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แผนงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ในบทนี้กล่าวถึงแผนงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์หลัก
ด้านต่าง ๆ ซ่ึงส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะด าเนินการภายในช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556–2559 
โดย โคร งกา รภา ยใ ต้ยุทธศา สตร์ จะมุ่งเน้นการบริหา รจัดกา รให้ เป็นมาตรฐา นสากล  พัฒนากรอบ               
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างยั่งยืน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารองค์กรและ             
การพัฒนาบริการสารสนเทศกลางเพ่ือการบริหารจัดการภายใน ส านักงานปลัดกร ะทร วงยุติธ ร รม         
เพ่ือน าไปสนับสนุนภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 

5.1 แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1: เพิ่มขีดความสามารถ สร้างมาตรฐาน และพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างมาตรฐาน และพัฒนา กระบวนกา รบร ิห า ร จ ัดกา ร   
ด้านเทคโนโลยีส า ร สน เทศ และกา รสื ่อสา ร  เป็นยุทธศาสตร์ที่ เก่ียวข้องกับการ พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการสร้างมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการสร้างการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศและการจัดการความต่อ เนื ่อ งของกร ะบวนกา รทา งธุร กิจ  พัฒนา กล ไกสร ้า ง เคร ือข ่า ย             
ควา มร ่ว มมือ ของ บุคล า กร แล ะ หน ่วย ง า นด ้า น เ ทคโ น โล ยีส า ร ส น เท ศแล ะกา รสื ่อ สา ร ขอ ง                 
กระทรวงยุติธรรม  ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงในยุทธศาสตร์ที่ 1 นี้จะประกอบไปด้วย 
4 แผนงาน ดังนี้ 

- แผนงานจัดท ามาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 

- แผนงานพัฒนากรอบการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างยั่งยืน  
- แผนงาน เสริมสร้างควา มสัมพัน ธ์ การ แลกเปลี่ ยนประสบการ ณ์ และการประสานงา น                

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- แผนงานบริหารจัดการให้เกิดความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 
 

บทท่ี 5 
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5.1.1 แผนงานจัดท าม าตรฐาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  เ พ่ือ เพ่ิมขี ด
ความสามารถการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างต่อเน่ือง 

แผนงานจัดท ามาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือให้กระทรวงยุติธรรม 
และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ชัดเจน 
เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง  การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมีระบบ และมีกระบวนการบริหารจัดการการให้บริการและความม่ันคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศที่เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในสากลซ่ึงประกอบด้วย 4 โครงการ ดังนี้ 

5.1.1.1 โคร ง การ จัดท าสถา ปัตยกรรมอง ค์กร ( Enterprise Architecture) ของ
กระทรวงยุติธรรม 

  เป็นการจัดท าสถาปัตยกรรมของกระทรวงยุติธรรมเพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าคัญ ใน
กา รพัฒนา เทคโน โลยีส า ร สน เทศของกร ะทร วง ยุติธรรมในอนาคตให้เป็นภาพเดียวกันทั้งองค์กร           
ตามแนวทางกลยุทธ์ของกระทรวงยุติธรรมที่วางไว้ โดยการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงยุติธรรม
จะช่วยให้ส ามารถบริห ารจัดการข้ อมูลสารสน เทศ ระบบโครง สร้าง พ้ืนฐา น ระบบสา รสนเทศของ              
กระทรวงยุติธรรมในองค์รวม นอกจากนี้สถาปัตยกรรมองค์กรยังช่วยลดงบประมาณในการลงทุน เพ่ือพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกระทรวงยุติธรรมให้ คุ้มค่ามากที่สุด รวมทั้งการเลือกเทคโนโลยี
สารสนเทศที่น ามาใช้ให้มีความเหมาะสมกับกระทรวงยุติธรรม  

1) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจั ดท ากรอบและแนวทางในกา รพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสาร สนเทศ          

และการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรม 
2) เป้าหมาย 

กระทรวงมีสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 
3) ขอบเขตการด าเนินการ 

จัดจ้า งที่ป รึ กษาผู้ เ ชี่ย วชา ญเ พ่ือด า เนิ น กา รจั ดท า สถา ปัตยกร รมของ              
กระทรวงยุติธรรม ซ่ึงที่ปรึกษาฯ ต้องด าเนินการดังนี้ 

3.1) ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจหลัก ฟังก์ชันงานหลัก และประเมินสถานภาพ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อการสนับสนุนฟังก์ชันงานหลักของหน่วยงาน 

3.2) ออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเพ่ือการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ           
และการสื่อสาร  

3.3) วิเคราะห์เปรียบเทียบช่องว่างระหว่างสถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในปัจจุบันกับสถาปัตยกรรมองค์กรที่ออกแบบ 

3.4) จัดท ามาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 

3.5) ก าหนดแผนงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือสนับสนุนการน าสถาปัตยกรรมองค์กรไปสู่การใช้งานจริง 
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4) แผนการด าเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.1 แผนการด าเนินโครงการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของ          
กระทรวงยุติธรรม 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจหลัก ฟังก์ชั่นงาน
หลัก และประเมินสถานภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

            

2 ออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร             
3 วิเคราะห์เปรียบเทียบช่องว่างระหว่าง

สถานภาพในปัจจุบันกับสถาปัตยกรรม
องค์กรที่ออกแบบ 

            

4 จัดท ามาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศ 

            

5 ก าหนดแผนงานด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

            

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

กระทรวงยุติธรรมมีสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 
6) งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

ตาราง 5.2 งบประมาณด าเนินการโครงการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของ
กระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ล าดับท่ี รายการ จ านวน 
ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคา 
)บาท(  

1 ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ จัดท าสถาปัตยกรรมของ
กระทรวงยุติธรรม 

1 6,500,000 6,500,000 

 รวม 6,500,000 
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5.1.1.2 โครงการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

เป็นการจัดท าสถาปัตยกรรมของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญในการพัฒนาส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมในอนาคตให้เป็นภาพเดียวกันทั้งองค์กร ตา มแนวทา ง
กลยุทธ์ขององ ค์กรที่ วา งไว้ โดยการ จัดท า สถาปั ตยกร รมระบบสา รสนเทศอง ค์กรของ ส า นัก งา น             
ปลัดกร ะทรวงยุติธร รมจะช่ วยให้ สามารถบริห ารจัดการข้อ มูลสารสนเทศ ระบบโคร ง สร้าง พ้ืนฐา น                 
ระบบสารสนเทศของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นอกจากนี้สถาปัตยกรรมองค์กรยังช่วยลดงบประมา ณ
ในการลงทุนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใ นส า น ัก งา นปลัดกร ะทร วงยุติธ ร รม
ให้ คุ้มค่ามากที่สุด รวมทั้งการเลือกเทคโนโลยีสา รสนเทศที่น ามาใช้ให้มีความเหมาะสมกับ ส านักงา น
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

1) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจั ดท ากรอบและแนวทางในกา รพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสาร สนเทศ       

และการสื่อสารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
2) เป้าหมาย 

มีสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
3) ขอบเขตการด าเนินการ 

จัดจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือด าเนินการจัดท าสถาปัตยกรรมของกระทรวง
ยุติธรรม ซ่ึงที่ปรึกษาฯ ต้องด าเนินการดังนี้ 

ระยะที ่1: จัดท าขอบเขตการด าเนินงานการจัดท าสถาปัตยกรรมและการสื่อสารของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

จัดท าขอบเขตการด าเนินงานการจัดท าสถาปัตยกรรมและการสื่อสารของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ระยะที่ 2: ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจหลัก ฟังก์ชั่นงานหลัก และประเมินสถานภาพ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อการสนับสนุนฟังก์ชันงานหลัก
ของหน่วยงาน 

(2) ออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเพ่ือการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ      
และการสื่อสาร  

(3) วิเคราะห์เปรียบเทียบช่องว่างระหว่างสถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในปัจจุบันกับสถาปัตยกรรมองค์กรที่ออกแบบ 

(4) จัดท ามาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 

(5) ก าหนดแผนงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือสนับสนุนการน าสถาปัตยกรรมองค์กรไปสู่การใช้งานจริง 
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(6) พัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

4) แผนการด าเนินโครงการ 
 
ตาราง 5.3 แผนการด าเนินโครงการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
ระยะท่ี 1: จัดท าขอบเขตการด าเนินงานการจัดท าสถาปัตยกรรมและการสื่อสารของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
1 จัดท าขอบเขตการด าเนินงานการจัดท า

สถาปัตยกรรมและการสื่อสารของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

            

ระยะท่ี 2: ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร 
1 ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจหลัก ฟังก์ชันงานหลัก 

และประเมินสถานภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน 

            

2 ออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร             
3 วิเคราะห์เปรียบเทียบช่องว่างระหว่าง

สถานภาพในปัจจุบันกับสถาปัตยกรรม
องค์กรที่ออกแบบ 

            

4 จัดท ามาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ             
5 ก าหนดแผนงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  
            

6 พัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร             
 

5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 
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6) งบประมาณด าเนินการ 
6.1) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
ตาราง 5.4 งบประมาณด าเนินการโครงการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ระยะท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ล าดับท่ี รายการ จ านวน 
ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคา 
)บาท(  

1 ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ จัดท าสถาปัตยกรรม   
องค์กร (Enterprise Architecture) ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมระยะที่ 1 

1    2,500,000  
 

   2,500,000  
 

 รวม 2,500,000 
 

6.2) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ตาราง 5.5 งบประมาณด าเนินการโครงการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ระยะท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ล าดับท่ี รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคา 
)บาท(  

1 ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ จัดท าสถาปัตยกรรม
องค์กร (Enterprise Architecture) ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมระยะที่ 2 

- 1 4,305,000 4,305,000 

2 ค่าซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศองค์กร 
(Enterprise Architecture) ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

SW1 1 695,000 
 

695,000 

3 ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการ   - - 500,000 500,000 
  รวม 5,500,000 

หมายเหตุ: งบประมาณอาจมีการปรับเปล่ียนตามผลการศึกษาตามระยะที่ 2 
ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการของโครงการในปี 58, 59 คือค่า Present Value ที่ 10% โดยประมาณ 

 
5.1.1.3 โครงการจัดท าระบบบริหารจัดการการ ให้บร ิการ เทคโนโลยีสารสนเทศ   

และการส่ือสารส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (Information Technology  Service Management: ITSM) 
เป็นการจัดท ามาตรฐานการบริหารจัดการด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไป
อย่างมีระบบ และมีกระบวนการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในสากล สามารถให้บริการ
แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ จึงจ าเป็นต้องมีจัดท ากระบวนการบริหารจัดการด้านการให้บริการเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นมาตรฐานของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและสามารถน าไปปฏิบัติได้
อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริง  

1) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจ้างที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะด้านการจัดท ามาตรฐานส าหรับการบริหาร

จัดการการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ ในสากลให้แก่
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

2) เป้าหมาย 
มีกร ะบวนการบริหา รจั ดกา รด้า นการให้บริ กา รเทคโน โลยีสา รสน เทศ              

และการสื่อสารที่เป็นมาตรฐานของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

3) ขอบเขตการด าเนินการ 
จัดจ้างที่ปรึกษาผู้ เชี่ยวชาญเพ่ือด าเนินการจัดท ามาตรฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมที่เหมาะสมตามหลักมาตรฐานสากล               
ซ่ึงที่ปรึกษาฯ มีการด าเนินงานดังนี้ 

3.1) ฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับมาตรฐาน ISO/IEC20000 Information 
Technology Service Management แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

3.2) ให้ข้อเสนอแนะด้านการศึกษา วิเคราะห์สภาพการใช้งาน และการให้บริการ
เทคโน โลยี ส า ร สน เทศและกา รสื่ อสา ร ศูนย์ เทคโน โลยี ส า ร สน เทศและกา รสื่ อสา ร ส า นั ก งา น                    
ปลัดกระทรวงยุติธรรมเปรียบเทียบกับมาตรฐาน 

3.3) ให้ข้อเสนอแนะด้านการก าหนดกระบวนการและขั้นตอนมาตรฐาน      
เพ่ือการควบคุมคุณภาพการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ           
และการสื่อสารส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

3.4) ให้ข้อเสนอแนะด้านการก าหนดกระบวนการและขั้นตอนมาตรฐาน        
เพ่ือการปรับปรุงการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 
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4) แผนการด าเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.6 แผนการด าเนินโครงการจัดท าระบบบริหารจัดการการ ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ           
และการส่ือสารส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (Information Technology Service Management: ITSM) 

ล าดับท่ี กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 การวางแผนการด าเนินงานโครงการ     
2 ฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับมาตรฐาน ISO/IEC20000 IT Service 

Management 
    

3 การศึกษาวิเคราะห์สภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปัจจุบัน      
4 ก าหนดกระบวนการและขั้นตอนมาตรฐานเพ่ือการควบคุมคุณภาพการ

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในกระทรวงยุติธรรม 

    

5 ก าหนดกระบวนการและขั้นตอนมาตรฐานเพ่ือการปรับปรุงการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 

    

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีกระบวนการบริหารจัดการด้านการให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นมาตรฐาน  

6) งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
ตาราง 5.7 งบประมาณด าเนินการโครงการจัดท าระบบบริหารจัดการการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (Information Technology  Service Management: ITSM) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ล าดับท่ี รายการ จ านวน 
ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคา 
)บาท(  

1 ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ จัดท าระบบบริหารจัดการ
การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

1 3,200,000 
 

3,200,000 
 

2 ค่าด าเนินการ - 320,000 320,000 

 รวม 3,520,000 
 
หมายเหตุ: ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการของโครงการในปี 58, 59 คือค่า Present Value ที่ 10% โดยประมาณ 
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5.1.1.4 โคร งการจัดท าระบบบริหาร จัดการความมั่ นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  
(Information Security Management System: ISMS) 

เพ่ือให้ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ  ISO/IEC27001 และ      
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการท าธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 ก าหนดไว้
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท ามาตรฐานส าหรับการบริหารจัดการ
ความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเพ่ือให้ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 
(Information Security Management)  

1) วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือจ้างที่ปรึกษาฯ ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดท าระบบบริหารจัดการความ
ม่ันคงปลอดภั ย ด้า นสา รสน เทศที่ เป็นมา ตร ฐา น และเป็ นที่ ย อมรั บตามสา กล ให้ แก่ ส า นั ก งา น               
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

2) เป้าหมาย 
มีระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของส านักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรมที่เป็นมาตรฐาน 
3) ขอบเขตการด าเนินการ 

จัดจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือด าเนินการให้ข้อเสนอแนะการจัดท าระบบ
บริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่เหมาะสม และเพ่ือให้เป็นไปตามหลักวิชาการจ าเป็นต้อง
ด าเนินการโดยที่ปรึกษาฯ ซ่ึงประกอบไปด้วยการด าเนินงาน ดังนี้ 

3.1) จัดท า แผนการจัดท าร ะบบ บริห าร จั ดกา รความม่ันคงปลอดภั ย
สารสนเทศ (ISMS Project Plan) 

3.2) ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือด าเนินการก าหนด และทบทวนขอบเขตเบื้องต้น
ของระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Preliminary ISMS Scope)   

3.3) ให้ ข้ อเสนอแนะ เ พ่ือด า เนิ น การก าหนด และทบทวนน โยบา ย         
ระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS Policy) 

3.4) ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือด าเนิน การประเ มินความเสี่ยงต่อความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (Risk Assessment) และจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment Plan) 

3.5) ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือด าเนินการจัดท าค าประกาศของขอบเขตการน า
ระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศไปใช้งาน (Statement of Applicability: SOA) 

3.6) ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือด าเนินการจัดท า คู่มือระบบบริหารจัดการความ
ม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS Manual)   
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4) แผนการด าเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.8 แผนการด าเนินโครงการจัดท าระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  
(Information Security Management System: ISMS) 

ล าดับท่ี กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 การวางแผนการด าเนินงานโครงการ     

2 ก าหนด และทบทวนขอบเขตเบื้องต้นฯ (Preliminary ISMS Scope)       
3 ก าหนด และทบทวนนโยบายฯ (ISMS Policy)     

4 ประเมินความเสี่ยง     

5 จัดท าค าประกาศของขอบเขตการน าระบบบริหารจัดการความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศไปใช้งาน (Statement of Applicability: SOA) 

    

6 จัดท าคู่มือการบริหารระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศ  (ISMS Manual) 

    

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศที่เป็นมาตรฐาน 

6) งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
ตาราง 5.9 งบประมาณด าเนินการโครงการจัดท าระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  
(Information Security Management System: ISMS) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ล าดับท่ี รายการ จ านวน 
ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคา 
)บาท(  

1 ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ จัดท าระบบบริหารจัดการ
ความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  
(Information Security Management System: 
ISMS) ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

1 3,400,000 3,400,000 
 

2 ค่าด าเนินการ - 340,000 340,000 

 รวม 3,740,000 
 
 
หมายเหตุ: ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการของโครงการในปี 58, 59 คือค่า Present Value ที่ 10% โดยประมาณ 
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5.1.2 แผนงานพัฒนากรอบการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างย่ังยืน 
แผนงานพัฒนากรอบการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างยั่งยืน 

เป็นการวางกรอบแนวทางการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรม   
และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และวัดผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด และเป้าหมายตามรายยุทธศาสตร์ที่ได้
วางกรอบการด าเนินงานไว้ในแผนดังกล่าว ซ่ึงประกอบด้วย 1 โครงการ ดังนี้ 

5.1.2.1 โคร ง การ จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ         
กระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  

กระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีการจัดท าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความสอดคล้อง และเหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป     
ทั้งในส่วนของนโยบาย/แผนงานองค์กร นโยบาย/แผนงานภาครัฐ และทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในระดับสากล และเพ่ือเป็นการวางกรอบแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจ นกระทรวงยุติธรรม และส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมจ าเป็นต้องทบทวนสภาพการด าเนินงาน และจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง  

1) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจ้างที่ปรึกษาฯ จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

กระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมให้สอดคล้องกับนโยบาย/แผนงานองค์กรนโยบาย/
แผนงานภาครัฐ และทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล  

2) เป้าหมาย 
2.1) มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ฉบับที่ 4) ของ

กระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556–2559 
2.2) มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและกา รสื ่อสา ร  ( ฉบับที ่  5) 

ของกระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560–2563 
2.3) มีกร อบแนวทา งกา รด า เน ิน งา นด้า น เทคโน โลยีส า ร สน เทศ          

และการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
3) ขอบเขตการด าเนินการ 

จัดจ้างที่ปรึกษาผู้ เชี่ยวชาญเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมให้เป็นไปในทิศทาง           
ที่เหมาะสมตามหลักวิชาการจ าเป็นจะต้องด าเนินการโดยที่ปรึกษาผู้ เชี่ยวชาญซ่ึงประกอบไปด้วยการ
ด าเนินงานแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1: จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ฉบับที่ 4) 
ของกระทรวงยุติธรรม และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556–2559 

(1) การวางแผนการด าเนินโครงการ 
(2) การศึกษาวิเคราะห์สภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน 
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(3) ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) ออกแบบและก าหนดสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ 

(Software & Hardware) ระบบเครือข่าย (Network)  
(5) จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ฉบับที่ 4) ของ

กระทรวงยุติธรรม และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556–
2559 ซ่ึงแผนแม่บทฯ ประกอบไปด้วย  
- วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- แผนงานและโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- แผนงานและโครงการการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งบประมาณด าเนินการ และจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ 

ระยะที่ 2: จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ฉบับที่ 5)
ของกระทรวงยุติธรรม และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560–2562 

(1) การวางแผนการด าเนินโครงการ 
(2) การวิเคราะห์สภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน 
(3) ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) ออกแบบและก า หนดสถา ปัตยกร รมระบบสา รสน เทศ ร ะบบ

คอมพิวเตอร์ (Software & Hardware) ระบบเครือข่าย (Network)  
(5) จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่  5) ของ

กระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560–2562 
ซ่ึงแผนแม่บทฯ ประกอบไปด้วย 
- วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- แผนงานและโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- แผนงานและโครงการการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งบประมาณด าเนินการและจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ 
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4) แผนการด าเนินโครงการ 

 
ตาราง 5.10 แผนการด าเนินโครงการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวง
ยุติธรรม และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ระยะท่ี 1: จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 4) ของกระทรวงยุติธรรม และ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  พ.ศ.  2556–2559 

1 การวางแผนการด าเนินงานโครงการ         
2 การศึกษาวิเคราะห์สภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารปัจจุบัน  
        

3 ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

        

4 ออกแบบและก าหนดสถาปัตยกรรมระบบ         

5 จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ฉบับที่ 4) ของกระทรวงยุติธรรมและส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556–2559 

        

ระยะท่ี 2: จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 5) ของกระทรวงยุติธรรม และ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.  2560–2562 

1 การวางแผนการด าเนินงานโครงการ         

2 การศึกษาวิเคราะห์สภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารปัจจุบัน  

        

3 ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

        

4 ออกแบบและก าหนดสถาปัตยกรรมระบบ         
5 จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(ฉบับที่ 5) ของกระทรวงยุติธรรมและส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560–2562 
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5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
5.1) กระทรวงยุติธรรม และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีแผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 – 2559 
5.2) กระทรวงยุติธรรม และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีแผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 – 2562 
6) งบประมาณด าเนินการ 

6.1) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

ตาราง 5.11 งบประมาณด าเนินการโครงการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
กระทรวงยุติธรรม และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ระยะท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ล าดับท่ี รายการ จ านวน 
ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคา 
)บาท(  

1 ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 4) 

1 7,000,000  
 

7,000,000  
 

 รวม 7,000,000 
 

6.2) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
ตาราง 5.12 งบประมาณด าเนินการโครงการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
กระทรวงยุติธรรม และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ระยะท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ล าดับท่ี รายการ จ านวน 
ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคา 
)บาท(  

1 ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 5) 

1 7,000,000 
 

7,000,000 
 

2 ค่าด าเนินการ - 700,000 700,000 

 รวม 7,700,000 
หมายเหตุ: ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการของโครงการในปี 58, 59 คือค่า Present Value ที่ 10% โดยประมาณ   
 

5.1.3 แผนงานเสริมสร้างความสัมพันธ์ การแลกเปล่ียนประสบการณ์ และการประสานงาน ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

แผนงานเสริมสร้างความสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการประสานงาน ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นแผนงานที่เน้นสร้างความสัมพันธ์และการประสานงานของบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเผยแพร่
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ความรู้ รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารซ่ึงประกอบไปด้วย 2 
โครงการ ดังนี้ 

5.1.3.1 โครงการสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ           
และการส่ือสารกระทรวงยุติธรรม 

 ปัจจุบันการพัฒนาองค์กรภาครัฐในทุก ๆ ด้านมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานและบริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือส าคัญที่จะผลักดันให้องค์กร
ก้าวหน้าไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภ าพ ซ่ึงการที่จะผลักดันให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าและบรรลุตา ม
วัตถุประสงค์นั้นต้องอาศัยปัจจัยหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ          
และการสื่อสาร ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร และการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นต้น 

ในการนี้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ได้ตระหนักถึงการผลักดันให้กระทรวงยุติธรรมมีการบริหารจัดการและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าโครงการสร้างความร่วมมือในการบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงยุติธรรมขึ้น โดยโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับ         
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ฉบับ 3) พ.ศ. 2554-2556 
ยุทธศาสตร์ที่  4 ว่าด้วยการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศละการสื่อสารให้เกิดความคุ้มค่าและ              
เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งส่งเสริมหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นหน่วยงานที่
เข้มแข็ งมีกร ะบวนการการบริห ารจัดการที่ เป็นร ะบบ และสา มารถน าระบบเทคโนโลยีสาร สนเทศ                    
และการสื่อสารมาช่วยสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) วัตถุประสงค์ 
1.1) เพ่ือ ให้ กา รพัฒนาเทคโน โลยี ส า รสน เทศและกา รสื่ อสาร ของ             

กระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
สามารถประสานงานการท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2) เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและความเข้าใจในการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1.3) เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงยุติธรรม
และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน  

2) เป้าหมาย 
กระทรวงยุติธรรมได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียงข้องในการบริหาร

จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3) ขอบเขตการด าเนินการ 

โครงการสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกระทรวงยุติธรรม เป็นโครงการที่จัดท า เพ่ือส่งเสริมหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ          
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และการสื่อสารให้เป็นหน่วยงานที่เข้มแข็งมีกระบวนการการบริหารจัดการที่เป็นระบบ และสามารถน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบไปด้วยการด าเนินงาน ดังนี้ 

3.1) ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท าโครงการ 
3.2) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง อาทิ ระเบียบ/เกณฑ์ค่าใช้จ่ายด้าน

การฝึกอบรม สัมมนา ระเบียบพัสดุเพ่ือประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ 
3.3) จัดประชุมหารือ ก าหนดแนวทางการจัดโครงการ การจัดกิจกรรม

ภายในทีมงานบริหารโครงการ 
3.4) ประสานงานหน่วยงานภายนอกด้านการจัดหาวิทยากรและก าหนด

เนื้อหา/หลักสูตรการบรรยาย 
3.5) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างความร่วมมือในการบริหาร

จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงยุติธรรม 
3.6) จัดท ารายงานสรุปผลการจัดโครงการสร้างความร่วมมือในการบริหาร

จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงยุติธรรม 
4) แผนการด าเนินโครงการ 

 
ตาราง 5.13 แผนการด าเนินโครงการสร้า ง ความร่วมมือใ นการบริหารจัดการด้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารกระทรวงยุติธรรม  

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท าโครงการ 

 

   

2 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง     

3 จัดประชุมหารือ ก าหนดแนวทางการจัดโครงการ การจัด
กิจกรรมภายในทีมงานบริหารโครงการ 

    

4 ประสานงานหน่วยงานภายนอกด้านการจัดหาวิทยากรและ
ก าหนดเนื้อหา/หลักสูตรการบรรยาย 

    

5 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างความร่วมมือในการ
บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงยุติธรรม 

    

6 จัดท ารายงานสรุปผลการจัดโครงการสร้างความร่วมมือใน
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงยุติธรรม 
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5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
5.1) ส่วนร าชการในสังกัดกระทรวงยุติธ รรมมีการด าเนินงา นด้า น

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 
5.2) กระทร วงยุติ ธร รมมีการบริ หา รจั ดการทรั พย ากรเทคโน โลยี

สารสนเทศและการสื่อสารอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
5.3) บุคลา กรด้านเทคโน โลยีส ารสนเทศของส่วนร าชการในสังกัด

กระทรวงยุติธรรมได้รับการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  
6) งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

ตาราง 5.14 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ ส่ือสารกระทรวงยุ ติธรรม  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ล าดับท่ี รายการ 
รหัส 

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่าประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม - 1 478,600 478,600 

    รวม 478,600 
 

5.1.3.2 โครง การ เสริ มสร้ างความ สัมพันธ์ และแลกเปล่ียนประสบการ ณ์ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เป็นโครงการที่ครอบคลุมการเสริมสร้างความสัมพันธ์และการประสานงานของ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเผยแพร่ความรู้รวมถึง
การสร้างทัศนคติที่ ดีในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ให้แก่บุคลากรของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาและใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        
ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างยั่งยืน 

1) วัตถุประสงค์ 
1.1) เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.2) เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ         

และการสื่อสาร 
2) เป้าหมาย 

มีการพัฒนาและใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสา ร ใน

การสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  

3) ขอบเขตการด าเนินการ 
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเผยแพร่ความรู้รวมถึงกา รสร้าง
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ทัศนคติที่ดีในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ให้แก่บุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมซ่ึงประกอบไปด้วยการด าเนินงาน ดังนี้ 

3.1) จั ดท า แผนกา รประสา นควา มสั มพัน ธ์ และกา รแลก เปลี่ ย น
ประสบกา รณ์ร ะหว่ างหน่วย งาน  และบุคลากรด้า นเทคโน โลยี สาร สนเทศและการสื่ อสา รใน สังกัด               
กระทรวงยุติธรรม 

3.2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
กา รสื่ อสาร ระหว่า งหน่วยงาน  และบุ คลากรด้า นเทคโน โลยีส า รสนเทศและกา รสื่ อสาร ในสัง กัด                   
กระทรวงยุติธรรมทั้งในและต่างประเทศ 

3.3) จัดกิจกรรมเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทั้งจากในและต่างประเทศมาเผยแพร่ความรู้เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

3.4) พัฒนา สื ่อส ังคม ออน ไลน ์เ พื่อ กา ร สร ้า งคว า มส ัมพัน ธ์กา ร
ประชาสัมพันธ์และการประสานงานของบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสน เทศและการสื่อสารภายใน             
กระทรวงยุติธรรม 

3.5) ติดตามและประเมินผล 
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4) แผนการด าเนินโครงการ 
 
ตาราง 5.15 แผนการด าเนินโครง การ เสร ิม สร้า ง ความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนประสบการ ณ์
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 จัดท าแผนการประสาน
ความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน 
และบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

    
 

       

2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงาน และบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมทั้งในและต่างประเทศ 

            

3 จัดกิจกรรมเชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารทั้งจากในและต่างประเทศ
มาเผยแพร่ความรู้เพ่ือน าความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้กับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

            

4 พัฒนาสื่อสังคมออน ไลน์ เ พ่ือ
การสร้างความสั มพันธ์ การ
ประชาสัมพันธ์และการ
ประสานงานของบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารภายในกระทรวงยุติธรรม 

            

5 ติดตามและประเมินผล             
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5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
5.1) ส านักปลัดกระทรวงยุติธรรมมีการด าเนินกิจกรรมที่ก าหนดอย่างน้อย 

4 ครั้งต่อปี 
5.2) หน่วยงานในสังกัดส านักปลัดกระทรวงยุติธรรมต้องเข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมทั้งหมด 
6) งบประมาณด าเนินการ 

6.1) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 
ตาราง 5.16 งบประมาณด าเนินการส าหรั บโครงการเสริ มสร้ างความ สัมพันธ์ และแลกเป ล่ียน
ประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ล าดับท่ี รายการ 
รหัส 

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่าประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม - 1 1,100,000 1,100,000 

    รวม 1,100,000 
 

6.2) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
ตาราง  5.17 งบประมาณด าเ นินการส าหรั บโครง การเสริม สร้ าง ความสัมพันธ์ และแลกเป ล่ียน
ประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ล าดับท่ี รายการ 
รหัส 

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่าประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม - 1 1,100,000 1,100,000 

2 ค่าด าเนินการ - - 110,000 110,000 
    รวม 1,210,000 

 

6.3) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ตาราง  5.18 งบประมาณด าเ นินการส าหรั บโครง การเสริม สร้ าง ความสัมพันธ์ และแลกเป ล่ียน
ประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ล าดับท่ี รายการ 
รหัส 

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่าประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม - 1 1,100,000 1,100,000 

2 ค่าด าเนินการ - - 110,000 110,000 
    รวม 1,210,000 

 
หมายเหตุ: ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการของโครงการในปี 58, 59 คือค่า Present Value ที่ 10% โดยประมาณ 
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5.1.4 แผนงานบริหารจัดการให้เกิดความต่อเน่ืองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
แผนงานบริหารจัดการให้เกิดความต่อเนื่อง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      

เป็นการบ ารุงรักษาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และระบบสารสนเทศให้อยู่ในสภาพที่สามารถ
ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบด้วย 2 โครงการ ดังนี้ 

5.1.4.1 โครงการบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีการพัฒนา และใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และ

เครือข่ายเพ่ือรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นในการ
บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เพ่ือให้รองรับระบบสารสนเทศต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการลดความเสียหายอันเกิดจาก โดยการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
ตามก าหนดเวลาที่สมควรเพ่ือยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ  

1) วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้สามารถท างานได้อย่าง

ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
2) เป้าหมาย 

  ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีสภาพพร้อมใช้งาน ลดความเสียหายและ         
ยืดอายุการใช้งานระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

3) ขอบเขตการด าเนินการ 
  ด าเนินการบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในส่วนของโครงการ             

ที่ด าเนินการแล้วและโครงการระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะด าเนินการใหม่ โดยมีขอบเขตการบ ารุงรักษาดังนี้ 
- การบ ารุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive Maintenance) เพ่ือป้องกัน

ควา มช า รุดเสียหายและการท างานผิ ดปก ติของร ะบบคอมพิวเตอร์               
โดยจะต้องวางแผนและก าหนดระยะเวลาปฏิบัติงานเพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ให้
เกิดผลกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรม 

- การบ ารุงรักษาแบบแก้ไข  (Corrective Maintenance) เพ่ือแก้ไขความ
ช ารุดบกพร่องและความผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย โดยใช้ระยะเวลาและวิธีการที่ท าให้สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
โดยเร็วท่ีสุดและส่งผลกระทบการปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรมน้อยที่สุด 

- ด าเนินการจัดหาผู้ด าเนินงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และ
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้การบ ารุงรักษากระท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว และถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ           
และการสื่อสารเป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมการด าเนินงานดังกล่าว 
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4) แผนการด าเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.19 แผนการด าเนินโครงการบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ล าดับท่ี กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

ปีงบประมาณ 
2558 

ปีงบประมาณ 
2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1 บ ารุงรักษาระบบ

คอมพิวเตอร์ 
และเครือข่ายในปัจจุบัน 

                

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีความพร้อมใช้งาน (Availability) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของเวลาท าการ 

6) งบประมาณด าเนินการ 
6.1) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 
ตาราง 5.20 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

ล าดับท่ี รายการ จ านวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

1 โครงการจัดจ้างบ ารุงรักษาศูนย์คอมพิวเตอร์ 
กระทรวงยุติธรรม 

1 5,350,000 5,350,000 

2 โครงการจัดจ้างบ ารุงรักษาสายเคเบิลใยแก้ว 1 500,000 500,000 

3 โครงการจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 

1 1,800,000 1,800,000 

4 โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในโครงการระบบ
เครือข่ายความเร็วสูง ระยะที่ 2 

1 13,000,000 13,000,000 

   รวม 20,650,000 
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6.2) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

ตาราง 5.21 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

ล าดับท่ี รายการ จ านวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

1 บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 1 24,530,000 24,530,000 

   รวม 24,530,000 

 
6.3) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
ตาราง 5.22 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2558 

ล าดับท่ี รายการ จ านวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

1 บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 1 26,983,000 26,983,000 

2 ค่าด าเนินการ - 2,698,500 2,698,500 

   รวม 29,681,500 

   
6.4) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ตาราง 5.23 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการระบบคอมพิว เตอร์และ เครือข ่าย  ปีง บประมาณ 
พ.ศ.  2559 

ล าดับท่ี รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท) 

1 บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายใน
ปัจจุบัน 

1 29,682,000 29,682,000 

2 ค่าด าเนินการ - 2,969,000 2,969,000 

   รวม 32,651,000 

 
 
 
หมายเหตุ: ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการของโครงการในปี 58, 59 คือค่า Present Value ที่ 10% โดยประมาณ 
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5.1.4.2 โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
ส านั กงา นปลั ดกระทรวงยุติ ธรรมมีการ ใช้ง านร ะบบเทคโน โลยีสา รสน เทศ           

และการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การให้บริการประชาชนของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้  และระบบการเรียนรู้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการบ า ร ุง ร ักษา ร ะบบสา รสน เทศดังกล่า ว ให้มี
สภาพพร้อมใช้งาน เพ่ือให้การใช้งานระบบสารสนเทศเป็น ไป ได้อย ่า งต่อ เนื ่อ ง และมีประสิทธิภาพ          
อีกทั้งยังเป็นการลดความเสี ยหายด้วยการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศตามก าหนดเวลาที่เหมาะสม                 
การปรับปรุงระบบงานเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาข้อขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและปรับปรุงระบบงานให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน 

1) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศให้สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องและ         

มีประสิทธิภาพ 
2) เป้าหมาย 

ระบบสารสนเทศมีความพร้อมใช้งาน (Availability) สามารถท างานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

3) ขอบเขตการด าเนินการ 
โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเป็นโครงการหลักในการบ ารุงรักษาระบบ

สารสนเทศต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ เนื่องจากที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้รับการ
พัฒนาและบ ารุงรักษาที่ดี อาจส่งผลให้ระบบไม่สามารถท างานได้อย่างมีเสถียรภาพ และไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้งานซ่ึงมีผลกระทบท าให้ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมไม่สามารถด าเนินงานได้อย่าง        
มีประสิทธิภาพ  

การด าเนินงานการปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ ครอบคลุม           
การบ ารุงรักษาระบบงาน 4 ประเภท ดังนี้ 

- Corrective Maintenance เป็นการบ ารุงรักษาระบบงานเพ่ือแก้ไขปัญหา 
ข้อขัดข้องของระบบงานที่เกิดขึ้นภายหลังส่งมอบและเริ่มใช้งานระบบ 

- Adaptive Maintenance เป็นการบ ารุงรักษาระบบงานปรับแต่งเพ่ือให้
ระบบสามารถท างานต่อเนื่องตามการใช้งานที่เปลี่ยนไป  

- Perfective Maintenance เป็นการบ ารุงรักษาระบบงานเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานและการใช้งาน 

- Preventive Maintenance เป็นการบ ารุงรักษาระบบงานเพ่ือตรวจสอบ
และปรับปรุงระบบงานเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหา ข้อขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต 
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4) แผนการด าเนินโครงการ 
 
ตาราง 5.24 แผนการด าเนินโครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

ปีงบประมาณ 
2558 

ปีงบประมาณ 
2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1 บ ารุงรักษาระบบบริหาร

จัดการองค์ความรู้ และ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  

                

2 บ ารุงรักษาระบบบริหาร
จัดการฐานข้อมูล  

                

3 บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
และการให้บริการประชาชน
ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค 

                

4 บ ารุงรักษาระบบข้อมูล
เครือข่ายผู้บริหาร 

                

5 บ ารุงรักษาระบบเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน 

                

6 บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
กระทรวงยุติธรรม 

                

7 บ ารุงรักษาเว็บไซต์กระทรวง
ยุติธรรม 

                

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ระบบสารสนเทศมีความพร้อมใช้งาน (Availability) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเวลาท าการ 
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6) งบประมาณด าเนินการ 
6.1) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 
ตาราง 5.25 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ล าดับท่ี รายการ จ านวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

1 บ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ 
และระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

1 625,000 
 

625,000 
 

2 บ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล  1 435,000 435,000 
   รวม 1,060,000 

 
6.2) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
ตาราง 5.26 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ล าดับท่ี รายการ จ านวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

1 บ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ 
และระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

1 1,650,000 1,650,000 

2 บ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล 1 435,000  435,000 
   รวม 2,085,000 
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6.3) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ตาราง 5.27 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ล าดับท่ี รายการ จ านวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

1 บ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ และ
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

1 1,650,000  
 

   1,650,000  
 

2 บ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล 1        550,000  550,000 
3 บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนการ

บริหารจัดการและการให้บริการประชาชนของ
หน่วยงานในส่วนภูมิภาค 

1 683,000  
 

683,000  
 

4 บ ารุงรักษาระบบข้อมูลเครือข่ายผู้บริหาร 1 102,000  102,000  
5 บ ารุงรักษาระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 1 111,000 111,000  
6 บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล กระทรวงยุติธรรม 
1        595,000  

 
595,000 

 
7 บ ารุงรักษาเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรม 1 180,000 180,000 
8 ค่าด าเนินการ - 388,000 388,000 
   รวม 4,259,000 

   

6.4) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ตาราง 5.28 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ล าดับท่ี รายการ จ านวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

1 บ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ 
และระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

1 1,650,000  
 

1,650,000 

2 บ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล  1        550,000  550,000 
3 บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนการ

บริหารจัดการและการให้บริการประชาชน
ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค 

1 
       683,000  

 

683,000 
 

4 บ ารุงรักษาระบบข้อมูลเครือข่ายผู้บริหาร 1        102,000  102,000 
5 บ ารุงรักษาระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 1        111,000  111,000 
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ตาราง 5.28 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

ล าดับท่ี รายการ จ านวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

6 บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กระทรวงยุติธรรม 

1        595,000  
 

595,000 
 

7 บ ารุงรักษาเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรม 1 180,000 180,000 

8 ค่าด าเนินการ - 388,000 388,000 
   รวม 4,259,000 

 
 

5.2  แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2: เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศา สตร์ เสริมสร้างศักยภา พทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสา รสนเทศและการสื่อสา ร             
เป็นยุทธศาสตร์ที่ เ ก่ียวข้ องกับการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของบุคลา กรด้า นเทคโนโลยีสาร สนเทศ                
และการสื่อสารและบุคลากรผู้ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีการอบรมความรู้ความ
เข้าใจ เรื่องของการน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนิ นการมีประสิทธิภาพมากขึ้น         
ซ่ึงในยุทธศาสตร์ที่ 2 นี้จะประกอบไปด้วย 2 แผนงาน ดังนี้ 

- แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- แผนงานเพ่ิมศักยภาพให้กับบุคลากรผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
5.2.1 แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นการพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        
ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การติดต้ังและดูแลระบบ
คอมพิว เตอร์ และเครือข่า ย ร วมถึงกา รวิเคร าะห์และพัฒนาระบบเทคโนโลยี สา รสน เทศไ ด้ อ ย่า ง                    
มีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ ่งปร ะกอบด้วย  4  
โครงการ ดังนี้ 

5.2.1.1 โครงการสัมมนาวิชาการการปรับเปล่ียนไปสู่ IPv6 
โครงการสัมมนาวิชาการการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 เป็นโครงการสร้างความรู้           

ความเข้าใจในการเปลี่ยนไปสู่ IPv6 เพ่ือเตรียมการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 
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1) วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนไปสู่ IPv6 เพ่ือเตรียมการปรับเปลี่ยน

ไปสู่ IPv6 
2) เป้าหมาย 
 ผู้ เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจในการเปลี่ยนไปสู่ IPv6 เพ่ือเตรียมการ

ปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 
3) ขอบเขตการด าเนินการ 

ด าเนินการฝึกอบรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีขอบเขตการด าเนินงาน 
ดังนี้ 

3.1) จัดท าโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
3.2) ด าเนินงานโครงการสัมมนาวิชาการการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 
3.3) วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ 

4) แผนการด าเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.29 แผนการด าเนินโครงการสัมมนาวิชาการการปรับเปล่ียนไปสู่ IPv6 

ล าดับท่ี กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 จัดท าโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

 

   

2 ด าเนินงานโครงการสัมมนาวิชาการการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6     

3 วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ     
 

5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการสัมมนาวิชาการการปรับเปลี่ยน

ไปสู่ IPv6 
6) งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

ตาราง 5.30 งบประมาณด าเ นินการส าหรั บโคร งการสัมมนาวิชาการการปรับเปล่ียนไปสู่ IPv6 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ล าดับท่ี รายการ จ านวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 1 - 12,300 

   รวม 12,300 
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5.2.1.2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit) 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit) เป็นโครงการ

ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ เก่ียวข้ องของศูนย์เทคโน โลยีสา รสนเทศและการสื่ อสารให้สามารถตร วจสอบ          
ระบบสารสนเทศได้ 

1) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ เก่ียวข้องของศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในการตรวจสอบระบบสารสนเทศ และสามารถตรวจสอบระบบสารสนเทศได้ 
2) เป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบระบบสารสนเทศ 
3) ขอบเขตการด าเนินการ 

ด าเนินการฝึกอบรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีขอบเขตการด าเนินงาน
ดังนี้ 

3.1) จัดท าโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
3.2) ด าเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบระบบสารสนเทศ 
3.3) วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ 

4) แผนการด าเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.31 แผนการด าเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit) 

ล าดับท่ี กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 จัดท าโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

 

   

2 ด าเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบระบบ
สารสนเทศ 

    

3 วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ     

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบ
ระบบสารสนเทศ (IT Audit) 
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6) งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 
ตาราง 5.32 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบระบบสารสนเทศ     
(IT Audit) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ล าดับท่ี รายการ จ านวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 1 - 17,100 

   รวม 17,100 

 
5.2.1.3 โครงการจัดท ามาตรฐานขีดสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ของบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 
โครงการจัดท ามาตรฐานขีดสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของบุคลากรกระทรวงยุติธรรมเป็นโครงการจัดท ามาตรฐานขีดสมรรถนะด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ         
และการสื่อสารของบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 

1) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจั ดท า มาตร ฐา นขีดสมร รถนะด้า นร ะบบ เทคโน โลยี ส าร สนเทศ                

และการสื่อสารของบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 
2) เป้าหมาย 
 มีมาตรฐานขีดสมรรถนะด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 
3) ขอบเขตการด าเนินการ 
 ด าเนินการฝึกอบรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีขอบเขตการด าเนินงาน

ดังนี้ 
3.1) จัดท าโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
3.2) ด าเนินงานโครงการจัดท ามาตรฐานขีดสมรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 
3.3) วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ 
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4) แผนการด าเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.33 แผนการด าเนินโครงการจัดท ามาตรฐานขีดสมรรถนะ ICT ของบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 

ล าดับท่ี กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 จัดท าโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ     

2 ด าเนินงานโครงการจัดท ามาตรฐานขีดสมรรถนะ ICT  
ของบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 

 
 

  

3 วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ     

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนิน โครงการจัดท ามาตรฐานขีดสมรรถนะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 

6) งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

ตาราง 5.34 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการจัดท ามาตรฐานขีดสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารของบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ล าดับท่ี รายการ จ านวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 1 - 344,600 

   รวม 344,600 

 
5.2.1.4 โครงการพัฒนาทักษะด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของ

บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
โ คร งกา รพัฒนา ทักษะด้า น เทคโน โลยีส า ร สน เทศและกา รสื ่อสา ร ขอ ง

บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นโครงการ
ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการออกแบบ พัฒนา และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้แก่บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1) วัตถุประสงค์ 
1.1) เพ่ือฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่บุคลากร

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.2) เพ่ือพัฒนาทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพ่ือรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 
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2) เป้าหมาย 
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ความเข้าใจและทักษะด้าน             

การออกแบบ พัฒนา และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3) ขอบเขตการด าเนินการ 

ด าเนินการจัดท าแผนการฝึกอบรมปีงบประมาณ พ.ศ.  2557–2559 โดยมี
หลักสูตร ดังนี้ 

 
ตาราง 5.35 แผนการฝึกอบรมของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรการฝึกอบรม 

กลุ่ม
อ านวยการ
และบริหาร

ทั่วไป 

ส่วนเทคโนโลยี
ระบบ

คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

ส่วนพัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
การจัดการเพ่ือ

การบริหาร 

ส่วนยุทธศาสตร์
และแผน 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ (Computer 
Related Crime Act. 
B.E. 2550.) 

R R R R 

2 การวิเคราะห์สถิติขั้นสูง
ด้วย Spreadsheet 
(Advanced Statistic 
Analysis with 
Spreadsheet) 

- - R R 

3 การวิเคราะห์สถิติขั้นสูง
ด้วย SPSS (Advanced 
Statistic Analysis with 
SPSS) 

- - R R 

4 การบริหารจัดการ
โครงการขั้นสูง
(Advanced Project 
Management) 

- R R R 

5 การจ้างบุคลากรภายนอก
โครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Project 
Outsourcing) 

R R R R 
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ตาราง 5.35 แผนการฝึกอบรมของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรการฝึกอบรม 

กลุ่ม
อ านวยการ
และบริหาร

ทั่วไป 

ส่วนเทคโนโลยี
ระบบ

คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

ส่วนพัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
การจัดการเพ่ือ

การบริหาร 

ส่วนยุทธศาสตร์
และแผน 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6 ระบบบริหารการให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ITIL V3 Best Practices 
for IT Service 
Management) 

- R R R 

7 ระบบบริหารการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศ (Introduction 
and Interpretation of 
ISO/IEC27001:2005 
(ISMS)) 

- R R R 

8 เทคนิคการเก็บรวบรวม
ข้อมูล (Information 
Gathering Techniques) 

- - R R 

9 กระบวนการทางธุรกิจ
ส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (Business 
Process for IT 
Professionals) 

- - R R 

10 ระบบจัดการฐานข้อมูล 
(Database 
Management System) 

- - R - 

11 ระบบจัดการฐานข้อมูลขั้น
สูง (Advanced 
Database Management 
System) 

- - R - 

12 การประมวลผลเชิง
วิเคราะห์ออนไลน์ (OLAP) 

- - R - 
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ตาราง 5.35 แผนการฝึกอบรมของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรการฝึกอบรม 

กลุ่ม
อ านวยการ
และบริหาร

ทั่วไป 

ส่วนเทคโนโลยี
ระบบ

คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

ส่วนพัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
การจัดการเพ่ือ

การบริหาร 

ส่วนยุทธศาสตร์
และแผน 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

13 ภาษาส าหรับการเขียน
โปรแกรม (Programming 
Language) 

- - R - 

14 การเขียนโปรแกรมเว็บ
แอพพลิเคชั่น (Web 
Programming) 

- - R - 

15 การเขียนโปรแกรมเว็บ
แอพพลิเคชั่นส าหรับ
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 
(Mobile Web 
Application) 

- - R - 

16 การรักษาความปลอดภัย
ของเว็บแอพพลิเคชั่น 
(Web Application 
Security) 

- - R - 

17 ระบบปฏิบัติการ 
(Operating System) 

- R R - 

18 การรักษาความปลอดภัย
ของระบบเครือข่ายแบบไร้
สาย (Wireless Network 
Security) 

- R - - 

19 ความรู้พ้ืนฐานส าหรับ
ผู้ดูแลระบบเครือข่าย 
(Network Administrator 
Overall Basic) 

- R - - 

20 ความรู้ขั้นสูงส าหรับผู้ดูแล
ระบบเครือข่าย 
(Professional 
Networking Workshop) 

- R - - 
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ตาราง 5.35 แผนการฝึกอบรมของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตรการฝึกอบรม 

กลุ่ม
อ านวยการ
และบริหาร

ทั่วไป 

ส่วนเทคโนโลยี
ระบบ

คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

ส่วนพัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
การจัดการเพ่ือ

การบริหาร 

ส่วนยุทธศาสตร์
และแผน 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

21 เตรียมความพร้อมส าหรับ
สอบประกาศนียบัตรของ
ซิสโก้ CCNA (Cisco 
Certified Network 
Associate) 

- R - - 

22 ความรู้ขั้นสูงส าหรับการ
ให้บริการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Professional Computer 
and IT Service) 

- R - - 

23 การบ ารุงรักษาและแก้ไข
ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายส าหรับผู้ดูแล
ระบบ (Network Server 
Maintenance 
Troubleshooting and 
System Administration) 

- R - - 

24 ระบบปฏิบัติการแบบ
เสมือน (Operating 
System-level 
Virtualization) 

- R - - 

หมายเหตุ: R หมายถึง จ าเป็นต้องได้รับการฝึกอบรม 
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4) แผนการด าเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.36 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ล าดับท่ี กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
 พ.ศ.2557 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2558 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1 จัดท าแผนการฝึกอบรม     

 

   
 

   
2 ด าเนินการฝึกอบรม 

 

   
 

       
3 ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม  

 

   
 

   
 

  
 

5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
บุคลา กรด้าน เทคโน โลยี ส าร สน เทศและกา รสื่อสา รทั้งหมดได้รั บ                 

การฝึกอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างน้อย  
- ร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2556 
- ร้อยละ 40 ในปี พ.ศ. 2557 
- ร้อยละ 60 ในปี พ.ศ. 2558  
- ร้อยละ 80 ในปี พ.ศ. 2559 
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6) งบประมาณด าเนินการ 
6.1) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

ตาราง 5.37 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

ล าดับท่ี รายการ 
รหัส 

อ้างอิง 
จ านวน 
(คน) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (Computer 
Related Crime Act. B.E. 2550.) 

ITM01 50 - 28,000 

2 การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย 
Spreadsheet (Advanced 
Statistic Analysis with 
Spreadsheet) 

ITU02 15 5,000 75,000 

3 ระบบบริหารการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITIL V3 
Best Practices for IT Service 
Management) 

EXC04 15 39,000 375,000 

4 ระบบบริหารการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 
(Introduction and 
Interpretation of ISO/IEC 
27001:2005 (ISMS)) 

ITM08 15 39,000 105,000 

5 เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล () ITM09 25 15,000 150,000 

6 การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS 
(Advanced Statistic Analysis 
with SPSS) 

ITS01 15 7,000 195,000 

7 การบริหารจัดการโครงการขั้นสูง
(Advanced Project 
Management) 

ITS02 20 7,500 75,000 
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ตาราง 5.37 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 (ต่อ) 

ล าดับท่ี รายการ 
รหัส 

อ้างอิง 
จ านวน 
(คน) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

8 การจ้างบุคลากรภายนอกโครงการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ               
(IT Project Outsourcing) 

ITS03 30 6,500 585,000 

9 กระบวนการทางธุรกิจส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
(Business Process for IT 
Professionals) 

ITS04 35 17,000 595,000 

10 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database 
Management System) 

ITS05 25 36,000 900,000 

11 การประมวลผลเชิงวิเคราะห์
ออนไลน์ (OLAP) 

ITS07 25 10,000 250,000 

12 ภาษาส าหรับการเขียนโปรแกรม 
(Programming Language) 

ITS08 25 40,000 1,000,000 

13 การเขียนโปรแกรมเว็บ
แอพพลิเคชั่น (Web 
Programming) 

ITS09 25 10,000 250,000 

14 ระบบปฏิบัติการ (Operating 
System) 

ITS13 35 17,500 612,500 

15 ความรู้พ้ืนฐานส าหรับผู้ดูแลระบบ
เครือข่าย (Network 
Administrator Overall Basic) 

ITS14 25 10,000 250,000 

    รวม 5,955,500 
หมายเหตุ: รายการฝึกอบรมล าดับที่ 1 และ 2 ด าเนินการโดยการจัดหาวิทยากรมาด าเนินการฝึกอบรมภายในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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6.2) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ตาราง 5.38 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

ล าดับท่ี รายการ 
รหัส 

อ้างอิง 
จ านวน 
(คน) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (Computer 
Related Crime Act. B.E. 2550.) 

ITM01 25 - 14,000 

2 การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย 
Spreadsheet (Advanced 
Statistic Analysis with 
Spreadsheet) 

ITU02 10 5,000 50,000 

3 การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS 
(Advanced Statistic Analysis 
with SPSS) 

ITS01 15 7,000 105,000 

4 การบริหารจัดการโครงการขั้นสูง
(Advanced Project 
Management) 

ITS02 10 7,500 75,000 

5 การจ้างบุคลากรภายนอกโครงการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT 
Project Outsourcing) 

ITS03 20 6,500 130,000 

6 ระบบบริหารการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITIL V3 
Best Practices for IT Service 
Management) 

EXC04 10 39,000 390,000 

7 ระบบบริหารการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 
(Introduction and 
Interpretation of ISO/IEC 
27001:2005 (ISMS)) 

ITM08 10 39,000 390,000 
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ตาราง 5.38 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 (ต่อ) 

ล าดับท่ี รายการ 
รหัส 

อ้างอิง 
จ านวน 
(คน) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

8 เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล 
(Information Gathering 
Techniques) 

ITM09 10 15,000 150,000 

9 กระบวนการทางธุรกิจส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
(Business Process for IT 
Professionals) 

ITS04 10 22,000 220,000 

10 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database 
Management System) 

ITS05 10 36,000 360,000 

11 ระบบจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง 
(Advanced Database 
Management System) 

ITS06 25 27,000 675,000 

12 การประมวลผลเชิงวิเคราะห์
ออนไลน์ (OLAP) 

ITS07 10 10,000 100,000 

13 ภาษาส าหรับการเขียนโปรแกรม 
(Programming Language) 

ITS08 10 40,000 400,000 

14 การเขียนโปรแกรมเว็บ
แอพพลิเคชั่น (Web 
Programming) 

ITS09 10 10,000 100,000 

15 การรักษาความปลอดภัยของเว็บ
แอพพลิเคชั่น (Web Application 
Security) 

ITS11 25 10,000 250,000 

16 ระบบปฏิบัติการ (Operating 
System) 

ITS13 10 17,500 175,000 

17 การรักษาความปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless 
Network Security) 

ITS13 25 10,000 250,000 
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ตาราง 5.38 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 (ต่อ) 

ล าดับท่ี รายการ 
รหัส 

อ้างอิง 
จ านวน 
(คน) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

18 ความรู้พ้ืนฐานส าหรับผู้ดูแลระบบ
เครือข่าย (Network 
Administrator Overall Basic) 

ITS14 10 10,000 100,000 

19 ความรู้ขั้นสูงส าหรับผู้ดูแลระบบ
เครือข่าย (Professional 
Networking Workshop) 

ITS15 15 10,000 150,000 

20 ความรู้ขั้นสูงส าหรับการให้บริการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Professional 
Computer and IT Service) 

ITS17 15 10,000 150,000 

21 การบ ารุงรักษาและแก้ไขปัญหา
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Network 
Server Maintenance 
Troubleshooting and System 
Administration) 

ITS18 25 10,000 250,000 

22 ระบบปฏิบัติการแบบเสมือน 
(Operating System-level 
Virtualization) 

ITS19 25 22,000 550,000 

23 ค่าด าเนินการ - - 503,400 503,400 

    รวม 5,537,400 
หมายเหตุ: รายการฝึกอบรมล าดับที่ 1 และ 2 ด าเนินการโดยการจัดหาวิทยากรมาด าเนินการฝึกอบรมภายในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการของโครงการในปี 58, 59 คือค่า Present Value ที่ 10% โดยประมาณ 
 
 
 
 
 
 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที ่4) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556-2559 

 หน้า 5-43 

6.3) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ตาราง 5.39 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

ล าดับท่ี รายการ 
รหัส 

อ้างอิง 
จ านวน 
(คน) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (Computer 
Related Crime Act. B.E. 2550.) 

ITM01 25 - 14,000 

2 การวิเคราะห์สถิติ ขั้นสูงด้วย 
Spreadsheet (Advanced 
Statistic Analysis with 
Spreadsheet) 

ITU02 5 5,000 25,000 

3 การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS 
(Advanced Statistic Analysis 
with SPSS) 

ITS01 10 7,000 70,000 

4 การบริหารจัดการโครงการขั้นสูง
(Advanced Project 
Management) 

ITS02 10 7,500 75,000 

5 การจ้างบุคลากรภายนอกโครงการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 
Project Outsourcing) 

ITS03 20 6,500 130,000 

6 ระบบบริหารการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITIL V3 Best 
Practices for IT Service 
Management) 

EXC04 10 39,000 390,000 

7 ระบบบริหารการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (Introduction 
and Interpretation of ISO/IEC 
27001:2005 (ISMS)) 

ITM08 10 39,000 390,000 
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ตาราง 5.39 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

ล าดับท่ี รายการ รหัส 
อ้างอิง 

จ านวน 
(คน) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

8 เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล 
(Information Gathering 
Techniques) 

ITM09 10 15,000 150,000 

9 กระบวนการทางธุรกิจส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Business Process 
for IT Professionals) 

ITS03 10 22,000 220,000 

10 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database 
Management System) 

ITS05 10 36,000 360,000 

11 ระบบจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง 
(Advanced Database 
Management System) 

ITS05 10 27,000 270,000 

12 การประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ 
(OLAP) 

ITS07 10 10,000 100,000 

13 ภาษาส าหรับการเขียนโปรแกรม 
(Programming Language) 

ITS08 10 40,000 400,000 

14 การเขียนโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่น 
(Web Programming) 

ITS09 10 10,000 100,000 

15 การเขียนโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่น
ส าหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 
(Mobile Web Application) 

ITS11 25 5,000 125,000 

16 การรักษาความปลอดภัยของเว็บ
แอพพลิเคชั่น (Web Application 
Security) 

ITS11 10 10,000 100,000 

17 ระบบปฏิบัติการ (Operating 
System) 

ITS14 10 10,000 100,000 
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ตาราง 5.39 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

ล าดับท่ี รายการ รหัส 
อ้างอิง 

จ านวน 
(คน) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

18 การรักษาความปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless 
Network Security) 

ITS13 10 17,500 175,000 

19 ความรู้พ้ืนฐานส าหรับผู้ดูแลระบบ
เครือข่าย (Network Administrator 
Overall Basic) 

ITS14 10 10,000 100,000 

20 ความรู้ขั้นสูงส าหรับผู้ดูแลระบบ
เครือข่าย (Professional 
Networking Workshop) 

ITS15 10 10,000 100,000 

21 เตรียมความพร้อมส าหรับสอบ
ประกาศนียบัตรของซิสโก้ CCNA 
(Cisco Certified Network 
Associate) 

ITS16 25 10,000 250,000 

22 ความรู้ขั้นสูงส าหรับการให้บริการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Professional 
Computer and IT Service) 

ITS17 25 10,000 250,000 

23 การบ ารุงรักษาและแก้ไขปัญหาระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายส าหรับ
ผู้ดูแลระบบ (Network Server 
Maintenance Troubleshooting 
and System Administration) 

ITS18 10 10,000 100,000 

24 ระบบปฏิบัติการแบบเสมือน 
(Operating System-level 
Virtualization) 

ITS19 10 22,000 220,000 

25 ค่าด าเนินการ - - 421,400 421,400 
    รวม 4,635,400 

หมายเหตุ: รายการฝึกอบรมล าดับที่ 1 และ 2 ด าเนินการโดยการจัดหาวิทยากรมาด าเนินการฝึกอบรมภายในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการของโครงการในปี 58, 59 คือค่า Present Value ที่ 10% โดยประมาณ   
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5.2.2 แผนงานเพ่ิมศักยภาพให้กับบุคลากรผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
แผนงานเพ่ิมศักยภาพให้กับบุคลากรผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เป็นการเพ่ิมศักยภาพของผู้บริหาร และบุคลากรทั่วไปของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รวมถึงผู้บริหาร
ด้านเทคโนโลยีสาร สนเทศของกระทรวงยุติธรรม โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหารสามา รถบริหารจัดการด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้เจ้าหน้าที่มีพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้กับภารกิจที่ได้รับ โดยมีการจัดฝึกอบรมให้แก่ ผู้บริหาร และบุคลากรทั่วไป
ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รวมถึงผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง ยุติธรรม         
ซ่ึงประกอบด้วย 4 โครงการ ดังนี้ 

 
5.2.2.1 โครง การ นิเทศงาน ติดตามและประ เมิ นผลการใ ช้ง านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร หน่วยงานในส่วนภูมิภาค 
โครงการนิเทศงาน ติดตาม และประเมินผลการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร หน่วยงานในส่วนภูมิภาคเป็นโครงการติดตาม และประเมินผลการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานในส่วนภูมิภาคเพ่ือรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ส าหรับเป็นข้อมูลในการปรับปรุงร ะบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 

1) วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือนิเทศงาน ติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร หน่วยงานในส่วนภูมิภาค 
2) เป้าหมาย 

หน่วยงานในส่วนภูมิภาคได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3) ขอบเขตการด าเนินการ 
ด าเนินการนิเทศงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีขอบเขต การด าเนินงานดังนี้ 
3.1) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติการเดินทาง 
3.2) เดินทา งไปนิเทศงาน  ติดตา มและประเมินผลกา รใช้งา นร ะบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานส่วนราชการในภูมิภาค 
3.3) วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ 
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4) แผนการด าเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.40 แผนการด าเนินโครงการนิเทศงาน ติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร หน่วยงานในส่วนภูมิภาค 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติการ

เดินทาง 
             

 

  

2 เดินทางไปนิเทศงาน ติดตาม 
และประเมินผลการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร หน่วยงานส่วนราชการใน
ภูมิภาค 

                

3 วิเคราะห์ และสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการฯ 

                

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
 ร้อยละของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
6) งบประมาณด าเนินการ 

6.1) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

ตาราง 5.41 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการนิเทศงาน ติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หน่วยงานในส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ล าดับท่ี รายการ จ านวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 1 - 487,260 

   รวม 487,260 
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6.2) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

ตาราง 5.42 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการนิเทศงาน ติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หน่วยงานในส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ล าดับท่ี รายการ จ านวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 1 - 887,260 

   รวม 887,260 

 
6.3) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ตาราง 5.43 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการนิเทศงาน ติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หน่วยงานในส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ล าดับท่ี รายการ จ านวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 1 - 1,073,600 

   รวม 1,073,600 

 
6.4) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ตาราง 5.44 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการนิเทศงาน ติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หน่วยงานในส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ล าดับท่ี รายการ จ านวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 1 - 1,180,960 

   รวม 1,180,960 

 
5.2.2.2 โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารส าหรับ

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสาร สน เทศและกา รสื ่อสา ร ส า หร ับ

ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เป็นโครงการฝึกอบรม
เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่ผู้บริหาร               
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที ่4) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556-2559 

 หน้า 5-49 

1) วัตถุประสงค์ 
1.1) เพ่ือฝึ กอบรมด้า น เทคโน โลยีส า ร สน เทศและกา รสื่ อสา ร                  

ให้ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
1.2) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการก าหนดนโยบายและวางกรอบแนวทางใน

การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม 

2) เป้าหมาย 
ผู้ บ ริ ห า ร ด้า น เท คโน โล ยี ส า ร ส น เทศขอ งส่ วน ร า ชกา ร ในสั ง กั ด                  

กระทรวงยุติธรรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3) ขอบเขตการด าเนินการ 

ด าเนินการจัดท าแผนการฝึกอบรมปีงบประมาณ พ.ศ.  2557–2559 โดยมี
หลักสูตร ดังนี้ 
 
ตาราง 5.45 หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูง  (CIO) ของส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  

ล าดับท่ี หลักสูตรการฝึกอบรม 

1 การบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) 

2 การบริหารจัดการโครงการส าหรับผู้บริหาร  (IT Project Management) 
3 ระบบบริหา รการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศส าหรับผู้บ ริหาร  (IT Security 

Management) 

4 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (Computer Related Crime Act. 
B.E. 2550.) 

5 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 

6 การบริหารจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้บริหาร ( Innovation Management Course for 
Executives) 

7 การบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Management) 

8 ระบบบริหารการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ITIL V3 Best Practices for IT 
Service Management) 

9 การใช้งานอุปกรณ์สื่อสารไร้สายเบื้องต้น (Basic Use of Mobile devices) 
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4) แผนการด าเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.46 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส าหรับ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  

ล าดับท่ี กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1 จัดท าแผนการฝึกอบรม     

 

       

2 ด าเนินการฝึกอบรม             
3 ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม             

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรม
ทั้งหมดได้รับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างน้อย 

- ร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2556 
- ร้อยละ 40 ในปี พ.ศ. 2557 
- ร้อยละ 60 ในปี พ.ศ. 2558  
- ร้อยละ 80 ในปี พ.ศ. 2559 
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6) งบประมาณด าเนินการ 
6.1) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
ตาราง 5.47 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
ปีงบประมาณ พ .ศ.  2557 

ล าดับท่ี รายการ 
รหัส 

อ้างอิง 
จ านวน
(คน) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 การบริหารระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารส าหรับ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (Chief Information 
Officer: CIO) 

EXC01 10 18,000 180,000 

2 การบริหารจัดการโครงการส าหรับ
ผู้บริหาร (IT Project 
Management) 

EXC02 10 30,000 300,000 

3 ระบบบริหารการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 
(IT Security Management) 

EXC03 10 - 14,000 

4 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (Computer 
Related Crime Act. B.E. 2550.) 

ITM01 10 - 14,000 

5 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management) 

ITM04 10 50,000 500,000 

    รวม 1,568,000 
หมายเหตุ: รายการฝึกอบรมล าดับที่  3 และ  4  ด าเนินการโดยการจัดหาวิทยากรมาด าเนินการฝึกอบรมภายในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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6.2) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ตาราง 5.48 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ล าดับท่ี รายการ 
รหัส 

อ้างอิง 
จ านวน
(คน) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 การบริหารระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารส าหรับ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (Chief Information 
Officer: CIO) 

EXC01 5 18,000 90,000 

2 การบริหารจัดการโครงการส าหรับ
ผู้บริหาร (IT Project 
Management) 

EXC02 5 30,000 150,000 

3 ระบบบริหารการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 
(IT Security Management) 

EXC03 5 - 14,000 

4 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (Computer 
Related Crime Act. B.E. 2550.) 

ITM01 5 - 14,000 

5 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management) 

ITM04 5 50,000 250,000 

6 การบริหารจัดการนวัตกรรมส าหรับ
ผู้บริหาร (Innovation 
Management Course for 
Executives) 

ITM06 10 - 14,000 

7 ค่าด าเนินการ - - 53,200 53,200 

   รวม 585,200 
หมายเหตุ: รายการฝึกอบรมล าดับที่ 3 4 และ 6 ด าเนินการโดยการจัดหาวิทยากรมาด าเนินการฝึกอบรมภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการของโครงการในปี 58, 59 คือค่า Present Value ที่ 10% โดยประมาณ 
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6.3) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
ตาราง 5.49 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ล าดับท่ี รายการ 
รหัส 

อ้างอิง 
จ านวน
(คน) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 การบริหารระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารส าหรับ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (Chief Information 
Officer: CIO) 

EXC01 5 18,000 90,000 

2 การบริหารจัดการโครงการส าหรับ
ผู้บริหาร (IT Project Management) 

EXC02 5 30,000 150,000 

3 ระบบบริหารการ รักษาความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 
(IT Security Management) 

EXC03 5 - 14,000 

4 ระบบบริหารการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITIL V3 Best 
Practices for IT Service 
Management) 

EXC04 10 27,500 275,000 

5 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิด
เก่ี ยว กับคอมพิวเตอร์ ( Computer 
Related Crime Act. B.E. 2550.) 

ITM01 5 - 14,000 

6 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management) 

ITM04 5 50,000 250,000 

7 การบริหารจัดการนวัตกรรมส าหรับ
ผู้บริหาร (Innovation 
Management Course for 
Executives) 

ITM06 5 - 56,000 

8 การบริหารจัดการกระบวนการทาง
ธุรกิจ (Business Process 
Management) 

ITM07 10 - 28,000 
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ตาราง 5.49 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

ล าดับท่ี รายการ 
รหัส 

อ้างอิง 
จ านวน
(คน) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

9 การใช้งานอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย
เบื้องต้น (Basic Use of Mobile 
Devices) 

ITU09 10 - 14,000 

10 ค่าด าเนินการ - - 89,100 89,100 

    รวม 980,100 
หมายเหตุ: รายการฝึกอบรมล าดับที่ 3 4 6 7 และ  9 ด าเนินการโดยการจัดหาวิทยากรมาด าเนินการฝึกอบรมภายในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการของโครงการในปี 58, 59 คือค่า Present Value ที่ 10% โดยประมาณ 
 

5.2.2.3 โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับผู้บริหาร
ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับผู้บริหารของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นโครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่ผู้บริหารของส านักปลัดกระทรวงยุติธรรม 

1) วัตถุประสงค์ 
1.1) เพ่ือฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่

ผู้บริหารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
1.2) เพ่ือเพิ่มทักษะด้า นกา รบร ิห า ร จ ัดกา ร ร ะบบสา รสน เทศ              

และการสื่อสารให้แก่ผู้บริหารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
2) เป้าหมาย 

ผู้บริหารส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร  

3) ขอบเขตการด าเนินการ 
ด าเนินการจัดท าแผนการฝึกอบรมปีงบประมาณ พ.ศ.  2557–2559 โดยมี

หลักสูตร ดังนี้ 
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ตาราง 5.50 หลักสูตรการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับผู้บริ หารของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ล าดับท่ี หลักสูตรการฝึกอบรม 

1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (Computer Related Crime Act. 
B.E. 2550) 

2 กฎหมายคอมพิวเตอร์ และแนวนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ  (ICT Law and 
Policy of Government) 

3 การบริหารจัดการโครงการส าหรับผู้บริหาร (Project Management for Management) 
4 ธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) 

5 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 

6 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) 
7 การบริหารจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้บริหาร  (Innovation Management Course for 

Executives) 

8 การบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Management) 
9 ระบบบริหารการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ  (Introduction and Interpretation 

of ISO/IEC 27001:2005 (ISMS)) 

10 ระบบบริหารการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ITIL V3 Best Practices for IT 
Service Management) 

11 การใช้งานอุปกรณ์สื่อสารไร้สายเบื้องต้น (Basic Use of Mobile Devices) 
12 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green ICT) 

 
4) แผนการด าเนินโครงการ 

 
ตาราง 5.51 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
ผู้บริหารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ล าดับท่ี กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1 จัดท าแผนการฝึกอบรม     

 

       

2 ด าเนินการฝึกอบรม             

3 ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม             
 
 
 

http://www.bpm.com/
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5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ผู้บริ หา รหน่ วย งาน ในสังกัดส านัก งา นปลั ดกระทรวงยุติ ธร รมไ ด้รั บ              

การฝึกอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างน้อย  
- ร้อยละ 20 ในปี พ.ศ.2556 
- ร้อยละ 40 ในปี พ.ศ.2557 
- ร้อยละ 60 ในปี พ.ศ.2558  
- ร้อยละ 80 ในปี พ.ศ.2559 

6) งบประมาณด าเนินการ 
6.1) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

ตาราง 5.52 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับผู้บริหารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ล าดับท่ี รายการ 
รหัส 

อ้างอิง 
จ านวน
(คน) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (Computer 
Related Crime Act. B.E. 2550) 

ITM01 25 - 14,000 

2 กฎหมายคอมพิวเตอร์และแนวนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ  
(ICT Law and policy of 
government) 

ITM02 25 - 14,000 

3 การบริหารจัดการโครงการส าหรับ
ผู้บริหาร  (Project Management 
for Management) 

EXC02 25 10,000 250,000 

4 ธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Governance) 

ITM04 5 200,000 400,000 

5 กา ร บ ริ ห า ร ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง 
(Change Management) 

ITM04 25 40,000 1,000,000 

6 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รักษ์สิ่งแวดล้อม (Green ICT) 

ITM10 25 - 14,000 

   รวม 1,692,000 
หมายเหตุ: รายการฝึกอบรมล าดับที่ 1 2 และ 6 ด าเนินการโดยการจัดหาวิทยากรมาด าเนินการฝึกอบรมภายในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 รายการฝึกอบรมธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) ส าหรับ CIO ผอ. ศทศ. ผอ.สบค. ผอ.สพจ. และ ผอ.สยส. 
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6.2) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ตาราง 5.53 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับผู้บริหารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ล าดับท่ี รายการ 
รหัส 

อ้างอิง 
จ านวน
(คน) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 การบริหารจัดการโครงการส าหรับ
ผู้บริ หา ร (Project Management 
for Management) 

EXC02 10 12,500 125,000 

2 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (Computer 
Related Crime Act. B.E. 2550) 

ITM01 10 - 14,000 

3 กฎหมายคอมพิวเตอร์และแนวนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ  
(ICT Law and Policy of 
Government) 

ITM02 10 - 14,000 

4 ธร รมาภิ บา ลทา งด้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Governance) 

ITM04 5 200,000 1,000,000 

5 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management) 

ITM04 10 50,000 500,000 

6 การบริหารจัดการนวัตกรรมส าหรับ
ผู้บริหาร (Innovation 
Management Course for 
Executives) 

ITM06 25 - 14,000 

7 การบริหารจัดการกระบวนการทาง
ธุรกิจ (Business Process 
Management) 

ITM07 25 - 14,000 

8 ระบบบริหารการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (Introduction 
and Interpretation of ISO/IEC 
27001:2005 (ISMS)) 

ITM08 10 - 14,000 

9 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รักษ์สิ่งแวดล้อม (Green ICT) 

ITM10 25 - 14,000 
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ตาราง 5.53 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับผู้บริหารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ) 

ล าดับท่ี รายการ 
รหัส 

อ้างอิง 
จ านวน
(คน) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

10 ค่าด าเนินการ - - 170,900 170,900 

   รวม 1,879,900 
หมายเหตุ: รายการฝึกอบรมล าดับที่ 1 2 และ 6 – 9 ด าเนินการโดยการจัดหาวิทยากรมาด าเนินการฝึกอบรมภายในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 รายการฝึกอบรมธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) ส าหรับ CIO ผอ. ศทศ. ผอ.สบค. ผอ.สพจ. และ ผอ.สยส. 

ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการของโครงการในปี 58, 59 คือค่า Present Value ที่ 10% โดยประมาณ 
 

6.3) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ตาราง 5.54 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับผู้บริหารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ล าดับท่ี รายการ 
รหัส 

อ้างอิง 
จ านวน
(คน) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (Computer 
Related Crime Act. B.E. 2550) 

EXC01 10 - 14,000 

2 การบริหารจัดการโครงการส าหรับ
ผู้บริหาร  (Project Management 
for Management) 

EXC04 10 12,500 125,000 

3 ก ฎ ห ม า ย ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  แ ล ะ
แนวนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของภาครัฐ (ICT Law and Policy 
of Government) 

ITM02 10 - 14,000 

4 ธร รมาภิ บา ลทาง ด้า นเทคโน โลยี
สารสนเทศ (IT Governance) 

ITM04 5 200,000 1,000,000 

5 กา ร บริ ห า รก า ร เป ลี่ ย นแ ป ล ง 
(Change Management) 

ITM04 10 50,000 500,000 

6 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(Business Continuity 
Management: BCM) 

ITM06 25 10,000 250,000 
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ตาราง 5.54 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับผู้บริหารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

ล าดับท่ี รายการ 
รหัส 

อ้างอิง 
จ านวน
(คน) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

7 การบริหารจัดการนวัตกรรมส าหรับ
ผู้บริหาร (Innovation 
Management Course for 
Executives) 

ITM06 10 - 14,000 

8 การบริหารจัดการกระบวนการทาง
ธุรกิจ (Business Process 
Management) 

ITM07 10 - 14,000 

9 ระบบบริหารการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (Introduction 
and Interpretation of ISO/IEC 
27001:2005 (ISMS)) 

ITM08 25 11,500 287,500 

10 ระบบบริหารการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (ITIL V3 
Best Practices for IT Service 
Management) 

EXC04 1 39,000 39,000 

11 การใช้งานอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย
เบื้องต้น (Basic Use of Mobile 
Devices) 

ITU09 25 - 14,000 

12 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รักษ์สิ่งแวดล้อม (Green ICT) 

ITM10 25 - 14,000 

13 ค่าด าเนินการ - - 228,550 228,550 

   รวม 2,514,050 
หมายเหตุ: รายการฝึกอบรมล าดับที่ 1 2 7 8 11 และ 12  ด าเนินการโดยการจัดหาวิทยากรมาด าเนินการฝึกอบรมภายในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 รายการฝึกอบรมธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) ส าหรับ CIO ผอ. ศทศ. ผอ.สบค. ผอ.สพจ. และ ผอ.สยส. 

ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการของโครงการในปี 58, 59 คือค่า Present Value ที่ 10% โดยประมาณ 
 

5.2.2.4 โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของบุคลากร
ท่ัวไปของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรทั่วไป
ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็น โคร งกา รฝึกอบรมเ พื่อ เ พิ่มทักษะด้า น การประยุกต์ใช้งาน
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ทั่วไปของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมทั้งในส่วนกลางและหน่วยงานส่วนราชการในภูมิภาค 

1) วัตถุประสงค์ 
1.1) เพ่ือฝึกอบรมด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร ให้แ ก่

เจ้าหน้าที่ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
1.2) เพ่ือเพ่ิมทักษะการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่เจ้าหน้าที่

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
2) เป้าหมาย 

ร้อยละของบุคลากรทั่วไปของส านั กงานปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ผ่า น     
การฝึกอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะ 

3) ขอบเขตการด าเนินการ 
ด าเนิน การจัดท าแผนการฝึกอบรมปีงบประมาณ พ.ศ.  2557–2559     

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ตาราง 5.55 หลักสูตรการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของบุคลากรท่ัวไปของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ล าดับท่ี หลักสูตรการฝึกอบรม 

1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  (Computer Related Crime Act. 
B.E. 2550) 

2 โปรแกรมส านักงานขั้นพ้ืนฐาน (Basic Use of Office Application) 
3 การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงด้วย Spreadsheet (Advanced Statistic Analysis with 

Spreadsheet) 
4 การออกแบบสื่อเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อน าเสนอขั้นพ้ืนฐาน  (Basic e-Book Design and 

Presentation) 
5 การออกแบบสื่อเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อน าเสนอขั้นสูง (Advanced e-Book Design and 

Presentation) 
6 การดูแลซ่อมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงเบื้องต้น  (Basic Computer and Peripheral 

Maintenance and Repair) 
7 อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น (Basic Use of Internet) 
8 ออกแบบเว็บไซต์ขั้นพ้ืนฐาน (Basic Website Design) 
9 การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการองค์ความรู้และระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

(Use of Knowledge Management and e-Learning System) 
10 การใช้งานอุปกรณ์สื่อสารไร้สายเบื้องต้น (Basic Use of Mobile Devices) 
 11 การใช้งานระบบปฏิบัติการ (Operating System) 
12 การใช้งานโปรแกรมการออกแบบงานวิศวกรรม (Use of Engineering Design Program) 
13 ระบบบริหารการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศเบื้องต้น   (Introduction to Information 

Security Management System) 
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4) แผนการด าเนินโครงการ 

 
ตาราง 5.56 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของบุคลากร
ท่ัวไปของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ล าดับท่ี กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1 จัดท าแผนการฝึกอบรม     

 

       

2 ด าเนินการฝึกอบรม             
3 ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม             

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

บุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมทั้งหมดได้รับการฝึกอบรม
หรือเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างน้อย 

- ร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2556 
- ร้อยละ 40 ในปี พ.ศ. 2557 
- ร้อยละ 60 ในปี พ.ศ. 2558  
- ร้อยละ 80 ในปี พ.ศ. 2559 

6) งบประมาณด าเนินการ 
6.1) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

ตาราง 5.57 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของบุคลากรท่ัวไปของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ล าดับท่ี รายการ 
รหัส 

อ้างอิง 
จ านวน 
(คน) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (Computer 
Related Crime Act. B.E. 2550) 

ITM01 200 - 112,000 

2 โปรแกรมส านักงานขั้นพ้ืนฐาน 
(Basic Use of Office Application) 

ITU01 200 6,000 1,200,000 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที ่4) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556-2559 

 หน้า 5-62 

ตาราง 5.57 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของบุคลากรท่ัวไปของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ) 

ล าดับท่ี รายการ 
รหัส 

อ้างอิง 
จ านวน 
(คน) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

3 การออกแบบสื่อเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อน าเสนอขั้น
พ้ืนฐาน (Basic e-Book Design 
and Presentation) 

ITU04 100 - 56,000 

4 การดูแลซ่อมคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงเบื้องต้น (Basic 
Computer and Peripheral 
Maintenance and Repair) 

ITU06 100 - 56,000 

5 อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น (Basic Use of 
Internet) 

ITU07 100 - 56,000 

6 ออกแบบเว็บไซต์ขั้นพ้ืนฐาน (Basic 
Website Design) 

ITU03 100 - 56,000 

7 การใช้งานระบบปฏิบัติการ 
(Operating System) 

ITU10 200 - 112,000 

8 การใช้งานโปรแกรมการออกแบบงาน
วิศวกรรม (Use of Engineering 
Design Program) 

ITU11 10 15,000 150,000 

9 ระบบบริหารการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศเบื้องต้น 
(Introduction to Information 
Security Management System) 

ITU12 100 - 56,000 

รวม 1,854,000 
หมายเหตุ: รายการฝึกอบรมล าดับที่ 1 3 4 5 6 7 และ 9 ด าเนินการโดยการจัดหาวิทยากรมาด าเนินการฝึกอบรมภายในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที ่4) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556-2559 

 หน้า 5-63 

6.2) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ตาราง 5.58 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของบุคลากรท่ัวไปของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ล าดับท่ี รายการ 
รหัส 

อ้างอิง 
จ านวน 
(คน) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (Computer 
Related Crime Act. B.E. 2550) 

ITM01 200 - 112,000 

2 โปรแกรมส านักงานขั้นพ้ืนฐาน 
(Basic Use of Office Application) 

ITU01 200 6,000 1,200,000 

3 การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงด้วย 
Spreadsheet (Advanced Statistic 
Analysis with Spreadsheet) 

ITU02 100 5,000 500,000 

4 การออกแบบสื่อเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
และสื่อน าเสนอขั้นพ้ืนฐาน (Basic     
e-Book Design and Presentation) 

ITU04 100 - 56,000 

5 การออกแบบสื่อเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
และสื่อน าเสนอขั้นสูง (Advanced      
e-Book Design and Presentation) 

ITU05 100 - 56,000 

6 การดูแลซ่อมคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงเบื้องต้น (Basic 
Computer and Peripheral 
Maintenance and Repair) 

ITU06 100 - 56,000 

7 อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น (Basic Use of 
Internet) 

ITU07 100 - 56,000 

8 ออกแบบเว็บไซต์ขั้นพ้ืนฐาน (Basic 
Website Design) 

ITU03 100 - 56,000 

9 การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการองค์ความรู้และระบบการ
เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Use of 
Knowledge Management and    
e-Learning System) 

ITU08 100 - 56,000 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที ่4) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556-2559 

 หน้า 5-64 

ตาราง 5.58 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของบุคลากรท่ัวไปของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ) 

ล าดับท่ี รายการ 
รหัส 

อ้างอิง 
จ านวน 
(คน) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

10 การใช้งานระบบปฏิบัติการ 
(Operating System) 

ITU10 200 - 112,000 

11 การใช้งานโปรแกรมการออกแบบงาน
วิศวกรรม (Use of Engineering 
Design Program) 

ITU11 5 15,000 75,000 

12 ระบบบริหารการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศเบื้องต้น 
(Introduction to Information 
Security Management System) 

ITU12 100 - 56,000 

13 ค่าด าเนินการ - - 239,100 239,100 

    รวม 2,630,100 
หมายเหตุ: รายการฝึกอบรมล าดับที่ 1 4 – 10 และ 12 ด าเนินการโดยการจัดหาวิทยากรมาด าเนินการฝึกอบรมภายในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการของโครงการในปี 58, 59 คือค่า Present Value ที่ 10% โดยประมาณ 

 
6.3) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
ตาราง 5.59 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของบุคลากรท่ัวไปของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ล าดับท่ี รายการ 
รหัส 

อ้างอิง 
จ านวน 
(คน) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

ITM01 200 - 112,000 

2 โปรแกรมส านักงานขั้นพ้ืนฐาน 
(Basic Use of Office Application) 

ITU01 200 6,000 1,200,000 

3 การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงด้วย 
Spreadsheet (Advanced 
Statistic Analysis with 
Spreadsheet) 

ITU02 100 5,000 500,000 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที ่4) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556-2559 

 หน้า 5-65 

ตาราง 5.59 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของบุคลากรท่ัวไปของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

ล าดับท่ี รายการ 
รหัส 

อ้างอิง 
จ านวน 
(คน) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

4 การออกแบบสื่อเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์และสื่อน าเสนอขั้น
พ้ืนฐาน (Basic e-Book Design 
and Presentation) 

ITU04 100 - 56,000 

5 การออกแบบสื่อเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อน าเสนอขั้นสูง 
(Advanced e-Book Design and 
Presentation) 

ITU05 100 - 56,000 

6 การดูแลซ่อมคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงเบื้องต้น (Basic 
Computer and Peripheral 
Maintenance and Repair) 

ITU06 100 - 56,000 

7 อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น (Basic Use of 
Internet) 

ITU07 100 - 56,000 

8 ออกแบบเว็บไซต์ขั้นพ้ืนฐาน (Basic 
Website Design) 

ITU03 100 - 56,000 

9 การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการองค์ความรู้และระบบการ
เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Use of 
Knowledge Management and     
e-Learning System) 

ITU08 100 - 56,000 

10 การใช้งานอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย
เบื้องต้น (Basic Use of Mobile 
Devices) 

ITU09 100 - 56,000 

11 การใช้งานระบบปฏิบัติการ 
(Operating System) 

ITU10 200 - 112,000 

12 การใช้งานโปรแกรมการออกแบบงาน
วิศวกรรม (Use of Engineering 
Design Program) 

ITU11 5 15,000 75,000 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที ่4) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556-2559 

 หน้า 5-66 

ตาราง 5.59 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของบุคลากรท่ัวไปของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

ล าดับท่ี รายการ 
รหัส 

อ้างอิง 
จ านวน 
(คน) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

13 ระบบบริหารการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศเบื้องต้น 
(Introduction to Information 
Security Management System) 

ITU12 100 - 56,000 

14 ค่าด าเนินการ - - 244,700 244,700 

    รวม 2,691,700 
หมายเหตุ: รายการฝึกอบรมล าดับที่ 14 - 11 และ 13 ด าเนินการโดยการจัดหาวิทยากรมาด าเนินการฝึกอบรมภายในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการของโครงการในปี 58, 59 คือค่า Present Value ที่ 10% โดยประมาณ 

 
 

5.3 แผนงานยุทธศาสตร์ที ่3: พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศและการเช่ือมโยงเพื่อให้
เกิดการใช้สารสนเทศอย่างบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศและการเชื่อมโยงเพ่ือให้เกิดการใช้สารสนเทศอย่างบูรณาการ 
เป็นยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ระบบ พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลและบูรณาการระบบที่เก่ียวข้องให้เกิดประโยชน์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงในยุทธศาสตร์ที่ 3 นี้ ประกอบไปด้วย 5 แผนงาน ดังนี้ 

- แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเครือข่ายไร้สาย 
- แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริการประชาชน 
- แผนงานพัฒนาบริการสารสนเทศกลางเพ่ือการบริหารจัดการภายในกระทรวงยุติธรรม 
- แผนส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- แผนงานพัฒนาการบูรณาการข้อมูล 

 
5.3.1 แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ ผ่านเครือข่ายไร้สาย 

แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเครือข่ายไร้สาย เป็นโคร งกา ร
ที ่น า เอา เทคโน โลยีส า ร สน เทศและกา รสื ่อสา รมา ประยุกต์ใ ช ้ในกา รอ า น วยควา มสะดวกใ น              
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ซ่ึงประกอบไปด้วยโครงการด้านการพัฒนาและขยายผลระบบสารสนเทศ 3 
โครงการ ดังนี้ 

 
 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที ่4) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556-2559 

 หน้า 5-67 

5.3.1.1 โครงการพัฒนาและขยายผลระบบจัดการองค์ความรู้ ด้วยเทคโนโลยี Mobile 
Application 

การจัดการองค์ความรู้เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่ มีอยู่ในส่วน ส่วนราชการใน  
สังกัดกระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัดยุติธรรม ซ่ึงปัจจุบันองค์ความรู้ต่าง ๆ กระจัดกระจายอยู่ที่ ตัวบุคคล
หรือเอกสาร ยังไม่มีกระบวนการจัดเก็บที่ ดี อาจท าให้เอกสารเสียหายหรือช ารุดได้ ดังนั้นทาง ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมจึงด าเนินการพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้  และโครงการพัฒนาและขยายผลระบบ
จัดการองค์ความรู้ ด้วยเทคโนโลยี Mobile Application เพ่ือรองรับการใช้งานผ่านทางอุปกรณ์สื่อสาร              
ไร้สายในรูปแบบ Mobile Web ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ เหล่านั้น และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้ และน าไปปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น   

1) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ให้มีประสิทธิภาพในการจัดการองค์ความรู้ 

และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมากขึ้น 
2) เป้าหมาย 

2.1) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีการขับเคลื่อนองค์ความรู้ จากการ
พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

2.2) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีระบบจัดการองค์ความรู้ที่รองรับ          
การใช้งานผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารไร้สายในรูปแบบ Mobile Web ได้ 

3) ขอบเขตการด าเนินการ 
โครงการพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ ด้วยเทคโนโลยี Mobile Application 

เป็นโครงการที่ทางส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สามารถด าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกา รจ ัดกา ร
องค์ความรู้ และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงประกอบไปด้วย
การด าเนินงานแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1: ขยายผลการใช้งานระบบจัดการองค์ความรู้ 
(1) ขยายผลการใช้งานระบบจัดการองค์ความรู้โดยพิจารณาจากองค์ความรู้

ที่ควรจัดท า ซ่ึงในที่นี้จะก าหนดให้หน่วยงานในส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมและส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจะต้องมีการพัฒนา
องค์ความรู้อย่างน้อย 1 หัวข้อทุกปี 

(2) ทดสอบระบบจัดการองค์ความรู้ 
(3) จัดฝึกอบรมผู้ที่เก่ียวข้อง 
(4) น าระบบจัดการองค์ความรู้ออกไปใช้งาน 
(5) ประเมินผลการใช้งานระบบจัดการองค์ความรู้ 
ระยะที่ 2: พัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 
(1) ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์ และออกแบบจัดการองค์ความรู้ผ่านทาง

อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 
(2) พัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ให้เป็น Mobile Web  



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที ่4) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556-2559 

 หน้า 5-68 

(3) ทดสอบระบบจัดการองค์ความรู้ผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 
(4) จัดฝึกอบรมผู้ที่เก่ียวข้อง 
(5) น าระบบจัดการองค์ความรู้ผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารไร้สายออกไปใช้ง าน

จริง 
(6) ประเมินผลการใช้งานระบบจัดการองค์ความรู้ผ่านทางอุปกรณ์สื่อสาร  

ไร้สาย 
4) แผนการด าเนินโครงการ 

 
ตาราง 5.60 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาและขยายผลระบบจัดการองค์ความรู้ ด้วยเทคโนโลยี Mobile 
Application 

ล าดับท่ี กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
ระยะท่ี 1: ขยายผลการใช้งานระบบจัดการองค์ความรู้ 

1 ขยายผลการใช้งานระบบจัดการ
องค์ความรู้โดยพิจารณาจากองค์
ความรู้ที่ควรจัดท า ซ่ึงในที่นี้จะ
ก าหนดให้หน่วยงานในส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมและส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมจะต้องมีการพัฒนาองค์
ความรู้อย่างน้อย 1 หัวข้อทุกปี 

            

2 ทดสอบระบบจัดการองค์ความรู้             
3 จัดฝึกอบรมผู้ที่เก่ียวข้อง             
4 น าระบบจัดการองค์ความรู้

ออกไปใช้งาน 
            

5 ประเมินผลการใช้งานระบบ
จัดการองค์ความรู้ 
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ตาราง 5.60 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาและขยายผลระบบจัดการองค์ความรู้ ด้วยเทคโนโลยี Mobile 
Application (ต่อ) 

ล าดับท่ี กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
ระยะท่ี 2: พัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

1 ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์ 
และออกแบบจัดการองค์ความรู้
ผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

            

2 พัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้
ให้เป็น Mobile Web 

            

3 ทดสอบระบบจัดการองค์ความรู้
ผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

            

4 จัดฝึกอบรมผู้ที่เก่ียวข้อง             
5 น าระบบจัดการองค์ความรู้ผ่าน

ทางอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย
ออกไปใช้งานจริง 

            

6 ประเมินผลการใช้งานระบบ
จัดการองค์ความรู้ผ่านทาง
อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

            

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีระบบจัดการองค์ความรู้ใช้งาน และสามารถ
รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

6) งบประมาณด าเนินการ 
6.1) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

(ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ) 
6.2) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

(ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ) 
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6.3) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ตาราง 5.61 งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาและขยายผลระบบจัดการองค์ความรู้ ด้วยเทคโนโลยี 
Mobile Application ระยะท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ล าดับท่ี รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่าพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้
รองรับการใช้งานระบบทางอุปกรณ์
สื่อสารไร้สาย 

APP1 1 3,000,000 3,000,000 

2 ค่าติดต้ังและด าเนินการ - - 300,000 300,000 
    รวม 3,300,000 

หมายเหตุ: ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการของโครงการในปี 58, 59 คือค่า Present Value ที่ 10% โดยประมาณ 
 

5.3.1.2 โครงการพัฒนาและขยายผลระบบฐานข้อมูลกฎหมาย 
ในปัจจุบันมีข้อมูลกฎหมายที่ใช้ในองค์กรอยู่มากมายในรูปแบบเอกสาร  ซ่ึงกระจัด

กระจายอยู่ยังไม่มีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลกฎหมายที่ดี ในบางครั้งบุคลากรที่ ต้องการใช้ข้อมูลกฎหมาย          
อยู่ภายนอกหน่วยงาน จึงต้องเสียเวลาเข้าไปยังหน่วยงานที่ต้องการข้อมูลกฎหมายนั้น ท าให้ไม่อ านวย                
ความสะดวกแก่บุคลากร รวมถึงสิ้นเปลืองเวลาในการเดินทาง ดังนั้นทางส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม           
จึงควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมาย รวมถึงรองรับการใช้งานผ่านทางอุปกรณ์สื่ อสารไร้สายในรูปแบบ 
Mobile Application ได้ โดยระบบฐานข้อมูลกฎหมายจะสนับสนุนการเก็บข้อมูลกฎหมายจ านวนมาก 
สามารถค้นหาข้อมูลกฎหมายแบบกลุ่มหรือประเภท ท าให้ทุกคนสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลกฎหมายเหล่านั้น         
ได้อย่างทันท่วงที และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน 

1) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการองค์ความรู้

ทางด้านกฎหมายต่าง ๆ และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและ            
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

2) เป้าหมาย 
2.1) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีระบบฐานข้อมูลกฎหมายรองรับ

การปฏิบัติงาน 
2.2) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีระบบฐานข้อมูลกฎหมายที่รองรับ

การใช้งานผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารไร้สายในรูปแบบ Mobile Web ได้ 
3) ขอบเขตการด าเนินการ 

โครงการพัฒนาและขยายผลระบบฐานข้อมูลกฎหมาย เป็นโครงการที่ทาง
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สามารถด าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการองค์ความรู้ทางด้าน
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กฎหมาย และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงประกอบไปด้วย
การด าเนินงาน ดังนี้ 

3.1) ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลกฎหมาย 
3.2) คณะท างานพิจารณาข้อมูลทางด้านกฎหมายที่ควรจัดท า 
3.3) ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์ และออกแบบระบบฐานข้อมูลกฎหมาย

ผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 
3.4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายให้เป็น Mobile Web  
3.5) ทดสอบระบบฐานข้อมูลกฎหมายผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 
3.6) จัดฝึกอบรมผู้ที่เก่ียวข้อง 
3.7) น าระบบฐานข้อมูลกฎหมายผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารไร้สายออกไปใช้งานจริง 
3.8) ประเมินผลกา รใช้งา นระบบฐานข้ อมูลกฎหมายผ่ านทาง อุปกร ณ์

สื่อสารไร้สาย 
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4) แผนการด าเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.62 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาและขยายผลระบบฐานข้อมูลกฎหมาย 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ประชาสัมพันธ์ระบบ

ฐานข้อมูลกฎหมาย  

            

2 คณะท างานพิจารณา
ข้อมูลทางด้านกฎหมาย
ที่ควรจัดท า 

            

8 ศึกษาความต้องการ 
วิเคราะห์ และออกแบบ
ระบบฐานข้อมูล
กฎหมายผ่านทาง
อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

            

9 พัฒนาระบบฐานข้อมูล
กฎหมายให้เป็น Mobile 
Web 

            

10 ทดสอบระบบฐานข้อมูล
กฎหมายผ่านทาง
อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

            

 11 จัดฝึกอบรมผู้ที่เก่ียวข้อง             
12 น าระบบฐานข้อมูล

กฎหมายผ่านทางอุปกรณ์
สื่อสารไร้สายออกไปใช้งาน 

            

13 ประเมินผลการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลกฎหมาย
ผ่านทางอุปกรณ์สื่อสาร 
ไร้สาย 

            

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

กระทรวงยุติธรรมมีระบบฐานข้อมูลกฎหมายใช้งาน และสามารถรองรับ         
การใช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 
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6) งบประมาณด าเนินการ 
6.1) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

(ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ) 
6.2) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

(ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ) 
6.3)  งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
ตาราง 5.63 งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาและขยายผลระบบฐานข้อมูลกฎหมาย  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 
ล าดับ

ท่ี 
รายการ 

รหัส
อ้างอิง 

จ านวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

1 ค่าพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายผ่าน
ทางอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

APP2 1 785,000 785,000 

2 ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการ - - 78,500 78,500 

    รวม 863,500 
 

5.3.1.3 โคร งการ พัฒนาและขยายผลระบบการ เรี ยนรู้ ผ่านส่ืออิ เล็กทรอนิกส์ ด้วย
เทคโนโลยี Mobile Application 

ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบสารสนเทศที่เปิดให้บริการแก่
บุคลากรของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยการน า
อินเตอร์เน็ตเข้ามาส่งเสริมในการศึกษาหาความรู้ เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน         
เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้เป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ทางส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจึงขยายผลระบบ           
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้บุคลากรได้เข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น รวมทั้งเปิดให้บริการการเรียนรู้
แบบออนไลน์แก่บุคลากรที่สนใจทั้งในรูปแบบเว็บไซต์และรูปแบบ Mobile Web เพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การฝึกฝนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ิมทักษะความรู้ความสามารถ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมถึงช่วยใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ 

1) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การจัดการองค์ควา มรู ้ พื ้น ฐา น ในด้า นต่า ง  ๆ และอ า น วยควา มสะดวกในกา รปฏิบัติง า นของ           
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

2) เป้าหมาย 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์             

ที่รองรับการใช้งานผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารไร้สายในรูปแบบ Mobile Web ได้ 
 
หมายเหตุ: ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการของโครงการในปี 58, 59 คือค่า Present Value ที่ 10% โดยประมาณ 
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3) ขอบเขตการด าเนินการ 
โครงการพัฒนาและขยายผลระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย

เทคโนโลยี Mobile Application เป็นโครงการที่ทางส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สามารถด าเนินการ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการองค์ความรู้ทางด้านกฎหมาย และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงประกอบไปด้วยการด าเนินงานแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1: ขยายผลการใช้งานระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(1) ขยายผลการใช้งานระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ส านักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรมและส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมใช้งาน
ร่วมกัน โดยพิจารณาบทเรียนและสื่อการเรียนรู้ที่ควรจัดท า ทั้งประชาสัมพันธ์
การใช้งานสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง 

(2) บันทึกเพ่ิมเติมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

(3) จัดฝึกอบรมผู้ที่เก่ียวข้อง 
(4) ขยายผลการใช้งานระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สู่ส่วนราชการใน

สังกัดกระทรวงยุติธรรม 
(5) ประเมินผลการใช้งานระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ระยะที่ 2: พัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็น Mobile Web 
(1) ศึกษาควา มต้องการ  วิเครา ะห์ และออกแบบระบบการเรียนรู้ผ่า น         

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 
(2) พัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็น Mobile Web  
(3) ทดสอบระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 
(4) จัดฝึกอบรมผู้ที่เก่ียวข้อง 
(5) น าระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารไร้สายออกไป

ใช้งาน 
(6) ประเมินผลการใช้งานระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง

อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 
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4) แผนการด าเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.64 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาและขยายผลระบบการเรียนรู้ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย
เทคโนโลยี Mobile Application 

ล าดับท่ี กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ระยะท่ี 1: ขยายผลการใช้งานระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1 ขยายผลการใช้งาน
ระบบการเรียนรู้ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่าง
ต่อเนื่อง 

            

2 บันทึกเพ่ิมเติมสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

            

3 จัดฝึกอบรมผู้ที่เก่ียวข้อง             
4 ขยายผลการใช้งาน

ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์สู่ส่วน
ราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

            

5 ประเมินผลการใช้งาน
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
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ตาราง 5.64 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาและขยายผลระบบการเรียนรู้ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย
เทคโนโลยี Mobile Application (ต่อ) 

ล าดับท่ี กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
ระยะท่ี 2: พัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็น Mobile Web 

1 ศึกษาความต้องการ 
วิเคราะห์ และออกแบบ
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง
อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

            

2 พัฒนาระบบการเรียนรู้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้
เป็น Mobile Web 

            

3 ทดสอบระบบการเรียนรู้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผ่านทางอุปกรณ์สื่อสาร
ไร้สาย 

            

4 จัดฝึกอบรมผู้ที่เก่ียวข้อง             

5 น าระบบการเรียนรู้ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง
อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย
ออกไปใช้งาน 

            

6 ประเมินผลการใช้งาน
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง
อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

            

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

กระทรวงยุติธรรมมีระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใช้งาน และสามารถ
รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 
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6) งบประมาณด าเนินการ 
6.1) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

(ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ) 
6.2) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

(ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ) 
6.3) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
ตาราง 5.65 งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาและขยายผลระบบการเรียนรู้ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ด้วยเทคโนโลยี Mobile Application ระยะท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่าพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอุปกรณ์สื่อสาร
ไร้สาย 

APP3 1 3,000,000 3,000,000 

2 ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการ - - 300,000 300,000 

   รวม 3,300,000 
 

5.3.2 แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริการประชาชน 
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริการประชาชน เป็นแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์

พ้ืนฐานของส านักงานปลัดระทรวงยุติธรรม ในการอ านวยความสะดวกการให้บริการแก่ประชาชน ซ่ึงประกอบ
ไปด้วยโครงการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 4 โครงการ ดังนี้ 

5.3.2.1 โครงการพัฒนาระบบการรับและแยกประเภทของการร้ อง เรียน ร้องทุกข์            
เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

ปัจจุบันส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่มีการน าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลานาน แต่ทว่า
ปัจจุบันยังไม่มีระบบมารองรับการท างานของการรับและแยกประเภทการร้องเรียน ร้องทุกข์นี้  ซ่ึงท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานโดยใช้เอกสารเป็นจ านวนมาก ท าให้สิ้นเปลืองทรัพยากร ในบางครั้งเจ้าหน้าที่อาจท า
เอกสารการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์สูญหายขณะปฏิบัติงาน หรือสิ้นเปลืองเวลาในการหาเอกสาร              
อีกทั้งจ านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ท าให้บุคลากรหนึ่งคนจ าเป็นต้องรับผิดชอบ หลายหน้าที่
ในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้การด าเนินงานล่าช้า และอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดได้ 

ดังนั้นเพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในส่วนภูมิภาค      
มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจึงได้ริเริ่มให้มีการพัฒนาระบบการรับและ
แยกประเภทของการร้องเรียน ร้องทุกข์มีการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์โดยใช้ระบบในการเก็บข้อมูล   
หมายเหตุ: ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการของโครงการในปี 58, 59 คือค่า Present Value ที่ 10% โดยประมาณ 
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และสามารถแยกประเภทได้ในขั้นต้น อ านวยควา มสะดวกในการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไป               
อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ส่งผลให้ระบบรองรับการปฏิบัติงานของทุกหน่วย งานในสังกัดส านักงา น
ปลัดกระทรวงยุติธรรมอย่างทั่วถึง  

1) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาระบบการรับและแยกประเภทของการร้องเรียน ร้องทุกข์ และ

อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
2) เป้าหมาย 

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีระบบการรับและแยกประเภทของ
การร้องเรียน ร้องทุกข์ ส าหรับส่วนราชการและหน่วยงานในส่วนภูมิภาค รองรับการปฏิบัติงาน 

3) ขอบเขตการด าเนินการ 
โครงการพัฒนาระบบการรับและแยกประเภทของการร้องเรียน ร้องทุกข์            

เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ระบบนี้สามารถท าการกรอกข้อมูล          
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และแยกประเภทการร้องเรียน ร้องทุกข์ รวมถึงค้นหาข้อมูลตามประเภทหรือ            
ตามวันเวลาที่ผู้ร้องทุกข์มาแจ้งได้ ช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานส าหรับส่วนราชก ารในสังกัด
กระทรวงฯ และหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ซ่ึงประกอบไปด้วยการด าเนินงานดังนี้ 

3.1) ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์ และออกแบบระบบการรับและแยก
ประเภทของการร้องเรียน ร้องทุกข์ให้สามารถรองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

3.2) พัฒนาระบบการรับและแยกประเภทของการร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้
เป็น Mobile Web 

3.3) ทดสอบระบบการรับและแยกประเภทของการร้องเรียน ร้องทุกข์ให้
สามารถรองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

3.4) จัดฝึกอบรมผู้ที่เก่ียวข้อง 
3.5) น าระบบการรับและแยกประเภทของการร้องเรียน ร้องทุกข์ออกไปใช้

งานผ่านอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 
3.6) ประเมินผลการใช้งานระบบการรับและแยกประเภทของการร้องเรียน 

ร้องทุกข์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 
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4) แผนการด าเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.66 แผนการด าเนินพัฒนาระบบการรับและแยกประเภทของการร้องเรียน ร้องทุกข์ เพ่ือรองรับ
การปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์ และออกแบบระบบการรับ
และแยกประเภทของการร้องเรียน ร้องทุกข์ให้สามารถ
รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

        

2 พัฒนาระบบการรับและแยกประเภทของการร้องเรียน 
ร้องทุกข์ ให้เป็น Mobile Web 

        

3 ทดสอบระบบการรับและแยกประเภทของการร้องเรียน 
ร้องทุกข์ให้สามารถรองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสาร
ไร้สาย 

        

4 จัดฝึกอบรมผู้ที่เก่ียวข้อง         
5 น าระบบการรับและแยกประเภทของการร้องเรียน ร้อง

ทุกข์ออกไปใช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 
        

6 ประเมินผลการใช้งานระบบการรับและแยกประเภทของ
การร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

        

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

5.1) กระทรวงยุติธ ร รมมีร ะบบ กา ร ร ับและแยกประเภทของกา ร
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ใช้งาน  

5.2) กระทรวงยุติธรรมมีระบบการรับและแยกประเภทของการร้องเรียน 
ร้องทุกข์ใช้งาน และสามารถรองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 
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6) งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ตาราง 5.67 งบประมาณด าเนินการพัฒนาระบบการรับและแยกประเภทของการร้องเรียน ร้องทุกข์         
เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่าพัฒนาระบบการรับและแยก
ประเภทของการร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้
สามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสาร    
ไร้สายได้ 

APP4 1 765,000 765,000 

2  ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการ - - 76,500 76,500 

    รวม 841,500 
 

5.3.2.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการและการให้บริการ
ประชาชนของส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

กระทรวงยุติธรรมได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจั ดการ
และการให้บริการประชาชนของส านักงานยุติธรรมจังหวัด ซ่ึงเป็นการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้โดยสนับสนุน
ส่งเสริมให้เกิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เป็นการเปิดมิติใหม่ของราชการและการให้บริการ
สาธารณะยุคใหม่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็ว  โดยน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน มีการจัดเก็บฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบและประมวลผลข้อมูลที่ถูกต้อง  รวมทั้งสามารถน า 
ข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงสถิติเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน  และใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหารได้ โดยการพัฒนาระบบข้อมูลผู้รับบริการส านักงานยุติธรรมจังหวัดขึ้น เพ่ือบันทึกและ
จัดเก็บข้อมูลประชาชนที่มาขอรับบริการและประมวลผลเรื่องที่มาขอรับบริการในงานบริการด้านต่าง  ๆ ของ
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ โดยปรับปรุงระบบดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามล า ดับ และน า
ความสามารถของเทคโนโลยี Web Based Application มาใช้ในการพัฒนาระบบเพ่ือให้ส านักงานยุติธรรม
จังหวัดทั่วประเทศสามารถรายงานข้อมูลเข้าสู่ส่วนกลางได้ในลักษณะ  Real Time  

ในปัจจุบันระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นยังไม่ตอบสนองและครอบคลุมงา น
การให้บริการที่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมได้มอบภารกิจให้ส านักงานยุติธรรมจังหวัดด า เนินการ
ในฐานะหน่วยงานที่ใ ห้บ ริก ารประชา ชน ในส่วนภู มิภ าค  ดั งนั้ นส า นัก งา นปลัดกร ะทรวงยุ ติธ รรม                 
โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงมีแนวคิดด าเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการ 
หมายเหตุ:  ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการของโครงการในปี 58, 59 คือค่า Present Va lue ที่  10% โดยประมาณ 
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บริหารจัดการและการให้บริการประชาชนของส านักงานยุติธรรมจังหวัด เพ่ือให้ส านักงานยุติธรรมจังหวัด           
มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและสามารถบันทึกข้อมูลการขอรับบริการของประชาชนผ่านระบบ
สารสนเทศเข้าสู่ส่วนกลางรวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานบริการแก่ประชาชนโดยส่วนราชการ             
ที่เก่ียวข้องกับงานบริการด้านต่าง ๆ สามารถด า เนินการประกอบการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตผ่านระบบ
สารสนเทศได้ ซ่ึงจะเป็นการอ านวยความยุติธรรมและความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อขอรับบริการงาน
บริการต่าง ๆ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง อีกทั้งยังช่วยอ านวยความสะดวก และเพ่ิมประสิทธิภาพการด า เนินงานของส านักงาน            
ยุติธรรมจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1) วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการและการให้บริกา ร

ประชาชนของส านักงานยุติธรรมจังหวัดเพ่ือช่วยส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการภายใน
ส านักงานยุติธรรมจังหวัด และงานบริการประชาชน 

1.2 เพ่ือสร้ างช่องทางในการเผยแพร่ ประชา สัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสา ร              
องค์ความรู้ และการบริการประชาชน 

1.3 เพ่ือตอบสนองนโยบายของกระทรวงยุติธรรมในการจัดต้ังส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัด เพ่ือเป็นช่องทางหนึ่งในการอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน โดยประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูล และงานบริการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลา และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ประชาชน 

2) เป้าหมาย 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดมีระบบการบริหารจัดการและการให้บริกา ร

ประชาชนใช้งาน 
3) ขอบเขตการด าเนินการ 

โ คร ง กา ร พัฒนา ร ะบ บสา ร สน เ ทศส นับสน ุนกา รบร ิห า ร จ ัดกา ร         
และ กา ร ใ ห้บ ร ิกา รป ระ ชา ชน ของ ส า น ัก งา นย ุติธ ร รม จ ัง หว ัด  เป็น โครงกา รที่ท าง ส า นัก งา น            
ปลัดกระทรวงยุติธรรม สามารถด าเนินการเพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานส าหรับ ส านักงาน        
ยุติธรรมจังหวัด ซ่ึงประกอบไปด้วยการด าเนินงาน ดังนี้ 

3.1) ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์ และออกแบบระบบ 
3.2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน 
3.3) ทดสอบระบบ 
3.4) จัดฝึกอบรมผู้ที่เก่ียวข้อง 
3.5) น าระบบออกไปใช้งาน 
3.6) ประเมินผลการใช้งานระบบ 
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4) แผนการด าเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.68 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การให้บริการประชาชนของส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์ และออกแบบระบบการบริหารจัดการและ
การให้บริการประชาชน 

    

2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน     
3 ทดสอบระบบการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน     

4 จัดฝึกอบรมผู้ที่เก่ียวข้อง     
5 น าระบบการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนออกไปใช้งาน     

6 ประเมินผลการใช้งานระบบการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน     

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ส านักงานยุติธรรมจังหวัดมีระบบการบริหารจัดการและการให้บริกา ร
ประชาชนใช้งาน 

6) งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 
ตาราง 5.69 งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การให้บริการประชาชนของส านักงานยุติธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุน
การบริหารจัดการและการให้บริการ
ประชาชนของส านักงานยุติธรรม
จังหวัด 

- - 3,888,000 3,888,000 

    รวม 3,888,000 
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5.3.2.3 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
สืบเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีนโยบายในการจัดต้ังหน่วยงาน        

ในส่วนภูมิภาคเพ่ือให้บริการประชาชนในเรื่องต่าง ๆ ของกระทรวงยุติธรรมแบบเบ็ดเสร็จ ซ่ึงภารกิจหนึ่งของ
หน่วยงานในส่วนภูมิภาคจะต้องเปิดรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครยุติธรรม ซ่ึงปัจจุบันการเก็บข้อมูลของสมาชิก
อาสาส มัครยุติ ธร รม ยัง ไม่ มีการบู รณาการ  โดยจะมีการแยกเ ก็บข้ อมูลของส่ วน รา ชกา รในสั งกัด               
กระทรวงยุติธรรม ท าให้สมาชิกที่ เป็นสมาชิกหลายประเภทต้องกรอกแบบฟอร์มที่ ซ้ า ซ้อนกันส่วนกลาง                
ไม่สามารถบริหารจั ดการข้อมูลในภาพร วมได้ กา รด าเนินการในเรื่ อ งสมาชิกไ ม่เป็นเอกภาพ ดังนั้ น                   
การด าเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งและจะเป็นประโยชน์ในการ
บริหารจัดการและสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

1) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ทุกส่วนงานที่เก่ียวข้องมีการบูรณาการข้อมูลอาสาสมัครร่วมกัน

จากทุกส่วนงาน สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องและทันสมัย  มีความรวดเร็วและ
ความถูกต้องในการประมวลผล และสามารถสืบค้นข้อมูล และสามารถเรียกรายงานที่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้ 

2) เป้าหมาย 
กระทรวงยุติธรรมมีระบบอาสาสมัครยุติธรรมรองรับการปฏิบัติงาน 

3) ขอบเขตการด าเนินการ 
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เป็นโครงการที่ทางส านักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรมจัดท าขึ้น เพ่ือให้ทุกส่วนงานที่เก่ียวข้องมีการบูรณาการข้อมูลอาสาสมัครร่วมกันจาก            
ทุกส่วนงาน สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ซ่ึงประกอบไปด้วยการด าเนินงาน ดังนี้ 

3.1) ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน 

3.2) พัฒนาระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
3.3) พัฒนา Web Service เพ่ือเชื่อมต่อฐานข้ อมูลอาสา สมัครของ          

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
3.4) พัฒนา กา ร ดึงข้ อ มูลอา สา ส มัครของ ส่ วน ร า ชกา ร ในสั ง กัด               

กระทรวงยุติธรรมเข้าสู่ฐานข้อมูลหลักกระทรวงยุติธรรม 
3.5) ทดสอบ และน าระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชนออกใช้งาน 
3.6) ประเมินผลการใช้งานระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
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4) แผนการด าเนินโครงการ 
 
ตาราง 5.70 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน     
2 พัฒนาระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน     

3 พัฒนา Web Service เพ่ือเชื่อมต่อฐานข้อมูลอาสาสมัครของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

    

4 พัฒนาการดึงข้อมูลอาสาสมัครของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
เข้าสู่ฐานข้อมูลหลักกระทรวงยุติธรรม 

    

5 ทดสอบ และน าระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชนออกใช้งาน     

6 ประเมินผลการใช้งานระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน     
 

5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
กระทรวงยุติธรรมมีระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชนใช้งาน 

6) งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
ตาราง 5.71 งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาระบบเครือข่ ายยุติธรรมชุมชน ปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2557 
ล าดับ

ท่ี 
รายการ 

รหัส
อ้างอิง 

จ านวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

1 ค่าพัฒนาระบบเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน 

- 1 735,000 735,000 

    รวม 735,000 

 
5.3.2.4 โครงการพัฒนาเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานกลางที่มีภารกิจในการสนับสนุน
การปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงในปัจจุบันมีเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรม       
มาช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ทั้งการให้บริการด้านการติดต่อสื่อสารและให้บริการความรู้
แก่ประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกและเพ่ิมช่องทางให้แก่ผู้ใช้บริการ ประกอบกับพัฒนาการทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทาง ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม             
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จึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมให้สามารถรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย
เคลื่อนที่ไ ด้ ร วมถึ งการ เชื่อมโย งกับสื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้นทาง ส านั กงา นปลัดกระทรวงยุติ ธรรม                 
จึงพัฒนาเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมให้สามารถรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สายได้ เป็นลักษณะของ 
Mobile Application ที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลโดยใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ 

1) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเพ่ิมช่องทางในอ านวยความสะดวกการให้บริการประชาชนที่เข้าใช้งาน

เว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมได้ 
2) เป้าหมาย 

เว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมที่รองรับการใช้งานผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย       
ในรูปแบบ Mobile Applicationได้ 

3) ขอบเขตการด าเนินการ 
โครงการพัฒนาเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมที่ทุกคนเข้าถึงได้ เป็นโครงการ

ที่ช่วยเพ่ิมช่องทางในการใช้บริการของประชาชนโดยทางส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะด าเนินการ          
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทั้งหมด ซ่ึงประกอบไป
ด้วยการด าเนินงาน ดังนี้ 

3.1) ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์ และออกแบบเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรม 
3.2) พัฒนา ร ะบบ เว็บ ไซ ต์ของกระทร วงยุ ติ ธ รร ม ให้ เป็ น  Mobile 

Application และเชื่อมโยงกับสื่อสังคมออนไลน์ 
3.3) ทดสอบระบบเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมผ่านทางอุปกรณ์สื่อสาร  

ไร้สายและเชื่อมโยงกับสื่อสังคมออนไลน์ 
3.4) จัดฝึกอบรมผู้ที่เก่ียวข้อง 
3.5) น าระบบเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

ออกไปใช้งาน 
3.6) ประเมินผลการใช้งานระบบเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมรวมถึง

เว็บไซต์มาตรฐานผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 
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4) แผนการด าเนินโครงการ 
 
ตาราง 5.72 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์ และออกแบบระบบเว็บไซต์ของกระทรวง

ยุติธรรม 
    

2 พัฒนาระบบเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรม ให้เป็น Mobile Web และ
เชื่อมโยงกับสื่อสังคมออนไลน์ 

    

3 ทดสอบระบบเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย
และเชื่อมโยงกับสื่อสังคมออนไลน์ 

    

4 จัดฝึกอบรมผู้ที่เก่ียวข้อง     
5 น าระบบเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

ออกไปใช้งาน 
    

6 ประเมินผลการใช้งานระบบเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรม รวมถึงเว็บไซต์
มาตรฐานผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

    

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

เว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมที่รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสารไร้สายและ
สามารถใช้งานเชื่อมโยงกับสื่อสังคมออนไลน์ 

6) งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ตาราง 5.73 งบประมาณด า เนินการโครง การพัฒนา เว็บไซต์กระทรวงยุ ติธร รมท่ี ทุกคนเข้า ถึงไ ด้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่าพัฒนาระบบเว็บไซต์กระทรวง
ยุติธรรมด้วย Mobile Application 

APP8 1 1,800,000 1,800,000 

2 ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการ - - 180,000 180,000 

    รวม 1,980,000 
 
หมายเหตุ: ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการของโครงการในปี 58, 59 คือค่า Present Value ที่ 10% โดยประมาณ 
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5.3.3 แผนงานพัฒนาบริการสารสนเทศกลางเพ่ือการบริหารจัดการภายในกระทรวงยุติธรรม 
แผนงานพัฒนาบริการสารสนเทศกลางเพ่ือการบริหารจัดการภายในกระทรวงยุติธรรม         

เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีลักษณะความต้องการเดียวกันให้มีการใช้งานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภายในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงา น ในองค์กร  ปร ะกอบไปด้วย
โครงการด้านการพัฒนาและขยายผลการใช้งาน ระบบสารสนเทศ 6 โครงการ ดังนี้ 

5.3.3.1 โค ร ง กา ร พัฒ นา ระ บ บส าร บ รร ณอ ิเล ็ก ทร อน ิก ส์ เ พื ่อร อ ง ร ับก า ร
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็น   
การบริการสารสนเทศกลางที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถน าไปใช้งานร่วมกันได้ปัจจุบันระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์นี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นและมีการใช้งานร่วมกัน แต่ทว่ายังไม่ครอบคลุมถึงหน่วยงานในส า น ัก งา น
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ดังนั้นทางส านักงา นปลัดกร ะทรวงยุ ติธรรมจึง มีความต้องการพัฒนาระบบ             
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์นี้ให้มารองรับการด าเนินงานของหน่วยงานในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ระบบนี้สามารถบันทึกข้อมูลการลงรับหนังสือ-ส่งหนังสือออก โดยแบ่งตามประเภททะเบียนหนังสือรับ -ออก
โดยส่งหนังสือไปให้ผู้รับผ่านทางระบบ มีการแสดงสถานะของหนังสือ อาทิ รับทราบ ด าเนินการหรืออนุมัติ   
อีกทั้งยังสามารถสรุปสถิติการลงรับหนังสือ-ส่งหนังสือออก เป็นการลดปริมาณการใช้งานเอกสารกระดาษ   
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาสนับสนุนกระบวนการบริหาร

จัดการงานเอกสาร เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเอกสารเข้า -ออก ให้ครอบคลุมถึงหน่วยงานในส า น ัก งา น
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

2) เป้าหมาย 
หน่ วย งา น ใน ส านั ก งา นปลั ดกร ะทร วงยุ ติ ธ ร รมมีร ะบบสา รบร รณ

อิเล็กทรอนิกส์ใช้งาน 
3) ขอบเขตการด าเนินการ 

โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงทางส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีความ
ต้องกา รที่จะ พัฒนาร ะบบ เพ่ืออ า นวยความสะดวกในการปฏิบัติง านของ เจ้าหน้าที่ในหน่วย งานใน         
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ระบบนี้สามารถบริหารการจัดการเอกสาร จัดการลงทะเบียน การอนุมัติ 
และควบคุมติดตามเอกสารเข้า-ออกภายในองค์กร ซ่ึงประกอบไปด้วยการด าเนินงาน ดังนี้ 

3.1) ศึกษาควา มต้องการ  วิเคราะห์ และออกแบบระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.2) พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

3.3) ทดสอบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
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3.4) จัดฝึกอบรมผู้ที่เก่ียวข้อง 
3.5) น าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ออกไปใช้งาน 
3.6) ประเมินผลการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

4) แผนการด าเนินโครงการ 
 
ตาราง 5.74 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์ และออกแบบระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

    

2 พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

    

3 ทดสอบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์     
4 ฝึกอบรมผู้ที่เก่ียวข้อง     

5 น าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ออกใช้งาน     

6 ประเมินผลการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์     
 

5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใช้งาน 

6) งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

ตาราง 5.75 งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่าพัฒนาระบบระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

APP13 1 1,850,000 1,850,000 

    รวม 1,850,000 
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5.3.3.2 โครง การ พัฒนาระบบง านงบประมาณ เ พ่ือรองรั บการปฏิบั ติงานของ          
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

ปัจจุบันส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่มีการน าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลานาน แต่ทว่ายังไม่มี
ระบบมารองรับการท างานการของบประมาณ ซ่ึงท าให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานโดยใช้เอกสารเป็นจ านวนมาก        
ท าให้สิ้นเปลืองทรัพยากร ส่งผลให้มีเอกสารเป็นจ านวนมาก อาจเกิดการสูญหาย หรือความผิดพลาดขึ้นได้  

ดังนั้นส านักงานปลั ดกระทรวงยุติธร รมจึงจั ดต้ังโครงการพัฒนาระบบงา น
งบประมาณ ซึ ่ง สามา รถบันทึกค าของบประมาณของแผนงา น /โครงกา รของส่วน ราชการในสังกัด              
กระทรวงยุติธรรมโดยผู้อนุมัติสามารถอนุมัติงบประมาณของแต่ละโครงการผ่านทางระบบ รวมถึงมีการสรุป
รายงานสถิติค าของบประมาณประจ าปี ส่งผลให้การบริหารจัดการ งบประมาณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น        
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

1) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาระบบงานงบประมาณสนับสนุนกระบวนการของบประมาณ          

เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการค าของบประมาณเป็นบริการสารสนเทศกลางที่ทุกหน่วยงานสามารถน ามาใช้
ในการปฏิบัติงานได้ 

2) เป้าหมาย 
กระทรวงยุติธรรมมีระบบงานงบประมาณที่สามารถรองรับการปฏิบัติงาน 

ตามภารกิจหน้าที่ 
3) ขอบเขตการด าเนินการ 

โคร งการพัฒนาระบบงา นงบประมา ณเป็นโคร งการที่ ทา งส า นัก งา น
ปลัดกระทรวงยุติธรรมจัดท าขึ้น เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ของส่วนราชการในสังกัด            
กระทรวงยุติธรรมระบบนี้สามารถท าการบันทึกค าของบประมาณ แสดงผลการอนุมัติค าของบประมาณจาก
กระทรวง และแสดงรายงานสถิติค าของบประมาณของแต่ละหน่วยงานต่อปี ซ่ึงประกอบไปด้วยการด าเนินงาน 
ดังนี้ 

3.1) ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์และออกแบบระบบงานงบประมาณ 
3.2) พัฒนาระบบงานงบประมาณ เพ่ือบันทึกการจัดท าค าของบประมาณ  

ที่รองรับการบันทึกข้อมูลของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
3.3) ทดสอบ และน าระบบงานงบประมาณออกใช้งาน 
3.4) ประเมินผลการใช้งานระบบงานงบประมาณ  
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4) แผนการด าเนินโครงการ 
 
ตาราง 5.76 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบงานงบประมาณ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์และออกแบบระบบงานงบประมาณ     

2 พัฒนาระบบงานงบประมาณ เพ่ือบันทึกการจัดท าค าของบประมาณที่
รองรับการบันทึกข้อมูลของส่วนราชการในกระทรวงยุติธรรม 

    

3 ทดสอบระบบงานงบประมาณ     

4 ฝึกอบรมผู้ที่เก่ียวข้อง     
5 น าระบบงานงบประมาณออกใช้งาน     

6 ประเมินผลการใช้งานระบบงานงบประมาณ     

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

กระทรวงยุติธรรมมีระบบงานงบประมาณ ซ่ึงหน่วยงานภายในสังกัดใช้ร่วมกัน 
6) งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
ตาราง 5.77 งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาระบบงานงบประมาณ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ล าดับท่ี รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่าพัฒนาระบบค าของบประมาณ APP5 1 1,105,000 1,105,000 

2 ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการ - - 111,000 111,000 

    รวม 1,216,000 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการของโครงการในปี 58, 59 คือค่า Present Value ที่ 10% โดยประมาณ 
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5.3.3.3 โครงการพัฒนาระบบพัสดุครุภัณฑ์ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของส่วนราชการ  
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

เนื่องจากการปฏิบัติงานในการจัดเก็บและควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ยังเป็นเก็บในรูปแบบ
ของเอกสารกระดาษเป็นจ านวนมาก ทางส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจึงมีความต้องการพัฒนาระบบพัสดุ
ครุภัณฑ์เพ่ือให้ใช้งานร่วมกัน ซ่ึงเป็นบริการสารสนเทศกลางที่ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ส่งผลให้เกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุนในการจัดท าโครงการ 

ดังนั้นได้ท าการจัดต้ังโครงการพัฒนาระบบพัสดุครุภัณฑ์เป็นระบบที่สามารถจัดเก็บ 
การรับ การเบิก หรือการโอนพัสดุครุภัณฑ์ต่าง  ๆ ที่ มีอยู่ในคลัง เพ่ือให้ทราบจ านวนของพัสดุครุภัณฑ์         
ซ่ึงสามารถบริหารพัสดุครุภัณฑ์นั้นๆให้มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ได้ตลอดเวลา ส่งผลให้มีการ
ด าเนินการมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 

1) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาระบบพัสดุครุภัณฑ์ สนับสนุนกระบวนการจัดซ้ือพัสดุครุภัณฑ์              

และบริหารจัดการต้นทุน สนับสนุนการบริหารจัดการให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น เป็นบริการสารสนเทศกลาง
ที่ทุกหน่วยงานสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ อีกทั้งยังส่งเสริมให้การด าเนินของหน่วยงานเป็นไป        
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เป้าหมาย 
กระทรวงยุติธรรมมีระบบพัสดุครุภัณฑ์ที่สามารถรองรับการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจหน้าที่ 
3) ขอบเขตการด าเนินการ 

โ คร งกา ร พัฒ นา ร ะบบพัส ดุ ครุ ภัณฑ์ เป็ น โคร งกา รที่ ท า ง ส า นั ก งา น            
ปลัดกระทรวงยุติธรรมจัดท าขึ้น เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัด           
กระทรวงยุติธรรม ระบบนี้สามารถบันทึกการจัดซ้ือพัสดุครุภัณฑ์ วัดค่าเสื่อมของพัสดุครุภัณฑ์  การจัดการคลัง
พัสดุครุภัณฑ์ และแสดงรายงานยอดการซ้ือพัสดุครุภัณฑ์ ซ่ึงประกอบไปด้วยการด าเนินงาน ดังนี้ 

3.1) ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์ และออกแบบระบบพัสดุครุภัณฑ์ 
3.2) พัฒนาระบบพัสดุครุภัณฑ์กลางของกระทรวงยุติธรรม 
3.3) ทดสอบ และน าระบบพัสดุครุภัณฑ์ออกใช้งาน 
3.4) ประเมินผลการใช้งานระบบพัสดุครุภัณฑ์ 
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4) แผนการด าเนินโครงการ 
 
ตาราง 5.78 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบพัสดุครุ ภัณฑ์ เพ่ือรองรั บการปฏิบั ติงานของ           
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์ และออกแบบระบบพัสดุครุภัณฑ์     

2 พัฒนาระบบพัสดุครุภัณฑ์กลางของกระทรวงยุติธรรม     
3 ทดสอบระบบพัสดุครุภัณฑ์     

4 ฝึกอบรมผู้ที่เก่ียวข้อง     

5 น าระบบพัสดุครุภัณฑ์ออกใช้งาน     
4 ประเมินผลการใช้งานระบบพัสดุครุภัณฑ์     

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

กระทรวงยุติธรรมมีระบบพัสดุครุภัณฑ์ ซ่ึงหน่วยงานภายในสังกัดใช้ร่วมกัน 
6) งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ตาราง 5.79 งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาระบบพัสดุครุภัณฑ์ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ล าดับท่ี รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่าพัฒนาระบบพัสดุครุภัณฑ์ APP6 1 1,341,000 1,341,000 

2 ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการ - - 135,000 135,000 

    รวม 1,476,000 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ค่าติดตั้งและค่าด าเนินการของโครงการในปี 58, 59 คือค่า Present Value ท่ี 10% โดยประมาณ 
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5.3.3.4 โครงการพัฒนาระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

กระบวนการลาของเจ้าหน้าที่ ของส่วน ร า ชกา ร ใน สังกัดกระทรวงยุติธรรม   
ปัจจุบันเจ้าหน้าที่จะต้องจัดท าใบลา และจัดส่งใบลาต่อหัวหน้าตามล าดับ จนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต ซ่ึงขั้นตอน
ในการด าเนินงานต้องใช้ปริมาณกระดาษเป็นจ านวนมาก ต้ังแต่ขั้นตอนของการยื่นใบลา จนถึงขั้นตอนการ
อนุมัติ ซ่ึงผู้มีอ านาจอนุมัติอาจไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน อาทิ  ประชุมนอกสถานที่ อาจท าให้ไม่สามารถ
อนุมัติทันวันเวลาที่ขอลา  ดังนั้นส านักงานปลัดกร ะทรวงยุติธรรมมีความต้องการพัฒนาระบบการลา
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน  พัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสามารถใช้งานร่วมกันได้ และเป็นระบบ       
ที่สามารถจัดท าใบลา/ยกเลิกใบลา ผู้มีอ านาจอนุมัติสามารถอนุมัติใบลาผ่านทางระบบได้ทุกที่ทุกเวลา มีความ
สะดวกและรวดเร็วต่อการปฏิบัติงาน และท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนขั้นตอนกระบวนการลา      

ลดปริมาณการใช้กระดาษ และพัฒนาเป็นบริการสารสนเทศกลางที่ทุกหน่วยงานสามารถน ามาใช้ใน               
การปฏิบัติงานได้ 

2) เป้าหมาย 
กระทร วงยุ ติ ธ ร รมมีร ะบบกา รลา อิ เล็กทรอนิ กส์ ที่ ส า มารถรองรั บ                  

การปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ 
3) ขอบเขตการด าเนินการ 

โครงการพัฒนาระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์เป็นโครงการที่ทางส า น ัก งา น
ปลัดกระทรวงยุติธรรมจัดท าขึ้น เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม ระบบนี้สามารถบันทึกการลา แสดงผลอนุมัติจากผู้มีสิทธิ์อนุมัติและแสดงรายงานสถิติข้อมูล
การลาของแต่ละหน่วยงานต่อปี ซ่ึงประกอบไปด้วยการด าเนินงาน ดังนี้ 

3.1) ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์ และออกแบบระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ 
3.2) พัฒนาระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าราชการลูกจ้างประจ าพนักงาน

ราชการลูกจ้างชั่วคราว พร้อมทั้งสรุปรายงานข้อมูลการลา 
3.3) ทดสอบ และน าระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ออกใช้งาน 
3.4) ประเมินผลการใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ 
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4) แผนการด าเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.80 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของ    
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์ และออกแบบระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์     
2 พัฒนาระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าราชการลูกจ้างประจ าพนักงาน

ราชการลูกจ้างชั่วคราว พร้อมทั้งสรุปรายงานข้อมูลการลา 
    

3 ทดสอบระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์     
4 ฝึกอบรมผู้ที่เก่ียวข้อง     
5 น าระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ออกใช้งาน     
6 ประเมินผลการใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์     

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

กระทรวงยุติธรรมมีระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงหน่วยงานภายในสังกัดใช้
ร่วมกัน 

6) งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ตาราง 5.81 งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ล าดับท่ี รายการ รหัส

อ้างอิง 
จ านวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา  
(บาท) 

1 ค่าพัฒนาระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ APP7 1 507,000 507,000 

2 ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการ - - 51,000 51,000 

    รวม 558,000 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการของโครงการในปี 58, 59 คือค่า Present Value ที่ 10% โดยประมาณ 
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5.3.3.5 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายผู้บริหาร 
ระบบพัฒนาข้อมูลเครือข่ายผู้บริหารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้มีการ

บริหารจัดการนัดหมายของผู้บริหาร แจ้งเตือนการนัดหมาย และสามารถสร้างเครือข่ายเชิญผู้ที่ เก่ียวข้อง          
ในตารางนัดหมายได้ อีกทั้งยังมีการเชื่อมต่อ Google Map สามารถบอกพิกัดสถานที่ท่ีนัดหมาย รวมถึงระบบ
นี้สามารถเชื่อมโยงข้อ มูลกับอุปกรณ์สื่อสารไร้สายอีกด้วย ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวยังไม่มีการ พัฒนาระบบ              
เพ่ือมารองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และตรงตามความต้องการ 

ดังนั้นทางส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจึงพัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายผู้บริหาร
เพ่ือให้การบริหารจัดการเวลาส าหรับผู้บริหารมีประสิทธิภาพมากขึ้น และอ านวยความสะดวกในการใช้งาน 
โดยสามารถรับนัดหมายได้ทุกที่ทุกเวลา 

1) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายผู้บริหารสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการ

เวลาของผู้บริหาร เพ่ิมประสิทธิภาพการนัดหมาย และส่งเสริมให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องรวดเร็ว 
2) เป้าหมาย 

2.1) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีระบบข้อมูลเครือข่ายผู้บริหา ร          
ที่สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ 

2.2) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีระบบข้อมูลเครือข่ายผู้บริหารใช้งาน 
3) ขอบเขตการด าเนินการ 

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายผู้บริหารเป็นโครงการที่ทางส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ด าเนินการเพ่ืออ านวยความสะดวกการนัดหมายแก่ผู้บริหาร ระบบนี้สามารถจัดการ               
นัดหมายมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า เชื่อมต่อข้อมูลเรื่องสถานที่กับ Google Map รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลการ        
นัดหมายเข้าไปที่ Calendar บนสมาร์ทโฟน และ Tablet ได้ ซ่ึงประกอบไปด้วยการด าเนินงาน ดังนี้ 

3.1) ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์ และออกแบบระบบข้อมูลเครือข่ายผู้บริหาร 
3.2) พัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายผู้บริหารให้เป็น Mobile Application 
3.3) ทดสอบระบบข้อมูลเครือข่ายผู้บริหารผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 
3.4) จัดฝึกอบรมผู้ที่เก่ียวข้อง 
3.5) น าระบบข้อมูลเครือข่ายผู้บริหารออกไปใช้งาน 
3.6) ประเมินผลการใช้งานระบบข้อมูลเครือข่ายผู้บริหารผ่านทางอุปกรณ์

สื่อสารไร้สาย 
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4) แผนการด าเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.82 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายผู้บริหาร 

ล าดับท่ี กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์ และออกแบบระบบข้อมูลเครือข่าย

ผู้บริหาร 
    

2 พัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายผู้บริหารให้เป็น Mobile Application     
3 ทดสอบระบบข้อมูลเครือข่ายผู้บริหารผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย     

4 จัดฝึกอบรมผู้ที่เก่ียวข้อง     

5 น าระบบข้อมูลเครือข่ายผู้บริหารออกไปใช้งาน     
6 ประเมินผลการใช้งานระบบข้อมูลเครือข่ายผู้บริหารผ่านทางอุปกรณ์

สื่อสารไร้สายเว็บไซต์มาตรฐานผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 
    

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

กระทรวงยุติธรรมมีระบบข้อมูลเครือข่ายผู้บริหารใช้งานและสามารถรองรับ
การใช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

6) งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

ตาราง 5.83 งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาระบบข้อมูล เครือข่ายผู้บริหาร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่าพัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายผู้บริหาร - 1 680,000 680,000 

    รวม 680,000 

 
5.3.3.6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล กระทรวงยุติธรรม 

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มีการจัดเก็บ
รายละเอียดข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน ซ่ึงข้อมูลดังกล่าว ยังไม่มีการประมวลผลในรูปแบบสารสนสนเทศ         
ที่น ามาใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร  และตอบสนองต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ครอบคลุมและ           
ตรงตามความต้องการ อีกทั้งยังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม           
ท าให้ข้อมูลที่มีอยู่ไม่สามารถน ามาบริหารงานบุคคลในภาพรวมได้ 
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เพ่ือให้ข้อมูลบุคคลที่ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมใช้อยู่น าไปประโยชน์ได้            
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลที่ต้องการของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมได้ จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลกระทรวงยุติธรรม 

1) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล กระทรวงยุติธรรมบุคคล

ให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

2) เป้าหมาย 
2.1) หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีระบบสารสนเทศ

การบริหารทรัพยากรบุคคล กระทรวงยุติธรรมที่สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ 
2.2) ส านั กงา นปลั ดกร ะทร วงยุ ติธร รม มีระบบสารสนเทศกา รบริ หา ร

ทรัพยากรบุคคล กระทรวงยุติธรรมใช้งาน 
3) ขอบเขตการด าเนินการ 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล กระทรวงยุติธรรม
เป็ นโคร งการที่ท าง ส า นัก งา นปลัดกร ะทรวงยุ ติธ รรม ด า เนิ นการ เพ่ือให้ข้ อมูลบุ คคลที่ ส า นัก งา น             
ปลัดกระทรวงยุติธรรมใช้อยู่ น าไปประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
บุคคลที่ต้องการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมได้ ซ่ึงประกอบไปด้วยการด าเนินงาน ดังนี้ 

3.1) ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์ และออกแบบ 
3.2) พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3.3) ทดสอบระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3.4) จัดฝึกอบรมผู้ที่เก่ียวข้อง 
3.5) น าระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลออกไปใช้งาน 
3.6) ประเมินผลการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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4) แผนการด าเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.84 แผนการด า เนิน โคร ง การพัฒนาร ะบบสารสนเทศการบ ริหารทรัพยากรบุคค ล              
กระทรวงยุติธรรม 

ล าดับท่ี กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์ และออกแบบ     
2 พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล     
3 ทดสอบระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล     
4 จัดฝึกอบรมผู้ที่เก่ียวข้อง     
5 น าระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลออกไปใช้งาน     
6 ประเมินผลการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล     

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

5.1) หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีระบบสารสนเทศ
การบริหารทรัพยากรบุคคล กระทรวงยุติธรรมใช้งาน 

5.2) ส านัก งานปลัดกระทรวงยุติธ รรมมีระบบสา รสนเทศการบริหา ร
ทรัพยากรบุคคล กระทรวงยุติธรรมใช้งาน 

5.3) ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลร่วมกัน 
6) งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

ตาราง 5.85 งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กระทรวงยุติธรรม 

APP12 1 3,500,000 3,500,000 

    รวม 3,500,000 
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5.3.4 แผนงานส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนงานส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแผนงานที่จัดท าขึ้ น         

เพ่ือส่งเสริมนวัตกรรม โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรมได้มีการพัฒนานวัตกรรม 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถใช้ได้จริง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่               
ในหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ใช้นวัตกรรมที่ถูกพัฒนา
ร่วมกัน ประกอบไปด้วย 2 โครงการ ดังนี้ 

5.3.4.1 โครงการจัดประกวดเทคโนโลยีระบบสารสนเทศสร้างสรรค์ท่ีน ามาใช้ได้จริง
กระทรวงยุติธรรม 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีความคิดริเริ่มที่จะจัดกิจกรรมการประกวด
นวัตกรรมขึ้น โดยให้แต่ละส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในส่วนภูมิภาคมีการจัดส่ง
ผลงานนวัตกรรมเข้าประกวดปีละ 1 ครั้ง ซ่ึงน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถ
ใช้ได้จริงประกอบกับมีของรางวัลมอบให้ผู้เข้าประกวดเป็นการสร้างแรงจูงใจ และแรงกระตุ้นในการสร้างสรรค์
ผลงานด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

1) วัตถุประสงค์ 
1.1) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถใช้งานได้จริง 
1.2) เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

เสริมสร้างให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
2) เป้าหมาย 

2.1) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม 
2.2) ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีการส่งนวัตกรรมเข้าประกวด 

3) ขอบเขตการด าเนินการ 
โครงการจัดประกวดเทคโนโลยีระบบสารสนเทศสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ได้จริง 

เป็นโครงการที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านระบบสารสนเทศ และสร้างแรงจูงใจ
ให้กับบุคลากรที่เกิดความคิดสร้างสรรค์  อีกทั้งยังสามารถน านวัตกรรมนั้น ๆ มารองรับการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงประกอบไปด้วยการด าเนินงาน 
ดังนี้ 

3.1) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจัดกิจกรรมประกวดผลงาน ภายใต้
แนวคิดเทคโนโลยีระบบสารสนเทศสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ได้จริง อาทิ ระบบสแกนค้นภาพใบหน้า  

3.2) ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมศึกษาความต้องการ วิเคราะห์ 
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานขององค์กร 

3.3) ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีการพัฒนานวัตกรรมด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

3.4) ประเมินผลงาน และมอบรางวัลให้แก่นวัตกรรมที่ชนะการประกวด 
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4) แผนการด าเนินโครงการ 
 
ตาราง 5.86 แผนการด าเนินโครงการจัดประกวดเทคโนโลยีระบบสารสนเทศสร้างสรรค์ท่ีน ามาใช้ได้จริง  

ล าดับท่ี กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจัดกิจกรรม

ประกวดผลงาน ภายใต้แนวคิดเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ได้จริง อาทิ ระบบ
สแกนค้นภาพใบหน้า 

        

2 ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมศึกษาความ
ต้องการ วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยเพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ขององค์กร 

        

3 ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีการ
พัฒนานวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

        

4 ประเมินผลงาน และมอบรางวัลให้แก่นวัตกรรมที่
ชนะการประกวด 

        

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

5.1) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีการจัดกิจกรรมประกวดผลงาน
นวัตกรรม อย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อปี 

5.2) ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วม
ประกวดอย่างน้อย หน่วยงานละ1 ผลงาน (กรมและหน่วยงานในส่วนภูมิภาค) 

6) งบประมาณด าเนินการ 
6.1) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
ตาราง 5.87 งบประมาณด าเนินการโครงการจัดประกวดเทคโนโลยีระบบสารสนเทศสร้างสรรค์ท่ีน ามาใช้
ได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ล าดับ

ท่ี 
รายการ 

รหัส
อ้างอิง 

จ านวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

1 ค่าประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม - 1 2,071,000 2,071,000 

2 ค่าด าเนินการ - - 228,000 228,000 

    รวม 2,299,000 
หมายเหตุ: ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการของโครงการในปี 58, 59 คือค่า Present Value ที่ 10% โดยประมาณ 
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6.2) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ตาราง 5.88 งบประมาณด าเนินการโครงการจัดประกวดเทคโนโลยีระบบสารสนเทศสร้างสรรค์ท่ีน ามาใช้
ได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่าประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม - 1 2,071,000 2,071,000 

2 ค่าด าเนินการ - - 228,000 228,000 

    รวม 2,299,000 

 
5.3.4.2 โครงการประกวดการรายงานผลการด า เนินงานหน่วยง านในส่วนภูมิภาค            

ผ่านระบบสารสนเทศ 
กระทรวงยุติธรรมได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยสนับสนุน

การปฏิบัติงานทั้งด้านการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 
โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการให้บริการ
ด้านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็นการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยสนับสนุน
การด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ขององค์กร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ              
และการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการด าเนินงาน
ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานในส่วนกลาง เพ่ือให้มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ สามารถน า
ข้อมูลมาประมวลผล เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชน              
การบริหารจัดการและการวางแผนก าหนดนโยบายผู้บริหาร ซ่ึงเป็นการใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด อันจะส่งผลให้การด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
และหน่วยงานในส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการประชาชนได้โดยสะดวก รวดเร็ ว ผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดังนั้ น จะเห็น ว่าข้ อมูลสา รสนเทศมีควา มส าคัญอย่ างยิ่ งต่อกา รปฏิบัติ งา น                 
การบริหารจัดการ และการวางแผน ก าหนดนโยบาย หรือกลยุทธ์ขององค์กร ซ่ึงข้อมูลที่ ดีจะสอดคล้องความ
ต้องการของผู้ใช้ (Relevance) น่าเชื่อถือ (Reliable) ทันสมัย (Update) ครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) 
ถูกต้อง (Accurate) และทันเวลา (Timely) เพ่ือให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ                
ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐเป็น e-Government ดังนั้น
เพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงเป็นที่มาของการด าเนินโครงการ
ประกวดการรายงานผลการด าเนินงานหน่วยงานในส่วนภูมิภาคผ่านระบบสารสนเทศ เพ่ือประโยชน์ในการน า
ระบบสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการงานด้านการอ านวยความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
หมายเหตุ: ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการของโครงการในปี 58, 59 คือค่า Present Value ที่ 10% โดยประมาณ 
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1) วัตถุประสงค์ 
1.1) เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างจริงจัง

และต่อเนื่อง 
1.2) เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อย่างคุ้มค่า 
 

1.3) เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่สอดคล้องความต้องการของผู้ใช้ มีความ
น่าเชื่อถือ ทันสมัย ครบถ้วนสมบูรณ์ มีความถูกต้อง และทันเวลา 

1.4) เพ่ือให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การวางแผน และก าหนดนโยบาย หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน  

2) เป้าหมาย 
2.1) ข้อมูลผลการด าเนินงานของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคน าร่อง 10 แห่ง           

มีความถูกต้องและทันสมัย 
2.2) ข้อมูลผลการด าเนินงานของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคคู่เทียบ และ

หน่วยงานในส่วนภูมิภาคปกติจ านวน 71 แห่ง มีความถูกต้องและทันสมัย 
3) ขอบเขตการด าเนินการ 

โครงการประกวดการรายงานผลการด าเนินงานหน่วยงานในส่วนภูมิภาคผ่าน
ระบบสารสนเทศเป็นโครงการสร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
ท าให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคได้ข้อมูลสารสนเทศที่สอดคล้องความต้องการของผู้ใช้ มีความน่าเชื่อถือ ทันสมัย 
ครบถ้วนสมบูรณ์ มีความถูกต้อง และทันเวลา ซ่ึงประกอบไปด้วยการด าเนินงาน ดังนี้ 

ระยะที่ 1: จัดกิจกรรมประกวดการรายงานผลการด าเนินงานหน่วยงานใน            
ส่วนภูมิภาคน าร่อง 10 แห่งผ่านระบบสารสนเทศ 

(1) จัดกิจ กรรมประกวดกา รรา ยงา นผลการด าเนิ นงา นหน่ วยงานใน                
ส่วนภูมิภาคน าร่อง 10 แห่งผ่านระบบสารสนเทศ 

(2) ประเมินผลงาน และมอบรางวัลให้แก่รายงานผลการด าเนินงานที่ดีเด่น 
ระยะที่ 2: จัดกิจกรรมขยายผลการประกวดการรายงานผลการด าเนินงาน

หน่วยงานในส่วนภูมิภาคผ่านระบบสารสนเทศ จ านวน 20 แห่ง 
(1) จัดกิจกรรมขยายผลการประกวดการรายงานผลการด าเนินงานหน่วยงาน

ในส่วนภูมิภาคผ่านระบบสารสนเทศ จ านวน 20 แห่ง 
(2) ประเมินผลงาน และมอบรางวัลให้แก่รายงานผลการด าเนินงานที่ดีเด่น 
ระยะที่ 3: จัดกิจกรรมขยายผลการประกวดการรายงานผลการด าเนินงาน

หน่วยงานในส่วนภูมิภาคผ่านระบบสารสนเทศ จ านวน 81 แห่ง 
(1) จัดกิจกรรมขยายผลการประกวดการรายงานผลการด าเนินงานหน่วยงาน

ในส่วนภูมิภาคผ่านระบบสารสนเทศ จ านวน 81 แห่ง 
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(2) ประเมินผลงาน และมอบรางวัลให้แก่รายงานผลการด าเนินงานที่ดีเด่น 
4) แผนการด าเนินโครงการ 

 
ตาราง 5.89 แผนการด าเนินโครงการประกวดการรายงานผลการด าเนินงานหน่วยงานในส่วนภูมิภาคผ่าน
ระบบสารสนเทศ 

ล าดับท่ี กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ระยะท่ี 1: จัดกิจกรรมประกวดการรายงานผลการด าเนินงานหน่วยงานในส่วนภูมิภาคน าร่อง 10 แห่งผ่านระบบ
สารสนเทศ 

1 จัดกิจกรรมประกวดการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานหน่วยงานใน
ส่วนภูมิภาคน าร่อง 10 
แห่งผ่านระบบ
สารสนเทศ 

            

2 ประเมินผลงาน และ
มอบรางวัลให้แก่
รายงานผลการ
ด าเนินงานที่ดีเด่น 

            

ระยะท่ี 2: จัดกิจกรรมขยายผลการประกวดการรายงานผลการด าเนินงานหน่วยงานในส่วนภูมิภาคผ่านระบบ
สารสนเทศ จ านวน 20 แห่ง 

1 จัดกิจกรรมขยายผล
การประกวดการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานหน่วยงาน
ในส่วนภูมิภาคผ่าน
ระบบสารสนเทศ 
จ านวน 20 แห่ง 

            

2 ประเมินผลงาน และ
มอบรางวัลให้แก่
รายงานผลการ
ด าเนินงานที่ดีเด่น 
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ตาราง 5.89 แผนการด าเนินโครงการประกวดการรายงานผลการด าเนินงานหน่วยงานในส่วนภูมิภาคผ่าน
ระบบสารสนเทศ (ต่อ) 

ล าดับท่ี กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
ระยะท่ี 3: จัดกิจกรรมขยายผลการประกวดการรายงานผลการด าเนินงานหน่วยงานในส่วนภูมิภาคผ่านระบบ
สารสนเทศ จ านวน 81 แห่ง 

1 จัดกิจกรรมขยายผล
การประกวดการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานหน่วยงาน
ในส่วนภูมิภาคผ่าน
ระบบสารสนเทศ 
จ านวน 81 แห่ง 

            

2 ประเมินผลงาน และ
มอบรางวัลให้แก่
รายงานผลการ
ด าเนินงานที่ดีเด่น 

            

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

5.1) ร้อยละ 60 ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคที่เข้าร่วมประกวด มีข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัยที่มีการรายงานผ่านระบบสารสนเทศ 

5.2) ร้อยละ 60 ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคที่เข้าร่วมประกวด มีข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัยที่มีการรายงานผ่านระบบสารสนเทศ 

5.3) ร้อยละ 40 ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคที่เข้าร่วมประกวด มีข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัยที่มีการรายงานผ่านระบบสารสนเทศ 
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6) งบประมาณด าเนินการ 
6.1) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

ตาราง 5.90 งบประมาณด าเนินการโครงการประกวดการรายงานผลการด าเนินงานหน่วยงานในส่วน
ภูมิภาคผ่านระบบสารสนเทศ ระยะท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่าประชาสัมพันธ์และค่าจัดกิจกรรม - 1 1,000,000 1,000,000 

    รวม 1,000,000 

 
6.2) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ตาราง 5.91 งบประมาณด าเนินการโครงการประกวดการรายงานผลการด าเนินงานหน่วยงานในส่วน
ภูมิภาคผ่านระบบสารสนเทศ ระยะท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ล าดับ

ท่ี 
รายการ 

รหัส
อ้างอิง 

จ านวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

1 ค่าประชาสัมพันธ์และค่าจัดกิจกรรม - 1 2,000,000 2,000,000 

    รวม 2,000,000 

 
6.3) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ตาราง 5.92 งบประมาณด าเนินการโครงการประกวดการรายงานผลการด าเนินงานหน่วยงานในส่วน
ภูมิภาคผ่านระบบสารสนเทศ ระยะท่ี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่าประชาสัมพันธ์และค่าจัดกิจกรรม - 1 2,500,000 2,500,000 

    รวม 2,500,000 
 

5.3.5 แผนงานพัฒนาการบูรณาการข้อมูล 
แผนงานพัฒนาการบูรณาการข้อมูลเป็นแผนงานที่จัดท าขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการ

ด้านการใช้งานข้อมูลในระดับกระทรวง และการเชื่อมโยงเข้าสู่บริการยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์จากช่องทาง
เดียวประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่  
หมายเหตุ: ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการของโครงการในปี 58, 59 คือค่า Present Value ที่ 10% โดยประมาณ 
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5.3.5.1 โครงการพัฒนาการบูรณาการข ้อม ูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
กระทรวงยุติธรรม  

เป็นการพัฒนาการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงยุติธรรม เพ่ือเป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานภายนอก  
ที่เก่ียวข้อง และสามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์เชิงสถิติส าหรับประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 

1) วัตถุประสงค์ 
1.1) เพ่ือพัฒนาการบูรณาการข้อมูลกระทรวงยุติธรรมของส่วนราชการภายใน

สังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานภายนอก ให้เกิดการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2) เพ่ือพัฒนาการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

สถิติในระดับผู้บริหาร 
2) เป้าหมาย 

2.1) มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงยุติธรรมครบ   
ทุกหน่วยงาน 

2.2) มีระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ของกระทรวงยุติธรรม 
3) ขอบเขตการด าเนินการ 

โครงการพัฒนาการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการกระทรวง
ยุติธรรม เป็นการด าเนินการศึกษาวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม อาทิ การคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน การช่วยเหลือให้ความรู้แก่ประชาชนทางกฎหมาย การป้องกัน ปราบปราม แก้ไข 
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู ้ติดย า เสพติด  ร วมทั ้ง กา ร ป้องกัน  กา ร แก้ไขปัญหา อา ชญา กร รมในสังคม         
การบังคับคดี ทางแพ่ง บังคับคดีทางอาญา และบ าบัดแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด ซ่ึงล้วนแต่เป็นข้อมูลสารสนเทศ
ตามภารกิจหลักของกระทรวงยุติธรรม เพ่ือให้กระทรวงยุติธรรมมีศูนย์กลางข้อมูลที่ มีความถูกต้อง ครบถ้วน
น่าเชื่อถือ โดยสามารถน าไปเป็นข้อมูลสารสนเทศในการวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหารในการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาการบูรณาการ
ข้อมูลสารสนเทศกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงมีรายละเอียดขอบเขตการด าเนินงาน ดังนี้ 

3.1) ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการในการเชื่อมโยงข้อมูล และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานภายนอกกระทรว งยุติธรรมที่เก่ียวข้อง      
เพ่ือเชื่อมโยงน าเข้าสู่ระบบคลังข้อมูล อาทิ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลประวัติผู้ ต้องขังของกรมราชทัณฑ์        
การเชื่อมโยงฐานข้ อมูลคดียา เสพติดของส านักงานคณะกร รมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด          
และการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกกระทรวงยุติธรรม 

(1) หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ 
- ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
- ส านักงานกิจการยุติธรรม 
- กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
- สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
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- กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
- กรมบังคับคดี 
- กรมคุมประพฤติ 
- กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- กรมราชทัณฑ์ 
- ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
- ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(2) หน่วยงานภายนอกกระทรวงยุติธรรม 
- ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
- ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
- กรมบัญชีกลาง(ส านักมาตรฐานการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐและ

ส านักงบประมาณ)  
- ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

3.2) ก าหนดรายละเอียด ข้อตกลง และจัดท ามาตรฐานในการเชื่อมโยงข้อมูล
โดยมีมาตรฐานการสื่อสารข้อมูล OSI7 Layer ระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

3.3) จัดหาเครื่องมือที่ช่วย  Extract, Transform, Load: ETL เพ่ือการดึง
ข้อมูล และปรับเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม และคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่ถูกต้อง เพ่ือน ามาจัดท า
รายงานเชิงสถิติและเชิงวิเคราะห์เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 

3.4) พัฒนาเว็บไซต์บันทึกข้อมูลกระทรวงยุติธรรม ( Input Web Form)
ส าหรับกรอกข้อมูลในกรณีที่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมไม่มีระบบฐานข้อมูลรองรับการเชื่อมโยง 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที ่4) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556-2559 

 หน้า 5-108 

 
ภาพ 5.1 การพัฒนาการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการกระทรวงยุติธรรม 

 
3.5) พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

เชื่อมโยงระบบสารสนเทศกลางร่วม  (Common Service) ที่เป็นมาตรฐานการใช้งานทรัพยากรร่วมกันภายใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของการบริหารจัดการและการลงทุน ได้แก่ ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบค าของบประมาณ ระบบพัสดุ ครุภัณฑ์ ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ แล ะเชื่อมโยง
หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลในการน าไปประมวลผลในภาพรวม 

3.6) พัฒนาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์กระทรวงยุติธรรมให้แก่ผู้บริหาร ส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมสามารถเรียกดูรายงานในรูปแบบกราฟโดยรองรับการเรียกดูรายงานผ่าน   
e-Portal ซ่ึงกลุ่มข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบรายงานผู้บริหาร อาทิ กลุ่มข้อมูลของทรัพยากรบุคคล งบประมาณ 
พัสดุครุภัณฑ์ และยุทธศาสตร์และแผนงาน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ในการบริหารจัดการกระทรวงยุติธรรม 

3.7) ติดตามผลกา รใช้งา น และปรับปรุงกา รเชื่อมโยงข้ อมูลและข้อมูล
สารสนเทศเชิงกลยุทธ์ระดับกระทรวงยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง 
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4) แผนการด าเนินโครงการ 
 
ตาราง 5.93 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการกระทรวงยุติธรรม 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ศึกษา และวิเคราะห์ความต้องการการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยน

ข้อมูล 

 

 
 

 

2 ออกแบบแนวทาง และจัดท ามาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูล  

 

  
3 จัดหาเครื่องมือ ETL      
4 พัฒนาเว็บไซต์บันทึกข้อมูลกระทรวงยุติธรรม      
5 พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงยุติธรรม   

  
6 พัฒนาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์กระทรวงยุติธรรม     
7 ติดต้ังและทดสอบระบบ     

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

กระทรวงยุติธรรมมีระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ที่สนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

6) งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ตาราง 5.94 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ล าดับท่ี รายการ 
รหัส 

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
)บาท(  

ราคา 
)บาท(  

1 ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ (RDBMS) ของโครงการพัฒนา 
การบูรณาการข้อมูล (CPU License)  

SW2 4 856,500 3,426,000 

2 ซอฟต์แวร์ส าหรับการดึง และปรับเปลี่ยน
ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม  
(Extract, Transform, Load: ETL) 

SW3 1 6,635,200 6,635,200 

3 ซอฟต์แวร์ส าหรับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 

SW4 25 36,100 902,500 

4 ค่าพัฒนาเว็บไซต์บันทึกข้อมูล 
กระทรวงยุติธรรม (Input Web Form) 

APP9 11 254,700 
 

  2,801,700  
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ตาราง 5.94 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

ล าดับท่ี รายการ 
รหัส 

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
)บาท(  

ราคา 
)บาท(  

5 ค่าพัฒนาระบบงานเชื่อมโยงข้อมูล APP10 1 1,504,900 1,504,900 
6 ค่าติดต้ังพัฒนาระบบสารสนเทศเชิง 

กลยุทธ์ 
APP11 1 2,927,900 2,927,900 

7 ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการ - - 1,820,000 1,820,000 
   รวม 20,018,200 

 
5.3.5.2 โครง การ พัฒนา ศูน ย์กลางบริการอิ เ ล็กทรอนิกส์ของกระทรวงยุ ติธร รม              

(MOJ Enterprise Portal) 
กระทรวงยุ ติธ รรมมีนโยบา ยมุ่งเน้น กา รพัฒนาบริ กา รด้าน อิเล็กทรอนิ กส์          

เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งเพ่ือให้หน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกกระทรวงยุติธรรมสามารถแลกเปลี่ยนให้บริการซ่ึงกันและกัน โดยในปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในกระทรวงยุติธรรมบางหน่วยงานมีการพัฒนาและใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการประชาชน  อาทิ 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการองค์ความรู้  ระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ
สารสนเทศกลางร่วม อาทิ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบค าของบประมาณ ระบบพัสดุครุภัณฑ์          
ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ จึงจ าเป็นจะต้องด าเนินการจัดหา เครื่องมือและรองรับการบูรณาการบริการ
สารสนเทศต่าง ๆ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพ่ือให้เกิดศูนย์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์
กระทรวงยุติธรรม  (MOJ Enterprise Portal)  

1) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาศูนย์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงยุติธรรมให้สามารถใช้

งานระบบสารสนเทศของกระทรวงยุติธรรมได้จากจุดเดียว 
2) เป้าหมาย  

มีการเชื่อมโยงเข้าสู่ศูนย์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงยุติธรรมจาก
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

3) ขอบเขตการด าเนินการ 
โครงการพัฒนาศูนย์กลางอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงยุติธรรม (MOJ Enterprise 

Portal) เป็นการด าเนินการจัดหาซอฟต์แวร์เครื่องมือบูรณาการบริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ของ ส่วนราชการ         
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยประกอบไปด้วยการเชื่อมโยงบริการส าหรับประชาชนทั่วไป และการเชื่อมโยง
บริการส าหรับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซ่ึงมีรายละเอียดขอบเขต
การด าเนินงาน ดังนี้ 
 
หมายเหตุ: ค่าติดตั้งและค่าด าเนินการของโครงการในปี 58, 59 คือค่า Present Value ท่ี 10% โดยประมาณ 
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3.1) จัดหาเครื่องมือ Enterprise Portal  เพ่ือใช้เป็นศูนย์กลางการให้บริการ
ระบบสารสนเทศต่าง ๆ และเป็นตัวกลางระหว่างระบบสารสนเทศต่าง ๆ และผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานจะสามารถ
เรียกใช้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ตามสิทธิของตนเองผ่าน Enterprise Information Portal  

3.2) ก าหนดมาตรฐานของการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเชื่อมโยง
บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกระทรวงยุติธรรมเข้าสู่การให้บริการผ่านศูนย์กลางยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
ภาพ 5.2 ศูนย์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงยุติธรรม (MOJ Enterprise Portal) 

 
3.3) พัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์กลางกระทรวงยุติธรรม ให้รองรับการใช้

งานร่วมกับระบบสารสนเทศ ดังนี้ 
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในส่วนภูมิภาค (หน่วยงานในส่วนภูมิภาค
น าร่อง 10 จังหวัด) 

- ระบบค าของบประมาณ  
- ระบบพัสดุครุภัณฑ์  
- ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ 
- ระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
- ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการองค์ความรู้  
- ระบบการรับและแยกประเภทของการร้องเรียน ร้องทุกข์ ส าหรับ

ส่วนราชการและหน่วยงานในส่วนภูมิภาค 
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- ระบบเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมและเชื่อมโยงกับสื่อสังคม
ออนไลน์เพ่ือประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

3.4) ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
การใช้งานศูนย์กลางยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

4) แผนการด าเนินโครงการ 
 
ตาราง 5.95 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาศูนย์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงยุติธรรม 

ล าดับท่ี กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ศึกษาและคัดเลือกบริการอิเล็กทรอนิกส์   

 

 

2 ก าหนดมาตรฐานการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ  
 

  

3 การพัฒนาการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ   
 

 
4 ติดต้ังและทดสอบระบบศูนย์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์กระทรวง

ยุติธรรม (MOJ Enterprise Portal)  
    

5 การฝึกอบรมผู้ใช้งาน     
6 การน าระบบไปใช้งาน    

 

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

กระทรวงยุติธรรมมีการเชื่อมโยงเข้าสู่ศูนย์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ของ
กระทรวงยุติธรรม 

6) งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
ตาราง 5.96 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาศูนย์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงยุติธรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ล าดับ

ท่ี 
รายการ 

รหัส 
อ้างอิง 

จ านวน 
ราคาต่อหน่วย 

)บาท(  
ราคา 

)บาท(  

1 ซอฟต์แวร์เครื่องมือส าหรับ 
Enterprise Portal (CPU License) 

SW4 1 18,031,000 18,031,000 

2 ค่าติดต้ังพัฒนาซอฟต์แวร์ MOJ 
Enterprise Portal 

- - - 651,000 

    รวม 18,682,000 
 
หมายเหตุ: ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการของโครงการในปี 58, 59 คือค่า Present Value ที่ 10% โดยประมาณ 
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5.3.5.3 โคร ง กา รบ ริ หา ร จั ดกา รฐา นข้ อมู ล กล างล ายพิ ม พ์ น้ิวมื อม าตร ฐา น            
กระทรวงยุติธรรม 

เป็นการด าเนินการตามนโยบายคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงก าหนด
ว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรมจะต้องมีการพัฒนาระบบเครื่อ ง 
ระบบงาน ระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยให้สามารถเชื่อมโยงและท างานอย่างสอดคล้อง
และมีปร ะสิทธิภ าพ รวมทั้งจะต้องมีความม่ันคงปลอดภัยสูงสุ ด และเป็นมาตรเดียว กันทั้งกระทรวง            
ต้องมีระบบฐานข้อมูลกลางลายพิมพ์นิ้วมือที่สามารถใช้ร่วมกันทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
และพร้อมน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐบาล โดยที่ข้อมูลดังกล่าวจะมีระบบควบคุมการเข้าถึงข้อมูล
เป็นล าดับขั้น และสามารถตรวจสอบการเข้าถึงในทุกขั้นตอนได้ เพ่ือป้องกันการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูล
โดยไม่ได้รับอนุญาต และต้องมีการด าเนินการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกับนโยบา ย
รัฐบาลและกระบวนการยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นในการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐา นข้อมูล
กลางลายพิมพ์นิ้วมือมาตรฐาน กระทรวงยุติธรรม เพ่ือการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลให้กับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและส่วนราชการที่อยู่ในก ากับดูแลของกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งหน่วยงาน        
อ่ืน ๆ ที่ เก่ี ยวข้ องกับกระบวนการยุติธ รรม เ พ่ือน าข้ อมูล ด้านลา ยพิม พ์นิ้ว มือ  ลา ยพิมพ์นิ้ วมือแฝง              
ลายพิมพ์ฝ่ามือ และลายพิมพ์ฝ่ามือแฝงมาวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไข ป้องกัน ปราบปราม และ
ติดตามค้นหาบุคคลผู้กระท าความผิด ด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วย
ลดขั้นตอนการด า เนินงานที่อาจมีความซ้ า ซ้อน  และท าให้เ กิดควา มถูกต้อง  แม่นย า  รวดเร็ วในกา ร
ปฏิบั ติง าน  โดยการ จัดท า เป็ นฐานข้ อมูลกลา งลายพิมพ์นิ้ว มือมา ตรฐาน  กระทร วงยุ ติธ รรม และ
กระบวนการยุติธรรมแห่งชาติในอนาคต  

1) วัตถุประสงค์ 
1.1) เพ่ือเป็ นศูนย์กลางในการรวบรวม จัดเก็บ  ค้นหา  ลายพิมพ์นิ้วมือ          

ลายพิมพ์นิ้วมือแฝง ลายพิมพ์ฝ่ามือ และลายพิมพ์ฝ่ามือแฝงเพ่ือสนับสนุนงานในกระบวนการยุติธรรม 
1.2) เพ่ือสร้างระบบฐานข้ อมูลกลางลายพิมพ์นิ้ว มือ ที่ มีมาตรฐานกลา ง

มาตรฐานเดียว และสามารถรับข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือระหว่างประเทศ เพ่ือท าการสืบค้นลายพิมพ์นิ้วมือ (AFIS) ได้ 
1.3) เพ่ือจั ดหา อุปกรณ์ทา ง ด้า นลา ยพิมพ์นิ้ วมือและลา ย พิมพ์ฝ่ า มือ               

เพ่ือสนับสนุนให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม 
1.4) เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในอนาคต ตามแผน

แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม เรื่องการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ตามแผนด าเนินการกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติแบบบูรณาการเป้าหมาย 

2) เป้าหมาย 
กระทรวงยุติธรรมมีมาตรฐานการจัดเก็บและเชื่อมโยงลายพิมพ์นิ้วมือ 

3) ขอบเขตการด าเนินการ 
โครงการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางลายพิมพ์นิ้วมือมาตรฐานกระทรวง

ยุติธรรม เป็นโครงการที่น าข้อมูลด้านลายพิมพ์นิ้วมือ ลายพิมพ์นิ้วมือแฝง ลายพิมพ์ฝ่ามือ และลายพิมพ์ฝ่า
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มือแฝงมาวิเคร าะห์หา แนวทา งในการแก้ไข ป้องกัน  ปราบปราม และติดตามค้นหาบุคคลผู้กระท า
ความผิด โดยจัดท าเป็นฐานข้อมูลกลางลายพิมพ์นิ้วมือมาตรฐาน ซ่ึงประกอบการด าเนินการ ดังนี้ 

ระยะที่ 1: ก าหนดมาตรฐานการจัดเก็บ และแลกเปลี่ยนข้อมูล 
(1) ศึกษา วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน และความต้องการใช้งานลายพิมพ์

นิ้วมือของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
(2) ก าหนดมาตรฐานการจัดเก็บ และแลกเปลี่ยนข้อมูล 

- ก าหนดมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
- ก าหนดวิธีการสืบค้นข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการเชื่อมโยง

ข้อมูล 
(3) จัดซ้ืออุปกรณ์ที่เก่ียวกับระบบฐานข้อมูลกลางลายพิมพ์นิ้วมือ 
ระยะที่ 2: ก าหนดแนวทางการทดสอบการเชื่อมโยง และสืบค้น ข้อมูลลาย

พิมพ์นิ้วมือ 
(1) ออกแบบสถาปัตยกรรมการเชื่อมโยง และสืบค้น ข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ 
(2) ก าหนดแนวทางการทดสอบการเชื่อมโยง และสืบค้น ข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ 

4) แผนการด าเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.97 แผนการด าเนินโครงการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางลายพิมพ์น้ิวมือมาตรฐานกระทรวงยุติธรรม 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
ระยะท่ี 1: ก าหนดมาตรฐานการจัดเก็บ และแลกเปลี่ยนข้อมูล 

1 ศึกษา วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน และความต้องการใช้
งานลายพิมพ์นิ้วมือของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม 

        

2 ก าหนดมาตรฐานการจัดเก็บ และแลกเปลี่ยนข้อมูล         
3 จัดซ้ืออุปกรณ์ที่เก่ียวกับระบบฐานข้อมูลกลางลายพิมพ์

นิ้วมือ 
        

ระยะท่ี 2: ก าหนดแนวทางการทดสอบการเชื่อมโยง และสืบค้นข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ 
1 ออกแบบสถาปัตยกรรมการเชื่อมโยง และสืบค้น ข้อมูล

ลายพิมพ์นิ้วมือ 
        

2 ก าหนดแนวทางการทดสอบการเชื่อมโยง และสืบค้น 
ข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ 
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5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
5.1) กระทรวงยุติธรรมมีมาตรฐานการในการจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือ 
5.2) กระทรวงยุติธรรมมีระบบฐานข้อมูลกลางลายพิมพ์นิ้วมือใช้งาน 

6) งบประมาณด าเนินการ 
6.1) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
ตาราง 5.98 งบประมาณด าเนินการโครงการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางลายพิมพ์น้ิวมือมาตรฐาน
กระทรวงยุติธรรม ระยะท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ล าดับ

ท่ี 
รายการ จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคา 
)บาท(  

1 ค่าอุปกรณ์ที่เก่ียวกับระบบฐานข้อมูลกลางลาย
พิมพ์นิ้วมือ 

1 463,311,000 463,311,000 

 รวม 463,311,000 
 

6.2) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ตาราง 5.99 งบประมาณด าเนินการโครงการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางลายพิมพ์น้ิวมือมาตรฐาน
กระทรวงยุติธรรม ระยะท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ล าดับ

ท่ี 
รายการ จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคา 
)บาท(  

1 ค่าพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางลายพิมพ์นิ้วมือ 1    236,689,000   236,689,000 

 รวม 236,689,000 
 

5.4 แผนงานยุทธศาสตร์ที ่4: บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน เครือข่าย
สารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ 

ยุทธศาสตร์บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน เครือข่ายสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์เป็น
ยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบเครือข่ายสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงในยุทธศาสตร์ที่ 4 นี้จะประกอบไปด้วย 3 แผนงานดังนี้ 

- แผนงานเสริมศักยภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
และกระทรวงยุติธรรม 

- แผนงานเพ่ิมศักยภาพระบบสื่อสารส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
- แผนงานเพ่ิมศักยภาพการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศกระทรวงยุติธรรม 

 
 
 
หมายเหตุ: ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการของโครงการในปี 58, 59 คือค่า Present Value ที่ 10% โดยประมาณ 
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5.4.1 แผนงานเสริมศักยภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
และกระทรวงยุติธรรม 

แผนงานเสริมศักยภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและ
กระทรวงยุติ ธรรมในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของ ส านักงา น
ปลัดกระทรวงยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบไปด้วยโครงการ 5 โครงการ ดังนี้ 
 

5.4.1.1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่ในการสนับสนุนกา รบร ิกา ร ร ะบบ

โครงสร้างพ้ืนฐานระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล  เพ่ือรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงมีภาพรวมการเชื่อมโยงระบบแสดงดังภาพ  5.3 ทั้งนี้  ในปัจจุบัน 
ปริมาณความต้องการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของกระทรวงยุติธ ร รมมี
การขยายตัวอย่างมาก ซ่ึงเป็นการรับ -ส่งข้อมูล ภาพ เสียง ให้แก่ผู้ใช้งานภาย ในหน่วย งา นต่า ง  ๆ 
ประกอบกับในปัจจุบันนโยบายและทิศทางของการใช้งานระบบโครงสร้างพ้ืนฐานคอม พิว เตอร ์ของ
หน่วยงานราชการต่าง ๆ จะเป็นการบูรณาการทรัพยากรระบบ เพ่ือใช้งานร่วมกัน (Consolidation)  
ซ่ึงช่วยลดความซ้ าซ้อนในการลงทุนและประหยัดงบประมา ณ โดยจ า เป็นต้อ งมีร ะบบโคร งสร ้า ง
พ้ืนฐานระบบเครือข่ายที่ มีประสิทธิภาพรองรับการบูรณาการทรัพยากรระบบดังกล่า ว  นอกจ า กนี้
แนวโน้มภัยคุกคามจากเครือข่ายสาธารณะหรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันมีอัตราการขยายตัว
และมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงมีรูปแบบการคุกคามที่หลากหลาย ดังนั้นการพิจารณาถึงระบบการ
รักษาความม่ันคงปลอดภัยที่ มีประสิทธิภาพ ซ่ึงช่วยเพ่ิมระดับการป้องกัน และบรรเทาปัญห าจากภัย
คุกคามต่าง ๆ เหล่านั้น จากปัจจัยส าคัญดังที่กล่าวมาแล้วหากพิจารณาระบบเครือข่ายของ ส านักงาน
ปล ัด ก ร ะ ท ร วง ย ุต ิธ ร ร ม ที ่ม ีก า ร ใ ช ้ง า น อ ยู ่ใ นป ัจ จ ุบ ัน  จ ะเ ห ็น ได ้ว ่า มีข ้อ จ า ก ัด ใ นก า ร ใ ห้                        
บริการทั้งในด้านการขยายตัวของระบบ  เนื่องจา กอุปกรณ์บา งร า ยกา ร ไม่ได้อยู ่ใ น สา ยกา รผลิต
เทคโนโลยีการท างานของอุปกรณ์ไม่รองรับการสนับสนุนการท างานร่วมกับรูปแบบการให้บริการ หรือ
กา รป้อ งกันกา รคุกค า มที ่มีก า รปร ับ เปลี ่ย น ร ูปแบ บและ ควา มห ลา กหล า ย  ด ังนั ้น ส า นักงา น            
ปลัดกระทรวงยุติธรรม จึงจ าเป็นต้องด าเนินการโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่าย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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ภาพ 5.3 แสดงระบบเครือข่ายของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมในปัจจุบัน 

 
เพ่ือให้มีระบบเครือข่ายทีส่ามารถรองรับการท างานของระบบ Cloud Computing 

ของกระทรวงยุติธรรมได้ในอนาคต รวมถึงมีระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยที่ มีประสิทธิภาพ ตลอดจน
สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ส าหรับการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานต่าง ๆ         
โดยระบบเครือข่ายภายหลังการด าเนินงานปรับปรุงมีลักษณะการเชื่อมโยงระบบ ดังภาพ 5.4 
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ภาพ 5.4 แสดงระบบเครือข่ายของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมท่ีปรับปรุงใหม่ 

 
1) วัตถุประสงค์ 

1.1) เพ่ือปรับปรุงระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพและสมรรถนะของระบบ       
ที่สูงขึ้นรองรับการสื่อสารข้อมูลด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายแบบ 10 Gigabit Ethernet (10GE) 

1.2) เพ่ือปรับปรุงระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ         
เพ่ิมระดับการป้องกันและบรรเทาปัญหาจากการคุกคามที่มีรูปแบบหลากหลาย 

1.3) เพ่ือให้ระบบเครือข่ายของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสามารถ
รองรับกา รท างาน ร่วมกับเทคโนโลยี และการบริการ ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ อา ทิ Cloud 
Computing และการท างานร่วมกับ IPv6 

2) เป้าหมาย 
2.1) มีระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพการรับ-ส่งข้อมูลความเร็วสูง มีความ

ม่ันคงปลอดภัย และสร้างความหน้าเชื่อถือของการสื่อสารข้อมูล 
2.2) มีร ะบบ เครือข่ ายที่ สา มา รถรองรั บกา รให้บ ริ กา รร ะบบ  Cloud 

Computing ของกระทรวงยุติธรรม 
2.3) มีระบบเครือข่ายของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสามารถรองรับ

การท างาน IPv6 ในอนาคต 
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3) ขอบเขตในการด าเนินงาน 
3.1) ส ารวจ ศึกษา และวิเคราะห์ประเมินสถานภาพของระบบเครือข่ายที่ มี

การใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดการท างานของระบบ และข้อจ ากัดในการด าเนินงาน 
พร้อมทั้งก าหนดรายละเอียดแผนงานการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงระบบเครือข่าย 

3.2) ออกแบบรายละเอียดเพ่ือปรับปรุงระบบเครือข่ายตามโครงสร้างของ
ระบบดังภาพ 5.4 ซ่ึงประกอบด้วย  

- การก าหนดขอบเขตของระบบเครือข่าย (Network Segmentation) 
- การออกแบบ และจัดสรรหมายเลข IP Address รวมถึงพิจารณา
รายละเอียดทางเทคนิคในการท างานสลับเส้นทางเครือข่าย (Routing) 

3.3) การออกแบบ และก าหนดมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบ (Access 
Control) ส าหรับอุปกรณ์ด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยจ ัดหา  และติด ตั้ง อุปกรณ์เคร ือข ่า ย ตา ม
รายการที่ระบุไว้ในตาราง 5.99 

3.4) ด าเนินการทดสอบการท างานของระบบ และปรับแต่งค่าการท างานของ
ระบบให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการออกแบบในข้อ 3.2) ซ่ึงประกอบด้วย 

 - การทดสอบการท างานรายอุปกรณ์ (Unit Test) 
 - การทดสอบการท างานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ (Integration Test) 
 - การทดสอบการท างานของระบบ (System Test) 
3.5) จัดท า หลั กสู ตร กา รฝึ กอบรม และด า เนิ นการฝึกอบรมเพ่ือเป็ น                  

การถ่ายทอดทักษะและเทคโนโลยีให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบของ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมจัดท าสรุป และประเมินผลการฝึกอบรม 

4) แผนการด าเนินโครงงาน 
 

ตาราง 5.100 แผนการด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ส ารวจ ศึกษา และวิเคราะห์ประเมินสถานภาพของระบบเครือข่าย 

 

   
2 ออกแบบรายละเอียดเพ่ือปรับปรุงระบบเครือข่าย 

 

   
3 จัดหา และติดต้ังอุปกรณ์เครือข่าย      
4 ทดสอบการท างานของระบบและปรับแต่งค่าการท างานของระบบให้

เหมาะสม 
    

5 จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม และด าเนินการฝึกอบรม     
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5) ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
5.1) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีระบบเครือข่ายที่รองรับการสื่อสาร

ความเร็วสูงขนาด 10GE 
5.2) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีระบบเครือข่ายที่รองรับการให้บริการ

ได้ต่อเนื่องตลอดวัน และเวลาท าการ 
6) งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 
ตาราง 5.101 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ล าดับท่ี รายการ 
รหัส 

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 อุปกรณ์ Load Balance Server LBS 2 2,000,000 4,000,000 

2 อุปกรณ์ Load Balance Link LBL 2 1,900,000 3,800,000 

3 อุปกรณ์ควบคุม Traffic บนระบบเครือข่าย 
(Bandwidth Management) 

BM 2 2,500,000 5,000,000 

4 อุปกรณ์ตรวจสอบและเฝ้าระวังระบบ
เครือข่าย (Intrusion Prevention System) 

IPS 2 3,500,000 7,000,000 

5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Core Switch) CS 2 5,500,000 11,000,000 

6 อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย แบบที่1 
(Firewall Database Zone) 

FW1 2 3,300,000 6,600,000 

7 อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย แบบที่2 
(Firewall Internet Zone) 

FW2 2 3,700,000 7,400,000 

8 อุปกรณ์ Distributed Switch DS 1 1,200,000 1,200,000 

9 อุปกรณ์ Access Switch L3 AW 4 600,000 2,400,000 

10 อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่ายแบบที่1 
(Web Application Firewall) 

WAF1 1 5,500,000 5,500,000 

11 อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่ายแบบที่2 
(Web Application Firewall) (สป.) 

WAF2 1 1,300,000 1,300,000 

12 อุปกรณ์บันทึกข้อมูลจราจรทางด้านการรักษา
ความปลอดภัยในเครือข่าย 
Security Information Event 
Management (SIEM) 

SIEM 1 9,000,000 9,000,000 
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ตาราง 5.101 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ) 

ล าดับท่ี รายการ 
รหัส 

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

13 ระบบรายงานข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 
(Report) 

RP 1 2,000,000 2,000,000 

14 ระบบบริหารและจัดการระบบเครือข่าย 
(Network Management System) 

NMS 1 2,500,000 2,500,000 

15 ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการ - - 2,700,000 2,700,000 

16 ภาษีมูลค่าเพ่ิม (7%) - - 5,313,000 5,313,000 

   รวม 81,213,000 

 
5.4.1.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายความเร็วสูงส าหรับหน่วยงานใน         

ส่วนภูมิภาค 
ปัจจุบันส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีการจัดหาและติดต้ังระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตให้กับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค เพ่ือใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการใช้งานระบบสารสนเทศ
ต่าง ๆ กับส านักงานส่วนกลาง แต่เนื่องจากในปัจจุบันระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่นั้น เป็นระบบ
อินเทอร์เน็ตที่ใช้งานในรูปแบบส่วนบุคคล ท าให้ไม่สามารถรองรับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน           
ในส่วนภูมิภาค รวมถึงความเร็วในการอัพโหลด (Upload) ข้อมูลต่าง ๆ เข้ามายังส่วนกลางไม่เพียงพอ ท าให้
เกิดผลกระทบในการจัดส่งเอกสารส าคัญ หรือจัดส่งข้อมูลตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายล่าช้า  หรืออาจเกิด 
การสูญหายระหว่างทางในการจัดส่ง  

ดังนั้นเพ่ือให้ระบบอินเทอร์เน็ตสามารถตอบสนองการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงจ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตจากเดิมเป็นระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรองรับ              
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพ 

1) วัตถุประสงค์ 
1.1) เพ่ือปรับปรุ งควา มเร็วของร ะบบอินเทอร์เน็ต ให้ สา มา รถรองรั บ              

ความต้องการในการใช้งานของหน่วยงานส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมในส่วนภูมิภาค 
1.2) เพ่ือจัดหาอุปกรณ์และติดต้ังระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง 

2) เป้าหมาย 
หน่วยงานในส่วนภูมิภาคมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
3.1) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลด้านปัญหาและการใช้งานระบบเครือข่าย

รวมถึงความเหมาะสมของความเร็วอินเทอร์เน็ตส าหรับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที ่4) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556-2559 

 หน้า 5-122 

3.2) จัดท าแผนรายละเอียดการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตส าหรับหน่วยงาน
ในส่วนภูมิภาค 

3.3) จัดหาและติดต้ังระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับหน่วยงาน
ในส่วนภูมิภาค 

3.4)  ทดสอบประสิทธิภาพความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ตมีความสอดคล้อง
กับแผนการปรับปรุงรวมถึงการรับส่งข้อมูล ซ่ึงประกอบด้วย 

- ทดสอบความเร็วการดาวน์โหลดข้อมูล 
- ทดสอบความเร็วในการอัพโหลดข้อมูล 
- ทดสอบการ ใช้ งา น ร่วมกับร ะบบสารสนเทศของส านั กงา น

ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
4) แผนการด าเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.102 แผนการด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายความเร็วสูงส าหรับหน่วยงานใน     
ส่วนภูมิภาค 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1 การศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาและ

คว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ
อินเทอร์เน็ต 

 

           

2 จัดท าแผนรายละเอียดการปรับปรุง
ระบบอินเทอร์เน็ตส าหรับหน่วยงาน
ในส่วนภูมิภาค 

            

3 จัดหาและติดต้ั งระบบอินเทอร์เน็ ต
ความเร็วสูง 

            

4 ทดสอบประสิทธิภาพระบบ
อินเทอร์เน็ตมีความสอดคล้องกับ
แผนปรับปรุง 

            

 
5) ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ร้อยละ 80 ของหน่วยงานส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมในส่วนภูมิภาค        
มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงงบประมาณด าเนินการ 
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6) งบประมาณด าเนินการ  
6.1) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
ตาราง 5.103 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายความเร็วสูงส าหรับ
หน่วยงานในส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ล าดับท่ี รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา  
(บาท) 

1 ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ความเร็ว 4M/2M 

81 850/เดือน 826,200 

2 ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ความเร็ว 4M/2M Link ที่ 2 

10 970/เดือน 116,400 

   รวม 942,600 

 
6.2) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
ตาราง 5.104 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายความเร็วสูง
ส าหรับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ล าดับท่ี รายการ จ านวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคาต่อปี 
(บาท) 

1 ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ความเร็ว 4M/2M  

81 27,000/เดือน 26,244,000 

2 ค่าเช่าอุปกรณ์ Router  81 2,100/เดือน 2,041,200 
3 ค่าติดต้ังแรกเข้า 81 7,000 6,804,000 

   รวม 28,852,200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการของโครงการในปี 58, 59 คือค่า Present Value ที่ 10% โดยประมาณ 
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6.3) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
ตาราง 5.105 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายความเร็วสูง
ส าหรับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ล าดับท่ี รายการ จ านวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคาต่อปี 
(บาท) 

1 ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ความเร็ว 4M/2M  

81 27,000/เดือน 26,244,000 

2 ค่าเช่าอุปกรณ์ Router  81 2,100/เดือน 2,041,200 
3 ค่าติดต้ังแรกเข้า 81 7,000 6,804,000 

   รวม 28,852,200 
 

5.4.1.3 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพ่ือรองรับระบบ Cloud Computing 
กระทรวงยุติธรรม 

ส านั กงา นปลั ดกร ะทร วงยุติธ รรมได้มีการ ติดต้ั งเครื่อ งคอมพิว เตอร์แม่ข่า ย             
เพ่ือให้บริการระบบสารสนเทศต่าง ๆ แก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม แต่เนื่องจากเทคโนโลยีด้าน
คอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงท าให้ในปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ใช้ งานมีประสิทธิภาพต่ า
และถูกใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน จึงเป็นเรื่องยากในการปรับปรุงประสิทธิภาพและการบ ารุงรักษา อาจไม่ได้
รับกา รสนั บสนุ นจา กผู้ผ ลิต และไ ม่สา มารถรองรับการขยาย ตัว เพ่ือตอบสนองควา มต้องกา รของ                  
ระบบสารสนเทศทั้ง ในปัจจุบัน และอนาคต ดังนั้น จึ งควรปรั บเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์แ ม่ข่ายให้ มี
ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการในการขยายตัวของระบบสารสนเทศ ในปัจจุบันเทคโนโลยี
เสมือน (Virtualization Technology) สามารถน ามาใช้ช่วยแก้ปัญหาทั้งในเรื่องของการรองรับการขยายตัว
ในอนาคตและสามารถควบรวมระบบต่าง ๆ ที่กระจายอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย น ามาไว้บน              
เครื่องคอมพิวเตอร์    แม่ข่ายเพียงเครื่องเดียว (Server Consolidation) ท าให้สามารถบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดการใช้งานพ้ืนที่ของห้อง Data Center รวมถึงเพ่ือให้สามารถ
รองรับการท างานของระบบ Cloud Computing ในอนาคต 

1) วัตถุประสงค์ 
1.1) เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ 
1.2) เพ่ือจัดหาปรับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ใช้งานมานาน 
1.3) เพ่ือให้ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

สามารถรองรับการให้บริการระบบ Cloud Computing ของกระทรวงยุติธรรมในอนาคต   
2) เป้าหมาย 

2.1) มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ทันสมัยสามารถรองรับระบบสารสนเทศ          
ที ่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันและระบบสารสนเทศทีพั่ฒนาขึ้นใหม่ในอนาคต 
หมายเหตุ: ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการของโครงการในปี 58, 59 คือค่า Present Value ที่ 10% โดยประมาณ 
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2.2) มีระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่สามารถรองรับระบบ Cloud Computing 
ในอนาคต 

3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
ระยะที่ 1: ส ารวจเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ใช้งานเป็นระยะเวลานานและ

ความต้องการระบบสารสนเทศ 
(1) ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการของระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่

ในปัจจุบั นและร ะบบสารสนเทศที่จะพัฒนาขึ้นให ม่  เพ่ือทราบถึ ง
รายละเอียดความต้องการพ้ืนฐานในด้านระบบคอมพิวเตอร์แม่ รวมถึ ง
การวางแผนการด าเนินการการติดต้ังระบบสารสนเทศ 

(2) ออกแบบและก าหนดรายละเอียดระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
และระบบสา รสนเทศที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคตที่สามารถควบรวม 
(Consolidate) อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดียวกันได้ รวมถึง
จัดท ารายละเอียดแผนงานในควบรวมและติดต้ังระบบสารสนเทศ 

(3) ส ารวจความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายที่มีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานาน รวมถึงจัดท าแผนการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้สอดคล้องกับกับหัวข้อที่ (1) 
และ (2) 

(4) ศึกษาและวิเครา ะห์ร ายละเอียดความต้องการของระบบ Cloud 
Computing รวมถึงจัดท ารายละเอียดแผนการด าเนินการเพ่ือติดต้ัง
ระบบ  
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ตาราง 5.106 ระบบสารสนเทศในปัจจุบันท่ีสามารถติดต้ังบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเครื่องเดียวกันได้ 
ล าดับท่ี ชื่อระบบ 

1 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

2 ระบบจองยานพาหนะ 

3 ระบบสืบค้นหนังสือราชการ ศทส. 

4 ระบบติดตามผลการตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม 

5 ระบบติดตามโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

6 ระบบรายงานผลการด าเนินการตามข้อสั่งการ 

7 ระบบฐานข้อมูลกฎหมายที่เก่ียวข้องกับนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 

8 ระบบฐานข้อมูลกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม 

9 ระบบรับสมัครข้าราชการเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือเสนอชื่อสมัครรับทุนการศึกษา  

10 ระบบการยื่นค าขอและการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ 

11 ระบบบริหารจัดการประชุม อบรม สัมมนา และนัดหมายผู้บริหาร 
12 ระบบศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงยุติธรรม 
13 ระบบการรายงานผลการติดตามประเมินผลการด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานกักขัง 

ควบคุม และสถานบ าบัดรักษาของกระทรวงยุติธรรม 
14 ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
15 ฐานข้อมูลของระบบฐานข้อมูลกฎหมายที่เก่ียวข้องกับนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 
16 ฐานข้อมูลของระบบฐานข้อมูลกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม 

17 ฐานข้อมูลของระบบรับสมัครข้าราชการเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือเสนอชื่อสมัครรับ
ทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศของกระทรวงยุติธรรม 
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ตาราง 5.106 ระบบสารสนเทศในปัจจุบันท่ีสามารถติดต้ังบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเครื่องเดียวกันได้ 
(ต่อ) 
ล าดับท่ี ชื่อระบบ 

18 ฐานข้อมูลของระบบการยื่นค าขอและการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยา หรือนักสังคม
สงเคราะห์ 

19 ฐานข้อมูลของระบบสลิปเงินเดือน 

20 ฐานข้อมูลของระบบบริหารจัดการประชุม อบรม สัมมนา และนัดหมายผู้บริหาร 

21 ฐานข้อมูลของระบบศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงยุติธรรม 

22 ฐานข้อมูลของระบบการรายงานผลการติดตามประเมินผลการด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานกักขัง ควบคุม และสถานบ าบัดรักษาของกระทรวงยุติธรรม 

23 โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

24 โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม 

25 ฐานข้อมูลของโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

26 ฐานข้อมูลของโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวง
ยุติธรรม 

27 ฐานข้อมูลระบบข้อมูลผู้รับบริการส านักงานยุติธรรมจังหวัด 
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ตาราง 5.107 ระบบช่วยสนับสนุนหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมท่ีจะจัดท าในอนาคต 

ล าดับท่ี ชื่อระบบ 

1 โครงการพัฒนาและขยายผลระบบจัดการองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยี Mobile Application 
2 โครงการพัฒนาและขยายผลระบบฐานข้อมูลกฎหมายด้วยเทคโนโลยี Mobile Application 

3 โครงการพัฒนาและขยายผลระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยี Mobile 
Application 

4 โครงการพัฒนาระบบการรับและแยกประเภทของการร้องเรียน ร้องทุกข์ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

5 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัด 

6 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
7 โครงการพัฒนาเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมที่ทุกคนเข้าถึงได้ 

8 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ในส่วนภูมิภาค 

9 โครงการพัฒนาระบบงานงบประมาณ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม 

10 โครงการพัฒนาระบบพัสดุครุภัณฑ์ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม 

11 โครงการพัฒนาระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

12 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายผู้บริหาร 

13 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล กระทรวงยุติธรรม 
 
ตาราง 5.108 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน 

ล าดับท่ี หน้าท่ีในการให้บริการ จ านวน ปีท่ีจัดซ้ือ 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้บริการ Public DNS 1 2548 

2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้บริการ Private DNS 1 2543 

3 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้บริการ Antivirus (Panda) 1 2548 
4 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้บริการ Antivirus (Kaspersky) 1 2548 

5 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้บริการระบบร้านค้าสวัสดิการ 1 2547 

6 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้บริการเว็บไซต์ส านักยุติธรรมจังหวัด (Service 
Link) 

1 2550 

7 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้บริการระบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล 

1 2547 
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ระยะที่ 2: จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ติดต้ัง ทดสอบและน าไปใช้งาน 
(1) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายตามแผนการด าเนินการ  
(2) ท าการติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบสารสนเทศ รวมถึง

ระบบ Cloud Computing ตามล าดับแผนงาน 
(3) ท าการทดสอบการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบ

สารสนเทศ 

- ท าการทดสอบการท างานร่วมกัน ระหว่างระบบสารสนเทศและเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย เม่ือท าการควบรวมระบบสารสนเทศ 

- ท าการทดสอบการ ใช้ง าน ระบบ Cloud Computing กับร ะบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบสารสนเทศของส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม  

(4) จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม และด าเนินการฝึกอบรม  เพ่ือเป็นกา ร
ถ่ายทอดทักษะและเทคโนโลยีให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการระบบของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมจัดท าสรุปและ
ประเมินผลการฝึกอบรม 
 

 
ภาพ 5.5 ระบบเครือข่าย Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม 

 
ภาพ 5.5 แสดงถึงระบบเครือข่าย Cloud Computing ของกระทรวงยุติธรรม           

ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
Public Cloud เป็นส่วนที่ให้บริการในด้านเว็บไซต์ต่าง ๆ ของส่วนราชการในสังกัด

กระทรวงยุติธรรม เพ่ือให้บริการด้านข้อมูลต่าง ๆ แก่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จากระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
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Extranet Cloud เป็นส่วนที่ให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้ามาใช้งาน
โดยสามารถน าระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานเข้ามาติดต้ัง เพ่ือช่วยลดจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายหรือปัญหาพ้ืนที่ห้อง Data Center ไม่เพียงพอโดยมีอุปกรณ์ Firewall ที่ก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง
ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ภายใน 

Private Cloud เป็นส่วนของระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ Firewall เป็นตัวก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ รวมถึงระบบ
ฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ภายใน  

4) แผนการด าเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.109 แผนการด าเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพ่ือรองรับระบบ Cloud 
Computing กระทรวงยุติธรรม 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ระยะท่ี 1: ส ารวจเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ใช้งานเป็นระยะเวลานานและความต้องการระบบสารสนเทศ 
1 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการ

ของระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่
ในปัจจุบันและระบบสารสนเทศที่
จะพัฒนาขึ้นใหม่ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 

           

2 ออกแบบและก าหนดรายละเอียด
ระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบันและระบบสารสนเทศที่
จะพัฒนาขึ้นในอนาคตที่สามารถ
ควบรวม (Comsolidate) อยู่บน
เค รื่ อ งค อม พิ ว เ ตอ ร์ แ ม่ข่ า ย
เ ดี ย ว กั น ไ ด้ ร ว ม ถึ ง จั ด ท า
รายละเอียดแผนงานในการควบ
ร ว ม แ ล ะ ก า ร ติ ด ต้ั ง ร ะ บ บ
สารสนเทศ 
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ตาราง 5.109 แผนการด าเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพ่ือรองรับระบบ Cloud 
Computing กระทรวงยุติธรรม (ต่อ) 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

3 ส ารวจความต้องการเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่อง
คอมพิวเตอร์ข่ายที่มีอายุการใช้
งานนานรวมถึงจัดท าแผนการ
ปรับปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย 

            

4 ศึกษารายละเอียดความต้องการ
ของระบบ Cloud Computing 
รวมถึงจัดรายละเอียดแผนการ
ด าเนินการเพ่ือติดต้ังระบบ 

            

ระยะท่ี 2: จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ติดต้ัง ทดสอบและน าไปใช้งาน 
1 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ตามแผนการด าเนินการ 
     

 
 

       

2 ท าการติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ า ยและร ะบบสา รสน เทศ 
รวมถึงระบบ Cloud Computing 
ตามล าดับแผนงาน 

   
 

      
 

 

   

3 ท าการทดสอบการท า งา นของ
เค รื ่อ ง ค อ มพ ิว เต อ ร ์แม ่แ ล ะ
ระบบสารสนเทศ 

            

4 จ ัดท า หล ักสูตร กา รฝึกอบร ม 
และด า เน ิน กา รฝึกอบรมเ พื่อ
ถ่ายทอดทักษะและเทคโน โลยี
ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน
การบริหารจัดการระบบ  
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5) ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
5.1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่

ทันสมัย 
5.2) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลดจ านวนเครื่องแม่ข่ายและ

รองรับการขยายตัวของระบบในอนาคต 
5.3) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถให้บริการระบบ 

Cloud Computing ในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรม 
6) งบประมาณด าเนินการ 

6.1) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
ตาราง 5.111 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการปรับปรุงประสิทธิภ าพคอมพิว เตอร์แม ่ข ่าย
เพ่ือรองรับระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.  2558 

ล าดับท่ี รายการ 
รหัส 

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด 
Blade ส าหรับรองรับระบบสารสนเทศเดิม 

SB1 5 400,000 2,000,000 

2 ตู้ส าหรับติดต้ังเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade 
14 slot ส าหรับรองรับระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2558 

NC2 1 620,000 620,000 

3 แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด 
Blade ส าหรับรองรับระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2558 

SB1 6 400,000 2,400,000 

4 ระบบรองรับการท างานแบบ Virtual 
Office 

- 1 15,000,000 15,000,000 

5 ระบบปฏิบัติการ (Operating System) - 11 150,000 1,650,000 

6 Cloud Computing Service 
Automation Software 

- 1 26,000,000 26,000,000 
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ตาราง 5.111 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการปรับปรุงประสิทธิภ าพคอมพิว เตอร์แม ่ข ่าย
เพ่ือรองรับระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.  2558 (ต่อ) 

ล าดับท่ี รายการ 
รหัส 

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

7 ค่าด าเนินการและติดต้ัง - - 9,891,500 9,891,500 

   รวม 57,561,500 

 
6.2) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
ตาราง 5.112 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการปรับปรุงประสิทธิภ าพคอมพิว เตอร์แม ่ข ่าย
เพ่ือรองรับระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 
ล าดับ

ท่ี 
รายการ รหัส 

อ้างอิง 
จ านวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา  
(บาท) 

1 แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด 
Blade ส าหรับรองรับระบบสารทนเทศที่
พัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2559 

SB1 3 400,000 1,200,000 

2 แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด 
Blade ส าหรับรองรับระบบสารสนเทศ
เชิงกลยุทธ์ของกระทรวงยุติธรรม 

SB2 5 351,160 1,755,800 

3 อุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก
ขนาด 8 TB ส าหรับรองรับระบบ
สารสนเทศเชิงกลยุทธ์ของกระทรวง
ยุติธรรม 

SAN2 1 680,400 680,400 

4 ค่าด าเนินการและติดต้ัง - - 727,300 727,300 

    รวม 4,363,500 
 

5.4.1.4 โครงการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ 
กระทรวงยุติธรรมมีการจัดสร้างส านักงานแห่งใหม่เพ่ือเตรียมความพร้อมขั้นพ้ืนฐาน

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับรองรับการใช้งานของระบบสารสนเทศต่าง  ๆ ของ
กระทรวงยุติธรรมให้สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม       
จึงมีความต้องการจัดสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม  (IT Data Center) ภายในอาคารแห่งใหม่ 
รวมถึงระบบสนับสนุนห้อง Data Center  

 
 

หมายเหตุ: ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการของโครงการในปี 58, 59 คือค่า Present Value ที่ 10% โดยประมาณ 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที ่4) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556-2559 

 หน้า 5-134 

1) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจัดสร้างห้องศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธ รรม ณ อาคารที่ท ากา ร

กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ เพ่ือรองรับในการติดต้ังระบบเครือข่าย และระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ส าหรับให้บริการระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลหลักของกระทรวงยุติธรรม และเป็นจุดศูนย์รวมการสื่อสาร
ข้อมูลระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทั้งหมด 

2) เป้าหมาย 
 กระทรวงยุติธรรมมีห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
ส าหรับรองรับการติดต้ังระบบเครือข่าย และระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับให้บริการระบบ
สารสนเทศ รวมถึงฐานข้อมูลหลักของกระทรวงยุติธรรมให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
3.1) ส ารวจสถานที่ติดต้ังจริง และท าการออกแบบและวางแผนในรายละเอียด

ระบบห้องศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม ที่น าเสนอให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ
ความต้องการใช้งาน ตลอดจนความต้องการในการเชื่อมโยงและบูรณาการระบบ โดยการออกแบบและ
วางแผนในรายละเอียดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมก่อนการติดต้ังจริง 

3.2) ติดต้ังระบบห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ (รายละเอียดตาม 
ข้อ 3.6) 

3.3) ท าการทดสอบระบบห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ได้มีการติดต้ัง ทั้งในการ
ท างานของแต่ละระบบย่อย/อุปกรณ์/ซอฟต์แวร์ และการท างานร่วมกันเป็นระบบโดยจัดท าแผนการทดสอบ 
(Test Plan) และวิธีการทดสอบ (Test Procedure/Script) น าเสนอให้ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
เห็นชอบก่อนการทดสอบ และจะต้องจัดท ารายงานผลการท าทดสอบ (Test Result) ส่งมอบให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมเม่ือมีการทดสอบแล้วเสร็จ 

3.4) ท าการ ถ่ายทอดความรู้แ ละเทคโนโลยีให้ กับทีมงานโครงการของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดระยะเวลาการติดต้ัง และทดสอบระบบ ตลอดจนจัดหลักสูตร            
การฝึกอบรม ทั้งในแง่ทฤษฎีและปฏิบัติตามมาตรฐานของผู้ผลิตในทุกระบบที่น าเสนอ พร้อมทั้งมีการ
ประเมินผลการฝึกอบรม รวมทั้ งจัดท า คู่ มือการบริห ารจั ดการ  และดูแลระบบรู ปแบบ Electronic 
Documents ให้กับทางส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

3.5) จัดท าเอกสารการติดต้ังระบบ (System Configuration & Installation 
Document) ส่งมอบให้ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เม่ือระบบมีการติดต้ังแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน 

3.6) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
- ระบบพ้ืนยกส าเร็จรูป (Raised Floor System)   
- ระบบส ารองไฟฟ้า (UPS System 
- ร ะบ บป รั บ อา กา ศแบ บค วบ คุม คว า มชื้ น  ( Precision Air 

Conditioning System) 
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- ระบบตรวจจั บควันไฟควา มไวสู ง ( High Sensitivity Smoke 
Detection System) 

- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Suppression System)  
- ระบบควบคุมการ เปิด -ปิ ดประตูอัต โน มั ติ  ( Access Control 

System) 
- ระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ า (Water Leak Detection System) 
- ร ะบบต ร วจส อบ เห ตุผิ ดป ก ติภา ย ในห้ อง  ( Environmental 

Monitoring System) 
- ระบบกล้ อง โทรทั ศน์ ว งจรปิ ด  ( Closed Circuit Television 

System) 
- ระบบสายสัญญาณ (Cabling System)  
- ระบบห้องควบคุม (Administrator Room)  
- ระบบห้องประชุม (Meeting Room) 

4) แผนการด าเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.113 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 จัดท าแผนด าเนินการ และรายงานการออกแบบระบบการจัดท าศูนย์

คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม 

 

   

2 จัดหาอุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวง
ยุติธรรมและพร้อมติดต้ังภายในศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม 

 

   

3 ทดสอบระบบต่าง ๆ ที่มีการติดต้ังภายในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์
กระทรวงยุติธรรมให้แล้วเสร็จ ด าเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดูแล
ระบบและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจ หลักการ 
วิธีการ Set Up รวมถึงการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 

    

 
5) ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม
แห่งใหม่ 
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6) งบประมาณด าเนินการ 
6.1) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
ตาราง 5.114 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

รายละเอียด ราคา (บาท) 
1. ระบบพ้ืนยกส าเร็จรูป  900,000 

2. ระบบไฟฟ้า  3,500,000 
3. ระบบส ารองไฟฟ้า 7,500,000 

4. ระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น  14,400,000 
5. ระบบตรวจจับควันไฟความไวสูง 640,000 

6. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 12,000,000 

7. ระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ  1,000,000 
8. ระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ า  300,000 

9. ระบบตรวจสอบเหตุผิดปกติภายในห้อง  2,500,000 

10. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 2,500,000 
11. ระบบ Data Center Monitoring System 5,000,000 

12. ระบบ KVM Switch 5,000,000 
13. ระบบห้องประชุม 2,500,000 

14. ระบบสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และตู้ Rack 13,000,000 

15. อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) 17,478,000 
16. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ DMZ Switch 17,478,000 

17. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Access Switch แบบที่ 1 4,005,000 
18. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Access Switch แบบที่ 2 3,520,000 

19. อุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย 1,490,000 

20. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย 2,600,000 
21. ระบบบริหารจัดการเครือข่ายไร้สายจากส่วนกลาง 2,400,000 

22. อุปกรณ์เลือกเส้นทาง WAN Router  3,500,000 

23. อุปกรณ์เลือกเส้นทาง Internet Router  2,100,000 
24. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Edge Switch 636,000 

25. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Data Center Switch  4,336,000 
26. อุปกรณ์ WAN Firewall 7,000,000 

27. อุปกรณ์ Datacenter Firewall 14,000,000 
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ตาราง 5.114 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

รายละเอียด ราคา (บาท) 
28. อุปกรณ์ DMZ Firewall 6,300,000 

29. อุปกรณ์ Gateway VPN  2,450,000 
30. อุปกรณ์ Log Management System 5,000,000 

31. อุปกรณ์ Load Balancer 2,000,000 

32. อุปกรณ์ Web Proxy 9,000,000 
33. อุปกรณ์ส าหรับการบริหารจัดการนโยบายการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายส าหรับ

ผู้มาติดต่อ 
5,500,000 

34. ค่างานการออกแบบในรายละเอียด การติดต้ังระบบ การบริหารโครงการ 15,000,000 
35. ค่าเดินสาย Fiber Optic Indoor 24Core Single-mode 9/125µm Cable 

(LSZH) Floor 4to Floor 1- 11 
76,500 

36. Fiber Optic Enclosure 1U 3-Snap  212,160 

37. Fiber Optic LC Adapter 8ports 288,000 
38. Fiber Optic Splice Tray 12C 34,560 

39. Fiber Optic Pigtail SC Single-mode & Core Terminate (Splice) 475,200 
40. Fiber Optic Patch Cord Single-mode SC-LC (3m.) 161,920 

41. Cable Management 18,260 

42. ค่าด าเนินการ 19,781,000 
รวม 217,590,600 

อ้างอิง: รายงานการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการใช้งานของศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรมส าหรับอาคารที่ท าการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ 
หมายเหตุ: ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการของโครงการในปี 58, 59 คือค่า Present Value ที่ 10% โดยประมาณ 
 

5.4.1.5 โครงการทดแทนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุน

เจ้าหน้าที่ในการท างานให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ในปัจจุบันการระบบปฏิบัติงานและซอร์ฟแวร์รุ่นใหม่         
มีความต้องทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานมากขึ้น จึงท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานที่ใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบันล้าสมัยและปัจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปีจ านวนมาก ส่งผลให้การ
ท างานของเจ้าหน้ามีประสิทธิภาพลดลง รวมถึงจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานที่ไม่เพียงพอกับจ านวน
เจ้าหน้าที่ 

ดังนั้นจึงควรปรับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานให้มีความทันสมัย และมีจ านวน
ที่เพียงพอต่อจ านวนเจ้าหน้าที่ท่ีเพ่ิมขึ้น และเพ่ือช่วยให้การท างานของเจ้าหน้าที่มีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
และช่วยในการขับเคลื่อนส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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1) วัตถุประสงค์ 
1.1) เพ่ือปรับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ล้าสมัยที่มีการใช้งานมากกว่า 5 ปี 
1.2) เพ่ือให้มีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อความต้องการ  

2) เป้าหมาย 
2.1) มีเครื่องคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานที่ทันสมัย 
2.2) อัตราส่วนระหว่างคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานต่อเจ้าหน้าที่เป็น 1:1 

3) ขอบเขตการด าเนินการทดแทน 
3.1) ส ารวจจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานที่ต้องการเพ่ิมเติมและเครื่อง

คอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี  
3.2) จัดท าแผนการปรับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานที่ใช้งานมามากกว่า 

5 ปี และการเพ่ิมจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานให้เพียงพอต่อความต้องการ 
3.3) เช่า ทดแทน เครื่อ งคอมพิวเตอร์ ที่ มีอา ยุกา รใช้ง านมากกว่ า 5 ปี         

และเพ่ิมเติมให้เพียงพอต่อความต้องการ 
4) แผนการด าเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.115 แผนการด าเนินโครงการทดแทนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ส ารวจจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน

ที่ต้องการเพ่ิมเติมและเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี 

 

    
 

       

2 จั ดท า แ ผนกา รปรั บ เ ปลี่ ย น เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานที่ใช้งานมามากกว่า 5 
ปีและการเพ่ิมจ านวนเครื่ องคอมพิวเตอร์
พ้ืนฐานให้เพียงพอต่อความต้องการ 

 

           

3 จัดหาและปรับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
มีอายุ การใช้งานมากกว่า 5 ปีและจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

 
 

          

 
5) ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

5.1) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีเครื่องคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานที่ทันสมัย 
5.2) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีอัตราส่วนระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์

พ้ืนฐานและเจ้าหน้าที่เป็น 1:1 
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6) งบประมาณด าเนินการ 
6.1) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
ตาราง 5.116 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการทดแทนอุปกรณ์คอมพิว เตอร์พื ้นฐานของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ล าดับ

ท่ี 
รายการ 

รหัส 
อ้างอิง 

จ านวน 
ราคาต่อปี 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่ า เช่ า เค รื่ อ งค อมพิ ว เตอ ร์ พ้ืน ฐา น ปี      
พ.ศ. 2557 

PC 990 14,520 14,374,800 

    รวม 14,374,800 

 
6.2) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
ตาราง 5.117 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการทดแทนอุปกรณ์คอมพิว เตอร์พื ้นฐานของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2558 
ล าดับ

ท่ี 
รายการ 

รหัส 
อ้างอิง 

จ านวน 
ราคาต่อปี 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานปี         
พ.ศ. 2558 

PC 990 14,520 14,374,800 

2 ค่าด าเนินการ - - 2,875,000 2,875,000 

    รวม 17,249,800 

 
6.3) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
ตาราง 5.118 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการทดแทนอุปกรณ์คอมพิว เตอร์พื ้นฐานของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 
ล าดับ

ท่ี 
รายการ 

รหัส 
อ้างอิง 

จ านวน 
ราคาต่อปี 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานปี         
พ.ศ. 2559 

PC 990 14,520 14,374,800 

2 ค่าด าเนินการ - - 2,875,000 2,875,000 
    รวม 17,249,800 
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5.4.2 แผนงานเพ่ิมศักยภาพระบบส่ือสารส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
แผนงานเพ่ิมศักยภาพระบบสื่อสารส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นยุทธศาสตร์           

ที่เก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร  ทั้งภายในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและการสื่อสาร
ระหว่างส่วนราชการภายในสังกัดกระทรวงยุติธรรมประกอบไปด้วย 2 โครงการ ดังนี้ 

5.4.2.1 โครงการเพ่ิมศักยภาพระบบการประชุมระยะไกล (VDO Conference)  
ปัจจุบันกระทรวงยุติธรรมมีการจัดท าโครงการเพ่ือติดต้ังระบบ VDO Conference  

ซ่ึงมีการด าเนินการเม่ือต้นปี 2556 และอยู่ในกระบวนการการด าเนินโครงการตามระเบียบของกระทรวงยุติธรรม 
เพ่ือใช้ในการประชุมระยะไกลให้กับส่วนราชการภายในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 6 หน่วยงานด้วยกัน อาทิ กรม
บังคับคดี กรมราชทัณฑ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงาน ป.ป.ง. และส านักงาน ป.ป.ส .  
รวมถึงหน่วยงานในส่วนภูมิภาคน าร่อง 10 จังหวัด อาทิ จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัดปัตตานี 
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดอยุธยา จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น 
จังหวัดอุดรธานี ท าให้ช่วยลดเวลาในการเดินทางมายังส่วนกลางหรือการเดินทางไปตามจังหวัดต่าง  ๆ และ
สามารถจัดประชุมโดยที่ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ที่หน่วยงานของตนเอง    

ดังนั้นเพ่ือให้ระบบ VDO Conference ครอบคลุมทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม อาทิ ส านักกิจการยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุมประพฤติ  
กรมพินิจ รวมถึงการเพ่ิมจ านวนของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคน าร่องในอนาคต 

1) วัตถุประสงค์ 
1.1) เพ่ือจั ดหา และพัฒนา ระบบ  VDO Conference ที่ คร อบคลุ ม         

ส่วนราชการภายในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
1.2) เพ่ือจัดหาและพัฒนาระบบ VDO Conference รองรับการเพ่ิมจ านวน

ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคน าร่อง 
2) เป้าหมาย 

2.1) มีระบบ VDO Conference ที่ครอบคลุมส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม 

2.2) มีระบบ VDO Conference รองรับการเพ่ิมเติมในส่วนของหน่วยงาน 
ในส่วนภูมิภาคน าร่อง 

3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
 ระยะที่ 1: จัดหาและติดต้ังระบบ VDO Conference ส าหรับ 6 หน่วยงาน  

และยุติธรรมน าร่อง 10 จังหวัด 
(1) ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการระบบ VDO Conference ส าหรับ

หน่วยงาน 6 หน่วยงาน และหน่วยงานในส่วนภูมิภาคจังหวัดน าร่อง 10 
จังหวัด 

(2) จัดหาและติดต้ังระบบ VDO Conference ส าหรับ 6 หน่วยงานได้แก่ 
กรมบังคับคดี กรมราชทัณฑ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส านักงาน ป.ป.ท 
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ส านักงาน ป.ป.ง และส านักงาน ป.ป.ส และหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
จังหวัดน าร่อง 10 จังหวัด 

(3) ทดสอบและน าไปใช้งาน 
(4) ประเมินผลการใช้งาน 
ระยะที่ 2: จัดหาและติดต้ังระบบ VDO Conference ส าหรับส่วนขยาย 
(1) จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ือพัฒนาระบบ VDO Conference ส าหรับ 

5 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักกิจการยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์            
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและยุติธรรม
จังหวัดน าร่อง 

(2) ทดสอบและน าไปใช้งาน 
(3) ประเมินผลการใช้งานระบบ 
(4) ศึกษาและวิเคราะห์ระบบ VDO Conference ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน           

มีความเพียงพอส าหรับหน่วยงานที่จะเพ่ิมและหน่วยงานในส่วนภูมิภาค 
4) แผนการด าเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.119 แผนการด าเนินโครงการเพ่ิมศักยภาพระบบการประชุมระยะไกล (VDO Conference) 

ล าดับท่ี กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
ระยะท่ี 1: จัดหาและติดต้ังระบบ VDO Conference ส าหรับ 6 หน่วยงานและยุติธรรมน ารอ่ง 10 จังหวัด 

1 ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการระบบ VDO 
Conference ส าหรับหน่วยงาน 6 หน่วยงาน
และหน่วยงานในส่วนภูมิภาคจังหวัดน ารอ่ง 10 
จังหวัด 

 

       

2 จัดหาและติดต้ังระบบ VDO Conference 
ส าหรับ 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมบังคับคดี 
กรมราชทัณฑ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ส านักงาน ป.ป.ท ส านักงาน ป.ป.ง และ
ส านักงาน ป.ป.ส และหน่วยงานในภูมิภาค 
10 จังหวัด 

        

3 ทดสอบและน าไปใช้งาน         
4 ประเมินผลการใช้งาน         
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ตาราง 5.119 แผนการด าเนินโครงการเพ่ิมศักยภาพระบบการประชุมระยะไกล (VDO Conference) (ต่อ) 

ล าดับท่ี กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
ระยะท่ี 2: จัดหาระบบ VDO Conference ส าหรับส่วนขยาย 

1 จัดหาและติดต้ังระบบ VDO Conference 
ส าหรับ 5 หน่วยงาน  ได้แก่ ส านักกิจการ
ยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุมประพฤติ 
กรมพินิจ และหน่วยงานในภูมิภาค 

        

2 ทดสอบและน าไปใช้งาน         
3 ประเมินผลการใช้งานระบบ         

4 ศึกษาและวิเคราะห์ระบบ VDO Conference 
ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีความเพียงพอส าหรับ
หน่วยงานที่จะเพ่ิมขึ้นและหน่วยงานในส่วน
ภูมิภาค 

        

 
5) ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

5.1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลการศึกษาและวิเคราะห์
ระบบ VDO Conference รวมถึงแผนการด าเนิน 

5.2) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีระบบ VDO Conference 
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน 6 หน่วยงานและหน่วยงานในส่วนภูมิภาคจังหวัดน าร่อง 

5.3) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีระบบ VDO Conference 
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานส่วนขยาย 5 หน่วยงาน และหน่วยงานในส่วนภูมิภาคจังหวัดน าร่อง 
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6) งบประมาณด าเนินการ 
6.1) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 
ตาราง 5.120  งบประมาณด าเนินการส าหรับโครง การเ พ่ิมศักยภาพระบบการประชุม ระยะไกล                   
(VDO Conference)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
รหัส 

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 ระบบประชุมทางไกล (Video 
Conference System) แบบ HD 

- 1 28,000,000 28,000,000 

    รวม 28,000,000 

 
6.2) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
ตาราง 5.121 งบประมาณด าเ นินการส าหรับโคร งการเ พ่ิมศักยภาพระบบการประชุ มระยะไกล                   
(VDO Conference)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ล าดับ

ท่ี 
รายการ 

รหัส 
อ้างอิง 

จ านวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

1 MCU System ส าหรับระบบส่วนกลาง
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

MCU 1 3,000,000 3,000,000 

2 ชุดอุปกรณ์ประชุมทางไกล CF 12 1,000,000 12,000,000 

    รวม 15,000,000 

 
5.4.2.2 โครงการจัดหาและพัฒนาระบบ Unified Communications (UC) 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว ท าให้สา มารถ
ติดต่อสื่อสารได้จากทุกที่ทุกเวลา และเพ่ือให้การติดต่อสื่อสารหรือการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมไม่ถูกจ ากัดไว้ท่ีส านักงานเพียงทางเลือกเดียว แต่ยังสามารถติดต่อสื่อสารจ าก
ภายนอกหน่วยงานหรือการท า VDO Conference เข้ามายังส านักงานส่วนกลาง ซ่ึงท าให้ช่วยลดระยะเวลา
หรือเม่ือมีกรณีเร่งด่วนสามารถประชุมแก้ไขได้ทันที 

ดังนั้นการน าเอาระบบ Unified Communications หรือระบบการติดต่อสื่อสาร
แบบรวมศูนย์โดยการใช้มาตรฐาน IP (Internet Protocols) เป็นตัวกลางในการเชื่อมระบบสื่อสารต่าง ๆ           
เข้าด้วยกัน อาทิ ระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ระบบ IP Phone ที่สามารถเข้าถึงได้              
ทุกทีทุ่กเวลา 

 
 

หมายเหตุ: ค่าติดต้ังและค่าด าเนินการของโครงการในปี 58, 59 คือค่า Present Value ที่ 10% โดยประมาณ 
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1) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาระบบ Unified Communications ส าหรับส านักงานปลัดกระทรวง

ยุติธรรม 
2) เป้าหมาย 

มีระบบ Unified Communications ในการติดต่อสื่อสารได้จากทุกที่ทุกเวลา 
3) ขอบเขตการด าเนินงาน 

3.1) ศึกษา และวิเคราะห์ระบบ Unified Communications ที่เหมาะสม
ส าหรับการใช้งานภายในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

3.2) จัดท าแผน และก าหนดรายละเอียดในการติดต้ังระบบ UC รวมถึงขอบเขต
รายละเอียดแผนการใช้งานระบบ UC ร่วมกับระบบสารสนเทศขององค์กร 

3.3) จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ และติดต้ังระบบ UC ตามแผนงาน 
3.4) พัฒนาระบบ UC ตามขอบเขตการใช้งานระบบ UC ร่วมกับระบบ

สารสนเทศขององค์กร 
3.5) ทดสอบการท างานของระบบ UC และทดสอบการท างานของระบบ UC 

ร่วมกับระบบสารสนเทศขององค์กร  
3.6) จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม และด าเนินการฝึกอบรมเพ่ือเป็นการถ่ายทอด

ทักษะและเทคโนโลยีให้กับเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบ รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอด
ทักษะการใช้งานระบบ UC ให้กับผู้ใช้งาน พร้อมจัดท าสรุปและประเมินการอบรม  

4) แผนการด าเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.122 แผนการด าเนินโครงการจัดหาและพัฒนาระบบ Unified Communications (UC) 

ล าดับท่ี กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ศึกษาและวิเคราะห์ระบบ Unified 

Communications ที่เหมาะสม
ส าหรับการใช้งานภายในส านกังาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

            

2 จัดหา เครื่ องมือและอุปกร ณ์เพ่ือ
พัฒนาระบบ UC 

            

3 พัฒนาระบบ UC เพ่ือใช้งานร่วมกับ
ร ะ บบ ส า ร ส น เ ทศ ต่ า ง  ๆ ใ น
หน่วยงาน 

            

4 ทดสอบและน าไปใช้งาน             

5 จัดท าการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่
ผูดู้แลระบบ และผู้ใช้งาน 
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5) ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

5.1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลการศึกษาและวิเคราะห์
ระบบ UC ที่เหมาะสมกับส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

5.5) ศูนย์ เ ทคโน โลยี ส า ร สน เทศแ ละกา รสื่ อส า ร มีร ะบบ  Unified 
Communications ในการติดต่อสื่อสารได้ทุกทีทุ่กเวลา 

5.6) ศูนย์ เ ทคโน โลยี ส า ร สน เทศแ ละกา รสื่ อส า ร มีร ะบบ  Unified 
Communications ที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบสารสนเทศต่าง ๆ ภายในองค์กรได้ 

6) งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
ตาราง 5.123 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการจัดหาและพัฒนาระบบ Unified Communications (UC) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ล าดับ

ท่ี 
รายการ 

รหัส 
อ้างอิง 

จ านวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

1 ระบบ UC ควบคุมส่วนกลางส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

UC 1 9,500,000 9,500,000 

2 License UC/User - 565 7,000 3,955,000 

3 ค่าด าเนินการและค่าติดต้ัง - - 2,491,000 2,491,000 

    รวม 15,946,000 

 
5.4.3 แผนงานเพ่ิมศักยภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศกระทรวงยุติธรรม 

แผนงา นเพ่ิมศักยภาพการ รักษา ความม่ันคงปลอดภั ยสารสนเทศกระทรวงยุ ติธรรม          
เป็นยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับโครงการที่จัดการให้ระบบสารสนเทศของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม             
มีความม่ันคงปลอดภัยสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยจัดท าโครงการศูนย์ปฏิบั ติงานส ารอง ประกอบไป
ด้วยโครงการ 2 โครงการ ดังนี้ 

5.4.3.1 โครงการจัดท าศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง (DR Site) 
ในปัจจุบันส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ให้บริการระบบสารสนเทศต่าง ๆ 

แก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในส่วนภูมิภาคการให้บริการข้อมูลต่าง ๆ ที่ เก่ียวกับ
กระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน ท าให้ระบบสารสนเทศของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมต้องสามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่องหรือมีเวลาหยุดให้บริการของระบบสารสนเทศต่าง ๆ น้อยที่สุด 
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ดังนั้นเพ่ือสนับสนุนการท างานและการให้บริการระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมให้มีความต่อเนื่อง จึงจ าเป็นที่จะต้องจัดท าศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง ( DR Site) 
เพ่ือให้ระบบสารสนเทศสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องเม่ือระบบสารสนเทศภายในส่วนกลางไม่สามารถ
ให้บริการได้ รวมถึงการจัดสรรพ้ืนที่ส าหรับหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่มีความต้องการใช้พ้ืนที่
ของศูนย์ปฏิบัติงานส ารองในการจัดท าศูนย์ปฏิบัติงานส ารองของหน่วยงานนั้น ๆ 

1) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจัดท าศูนย์ ปฏิบัติง านส าร องเพ่ือให้ระบบสารสนเทศของ ส า นักงา น

ปลัดกระทรวงยุติธรรมสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 
2) เป้าหมาย 

ระบบสารสนเทศของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสามารถให้บริการ            
ได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีระบบสารสนเทศหลังภายในส่วนกลางไม่สามารถให้บริการได้ 

3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
3.1) จัดหาสถานที่ต้ังศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง 
3.2) ศึกษาความต้องการของระบบสารสนเทศที่จะติดต้ังภายในศูนย์ปฏิบัติงาน

ส ารอง 
3.3) จัดท า ศูนย์ ปฏิบั ติ งา นส า ร อง ซ่ึ งปร ะกอบด้วยกา ร ติด ต้ัง อุปกร ณ์

คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศภายในศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง  
3.4) ท าการทดสอบระบบสนับสนุนต่าง รวมถึงท าการทดสอบการท างาน

ร่วมกันของ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศที่น ามาติดต้ัง 
3.5) ประเมินผลการใช้งานระบบ 

4) แผนการด าเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.124 แผนการด าเนินโครงการจัดท าศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง (DR Site) 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 จัดหาสถานที่ต้ังศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง     

2 ศึกษาความต้องการของระบบสารสนเทศที่จะติดต้ังภายในศูนย์
ปฏิบัติงานส ารอง 

    

3 ด าเนินการติดต้ังระบบและจัดท าศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง     

4 ท าการทดสอบระบบและน าไปใช้งาน     
5 ประเมินผลการใช้งานระบบ     
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5) ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีศูนย์ปฏิบัติงานส ารองเพ่ือให้ระบบ

สารสนเทศสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 
6) งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
ตาราง 5.125 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการจัดท าศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง (DR Site) ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
รหัส 

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 ตู้ส าหรับติดต้ังเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade 6 
Slot ส าหรับรองรับระบบสารทนเทศเดิม 

NC1 4 370,000 1,480,000 

2 ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ส าหรับหน่วยงานภายในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมและส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

RA 6 23,000 138,000 

3 ระบบเชื่อมสัญญาณระหว่างหน่วยงาน
ส่วนกลางกับศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง
ความเร็ว 30 Mbps 

- 1 49,500 49,500 

4 แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด 
Blade ส าหรับรองรับระบบสารสนเทศที่
พัฒนาในปี 2558-2559 

SB1 10 400,000 4,000,000 

5 ระบบเสมือน (Virtualization Software) - 1 2,400,000 2,400,000 

6 ซอฟท์แวร์บริหารจัดการระบบเสมือน 
(Virtualization Management 
Software) 

- 1 400,000 400,000 

7 ระบบปฏิบัติการ (Operating System) - 10 150,000 1,500,000 

8 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Core Switch) - 1 5,500,000 5,500,000 
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ตาราง 5.125 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการจัดท าศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง (DR Site) ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 (ต่อ) 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
รหัส 

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

9 อุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก
ขนาด 8 TB ส าหรับรองรับระบบ
สารสนเทศเชิงกลยุทธ์ของกระทรวง
ยุติธรรม 

SAN2 1 1,000,000 1,000,000 

10 ระบบพ้ืนยกส าเร็จรูป - 1 800,000 800,000 

11 ระบบไฟฟ้า ตู้ไฟฟ้า งานสายภายในพ้ืนที่ 
ไม่รวม สายนอกพ้ืนที่ 

- 1 3,500,000 3,500,000 

12 ระบบส ารองไฟฟ้า   100 kVA x 2 Sets - 1 7,500,000 7,500,000 

13 ระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น - 1 8,000,000 8,000,000 

14 ระบบตรวจจับควันไฟความไวสูง - 1 350,000 350,000 

15 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ - 1 4,000,000 4,000,000 

16 ระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ - 1 500,000 500,000 

17 ระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ า - 1 300,000 300,000 

18 ระบบตรวจสอบเหตุผิดปกติภายในห้อง - 1 2,500,000 2,500,000 

19 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด - 1 1,500,000 1,500,000 

20 ระบบ Data Center Monitoring System - 1 2,000,000 2,000,000 

21 ระบบ KVM Switch - 1 2,000,000 2,000,000 

22 ชุดประชุม - 1 1,000,000 1,000,000 

23 Projector - 1 100,000 100,000 
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ตาราง 5.125 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการจัดท าศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง (DR Site) ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 (ต่อ) 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
รหัส 

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

24 เฟอร์นิเจอร์ - 1 350,000 350,000 

25 จอ LED แสดงผล - 1 1,000,000 1,000,000 

26 ค่าด าเนินการและค่าติดต้ัง - - 4,661,100 4,661,100 

    รวม 56,528,600 

 
5.4.3.2 โครงการจัดซ้ือโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์แบบองค์กร 

ภา ยใ ต้ส านั กงานปลั ดกระทร วงยุติ ธ รรมโดย มีศูนย์ เทคโนโลยี สา รสนเทศ             
และการสื่อสารเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ซ่ึงสนับสนุน
การปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน ตลอดจนการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

ทั้งนี้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันมีการเชื่อมโยงสามารถ
ติดต่อสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้า งขวาง ด้วยเหตุผลดังกล่าวท าให้เกิดความเสี่ยง        
ที่จะเกิดภัยคุกคามขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน อาทิ ระบบงานบนเครื่องแม่ข่ายที่ใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงานหรือให้บริการประชาชน ข้อมูลในการปฏิบัติงานที่เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ         
ต้ังโต๊ะ (PC) หรือแบบพกพา (Notebook) เป็นต้น 

การป้องกันไวรัสจึงมีความจ าเป็นในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยให้กับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญขององค์กร ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดซ้ือโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
แบบองค์กร เพ่ือใช้ในการตรวจจับ ป้องกันภัยคุกคามดังกล่าวให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลส าคัญ
ขององค์กรมีความม่ันคงปลอดภัย สามารถรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ (Confidentiality) ความสมบูรณ์ถูกต้อง
ของข้อมูล (Integrity) ความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) เพ่ือการปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชนเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง อันจะน ามาสู่การรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอีกด้วย 

ซ่ึงในปัจจุบันได้มีการติดต้ังและใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสแบบองค์กรแล้วจ านวน 
451 User License ซ่ึงจะหมดอายุการใช้งานในวันที่ 29 มีนาคม 2556 อีกทั้งปัจจุบันหน่วยงานมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพ่ิมขึ้นและมีใช้งานอยู่มากกว่า 1,000 เครื่อง ซ่ึงท าให้จ านวน License โปรแกรมป้องกันไวรัส      
ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องจัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัสแบบองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือติดต้ังให้             
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในองค์กร 
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1) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีระบบป้องกันไวรัส

ที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพในการก าจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์          
มีประสิทธิภาพสูงสุด 

2) เป้าหมาย 
เพ่ือให้หน่วยงานได้มีโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ มีประสิทธิภาพ และครอบคลุม

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
3) ขอบเขตการด าเนินงาน 

3.1) จัดซ้ือโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์แบบองค์กร 
3.2) ติดต้ังโปรแกรมป้องกันไวรัส 

4) แผนการด าเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.126 แผนการด าเนินโครงการจัดซ้ือโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์แบบองค์กร 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 จัดซ้ือโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์แบบองค์กร พร้อมติดต้ัง
โปรแกรมป้องกันไวรัส 

    

 
5) ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีโปรแกรมป้องกันไวรัสครอบคลุมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน 

6) งบประมาณด าเนินการ 
6.1) งบประมาณด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 
ตาราง 5.127 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการจัดซ้ือโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์แบบองค์กร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ล าดับ

ท่ี 
รายการ 

รหัส 
อ้างอิง 

จ านวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

1 ค่าโปรแกรมป้องกันไวรัส (User License) - 1,000 1,350 1,350,000 

    รวม 1,350,000 

 
 
 


