจฉัย และให้ความเห็นชอบในหลักการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ของส่วนราชการและหน่วยงานในภาพรวมของสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพ่ือให้เป็นไป ตาม 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ 
(๒) บูรณาการงบประมาณ เทคโนโลยี และการใช้ข้อมูลร่วมกันในภาพรวมของจังหวัด 

เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินการ รวมทั้งให้มีการใช้กฎเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันในการพิจารณาการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓) พิจารณาแนวทาง ก าหนดหลักเกณฑ์  และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  

(๔) พิจารณาติดตามโครงการที่ ได้ ให้ความเห็นชอบในหลักการการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด พร้อมทั้งรายงานผลให้ส านักงานเขตสุขภาพเพ่ือ
ด าเนินการรวบรวมเสนอส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(๕) เสนอแนะ วินิจฉัยปัญหาและแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
ของส่วนราชการและหน่วยงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

(๖) ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินคุณภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของทุกหน่วยงานตามนโยบาย ทุกภาคส่วนมั่นใจมีความพร้อมรับมือกับภัยคุกคาม     
เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี 

(๗) ให้มีอ านาจเชิญหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงเสนอข้อมูลหรือเอกสาร
ประกอบการพิจารณาได้ตามความจ าเป็น 

(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย ได้ตามความจ าเป็น 

(๙) ปฏิบัติงานอื่นใดทีเ่กี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์   
ข้อ ๑๖ ให้มีคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจ าโรงพยาบาลศูนย์   

หรือโรงพยาบาลทั่วไป ประกอบด้วย 

(๑) ให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลทั่วไป เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลทั่วไป แต่งตั้งรองผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง           
ประจ าโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป เป็นรองประธานกรรมการ 

(๓) ให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลทั่วไป แต่งตั้งกรรมการ ซึ่งเป็น
ผู้แทนจากกลุ่มงานหรืองานหรือหน่วยงานในโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป จ านวนไม่เกินหกคน 
ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานด้านยุทธศาสตร์หรือแผนงาน ผู้แทนงานด้านการเงิน ผู้แทนงานด้านวิชาการ  
และผู้แทนงานด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

(๔) บุคคลซึ่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลทั่วไป แต่งตั้งข้าราชการ           
ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จ านวนหนึ่งคน ปฏิบัติหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้เลขานุการคณะกรรมการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลทั่วไป         
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ จ านวนสองคน 

 
ข้อ ๑๗ ... 

 



   

 

-๘- 
 

ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๑๖ มีหน้าที่และอ านาจดังนี้ 
(๑) พิจารณา วินิจฉัย และให้ความเห็นชอบในหลักการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ของหน่วยงานในภาพรวมของโรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลทั่วไป เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ 

(๒) บูรณาการงบประมาณ เทคโนโลยี และการใช้ข้อมูลร่วมกันในภาพรวมของ
โรงพยาบาล เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินการ รวมทั้งให้มีการใช้กฎเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันในการ
พิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓) พิจารณาแนวทาง ก าหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล 

(๔) พิจารณาติดตามโครงการที่ ได้ ให้ความเห็นชอบในหลักการการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาล พร้อมทั้งรายงานผลให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพ่ือด าเนินการรวบรวมเสนอ
ส านักงานเขตสุขภาพทราบ 

(๕) เสนอแนะ วินิจฉัยปัญหาและแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
ของโรงพยาบาล ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

(๖) ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินคุณภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลตามนโยบาย ทุกภาคส่วนมั่นใจมีความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามเพ่ือ
ส่งเสริมความมั่นคงด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี 

(๗) ให้มีอ านาจเชิญหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงเสนอข้อมูลหรือเอกสาร
ประกอบการพิจารณาได้ตามความจ าเป็น 

(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย ได้ตามความจ าเป็น 

(๙) ปฏิบัติงานอื่นใดทีเ่กี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร ์  
ข้อ ๑๘ ให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจ าเขตสุขภาพ ประจ าส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด ประจ าโรงพยาบาลศูนย์ และประจ าโรงพยาบาลทั่วไป มีหน้าที่และอ านาจดังนี้ 
(๑) บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน การจัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ปรับปรุงแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเขตสุขภาพให้สอดคล้องกับแผนแม่บท
ระดับกระทรวงและระดับชาติ 

(๒) เสนอแนะโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน                
การบริหารและบริการของส่วนราชการ 

(๓) ก ากับ ดูแลและการติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานในก ากับให้เป็นไป                 
ตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายอื่น 

(๔) ก ากับ ดูแล และประเมินผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในก ากับ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดและพัฒนาการใช้งานให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า 

(๕) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรม
ต่าง ๆ ในการจัดท าโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนหรือใช้ข้อมูลร่วมกัน 
 

(๖)... 



   

 

-๙- 
 

(๖) ประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล 
(๗) เป็นกรรมการ หรืออนุกรรมการที่เกี่ยวกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๙  ให้คณะกรรมการ ในข้อ ๖  ข้อ ๘  ข้อ ๑๐  ข้อ ๑๒  ข้อ ๑๔  ข้อ ๑๖ พิจารณา 

ให้ความเห็นชอบในหลักการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่ตรงเกณฑ์และไม่ตรงเกณฑ์ราคากลางและ 

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจ ากระทรวงสาธารณสุข 

พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท  
(๒) คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจ าส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท 

(๓) คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจ ากรมหรือส่วนราชการ 

ที่มีฐานะเทียบเท่ากรม พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน  
๕ ล้านบาท 

(๔) คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระดับเขตสุขภาพ พิจารณา               
ให้ความเห็นชอบในหลักการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท 

(๕) คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจ าส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๒ ล้านบาท 

(๖) คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจ าโรงพยาบาลศูนย์ 
หรือโรงพยาบาลทั่วไป พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน      
๑ ล้านบาท 

   ข้อ ๒๐  การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมส าเร็จรูป              
ที่ไม่จ าเป็นต้องท างานร่วมกับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ทั้งที่ตรงเกณฑ์และไม่ตรงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมประกาศ ที่มีมูลค่าเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
ให้หน่วยงานจัดท ารายงานการจัดหาระบบฯ ตามแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  ที่คณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจ ากระทรวงสาธารณสุขก าหนด พร้อมโครงการ (ถ้ามี) เสนอ                
ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตามล าดับ แล้วเสนอคณะกรรมการฯ 
ประจ ากระทรวงสาธารณสุข เป็นที่สิ้นสุด 

 ข้อ ๒๑  การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมส าเร็จรูป                    
ที่จ าเป็นต้องท างานร่วมกับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย รวมถึงการปรับปรุงหรือพัฒนาที่มีอยู่เดิม ทั้งที่ตรงเกณฑ์และ               
ไม่ตรงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ประกาศ ที่มีมูลค่าเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานจัดท ารายงานการจัดหาระบบฯ ตามแบบรายงานการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ที่คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจ ากระทรวงสาธารณสุขก าหนด   
พร้อมโครงการ (ถ้ามี) เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตามล าดับ  
แล้วเสนอคณะกรรมการฯ ประจ ากระทรวงสาธารณสุข เป็นที่สิ้นสุด 

 
ข้อ ๒๒... 

 
 



   

 

-๑๐- 
 

ข้อ ๒๒  ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอันเนื่องจากสาธารณภัยหรือโรคติดต่อร้ายแรง และหาก
ด าเนินการล่าช้าอาจจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการหรือประชาชน ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ ตามระเบียบนี้ให้ความเห็นชอบในหลักการการจัดหาโดยไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ 
และข้อ ๒๑ และเมื่อด าเนินการจัดหาแล้วเสร็จ หน่วยงานจะต้องรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามแบบ
รายงานผลที่คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจ ากระทรวงสาธารณสุขก าหนด ให้ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่เสร็จสิ้น
กระบวนการตรวจรับพัสดุ 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับในการด าเนินการกับคณะกรรมการฯ ตามข้อ ๖ 

ข้อ ๒๓ ขั้นตอนการด าเนินกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้หน่วยงานจัดท ารายงานตามแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์                          

ทีค่ณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจ ากระทรวงสาธารณสุขก าหนด พร้อมโครงการ (ถ้ามี) 
เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีอ านาจตามวงเงิน ข้อ ๑๙  

(๒) ให้คณะกรรมการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ด าเนินการ พิจารณา 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่ได้รับรายงาน หากมีการแก้ไขในสาระส าคัญ ให้เริ่มกระบวนการพิจารณาใหม่ 

(๓) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว หน่วยงานที่ขอความเห็นชอบ  
ด าเนินการ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๔) เมื่อด าเนินการจัดหาแล้วเสร็จ หน่วยงานที่ขอความเห็นชอบจะต้องรายงานผลการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามแบบรายงานผลที่คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
ประจ ากระทรวงสาธารณสุขก าหนด ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตเ่สร็จสิ้นกระบวนการตรวจรับพัสดุ  

ข้อ ๒๔ การจัดท าค าของบประมาณประจ าปี ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ประสงค์ 
จะจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้ด าเนินการดังนี้  

(๑) ให้หน่วยงานจัดท ารายงานตามแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
ที่คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจ ากระทรวงสาธารณสุขก าหนด เสนอขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามล าดับ ถึงคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ประจ ากระทรวงสาธารณสุขก่อนบรรจุลงในค าของบประมาณประจ าปี 

(๒) เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว หน่วยงานที่ขอความเห็นชอบ ด าเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(๓) เมื่อด าเนินการจัดหาแล้วเสร็จ หน่วยงานที่ขอความเห็นชอบจะต้องรายงานผล             
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตามแบบรายงานผล ที่คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจ า
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่นับตั้งแตเ่สร็จสิ้นกระบวนการตรวจรับพัสดุ 
  ข้อ ๒๕  ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจ ากระทรวงสาธารณสุข 
รายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้ด าเนินการแล้ว ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณให้
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมทราบ โดยให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจ ากระทรวง
สาธารณสุข เป็นผู้ลงนามก ากับท้ายเอกสาร 
 

ข้อ ๒๖... 
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