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กระบวนการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
* คำ สั่งกระทรวงมห ดไทย ที่ ๔๒๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภ พันธ์ ๒๕๖๒
** คำ สั่งคณะกรรมก รบริห รและจัดห ระบบคอมพิวเตอร์ ของ มท.
ที่ ๑๕๐๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ สิงห คม ๒๕๖๑ และ
ที่ ๔๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภ พันธ์ ๒๕๖๒
ส่วนร ชก รและรัฐวิส หกิจในสังกัด มท.
ที่ประสงค์จะจัดห ระบบคอมพิวเตอร์

คณะทำ ง นพิจ รณ กลั่นกรอง
โครงก รจัดห ระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. **

คณะกรรมก รบริห รและจัดห
ระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. *

กำ หนดคุณลักษณะท งวิช ก ร ท งเทคนิค
(TOR) TOR) ) ของโครงก รที่จะนำ เสนอ

รวบรวมโครงก รเพื่อนัดหม ย
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พิจ รณ ต มหลักเกณฑ์และแนวท งปฏิบัติ
มติที่ประชุม คกก.
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ลงน มผู้ร ยง นโดยหน่วยง นเจ้ ของโครงก ร

CIO ของส่วนร ชก รและรัฐวิส หกิจในสังกัด มท.
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ขั้นตอนและวิธีการในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
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