
ระเปียบกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเดอร ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙

เพื่อให้การบริหารงานระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปตาม 
นโยบายและมีแนวทางปฏบัตการบริหารนละจัดหาคอมพวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงาน 
ของกระทรวงสาธารณสุข ใข้เป็นแนวทางปฏิบ้พ1ห้เป็นไปในแนวทางเคียวกันก่อนการจัดหาระบบ 
คอมพิวเดอร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญฟัติระเบียบบริหารราซการ 
แผ่นดิน พ.ศ. ๒(£๓๔ และที่ไดแกไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๓ มีนาคม 
๒๕๔๗ เห็นชอบหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ซองรัฐ ตามที่ 
กระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ รัฐมนดรว,าทารกระทรวงสาธารณสุข 
จึงเห็นสมควรกำหนดระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ด้งต่อไปน ี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและ 
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒(£๕๙”

ข้อ ๒ ระเบียบน่ํให้ไข้บังคบต้ังแต่บัดน้ีฟ้นตนไป
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให1ช้บังคับกับส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

สาธารณสุขท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ข้อ ๔ ในระเบียบน ี้

''ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย 
ระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล ระบบงาน ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบอื่น  ๆ
ท่ีจำเป็นต้องใช้ร่วมกัน

“แบบรายงาน,, หมายความว่า แบบรายงานและแบบฟอร์ม ท่ีเก่ียวข้องกับระเบียบน้ี 
ตามท่ีปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด

"โครงการ” หมายความว่า งาน หรือแผนงาน หรือโครงการเก่ียวกับการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์

ส่วนราชการ..
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"ส่วนราฃการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียนบริหาร
ราซการแผ่นดิน

"หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานท่ีหัวหน้าส่วนราขการต้ังขึ้นเป็นการภายใน 
และให้หมายความรวมถีงเขตสุขภาพตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขด้วย

ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร ประจำกระทรวง 
สาธารณสุขประกอบด้วย

(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกระทรวงสาธารณสุข

เป็นรองประธาน
(๓) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกรมทุกกรมในสังกัด 

กระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการ
(๔) ผู้อำนวยการสำปักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง 

สาธารณสุข เป็นกรรมการ
(๔) ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนกงาน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการและเลขานุการ
{๖) รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามที่ 

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
มอ,ชหมาย เป็นกรรมการและผู้ซ่วยเลขาบุการ

(๗) ให้ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำน้กงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ข่วยเลขานการ จำนวน ๒ คน

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๕ รอำนาจหน้าที่ ดังน้ี
(๑) พิจารณา วินิจฉัย และให้ความเห็นชอบในหลักการ รายงานการ 

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราขการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้ 
เป็นไปดามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕'๔๗

(๒) บ ูรณาการงบประมาณ เทคโนโลยี และการใช้ข้อมูลร่วมกันใน 
ภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อลดความซํ้าซ้อนในการดำเนินการ รวมทั้งให้มีการใช้ 
กฎเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันในการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐให้เป็นใปอยางมี 
ประสิทธิภาพ

(๓) พิจารณาแนวทาง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตในการจัดหา 
ระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราซการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

(๔) พิจารณา..
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(๔) พิจารณาติดตามโครงการท่ีได้ให้ความเห็นซอ'ซในหลักการ รายงาน 
การจัดหาระ,ข'บคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและ 
รายงานให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และสำนักงบประมาณทราบ

(๔) เสนอแนะ วินิจฉัย ปีญหาและแนวทางปฏินัติในการจัดหาระบบ 
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามท่ีได้รับมอบหมาย 
และวินิจฉัยระบบอ่ืน  ๆ ท่ีจำเป็นตองใช้ร่วมกัน

(๖) ให้มีอำนาจเชิญส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมาฃี้แจงเสนอ 
ข้อมูลหรือเอกสารประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็น

(๗) แต่งตั้งคณะอนกรรมการ คณะทำงาน หรือผู้ช่วยเลขาบุการเพิ่มเติม
ได้ตามความจำเป็น

(๘) ปฏิบ้ตงานอ่ืนใดดามท่ีได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำสำนักงาน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประทอนด้วย
(๑) ผ ู้บร ิหารเทคโนโลยีสารสนเทศระด ้บส ูง ป ระจำสำน ักงาน  

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
(๒) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง 

สาธารณสุข เป็นกรรมการ
(๓) ผู้อำนวยการสถาบนพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง 

สาธารณสุข เป็นกรรมการ
(๔) ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวง 

สาธารณสุข เป็นกรรมการ
(๔) ผู้อำนวยการดูน่ย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการ
(๖) หัวหน้ากลุ่มบริหารเทคโนโลยีเพ ื่อการจัดการ ศูนย์เทคโนโลยี 

สารสนเทศและการส่ือสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการและเลขานการ
(๗) ให้ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำนักงาน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ช่วยเลขาบุการ จำนวน ๒ คน

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการดามข้อ ๗ มีอำนาจหน้าท่ี ดังน้ี
(๑) พิจารณา วินิจฉัย และให้ความเห็นชอบในหลักการ รายงานการ 

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการนละหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรื เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๔๔๗

(๒) บูรณาการ..
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(๒) บูรณาการงบประมาณ เทคโนโลยี และการใช้ข้อมูลร่วมกันใน 
ภาพรวม'ของสำบักงาบปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดความ,ซ้ําช้อนในการดำเนินการ รวมท้ังให้ 
มีการใช้กฎเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันในการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐให้เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) พิจารณาแนวทาง กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการ 
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราซการและหน่วยงาบในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข

(๔) พิจารณาติดตามโครงการท่ีได้ให้ความเห็นขอบในหลักการ รายงาน 
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราขการและหน่วยงานในลังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข พร้อมทั้งรายงานให้กระทรวงสาธารณสุขเพื่อดำเนินการรวบรวมและเลนอกระทรวง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทราบ

(๕) เสนอแนะ วินิจฉัยปีญหาและแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบ 
คอมพิวเตอร์ของส่วนราขการและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามท่ี 
ได้รับมอบหมายและวินิจฉัยระบบอ่ืน  ๆ ท่ีจำเป็นต้องใช้ร่วมกัน

(๖) ให้มีอำนาจเขิญหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมาขี้แจงเสนอ 
ข้อมูลหรือเอกสารประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็น

(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือผู้ข่วยเลขาบุการเพิ่มเติม
ได้ตามความจำเป็น

(๘) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๙ ให้มีคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำกรม

ประกอบด้วย
(๑) อธิบดีเป็นประธานกรรมการ
(๖) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกรม เป็นรองประธาน 
(๓) ให ้ประธานแต่งตั้งกรรมการอื่น  ๆ ท ี่เก ี่ยวข ้อง ไม่เกิน ๖ คน 

ประกอบด้วย ผู้แทนด้านยุทธศาสตร์หรือแผนงาน ผู้แทนหน่วยงานด้านบริการ ผู้แทนหน่วยงาน 
ด้านวิขาการ และผู้แทนหน่วยงานด้านอ่ืน  ๆ ตามความเหมาะสม

(๔) หัวหน้าหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำ 
กรม เป็นกรรมการและเลขานุการ

(๕) ให้เลขาบุการคณะกรรมการแต่งต้ังผู้ช่วยเลขาบุการจำนวน ๒ คน

ข้อ ๑๐..
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ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๙ มีอำนาจหน้าท่ี ดังน ี้

(๑) แต่งตั้งคณะอบุกรรมการ คณะทำงาน และผู้ฃ่วยเลขานการเพิ่มเติม
ได้ตามความจำเป็น

(๒) พิจารณา วินิจอย และให้ความเห็นขอบในหลักการ รายงานการ 
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราซการและหน่วยงานในสังกัดกรม เพื่อให้เป็นไปตาม 
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๔๔๗

(๓) บ ูรณาการงบประมาณ เทคโนโลร และการใช้ข ้อมูลร่วมกัน 
ในภาพรวมของกรม เพื่อลดความซํ้าซ้อนในการดาเนินการ รวมท้ังให้มีการใฃ้กฎเกณฑ์มาตรฐาน 
เดียวกันในการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสืทธิภาพ

(๔) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบ 
คอมพิวเตอร์ของส่วนราขการและหน่วยงานในสังกัดกรม

(๔) พิจารณาติดตามโครงการท่ีได้ให้ความเห็บซอบในหลักการ รายงานการ 
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราขการและหน่วยงานในสังกัดกรม และรายงานให้กระทรวง 
สาธารณสุข และสำนักงบประมาณทราบ

(๖) เสนอแนะ วินิจฉัย ปัญหาและแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบ 
คอมพิวเตอร์ของส่วนราซการนละหน่วยงาบในสังกัดกรมตามท่ี!ด้รับมอบหมาย

(๗) ให้มีอำนาจเชิญหน่วยงานหรือเจัาหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมาซี้แจงเสนอ 
ข้อมูลหรือเอกสารประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็น

(๘) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๑๑ ให้มีคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำเขตสุขภาพ 

ท่ี ๑-๑๒ ประกอบด้วย
(๑) ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี ๑'๑๒ เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจราซการ 

กระทรวงภายในเขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
ประจำเขตสุขภาพท่ี ๑-๑๒ เป็นรองประธานกรรมการ

(๓) ให้ผู้ตรวจราขการกระทรวง แต่งตั้งกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากส่วน 
รา8ชการหรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพแต่ละเขต จำนวน ไม่เกิน ๑๐ คน 
ซี่งมีความ!เกี่ยวกับงานด้านแผนงาน หรือระบบคอมพิวเตอร์โดยคำแนะนำของนายแพทย์ 
สาธารณสุขจังหวัด

(๔) ให้ผู้ตรวจราซการกระทรวง เขดสุขภาพท่ี ๑-๑๒ แต่งต้ังข้าราชการใบ 
เขตสุขภาพแต่ละเขตสุขภาพ ๑ คน ปฎบัติหน้าท่ีห้วหน้าหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสารของเขตสุขภาพท่ี ๑-๑๒ เป็นกรรมการและเลขาบุการ

(๔) ให้เลขาบุการคณะกรรมการแต่งต้ังผู้ฃ'วยเลขานการ จำนวน ๒ คน

ข้อ ๑๒..
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ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๑๑ มอานาจหนาท คง'น
(๑) พิจารณา วินิจฉัย และให้ความเห็นชอบใบหล'กการ รายงานการ 

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วบราขการและหน่วยงานในภาพรวมของเขตสุขภาพเพี่อใพ้ฟ้นไป 
ดามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗

(๒) บ ูรณาการงบประมาณ เทคโนโลยี และการพข ้อม ูลร ่วมก ัน  
ในภาพรวมของเขตสุขภาพ เพื่อลดความจํ้าซ้อนในการดำเนินการ รวมทั้งให้มีการใข้กฎเกณฑ์ 
มาตรฐานเดียวกันใน การพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐให ้เป ็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ

(๓) พิจารณาแนวทาง กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการ 
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในเขตสุขภาพ

(๔) พิจารณาติดตามโครงการท่ีไดให้ความเห็นชอบในหลักการ รายงาน 
การจัดหาระบบคอมพิวเตอรของส่วนราชการและหน่วยงานในเขตสุขภาพ และรายงานให้ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการรวบรวมและเสนอกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทราบ

(๕) เสนอแนะ วินิจฉัยปิญหาและแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบ 
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในเขตสุขภาพ ตามที่ได้รับมอบหมาย และวินิจฉัย 
ระบบอ่ืน  ๆ ท่ีจำเป็นต้องใช้ร่วมกัน

(๖) ให้มีอำนาจเชิญหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมาขี้แจงเสนอ 
ข้อมูลหรือเอกสารประกอ,บการพิจารณาได้ตามความจำเป็น

(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือผู้ช่วยเลขานการเพิ่มเติม
ได้ดามความจำเป็น

(๘) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๑๓ ให้มีคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงาน 

สาธารณสุขจังหวัด ประกอบด้วย
(๑) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ให้รองนายแพทย์ลาธารณสุขจังหวัดที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ 

เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระด้บสูง ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นรองประธาน
(๓) ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแต่งตั้งกรรมการซี่งเป็นผู้แทนจาก 

ส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวนไม่เกิน ๖ คน ซ่ีงนีความรู้ '
เก่ียวกับงานด้านแผนงาน หรือระบบคอมพิวเตอร์ตามความเหมาะสม

(๔) ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงาน 
สาธารณสุขจังหวัด ๑ คน ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการและเลขาบุการ

(๕) ให้เลขาบุการคณะกรรมการแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน ๒ คน

ข้อ ๑๔..
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ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการตาม1ข้อ ๑๓ มีอำนาจหนาท่ี ดังน้ี 
(๑) พิจารณา วินิจฉัย และให้ความเห็นขอบใบหลักการ รายงานการ 

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ซองส่วนราขการและหน่วยงานในภาพรวมของสังกัดสำนักงานสาธารณสุข 
จังหวัดเพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗

(๒) บรณาการงบประมาณ เทคโนโลยี และการใข้ข ้อมูลร่วมกัน 
ในภาพรวมของจังหวัด เพื่อลดความชํ้าช้อนในการดำเนินการ รวมทั้งให้มีการใช้กฎเกณฑ์ 
มาตรฐานเดียวกันในการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐให ้เป ็นใปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ

(๓) พิจารณาแนวทาง กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวหางปฏิบัติในการ 
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานใบลังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

(๔) พิจารณาติดตามโครงการที่ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ รายงาน 
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงาบในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ 
รายงานให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการรวบรวมเพ่ือเสนอกระทรวงสาธารณสุข 
และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทราบ

(๕) เสนอแนะ วินิจฉัย,ป็ญหาและแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบ 
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามทเ,ด้รับมอบหมาย 
และวินิจฉัยระบบอ่ืน  ๆ ท่ีจำเป็นต้องใช้ร่วมกัน

(๖) ให้มีอำนาจเชิญหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงเสนอ 
ข้อมูลหรือเอกสารประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็น

(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือผู้ช่วยเลขานการเพิ่มเติม
ได้ตามความจำเป็น

(๘) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท1ด้รับมอบหมาย 
ข้อ ๑๕ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามระเบียบน้ี 

ที่ประสงค์จะมีงานประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และไต้มาซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ หรือเพ่ิม 
ศักยภาพของระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้เงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ ท้ังน้ีให้รวมถีงการ 
จัดหาโดยการซ้ือ การเช่า การรับบริจาค และวิธีอ่ืน  ๆ เพื่อการจัดหาใหม่ ทดแทน และการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพ ให้ดำเนินการดังน ี้

(๑) การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในระดับจังหวัดให้ดำเนินการ ดังต่อไปน้ี 
(ก) การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าใม่เกิน ๒ ล้านบาท ตาม 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารลบเทศ 
และการสือสาร ซึ่งจะไต้ประกาศในแด่ละปี ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
จัดทำรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พรัอมโครงการแลัวแต่กรณี เสนอคณะกรรมการบริหาร

และจัดหา.
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และจัดหาระ,ชบคอมพิวเตอร์ ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ 
วัน นับต้ังแต่ได้รับเร่ือง และให้ผู้'ชริหารเทคโนโลยีสารสนเทคระดับสูงประจำสำนักงานสารารณสุข 
จังหวัดให้ควานเห็นขอบพร้อมลงนามกำกับท้ายรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว หากมี 
การแก!,ขให้เร่ิมกระบวนการพิจารณาใหม่

(ข) ห น ่วยงานจะต ้องส ่งรายงานผลการจ ัดห าให ้สำน ักงาน  
สาธารณสุขจังหวัด ทราบภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต่วันที่การจัดหาได้ดำเนินการสำเร็จตามระ๓ ยบ 
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสตุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

(ค) เมื่อดำเนินการตาม (ก) และ (ข) แล้วเสร็จ ให้รายงานผลการ 
ดำเนินงานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบ และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวม 
รายงานเป็นรายไตรมาส เสนอผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำเขตสุขภาพ และ 
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกรม ตามลำดับ

(๒) การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในระดับเขตสุขภาพให้ดำเนินการ
ดังต่อไปน ี้

(ก) การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท ตาม 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลกษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร ซ่ึงจะได้ประกาศในแต่ละปี ให้หน่วยงานในสังกัดเขดสุขภาพ จัดทำรายงานการ 
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมโครงการเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
ประจำเขตสุขภาพ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่ได้รับเรื่องและให้ผู้บริหาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำเขตสุขภาพให้ความเห็นชอบ พร้อมลงนามกำกบท้าย 
รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว หากมีการแก1ฃให้เร่ิมกระบวนการพิจารณาใหม่

(ข) หน่วยงานจะด้องส่งรายงานผลการจัดหาให้เขตสุขภาพ ทราบ 
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่การจัดหาได้ดำเนินการสำเร็จตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า 
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกั1ฃเพ่ิมเติม

(ค) เมื่อดำเนินการตาม (ก) และ (ข) แล้วเสร็จ ให้รายงานผลการ 
ดำเนินงานให้เขตสุขภาพในความรับผด‘ซอบทราบ และให้เขตสุขภาพพิจารณารวบรวมรายงานของ 
ทุกจังหวัดภายในเขตสุขภาพเป็นรายไตรมาส เสนอผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกรม

(๓) การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับกรม ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้วย

(ก) การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท ตาม 
เกณฑ์'ราคากลางและคุณลักษณะพ้ีนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเ'ทศ 
และการสื่อสาร ให้ส่วนราชการและหน่วยงานจัดทำรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อม

โครงการ..
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โครงการ เสนอขอความเห็นชอบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และวงเงินจากผู้บริหาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกรม พร้อมลงนามกำกับท้ายรายงานการจัดหาระบบ 
คอมพิวเตอร์ดังกล่าว โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ 
คอมพิวเตอร์ ระดับกรม หากมีการแกไขให้เร่ิมกระบวนการพิจารณาใหม่

(ข) หน่วยงานจะต้องส่งรายงานผลการจัดหาให้กรมทรานภายใน 
๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่การจัดหาได้ดำเนินการสำเร็จตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ 
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเดิม

(๔) การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๕ ล้านบาทแต์ไม่เกิน 
๑๐๐ ล้านบาท ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพวเตอร์ 
ประจำกระทรวงสาธารณสุข

(ก) ให้ส่วนราชการและหน่วยงานจัดหำรายงานการจัดหาระบบ 
คอมพิวเดอร์พร้อมโครงการเสนอขอความเห็นชอบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และวงเงิน 
จากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำเขตสุขภาพ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับสูง ประจำกรม พร้อมลงนามกำกับท้ายรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวโดยผ่าน 
การพิจารณาให้ความเห็นจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำ 
เขตสุขภาพ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกรม ตามลำดับหากมีการแก้ไขให้เริ่ม 
กระบวนการพิจารณาใหม่หากมีการแกัIขให้เร่ิมกระบวนการพิจารณาใหม่

(ข) ให้กรม หรือเขตส ุขภาพ เสนอรายงานการจ ัดหาระบบ 
คอมพิวเตอร์พร้อม โครงการเสนอขอความเห็นชอบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และวงเงิน 
จากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกระทรวงสาธารณสุข โดยผ่านการพิจารณาให้ 
ความเห็นจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำกระทรวงสาธารณสุข 
และเสนอให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาให้ความเห็นซอบ 
พร้อมลงนามกำกับท้ายรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว

(ค) ให้กรม และเขตสุขภาพ จะต้องส่งรายงานผลการจัดหาให้ 
กระทรวงทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่การจัดหาไต้ดำเนินการสำเร็จตามระเบียบสำนัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกั1ขเพ่ิมเติม

(ง) กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ 
คอมพิวเตอร์ประจำกระทรวงสาธารณสุขทุกไตรมาส หรือจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน 
นับต้ังแต่ไต้รับเร่ืองก็ไต้

(จ) การปรับปรุงหรือเปล ี่ยนแปลงโครงการตามที่กระทรวง 
สาธารณสุขให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ส่วนราชการและหน่วยงานขอความเห็นชอบจากกระทรวง 
สาธารณสุขอีกคร้ังหน่ึง

(ฉ) ส่วนราขการ.
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(ฉ) ส่วนราชการและหน่วยงานต้องรายงานผลการจัดหาให้กรม หรือ 
เขตสุขภาพ ทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่การจัดหาได้ตาเนินการสำเร็จตามระเบียบสำนัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ค. ๒๕๓๕: และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

(<r) การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีมูลค่าเกินกว่า ๑ 00 ล้านบาทข้ึนไป 
{ก) ให้ส่วนราชการและหน่วยงาบจัดทำแบบฟอร์มข้อเสบอโครงการ 

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมโครงการเสนอขอความเห็บซอบรายงานการจัดหาระบบ 
คอมพิวเตอร์และวงเงินจากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสบเทศระดับสูง ประจำจังหวัด ผู้,บริหาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำเขตสุขภาพ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำ 
กรม และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสบเทศระดับสูง ประจำกระทรวงสาซารณสุข พร้อมลงนามกำกับ 
ท้ายแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการดังกล่าว โดยผ ่านการพ ิจารณ าให ้ความเห ็บจากคณะ 
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำจังหวัด คณะกรรมการบริหารและจัดหา 
ระบบคอมพิวเตอร์ ประจำเขตสุขภาพ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำ 
กรม และคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบศอมพิวเตอร์ ประจำกระทรวงสารารณสุข 
ตามลำดับ

(ข) ให้ส่วนราชการและหน่วยงาบผู้ร้บผิดขอบโครงการจัดทำ ๙แบบ 
ติดตามแผนงานและโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐท่ีใข้เงินแผ่นดิบต้ังแต่ ๑๐๐ ล้าบบาท 
ข้ึนไป,' ใบรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน และจัดส่งให้คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
ของรัฐภายในวับที่ ๑๕: ของเดือนกัดไป ตามแบบฟอร์มที่กระทรวงเทคโบโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสารกำหนด

(ค) ส่วนราขการและหน่วยงานต้องรายงานผลการจัดหาให้กรม หรือ 
เขตสุขภาพ ทราบภายใน ๓๐ วัน

(๖) การรายงาบผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
(ก) ส่วนราชการและหน่วยงานจะต้องรายงาบผลการจัดหาระบบ 

คอมพิวเตอร์ ให้เขตสุขภาพ กรม ทราบภายใน ๓๐ วัน ในระดับจังหวัดให้สำนักงานธารณสุข 
จังหวัดรวบรวมเพ่ือส่งเขตสุขภาพ

(ข) ให้เขตสุขภาพ กรม จัดส่งรายงาบผลการพิจาณาให้ความ 
เห็บขอบโครงการของคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำเขตสุขภาพ 
คณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำกรม โดยให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสบเทศ 
ระดับสูง ประจำเขตสุขภาพ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสบเทศระดับสูง ประจำกรม ลงนามในหนังสือ 
นำส่ง ภายใบวันท่ี ๑๕ ของเดือนธันวาคม มีนาคม มิถุนายน และกันยายน ของแต่ละปีงบประมาณ 

ข้อ ๑๖ การจัดทำคำขอรับจัดสรรเงิบงบประมาณ ให้ส่วนราขการและหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสงค์จะมีงานประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และไต้มาชุง 
ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเพ่ิมศักยภาพของระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู่ โดยขอรับจัดสรรเงินงบประมาณ 
ให้ตำเนินการดังบ ี้

(๑) การจัดหา...
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(๑) การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐0 ล้านบาท ให้ส่วน 
ราชการและหน่วยงานจัดทำรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พรอมโครงการเสนอขอความ 
เห็นจอบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และวงเงนพร้อมลงนามกำกับในรายงานการจัดหา

ระบบคอมพิวเตอร์ จากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสบเทศระดับสูง ประจัา 
จังหวัด ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำเขตสุขภาพ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับสูง ประจำกรม และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ 
คอมพิวเตอร์ ประจำจังหวัด คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำเขต 
สุขภาพ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำกรมและคณะกรรมการบริหาร 
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำกระทรวงสาธารณสุขตามลำดับโดยให้ผู้บริหารเทคโนโลยี 
สารสนเทศระดับสูง ประจำกระทรวงสาธารณสุขลงนามกำกับท้ายรายงานการจัดหาระบบ 
คอมพิวเดอร์ดังกล่าว ก่อนส่งให้สำนักงบประมาณ

(๒) การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มียูลคำเกินกวำ ๑ 0 0  ลาบนาทข้ึนไป 
ให้ส่วนราชการและหน่วยงาบจัดทำรายงาบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมโครงการเสบอขอ 
ความเห็บขอบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และวงเงินพร้อมลงนามกำกับในรายงานการ 
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำจังหวัด ผู้บริหาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำเขตสุขภาพ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำ 
กรม ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกระทรวงสาธารณสุข และผ่านการพิจารณาให้ 
ความเห็นจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำจังหวัด คณะกรรมการ 
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำเขคสุขภาพ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ 
คอมพิวเตอร์ ประจำกรม และคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำกระทรวง 
สาธารณสุข ตามลำดับ นำเสนอให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาลงนามในหนังสือนำส่งถึง 
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ กระทรวงเทคโนโลยีสารสบเทศและการลื่อสาร 
พิจารณาเห็นความเห็นชอบ

(๓) ให้เลขานการคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
ประจำกรม หรือกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ดำเบิบการส่งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบระบบ 
คอมพิวเตอร์ของ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำกระทรวงสาธารณสุข 
ให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรนบงบประมาณโดยความเห็บขอบของคณะกรรมการบริหาร 
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำกระทรวงสาธารณสุข

ข้อ ๑๗ ให้เลขานการคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำ 
กระทรวงสาธารณสุข รายงาบผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้ดำเนินการแล้วภายหลังสิ้นสุด 
ปีงบประมาณให้กระทรวงเทคโบโลยีสารสบเทศและการสื่อสารทราบ โดยให้ผู้บริหารเทคโนโลยี 
สารสนเทศระดับสูง ประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ลงบามกำกับท้ายเอกสาร

ข้อ ๑๘..
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ข้อ ๑๘ ให้ส่วนราขการและหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามระเปียบนี้ที่ยังไม่สามารถ 
ปฏิบัติตามระเบียบน้ีได้ทัน เสนอโครงการไปตามข้ันตอนปกติไปก่อน แต่ต้องไม่เกิน ๑๘๐ วันนับแต่ 
วันท่ีระเบียบน้ีมีผลพบังคับ เม่ือพันกำหนดด้งกล่าวให้ถือปฏิบัติตามระเบียบน้ีต่อไป

ข้อ ๑๙ ให้ปลัตกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอำนาจ 
ในการวินิจฉัยและตีความรวมถึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติการตาม 
ระเบียบน ี้

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๕๙.

(นายปิยะสกล สกลสัตยาทร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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