
 

 

 

 

 

  26    เมษายน  2564    
 

เรื่อง    ซักซ้อมความเข้าใจในการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ที่ ศธ 04242/3948  
           ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ                  จำนวน  1 ชุด 
 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้แจ้งแนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
เน่ืองจากคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการที่จะจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา (CIO)  ความละเอียดแจ้งแล้วน้ัน   
 

  ในการน้ี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จึงขอซักซ้อมความเข้าใจ
ขั้นตอนในการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนในสังกัด เพ่ือให้การดำเนินงาน
เป็นไปในแนวทางเดียวกันและถูกต้องในการใช้งบประมาณ  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับน้ี 
 

                  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 
 

                     
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

ที่ ศธ ๐๔307/1642                                            สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
                                                                        เลขที ่๑๒/๑๓  หมู่ ๒  ถนนกะโรม  ตำบลโพธ์ิเสด็จ 
                                                                        อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ๘๐๐๐๐ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. ๐๗๕- ๓๔๕๐๕๐  ต่อ ๑๐๗  , 063-0810195 
โทรสาร  ๐๗๕- ๓๔๓๕๗๕     



ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  
โครงการท่ีดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ (ใช้เงินเหลือจ่าย/โอนเปลี่ยนแปลง)  

ท่ีมีวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท  
สำหรับ โรงเรียนในสังกัด สพม.นครศรีธรรมราช 

 

 โรงเรียนที่มีความประสงค์จะจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  หรือจัดหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของหน่วยงาน ครอบคลุมถึงการจัดซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา  
การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการเช่าคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เช่ือมโยง ซอฟต์แวร์ ระบบ
ต่างๆ โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ตลอดจนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์อื่นใดที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามที่ส่วนราชการส่วนกลาง (กรมบัญชีกลาง 
สำนักงบประมาณ หรือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) กำหนด    
 กรณีที่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน หรือแหล่งเงินอื่นที่มีข้อผูกพัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับงบประมาณ
ของรัฐ ต้องนำเข้าคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาอนุมัติ   

ขั้นตอนการดำเนินงานในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนในสังกัด สพม.
นครศรีธรรมราช 
 1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ใน
ปีงบประมาณนั้น  
 2. นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน เพื่อ พิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
 3. จัดทำข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน  (ตามแบบฟอร์มที่
กำหนด) เพื่อขอรับความเห็นชอบโครงการต่อคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ (สำหรับโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ที่
มีวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท กระทรวงศึกษาธิการมอบอำนาจให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงของหน่วยงาน (สพฐ.)เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ อนุมัติโครงการฯ) 
 4. โรงเรียนส่งเรื่องขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ผ่าน 
สพม.นศ. เพื่อตรวจสอบและจัดทำหนังสือราชการ ส่งต่อให้ สพฐ. พิจารณาอนุมัติต่อไป 
        เอกสารท่ีโรงเรียนจะต้องนำส่ง สพม.นครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 
         1) หนังสือราชการ (หนังสือนำส่งของโรงเรียน) 
     2) ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน (ตามแบบฟอร์มที่
กำหนด) 
     3) รายละเอียดคุณลักษณะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Spec.) ที่จะจัดซื้อจัดหา โดย
อิงเกณฑ์ตามที่ส่วนราชการส่วนกลางกำหนด ปีปัจจุบัน (หากโรงเรียนมีความประสงค์ที่จะจัดซื้อ
จัดหาไม่ตรงกับ Spec. กลางจะต้องระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตาม 
Spec. ที่สูงกว่าเกณฑ์ดังกล่าว และให้พิจารณาความเหมาะสมของ Spec. และราคาด้วย) 
     4) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน ซึ่ง
พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการดังกล่าว 
     5) สำเนาบัญชีลงเวลาการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน  
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 5. สพม.นครศรีธรรมราช (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ) ตรวจสอบรายละเอียด
โครงการฯเบื้องต้น > ทำหนังสือส่ง สพฐ.เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 6. สพฐ.(สำนักที่ ดูแลด้าน ICT) กลั่นกรองนำเสนอ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ของ สพฐ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 7. เมื่อโครงการฯ ได้รับความเห็นชอบ โรงเรียนดำเนินการตามระเบียบงบประมาณ/พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

 8. โรงเรียนรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ตามแบบ บร.2  (ส่งผ่าน 
สพม.นครศรีธรรมราช) 

 

กฎหมาย/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ ท่ีเกี่ยวข้อง 
   - แนวทางการขอรบัความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ของหน่วยงานในสงักัด
กระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04005/ว 206 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2561  
 *** ในกรณีโครงการที่ดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ(ใช้เงนิเหลือจ่าย/โอนเปลี่ยนแปลง) โครงการ 
ที่มีวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท มอบอำนาจให้ผูบ้รหิารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของหน่วยงาน  (CIO) เป็น
ผู้ให้ความเห็นชอบ (สพฐ.)  ตามขั้นตอนในแผนภูมิที่ 1.1  
   - แนวทางการขอรบัความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ของหน่วยงานในสงักัด
กระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ว 662 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561  
 - เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม  (อ้างอิงจากปีปัจจุบัน)  

 -  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 
 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 
 

ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถานศึกษา  

- กรณีที่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน (เช่น ใช้เงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน เงินอุดหนุน )  หรือ
แหล่งเงินอื่นที่มี ข้อผูกพันซึ่งเกี่ยวข้องกับงบประมาณของรัฐ สถานศึกษา จะต้องเสนอ
ต่อคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  พิจารณาอนุมัติ 

- กรณีที่ ใช้เงินแหล่งอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของรัฐ เช่น เงินรายได้สถานศึกษา 
เงินบริจาค เพื่อจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการใช้
งบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับทราบและรวบรวมเป็นภาพรวมของกระทรวง  (เสนอ
รายงานผ่าน สพม.นครศรีธรรมราช)  

 

 



 
2. เงินบริจาค  

                            ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สิน
ทีมีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ.2526 

      3. เงินภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 
      4. เงินลูกเสือ 

        5. เงินเนตรนารี 
        6. เงินยุวกาชาด 
        7. เงินประกันสัญญา 



 

 

       9  สิงหาคม  2561    
 

เรื่อง    แนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรข์องหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เรียน    ผู้อํานวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

สิ่งทีส่่งมาด้วย  1. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดว่นท่ีสุด ท่ี ศธ 04005/ว 662  
                        ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 
          2. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ี ศธ 04005/ว 295  
                        ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2561 
 

 ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แจ้งแนวทางการขอรับความเห็นชอบในการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสงักัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้การดําเนนิงานเปน็ไปในทางเดียวกัน
และถูกต้องในการใช้งบประมาณ ต้ังแต่ปงีบประมาณ พ.ศ.2561 เปน็ต้นไป เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้กําหนดให้
ทุกส่วนราชการที่จะจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จะต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา (CIO) นัน้ 
 

 ในการนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงขอใหโ้รงเรยีนในสังกัดที่จะจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ ปฏบิัติตามแนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย   
        

            จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏบิัติ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                   (นายภานุวัชร แก้วลําหัด)  
                   รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน 

                   ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12                                   
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