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APP1 ระบบจัดการองค์ความรู้ มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย ดังน้ี 
1) ระยะที่ 1 ขยายผลการใช้งานระบบจัดการองค์ความรู้ เพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการ

ประชาชน มีการจัดท าหัวข้อองค์ความรู้ 1 หัวข้อต่อปี 
2) ระยะที่ 2 พัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

2.1) สามารถก าหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ในการเรียกดู แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของแต่ละ
รายการได้ 

2.2) สามารถสร้าง แก้ไข และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ได้ 
2.3) สามารถแสดงผล จัดประเภทหมวดหมู่องค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิ หมวดหมู่ที่สนับสนุน

ภารกิจหลัก 
2.4) สามารถค้นหา และแสดงผลประเภทของหมวดหมู่องค์ความรู้ได้ 
2.5) สามารถสรุปสถิติการเข้าใช้งานด้านต่าง ๆ ในรูปแบบ รายวัน/สัปดาห์/เดือน/ปี ได้ 
2.6) สามารถค้นหาข้อมูลได้หลายคีย์เวิร์ด (Keyword) ใน 1 คร้ังตามที่ต้องการได้ในทุกฐานข้อมูล 

และสามารถแสดงผลการค้นหาข้อมูลในรูปแบบค าใกล้เคียงกันได้ 
2.7) สามารถ Import และ Export ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ Spreadsheet Text Word XML 

และอื่น ๆ 
2.8) สามารถแสดงผลข้อมูลองค์ความรู้ที่ผู้ใช้งานเลือกได้ตามสิทธิ์ของผู้ใช้งาน 
2.9) รองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ของอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

 
APP2 ระบบฐานข้อมูลกฎหมาย มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย ดังน้ี 

1) สามารถก าหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งาน มีสิทธิ์ในการเรียกดู แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของแต่ละ
รายการได้ 

2) สามารถสร้าง แก้ไข และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลกฎหมายในด้านต่าง ๆ ได้ 
3) สามารถค้นหา และแสดงผลประเภทของหมวดหมู่ข้อมูลกฎหมายได้ 
4) สามารถ Import ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ Spreadsheet Text Word XML และอื่น ๆ 
5) สามารถดาวน์โหลด e-Book ออกมาในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ 
6) สามารถค้นหาข้อมูลได้หลายคีย์เวิร์ด (Keyword) ใน 1 คร้ังตามที่ต้องการได้ในทุกฐานข้อมูล 

และสามารถแสดงผลการค้นหาข้อมูลในรูปแบบค าใกล้เคียงกันได้ 
7) สามารถเชื่อมโยงกับระบบเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมได้ 
8) สามารถแสดงผลข้อมูลฐานข้อมูลกฎหมายที่ผู้ใช้งานเลือกได้ตามสิทธิ์ของผู้ใช้งาน  
9) สามารถแสดงผลข้อมูลด้านกฎหมายในรูปแบบ e-Book ได้ 
10) สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สายได้ 
11) รองรับการใช้งานบนปฏิบัติการต่าง ๆ ของอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 
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APP3 ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย ดังน้ี 
1)  ระยะที่ 1 ขยายผลการใช้งานระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออ านวยความสะดวกใน

การให้บริการประชาชน 
2)  ระยะที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

2.1) สามารถก าหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งาน มีสิทธิ์ในการเรียกดู แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของแต่ละ
รายการได้ 

2.2) สามารถสร้าง แก้ไข และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในด้านต่าง ๆ ได้ 
2.3) สามารถค้นหา และแสดงผลประเภทของหมวดหมู่การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
2.4) สามารถสรุปสถิติการตามเงื่อนไขที่ต้องการ อาทิ สถิติการลงทะเบียนหลักสูตรที่เปิด  

สถิติของผู้ที่จบหลักสูตร เป็นอย่างน้อย 
2.5) สามารถค้นหาข้อมูลได้หลายคีย์เวิร์ด (Keyword) ใน 1 คร้ังตามที่ ต้องการได้ในทุก

ฐานข้อมูล และสามารถแสดงผลการค้นหาข้อมูลในรูปแบบค าใกล้เคียงกันได้ 
2.6) สามารถ Import และ Export ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ Spreadsheet Text Word XML 

และอื่น ๆ 
2.7) สามารถแสดงผลข้อมูลการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้งานเลือกได้ตามสิทธิ์ ของ

ผู้ใช้งาน 
2.8) สามารถแสดงผลการสอบของผู้เรียนได้ 
2.9) สามารถลงทะเบียนหลักสูตรการเรียนการสอนที่เปิดได้ 
2.10) รองรับการใช้งานบนปฏิบัติการต่าง ๆ ของอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 
2.11) สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชันลงบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สายได้ 
 

APP4 ระบบการรับและแยกประเภทของการร้องเรียน ร้องทุกข์ ประชาชน มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย 
ดังน้ี 

1) สามารถก าหนดสิทธิให้ผู้ใช้งาน มีสิทธิในการเรียกดู แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของแต่ละรายการได้ 
2) สามารถสร้าง แก้ไข และบันทึกข้อมูลเพื่อแจ้งการร้องเรียน ร้องทุกข์ แยกตามประเภทของ

ปัญหาได้ 
3) สามารถแสดงผล จัดประเภทหมวดหมู่ของการร้องเรียน ร้องทุกข์ อาทิ อาชญากรรม ยาเสพติด  

เป็นอย่างน้อย 
4) สามารถจ าแนกประเภทของการร้องเรียน  ร้องทุกข์ อาทิ การร้องเรียน ร้องทุกข์ที่จะต้องมี

ค่าใช้จ่าย และการร้องเรียนร้องทุกข์ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นอย่างน้อย 
5) สามารถสรุปสถิติการร้องเรียน ร้องทุกข์ ในสถานะต่าง ๆ  ในรูปแบบ รายวัน/สัปดาห์/เดือน/ป ี ได้ 
6) สามารถรองรับการส่งต่อการแจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการ 
7) สามารถ Import และ Export ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ Spreadsheet Text Word XML และอื่น ๆ 
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8) สามารถติดตามผลการร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ 
9) สามารถค้นหาข้อมูลจากประเภทของการร้องเรียน ร้องทุกข์ ช่วงเวลา และวันที่ ได้ 
10) สามารถเชื่อมโยงกับระบบเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมได้ 
11) สามารถติดตามผลการร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ 
12) สามารถค้นหาข้อมูลจากประเภทของการร้องเรียน ร้องทุกข์ ช่วงเวลา และวันที่ ได้ 
13) รองรับการใช้งานบนปฏิบัติการต่าง ๆ ของอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

 
APP5 ระบบงานงบประมาณ มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย ดังน้ี 

1) สามารถก าหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ และการเข้าถึงข้อมูลในระดับที่แตกต่างกันได้ อาทิ 
สิทธิ์ในการใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ สิทธิ์การเรียกดูข้อมูล และรายงานต่าง ๆ 

2) สามารถก าหนดรหัสอ้างอิงตามชื่อหน่วยงาน  
3) สามารถค้นหาชื่อหน่วยงานโดยอ้างอิงตามรหัสหน่วยงาน 
4) สามารถแสดงผลข้อมูลชื่อหน่วยงานโดยอ้างอิงตามรหัสหน่วยงาน 
5) สามารถก าหนดสิทธิ์การอนุมัติของผู้ที่สามารถอนุมัติค าของบประมาณได้ 
6) สามารถแก้ไขการก าหนดสิทธิ์ผู้ที่สามารถอนุมัติค าของบประมาณ 
7) สามารถก าหนดชื่อกลยุทธ์ระดับองค์กร (แผนงาน) 
8) สามารถค้นหาชื่อกลยุทธ์ระดับองค์กร (แผนงาน) 
9) สามารถแสดงผลชื่อกลยุทธ์ระดับองค์กร (แผนงาน) 
10) สามารถก าหนดชื่อกลยุทธ์ระดับแผนงาน (งาน/โครงการ) และแก้ไขรายละเอียด  อาทิ  ชื่อโครงการ 

ชื่อหน่วยงาน วันที่ของบประมาณ วันที่ได้รับงบประมาณ 
11) สามารถบันทึก และแก้ไขแผนการด าเนินงาน 
12) สามารถบันทึก และแก้ไขงบประมาณในการด าเนินงาน 
13) สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลโครงการ 
14) สามารถแสดงรายละเอียดแผนการด าเนินงาน 
15) สามารถแสดงรายละเอียดงบประมาณในการด าเนินงาน 
16) สามารถอนุมัติ/ไม่อนุมัติงานโครงการ 
17) สามารถแสดงสถานะอนุมัติ/ไม่อนุมัติ/รออนุมัติค าของบประมาณของโครงการ 
18) สามารถแจ้งเตือนผู้อนุมัติในการอนุมัติ/ไม่อนุมัติค าของบประมาณของโครงการ 
19) สามารถบันทึกเลขงบประมาณที่อนุมัติได้ 
20) สามารถแก้ไขเลขงบประมาณที่อนุมัติได้ 
21) สามารถบันทึกงบประมาณที่ใช้จริง 
22) สามารถแก้ไขงบประมาณที่ใช้จริง 
23) สามารถแสดงรายงานผลการด าเนินการงบประมาณที่ใช้จริง 
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24) สามารถพิมพ์แบบฟอร์มรายงานค าของบประมาณ PDF และ Export to Excel 
25) สามารถสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการแยกตามแผนงาน 
26) สามารถสรุปงบประมาณตามหน่วยงานที่เสนอโครงการ 
27) สามารถสรุปรายงานของโครงการโดยแบ่งเป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติ/โครงการที่ไม่ได้รับ

การอนุมัติ 
28) สามารถค้นหาชื่อโครงการตามชื่อกลยุทธ์ระดับองค์กร/ชื่อกลยุทธ์ระดับแผนงาน/วันที่ท าการขอ

งบประมาณ 
29) สามารถแสดงผลการค้นหาชื่อโครงการตามชื่อกลยุทธ์ระดับองค์กร/ชื่อกลยุทธ์ระดับแผนงาน/

วันที่ท าการของบประมาณ 
30) สามารถแสดงรายงานสถิติค าของบประมาณต่อปี 

 
APP6 ระบบพัสดุครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย ดังน้ี      

1) สามารถก าหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ และการเข้าถึงข้อมูลในระดับที่แตกต่างกันได้ อาทิ 
สิทธิ์ในการใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ สิทธิ์ในการเรียกดูข้อมูล และรายงานต่าง ๆ  

2) สามารถก าหนดสิทธิ์การอนุมัติของผู้ที่สามารถอนุมัติได้ 
3) สามารถค้นหาชื่อผู้ที่สามารถอนุมัติ 
4) สามารถแสดงผลชื่อผู้ที่สามารถอนุมัติ 
5) สามารถเพิ่ม/แก้ไขประเภทพัสดุครุภัณฑ์ 
6) สามารถสืบค้นข้อมูลประเภทพัสดุครุภัณฑ์ 
7) สามารถแสดงข้อมูลประเภทพัสดุครุภัณฑ์ตามล าดับ  
8) สามารถเพิ่ม/แก้ไขชนิดพัสดุครุภัณฑ์ 
9) สามารถค้นหาชนิดพัสดุครุภัณฑ์ 
10) สามารถแสดงผลชนิดพัสดุครุภัณฑ์ 
11) สามารถก าหนดหน่วยนับของพัสดุครุภัณฑ์ 
12) สามารถค้นหาหน่วยนับของพัสดุครุภัณฑ์ 
13) สามารถแสดงผลหน่วยนับของพัสดุครุภัณฑ์ 
14) สามารถเพิ่ม/แก้ไขหมายเลขอ้างอิงพัสดุครุภัณฑ์ 
15) สามารถจัดท ารายงานประเภทครุภัณฑ์ 
16) สามารถบันทึก/แก้ไขข้อมูลการรับพัสดุครุภัณฑ์เข้าคลัง และรายละเอียดครุภัณฑ์ อาทิ เลขที่ครุภัณฑ์ 

ชื่อครุภัณฑ์ วันที่ได้รับครุภัณฑ์ หน่วยงานที่ใช้ครุภัณฑ์  
17) สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ 
18) สามารถสืบค้นข้อมูลการรับพัสดุครุภัณฑ์ 
19) สามารถแสดงผลข้อมูลการรับพัสดุครุภัณฑ์  
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20) สามารถจัดท ารายงานข้อมูลการรับพัสดุครุภัณฑ์ต่อปี อาทิ เลขที่ครุภัณฑ์ ชื่อครุภัณฑ์ วันที่ได้รับ
ครุภัณฑ์ หน่วยงานที่ใช้ครุภัณฑ์  

21) สามารถบันทึก/แก้ไขค าขอเบิกพัสดุครุภัณฑ์ 
22) สามารถแสดงรายละเอียดค าขอเบิกพัสดุครุภัณฑ์ 
23) สามารถอนุมัติ/ไม่อนุมัติค าขอเบิกพัสดุครุภัณฑ์ 
24) สามารถแสดงสถานะอนุมัติ/ไม่อนุมัติของรายการค าขอเบิกพัสดุครุภัณฑ์ 
25) สามารถค้นหาค าขอเบิกพัสดุครุภัณฑ์ 
26) สามารถแสดงผลรายการค าขอเบิกพัสดุครุภัณฑ์ 
27) สามารถจัดท ารายงานสรุปข้อมูลค าขอเบิกพัสดุครุภัณฑ์  
28) สามารถตัดยอดพัสดุครุภัณฑ์ในคลัง 
29) สามารถจัดท ารายงานสรุปยอดคงเหลือพัสดุครุภัณฑ์ในคลัง 
30) สามารถบันทึก/แก้ไขยอดการยืมพัสดุครุภัณฑ์ 
31) สามารถแสดงรายละเอียดยอดการยืมพัสดุครุภัณฑ์ 
32) สามารถค้นหารายการการยืมพัสดุครุภัณฑ์ 
33) สามารถแสดงผลยอดการยืมพัสดุครุภัณฑ์ 
34) สามารถจัดท ารายงานสรุปข้อมูลยอดการยืมพัสดุครุภัณฑ์ 
35) สามารถบันทึก/แก้ไขรับคืนพัสดุครุภัณฑ์ 
36) สามารถแสดงรายการรับคืนพัสดุครุภัณฑ์ 
37) สามารถค้นหารายการรับคืนพัสดุครุภัณฑ์ 
38) สามารถแสดงรับคืนพัสดุครุภัณฑ์ 
39) สามารถจัดท ารายงานสรุปรับคืนพัสดุครุภัณฑ์ 
40) สามารถบันทึก/แก้ไขข้อมูลการโอนย้ายพัสดุครุภัณฑ์  
41) สามารถแสดงข้อมูลการโอนย้ายพัสดุครุภัณฑ์ 
42) สามารถค้นหาข้อมูลการโอนย้ายพัสดุครุภัณฑ์ 
43) สามารถแสดงผลข้อมูลการโอนย้ายพัสดุครุภัณฑ์ 
44) สามารถจัดท ารายงานสรุปโอนย้ายพัสดุครุภัณฑ์ 
45) สามารถ Import และ Export ข้อมูลในรูปแบบของ Word Excel และ PDF 
46) สามารถรองรับการอ่านและพิมพ์บาร์โค้ดของพัสดุครุภัณฑ์ 
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APP7 ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย ดังน้ี      
1) สามารถก าหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ และการเข้าถึงข้อมูลในระดับที่แตกต่างกันได้ อาทิ 

สิทธิ์ในการใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ สิทธิ์ในการเรียกดูข้อมูล และรายงานต่าง ๆ  
2) สามารถก าหนดสิทธิ์การอนุมัติของผู้ที่สามารถอนุมัติการลาได้ 
3) สามารถค้นหาชื่อผู้ที่สามารถอนุมัติการลา 
4) สามารถแสดงผลชื่อผู้ที่สามารถอนุมัติการลา 
5) สามารถก าหนดประเภทการลาต่าง ๆ ได้ อาทิ ลาป่วย ลากิจส่วนตัว  ลากิจแบบไม่รับเงินเดือน  

ลาพักผ่อนประจ าปี ลาคลอดบุตร ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ หรือลาไปปฏิบัติธรรม  ลาเพื่อรับ
ราชการทหาร ลาไปปฏิบัติงานอาสาสมัคร 

6) สามารถค้นหาประเภทการลา 
7) สามารถแสดงผลประเภทการลา 
8) สามารถบันทึก/แก้ไขข้อมูลการแจ้งลาแต่ละประเภทของผู้ใช้งานได้ 
9) สามารถก าหนดว่าให้การลา แต่ละประเภทมีจ านวนวันลาสูงสุด จ านวนคร้ังที่ลาสูงสุด จ านวนวันลา

ต่อคร้ังมากสุดได้ และจ านวนวันลาอย่างน้อยต่อคร้ัง 
10) สามารถแสดงข้อมูลการอนุมัติของแต่ละประเภทที่ผู้ใช้แจ้งลาได้ 
11) สามารถแจ้งเตือนรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ได้รับการอนุมัติ และรออนุมัติส าหรับผู้อนุมัติ 
12) สามารถอนุมัติ/ไม่อนุมัติ/ยกเลิกของการแจ้งลาได้ส าหรับผู้อนุมัติ 
13) สามารถแสดงรายงานสถิติข้อมูลการลาของแต่ละหน่วยงานต่อปี 
14) สามารถค้นหารายการข้อมูลการลา  
15) สามารถแสดงผลรายการข้อมูลการแจ้งลาได้ 
16) สามารถสรุปรายงานสถิติข้อมูลการลา  
17) สามารถ Import และ Export ข้อมูลในรูปแบบของ Word Excel และ PDF 

 
APP8 ระบบเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมท่ีทุกคนเข้าถึงได้ มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย ดังน้ี 

1) พัฒนาระบบเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมที่ทุกคนเข้าถึงได้ เป็น Mobile Web 
1.1) รองรับการแสดงผลผ่านทาง Mobile Web ได้อย่างถูกต้องแปรผันตามขนาดหน้าจอของ

อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 
1.2) เมื่อมีการจัดการข้อมูลที่ระบบ Back Office กลาง ระบบจะต้องแสดงผลข้อมูลที่มี 

การเปลี่ยนแปลงผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารไร้สายได้ 
1.3) สามารถแสดงผลข้อมูลเดิมที่มีอยู่ก่อนการพัฒนาระบบ Mobile Web ได้อย่างถูกต้อง 
1.4) สามารถกรอกข้อมูลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านทาง Mobile Web 
1.5) สามารถค้นหาข้อมูลได้หลายคีย์เวิร์ด (Keyword) ใน 1 คร้ังตามที่ต้องการได้ในทุกฐานข้อมูล 

และสามารถแสดงผลการค้นหาข้อมูลในรูปแบบค าใกล้เคียงกันได้ 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที่ 4) ส านักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม พ.ศ. 2556-2559 

 

หน้า ข-7 

1.6) สามารถแสดงผล จัดประเภทหมวดหมู่ได้ 
1.7) สามารถใช้งานได้ง่าย และเรียนรู้การใช้งานได้เร็ว 
1.8) สามารถแสดงผลได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างน้อย 
1.9) สามารถ Import ข้อมูลประเภท รูปภาพ และคลิปวีดีโอ เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานได้ 
1.10) สามารถรองรับการแสดงผลตามมาตรฐาน WCAG 2.0 ระดับ AA ได้ 

 
APP9 ระบบเว็บไซต์บันทึกข้อมูลกระทรวงยุติธรรม (Input Web Form) มีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังน้ี 

1) สามารถรองรับการเรียกใช้งานผ่าน Web Browser จากทั้งภายในและนอกกระทรวงยุติธรรมได้ 
2) สามารถบริหารจัดการข้อมูล วัน เวลา สถานที่ของผู้บันทึกข้อมูลได้ 
3) สามารถใช้งานได้ง่ายและเรียนรู้การใช้งานได้รวดเร็ว  
4) สามารถท างานหลาย ๆ อย่างพร้อมกันได้ (Multi Session) 
5) มีหน้าจอการท างาน (Menu) ที่ง่ายต่อการใช้งาน ในลักษณะ GUI (Graphical User Interface) 

อาทิ หน้าจอค้นหาข้อมูล หน้าจอสั่งประมวลผลรายงาน เป็นต้น โดยสามารถก าหนดรูปแบบหน้าจอการท างาน 
(Menu) ในระดับผู้ใช้งาน (User) ได้เป็นอย่างน้อย 

6) สามารถแสดงผลได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างน้อย 
7) สามารถ Import และ Export ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ PDF Spreadsheet Text Word XML 

Visio วีดีโอ และ รูปถ่าย 
 
APP10 ระบบงานเช่ือมโยงข้อมูล มีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังน้ี 

1) สามารถค้นหาข้อมูลได้หลายคีย์เวิร์ด (Keyword) ใน 1 คร้ังตามที่ต้องการได้ในทุกฐานข้อมูล 
2) สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างน้อย 20 คีย์เวิร์ด (Keyword) อาทิ ชื่อ ที่อยู่ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ

ทะเบียนรถ เลขที่บัตรประชาชน เป็นอย่างน้อย   
3) สามารถแสดงผล และจัดประเภทหมวดหมู่ข้อมูลได้ตามที่ต้องการ  
4) สามารถ Import และ Export ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ Spreadsheet Text Word XML และอื่น ๆ 

 
APP11 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ของกระทรวงยุติธรรม มีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังน้ี 

1) สามารถจัดท ารายงานสถิติอยู่ในรูปแบบของกราฟประเภทต่าง ๆ และรูปแบบแผนที่ตามที่
กระทรวงยุติธรรมก าหนดได้ 

2) สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์กลางข้อมูลกระทรวงยุติธรรมได้ 
3) สามารถจัดท าข้อมูลรายงานสถิติในด้านข้อมูลทรัพยากรบุคคล งบประมาณ การเงินการบัญชี 

พัสดุครุภัณฑ์ ยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นอย่างน้อย 
4) สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศร่วมกับซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ที่ทางหน่วยงาน

จัดซื้อได้ และประมวลผลข้อมูลอย่างน้อย 50 กลุ่มข้อมูล ซึ่งยกตัวอย่าง ดังน้ี 
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4.1) ข้อมูลสถิติบุคลากรของกระทรวงยุติธรรม 
4.2) ข้อมูลสถิติการของบประมาณของกระทรวงยุติธรรมประจ าปี 
4.3) ข้อมูลสถิติการอนุมัติงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมประจ าปี 
4.4) ข้อมูลงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานใน

สังกัดกระทรวงยุติธรรม 
4.5) ข้อมูลสถิติคดีพิเศษที่เกิดขึ้นประจ าเดือน ประจ าปี 
4.6) ข้อมูลสถิติของผู้ต้องขังที่พ้นโทษประจ าเดือน ประจ าปี 
4.7) ข้อมูลสถิติของเด็กที่กระท าความผิดประจ าเดือน ประจ าปี 
4.8) ข้อมูลสถิติของเด็กผู้กระท าความผิดที่ถูกควบคุมความประพฤติ ประจ าเดือน ประจ าปี 
4.9) ข้อมูลสถิติของผู้ เยาว์ที่ได้รับการบ าบัด แก้ไข พื้นฟู ด้านคดีครอบครัวประจ าเดือน 

ประจ าปี 
4.10) ข้อมูลสถิติของผู้เยาว์ที่ได้รับการบ าบัด แก้ไข พื้นฟู ด้านคดีอาญา ประจ าเดือน ประจ าปี 
4.11) ข้อมูลสถิติจ านวนของคดี ประจ าเดือน ประจ าปี 
4.12) ข้อมูลสถิติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมประจ าเดือน ประจ าปี  
4.13) ข้อมูลสถิติการช่วยเหลือให้ความรู้แก่ประชาชนทางกฎหมายประจ าเดือน ประจ าปี  
4.14) ข้อมูลสถานที่ตั้งของส านักงานยุติธรรมจังหวัด กระทรวงยุติธรรม 
4.15) ข้อมูลจ านวนผู้รับค าร้องของส านักงานยุติธรรมจังหวัด กระทรวงยุติธรรม 
4.16) ข้อมูลจ านวนการตรวจสอบและการตรวจราชการแบบบูรณาการกระทรวงยุติธรรม 
4.17) ข้อมูลจ านวนการตรวจสอบและการตรวจราชการแบบปกติกระทรวงยุติธรรม 
4.18) ข้อมูลจ านวนการตรวจสอบและการตรวจราชการแบบกรณีพิเศษกระทรวงยุติธรรม 
4.19) ข้อมูลจ านวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เช่าใช้งานของกระทรวงยุติธรรม 
4.20) ข้อมูลจ านวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อใช้งานของกระทรวงยุติธรรม 
4.21) ข้อมูลจ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
4.22) ข้อมูลจ านวนบุคลากรที่เรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning 
4.23) ข้อมูลจ านวนของผู้ต้องขังของแต่ละพื้นที่ 
4.24) ข้อมูลสถานที่ต้องขังของแต่ละพื้นที่ของกรมราชทัณฑ์ 
4.25) ข้อมูลจ านวนผู้ได้รับการบ าบัด เพื่อฟื้นฟูยาเสพติดของแต่ละพื้นที่ 
4.26) ข้อมูลพื้นที่ต้องเข้าไปดูแลเป็นพิเศษในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
APP12 ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล กระทรวงยุติธรรม มีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังน้ี 

1) สามารถก าหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ในการเรียกดู แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของแต่ละรายการได้ 
2) สามารถก าหนดรหัสอ้างอิงชื่อหน่วยงาน/ฝ่าย/แผนก 
3) สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบ ชื่อหน่วยงาน/ฝ่าย/แผนกตามรหัสอ้างอิง  
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4) สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบ ชื่อต าแหน่งงานตามโครงสร้างของหน่วยงาน 
5) สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบ การฝึกอบรม/ดูงาน อาทิ ชื่อโครงการฝึกอบรม, จ านวนวันที่เข้าอบรม, 

สถานที่จัด 
6) สามารถค้นหาข้อมูลการฝึกอบรม/ดูงาน 
7) สามารถแสดงผลการค้นหาข้อมูลการฝึกอบรม/ดูงาน 
8) สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคลากร อาทิ ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรติดต่อ, 

วุฒิการศึกษา,   การฝึกอบรม, ต าแหน่งงาน, หน่วยงาน/ฝ่าย/แผนก, เงินเดือน 
9) สามารถค้นหาข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคลากร โดยค้นหาข้อมูลตามต าแหน่งงานหรือตาม

หน่วยงาน/ฝ่าย/แผนก 
10) สามารถแสดงผลการค้นหาข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคลากร 
11) สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลอัตราก าลังคนของหน่วยงาน อาทิ ชื่อหน่วยงาน, ต าแหน่งงาน, อัตรา

ก าลังคนของต าแหน่งงาน, อัตราก าลังคนเข้า-ออกของบุคลากร 
12) สามารถค้นหาข้อมูลอัตราก าลังคนของหน่วยงาน 
13) สามารถแสดงผลการค้นหาข้อมูลอัตราก าลังคนของหน่วยงาน 
14) สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการลากับระบบลาอิเล็กทรอนิกส์ 
15) สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลการบริหารเงินเดือนของบุคลากร อาทิ ค่าตอบแทน, ภาษี 
16) สามารถค้นหาข้อมูลการบริหารเงินเดือนของบุคลากร โดยค้นหาตามรายชื่อบุคลากร 
17) สามารถแสดงผลการค้นหาข้อมูลการบริหารเงินเดือนของบุคลากร 
18) สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงาน อาทิ มาตรฐานการประเมิน, สรุปผล  

การประเมิน, เลื่อนต าแหน่ง, เงินเดือน, ช่วงเวลาการประเมิน 
19) สามารถค้นหาข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยค้นหาข้อมูลตามช่วงเวลาการประเมิน 
20) สามารถแสดงผลข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
21) สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลสวัสดิการ อาทิ ค่ารักษาพยาบาล, เงินกู้ 
22) สามารถค้นหาข้อมูลสวัสดิการ โดยค้นหาตามรายชื่อบุคลากร 
23) สามารถแสดงผลการค้นหาข้อมูลสวัสดิการ 
24) สามารถ Import และ Export ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ Spreadsheet Text Word XML และอื่น ๆ 
25) สามารถสรุปรายงานสถิติอัตราก าลังเข้า-ออกบุคลากรของหน่วยงาน 
26) สามารถสรุปรายงานสถิติบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม/ดูงานรายปี 
27) สามารถสรุปรายงานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
28) สามารถเชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมได้ 
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APP13 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังน้ี 
1) สามารถก าหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ในการเรียกดู แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของแต่ละรายการได้ 
2) สามารถก าหนดสิทธิ์ผู้มีอ านาจลงนาม 
3) สามารถก าหนดประเภทหนังสือ อาทิ หนังสือรับ หนังสือออก 
4) สามารถค้นหาประเภทหนังสือ 
5) สามารถแสดงผลการค้นหาประเภทหนังสือ 
6) สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลลงทะเบียนหนังสือ อาทิ ประเภทหนังสือ, เลขทะเบียนรับ, วันที่

ลงทะเบียน, ชื่อหนังสือ, อ้างอิง 
7) สามารถ Import และ Export ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ Spreadsheet Text Word XML และอื่น ๆ 
8) สามารถค้นหาข้อมูลลงทะเบียนหนังสือ โดยค้นหาตามประเภทหนังสือหรือช่วงเวลาวันที่ลงทะเบียน 
9) สามารถแสดงผลข้อมูลลงทะเบียนหนังสือ 
10) สามารถแจ้งเตือนข้อมูลทะเบียนหนังสือของผู้มีสิทธิ์ลงนาม  
11) สามารถลงนาม/ความคิดเห็นของผู้มีสิทธิ์ลงนาม 
12) สามารถแจ้งเตือนข้อมูลทะเบียนหนังสือไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง 
13) สามารถตอบรับทะเบียนหนังสือของผู้รับ อาทิ ลงรับหนังสือ/ไม่ลงรับหนังสือ 
14) สามารถแสดงสถานะของหนังสือไปยังผู้ส่ง อาทิ รับทราบ ด าเนินการหรืออนุมัติ 
15) สามารถสรุปรายงานสถิติของลงรับหนังสือ 
16) สามารถสรุปรายงานสถิติของส่งหนังสือออก 

 
 


