
 

 หน้า 6-1 

 
 
 

 
แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
ในบทน้ีกล่าวถึงสรุปแผนงานและโครงการทั้งหมดที่จัดท า พร้อมกิจกรรมตัวชี้วัดหน่วยงานผู้ที่เกี่ยวข้อง

และงบประมาณในแต่ละปี รวมถึงรายละเอียดความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 4) ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556-2559 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทท่ี 6 



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

                   หน้า 6-2 

6.1 สรุปแผนงานและโครงการ 
 
ตาราง 6.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างมาตรฐาน และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 
2556 2557 2558 2559 

แผนงานที่ 1: จัดท ามาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเน่ือง 
โครงการที่ 1: จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของกระทรวงยุติธรรม 
วัตถุประสงค์: เพ่ือจัดท ากรอบและแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรม 
1. ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจหลัก ฟังก์ชั่นงานหลัก 

และประเมินสถานภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารต่อการสนับสนุน
ฟังก์ชั่นงานหลักของหน่วยงาน 

2. ออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเพ่ือการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

3. วิเคราะห์เปรยีบเทียบช่องว่างระหว่าง
สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารในปัจจุบันกับ
สถาปัตยกรรมองค์กรที่ออกแบบ 

4. จัดท ามาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่
ครอบคลุมความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

5. ก าหนดแผนงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการ
น าสถาปัตยกรรมองค์กรไปสู่การใช้งานจริง 

กระทรวงยุติธรรมมี
สถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise 
Architecture) 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

- 6,500,000 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

6,500,000 

 

 



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

                   หน้า 6-3 

ตาราง 6.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างมาตรฐาน และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
โครงการที่ 2: จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของส านักงานปลัดกระทรวงยติุธรรม 
วัตถุประสงค์: เพ่ือจัดท ากรอบและแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ระยะที่ 1: จัดท าขอบเขตการด าเนินงานเพ่ือจัดท า
สถาปัตยกรรมของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
จัดท าขอบเขตการด าเนินงานการจัดท าสถาปัตยกรรม 
และการสื่อสารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมมี 
สถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise 
Architecture) 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

- 2,500,000 - - 8,000,000 

ระยะที่ 2: ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบ
สถาปัตยกรรมองค์กร 
1. ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจหลัก ฟังก์ชั่นงานหลัก 

และประเมินสถานภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารต่อการสนับสนุน
ฟังก์ชั่นงานหลักของหน่วยงาน 

2. ออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเพ่ือการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

3. วิเคราะห์เปรยีบเทียบช่องว่างระหว่าง
สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารในปัจจุบันกับสถาปัตยกรรม
องค์กรที่ออกแบบ 

4. จัดท ามาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่
ครอบคลุมความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

 - - 5,500,000 -  

 

 



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

                   หน้า 6-4 

ตาราง 6.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างมาตรฐาน และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
โครงการที่ 2: จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของส านักงานปลัดกระทรวงยติุธรรม (ต่อ) 
5. ก าหนดแผนงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุน
การน าสถาปัตยกรรมองค์กรน าไปสู่การใช้
งานจริง 

6. พัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture) ของส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

       

 



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

                   หน้า 6-5 

ตาราง 6.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างมาตรฐาน และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
โครงการที่ 3: จัดท าระบบบริหารจัดการการให้บริการส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (Information Technology  Service Management: ITSM) 
วัตถุประสงค์: เพ่ือจ้างที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะด้านการจัดท ามาตรฐานส าหรับการบริหารจัดการด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในสากล
ให้แก่ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
1. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน 

ISO/IEC20000 IT Service Management 
แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

2. ให้ข้อเสนอแนะด้านการศึกษา วิเคราะห์
สภาพการใช้งาน และการให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเปรยีบเทยีบ
กับมาตรฐาน 

3. ให้ข้อเสนอแนะด้านการก าหนดกระบวนการ
และขั้นตอนมาตรฐานเพ่ือการควบคุม
คุณภาพการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมมีกระบวนการ
บริหารจัดการด้านการ
ให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสารที่เป็น
มาตรฐาน 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

- - - 3,520,000 3,520,000 

 
 

ตาราง 6.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างมาตรฐาน และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ต่อ) 



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

                   หน้า 6-6 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
โครงการที่ 3: จัดท าระบบบริหารจัดการการให้บริการส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (Information Technology  Service Management: ITSM) (ต่อ) 

4. ให้ข้อเสนอแนะด้านการก าหนดกระบวนการ
และขั้นตอนมาตรฐานเพ่ือการปรับปรุง  
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างต่อเน่ือง 

       

โครงการที่ 4: จัดท าระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  (Information Security Management System: ISMS) 
วัตถุประสงค์: เพ่ือจ้างที่ปรึกษาฯ ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดท าระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับตามสากลให้แก่ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
1. จัดท าแผนการจัดท าระบบบริหารจัดการความ

มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS Project 
Plan) 

2. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือด าเนินการก าหนด และ
ทบทวนขอบเขตเบื้องต้นของระบบบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
(Preliminary ISMS Scope)   

3. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือด าเนินการก าหนด และ
ทบทวนนโยบายระบบจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS Policy) 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมมรีะบบบรหิาร
จัดการความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ที่เป็นมาตรฐาน 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 

- - - 3,740,000 3,740,000 



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

                   หน้า 6-7 

ตาราง 6.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างมาตรฐาน และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
โครงการที่ 4: จัดท าระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  (Information Security Management System: ISMS) (ต่อ) 

4. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือด าเนินการประเมินความ
เสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Risk 
Assessment) และจัดท าแผนการจัดการ
ความเสี่ยง (Risk Treatment Plan) 

5. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือด าเนินการจัดท าค า
ประกาศของขอบเขตการน าระบบบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศไปใช้
งาน (Statement of Applicability: SOA) 

6. ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือด าเนินการจัดท าคู่มือ
ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ (ISMS Manual) 

       

รวมงบประมาณแผนงานที่ 1 - 9,000,000 5,500,000 7,260,000 21,760,000 



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

                   หน้า 6-8 

ตาราง 6.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างมาตรฐาน และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
แผนงานที่ 2: พัฒนากรอบการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างยั่งยืน 
โครงการที่ 1: จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรม และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
วัตถุประสงค์: เพ่ือจ้างที่ปรึกษาฯ จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมให้สอดคล้องกับนโยบาย/แผนงานองค์กร นโยบาย/
แผนงานภาครัฐ และทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล 
ระยะที่ 1: จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ฉบบัที่ 4) ของกระทรวงยุติธรรม 
และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 
2556–2559 
1. การวางแผนการด าเนินงานโครงการ 
2. การศึกษาวิเคราะห์ สภาพเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ปัจจุบัน  
3. ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
4. ออกแบบและก าหนดสถาปัตยกรรมระบบ 
5. จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร (ฉบับที่ 4) ของ 
กระทรวงยุติธรรม และส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556 – 2559 

กระทรวงยุติธรรม และ
ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมมีแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2556 – 2559 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
 

7,000,000 - - 
 

- 14,700,000 

 
 
 
 
 



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

                   หน้า 6-9 

ตาราง 6.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างมาตรฐาน และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
โครงการที่ 1: จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรม และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ต่อ) 
ระยะที่ 2: จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ฉบบัที่ 5) ของกระทรวงยุติธรรม 
และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  พ.ศ.  
2560–2562 
1. การวางแผนการด าเนินงานโครงการ 
2. การศึกษาวิเคราะห์ สภาพเทคโนโลยี 
3. สารสนเทศและการสื่อสาร ปัจจุบัน 
4. ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
5. ออกแบบและก าหนดสถาปัตยกรรมระบบ 
6. จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร (ฉบบัที่ 5) ของ 
กระทรวงยุติธรรม และส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.  2560–2562 

กระทรวงยุติธรรม และ
ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมมีแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2560 - 2562 

 - - 7,700,000 -  

รวมงบประมาณแผนงานที่ 2 7,000,000 - 7,700,000 - 14,700,000 
 
 
 
 
 

 
 



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

                   หน้า 6-10 

ตาราง 6.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างมาตรฐาน และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
แผนงานที่ 3: เสริมสร้างความสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โครงการที่ 1: สร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงยุติธรรม  
วัตถุประสงค์:  
1) เพ่ือให้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถประสานงาน 

การท างานร่วมกันได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
2) เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและความเข้าใจในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3) เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงยุติธรรมและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน 
1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท าโครงการ 
2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกีย่วข้อง อาทิ 

ระเบียบ/เกณฑ์ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 
สัมมนา ระเบยีบพัสดุเพ่ือประมาณการ
ค่าใช้จ่ายโครงการ 

3. จัดประชุมหารือ ก าหนดแนวทางการจัด
โครงการ การจัดกิจกรรมภายในทีมงานบริหาร
โครงการ 

4. ประสานงานหน่วยงานภายนอกด้านการจัดหา
วิทยากรและก าหนดเน้ือหา/หลักสูตรการ
บรรยาย 

5. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างความ
ร่วมมือในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงยุติธรรม 

1. ส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวง
ยุติธรรมมีการ
ด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

และการสื่อสาร
อย่างต่อเน่ือง 

2. กระทรวงยุติธรรมมี
การบริหารจัดการ
ทรัพยากร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร
อย่างคุ้มค่า  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
 

478,600 - - - 478,600 

 



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

                   หน้า 6-11 

ตาราง 6.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างมาตรฐาน และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
โครงการที่ 1: สร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงยุติธรรม  (ต่อ) 
6. จัดท ารายงานสรุปผลการจัดโครงการสร้าง

ความร่วมมือในการบรหิารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระทรวงยุติธรรม 

และเกิดประโยชน์
สูงสุด 

3. บุคลากรด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศของส่วน
ราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
และมีการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้
ระหว่างกัน 

      

 
 
 
 
 
 
 
 



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

                   หน้า 6-12 

ตาราง 6.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างมาตรฐาน และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
โครงการที่ 2: เสริมสร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
วัตถุประสงค์:  
1) เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2) เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. จัดท าแผนการประสานความสัมพันธ์ และการ

แลกเปลีย่นประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน 
และบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงานและบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

3. จัดกิจกรรมเชิญผู้เชีย่วชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งจากในและ
ต่างประเทศมาเผยแพร่ความรู้ เพ่ือน าความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

1. ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรมมีการ
ด าเนินกิจกรรมที่
ก าหนดอย่างน้อย 
4 ครั้งต่อปี 

2. หน่วยงานในสังกัด
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรมต้องเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของ
กิจกรรมทั้งหมด 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
 

- 1,100,000 1,210,000 1,210,000 3,520,000 

 
 
 

 



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

                   หน้า 6-13 

ตาราง 6.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างมาตรฐาน และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
โครงการที่ 2: เสริมสร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ต่อ) 
4. พัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือการสร้าง

ความสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์และการ
ประสานงานของบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารภายใน 
กระทรวงยุติธรรม 

5. ติดตามและประเมินผล 

       

รวมงบประมาณแผนงานที่ 3 478,600 1,100,000 1,210,000 1,210,000 3,998,600 
แผนงานที่ 4: บริหารจัดการให้เกิดความต่อเน่ืองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โครงการที่ 1: บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
วัตถุประสงค์: เพ่ือบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้สามารถท างานได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
1. บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ในปัจจุบัน 
ระบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายมีความพร้อม 
ใช้งาน (Availability) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาท าการ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

20,650,000 24,530,000 29,681,500 32,651,000 107,512,500 



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

                   หน้า 6-14 

ตาราง 6.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างมาตรฐาน และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
โครงการที่ 2: บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์: เพ่ือการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศให้สามารถท างานได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ                           
1. บ ารุงรักษาระบบบรหิารจัดการองค์ความรู้ 

และระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
2. บ ารุงรักษาระบบบรหิารจัดการฐานข้อมูล  
3. บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุน   

การบริหารจัดการและการให้บริการ
ประชาชนของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค 

4. บ ารุงรักษาระบบข้อมูลเครือข่ายผูบ้รหิาร 
5. บ ารุงรักษาระบบเครือข่ายยุติธรรมชมุชน 
6. บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล กระทรวงยุติธรรม 
7. บ ารุงรักษาเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรม 

ระบบสารสนเทศ มี
ความพร้อมใช้งาน 
(Availability) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาท าการ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

1,060,000 2,085,000 4,259,000 4,259,000 11,663,000 

รวมงบประมาณแผนงานที่ 4 21,710,000 26,615,000 33,940,500 36,910,000 119,175,500 
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1 29,188,600 36,715,000 48,350,500 45,380,000 159,634,100 
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ตาราง 6.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
แผนงานที่ 1: พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โครงการที่ 1: สัมมนาวิชาการการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 
วัตถุประสงค์: เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนไปสู่ IPv6 เพ่ือเตรียมการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 
1. จัดท าโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน

งบประมาณ 
2. ด าเนินงานโครงการสัมมนาวิชาการการ

ปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 
3. วิเคราะห์ และสรปุผลการด าเนินงาน

โครงการฯ 

ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ
สัมมนาวิชาการ การ
ปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

12,300 - - - 12,300 

โครงการที่ 2: ฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit) 
วัตถุประสงค์: เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการตรวจสอบระบบสารสนเทศ และสามารถตรวจสอบระบบสารสนเทศได้ 
1. จัดท าโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน

งบประมาณ 
2. ด าเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ

ตรวจสอบระบบสารสนเทศ 
3. วิเคราะห์ และสรปุผลการด าเนินงาน

โครงการฯ 

ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนิน โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการ
ตรวจสอบระบบ
สารสนเทศ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

17,100 - - - 17,100 
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ตาราง 6.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
โครงการที่ 3: จัดท ามาตรฐานขีดสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 
วัตถุประสงค์: เพ่ือจัดท ามาตรฐานขีดสมรรถนะด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 
1. จัดท าโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน

งบประมาณ 
2. ด าเนินงานโครงการจัดท ามาตรฐานขีด

สมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของบุคลากร 

3. วิเคราะห์ และสรปุผลการด าเนินงาน
โครงการฯ 

ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ
จัดท ามาตรฐานขีด
สมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารของบุคลากร 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

344,600 - - - 344,600 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที่ 4) ส านักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม พ.ศ. 2556-2559 
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ตาราง 6.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
โครงการที่ 4: พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
วัตถุประสงค์:  
1) เพ่ือฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แกบุ่คลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) เพ่ือพัฒนาทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 
1. จัดท าแผนการฝึกอบรม 
2. ด าเนินการฝึกอบรม 
3. ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม 

บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสารทั้งหมด
ได้รับการฝึกอบรมหรือ
เข้าร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
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 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

- 5,955,500 
 

5,537,400 
 

4,635,400 
 

16,128,300 
 

รวมงบประมาณแผนงานที่ 1 374,000 5,955,500 5,537,400 4,635,400 16,502,300 
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ตาราง 6.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 
2556 2557 2558 2559 

แผนงานที่ 2: เพ่ิมศักยภาพให้กับบุคลากรผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โครงการที่ 1: นิเทศงาน ติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานในส่วนภูมิภาค 
วัตถุประสงค์: เพ่ือนิเทศงาน ติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานในส่วนภูมิภาค 
1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติการเดินทาง 
2. เดินทางไปนิเทศงาน ติดตามและ

ประเมินผลการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานใน
ส่วนภูมิภาค  

3. วิเคราะห์ และสรปุผลการด าเนินงาน
โครงการฯ 

ร้อยละของหน่วยงาน
หน่วยงานในส่วนภูมิภาค
ได้รับการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล การใช้
งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

487,260 887,260 1,073,600 1,180,960 3,629,080 
 

 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที่ 4) ส านักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม พ.ศ. 2556-2559 
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ตาราง 6.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
โครงการที่ 2: พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
วัตถุประสงค์:  
1) เพ่ือฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
2) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการก าหนดนโยบายและวางกรอบแนวทาง ในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหผู้้บรหิารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการในสังกัด 

กระทรวงยุติธรรม 
1. จัดท าแผนการฝึกอบรม 
2. ด าเนินการฝึกอบรม 
3. ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม 

ผู้บริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสารของส่วน
ราชการในสังกัด 
กระทรวงยุติธรรมทั้งหมด
ได้รับการฝึกอบรมหรือ
เข้าร่วมกิจกรรม 
การพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารอย่างน้อย  
- ร้อยละ 20 ในปี  

พ.ศ. 2556 
- ร้อยละ 40 ในปี  

พ.ศ. 2557 
- ร้อยละ 60 ในปี  

พ.ศ. 2558 
- ร้อยละ 80 ในปี  

พ.ศ. 2559 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และผู้บริหาร
ของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

- 1,568,000 585,200 
 

980,100 
 

3,133,300 
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ตาราง 6.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 
2556 2557 2558 2559 

โครงการที่ 3: พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับผู้บริหารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
วัตถุประสงค์:  
1) เพ่ือฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่ผูบ้รหิารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
2) เพ่ือเพ่ิมทักษะด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่ผูบ้ริหารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
1. จัดท าแผนการฝึกอบรม 
2. ด าเนินการฝึกอบรม 
3. ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม 

ผู้บริหารทั้งหมดได้รับ
การฝึกอบรมหรือเข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ                
และการสื่อสาร            
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 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และผู้บริหาร
ของส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

- 1,692,000 1,879,900 
 

2,514,050 
 

6,085,950 
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 ตาราง 6.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)  

กิจกรรม        ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 
2556 2557 2558 2559 

โครงการที่ 4: พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรทั่วไปของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
วัตถุประสงค์:  
1) เพ่ือฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
2) เพ่ือเพ่ิมทักษะการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่เจ้าหน้าที่ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
1. จัดท าแผนการฝึกอบรม 
2. ด าเนินการฝึกอบรม 
3. ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม 

บุคลากรของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ทั้งหมดได้รบัการ
ฝึกอบรมหรือเข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ              
และการสื่อสารอย่างน้อย  
- ร้อยละ 20 ในปี  

พ.ศ. 2556 
- ร้อยละ 40 ในปี  

พ.ศ. 2557 
- ร้อยละ 60 ในปี  

พ.ศ. 2558 
- ร้อยละ 80 ในปี  

พ.ศ. 2559 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และบุคลากร
ของส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

- 1,854,000 
 

2,630,100 
 

2,691,700 
 

7,175,800 
 

รวมงบประมาณแผนงานที่ 2 487,260 6,001,260 6,168,800 7,366,810 20,112,870 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2 861,260 11,956,760 11,706,200 12,002,210 36,526,430 



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

                   หน้า 6-22 

ตาราง 6.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศและการเช่ือมโยงเพ่ือให้เกิดการใช้สารสนเทศอย่างบูรณาการ 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
แผนงานที่ 1: พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเครือข่ายไร้สาย 
โครงการที่ 1: พัฒนาและขยายผลระบบจัดการองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยี Mobile Application 
วัตถุประสงค์: เพ่ือพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ให้มีประสิทธิภาพในการจัดการองค์ความรู้ และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมากขึ้น 
ระยะที่ 1: ขยายผลการใช้งานระบบจัดการองค์
ความรู้ 

1. ขยายผลการใช้งานระบบจัดการองค์
ความรู้โดยพิจารณาจากองค์ความรู้ที่ควร
จัดท า ซึ่งในที่น้ีจะก าหนดให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือหน่วยงานใน
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะต้องมี
การจัดท าหัวข้อองค์ความรู้อย่างน้อย 1 
หัวข้อทุกป ี

2. ทดสอบระบบจัดการองค์ความรู้  
3. จัดฝึกอบรมผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
4. น าระบบจัดการองค์ความรู้ออกไปใช้งาน 
5. ประเมินผลการใช้งานระบบจัดการองค์

ความรู้ 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมมรีะบบจัดการ
องค์ความรู้ใช้งาน 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม/ประชาชน 

- - - - 3,300,000 



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

                   หน้า 6-23 

ตาราง 6.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศและการเช่ือมโยงเพ่ือให้เกิดการใช้สารสนเทศอย่างบูรณาการ 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
โครงการที่ 1: พัฒนาและขยายผลระบบจัดการองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยี Mobile Application (ต่อ) 
ระยะที่ 2: พัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ผ่าน
ทางอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

1. ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์ และ
ออกแบบจัดการองค์ความรู้ผ่านทาง
อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

2. พัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ให้เป็น 
Mobile Web  

3. ทดสอบระบบจัดการองค์ความรู้ผ่านทาง
อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

4. จัดฝึกอบรมผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
5. น าระบบจัดการองค์ความรู้ออกไปใช้งาน 
6. ประเมินผลการใช้งานระบบจัดการองค์

ความรู้ผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมมีระบบจัดการ
องค์ความรู้ใช้งาน และ
สามารถรองรับการ ใช้งาน
ผ่านอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม/ประชาชน 

- - - 3,300,000  



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

                   หน้า 6-24 

ตาราง 6.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศและการเช่ือมโยงเพ่ือให้เกิดการใช้สารสนเทศอย่างบูรณาการ (ต่อ) 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
โครงการที่ 2: พัฒนาและขยายผลระบบฐานข้อมูลกฎหมาย 
วัตถุประสงค์: เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพในการจัดการองค์ความรู้พ้ืนฐานทางด้านกฎหมายต่าง ๆ และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

1. ประชาสมัพันธ์ระบบฐานข้อมูลกฎหมาย 
2. คณะท างานพิจารณาข้อมูลทางด้านกฎหมาย

ที่ควรจัดท า 
3. ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์ และ

ออกแบบระบบฐานข้อมูลกฎหมายผ่าน
ทางอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายให้เป็น 
Mobile Web  

5. ทดสอบระบบฐานข้อมูลกฎหมายผ่านทาง
อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย  

6. จัดฝึกอบรมผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
7. น าระบบฐานข้อมูลกฎหมายผ่านทาง

อุปกรณ์สื่อสารไร้สายออกไปใช้งาน 
8. ประเมินผลการใช้งานระบบฐานข้อมูล

กฎหมายผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

กระทรวงยุติธรรมมีระบบ
ฐานข้อมูลกฎหมายใช้งาน 
และสามารถรองรับการ 
ใช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสาร
ไร้สาย 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม/ส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม/
ประชาชน 

- 
 

- - 863,500 863,500 



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

                   หน้า 6-25 

ตาราง 6.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศและการเช่ือมโยงเพ่ือให้เกิดการใช้สารสนเทศอย่างบูรณาการ (ต่อ) 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
โครงการที่ 3: พัฒนาและขยายผลระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยี Mobile Application 
วัตถุประสงค์: เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการองค์ความรู้พ้ืนฐานในด้านต่าง ๆ และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม 
ระยะที่ 1: ขยายผลการใช้งานระบบการเรียนรู้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1. ขยายผลการใช้งานระบบการเรยีนรู้ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงใช้งานร่วมกัน  

2. ทดสอบระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์   

3. จัดฝึกอบรมผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
4. น าระบบการเรยีนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ออกไปใช้งาน 
5. ประเมินผลการใช้งานระบบการเรียนรู้

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

กระทรวงยุติธรรมม ี
ระบบการเรยีนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ใช้งาน  

ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม/ส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม/
ประชาชน 

- - - - 3,300,000 



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

                   หน้า 6-26 

ตาราง 6.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศและการเช่ือมโยงเพ่ือให้เกิดการใช้สารสนเทศอย่างบูรณาการ (ต่อ) 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
โครงการที่ 3: พัฒนาและขยายผลระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยี Mobile Application (ต่อ) 
ระยะที่ 2: พัฒนาระบบการเรยีนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็น Mobile Web 

1. ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์ และออกแบบ
ระบบการเรยีนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ทางอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

2. พัฒนาระบบการเรยีนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็น Mobile Web 

3. ทดสอบระบบการเรยีนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารไรส้าย 

4. จัดฝึกอบรมผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
5. น าระบบฯ ผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารไรส้าย 

ออกไปใช้งานจริง 
6. ประเมินผลการใช้งานระบบฯ ผ่านทาง

อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

กระทรวงยุติธรรมม ี
ระบบการเรยีนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ใช้งาน 
และสามารถรองรับการ
ใช้งานผ่านอุปกรณ์
สื่อสารไร้สาย 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม/ส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม/
ประชาชน 

- - - 3,300,000  

รวมงบประมาณแผนงานที่ 1 - - - 7,463,500 7,463,500 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

                   หน้า 6-27 

 
ตาราง 6.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศและการเช่ือมโยงเพ่ือให้เกิดการใช้สารสนเทศอย่างบูรณาการ (ต่อ) 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 
2556 2557 2558 2559 

แผนงานที่ 2: พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริการประชาชน 

โครงการที่ 1: พัฒนาระบบการรับและแยกประเภทของการร้องเรียน ร้องทุกข์ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
วัตถุประสงค์: เพ่ือพัฒนาระบบการรับและแยกประเภทของการร้องเรียน ร้องทุกข์ และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

1. ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบการรับและแยกประเภทของ
การร้องเรียน ร้องทุกข์ให้สามารถรองรับการ
ใช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

2. พัฒนาระบบการรับและแยกประเภท
ของการร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้เป็น 
Mobile Web 

3. ทดสอบระบบการรับและแยกประเภทของ
การร้องเรียน ร้องทุกข์ให้สามารถรองรับ
การใช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

4. จัดฝึกอบรมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
5. น าระบบการรับและแยกประเภทของการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์ออกไปใช้งานผ่าน
อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

6. ประเมินผลการใช้งานระบบการรับและ
แยกประเภทของการร้องเรียน ร้องทุกข์
ผ่านอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

กระทรวงยุติธรรมมี
ระบบการรับและแยก
ประเภทของการ
ร้องเรียน ร้องทกุข์ใช้งาน 
และสามารถรองรับการ
ใช้งานผ่านอุปกรณ์
สื่อสารไร้สาย 

 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม/ส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม/
หน่วยงานในส่วนภูมิภาค/
ประชาชน 

- - 841,500 - 841,500 
 



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

                   หน้า 6-28 

 ตาราง 6.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศและการเช่ือมโยงเพ่ือให้เกิดการใช้สารสนเทศอย่างบูรณาการ (ต่อ) 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
โครงการที่ 2: พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนของส านักงานยุติธรรมจังหวัด 
วัตถุประสงค์:  
1) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนของส านักงานยุติธรรมจังหวัด เพ่ือช่วยส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการภายในส านักงานยุติธรรม

จังหวัด และงานบริการประชาชน 
2) เพ่ือสร้างช่องทางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และการบริการประชาชน 
3) เพ่ือตอบสนองนโยบายของกระทรวงยุติธรรมในการจัดต้ังส านักงานยุติธรรมจังหวัด เพ่ือเป็นช่องทางหน่ึงในการอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน โดยประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล และ

งานบริการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ประชาชน 
1. ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์ และออกแบบ

ระบบ 
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการ

ให้บริการประชาชน 
3. ทดสอบระบบ  
4. จัดฝึกอบรมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
5. น าระบบออกไปใช้งาน 
6. ประเมินผลการใช้งานระบบ 

ส านักงานยุติธรรม
จังหวัดมรีะบบการ
บรหิารจัดการและการ
ให้บรกิารประชาชนใช้
งาน 

 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม/หน่วยงานในส่วน
ภูมิภาค/ประชาชน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



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

                   หน้า 6-29 

ตาราง 6.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศและการเช่ือมโยงเพ่ือให้เกิดการใช้สารสนเทศอย่างบูรณาการ (ต่อ) 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
โครงการที่ 3: พัฒนาระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
วัตถุประสงค์: เพ่ือให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการข้อมูลอาสาสมัครร่วมกันจากทุกส่วนงาน สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง และทันสมัย มีความรวดเร็วและ
ความถูกต้องในการประมวลผล และสามารถสืบค้นข้อมูล และสามารถเรียกรายงานที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 
1. ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์และออกแบบ

ระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
2. พัฒนาระบบเครือข่ายยุติธรรมชมุชน 
3. พัฒนา Web Service เพ่ือเชื่อมต่อ

ฐานข้อมูลอาสาสมัครของส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม 

4. พัฒนาการดึงข้อมูลอาสาสมัครของส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าสู่
ฐานข้อมูลหลักกระทรวงยุติธรรม 

5. ทดสอบ และน าระบบเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชนออกใช้งาน 

6. ประเมินผลการใช้งานระบบเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน 

กระทรวงยุติธรรมมี
ระบบอาสาสมัคร
ยุติธรรมใช้งาน 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม/ส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม 

- 735,000 - - 735,000 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

                   หน้า 6-30 

 
ตาราง 6.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศและการเช่ือมโยงเพ่ือให้เกิดการใช้สารสนเทศอย่างบูรณาการ (ต่อ) 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 
2556 2557 2558 2559 

โครงการที่ 4: พัฒนาเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมที่ทุกคนเข้าถึงได้ 
วัตถุประสงค์: เพ่ือเพ่ิมช่องทางในอ านวยความสะดวกการให้บริการประชาชนที่เข้าใช้งานเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมได้ 
1. ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์ และออกแบบ

ระบบเวบ็ไซต์กระทรวงยุติธรรม 
2. พัฒนาระบบเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรม ให้

เป็น Mobile Application และเชื่อมโยงกับ
สื่อสังคมออนไลน์ 

3. ทดสอบระบบเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมผ่าน
ทางอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย และเชื่อมโยงกับ
สื่อสังคมออนไลน์ 

4. จัดฝึกอบรมผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
5. น าระบบเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมผ่านทาง

อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย ออกไปใช้งาน 
6. ประเมินผลการใช้งานระบบเว็บไซต์

กระทรวงยุติธรรม รวมถึงเว็บไซต์มาตรฐาน
ผา่นทางอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

เว็บไซต์กระทรวง
ยุติธรรมที่รองรบัการใช้
งานผ่านอุปกรณ์สื่อสาร
ไร้สาย และสามารถใช้
งานเชื่อมโยงกับสื่อ
สังคมออนไลน์ 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม/ส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม/
หน่วยงานในส่วนภูมิภาค/
ประชาชน 

- - 1,980,000 - 1,980,000 

รวมงบประมาณแผนงานที่ 2 3,888,000 735,000 2,821,500 - 7,444,500 
 



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

                   หน้า 6-31 

ตาราง 6.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศและการเช่ือมโยงเพ่ือให้เกิดการใช้สารสนเทศอย่างบูรณาการ (ต่อ) 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวม

งบประมาณ 2556 2557 2558 2559 
แผนงานที่ 3: พัฒนาบริการสารสนเทศกลางเพ่ือการบริหารจัดการภายในกระทรวงยุติธรรม 
โครงการที่ 1: พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
วัตถุประสงค์: เพ่ือพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการงานเอกสาร เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเอกสารเข้า-ออกให้ครอบคลุมถึงส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 
1. ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์ และ

ออกแบบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์ 
2. พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์    

เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

3. ทดสอบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
4. จัดฝึกอบรมผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
5. น าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ออกไปใช้

งาน 
6. ประเมินผลการใช้งานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส ์

ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมมรีะบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ใช้
งาน 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม/ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม/หน่วยงาน
ในส่วนภูมิภาค/ประชาชน 

- 1,850,000 - - 1,850,000 



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

                   หน้า 6-32 

ตาราง 6.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศและการเช่ือมโยงเพ่ือให้เกิดการใช้สารสนเทศอย่างบูรณาการ (ต่อ) 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวม

งบประมาณ 2556 2557 2558 2559 
โครงการที่ 2: พัฒนาระบบงานงบประมาณ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
วัตถุประสงค์: เพ่ือพัฒนาระบบงานงบประมาณสนับสนุนกระบวนการของบประมาณ เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการค าของบประมาณ เป็นบริการสารสนเทศกลางที่ทุกหน่วยงานสามารถ
น ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
1. ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์และ

ออกแบบระบบงานงบประมาณ 
2. พัฒนาระบบงานงบประมาณ เพ่ือบันทึก

การจัดท าค าของบประมาณที่รองรับการ
บันทึกข้อมูลของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

3. ทดสอบระบบงานงบประมาณ 
4. จัดฝึกอบรมผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
5. น าระบบงานงบประมาณออกไปใช้งาน 
6. ประเมินผลการใช้งานระบบงาน

งบประมาณ 

กระทรวงยุติธรรมมี
ระบบงานงบประมาณ 
ซึ่งหน่วยงานภายใน
สังกัดใช้ร่วมกัน 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม/ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

- - 1,216,000 - 1,216,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

                   หน้า 6-33 

ตาราง 6.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศและการเช่ือมโยงเพ่ือให้เกิดการใช้สารสนเทศอย่างบูรณาการ (ต่อ) 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
โครงการที่ 3: พัฒนาระบบพัสดุครุภัณฑ์ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
วัตถุประสงค์: เพ่ือพัฒนาระบบพัสดุครุภัณฑ์ สนับสนุนกระบวนการจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์และบริหารจัดการต้นทุน สนับสนุนการบริหารจัดการให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น เป็นบริการสารสนเทศ
กลางที่ทุกหน่วยงานสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ อีกทั้งยังส่งเสริมให้การด าเนินของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
1. ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์ และออกแบบระบบ

พัสดุครุภัณฑ์ 
2. พัฒนาระบบพัสดุครุภัณฑ์กลางของกระทรวง

ยุติธรรม 
3. ทดสอบระบบพัสดุครุภัณฑ ์
4. จัดฝึกอบรมผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
5. น าระบบพัสดุครุภัณฑ์ออกไปใช้งาน 
6. ประเมินผลการใช้งานระบบพัสดุครุภัณฑ ์

กระทรวงยุติธรรมมีระบบ
พัสดุครุภัณฑ์ ซึ่งหน่วยงาน
ภายในสังกัดใช้ร่วมกัน 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม/ส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม 

- - - 1,476,000 1,476,000 

โครงการที่ 4: พัฒนาระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
วัตถุประสงค์: เพ่ือพัฒนาระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนขั้นตอนกระบวนการลา ลดปริมาณการใช้กระดาษ และพัฒนาเป็นบริการสารสนเทศกลางที่ทุกหน่วยงานสามารถน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 
1. ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์ และออกแบบระบบ

การลาอิเล็กทรอนิกส ์
2. พัฒนาระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว 
พร้อมทั้งสรุปรายงานข้อมูลการลา  

3. ทดสอบระบบการลาอิเล็กทรอนิกส ์
4. จัดฝึกอบรมผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
5. น าระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ออกไปใช้งาน 
6. ประเมินผลการใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส ์

กระทรวงยุติธรรมมีระบบ
การลาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง
หน่วยงานภายในสังกัดใช้
ร่วมกัน 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม/ส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม 

- - 558,000 - 558,000 



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

                   หน้า 6-34 

ตาราง 6.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศและการเช่ือมโยงเพ่ือให้เกิดการใช้สารสนเทศอย่างบูรณาการ (ต่อ) 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
โครงการที่ 5: พัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายผู้บริหาร 
วัตถุประสงค์: เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายผู้บริหารสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการเวลาของผู้บริหาร เพ่ิมประสิทธิภาพการนัดหมาย และส่งเสริมให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง รวดเร็ว 
1. ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์ และออกแบบระบบ

ข้อมูลเครือข่ายผู้บริหาร 
2. พัฒนาระบบข้อมลูเครือข่ายผูบ้รหิารให้เป็น Mobile 

Application 
3. ทดสอบระบบข้อมูลเครือข่ายผู้บรหิารผ่านทาง

อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย  
4. จัดฝึกอบรมผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
5. น าระบบข้อมลูเครือข่ายผูบ้รหิารออกไปใช้งาน 
6. ประเมินผลการใช้งานระบบข้อมูลเครือข่ายผู้บรหิาร

ผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

กระทรวงยุติธรรมมีระบบ
ข้อมูลเครือข่ายผู้บริหาร 
ใช้งานผ่าน และสามารถ
รองรับการใช้งานผ่าน
อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม/ส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม 

680,000 - - - 680,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที่ 4) ส านักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม พ.ศ. 2556-2559 
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ตาราง 6.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศและการเช่ือมโยงเพ่ือให้เกิดการใช้สารสนเทศอย่างบูรณาการ (ต่อ) 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
โครงการที่ 6: พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล กระทรวงยุติธรรม 
วัตถุประสงค์: เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล กระทรวงยุติธรรมบุคคลให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม 
1. ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์ และออกแบบ 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร

บุคคล 
3. ทดสอบระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร

บุคคล 
4. จัดฝึกอบรมผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
5. น าระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล

ออกไปใช้งาน 
6. ประเมินผลการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

1. หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมมรีะบบ
สารสนเทศการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
กระทรวงยุติธรรมใช้งาน 

2. ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมมรีะบบ
สารสนเทศการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
กระทรวงยุติธรรมใช้งาน 

3. ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมมีการ
เชื่อมโยงข้อมูลบุคคล
ร่วมกัน 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม/ส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม 

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

รวมงบประมาณแผนงานที่ 3 680,000 5,350,000 1,774,000 1,476,000 9,280,000 
 
 
 
 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที่ 4) ส านักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม พ.ศ. 2556-2559 
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ตาราง 6.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศและการเช่ือมโยงเพ่ือให้เกิดการใช้สารสนเทศอย่างบูรณาการ (ต่อ) 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
แผนงานที่ 4: ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการที่ 1: จัดประกวดเทคโนโลยีระบบสารสนเทศสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ได้จริง กระทรวงยุติธรรม 
วัตถุประสงค์:  
1) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถใช้งานได้จริง 
2) เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเสริมสร้างให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
1. ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจัดกิจกรรม

ประกวดผลงาน ภายใต้แนวคิดเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ได้จริง อาทิ 
ระบบสแกนค้นหาภาพใบหน้า 

2. ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมศึกษา
ความต้องการ วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานขององค์กร 

3. ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีการ
พัฒนานวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมยั 

4. ประเมินผลงาน และมอบรางวัลให้แก่นวัตกรรม
ที่ชนะการประกวด 

1. ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมมีการจัดกิจกรรม
ประกวดผลงานนวัตกรรม 
อย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อปี 

2. ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมส่งผล
งานนวัตกรรมเข้าร่วม
ประกวดอย่างน้อย
หน่วยงานละ 1 ผลงาน 
(กรมและหน่วยงานในส่วน
ภูมิภาค) 
 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม/ส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม 

- - 2,299,000 2,299,000 4,598,000 

 
 
 
 
 
 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที่ 4) ส านักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม พ.ศ. 2556-2559 
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ตาราง 6.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศและการเช่ือมโยงเพ่ือให้เกิดการใช้สารสนเทศอย่างบูรณาการ (ต่อ) 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
โครงการที่ 2: ประกวดการรายงานผลการด าเนินงานหน่วยงานในส่วนภูมิภาคผ่านระบบสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์:  
1) เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างจริงจังและต่อเน่ือง 
2) เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างคุ้มค่า 
3) เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่สอดคล้องความต้องการของผู้ใช้ มีความน่าเชื่อถือ ทันสมัย ครบถ้วนสมบูรณ์ มีความถูกต้อง และทันเวลา 
4) เพ่ือให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การวางแผน และก าหนดนโยบาย หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
ระยะที่ 1: จัดกิจกรรมประกวดการรายงานผลการ
ด าเนินงานหน่วยงานในส่วนภูมิภาคน าร่อง 10 แห่ง
ผ่านระบบสารสนเทศ 
1. จัดกิจกรรมประกวดการรายงานผลการ

ด าเนินงานหน่วยงานในส่วนภูมิภาคน าร่อง 10 
แห่งผ่านระบบสารสนเทศ 

2. ประเมินผลงาน และมอบรางวัลให้แก่รายงานผล
การด าเนินงานที่ดีเด่น 

ร้อยละ 60 ของหน่วยงานใน
ส่วนภูมิภาคที่เข้าร่วมประกวด 
มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง 
ทันสมัยที่มีการรายงานผ่าน
ระบบสารสนเทศ 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม/หน่วยงานใน
ส่วนภูมิภาค 

- 1,000,000 - - 5,950,000 

ระยะที่ 2: จัดกิจกรรมขยายผลการประกวดการ
รายงานผลการด าเนินงานหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
ผ่านระบบสารสนเทศ จ านวน 20 แห่ง 
1. จัดกิจกรรมขยายผลการประกวดการรายงานผล

การด าเนินงานหน่วยงานในส่วนภูมิภาคผ่าน
ระบบสารสนเทศ จ านวน 20 แห่ง 

2. ประเมินผลงาน และมอบรางวัลให้แก่รายงานผล
การด าเนินงานที่ดีเด่น 

ร้อยละ 60 ของหน่วยงานใน
ส่วนภูมิภาคที่เข้าร่วมประกวด 
มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง 
ทันสมัยที่มีการรายงานผ่าน
ระบบสารสนเทศ 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม/หน่วยงานใน
ส่วนภูมิภาค 

- - 2,000,000 - 
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ตาราง 6.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศและการเช่ือมโยงเพ่ือให้เกิดการใช้สารสนเทศอย่างบูรณาการ (ต่อ) 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 
2556 2557 2558 2559 

โครงการที่ 2: ประกวดการรายงานผลการด าเนินงานหน่วยงานในส่วนภูมิภาคผ่านระบบสารสนเทศ (ต่อ) 
ระยะที่ 3: จัดกิจกรรมขยายผลการประกวดการ
รายงานผลการด าเนินงานหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
ผ่านระบบสารสนเทศ จ านวน 81 แห่ง 
1. จัดกิจกรรมขยายผลการประกวดการรายงานผล

การด าเนินงานหน่วยงานในส่วนภูมิภาคผ่าน
ระบบสารสนเทศ จ านวน 81 แห่ง 

2. ประเมินผลงาน และมอบรางวัลให้แก่รายงานผล
การด าเนินงานที่ดีเด่น 

ร้อยละ 40 ของหน่วยงานใน
ส่วนภูมิภาคที่เข้าร่วมประกวด 
มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง 
ทันสมัยทีม่ีการรายงานผ่าน
ระบบสารสนเทศ 

 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม/หน่วยงานใน
ส่วนภูมิภาค 

- - - 2,500,000  

รวมงบประมาณแผนงานที่ 4 - 1,000,000 4,299,000 4,799,000 10,098,000 
 



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

                   หน้า 6-39 

ตาราง 6.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศและการเช่ือมโยงเพ่ือให้เกิดการใช้สารสนเทศอย่างบูรณาการ (ต่อ) 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
แผนงานที่ 5: พัฒนาการบูรณาการข้อมูล 
โครงการที่ 1: พัฒนาการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการกระทรวงยุติธรรม 
วัตถุประสงค์:  
1) เพ่ือพัฒนาการบูรณาการข้อมูลกระทรวงยุติธรรมของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานภายนอก ให้เกิดการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธภิาพ 
2) เพ่ือพัฒนาการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิตในระดับผูบ้ริหาร 
1. ศึกษา และวิเคราะห์ความต้องการ          

การเชื่อมโยง และแลกเปลีย่นข้อมูล 
2. ออกแบบแนวทาง และจัดท ามาตรฐานการ

เชื่อมโยงข้อมูล 
3. พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ 
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเชิงกลยทุธ์กระทรวง

ยุติธรรม 
5. ติดต้ังและทดสอบระบบ 
6. ฝึกอบรมผู้ใช้งาน 
7. น าระบบไปใช้งาน 

กระทรวงยุติธรรมมีระบบ
สารสนเทศเชิงกลยุทธ์ที่
สนับสนุนการติดสินของ
ผู้บริหาร 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม/ส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม 

- - - 20,018,200 20,018,200 



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

                   หน้า 6-40 

ตาราง 6.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศและการเช่ือมโยงเพ่ือให้เกิดการใช้สารสนเทศอย่างบูรณาการ (ต่อ) 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
โครงการที่ 2: พัฒนาศูนย์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงยุติธรรม (MOJ Enterprise Portal) 
วัตถุประสงค์: เพ่ือพัฒนาศูนย์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงยุติธรรมใหส้ามารถใช้งานระบบสารสนเทศของกระทรวงยุติธรรมได้จากจุดเดียว 
1. ศึกษาและคัดเลือกบริการอิเล็กทรอนิกส ์
2. ก าหนดมาตรฐานการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 
3. การพัฒนาการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 
4. ติดต้ังและทดสอบระบบศูนย์กลางบริการ

อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงยุติธรรม  (MOJ 
Enterprise Portal) 

5. การฝึกอบรมผู้ใช้งาน 
6. การน าระบบไปใช้งาน 

กระทรวงยุติธรรมมีการ
เชื่อมโยงเข้าสู่ศูนย์กลาง
บริการอิเล็กทรอนิกส์ของ
กระทรวงยุติธรรม 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม/ส่วนราชการใน
สังกดักระทรวงยุติธรรม 

- - 18,682,000 - 18,682,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

                   หน้า 6-41 

ตาราง 6.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศและการเช่ือมโยงเพ่ือให้เกิดการใช้สารสนเทศอย่างบูรณาการ (ต่อ) 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวม

งบประมาณ 2556 2557 2558 2559 
โครงการที่ 3: บริหารจัดการฐานข้อมูลกลางลายพิมพ์น้ิวมือมาตรฐานกระทรวงยุติธรรม 
วัตถุประสงค์:  
1) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม จัดเก็บ ค้นหา ลายพิมพ์น้ิวมือ ลายพิมพ์น้ิวมือแฝง ลายพิมพ์ฝ่ามือ และลายพิมพ์ฝ่ามือแฝงเพ่ือสนับสนุนงานในกระบวนการยุติธรรม 
2) เพ่ือสร้างระบบฐานข้อมูลกลางลายพิมพ์น้ิวมือ ที่มีมาตรฐานกลางมาตรฐานเดียว และสามารถรับข้อมูลลายพิมพ์น้ิวมือระหว่างประเทศ เพ่ือท าการสืบค้นลายพิมพ์น้ิวมือ (AFIS) ได้ 
3) เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ทางด้านลายพิมพ์น้ิวมือและลายพิมพ์ฝ่ามือ เพ่ือสนับสนุนให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม 
4) เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในอนาคต ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม เรื่องการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนด าเนินการ

กระบวนการยุติธรรมแห่งชาติแบบบูรณาการ 
ระยะที่ 1: ก าหนดมาตรฐานการจัดเก็บ และ
แลกเปลีย่นข้อมูล 
1. ศึกษา วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน และความ

ต้องการใช้งานลายพิมพ์น้ิวมือของส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม 

2. ก าหนดมาตรฐานการจัดเก็บ และแลกเปลี่ยน
ข้อมูล 
2.1 ก าหนดมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
2.2 ก าหนดวิธีการสืบค้นข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล   
และการเชื่อมโยงข้อมูล 

3. จัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลกลางลาย
พิมพ์น้ิวมือ 

กระทรวงยุติธรรมมี
มาตรฐานการในการจัดเก็บ
ลายพิมพ์น้ิวมือ 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม/ส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม 

- 463,311,000 - - 512,239,000 

 
 
 



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

                   หน้า 6-42 

 

ตาราง 6.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศและการเช่ือมโยงเพ่ือให้เกิดการใช้สารสนเทศอย่างบูรณาการ (ต่อ) 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวม

งบประมาณ 2556 2557 2558 2559 
โครงการที่ 3: บริหารจัดการฐานข้อมูลกลางลายพิมพ์น้ิวมือมาตรฐานกระทรวงยุติธรรม (ต่อ) 
ระยะที่ 2: ก าหนดแนวทางการทดสอบการเชื่อมโยง 
และสืบค้น ข้อมูลลายพิมพ์น้ิวมือ 
1. ออกแบบสถาปัตยกรรมการเชื่อมโยง และสบืค้น 

ข้อมูลลายพิมพ์น้ิวมือ  
2. ก าหนดแนวทางการทดสอบการเชื่อมโยง และ

สืบค้น ข้อมูลลายพิมพ์น้ิวมือ 

กระทรวงยุติธรรมมีระบบ
ฐานข้อมูลกลางลายพิมพ์
น้ิวมือใช้งาน 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม/ส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม 

- - 236,689,000 -  

รวมงบประมาณแผนงานที่ 5 - 463,311,000 255,371,000 20,018,200 738,700,200 
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3 4,568,000 470,396,000 264,265,500 33,756,700 772,986,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

                   หน้า 6-43 

ตาราง 6.4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน เครือข่ายสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์   
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
แผนงานที่ 1: เสริมศักยภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม 

โครงการที่ 1: เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
วัตถุประสงค์:  
1) เพ่ือปรับปรุงระบบเครือข่ายใหม้ีประสิทธภิาพ และสมรรถนะของระบบที่สูงขึ้นรองรบัการสื่อสารข้อมูลด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายแบบ 10 Gigabit Ethernet (10GE) 
2) เพ่ือปรับปรุงระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยใหม้ีประสิทธภิาพ เพ่ิมระดับการป้องกันและบรรเทาปัญหาจากการคุกคามที่มีรูปแบบหลากหลาย 
3) เพ่ือให้ระบบเครือข่ายของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสามารถรองรบัการท างานร่วมกับเทคโนโลย ีและการบริการในอนาคตได้อย่างมีประสิทธภิาพ อาทิ Cloud Computing และการ

ท างานร่วมกับ IPv6 
1. ส ารวจ ศึกษา และวิเคราะห์ประเมินสถานภาพของ

ระบบเครือข่าย 
2. ออกแบบรายละเอียดเพ่ือปรับปรุงระบบเครือข่าย 
3. จัดหา และติดต้ังอุปกรณ์เครือข่าย 
4. ทดสอบการท างานของระบบและปรบัแต่งค่าการ

ท างานของระบบให้เหมาะสม 
5. จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม และด าเนินการ

ฝึกอบรม 
 

1. ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรมมรีะบบ
เครือข่ายที่รองรบัการ
สื่อสารความเร็วสูง
ขนาด 10GE 

2. ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
มีระบบเครือข่ายที่
รองรบัการใหบ้รกิาร
ได้ต่อเน่ืองตลอดวัน 
และเวลาท าการ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

- 81,213,000 - - 81,213,000 

 
 
 



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

                   หน้า 6-44 

ตาราง 6.4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน เครือข่ายสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ (ต่อ) 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
โครงการที่ 2: เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายความเร็วสูงส าหรับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค 
วัตถุประสงค์:  
1) เพ่ือปรับปรุงความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ตให้สามารถรองรบัความต้องการในการใช้งานของหน่วยงานส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมในส่วนภูมภิาค 
2) เพ่ือจัดหาอุปกรณ์และติดต้ังระบบอินเทอร์เน็ตทีม่ีความเร็วสูง  
1. การศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาและความต้องการใช้

งานระบบอินเทอร์เน็ต 
2. จัดท าแผนรายละเอียดการปรับปรุงระบบ

อินเทอร์เน็ตส าหรับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค 
3. จัดหา และติดต้ังระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
4. ทดสอบประสิทธิภาพระบบอินเทอร์เน็ตมีความ

สอดคล้องกับแผนปรับปรุง 

ร้อยละ 80 ของหน่วยงาน
ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมในส่วนภูมิภาคมี
ระบบอินเทอร์เน็ตที่มี
ความเร็วสูง  

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

- 942,600 28,852,200 28,852,200 58,647,000 
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ตาราง 6.4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน เครือข่ายสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ (ต่อ) 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
โครงการที่ 3: ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพ่ือรองรับระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม 
วัตถุประสงค์:  
1) เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ 
2) เพ่ือจัดหาปรับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ใช้งานมานาน 
3) เพ่ือให้ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสามารถรองรับการให้บริการระบบ Cloud Computing ของกระทรวงยุติธรรมในอนาคต 
ระยะที่ 1: ส ารวจเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ใช้งานเป็น
ระยะเวลานานและความต้องการระบบสารสนเทศ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการของระบบสารสนเทศที่

ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และระบบสารสนเทศที่จะ
พัฒนาขึ้นใหม่ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

2. ออกแบบ และก าหนดรายละเอียดระบบสารสนเทศที่
ใช้งานอยู่ในปัจจุบันและระบบสารสนเทศที่จะ
พัฒนาขึ้นในอนาคตที่สามารถควบรวม 
(Consolidate) อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เดียวกันได้ รวมถึงจัดท ารายละเอยีดแผนงานในการ
ควบรวม และติดต้ังระบบสารสนเทศ 

3. ส ารวจความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทีม่ีอายุการใช้งานเป็นระยะ
เวลานาน รวมถึงจัดท าแผนการปรับเปลีย่นเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

4. ศึกษา และวิเคราะห์รายละเอยีดความต้องการของ
ระบบ Cloud Computing รวมถึงจัดท ารายละเอยีด
แผนการด าเนินการเพ่ือติดต้ังระบบ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสารมีผลสรุป
การวิเคราะห์ระบบ
สารสนเทศที่ใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบันและ           
ระบบสารสนเทศที่จะ
พัฒนาขึ้นใหม่ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

- - - - 61,925,000 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที่ 4) ส านักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม พ.ศ. 2556-2559 
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ตาราง 6.4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน เครือข่ายสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ (ต่อ) 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
โครงการที่ 3: ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพ่ือรองรับระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม (ต่อ) 
ระยะที่ 2: จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ติดต้ัง 
ทดสอบและน าไปใช้งาน 
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายตามแผนการ

ด าเนินการ 
2. ท าการติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบ

สารสนเทศ รวมถึงระบบ Cloud Computing 
ตามล าดับแผนงาน 

3. ท าการทดสอบการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายและระบบสารสนเทศ 

4. จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม และด าเนินการฝึกอบรม
เพ่ือถ่ายทอดทักษะและเทคโนโลยีให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบ 

1. ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสารลด
จ านวนเครื่องแม่ข่าย 
และรองรับการ
ขยายตัวของระบบใน
อนาคต 

2. ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสารมี
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายและอุปกรณ์ 
เพ่ือรองรับระบบ
สารสนเทศที่
พัฒนาขึ้นใหม่ 

3. ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร
ปรับเปลี่ยนเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่
ใช้งานมานาน 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

- - 57,561,500 4,363,500  
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ตาราง 6.4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน เครือข่ายสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ (ต่อ) 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่

เก่ียวข้อง 
งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559  
โครงการที่ 4: พัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ 
วัตถุประสงค์: เพ่ือจัดสร้างห้องศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม ณ อาคารที่ท าการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่เพ่ือรองรบัในการติดต้ังระบบเครือข่าย และระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แมข่่ายส าหรับ
ให้บริการระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลหลักของกระทรวงยุติธรรม และเป็นจุดศูนย์รวมการสื่อสารขอ้มูลระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทั้งหมด 
1. จัดท าแผนด าเนินการ และรายงานการออกแบบ

ระบบการจัดท าศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม 
2. จัดหาอุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ ภายในศูนย์

คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม และพร้อมติดต้ัง
ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรมทั้งหมด 
โดยมีรายละเอยีดดังต่อไปน้ี 

- ระบบห้องศูนย์คอมพิวเตอร์  
- ระบบพ้ืนยกส าเร็จรูป 
- ระบบไฟฟ้า  
- ระบบส ารองไฟฟ้า  
- ระบบปรบัอากาศแบบควบคุมความชื้น  
- ระบบตรวจจับควันไฟความไวสูง 
- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  
- ระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ  
- ระบบตรวจจับการรั่วซมึของน้ า  
- ระบบเฝ้าดู และแจ้งเตือนอัตโนมัติ  
- ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
- ระบบสายสัญญาณ  
- ระบบห้องควบคุม  
- ระบบห้องประชุม  

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสารมีศูนย์
คอมพิวเตอร์กระทรวง
ยุติธรรมแห่งใหม ่

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

- - - 217,590,600 217,590,600 
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ตาราง 6.4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน เครือข่ายสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ (ต่อ) 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559  
โครงการที่ 4: พัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ (ต่อ) 
3. ทดสอบระบบต่าง ๆ ที่มีการติดต้ังภายในห้องศูนย์

คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรมให้แล้วเสร็จ 
ด าเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบและ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจ หลักการ 
วิธีการ Set Up รวมถึงการแกไ้ขปัญหาเบื้องต้น 

       

โครงการที่ 5: ทดแทนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
วัตถุประสงค์:  
1) เพ่ือปรับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ล้าสมยัที่มีการใช้งานมากกว่า 5 ปี 
2) เพ่ือให้มีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อความต้องการ 
1. ส ารวจจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานที่ต้องการ

เพ่ิมเติมและเครื่องคอมพิวเตอร์ทีม่ีอายุการใช้งาน
มากกว่า 5 ปี  

2. จัดท าแผนการปรับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์
พ้ืนฐานที่ใช้งานมามากกว่า 5 ปี และการเพ่ิมจ านวน
เครื่องคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

3. จัดหาและปรับเปลีย่นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการ
ใช้งานมากกว่า 5 ปีและจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
พ้ืนฐานให้เพียงพอต่อความต้องการ 

1. ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
มีเครื่องคอมพิวเตอร์
พ้ืนฐานที่ทันสมัย 

2. ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
มีอัตราส่วนระหว่าง
เครื่องคอมพิวเตอร์
พ้ืนฐานและเจ้าหน้าที่
เป็น 1:1 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

- 14,374,800 17,249,800 17,249,800 48,874,400 

รวมงบประมาณแผนงานที่ 1 - 96,530,400 103,663,500 268,056,100 468,250,000 
 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที่ 4) ส านักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม พ.ศ. 2556-2559 
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ตาราง 6.4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน เครือข่ายสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ (ต่อ) 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
แผนงานที่ 2: เพ่ิมศักยภาพระบบสื่อสารส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
โครงการที่ 1: เพ่ิมศักยภาพระบบการประชุมระยะไกล (VDO Conference)  
วัตถุประสงค์:  
1) เพ่ือจัดหาและพัฒนาระบบ VDO Conference ที่ครอบคลุมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
2) เพ่ือจัดหาและพัฒนาระบบ VDO Conference รองรับการเพ่ิมจ านวนของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคน าร่อง 
ระยะที ่1: จัดหาและติดต้ังระบบ VDO Conference 
ส าหรับ 6 หน่วยงานและยุติธรรมน าร่อง 10 จังหวัด 
1. ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการระบบ VDO 

Conference ส าหรับหน่วยงาน 6 หน่วยงาน และ
หน่วยงานในส่วนภูมิภาคน าร่อง 10 จังหวัด 

2. จัดหาและติดต้ังระบบ VDO Conference ส าหรับ 
6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมบังคับคดี กรมราชทัณฑ์  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส านักงาน ป.ป.ท ส านักงาน 
ป.ป.ง และส านักงาน ป.ป.ส และหน่วยงานใน
ภูมิภาค 10 จังหวัด 

3. ทดสอบและน าไปใช้งาน 
4. ประเมินผลการใช้งานระบบ 

1. ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสารมีผล
การศึกษาและ
วิเคราะห์ระบบ VDO 
Conference รวมถึง
แผนการด าเนินการ 

2. ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสารมี
ระบบ VDO 
Conference 
เชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงาน 6 
หน่วยงานและ
หน่วยงานในส่วน
ภูมิภาคน าร่อง 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร/
หน่วยงานใน 
ส่วนภูมิภาค 

28,000,000 - - - 43,000,000 

 



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

                   หน้า 6-50 

ตาราง 6.4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน เครือข่ายสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ (ต่อ) 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวม

งบประมาณ 2556 2557 2558 2559 
โครงการที่ 1: เพ่ิมศักยภาพระบบการประชุมระยะไกล (VDO Conference) (ต่อ) 
ระยะที่ 2: จัดหาระบบ VDO Conference ส าหรับ
ส่วนขยาย 
1. จัดหาและติดต้ังระบบ VDO Conference ส าหรับ

5 หน่วยงาน  ได้แก่ ส านักกิจการยุติธรรม สถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กรมคุมประพฤติ กรมพินิจ และหน่วยงานใน
ภูมิภาค 

2. ทดสอบและน าไปใช้งาน 
3. ประเมินผลการใช้งานระบบ 
4. ศึกษาและวิเคราะห์ระบบ VDO Conference ที่ใช้

งานอยู่ในปัจจุบันมีความเพียงพอส าหรับหน่วยงาน
ที่จะเพ่ิมและหน่วยงานในส่วนภูมิภาค 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสารมีระบบ 
VDO Conference 
เชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานส่วนขยาย 5 
หน่วยงานและส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดน าร่อง 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร/
หน่วยงานใน 
ส่วนภูมิภาค 

- - 15,000,000 -  

 
 
 
 
 
 
 
 



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

                   หน้า 6-51 

 
ตาราง 6.4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน เครือข่ายสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ (ต่อ) 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 
2556 2557 2558 2559 

โครงการที่ 2: จัดหาและพัฒนาระบบ Unified Communications (UC) 
วัตถุประสงค์: เพ่ือพัฒนาระบบ Unified Communications ส าหรับส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
1. ศึกษาและวิเคราะห์ระบบ Unified 

Communications ที่เหมาะสมส าหรับการใช้งาน
ภายในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

2. จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ือพัฒนาระบบ UC 
3. พัฒนาระบบ UC เพ่ือใช้งานร่วมกับระบบ

สารสนเทศต่าง ๆ ในหน่วยงาน 
4. ทดสอบและน าไปใช้งาน 
5. จัดท าการฝึกอบรมให้แกเ่จ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบและ

ผู้ใช้งาน 
 

1. ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสารมีผล
การศึกษาและ
วิเคราะห์ระบบ UC 
ที่เหมาะสมกับ
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

2. ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสารมี
ระบบ Unified 
Communications 
ในการติดต่อสื่อสาร
ได้จากทุกสถานที่
และทุกเวลา 
 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

- - 15,946,000 - 15,946,000 

 



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

                   หน้า 6-52 

 
 
ตาราง 6.4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน เครือข่ายสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ (ต่อ) 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่
เก่ียวข้อง 

งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 
2556 2557 2558 2559 

โครงการที่ 2: จัดหาและพัฒนาระบบ Unified Communications (UC) (ต่อ) 
 3. ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
และการสื่อสารมี
ระบบ Unified 
Communications 
ที่สามารถใช้งาน
ร่วมกับระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ 
ภายในองค์กรได้ 

      

รวมงบประมาณแผนงานที่ 2 28,000,000 - 30,946,000 - 58,946,000 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

                   หน้า 6-53 

ตาราง 6.4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน เครือข่ายสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ (ต่อ) 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยงานผู้ที่เก่ียวข้อง งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 
แผนงานที่ 3: เพ่ิมศักยภาพการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศกระทรวงยุติธรรม 
โครงการที่ 1: จัดท าศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง (DR Site) 
วัตถุประสงค์: เพ่ือจัดท าศูนย์ปฏิบัติงานส ารองเพ่ือให้ระบบสารสนเทศของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสามารถใหบ้ริการได้อย่างต่อเน่ือง 
1. จัดหาสถานที่ต้ังศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง 
2. ศึกษาความต้องการของระบบสารสนเทศที่

จะติดต้ังภายในศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง 
3. จัดหาเครื่องและอุปกรณ์ส าหรับพัฒนาและ

ติดต้ังระบบสารสนเทศภายในศูนย์
ปฏิบัติงานส ารอง 

4. ท าการทดสอบระบบและน าไปใช้งาน 
5. ประเมินผลการใช้งานระบบ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสารมีศูนย์
ปฏิบัติงานส ารองเพ่ือให้
ระบบสารสนเทศ
สามารถให้บริการได้
อย่างต่อเน่ือง 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

- - 56,528,600 - 56,528,600 

โครงการที่ 2: จัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์แบบองค์กร 
วัตถุประสงค์: 
1) เพ่ือจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสแบบองค์กร จ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 License 
2) เพ่ือให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมรีะบบป้องกันไวรัสทีเ่ชื่อถือได้และมปีระสิทธิภาพในการก าจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์มี

ประสิทธภิาพสูงสุด 
1. จัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

แบบองค์กร 
2. ติดต้ังโปรแกรมป้องกันไวรสั 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมมีโปรแกรม
ป้องกันไวรัสครอบคลมุ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้
งาน 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

1,350,000 - - - 1,350,000 

รวมงบประมาณแผนงานที่ 3 1,350,000 - 56,528,600 - 57,878,600 
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4 29,350,000 96,530,400 191,138,100 268,056,100 585,074,600 



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

                   หน้า 6-54 

 


