ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑
___________________
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงสาธารณสุ ข ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิว เตอร์ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้การบริหารงานระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
สาธารณสุข เป็นไปตามนโยบายและเป็นปัจจุบัน
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริห ารราชการแผ่น ดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบั ติ ในการจั ดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรั ฐ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงสาธารณสุ ขจึ ง ออกระเบี ยบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ
ระบบฐานข้อมูล ระบบงาน ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบอื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้ร่วมกัน
“แบบรายงาน” หมายความว่ า แบบรายงานและแบบฟอร์ ม ที่ เกี่ ยวข้ องกั บระเบี ยบนี้ ตามที่
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนด
“โครงการ” หมายความว่า งาน หรือแผนงาน หรือโครงการเกี่ยวกับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
“หน่ ว ยงาน” หมายความว่ า หน่ ว ยงานที่ หั ว หน้ าส่ ว นราชการตั้ งขึ้ นเป็ นการภายใน และให้
หมายความรวมถึงเขตสุขภาพตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขด้วย
ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจากระทรวงสาธารณสุ ข
ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจากระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธาน
กรรมการ
(๓) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจากรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เป็นกรรมการ

(๔)

ผู้อานวยการ...

๒
(๔) ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็น
กรรมการ
(๕) ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๖) ให้ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จานวน ๑ คน และ เป็นผู้ชว่ ยเลขานุการ จานวน ๒ คน
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๖ มีหน้าทีแ่ ละอานาจดังนี้
(๑) พิจารณา วินิจฉัย และให้ความเห็นชอบในหลักการ รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓
มีนาคม ๒๕๔๗
(๒) บูรณาการงบประมาณ เทคโนโลยี และการใช้ข้อมูลร่วมกันในภาพรวมของกระทรวง
สาธารณสุขเพื่อลดความซ้าซ้อนในการดาเนินการ รวมทั้งให้มีการใช้กฎเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันในการพิจารณา
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) พิจารณาแนวทาง กาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(๔) พิจารณาติดตามโครงการที่ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ รายงานการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและรายงานให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม และสานักงบประมาณทราบ
(๕) เสนอแนะ วินิจฉัย ปัญหาและแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วน
ราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามที่ได้รับมอบหมายและวินิจฉัยระบบอื่นๆ ที่จาเป็นต้อง
ใช้ร่วมกัน
(๖) กาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงการดูแล
เกี่ยวกับมาตรฐาน กฎเกณฑ์ โครงสร้าง งบประมาณ กระบวนการให้ความรู้ บุคลากรของหน่วยงานสารสนเทศ
(๗) พัฒนามาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้หน่วยงาน
มีความพร้อมรับมือกับภัยคุกคาม เพื่อให้ทุกภาคส่วนมั่นใจและส่งเสริมความมั่นคงด้านสาธารณสุข และคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
(๘) ให้มีอานาจเชิญส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงเสนอข้อมูลหรือเอกสาร
ประกอบการพิจารณาได้ตามความจาเป็น
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทางาน ได้ตามความจาเป็น
(๑๐) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๘ ให้ม.ี ..

๓
ข้อ ๘ ให้ มีคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจาส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประกอบด้วย
(๑) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจาสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็น
ประธานกรรมการ
(๒) ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็น
กรรมการ
(๓) ผู้อานวยการสถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็น
กรรมการ
(๔) ผู้อานวยการกองบริหารการสาธารณสุขสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็น
กรรมการ
(๕) ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นกรรมการ
(๖) หัวหน้ากลุ่มบริหารเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๗) ให้ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จานวน ๒ คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๘ มีหน้าที่และอานาจดังนี้
(๑) พิจารณา วินิจฉัย และให้ความเห็นชอบในหลักการ รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗
(๒) บูรณาการงบประมาณ เทคโนโลยี และการใช้ข้อมูลร่วมกันในภาพรวมของสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดความซ้าซ้อนในการดาเนินการ รวมทั้งให้มีการใช้กฎเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันใน
การพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) พิจารณาแนวทาง กาหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๔) พิจารณาติดตามโครงการที่ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ รายงานการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งรายงานให้
กระทรวงสาธารณสุขเพื่อดาเนินการรวบรวมและเสนอกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทราบ
(๕) เสนอแนะ วินิจฉัยปัญหาและแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วน
ราชการและหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามที่ได้รับมอบหมายและวินิจฉัยระบบอื่นๆ
ที่จาเป็นต้องใช้ร่วมกัน

(๖) กากับ...

๔
(๖) กากับ ดูแลการดาเนินงานตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกภาคส่วนมั่นใจทุกหน่วยงานมีความพร้อมรับมือกับภัยคุกคาม เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้าน
สาธารณสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี
(๗) ให้มีอานาจเชิญหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงเสนอข้อมูลหรือเอกสาร
ประกอบการพิจารณาได้ตามความจาเป็น
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทางาน ได้ตามความจาเป็น
(๙) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๐ ให้มีคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจากรม ประกอบด้วย
(๑) อธิบดีเป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจากรม เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน ๖ คน ประกอบด้วย
ผู้แทนด้านยุทธศาสตร์หรือแผนงาน ผู้แทนหน่วยงานด้านบริการ ผู้แทนหน่วยงานด้านวิชาการ และผู้แทน
หน่วยงานด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม
(๔) หัวหน้าหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจากรม เป็นกรรมการ
และเลขานุการ
(๕) ให้เลขานุการคณะกรรมการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ จานวน ๒ คน
ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๑๐ มีหน้าที่และอานาจดังนี้
(๑) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทางาน ได้ตามความจาเป็น
(๒) พิจารณา วินิจฉัย และให้ความเห็นชอบในหลักการ รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกรม เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗
(๓) บูรณาการงบประมาณ เทคโนโลยี และการใช้ข้อมูลร่วมกันในภาพรวมของกรม เพื่อลด
ความซ้าซ้อนในการดาเนินการ รวมทั้งให้มีการใช้กฎเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันในการพิจารณาการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วน
ราชการและหน่วยงานในสังกัดกรม
(๕) พิจารณาติดตามโครงการที่ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ รายงานการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกรม และรายงานให้กระทรวงสาธารณสุข และสานัก
งบประมาณทราบ
(๖) เสนอแนะ วินิจฉัย ปัญหาและแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วน
ราชการและหน่วยงานในสังกัดกรมตามที่ได้รับมอบหมาย
(๗) เสนอแนะ กากับ ดูแลการดาเนินงานตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้หน่วยงาน มีความพร้อมรับมือกับภัยคุกคาม เพื่อให้ทุกภาคส่วนมั่นใจและส่งเสริมความ
มั่นคงด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิตที่ดี
(๘) ให้มีอานาจเชิญหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงเสนอข้อมูลหรือเอกสาร
ประกอบการพิจารณาได้ตามความจาเป็น
(๙) ปฏิบัติงาน...

๕
(๙) ปฏิบัติงานอื่นใดตามอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๒ ให้มีคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจาเขตสุขภาพที่ ๑ - ๑๒
ประกอบด้วย
(๑) ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ ๑ - ๑๒ เป็นประธานกรรมการ
(๒) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่ได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจราชการกระทรวงภายในเขต
สุขภาพที่ ๑ - ๑๒ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจาเขตสุขภาพที่ ๑ - ๑๒ เป็นรอง
ประธานกรรมการ
โดยให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจาเขตสุขภาพ มีหน้าที่และอานาจดังนี้
(๒.๑) บริ ห ารงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศของเขตสุ ขภาพ การจั ดท าแผนแม่ บ ทและ
แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเขตสุขภาพ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ปรับปรุงแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเขตสุขภาพให้สอดคล้องกับแผน
แม่บทระดับกระทรวงและระดับชาติ
(๒.๒) เสนอแนะโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารและบริการของส่วนราชการ
(๒.๓) กากับ ดูแลและการติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงานในกากับเขตสุขภาพให้
เป็นไปตามนโยบาย และตามกฎหมายอื่น
(๒.๔) กากับ ดูแล และประเมินผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในกากับ
เขตสุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด และการพัฒนาใช้ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า
(๒.๕) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
ของกรมต่าง ๆ ในการจัดทาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแลกเปลี่ยนหรือใช้ข้อมูลร่วมกัน
(๒.๖) ประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล
(๒.๗) เป็นกรรมการ หรืออนุกรรมการที่เกี่ยวกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒.๘) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) บุคคลซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวง แต่งตั้งจากผู้แทนส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพแต่ละเขต จานวน ไม่เกิน ๑๐ คน ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับงานด้านแผนงานหรือ
ระบบคอมพิวเตอร์โดยคาแนะนาของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
(๔) บุคคลซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ ๑ - ๑๒ แต่งตั้งจากข้าราชการในเขต
สุขภาพแต่ละเขตสุขภาพ จานวน ๑ คน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของเขตสุขภาพที่ ๑ - ๑๒ เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้เลขานุการคณะกรรมการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ จานวน ๒ คน
ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๑๒ มีหน้าทีแ่ ละอานาจดังนี้
(๑) พิจารณา วินิจฉัย และให้ความเห็นชอบในหลักการ รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของส่วนราชการและหน่วยงานในภาพรวมของเขตสุขภาพเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓
มีนาคม ๒๕๔๗
(๒) บูรณาการงบประมาณ เทคโนโลยี และการใช้ข้อมูลร่วมกันในภาพรวมของเขตสุขภาพ
เพื่อลดความซ้าซ้อนในการดาเนินการ รวมทั้งให้มีการใช้กฎเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันในการพิจารณาการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) พิจารณา..
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(๓) พิจารณาแนวทาง กาหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในเขตสุขภาพ
(๔) พิจารณาติดตามโครงการที่ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ รายงานการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในเขตสุขภาพ และรายงานให้สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ดาเนินการรวบรวมและเสนอกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทราบ
(๕) เสนอแนะ วินิจฉัยปัญหาและแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วน
ราชการและหน่วยงานในเขตสุขภาพ ตามที่ได้รับมอบหมาย และวินิจฉัยระบบอื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้ร่วมกัน
(๖) กากับ ดูแล ติดตามและประเมินคุณภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของทุกหน่วยงานตามนโยบาย ทุกภาคส่วนมั่นใจ มีความพร้อมรับมือกับภัยคุกคาม เพื่อส่งเสริมความ
มั่นคงด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี
(๗) ให้มีอานาจเชิญหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงเสนอข้อมูลหรือเอกสาร
ประกอบการพิจารณาได้ตามความจาเป็น
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทางาน หรือผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น
(๙) ปฏิบัติงานอื่นใดตามผู้ตรวจราชการกระทรวงที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๔ ให้มีคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจาส านักงานสาธารณสุ ข
จังหวัด ประกอบด้วย
(๑) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง ประจาสานักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ
โดยให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจาสานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีหน้าที่และ
อานาจ ดังนี้
(๒.๑) บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด การจัดทาแผน
แม่ บ ทและแผนปฏิ บั ติ การด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศของจั งหวั ด ให้ ส อดคล้ องกั บแผนแม่ บทของส านั กงาน
ปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ปรั บปรุ งแผนแม่ บทและแผนปฏิ บั ติ การด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศของส านั กงาน
สาธารณสุขจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนแม่บทระดับเขตสุขภาพ ระดับกระทรวงและระดับชาติ
(๒.๒) เสนอแนะโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารและบริการของส่วนราชการ
(๒.๓) ก ากั บ ดู แลและการติ ดตามผลการด าเนิ นงานของหน่ วยงานในก ากั บส านั กงาน
สาธารณสุขจังหวัดเป็นไปตามนโยบาย และตามกฎหมายอื่น
(๒.๔) กากับ ดูแล และประเมินผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในกากับ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดและการพัฒนาใช้ให้มีประสิ ทธิภาพเกิดประโยชน์
สูงสุดและคุ้มค่า
(๒.๕) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของ
กรมต่าง ๆ ในการจัดทาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแลกเปลี่ยนหรือใช้ข้อมูลร่วมกัน
(๒.๖) ประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล
(๒.๗) เป็นกรรมการ หรืออนุกรรมการที่เกี่ยวกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒.๘) ปฏิบัติ...
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(๒.๘) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแต่งตั้งกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากส่วนราชการหรือ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัด จานวนไม่เกิน ๖ คน ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับงานด้านแผนงาน หรือ
ระบบคอมพิวเตอร์ตามความเหมาะสม
(๔) บุคคลซึ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแต่งตั้งจากข้าราชการในสานักงานสาธารณสุข
จังหวัด จานวน ๑ คน ปฏิบัตหิ น้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๕) ให้เลขานุการคณะกรรมการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ จานวน ๒ คน
ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๑๔ มีหน้าที่และอานาจดังนี้
(๑) พิจารณา วินิจฉัย และให้ความเห็นชอบในหลักการ รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของส่วนราชการและหน่วยงานในภาพรวมของสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗
(๒) บูรณาการงบประมาณ เทคโนโลยี และการใช้ข้อมูลร่วมกันในภาพรวมของจังหวัด เพื่อ
ลดความซ้าซ้อนในการดาเนินการ รวมทั้งให้มีการใช้กฎเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันในการพิจารณาการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) พิจารณาแนวทาง กาหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(๔) พิจารณาติดตามโครงการที่ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ รายงานการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานในสานักงานสาธารณสุขจังหวัด และรายงานให้สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขดาเนินการรวบรวมเพื่อเสนอกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมทราบ
(๕) เสนอแนะ วินิจฉัยปัญหาและแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วน
ราชการและหน่วยงานในสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมาย และวินิจฉัยระบบอื่นๆ ที่จาเป็นต้อง
ใช้ร่วมกัน
(๖) กากับ ดูแล ติดตามและประเมินคุณภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของทุกหน่วยงานตามนโยบาย ทุกภาคส่วนมั่นใจ มีความพร้อมรับมือกับภัยคุกคาม เพื่อส่งเสริมความ
มั่นคงด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี
(๗) ให้มีอานาจเชิญหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงเสนอข้อมูลหรือเอกสาร
ประกอบการพิจารณาได้ตามความจาเป็น
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทางาน ได้ตามความจาเป็น
(๙) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๑๖ ให้ มี ค ณะกรรมการบริ ห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ประจ าโรงพยาบาลศู น ย์
โรงพยาบาลทั่วไป ประกอบด้วย
(๑) ให้ผู้อานวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป เป็นประธานกรรมการ
(๒) ให้ผู้อานวยการ...
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(๒) ให้ผู้อานวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป แต่งตั้งรองผู้อานวยการโรงพยาบาล
ศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจาโรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป เป็นรองประธานกรรมการ
โดยให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจาโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป มีหน้าที่
และอานาจ ดังนี้
(๒.๑) บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป การจัดทา
แผนแม่บทและแผนปฏิบั ติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัด ให้ สอดคล้ องกับแผนแม่บทของส านักงาน
สาธารณสุ ขจังหวัด สานักงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ปรับปรุงแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทระดับสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ระดับเขตสุขภาพ ระดับกระทรวงและระดับชาติ
(๒.๒) เสนอแนะโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารและบริการของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
(๒.๓) กากับ ดูแลและการติดตามผลการดาเนินงานของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
เป็นไปตามนโยบาย และตามกฎหมายอื่น
(๒.๔) กากับ ดูแล และประเมินผลคุณภาพการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดและการพัฒนาใช้ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า
(๒.๕) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด เขตสุขภาพต่างๆ ในการจัดทาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแลกเปลี่ยน หรือใช้
ข้อมูลร่วมกัน
(๒.๖) ประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล
(๒.๗) เป็นกรรมการ หรืออนุกรรมการที่เกี่ยวกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒.๘) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) บุคคลซึ่งผู้อานวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป แต่งตั้งจากผู้แทนจากส่วน
ราชการหรือหน่วยงานในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จานวนไม่เกิน ๖ คน ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับงานด้าน
แผนงาน หรือระบบคอมพิวเตอร์ตามความเหมาะสม
(๔) บุคคลซึ่งผู้อานวยการโรงพยาบาลศูนย์แต่งตั้งจากข้าราชการในโรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป จานวน ๑ คน ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้เลขานุการคณะกรรมการ แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ จานวน ๒ คน
ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๑๖ มีหน้าที่และอานาจดังนี้
(๑) พิจารณา วินิจฉัย และให้ความเห็นชอบในหลักการ รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานในภาพรวมของโรงพยาบาลศู น ย์ โรงพยาบาลทั่ ว ไป เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗
(๒) บูรณาการงบประมาณ เทคโนโลยี และการใช้ข้อมูลร่วมกันในภาพรวมของจังหวัด เพื่อ
ลดความซ้าซ้อนในการดาเนินการ รวมทั้งให้มีการใช้กฎเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันในการพิจารณาการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) พิจารณา...
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(๓) พิจารณาแนวทาง กาหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลศูนย์
(๔) พิจารณาติดตามโครงการที่ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ รายงานการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลศูนย์และรายงานให้สานักงานจังหวัดดาเนินการรวบรวมเพื่อเสนอสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทราบ
(๕) เสนอแนะ วินิจฉัยปัญหาและแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
โรงพยาบาลศูนย์ตามที่ได้รับมอบหมาย และวินิจฉัยระบบอื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้ร่วมกัน
(๖) กากับ ดูแล ติดตามและประเมินคุณภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงพยาบาลตามนโยบาย ทุกภาคส่วนมั่นใจ มีความพร้อมรับมือกับภัยคุกคาม เพื่อส่งเสริมความ
มั่นคงด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี
(๗) ให้มีอานาจเชิญหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงเสนอข้อมูลหรือเอกสาร
ประกอบการพิจารณาได้ตามความจาเป็น
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทางาน หรือผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น
(๙) ปฏิบัติงานอื่นใดตามผู้อานวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๘ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามระเบียบนี้ ที่ประสงค์จะมี
งานประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และได้มาซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ หรือเพิ่มศักยภาพของระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้
เงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการจัดหาโดยการซื้อ การเช่า การรับบริจาค และวิธีอื่นๆ เพื่อการ
จัดหาใหม่ ทดแทน และการเพิ่มประสิทธิภาพ ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) การจั ดหาระบบคอมพิ วเตอร์ ในโรงพยาบาลศู น ย์ โรงพยาบาลทั่ ว ไป ให้ ด าเนิ นการ
ดังต่อไปนี้
(ก) การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑ ล้านบาท ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะได้ประกาศในแต่ละปีให้
จัดทารายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมโครงการแล้วแต่กรณีเสนอขอความเห็นชอบรายงานการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์และวงเงินจากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจาโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป พร้อม
ลงนามก ากั บท้ ายรายงานการจั ดหาระบบคอมพิ ว เตอร์ ดั งกล่ าว โดยผ่ านการพิ จารณาให้ ความเห็ นจากคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจาโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐วัน
นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง หากมีการแก้ไขให้เริ่มกระบวนการพิจารณาใหม่
(ข) โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จะต้องส่งรายงานผลการจัดหาให้สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่การจัดหาได้ดาเนินการสาเร็จตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ค) ให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมรายงานเป็นรายไตรมาส เสนอผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจาสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจาเขต
สุขภาพ และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจากรม ตามลาดับ
(๒) การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในระดับจังหวัดให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(ก) การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๒ ล้านบาท ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะ...
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คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะได้ประกาศในแต่ละปี
ให้หน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดทารายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมโครงการ
แล้วแต่กรณี เสนอขอความเห็นชอบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และวงเงินจากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงประจาสานักงานสาธารณสุขจังหวัด พร้อมลงนามกากับท้ายรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว
โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจาสานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐วัน นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง หากมีการแก้ไขให้เริ่มกระบวนการพิจารณาใหม่
(ข) หน่วยงานจะต้องส่งรายงานผลการจัดหาให้ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ประจาสานักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่การจัดหาได้ดาเนินการสาเร็จตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ค) ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจาสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดรวบรวมรายงานเป็นรายไตรมาส เสนอผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจาเขตสุขภาพ และผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจากรม ตามลาดับ
(๓) การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในระดับเขตสุขภาพให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(ก) การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะได้ประกาศในแต่ละปี ให้
หน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพ จัดทารายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมโครงการแล้วแต่กรณี เสนอขอความ
เห็นชอบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และวงเงินจากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจาเขตสุขภาพ
พร้อมลงนามกากับท้ายรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว โดยผ่านการพิจารณาให้ ความเห็นจากคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจาเขตสุขภาพ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐วัน นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง หาก
มีการแก้ไขให้เริ่มกระบวนการพิจารณาใหม่
(ข) หน่ว ยงานจะต้อ งส่งรายงานผลการจัดหาให้เ ขตสุข ภาพ ทราบภายใน ๓๐ วัน
นั บตั้ งแต่ วั นที่การจั ดหาได้ ด าเนิ นการส าเร็ จตามพระราชบั ญญั ติ การจั ดซื้อจั ดจ้ างและการบริ หารพั สดุ ภาครั ฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ค) ให้ คณะกรรมการบริหารและจั ดหาระบบคอมพิ วเตอร์ประจาเขตสุ ขภาพรวบรวม
รายงานของทุกจังหวัดภายในเขตสุขภาพเป็นรายไตรมาส เสนอผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจากรม
(๔) การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับกรม ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขด้วย
(ก )การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
จัดทารายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมโครงการ เสนอขอความเห็นชอบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
และวงเงินจากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจากรม พร้อมลงนามกากับท้ายรายงานการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ดังกล่าว โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ
กรม ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐วัน นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง หากมีการแก้ไขให้เริ่มกระบวนการพิจารณาใหม่
(ข) หน่วยงานจะต้องส่งรายงานผลการจัดหาให้กรมทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
การจัดหาได้ดาเนินการสาเร็จตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ค) ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจากรมรวบรวมรายงานของ
ทุกหน่วยงานภายในกรมเป็นรายไตรมาส เสนอผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจากระทรวง
(๕) การจัดหา...

๑๑
(๕) การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๕ ล้านบาทแต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ต้อง
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจากระทรวงสาธารณสุข
(ก) ให้ส่วนราชการและหน่วยงานจัดทารายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมโครงการ
เสนอขอความเห็นชอบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และวงเงินจากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ประจาเขตสุขภาพ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจากรม พร้อมลงนามกากับท้ายรายงานการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ดังกล่าวโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจาเขต
สุขภาพ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจากรม ตามลาดับหากมีการแก้ไขให้เริ่มกระบวนการพิจารณาใหม่
(ข) ให้กรม หรือเขตสุขภาพ เสนอรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อม โครงการ
เสนอขอความเห็นชอบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และวงเงินจากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ประจากระทรวงสาธารณสุข พร้อมลงนามกากับท้ายรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวโดยผ่านการพิจารณา
ให้ความเห็นจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจากระทรวง หากมีการแก้ไขให้เริ่มกระบวนการ
พิจารณาใหม่
(ค) ส่วนราชการและหน่วยงานต้องรายงานผลการจัดหาให้กรม หรือเขตสุขภาพ ทราบ
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่การจัดหาได้ดาเนินการสาเร็จตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ง) กาหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจา
กระทรวงสาธารณสุขทุกไตรมาส หรือจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่ได้รับเรื่องก็ได้
(จ) การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงโครงการตามที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความเห็นชอบ
แล้วให้ส่วนราชการและหน่วยงานขอความเห็นชอบจากกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งหนึ่ง
(ฉ) ให้ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจากรม และเขตสุ ขภาพ
รวบรวมรายงานของทุกหน่วยงานภายในกรม เขตสุขภาพ เป็นรายไตรมาส เสนอผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ประจากระทรวง
(๖) การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
(ก) ให้ส่วนราชการและหน่วยงานจัดทาแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมโครงการเสนอขอความเห็นชอบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และวงเงินจากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง ประจาสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจาเขตสุขภาพ ผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจากรม และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจากระทรวงสาธารณสุข
พร้ อ มลงนามก ากั บ ท้ า ยแบบฟอร์ ม ข้ อเสนอโครงการดั ง กล่ าว โดยผ่ า นการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น จากคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจาสานักงานสาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ประจาเขตสุขภาพ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจากรม และคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจากระทรวงสาธารณสุข ตามลาดับ
(ข) ให้ส่วนราชการและหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการจัดทา “แบบติดตามแผนงานและ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่ใช้เงินแผ่นดินตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป” ในรอบ ๖ เดือน และรอบ
๑๒ เดือน และจัดส่งให้คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ตามแบบฟอร์ม
ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกาหนด
(ค) ส่วนราชการ...

