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แผนการด าเนินโครงการติดต้ังระบบเครือข่ายไรส้าย (Wireless LAN) 
อาคารที่ท าการกระทรวงยุติธรรม 
งบประมาณด าเนินการโครงการติดต้ังระบบเครือข่ายไร้สาย 
(Wireless LAN) อาคารที่ท าการ กระทรวงยุติธรรม 
แผนการด าเนินโครงการจัดท าระบบสื่อประชาสัมพันธ์ 
ทางจอภาพดิจิตอล (Digital Signage) และระบบบริหารจัดการ 
ห้องประชุม (Reservation Meeting Room System)  
อาคารที่ท าการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ 
งบประมาณด าเนินการโครงการจัดท าระบบสื่อประชาสัมพันธ์ 
ทางจอภาพดิจิตอล (Digital Signage) และระบบบริหารจัดการ
ห้องประชุม (Reservation Meeting Room System)  
อาคารที่ท าการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ 
แผนการด าเนินโครงการจัดหาและพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
แบบเสมือน (Virtual Office) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติราชการ 
งบประมาณด าเนินการโครงการจัดหาและพัฒนาระบบ 
การปฏิบัติงานแบบเสมือน (Virtual Office) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติราชการ 
แผนการด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
ด้วยโปรแกรมจัดการส านักงาน กระทรวงยุติธรรม 
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งบประมาณด าเนินการโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
ด้วยโปรแกรมจัดการส านักงาน กระทรวงยุติธรรม 
แผนการด าเนินโครงการจัดท าระบบรักษาความปลอดภัย 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม 
งบประมาณด าเนินการโครงการจัดท าระบบรักษาความปลอดภัย
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม 
แผนการด าเนินโครงการจัดท าศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง (DR Site) 
กระทรวงยุติธรรม ระยะที่ 2 
งบประมาณด าเนินการโครงการจัดท าศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง  
(DR Site) กระทรวงยุติธรรม ระยะที่ 2 
แผนการด าเนินโครงการจัดท าระบบการควบคุมการเข้าถึงระบบ 
(Access Control) แบบ Multi-Factor 
งบประมาณด าเนินการโครงการจัดท าระบบการควบคุมการเข้าถึง
ระบบ (Access Control) แบบ Multi-Factor 
แผนการด าเนินโครงการจัดท ามาตรฐานความม่ันคงปลอดภัย 
Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม 
งบประมาณด าเนินการโครงการจัดท ามาตรฐานความม่ันคง
ปลอดภัย Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม 
แผนการด าเนินโครงการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
และแนวปฏิบัติเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
แผนการด าเนินโครงการผลักดันให้บุคลากรมีการติดต่อ
ประสานงานผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารภาครัฐ 
แผนการด าเนินโครงการส่งเสริมการแข่งขันนวัตกรรม 
การให้บริการ 
แผนการด าเนินโครงการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนการด าเนินโครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูลกระทรวงยุติธรรม 
งบประมาณด าเนินการโครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูล 
กระทรวงยุติธรรม 
แผนการด าเนินโครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูล 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
งบประมาณด าเนินการโครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูลส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 
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แผนการด าเนินโครงการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
พ.ศ. 2560-2564 
แผนการด าเนินโครงการจัดท ามาตรฐานการให้บริการ 
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะที่ 1 
แผนการด าเนินโครงการจัดท ามาตรฐานการให้บริการ 
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะที่ 2 
งบประมาณด าเนินการโครงการจัดท ามาตรฐานการให้บริการ 
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะที่ 1 
งบประมาณด าเนินการโครงการจัดท ามาตรฐานการให้บริการ 
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะที่ 2   
แผนการด าเนินการโครงการแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
กระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
พ.ศ. 2565-2569   
งบประมาณด าเนินการโครงการแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
กระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
พ.ศ. 2565-2569 
แผนการด าเนินโครงการปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
งบประมาณด าเนินการโครงการปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 
งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาระบบเพ่ือสนับสนุน 
การตัดสินใจของผู้บริหาร 
แผนการด าเนินโครงการจัดหาซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับวิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 
งบประมาณด าเนินการโครงการจัดหาซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 
ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 
แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 
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แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบ Learning Management System 
งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาระบบ Learning 
Management System 
แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบส านักงานยุติธรรมจังหวัด 
งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาระบบส านักงานยุติธรรมจังหวัด 
แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบูรณาการ
ข้อมูลการให้บริการงานยุติธรรม 
งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการบูรณาการข้อมูลการให้บริการงานยุติธรรม 
แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ 
งบประมาณด าเนินโครงการพัฒนาระบบลาอิเล็กทรอนิกส์ 
แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบจองห้องประชุม 
อิเล็กทรอนิกส์ 
งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาระบบจองห้องประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ 
แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบทะเบียนครุภัณฑ์ 
งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาระบบทะเบียนครุภัณฑ์ 
แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบนัดหมายประชุม 
งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาระบบนัดหมายประชุม 
แผนการด าเนินโครงการจัดหาเครื่องจัดการอิเล็กทรอนิกส์   
งบประมาณด าเนินการโครงการจัดหาเครื่องจัดการอิเล็กทรอนิกส์ 
แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและกระบวนงาน
อิเล็กทรอนิกส์ 
งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
และกระบวนงานอิเล็กทรอนิกส์ 
แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาระบบห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ 
แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูล 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูล
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

5-95 
5-96 

 
5-97 
5-97 
5-98 

 
5-99 

 
5-100 
5-101 
5-102 

 
5-102 

 
5-103 
5-104 
5-105 
5-105 
5-106 
5-107 
5-108 

 
5-108 

 
5-109 
5-110 

 
5-111 

 
5-111 

 
 

สารบัญตาราง 



 
 

 

   หน้า 
บทท่ี 5 ตาราง 5.2-83 

 
ตาราง 5.2-84 
 
ตาราง 5.2-85 
ตาราง 5.2-86 
 
ตาราง 5.2-87 
ตาราง 5.2-88 
 
ตาราง 5.2-89 
 
ตาราง 5.2-90 
 
ตาราง 5.2-91 
 
ตาราง 5.2-92 
 
ตาราง 5.2-93 
 
ตาราง 5.2-94 
 
ตาราง 5.2-95 
 
ตาราง 5.2-96 
 
ตาราง 5.2-97 
 
 
ตาราง 5.2-98 
 
ตาราง 5.2-99 
 
 

แผนการด าเนินโครงการพัฒนามาตรฐานเว็บไซต์ 
ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ (Web Accessibility) กระทรวงยุติธรรม 
งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนามาตรฐานเว็บไซต์ที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ (Web Accessibility) กระทรวงยุติธรรม 
แผนการด าเนินโครงการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานสังกัด สป.ยธ. 
งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน 
สังกัด สป.ยธ.   
แผนการด าเนินโครงการพัฒนาเว็บไซต์ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 
งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาเว็บไซต์ส านักงาน 
ยุติธรรมจังหวัด 
แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลความรู้ 
ด้านกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน 
งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูล
ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน 
แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบเพ่ือรองรับการท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์   
งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาระบบเพ่ือรองรับ 
การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
กระทรวงยุติธรรม 
งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน  
ร้องทุกข์ กระทรวงยุติธรรม 
หลักสูตรโครงการพัฒนาทักษะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) 
แผนการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะผู้บริหาร 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) 
งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารส าหรับผู้บริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
หลักสูตรโครงการพัฒนาทักษะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
แผนการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
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งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาทักษะผู้บริหาร 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หลักสูตรโครงการพัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
แผนการด าเนินโครงการพัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาความรู้และทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร   
แผนการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม มีภำรกิจหลักในกำรยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กร  
เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรให้บริกำร พัฒนำยุทธศำสตร์กระทรวงยุติธรรมและขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติอย่ำง
เป็นระบบและต่อเนื่อง พัฒนำระบบยุติธรรมเพื่อให้บริกำรและช่วยเหลือประชำชน พัฒนำกฎหมำยที่อยู่ใน
ควำมรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรมเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง พัฒนำขีดสมรรถนะบุคลำกรและเสริมสร้ำง
คุณภำพชีวิตของบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนเพื่อสร้ำงคุณค่ำให้แก่องค์กร บูรณำกำรและประสำนควำมร่วมมือ
ด้ำนกำรพัฒนำกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมกับทุกภำคส่วนทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อให้บรรลุภำรกิจ
ข้ำงต้น ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมจึงได้มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำประยุกต์ใช้ใน
กำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้นจึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม         
พ.ศ. 2560-2564 ขึ้น โดยยึดกรอบนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทย ระยะ         
พ.ศ. 2554-2563 แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 
ของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศกระบวนกำรยุติธรรม               
พ.ศ. 2559-2562 แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอำเซียน ปี 2563 และกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับที่มีผลต่อกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมถึงกำรวิเครำะห์แนวโน้มกำรพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศในอนำคต (Technology Trend) มำเป็นกรอบและแนวทำงในกำรพัฒนำ  

กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม มีกำรศึกษำปัญหำ อุปสรรค 
และควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร จำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรระดับสูง กำรเข้ำส ำรวจ
กำรปฏิบัติงำน กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อระดมสมองและรับฟังควำมคิดเห็น (Workshop) สำมำรถสรุป
ภำพรวมได้ ดังนี้ 

ด้ำนนโยบำย พบว่ำ กำรปฏิบัติงำนมีกำรบันทึกข้อมูลเข้ำระบบสำรสนเทศ และจั ดท ำในรูปแบบ
เอกสำรควบคู่กันไปจึงท ำให้เกิดควำมซ้ ำซ้อนของข้อมูล มีกำรโยกย้ำยผู้บริหำรท ำให้ขำดควำมต่อเนื่อง  
ในเชิงนโยบำย งบประมำณสนับสนุนกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมีไม่เพียงพอ  
และขำดกำรบูรณำกำรงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นจึงต้องมีกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรท ำงำนให้สำมำรถ
ท ำงำนร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรบูรณำกำรข้อมูลร่วมกัน เพื่อใช้สนับสนุน  
กำรตัดสินใจ มีระบบกำรติดตำมและประเมินผลส ำหรับโครงกำรที่ด ำเนินกำรตำมนโยบำยและภำรกิจหลัก  
ของหน่วยงำน รวมถึงได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงเพียงพอ 

ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน พบว่ำ ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดมีขนำดช่องสัญญำณเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต     
ไม่เพียงพอจึงท ำให้เกิดปัญหำในกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ รวมถึงขำดอุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน อำทิ อุปกรณ์ส ำรองข้อมูล ดังนั้น จึงต้องมีกำรเพิ่มขนำดช่องสัญญำณเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตให้เพียงพอต่อกำรใช้งำน รวมถึงจัดหำอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 

ด้ำนข้อมูล พบว่ำ ขำดมำตรฐำนในกำรจัดเก็บข้อมูล และขำดกำรบูรณำกำรข้อมูลร่วมกัน ดังนั้น  
จึงต้องมีกำรบูรณำกำรข้อมูลร่วมกันอย่ำงเป็นระบบ รวมทั้งต้องค ำนึงถึงกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 
เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้องสนับสนุนกำรปฏิบัติ เพื่อให้ประชำชนได้รับบริกำรที่สะดวกและรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น  

บทสรุปผู้บริหาร 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 
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ด้ำนระบบสำรสนเทศ พบว่ำ กระบวนกำรท ำงำนเรื่องเดียวกัน แต่มีกำรใช้ระบบสำรสนเทศที่แตกต่ำงกัน 
รวมถึงขำดระบบจัดเก็บและวิเครำะห์ข้อมูล ดังนั้น จึงต้องมีระบบจัดเก็บข้อมูลที่เป็นมำตรฐำนเพื่อให้สำมำรถ
น ำข้อมูลหรือสำรสนเทศมำวิเครำะห์และวำงแผนในกำรปฏิบัติงำนได้ 

ด้ำนกำรให้บริกำร พบว่ำ ขั้นตอนกำรบริกำรในบำงงำนมีหลำยขั้นตอน ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำ  
ทั้งด้ำนเอกสำรและกำรขออนุมัติจำกผู้บริหำร เกิดควำมผิดพลำดขณะให้บริกำร อำทิ กำรกรอกข้อมูลของ  
ผู้ขอรับบริกำรผิดท ำให้เสียเวลำในกำรแก้ไข และขำดช่องทำงติดต่อสื่อสำรกับประชำชนที่สะดวกและรวดเร็ว 
ดังนั้น จึงต้องมีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อใช้รองรับกำรให้บริกำรประชำชนทั้งในเรื่องของข้อมูล 
และงำนบริกำรต่ำง ๆ ท ำให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว และเข้ำถึงข้อมูลได้ตลอดเวลำ 

ด้ำนบุคลำกร พบว่ำ บุคลำกรยังยึดติดกับกำรท ำงำนในรูปแบบเอกสำร ไม่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศร่วมกับกำรปฏิบัติงำน ขำดกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่อง จ ำนวนบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรมีไม่เพียงพอ และมีกำรโอนย้ำยหน่วยงำน ส่งผลให้ขำดควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำน  
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ดังนั้น จึงต้องมีกำรส่งเสริมให้เกิดกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรปฏิบัติงำน 
และพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ทันต่อยุคดิจิทัล 

จำกกำรศึกษำ กำรวิเครำะห์สภำพปัญหำ อุปสรรค และควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ใน 6 ด้ำน พบว่ำ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม มี 4 ด้ำน ดังนี้ 1) ด้ำนข้อมูล ถือเป็นหัวใจส ำคัญในกำรขับเคลื่อนงำนยุติธรรม 
ซึ่งเป็นประเด็นส ำคัญที่สุดในกำรพิจำรณำ กำรบูรณำกำรข้อมูลร่วมกันของแต่ละส่วนรำชกำรในสังกัด  
กระทรวงยุติธรรม กำรจัดท ำมำตรฐำนด้ำนข้อมูล 2) ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน จะต้องจัดท ำมำตรฐำนด้ำนกำรรักษำ
ควำมมั่นคงปลอดภัย และบูรณำกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนให้รองรับกำรขยำยตัวของผู้ใช้งำนที่เพิ่มมำกขึ้น 
เนื่องจำกแนวโน้มของระบบสำรสนเทศในอนำคตจะต้องให้บริกำรที่ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ตลอดเวลำ
และหลำกหลำยอุปกรณ์  3) ด้ำนระบบสำรสนเทศ จะต้องบูรณำกำรระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
และกำรบริหำรจัดกำรของกระทรวงยุติธรรม รวมถึงรองรับกำรให้บริกำรประชำชน และหน่วยงำนทั้งภำยใน
และภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 4) ด้ำนบุคลำกร จะต้องส่งเสริม/พัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรปฏิบัติงำน เนื่องจำกบุคลำกรถือเป็นปัจจัยส ำคัญที่สุดในกำรขับเคลื่อนนโยบำยต่ำง ๆ  
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์  

นอกจำกกำรศึกษำ กำรวิเครำะห์สภำพปัญหำ อุปสรรค และควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล  
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ยังได้มีกำรศึกษำปัจจัยภำยนอกที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม อำทิ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้ำหมำย นโยบำย ยุทธศำสตร์ของภำครัฐที่ เกี่ยวข้องกับแนวทำงกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล  
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม  โดยสำมำรถแสดงควำมสัมพันธ์ของนโยบำยภำครัฐที่เกี่ยวข้องกับ
แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 ดังนี้ 
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นโยบำยภำครัฐที่เกี่ยวข้อง 
ควำมเกี่ยวข้อง 

ด้านนโยบาย ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ด้านข้อมูล ด้านระบบ
สารสนเทศ 

ด้าน 
การบริการ 

ด้าน
บุคลากร 

ประเทศไทย 4.0 -  -    
กรอบนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำรของประเทศไทย  
ระยะ พ.ศ. 2554-2563 (ICT 2020) 

      

แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม (Digital Thailand) 

      

แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 
ของประเทศไทย ระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. 2559-2561) 

-     - 

แผนยุทธศำสตร์กระทรวงยุติธรรม  
พ.ศ. 2558-2561 

 -    - 

แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กระบวนกำรยุตธิรรม พ.ศ. 2559-2562 

      

แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำรอำเซียน ปี 2563 
(ASEAN ICT Masterplan 2020) 

      

แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำร (ฉบับที่ 4)  
กระทรวงยุตธิรรม พ.ศ. 2556-2559 

      

พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
พ.ศ. 2550 

      

พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
พ.ศ. 2560 

      

พระรำชบัญญัติข้อมูลขำ่วสำร 
ของรำชกำร พ.ศ. 2540 

 -  - - - 

แนวโน้มกำรพัฒนำเทคโนโลยี 
(Technology Trend) 

-     - 

 
 หลังจำกศึกษำ และวิ เครำะห์ข้อมูลสถำนกำรณ์ด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 

ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม และปัจจัยภำยนอกที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัล ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมจึงน ำผลกำรวิเครำะห์ดังกล่ำว มำก ำหนดกรอบ แนวทำงกำรพัฒนำ
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564  ดังนี ้
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วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  

  
 
ความหมาย 
เป็นองค์กรที่สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรงำนยุติธรรม โดยมีกำรจัดเตรียมระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

และกำรสื่อสำร ทั้งในด้ำนระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เป็นมำตรฐำนสำกล รวมถึงมุ่งเน้นกำรบูรณำกำรด้ำนข้อมูล 
จัดท ำศูนย์ข้อมูลกลำงกระทรวงยุติธรรม พัฒนำระบบสำรสนเทศที่เป็นมำตรฐำนกลำง เพื่อให้หน่วยงำนภำยใน
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม สำมำรถใช้ทรัพยำกรร่วมกัน 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงกำรให้บริกำรหน่วยงำนภำยนอก และประชำชน เพื่อขับเคลื่อนงำนยุติธรรม 
ให้บรรลุวัตถุประสงคข์ององค์กร 

 

พันธกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
1) พัฒนำประสิทธิภำพโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีสมรรถนะสูง  สำมำรถรองรับกำรปฏิบัติงำน 

และกำรให้บริกำร 
2) ส่งเสริมและสร้ำงมำตรฐำนด้ำนกำรบูรณำกำรที่มีคุณภำพ มั่นคง ปลอดภัย น่ำเชื่อถือ  

เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรงำนยุติธรรม และกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
3) พัฒนำนวัตกรรมกำรให้บริกำรที่เป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์และกำรให้บริกำรแก่ประชำชน  
และผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั่วถึง และครอบคลุม 

4) พัฒนำศักยภำพทรัพยำกรบุคลำกรพร้อมเข้ำสู่ยุคดิจิทัล เพื่อให้สำมำรถขับเคลื่อน 
กำรปฏิบัติงำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 

ความสอดคลอ้งของยุทธศาสตร์และกลยทุธ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

จำกยุทธศำสตร์ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมข้ำงต้น สำมำรถสรุป 
รำยละเอียดควำมสอดคล้องของยุทธศำสตร์  ประเด็นยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ ดังนี้ 

 
1) ยุทธศำสตร์ที่  1 : เสริมสร้ำงประสิทธิภำพโครงสร้ำงพื้ นฐำนสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน  

และกำรให้บริกำรได้อย่ำงทั่วถึง มั่นคง และปลอดภัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการให้บริการได้
อย่างทั่วถึง มั่นคง และปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์:  
เพิ่มศักยภำพโครงสร้ำงพื้นฐำนโดยมุ่งเน้นกำรเพิ่มประสิทธิภำพ และควำมครอบคลุมกำรให้บริกำรด้ำน 
ระบบเครือข่ำย ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ 
อำทิ  

- ปรับปรุงและยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำน เครือข่ำยสำรสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ให้มีมำตรฐำน 
กำรเช่ือมโยง และรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยตำมมำตรฐำนสำกล 

- สร้ำงมำตรฐำนในกำรเชื่อมโยง และรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยโครงสร้ำงพื้นฐำน เครือข่ำย
สำรสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ 

- พัฒนำบริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
และครอบคลุม 

- พัฒนำระบบกำรสื่อสำรภำยในส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 
กลยุทธ์ :  
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนและให้บริกำร 
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนำควำมมั่นคงปลอดภัยโครงสร้ำงพ้ืนฐำนตำมมำตรฐำนสำกล 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 

              หน้า-vi 

 
2) ยุทธศำสตร์ที่ 2 : เพิ่มขีดควำมสำมำรถ และสร้ำงมำตรฐำนด้ำนเทคโนโลยดีิจิทัล 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถ และสร้างมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ประเด็นยุทธศาสตร์:  

- สร้ำงมำตรฐำน เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เพื่อกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศและ
กำรจัดกำรควำมต่อเน่ืองของกระบวนกำรทำงธุรกิจที่มีประสิทธิภำพ  

- เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
- สร้ำงมำตรฐำนกำรเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้เกิดกำรใช้งำนข้อมูลสำรสนเทศร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

สร้ำงประโยชน์ต่อกำรบริหำรจัดกำร และกำรอ ำนวยควำมยุติธรรม 
กลยุทธ์ :  
กลยุทธ์ที่ 1 : เสริมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำรจัดกำรเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้ำงมำตรฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

 
3) ยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนำระบบสำรสนเทศรองรับกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรในยุคดิจิทัล 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการในยุคดิจิทัล 
ประเด็นยุทธศาสตร์:  

- พัฒนำระบบสำรสนเทศที่ครอบคลุมภำรกิจหลัก กำรบริหำรจัดกำรภำยในและกำรให้บริกำรประชำชน 
ได้อย่ำงครอบคลุม 

- เพิ่มทำงเลือกในกำรเข้ำถึง และใช้งำนระบบสำรสนเทศของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมได้อย่ำง
สะดวกและรวดเร็ว  

- พัฒนำระบบสำรสนเทศรองรับกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- พัฒนำระบบสำรสนเทศที่รองรับกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนในยุคดิจิทัล 
กลยุทธ์ :  
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
กลยุทธท์ี่ 2 : พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อยกระดับกำรให้บริกำร 
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4) ยุทธศำสตร์ที่ 4 : เสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรให้พร้อมเข้ำสู่ยุคดิจิทัล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
ประเด็นยุทธศาสตร์:  
เสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลำกรภำยในส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมใหส้ำมำรถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำต่อกำรลงทุน ดังนี้ 

- ผู ้บริหำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) : เสริมสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

- ผู้บริหำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร: เสริมสร้ำงทักษะด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

- บุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร : เสริมสร้ำงควำมรู้ตำมภำรกิจหน้ำที่ เพื่อดูแล  
บริหำรจัดกำร และปฏิบัติงำนด้ำนเทคโนโลยดีิจิทัล 

กลยุทธ์ :  
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนำขีดควำมสำมำรถและสมรรถนะของบุคลำกรให้พร้อมเข้ำสู่ยุคดิจิทัล 

 

 
กำรน ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล และยุทธศำสตร์ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์นั้น 

จ ำเป็นจะต้องก ำหนดเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนแต่ละระยะให้มีควำมชัดเจน รวมทั้งก ำหนดขอบเขต  
ของกิจกรรม และผลลัพธ์ที่ต้องด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน ซึ่งในแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลฉบับนี้ได้ก ำหนดเป้ำหมำย 
ของกำรด ำเนินงำนในแต่ละปีงบประมำณ ดังนี้ 
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ตาราง 1 แผนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุน 
การปฏิบัติงาน และการให้บริการได้อย่างทั่วถึง มั่นคง และปลอดภัย 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ 
ปีงบประมาณ รวม

งบประมาณ 
(บาท) 2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการใหบ้ริการได้อย่างทั่วถึง มั่นคง และปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
แผนงานที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม 
1.1 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ 

กำรเชื่อมโยงระบบ Cloud 
Computing กระทรวงยุติธรรม 

- 23,040,000 - - - 23,040,000 

1.2 โครงกำรจัดหำและพัฒนำ 
ระบบ Cloud Computing 
กระทรวงยุติธรรม ระยะที่ 2 

- 98,562,520 - - - 98,562,520 

แผนงานที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
1.3 โครงกำรระบบโครงสร้ำง

เครือข่ำยสื่อสำร อำคำรที่ท ำกำร  
กระทรวงยุติธรรม 

- 94,770,500 - - - 94,770,500 

1.4 โครงกำรจัดท ำระบบโครงสร้ำง
เครือข่ำยสื่อสำร  
ศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม 

- 99,550,000 - - - 99,550,000 

1.5 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
เครือข่ำยสื่อสำร  
ศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม 

- 29,645,000 - - - 29,645,000 

แผนงานที่ 3 : จัดท าระบบโครงสร้างพื้นฐาน อาคารที่ท าการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่  และศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก 
กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ 
1.6 โครงกำรจัดท ำศูนย์คอมพิวเตอร์

กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่  
(Data Center) และ Network 
and Security Operation 
Center (NOC) 

- 66,162,000 - - - 66,162,000 

1.7 โครงกำรจ้ำงย้ำยระบบเครือข่ำย
สื่อสำรและถ่ำยโอน 
ระบบคอมพิวเตอร์ 

- 42,676,500 - - - 42,676,500 

1.8 โครงกำรจัดซื้อพร้อมติดต้ัง 
ระบบโทรศัพท์ (IP Phone) 
กระทรวงยุติธรรม 

- 50,985,000 - - - 50,985,000 

1.9 โครงกำรติดตั้งระบบเครือข่ำย 
ไร้สำย (Wireless LAN)  
อำคำรที่ท ำกำรกระทรวงยุติธรรม 

- 33,998,000 - - - 33,998,000 
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ตาราง 1 แผนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ท่ี 1 เสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุน  
การปฏิบัติงาน และการให้บริการได้อย่างท่ัวถึง มั่นคง และปลอดภัย (ต่อ) 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ 
ปีงบประมาณ รวม

งบประมาณ 
(บาท) 2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : เสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการให้บริการได้อย่างท่ัวถึง มั่นคง  
และปลอดภัย 
กลยุทธ์ท่ี 1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและให้บริการ 
แผนงานท่ี 3 : จัดท าระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคารท่ีท าการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่  และศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก 
กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ 
1.10 โครงกำรจัดท ำระบบ 

ส่ือประชำสัมพันธ์ทำงจอภำพ
ดิจิตอล (Digital Signage)  
และระบบบริหำรจัดกำร 
ห้องประชุม (Reservation 
Meeting Room System) 
อำคำรท่ีท ำกำรกระทรวงยุติธรรม
แห่งใหม่ 

- 6,840,000 - - - 6,840,000 

1.11 โครงกำรจัดหำและพัฒนำระบบ
กำรปฏิบัติงำนแบบเสมือน 
(Virtual Office) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร 

- 43,120,000 - - - 43,120,000 

1.12 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ 
กำรปฏิบัติรำชกำรด้วยโปรแกรม
จัดกำรส ำนักงำน กระทรวงยุติธรรม 

- 23,200,000 - - - 23,200,000 

กลยุทธ์ท่ี 2 : พัฒนาความมั่นคงปลอดภัยโครงสร้างพ้ืนฐานตามมาตรฐานสากล 
แผนงานท่ี 1 : เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศกระทรวงยุติธรรม 
1.13 โครงกำรจัดท ำระบบรักษำ 

ควำมปลอดภัยระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม 

- 96,844,000 - - - 96,844,000 

1.14 โครงกำรจัดท ำศูนย์ปฏิบัติงำน
ส ำรอง (DR Site)  
กระทรวงยุติธรรม ระยะท่ี 2 

- 250,718,250 - - - 250,718,250 

แผนงานท่ี 2 : จัดท าระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยและระบบบริหารการให้บริการ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม 
1.15 โครงกำรจัดท ำระบบ 

กำรควบคุมกำรเข้ำถึง 
ระบบ (Access Control)  
แบบ Multi-Factor 

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

1.16 โครงกำรจัดท ำมำตรฐำน 
ควำมมั่นคงปลอดภัย Cloud 
Computing กระทรวงยุติธรรม 

- - - - 9,670,600 9,670,600 

รวมท้ังสิ้น (บาท) - 960,111,770 - 15,000,000 9,670,600 984,782,370 
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ตาราง 2 แผนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถ และสร้างมาตรฐานด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ 
ปีงบประมาณ รวม

งบประมาณ 
(บาท) 2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพ่ิมขีดความสามารถ และสร้างมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 1 : เสรมิสร้างความร่วมมือด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
แผนงานที่ 1 : ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กระบวนงานด้านเทคโนโลยดีิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
2.1 โครงกำรปรับปรุงกฎ ระเบียบ  

ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ 
เพื่อรองรับกำรปฏิบัติงำน 
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 

- - - - - - 

2.2 โครงกำรผลักดันให้บุคลำกร 
มีกำรติดต่อประสำนงำนผ่ำน 
ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรภำครัฐ 

- - - - - - 

2.3 โครงกำรส่งเสริมกำรแข่งขัน
นวัตกรรมกำรให้บริกำร 

- - - - - - 

กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
แผนงานที่ 1 : จัดท ามาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
2.4 โครงกำรจัดท ำและปรับปรุง 

ผังกระบวนกำรปฏิบัติงำน 
เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรใช้งำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

- - - - - - 

2.5 โครงกำรจัดท ำมำตรฐำนข้อมูล
กระทรวงยุติธรรม 

- - 11,327,000 - - 11,327,000 

2.6 โครงกำรจัดท ำมำตรฐำนข้อมูล
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 

- - - 6,060,000 - 6,060,000 

2.7 โครงกำรติดตำมและประเมินผล
แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล 
กระทรวงยุติธรรมและ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม  
พ.ศ. 2560-2564 

- - - - - - 

2.8 โครงกำรจัดท ำมำตรฐำน 
กำรให้บริกำรด้ำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ระยะที่ 1 

- - - 3,941,000 - 3,941,000 

โครงกำรจัดท ำมำตรฐำน 
กำรให้บริกำรด้ำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ระยะที่ 2 

- - - - 4,423,000 4,423,000 
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ตาราง 2 แผนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถ และสร้างมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อ) 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ 
ปีงบประมาณ รวม

งบประมาณ 
(บาท) 2560 2561 2562 2563 2564 

2.9 โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมและ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2565-2569 

- - - - 7,699,000 7,699,000 

แผนงานที่ 2 : จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
2.10 โครงกำรปรับปรุงสถำปัตยกรรม

องค์กร (Enterprise Architecture)  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 

- 5,945,000 - - - 5,945,000 

รวมทั้งสิ้น (บาท) - 5,945,000 11,327,000 10,001,000 12,122,000 39,395,000 
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ตาราง 3 แผนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการในยุคดิจิทัล 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ 
ปีงบประมาณ รวม

งบประมาณ 
(บาท) 2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการในยุคดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
แผนงานที่ 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
3.1 โครงกำรพัฒนำระบบ 

เพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจ 
ของผู้บริหำร 

- 10,000,000 - - - 10,000,000 

3.2 โครงกำรจัดหำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป
ส ำหรับวิเครำะหข์้อมูลสำรสนเทศ
ส ำหรับผู้บริหำร 

- 7,000,000 - - - 7,000,000 

3.3 โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์ (GIS) 

- - 5,756,000 - - 5,756,000 

แผนงานที่ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
3.4 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ 

ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด 

- - - - - - 

3.5 โครงกำรพัฒนำระบบ Learning 
Management System 

- 9,800,000 - - - 9,800,000 

3.6 โครงกำรพัฒนำระบบ 
ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด 

- 3,590,200 - - - 3,590,200 

3.7 โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
เพื่อกำรบูรณำกำรข้อมูล 
กำรให้บริกำรงำนยุติธรรม 

- - 20,067,500 - - 20,067,500 

3.8 โครงกำรพัฒนำ 
ระบบกำรลำอิเล็กทรอนิกส์ 

- 2,568,000 - - - 2,568,000 

3.9 โครงกำรพัฒนำระบบจอง 
ห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 

- 1,629,300 - - - 1,629,300 

3.10 โครงกำรพัฒนำ 
ระบบทะเบียนครุภัณฑ์ 

- 7,088,900 - - - 7,088,900 

3.11 โครงกำรพัฒนำระบบนัดหมำยประชุม - 1,529,000 - - - 1,529,000 
3.12 โครงกำรจัดหำเครื่องมือจัดกำร

อิเล็กทรอนิกส์ 
- - 10,345,000 - - 10,345,000 

3.13 โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
และกระบวนงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

- - 39,111,299 - - 39,111,299 

3.14 โครงกำรพัฒนำ 
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 

- - 5,658,000 - - 5,658,000 

3.15 โครงกำรพัฒนำระบบศูนย์กลำง
ข้อมูลส ำนักงำนปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

- - - 3,209,500 - 3,209,500 
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ตาราง 3 แผนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงาน 
และการให้บรกิารในยุคดิจิทลั (ต่อ) 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ 
ปีงบประมาณ รวม

งบประมาณ 
(บาท) 2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการในยุคดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือยกระดับการให้บริการ 
แผนงานที่ 1 : พัฒนาระบบการให้บริการที่ผู้ใช้งานทุกระดับสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
3.16 โครงกำรพัฒนำมำตรฐำน

เว็บไซต์ที่ทุกคนสำมำรถ 
เข้ำถึงได้ (Web Accessibility)
กระทรวงยุติธรรม  

- 1,374,000 - - - 1,374,000 

3.17 โครงกำรพัฒนำเว็บไซต์
หน่วยงำนสังกัด สป.ยธ. 

- 4,090,800 - - - 4,090,800 

3.18 โครงกำรพัฒนำเว็บไซต์
ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด 

- 4,090,800 - - - 4,090,800 

3.19 โครงกำรพัฒนำระบบให้บริกำร
ข้อมูลควำมรู้ด้ำนกฎหมำย
เบื้องต้นแก่ประชำชน 

- - - - 8,232,500 8,232,500 

3.20 โครงกำรพัฒนำระบบ 
เพื่อรองรับกำรท ำธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

- - - - 1,067,200 1,067,200 

3.21 โครงกำรพัฒนำระบบรับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์  
กระทรวงยุติธรรม 

- - - - 3,209,500 3,209,500 

รวมทั้งสิ้น (บาท) - 52,761,000 80,937,799 3,209,500 12,509,200 149,417,499 
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ตาราง 4 แผนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ 
ปีงบประมาณ รวม

งบประมาณ 
(บาท) 2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
แผนงานที่ 1 : พัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
4.1 

 
โครงกำรพัฒนำทักษะผู้บริหำร
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระดับสูง (Chief Information 
Officer: CIO) 

- - - - - - 

4.2 โครงกำรพัฒนำทักษะ 
ผู้บริหำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

- 274,680 274,680 274,680 274,680 1,098,720 

4.3 โครงกำรพัฒนำควำมรู้และ
ทักษะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ส ำหรับบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

- 1,277,210 1,277,210 1,277,210 1,277,210 5,108,840 

4.4 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ 
ของบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

- 258,480 258,480 258,480 258,480 1,033,920 

รวมทั้งสิ้น (บาท) - 1,810,370 1,810,370 1,810,370 1,810,370 7,241,480 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Critical Success Factor) 
ปัจจัยที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลให้สำมำรถบรรลุได้ตำมวิสัยทัศน์  

พันธกิจ และยุทธศำสตร์ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลที่ก ำหนดไว้ ประกอบด้วย 
 

 การสนับสนุนและนโยบายที่ชัดเจนจากผู้บริหาร 
นโยบำยที่ชัดเจนและกำรสนับสนุนจำกผู้บริหำรเป็นตัวก ำหนดทิศทำงและผลักดันกำรพัฒนำ

เทคโนโลยีดิจิทัลของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้มีกำรพัฒนำและปฏิบัติงำนต่ำง ๆ  
ในทิศทำงเดียวกัน รวมถึงผู้บริหำรควรเข้ำมำมีส่วนร่วมในขั้นตอนกำรพัฒนำและใช้งำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อเป็นขวัญก ำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติ  และแสดงให้ เห็นถึงควำมส ำคัญ 
ของระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่พัฒนำขึ้น 

 

 ความร่วมมือของส่วนราชการในสังกัดและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมจะต้องตระหนักถึง 

กำรให้ควำมร่วมมือในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2560-2564 ทั้งนี้เพรำะผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร คือ  ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ 
ของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่พัฒนำขึ้นจะตอบสนองกับควำมต้องกำร 
ของผู้ใช้หรือไม่ขึ้นอยู่กับข้อมูลต่ำง ๆ ที่ผู้ใช้แจ้งต่อผู้พัฒนำระบบ และควำมร่วมมือของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติ 
ในกำรน ำข้อมูลเข้ำสู่ระบบอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง อีกทั้งในกระบวนกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่ควบคู่ไปกับกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรปฏิบัติงำน ปัญหำและข้อขัดแย้งระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ 
อำจเกิดขึ้นได้ ซึ่งผู้บริหำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมควรให้ควำมส ำคัญและก ำหนดแนวทำง 
ในกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ เหล่ำนั้น  

 
 ทัศนคติในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

เมื่อมีกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมย่อมส่งผลกระทบ 
ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรปฏิบัติงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศอำจเป็นสิ่งใหม่ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน  
บำงคน และเมื่อประยุกต์เทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้ในกระทรวงยุติธรรมย่อมท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้น ซึ่งโดยธรรมชำติแล้ว ผู้ปฏิบัติงำนอำจต่อต้ำนกำรเปลี่ยนแปลงและกำรเรียนรู้เทคโนโลยีสำรสนเทศใหม่  
และอำจส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงำนไม่ยอมรับและไม่ใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่พัฒนำขึ้น  ผู้บริหำรของ
กระทรวงยุติธรรมควรตระหนักถึงองค์ประกอบนี้ และส่งเสริมให้มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำใจถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรจัดหลักสูตรกำรฝึกอบรมตำมควำมเหมำะสม 
เพื่อพัฒนำและเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรผู้ปฏิบัติ ซึ่งหำกผู้ปฏิบัติมีทัศนคติที่ดีต่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ย่อมช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนสนับสนุนและให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำและใช้งำนระบบทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศด้วย 
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 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มีโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เป็นระบบ โดยมีหน่วยงำนเจ้ำของ

โครงกำรและหน่วยงำนกลำงเป็นผู้ติดตำมควำมคืบหน้ำโครงกำรในภำพรวม ตรวจสอบโครงกำรพัฒนำ  
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรพัฒนำระบบที่เหมือนกัน รวมถึงก ำหนด
และควบคุมกำรพัฒนำระบบให้มีมำตรฐำนกลำง/มำตรฐำนเดียวกัน ซึ่งนอกจำกส่งผลให้กำรพัฒนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรมประสบควำมส ำเร็จแล้ว เทคโนโลยีสำ รสนเทศที่ ได้จะมีมำตรฐำน 
เดียวกัน และเทคโนโลยีสำรสนเทศของแต่ละหน่วยงำนจะสำมำรถบูรณำกำรร่วมกันได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ 
ต่อกำรปฏิบัติงำนต่อหน่วยงำนอย่ำงมำก 

 
 ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้พัฒนาระบบ 

 เนื่องจำกแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ประกอบไปด้วย แผนงำนที่มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรในหลำยลักษณะ ดังนั้นควรพิจำรณำคัดเลือกบริษัทผู้พัฒนำระบบที่มีควำมเชี่ยวชำญ 
และมีประสบกำรณ์ในแต่ละด้ำน ให้มีควำมเหมำะสมกับประเภทโครงกำรที่เกิดขึ้นในอนำคต โดยควรพิจำรณำ
ถึงประสบกำรณ์และวิธีกำรในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร  (Project Management) ควำมน่ำเชื่อถือ 
ของบริษัทผู้พัฒนำระบบ และกรรมวิธีกำรติดตั้งและน ำระบบไปใช้งำน  (System Implementation)  
ทั้งนี้เพื่อให้โครงกำรที่พัฒนำเป็นไปตำมควำมต้องกำรใช้งำนของหน่วยงำน และก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด  
ต่อกระทรวงยุติธรรม 

 
 บุคลากร 

 บุคลำกรถือเป็นปัจจัยที่ส ำคัญต่อกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
เป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่กำรเป็นองค์กรดิจิทัล ผู้บริหำรจึงควรให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำทักษะ 
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรแก่บุคลำกรในสังกัด เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ  
ทักษะ และควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงทั่วถึง และมีประสิทธิภำพ ตำมแผนพัฒนำ
บุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 
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บทน ำ 
 
วิสัยทัศน์ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม “เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในกำรสนับสนุน 

และขับเคลื่อนงำนยุติธรรม” มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรพัฒนำยุทธศำสตร์และแปลงนโยบำยของกระทรวงยุติธรรม
เป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยำกร และบริหำรรำชกำรประจ ำทั่วไปของกระทรวงยุติธรรม เพื่ อให้บรรลุ
เป้ำหมำยและเกิดผลสัมฤทธ์ิตำมภำรกิจของกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เพื่อให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นศูนย์กำรบริหำรรำชกำร  

เพื่อตอบสนองภำรกิจดังกล่ำว ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม จึงได้พัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม   
ส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หน่วยงำนภำยนอก และประชำชน ดังนั้นส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 
จึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 ข้ึน โดยค ำนึงถึง 
ควำมสอดคล้องของนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม  
และนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรระดับประเทศ ซึ่งประกอบด้วย กรอบนโยบำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื ่อสำรของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 2554-2563 แผนพัฒนำดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจ 
และสังคม (Digital Thailand) แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศกระบวนกำรยุติธรรม พ.ศ. 2559-2562 และแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรอำเซียน ปี 2563 รวมถึงแนวโน้มกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศในอนำคต (Technology 
Trend) กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่มีผลต่อกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มำเป็นกรอบ แนวทำงใน 
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน และอ ำนวยควำมสะดวก
ให้กับประชำชนที่เข้ำรับบริกำรของกระทรวงยุติธรรม 

เป้ำหมำยของแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ฉบับนี้ จะมุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำง
โครงสร้ำงพื้นฐำน รองรับกำรบริกำรได้อย่ำงทั่วถึง มั่นคง และควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำนสำกล มีกำรสร้ำง
มำตรฐำนและบูรณำกำรข้อมูลร่วมกัน มีกำรน ำแนวคิดของกำรสรำงระบบอัจฉริยะที่ชวยสนับสนุนผูใชงำน 
โดยใชพื้นฐำนของกำรพัฒนำระบบ Artificial Intelligence หรือ AI รวมกับเทคโนโลยีดำน Social Network  
และ Intelligent Analytic มำชวยในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในอนำคต ตลอดจนมีกำรประยุกต์ 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนำนวัตกรรมกำรให้บริกำรแก่ประชำชน  

บทที่ 1 
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1.1 วัตถุประสงค์ 
1.1.1 เพื่อให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมมีแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 

พ.ศ. 2560-2564 อย่ำงบูรณำกำร มีควำมเป็นเอกภำพ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ออกแบบสำมำรถ
เช่ือมต่อและท ำงำนร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1.1.2 เพื่อให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม มีกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
ที่เหมำะสม สอดคล้องกับภำรกิจงำน ตลอดจนมีกำรจัดล ำดับข้ันตอนตำมควำมส ำคัญของกิจกรรม 

1.1.3 เพื่อก ำหนดเป้ำหมำยและตัวช้ีวัดกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สำมำรถติดตำมประเมินผล
กำรด ำเนินงำนได ้และสอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงยุติธรรม 
 
1.2 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.2.1 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมมีแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2560-2564 เพื่อเป็นกรอบแนวทำงกำรบูรณำกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศร่วมกันได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

1.2.2 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมมกีรอบแนวทำงในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพ ทั้งกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน นวัตกรรมกำรให้บริกำร กำรบูรณำกำรข้อมูล และพัฒนำทักษะ
บุคลำกร 

1.2.3 ส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีกรอบแนวทำงในกำรบูรณำกำรข้อมูลร่วมกัน  
รวมทั้งมีกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำรประชำชน 

1.2.4 มีข้อมูลสนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บริหำร และกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทันต่อสถำนกำรณ์ 

 
1.3 กรอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 
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กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรดจิิทลัส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 ประกอบด้วย  
2 ข้ันตอนหลัก ดังนี ้

ขั้นตอนท่ี 1: ศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันและนโยบำยท่ีเกี่ยวข้อง 
ในข้ันตอนนี้เป็นข้ันตอนเริ่มต้นด ำเนินงำนโดยด ำเนินกำรศึกษำ และวิเครำะห์สภำพกำรด ำเนินงำน 

ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยจะแบ่งข้ันตอนย่อยออกเป็น 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
ข้ันตอนที่ 1.1: ศึกษำ และวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน ที่มีผลกระทบต่อกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อให้ทรำบถึงจุดแข็งที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์กับจุดอ่อนที่จะต้องด ำเนินกำรปรับปรุง 
แก้ไข สถำนะปัจจุบัน ปัญหำ อุปสรรค และควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยศึกษำจำกเอกสำรและข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง  
อำทิ  แผนปฏิบัติรำชกำรสี่ปีส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม  พ.ศ. 2559-2562  
และรำยงำนสถำปั ตยกรรมองค์กร  (Enterprise Architecture) ส ำนั กงำนปลั ด 
กระทรวงยุติธรรม ศึกษำสถำนภำพปัจจุบัน ปัญหำ อุปสรรค และควำมต้องกำร 
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 

ข้ันตอนที่ 1.2:  ศึกษำ และวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก เพื่อให้ทรำบถึงโอกำส และภัยคุกคำม 
ที่มีผลกระทบต่อกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม  
โดยศึกษำจำกเอกสำรและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อำทิ  

- แผนแม่บท เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำรอำเซียน ปี  2563  
(ASEAN ICT Masterplan 2020)  

- กรอบนโยบำยและเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร พ.ศ. 2554–2563 
ของประเทศไทย ICT 2020 (National ICT Policy Framework 2011-2020)  

- แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand)  
- แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)  
- แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ฉบับที่ 4) กระทรวงยุติธรรม 

พ.ศ. 2556-2559  
- พระรำชบัญญัติ กฎหมำย ระเบียบ นโยบำย ข้อบังคับ หรือ แผนอื่น ๆ 

ทำงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง  
- แนวโน้มเทคโนโลยีในปัจจุบัน (Technology Trends) และ/หรือ แนวปฏิบัติ

ที่ดีและเหมำะสมที่สุด (Best Practices)  
- มำตรฐำน (Standards) ที่ เกี่ยวข้องกับกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ที่ทันสมัย 
ขั้นตอนท่ี 2: ออกแบบเชิงหลักกำรและจัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล  
ในข้ันตอนนี้เป็นกำรก ำหนดกรอบกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล ในภำพรวมของส ำนักงำนปลัด 

กระทรวงยุติธรรม รำยละเอียดทำงเทคนิค รวมทั้งแผนกำรด ำเนินงำน แนวทำงกำรประยุกต์ใช้ด้ำนเทคโนโลยีดิจทิัล 
ที่ออกแบบไว้ โดยจะแบ่งข้ันตอนย่อยออกเป็น 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 2.1:  ก ำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบำย
กำรด ำเนินงำน แผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำร/แผนพัฒนำต่ำง ๆ ทั้งใน 
ระดับกระทรวง และระดับประเทศ  



บทท่ี 1 บทน า 

                                                     หน้า 1-4 

ข้ันตอนที่ 2.2:  ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล โดยหลังจำกที่มีกำรก ำหนด
วิสัยทัศน์ และพันธกิจด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลที่ชัดเจน จะด ำเนินกำรก ำหนดยุทธศำตร์
และกรอบกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล ในภำพรวม แผนกำรด ำเนินงำน  
แนวทำงกำรประยุกต์ใช้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม  
ให้สอดคล้องกับแนวนโยบำยกำรด ำเนินงำน วิสัยทัศน์ และพันธกิจด้ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ก ำหนดไว้ในหัวข้อ 2.1 

ข้ันตอนที่ 2.3:  ก ำหนดสถำปัตยกรรมด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย กรอบสถำปัตยกรรมองค์กร
ในภำพรวม สถำปัตยกรรมระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน และสถำปัตยกรรมระบบสำรสนเทศ 
เพื่อสร้ำงภำพรวมสถำปตัยกรรมด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม  

ข้ันตอนที่ 2.4:  จัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล  เพื่อก ำหนดแนวทำง และวิธีปฏิบัติของกลยุท ธ์ 
กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ประกอบอยู่ภำยในแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลส ำนักงำนปลัด 
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 เพื่อให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมสำมำรถ
น ำไปสู่กำรปฏิบัติจริง 

ทั้งนี ้เมื่อน ำไปด ำเนินกำรตำมปีงบประมำณทีว่ำงแผนไว้ (พ.ศ. 2560-2564) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม
จะต้องมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรดิจิทลัส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นระยะ ๆ 
เพื่อให้หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมมีกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล ในทิศทำง 
ที่ สอดคล้ องกั บแผนงำนที่ วำงไว้  รวมทั้ งเมื่ อสิ้ นสุ ดตำมวำระของแผนปฏิบั ติ กำรดิจิ ทั ลส ำนั กงำนปลั ด 
กระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. 2564) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมต้องมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมแผน และเข้ำสู่ข้ันตอนที่ 1 ของแนวทำงกำรจัดท ำแผนอีกครั้ง เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ชัดเจน และต่อเนื่องต่อไป 

 
1.4 ค ำอธิบำยโครงร่ำงรำยงำน 

รำยงำนแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560 -2564 ประกอบด้วย 
7 บท ดังนี้ 
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กล่ำวถึง วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ กรอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลส ำนักงำนปลัด 
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 และค ำอธิบำยโครงร่ำงรำยงำน 
 
บทท่ี 2 สถำนภำพกำรด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 กล่ำวถึง ผลกำรศึกษำสถำนภำพกำรด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งปัจจัยภำยนอก และปัจจัยภำยใน
ที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 
บทท่ี 3 กำรออกแบบด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมในภำพรวม 
 กล่ำวถึง รำยละเอียดแนวทำงกำรออกแบบด้ำนเทคโนโลยี ดิจิทัลในภำพรวมของส ำนักงำนปลัด 
กระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย หลักกำรที่ เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบ กรอบสถำปัตยกรรมองค์กร 
สถำปัตยกรรมระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน และสถำปัตยกรรมระบบสำรสนเทศ 
 



บทท่ี 1 บทน า 

                                                     หน้า 1-5 

บทท่ี 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 กล่ำวถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ และตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ  
ในกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 
บทท่ี 5 แผนยุทธศำสตร์ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 กล่ำวถึง หลักกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ ควำมเร่งด่วนของโครงกำรด้วยวิธีกำรก ำหนดคะแนน (Scoring) 
แผนงำน และโครงกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจทิัลส ำนักงำนปลดักระทรวงยุติธรรมทีส่อดคลอ้งกับประเด็นยุทธศำสตร์ 
และกลยุทธ์ในกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วย ช่ือแผนงำน วัตถุประสงค์ ระยะเวลำด ำเนินกำร 
กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ และผู้รับผิดชอบ 
 
บทท่ี 6 ควำมเชื่อมโยงแผนงำนและโครงกำร 
 กล่ำวถึง สรุปควำมเช่ือมโยงของโครงกำรภำยใต้แผนงำนของแต่ละยุทธศำสตร์ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่ อแสดงให้ เห็นถึงควำมสอดคล้องตำมวิสัยทัศน์ของส ำนักงำนปลัด 
กระทรวงยุติธรรมที่ได้ต้ังเอำไว้ 
 
บทท่ี 7  แนวทำงกำรน ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลไปสู่กำรปฏิบัต ิ
 กล่ำวถึง ข้อเสนอแนะและกำรน ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลส ำนักงำนปลดักระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564
ไปสู่กำรปฏิบัติ กำรติดตำม และกำรประเมินผลแผนปฏิบัติกำร 
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สถานภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

การศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์สถานภาพภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งประกอบด้วย 
โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ ภารกิจ และสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรอบวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ของภาครัฐ รวมถึงแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต (Technology Trend)  
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่มีผลต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and 
Communication Technology: ICT) ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
2.1 ผลการศึกษาปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้อง 

วิสัยทัศน์ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
"เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการสนับสนุนและขับเคลื่อนงานยุติธรรม"  

 
ภารกิจหลักของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

1) ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการ 
2) พัฒนายุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
3) พัฒนาระบบงานยุติธรรมเพื่อให้บริการและช่วยเหลือประชาชน 
4) พัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
5) พัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากรในการปฏิบัติ 

เพ่ือสร้างคุณค่าแก่องค์กร 
6) บูรณาการและประสานความร่วมมือด้านพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ 
 

อ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบาย

ของกระทรวงยุติธรรมเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงยุติธรรม 
เพ่ือการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือให้ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นศูนย์การบริหารราชการโดยให้มีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าข้อมูล เพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์
ของกระทรวงยุติธรรม 

2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการของกระทรวงยุติธรรม 
3) แปลงนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรีเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติการ 

ของกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

บทที่ 2 
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4) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงยุติธรรม เพ่ือให้เกิดการประหยัดงาน คุ้มค่า  
และสมประโยชน์ 

5) ก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

6) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

7) ด าเนินการและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในกระทรวงยุติธรรม 
8) ดูแลงานประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

และเผยแพร่กิจกรรมตลอดจนการข่าวของกระทรวงยุติธรรม 
8.1) สนับสนุนการบังคับคดีอาญาและการบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ของกระบวนการยุติธรรมและเพ่ิมหลักประกันความยุติธรรมให้แก่ประชาชน 
9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัด 

กระทรวงยุติธรรมหรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

2.1.1 โครงสร้างของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 ส านั กงานปลั ดกระทรวงยุ ติ ธรรม มี หน้ าที่  เสนอแนะนโยบายและยุ ทธศาสตร์ 

ของกระทรวงยุติธรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบาย
รัฐมนตรี จัดท าแผนแม่บทกระทรวงยุติธรรม การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน การประชาสัมพันธ์ 
ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรม  สามารถแสดงรายละเอียด โครงสร้าง
ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดังนี้ 

 

 
 

ภาพ 2.1-1 โครงสร้างส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
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2.1.2 ภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีหน่วยงานภายใต้สังกัด ดังรายละเอียดภารกิจ หน้าที่ 

และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ 
2.1.2.1 กองกลาง 

มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และของ

กระทรวงยุติธรรม 
(2) ด าเนินการเกี ่ยวกับงานช่วยอ านวยการและเลขานุการส านักงานปลัด 

กระทรวงยุติธรรม 
(3) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
(4) ประสานราชการกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกกระทรวงยุติธรรม 
(5) ปฏิบ ัต ิงานร ่วมก ับหร ือสน ับสน ุนการปฏ ิบ ัต ิงานของหน่วยงานอื ่น 

ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 

2.1.2.2 กองการเจ้าหน้าที่ 
มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดท ายุทธศาสตร์และแผนงานการบริหารบุคลากรของกระทรวงยุติธรรม 
(2) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ส านักงานกิจการยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
และที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งงานสวัสดิการ 

(3) ปฏิบ ัต ิงานร ่วมก ับหร ือสน ับสน ุนการปฏ ิบ ัต ิงานของหน่วยงานอื ่น 
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.1.2.3 กองคลัง 
มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ 

อาคารสถานที ่ และยานพาหนะของส าน ักปลัดกระทรวงย ุต ิธรรม  
ส านักกิจการยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
และที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรม 

(2) ปฏิบ ัต ิงานร ่วมก ับหร ือสน ับสน ุนการปฏ ิบ ัต ิงานของหน่วยงาน อื ่น 
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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2.1.2.4 กองการต่างประเทศ 
มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และประชุมในต่างประเทศ 
(2) ติดต่อประสานงานโครงการ ความร่วมมือ และความช่วยเหลือทางวิชาการ

ด้านการยุติธรรมกับต่างประเทศ 
(3) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดแปลหนังสือ เอกสาร รายงานการวิจัย  

กฎหมายต่างประเทศ สนธิสัญญา ความตกลงต่าง ๆ ตลอดจนจัดพิมพ์ 
และเผยแพร่งานแปลเพ่ือประโยชน์ในกิจการยุติธรรม 

(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.1.2.5 กองออกแบบและก่อสร้าง 
มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ด าเนินการเกี่ยวกับงานส ารวจ ออกแบบ ก่อสร้าง และซ่อมบ ารุงอาคาร 

ที่ท าการและอาคารอ่ืนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.1.2.6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย และจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศกระทรวง และกระบวนการยุติธรรม 
(2) ศึกษา พัฒนา ออกแบบ และจัดวางระบบฐานข้อมูล ระบบการเชื่อมโยง

เครือข่าย การสื่อสารข้อมูลภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน  
(3) เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารกระบวนการ

ยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม  
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย  
 

2.1.2.7 ส านักกฎหมาย 
มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) เสนอแนะนโยบายและท าความตกลงกับต่างประเทศในเรื่องที่อยู่ในอ านาจ

หน้าที่ของกระทรวงยุติธรรม 
(2) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพ่ือด าเนินการ 

ยกร่างหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับ 
กระทรวงยุติธรรม รวมทั้งการตรวจสอบนิติกรรมสัญญา ซึ่งกระทรวงยุติธรรม
หรือหน่วยงานในสังกัดเป็นคู่สัญญา 
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(3) พัฒนากฎหมายและด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายที่อยู่ ในอ านาจหน้ าที่ 
ของกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งติดตามและประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย 

(4) ท าความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน 
และภายนอกกระทรวงยุติธรรม และร่างกฎหมายที่เสนอโดยสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร รวมทั้งการอุทธรณ์ค าสั่งตามกฎหมายที่ยื่นต่อรัฐมนตรี 

(5) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของกระทรวงยุติธรรม 

(6) ด าเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ 
ตามกระบวนกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(7) ด าเนินการในคดีที่กระทรวงยุติธรรมเป็นคู่ความทั้ งคดีแพ่ง คดีอาญา  
และคดีปกครอง ในคดีที่ข้าราชการถูกฟ้องในฐานเป็นพนักงานปฏิบัติราชการ
ตามหน้าที ่

(8) ด าเนินการเกี่ยวกับกรณีนักโทษขออภัยโทษตามกฎหมายวิธี พิจารณา 
ความอาญาและกฎหมายว่าด้วยการราชทัณฑ์ 

(9) ด าเนินการช่วยเหลือร่วมมือทางคดี รวมถึงเอกสิทธิและความคุ้มกันทางการทูต
หรือทางกงสุล 

(10) ดูแลและประสานงานเกี่ยวกับสิทธิผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่เป็นชาวต่างประเทศ 
รวมทั้งด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจกับต่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับ
กระบวนการยุติธรรมของไทย 

(11) ร่วมมือและประสานงานทางวิชาการกับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหารงานยุติธรรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

(12) ด าเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุดของกระทรวงยุติธรรม 
(13) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.1.2.8 ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) เสนอแนะและจัดท านโยบายกระทรวง ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสั งคมแห่ งชาติ  นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของรัฐมนตรี   
จัดท าแผนปฏิบัติการ ประสานแผนปฏิบัติ และเสนอแนะนโยบายในการตั้ง 
และจัดสรรงบประมาณประจ าปี รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานในสังกัด 

(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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2.1.2.9 ส านักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 
มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการระดับกลาง 

และระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

(2) เสนอแนะนโยบายการพัฒนาข้าราชการของกระทรวงยุติธรรม ตลอดจน
สนับสนุนและประสานการจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการ 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

(3) ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งบุคลากรและวัสดุ
อุปกรณ์ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศ 
และต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกระทรวงยุติธรรม 

(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งติดตาม
ประเมินผลการฝึกอบรม และพัฒนา 

(5) ด าเนินการเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ และให้บริการสื่อการฝึกอบรม 
ของกระทรวงยุติธรรม 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.1.2.10 ส านักบังคับคดีอาญาและบังคับใช้กฎหมาย 
มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) สนับสนุนการบังคับคดีอาญาและการบังคับใช้กฎหมายดังต่อไปนี้ 

(1.1) สืบสวนและจับกุมบุคคลตามหมายจับหรือค าสั่ งศาลหรือตาม 
ที่กฎหมายก าหนด 

(1.2) การคุ้มครองและให้ความปลอดภัยแก่พยานหรือผู้ต้องหาในคดีอาญา
ส าคัญและบุคคลส าคัญ รวมถึงสมาชิกในครอบครัวและบุคคลอ่ืน 
ซึ่งเก่ียวข้องกับพยาน ผู้ต้องหา หรือบุคคลส าคัญดังกล่าว 

(1.3) การตรวจสอบเพ่ือให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ ได้มาจาก 
การกระท าความผิดทางอาญา หรือตามที่กฎหมายก าหนดให้ยึด 
หรืออายัด รวมทั้งการบังคับโทษปรับตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล 

(1.4) การรับและส่งตัวนักโทษหรือผู้ต้องขังในคดีส าคัญ 
(1.5) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน

ในการบังคับคดีอาญาและการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องอ่ืน 
(2) ตรวจสอบข้อมูลบุคคลตามหมายจับโดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยี รวมทั้งเก็บ

รวบรวม ตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลในการบังคับคดีอาญา 
และการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือวางระบบ หรือเพ่ือพัฒนาระบบข้อมูล 
และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการสนับสนุนการบังคับ
คดีอาญา และการบังคับใช้กฎหมาย 
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(3) ตรวจสอบและรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
การบังคับใช้กฎหมาย หรือการใช้กฎหมายโดยมิชอบของข้าราชการ  
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐไปยังผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

(4) ส่งเสริมให้มีการบังคับคดีอาญาและการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจหน้าที่ของส านักบังคับ

คดีอาญาและบังคับใช้กฎหมาย หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย หรือตามค าสั่งศาล 
 

2.1.2.11 ส านักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดท าร่างแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม  

เพ่ือเสนอคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ 
กระทรวงยุติธรรม 

(2) ประสานแผนและติ ดตามผลการด าเนิ นงานของหน่ วยงานต่ าง ๆ  
ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม โดยความเห็นชอบ 
ของผู้บังคับบัญชาสูงสุด 

(3) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประกอบการตรวจราชการและจัดท า
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ 

(4) สนับสนุนผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการตรวจ
และติดตามผลการปฏิบัติ ราชการตามนโยบายของรัฐบาล แผนงาน  
และโครงการ ตลอดจนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

(5) สนับสนุนผู้ตรวจราชการในการสืบสวนและสอบสวนข้อเท็จจริงและแก้ ไข
ปัญหากรณีราษฎรร้องเรียนขอความช่วยเหลือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(7) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผล 
การตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 

(8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.1.2.12 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
มีหน้าที ่หลักในการพัฒนาการบริหารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
และกระทรวงยุติธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงาน
ขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์  

การพัฒนาระบบราชการภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงยุติ ธรรม  
และกระทรวงยุติธรรม 
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(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ 
ภายในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงยุติธรรม 

(3) ประสานและด าเนิ นการเกี่ ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่ วมกั บ 
หน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานในสังกัด ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
และกระทรวงยุติธรรม 

(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.1.2.13 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
มีอ านาจหน้าทีด่ังต่อไปนี้ 
(1) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับการป้องและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งจัดท าแผนการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม 

(2) ประสานงาน เร่งรัด และก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผน 
ปฏิบัติราชการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของส่วนราชการ 

(3) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(4) คุม้ครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
(5) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการด าเนินการตาม (3) และ (4)  

และร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของส่วนราชการในสังกัดและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดและการคุ้มครองจริยธรรม  
เสนอต่อปลัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1.2.14 ส านักกิจการในพระด าริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  
มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนงาน โครงการ งบประมาณเกี่ยวข้องกับโครงการ

ในพระด าริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
(2) ติดตาม ประเมินผล และการจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงาน 

ตามโครงการในพระด าริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
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(3) ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามโครงการในพระด าริพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

(4) ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการในพระด าริพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

(5) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
ของโครงการในพระด าริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

(6) จัดหา ออกแบบ เก็บรักษา และให้บริการสื ่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ 
การด าเนินงานของโครงการในพระด าริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

(7) ตามเสด็จ เพ่ือประมวลข่าว ภาพ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
ของโครงการในพระด าริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.1.2.15 ส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ 
มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) รับผิดชอบในงานธุรการ งานวิชาการ งานการประชุม งานประชาสัมพันธ์  

และงานเลขานุการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะท างาน 
(2) ติดตามสถานการณ์ ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน 

ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะท างาน 
(3) ประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.1.2.16 ส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่อง 
มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในการประสานนโยบายยุทธศาสตร์ แผน  

และการแปลงไปสู่การปฏิบัติ 
(2) เป็นผู้แทนของส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ไม่มีหน่วยงานในจังหวัด

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
(3) เป็นผู้ประสานงานกระบวนการยุติธรรมในพ้ืนที่จังหวัด 
(4) สนับสนุนและพัฒนาการด าเนินงานยุติธรรมทางเลือก (ยุติธรรมชุมชน  

และยุติธรรมสมานฉันท์) 
(5) ส่ งเสริมและประสานความร่ วมมื อกับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  

องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องใน 
การอ านวยความยุติธรรมแก่ประขาชน 

(6) คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพและให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย  
(กองทุนยุติธรรม การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา  
การจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญาให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ฯลฯ) 
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(7) สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ ตรวจราชการกระทรวงยุติ ธรรม 
และส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

(8) ด าเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล กระทรวงยุติธรรม กรม และจังหวัด 
ที่ได้รับมอบหมาย 

 
2.1.2.17 ส านักงานกองทุนยุติธรรม 

มาตรา 11 ให้จัดตั้งส านักงานกองทุนยุติธรรม ขึ้นในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการให้กับกองทุน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
คณะท างานหรือบุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งมี
อ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) รับค าขอรับความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2) เสนอความเห็นประกอบค าขอตาม (1) เพ่ือเสนอให้คณะอนุกรรมการ 

ที่เกี่ยวข้องพิจารณา 
(3) ประสานงานและความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงาน

เอกชนในการด าเนินงานของกองทุน 
(4) รับเงิน จ่ายเงิน และเก็บรักษาเงินของกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการ

ก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
(5) พัฒนาระบบ รูปแบบ วิธีการ และการให้บริการของกองทุน เพ่ือสนับสนุน 

การด าเนินงานของกองทุน 
(6) เก็บ รวบรวม วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนการด าเนินงาน

ของกองทนุ 
(7) ปฏิบัติการอ่ืนหรือกระท ากิจการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

หรืออนุกรรมการ 
 

2.1.2.18 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม 
มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการจัดการเรื่องราว 

ร้องทุกข์กระทรวงยุติธรรม 
(2) ด าเนินการพิจารณารับเรื่อง วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาเพ่ือการจัดการเรื่องราว

ร้องทุกข์ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่สอดคล้องกับคณะรัฐมนตรี 
และนโยบายรัฐบาล 

(3) ด าเนินการให้ค าปรึกษาข้อกฎหมาย และช่องทางในการให้บริการงานยุติธรรม
แก่ประชาชนตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่ออ านวยความยุติธรรม 

(4) การอ านวยและประสานการจัดการ การรับแจ้งเบาะแส การกระท าผิด 
ในคดีอาญาและการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตลอดจนการด าเนินการใด ๆ  
เพ่ือการบังคับใช้กฎหมาย 

(5) การส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการเข้าถึงความยุติธรรมในทุกภาคส่วน
ตามแนวคิดยุติธรรมชุมชน 
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(6) การอ านวยความสะดวกในการติดต่อ สอบถาม ขอทราบข้อมูล ขออนุญาต  
หรือ อนุมัติในเรื่องใด ๆ ที่เป็นอ านาจของส่วนราชการในกระทรวงยุติธรรม 

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.1.2.19 กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) วิเคราะห์และเสนอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและขอบเขต 

แผนการตรวจสอบประจ าปีของผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม พร้อมทั้งสรุปเป็น
แผนการตรวจสอบในภาพรวมของกระทรวง โดยให้ครอบคลุม งาน/โครงการ 
ที่ส าคัญเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวงยุติธรรม 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะตลอดจนประสานงานกับผู้ตรวจสอบ
ภายในระดับกรมในกรณีต้องปรับแผนการตรวจสอบให้เป็นไปตามความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวงยุติธรรม 

(2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการบริหารการเงิน 
การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลข
ต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป รวมทั้ ง 
การบริหารงานด้านอื่นของส่วนราชการให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบการดูแล
รักษาทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและประหยัด 

(3) ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการ 
ที่มีความส าคัญต่อผลส าเร็จของนโยบายหรืองาน/โครงการที่ได้รับนโยบายให้
ติดตาม ก ากับดูแลเป็นกรณีพิเศษ หรืองาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูง 
หรื อที่ มี สัญญาณบอก เหตุ ว่ า จะ เกิ ดความ เสี ยหายต่ อ ราชการตาม 
ที่ปลัดกระทรวง และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ า
กระทรวงยุติธรรม มอบหมาย 

(4) ด า เนินการ เร่ งรั ด  ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ ง านตามแผนงาน  
งาน/โครงการ ของผู้ ตรวจสอบภายในระดับกรม ตามข้อเสนอแนะ 
และข้อสั ง เกตของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ า 
กระทรวงยุติธรรม 

(5) ประมวลและวิเคราะห์รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในระดับ
กรม และสรุปผลการตรวจสอบในภาพรวมของกระทรวง เสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวงยุติ ธรรม  
เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลและติดตามประเมินผลการตรวจสอบของ
คณะกรรมการฯ 

(6) ให้ค าปรึกษาแนะน า เสนอแนะ และให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับระบบการตรวจสอบภายใน 
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(7) ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหาร
ก าหนดเพือ่ป้องกันหรือลดโอกาสการเกิดการทุจริต  

(8) ปฏิบัติงานตรวจสอบอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวง และ/หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวงยุติธรรม 

(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
2.1.3 ปัญหา อุปสรรค และความต้องการในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 จากการรวบรวมข้อมูลสถานภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค และความต้องการในการด าเนินงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน และการให้บริการด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ  
อาทิ การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง การส ารวจการปฏิบัติงาน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมอง 
(Workshop) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกหน่วยงาน สภาพการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และวิเคราะห์เทคนิค TOWS Matrix 
โดยได้น าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ ซึ่งสามารถสรุปปัญหา อุปสรรค และความต้องการในการด าเนินงาน 
ด้านเทคโนโลยดีิจิทัลได ้6 ด้าน คือ ด้านนโยบาย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านระบบสารสนเทศ ด้านข้อมูล ด้าน
การให้บริการ และด้านบุคลากร ดังภาพ 2.1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 2.1-2 สรุปปัญหา/อุปสรรคด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  

ปัญหา/
อุปสรรค 

ด้านนโยบาย 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านระบบสารสนเทศ 

ด้านข้อมูล 

ด้านการให้บริการ 

ด้านบุคลากร 

- อินเทอร์เน็ตช้า 
- ระบบความม่ันคงปลอดภัย 

ขาดความน่าเชื่อถือ 
- การเชื่อมโยงเครือข่ายของส่วนภูมิภาค

ไม่มีความเสถียร 
- ส่วนภูมิภาคขาดอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
- ส่วนภูมิภาคมีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 

ไม่เพียงพอ 

- กระบวนการท างานซ้ าซ้อน ทั้งใน
รูปแบบเอกสาร และระบบสารสนเทศ 

- มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ 
- มีการโยกย้ายบ่อยท าให้นโยบาย 

ในการด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง 
- ขาดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- ขาดการบูรณาการงานด้านกระบวนการ

ยุติธรรม 
- ยึดติดการท างานในรูปแบบเอกสาร 
- ขาดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
- เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารไม่เพียงพอ 
- มีการโยกย้ายต าแหน่งบ่อย ส่งผลให้

การด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง 
- ขาดความตระหนักในการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับการปฏิบัติงาน 

- ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงการบริการ
จากภาครัฐ 

- ขาดการส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชน
ด้านความยุติธรรม 

- ขาดการประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
ของส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

- ขาดช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
กับประชาชนที่สะดวก และรวดเร็ว - ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร 

ส่งผลให้ไม่สามารถน ามาใช้
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้ 

- ขาดมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูล 
- ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
- บางหน่วยงานมีข้อมูลที่ไม่สามารถ

เปิดเผยได้ ท าให้ไม่สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลได้ทั้งหมดในกระบวนการยุติธรรม 

- ขาดระบบการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 

- ขาดระบบศูนย์กลางข้อมูลภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

- ขาดระบบให้บริการประชาชน 
- กระบวนการท างานเดียวกัน แต่มีการใช้งาน

ระบบสารสนเทศท่ีแตกต่างกัน  
อาทิ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
บางหน่วยงานในส่วนภูมิภาคใช้ระบบงาน
ของกระทรวงมหาดไทย 
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ภาพ 2.1-3 ความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

จากการศึกษาและการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค และความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จากทั้งหมด 6 ด้าน พบว่า มีปัจจัยส าคัญที่ส่ งผลกระทบต่อ 
การด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 4 ด้าน ดังนี้ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่า ส านักงานยุติธรรมจังหวัดมีขนาดช่องสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต     
ไม่เพียงพอจึงท าให้เกิดปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศ รวมถึงขาดอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
ที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน อาทิ อุปกรณ์ส ารองข้อมูล ดังนั้น จึงต้องมีการเพ่ิมขนาดช่องสัญญาณเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตให้เพียงพอต่อการใช้งาน รวมถึงจัดหาอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ด้านข้อมูล พบว่า ขาดมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูล และขาดการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน  
ดังนั้นจึงต้องมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้งต้องค านึงถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัย  
ของข้อมูล เพ่ือให้มีข้อมูลที่ถูกต้องสนับสนุนการปฏิบัติ เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็ว 
มากยิ่งขึ้น  

ด้านระบบสารสนเทศ พบว่า กระบวนการท างานเรื่องเดียวกัน แต่มีการใช้ระบบสารสนเทศที่แตกต่างกัน 
รวมถึงขาดระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้น จึงต้องมีระบบจัดเก็บข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเพ่ือให้สามารถ
น าข้อมลูหรือสารสนเทศมาวิเคราะห์และวางแผนในการปฏิบัติงานได้ 

ความต้องการ 

ด้านนโยบาย 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ด้านระบบสารสนเทศ 

ด้านข้อมูล 

ด้านการให้บริการ 

ด้านบุคลากร 

- ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลตอ้งเป็น
ความปลอดภัยระดบัสงูสุดเท่านั้น  
และมีการก าหนดสิทธิการใช้งาน 

- ส านักงานยุติธรรมจังหวัดต้องการ
อุปกรณ์ในการจัดเกบ็ข้อมูล 

- ต้องการอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ อาทิ แท็บเล็ต 

- ควรมีนโยบายในการบรูณาการข้อมลู 
เพื่อสนบัสนุนการตัดสินใจร่วมกัน 

- มีระบบการติดตาม และประเมินผล
โครงการภายใต้งานที่เกี่ยวข้อง 
กับนโยบาย 

- มีการสนับสนุนด้านงบประมาณ 
- การก าหนดนโยบายควรมเีป้าหมาย 

ที่ชัดเจนในการพัฒนา  
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

- สร้างความตระหนกัในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนบัสนุน 
การปฏิบัตงิานของผู้ใช้งาน 

- ต้องการพฒันาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ให้มีความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ที่ทันต่อยุคดิจิทลั 

- ต้องการให้มรีะบบสารสนเทศรองรับ
การใหบ้ริการประชาชน อาทิ  
ระบบข้อมลูช่วยเหลือประชาชน 
ข้อมูลความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น 
แก่ประชาชน 

- พัฒนาระบบสารสนเทศรองรบั 
การบริการประชาชนที่สะดวก รวดเร็ว 
และเข้าถึงได้จากทุกทีทุ่กเวลา - มีการจัดท ามาตรฐานข้อมลู 

- มีการก าหนดนโยบายในการจัดเกบ็
ข้อมูลสารสนเทศ  

- มีการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน 
- ต้องการข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อใช้

สนับสนุนการตัดสินใจของผูบ้รหิาร 

- ต้องการระบบสารสนเทศรองรับ 
การปฏิบัตงิาน 

- ต้องการระบบศูนย์กลางข้อมลู  
เพื่อใช้งานข้อมลูร่วมกัน 

- ต้องการระบบวิเคราะห์ข้อมลู 
- ต้องการระบบสนับสนุนการท างาน

นอกสถานที ่
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ด้านบุคลากร พบว่า บุคลากรยังยึดติดกับการท างานในรูปแบบเอกสาร ไม่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศร่วมกับการปฏิบัติงาน ขาดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง จ านวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมีไม่เพียงพอ และมีการโอนย้ายหน่วยงาน ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินงาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น จึงต้องมีการส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันต่อยุคดิจทิัล 

ซึ่งทั้ง 4 ด้าน ต่างเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม เนื่องจากกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงปลอดภัยระดับประเทศ  
จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในระดับสูงสุด ซึ่งข้อมูลถือเป็นหัวใจส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม ดังนั้น “ด้านข้อมูล” จึงเป็นประเด็นส าคัญที่สุดที่ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรมต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในเรื่องการบูรณาการข้อมูลร่วมกันของแต่ละส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม การจัดท ามาตรฐานด้านข้อมูล และมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย  
รวมถึงการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการบูรณาการข้อมูล และการขยายตัวของผู้ใช้งานที่เพ่ิมมากขึ้น 
เนื่องจากแนวโน้มของระบบสารสนเทศในอนาคตจะต้องให้บริการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่  
ทุกเวลา และหลากหลายอุปกรณ์ นอกจากนี้ “ด้านระบบสารสนเทศ” ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะต้อง
ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
และการด าเนินงานของกระทรวงยุติธรรม รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการให้บริการประชาชน 
และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมควรมีการปรับเปลี่ยนแนวทาง 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือรองรับและสนับสนุนด้านข้อมูลที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

 

2.1.4 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองและรับฟังความคิดเห็น (Workshop) 
SWOT Analysis คือ เทคนิคการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส 

(Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ที่มีผลต่อการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม โดย 

 
  

อุปสรรคภายนอกที่ส่งผลต่อส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมท าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้

โอกาสภายนอกที่ช่วยสนับสนนุส านักงานปลดักระทรวงยุติธรรมให้บรรลุเป้าหมายได้

จุดอ่อนภายในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ส่งผลท าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้

จุดแข็งภายในที่ผลักดันให้ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสามารถบรรลุเป้าหมายได้S 
W 
O 

T 
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โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมสมองและรับฟังความคิดเห็น (Workshop) สามารถสรุป
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ดังนี้ 

 
(S) 
1. บุคลากรมีการให้ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน 
2. บุคลากรภายในหน่วยงานมีทักษะด้าน ICT พร้อมรับ

การเปลี่ยนแปลง 
3. บุคลากรด้าน ICT มีความรู้ความสามารถตอบสนอง

การปฏิบัติงานได้ 
4. มีอุปกรณ์ด้าน ICT ที่พร้อมใช้งานและเพียงพอ

ต่อผู้ปฏิบัติงาน 
5. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
6. ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีนโยบาย 

ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
7. มีการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศใน 

การปฏิบัติงาน 

(W) 
1. ขาดระเบียบ ข้อบังคับการใช้อีเมลของส านักงานปลัด 

กระทรวงยุติธรรม ส่งผลให้แต่ละหน่วยงานใช้อีเมล
ของหน่วยงานภายนอก 

2. กระบวนการท างานมีความซ้ าซ้อนทั้งรูปแบบเอกสาร 
และระบบสารสนเทศ อาทิ ระบบการลา ระบบจองรถยนต์ 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

3. ขาดกระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. ขาดความตระหนักในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

5. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะในการดูแลคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น 

6. บุ คลากรด้ าน ICT ไม่ เข้ าใจกระบวนการท างาน 
ของผู้ ใช้งาน ส่งผลให้ออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศไม่ตรงกับการใช้งานจริง 

7. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานขาดความเสถียร 
8. ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ไม่เพียงพอต่อผู้ใช้งาน 
9. ขาดระบบติดตามเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ 
10. การเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรม

ยุ่งยาก ซับซ้อน 
(O) 
1. การน านโยบาย และแนวทางด้านความมั่นคง

ปลอดภัยภาครัฐมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน อาทิ 
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พ.ร.บ. ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ และ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 

2. รัฐบาลมีการส่งเสริมให้น า ICT มาประยุกต์ใช้
ร่วมกับการปฏิบัติงาน 

3. มีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

4. มีเทคโนโลยีที่สนับสนุนการปฏิบัติงานที่สะดวก
และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

(T) 
1. ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณท่ีเพียงพอ 
2. นโยบายเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลให้การปฏิบัติงาน 

ไม่ต่อเนื่อง 
3. ระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างมีข้ันตอนมาก และบางครั้ง

จ าเป็นต้องเลือกจัดซื้อจัดจ้างสินค้าในราคาถูกที่สุด 
ส่งผลให้สินค้ามีคุณภาพไม่ตรงกับความต้องการ 

4. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
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TOWS คือ การน าอ ุปสรรค (Threat) โอกาส (Opportunity) จุดอ่อน (Weakness)  
และจุดแข็ง (Strength) มาประยุกต์ใช้ในการวางกลยุทธ์ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดย  

 
 

ซึ่งสามารถน ามาก าหนดกลยุทธ์ โดยการจับคู่จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (TOWS Matrix) ได้ดังนี ้
สภาพแวดล้อมภายใน 

 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

 

S-Strengths 

(จุดแข็ง) 

 

W-Weaknesses 

(จุดอ่อน) 

O-Opportunities 

(โอกาส) 

SO-Strategies  

(กลยุทธ์เชิงรุก) 

 เป็นการจับคู่ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส 
ซ่ึงเป็นปัจจัยเชิงบวก เพื่อก่อให้เกิด 
ความได้เปรียบ 

WO-Strategies  

(กลยุทธ์เชิงแก้ไข) 

 เป็นการจับคู่ระหว่างจุดแข็งกับอุปสรรค 
ซ่ึงมีจุดแข็ง (S) เป็นปัจจัยเชิงบวก 
และมีอุปสรรค (T) เป็นปัจจัยเชิงลบ 
เพื่ อน า จุ ดแข็ งมา ใช้ ป้ อ งกั นหรือ
หลีกเล่ียงอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น 

T-Threats 

(อุปสรรค) 

ST-Strategies  

(กลยุทธ์เชิงป้องกัน) 

 เป็นการจับคู่ระหว่างจุดอ่อนกับโอกาส 
ซ่ึงมีจุดอ่อน (W) เป็นปัจจัยเชิงลบ  
แต่มีโอกาส (O) เป็นปัจจัยเชิงบวก 
น าโอกาสมาใช้ก าจัดจุดอ่อนหรือน า
โอกาสมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 

WT-Strategies  

(กลยุทธ์เชิงรับ) 

 เป็นการจับคู่ระหว่างจุดอ่อน (W)  
กับอุปสรรค (T) ซ่ึงเป็นปัจจัยเชิงลบ
ทั้งคู่ องค์กรต้องคิดกลยุทธ์ที่กระท า
แ ล้ ว ส า ม า ร ถ ก า จั ด จุ ด อ่ อ น ไ ด้   
และสามารถป้องกันอุปสรรคได้ด้วย 
ในคราวเดียวกัน 

อุปสรรคภายนอกที่ส่งผลต่อส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมท าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้

โอกาสภายนอกที่ช่วยสนับสนนุส านักงานปลดักระทรวงยุติธรรมให้บรรลุเป้าหมายได้

จุดอ่อนภายในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้

จุดแข็งภายในที่ผลักดันให้ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสามารถบรรลุเป้าหมายได้

T 
O 
W 

S 
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 จากการประช ุม เช ิงปฏ ิบ ัต ิก ารระดมสมอง  (Workshop) สามารถก าหนดกลยุทธ์ เชิ งรุก  
กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงป้องกัน และกลยุทธ์เชิงรับ ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ดังนี้ 

  

(O) 
1. การน านโยบาย และแนวทางด้านความม่ันคงปลอดภัยภาครัฐ

มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน อาทิ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์   
พ.ศ. 2550 พ.ร.บ. ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ พ.ร.บ.  
ข้อมูลข่าวสาร 

2. ร ัฐบาลมีการส ่ง เสร ิม ให้น า  ICT มาประยุกต์ใช้ร่วมกับ 
การปฏิบัติงาน 

3. มีน โยบายในการ ขับ เคลื่ อน เศรษฐกิจและสั งคมไทย 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

4. มีเทคโนโลยีที่สนับสนุนการปฏิบัติงานที่สะดวกและรวดเร็ว
มากยิ่งข้ึน 

(T) 
1. ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณที่เพียงพอ 
2. น โ ย บ า ย เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง บ่ อ ย  ส่ ง ผ ล ใ ห้ 

การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง 
3. ระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างมี ข้ันตอนมาก  

และบางครั้ งจ าเป็นต้องเลือกจัดซื้อจัดจ้าง 
สินค้าในราคาถูกที่สุด ส่งผลให้สินค้ามีคุณภาพ
ไม่ตรงกับความต้องการ 

4. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 

(S) 
1. บุ ค ล า ก ร มี ก า ร ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร่ ว ม ใ จ 

ในการปฏิบัติงาน 
2. บุคลากรภายในหน่ วยงานมีทักษะ ด้าน  ICT  

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
3. บุ ค ล าก ร ด้ าน  ICT มี ค ว าม รู้ ค ว ามสาม า รถ

ตอบสนองการปฏิบัติงานได้ 
4. มีอุปกรณ์ด้าน ICT ที่พร้อมใช้งานและเพียงพอต่อ

ผู้ปฏิบัติงาน 
5. ผู้ บ ริ ห า ร ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ ใ น ก า ร พั ฒ น า 

ระบบสารสนเทศ 
6. ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีการก าหนด
ความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

7. มี ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ 
ในการปฏิบัติงาน 

(SO) 
1. มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน และมีนโยบาย

ด้าน Digital Economy มีการพัฒนา Mobile เพื่อสนับสนุน
ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงยุ ติธรรมให้แก่
ประชาชน อาทิ การติดตามการร้องทุกข์ ฯลฯ (S1/S2/O3) 

2. ส่งเสริมการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างเ ต็มรูปแบบ 
ในการปฏิบัติงาน (S7/O3) 

3. ส่งเสริมให้มีการใช้บริการบนระบบ Cloud  
4. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับนโยบาย

รัฐบาลในการเข้าสู่ Thailand 4.0 (S6/O3) 
5. ผู้บริหารส านักงานปลัดกระทรวงยุ ติธรรม ให้ความส าคัญ 

ด้าน ICT โดยน านโยบายจากรัฐบาลมาส่งเสริม ปรับใช้ 
ถ่ายทอด รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กร (S6/O3)  

6. มีการก าหนดความมั่ นค งปลอด ภัย โดยน านโยบาย 
และแนวทางด้านความมั่นคงปลอดภัยภาครัฐมาประยุกต์ใช้
เป็นโอกาส (S7/O2) 

7. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม  
อาทิ ทางโทรศัพท์ (S4/O3) 

(ST) 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญด้าน ICT แต่กระบวนการ

ด าเนินงาน อาทิ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
มีความยุ่งยาก และใช้ระยะเวลานาน (S6/T3) 

2. บุคลากรด้าน ICT สามารถให้ความรู้แก่ผู้ใช้งาน 
และบริหารการใช้งานอุปกรณ์ที่มีอยู่ภายใต้
งบประมาณจ ากัด (S3/T1) 

(W) 
1. ขาดระเบียบ ข้อบังคับการใช้อีเมลของส านักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม ส่งผลให้แต่ละหน่วยงาน 
ใช้อีเมลของหน่วยงานภายนอก 

2. กระบวนการท างานมีความซ้ าซ้อนทั้งรูปแบบ
เอกสาร และระบบสารสนเทศ อาทิ ระบบการลา 
ระบบจองรถยนต์ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

3. ขาดกระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. ขาดความตระหนักในการใช้ งานเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

5. บุคลากรผู้ป ฏิบั ติงานขาดทักษะในการ ดูแล
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

6. บุคลากรด้าน ICT ไม่เข้าใจกระบวนการท างานของ
ผู้ ใช้ งาน ส่ งผลให้ออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศไม่ตรงกับการใช้งานจริง 

7. ระบบโครงสร้างพื้นฐานขาดความเสถียร 
8. ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ไม่เพียงพอต่อผู้ใช้งาน 
9. ขาดระบบติดตามเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ 
10. การเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ของกระทรวงยุ ติธรรม

ยุ่งยาก ซับซ้อน 

(WO) 
1. เทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยประกอบกับรัฐบาล 

มี น โ ย บ า ย ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ ชั ด เ จ น เ ป็ น โ อ ก า ส ใ ห้ 
กระทรวงยุติธรรม น าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาทักษะ
กระบวนการท างานและกระ ตุ้นให้บุคลากรตระหนัก 
ด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ (W6/O6/O3) 

2. จัดให้มีการท าแผนฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อตอบสนองแนวนโยบายของรัฐบาล (W6/W7/O5) 

3. พัฒน า ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น 
การปฏิบั ติ ง าน ใ ห้มีประสิทธิ ภ าพ (สะดวก รวดเร็ ว 
และเข้าถึงง่าย) (W2/W5/W11/W15/O4) 

4. พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้ง Admin และ User (W6/O3) 

5. ปรับปรุงให้มีระเบียบรองรับการลดใช้กระดาษ (W15/O2) 

(WT) 
1. วิธีและกระบวนการปฏิบัติงานมีความซ้ าซ้อน 

ควรพิจารณา ทบทวน และหาแนวทางปฏิบัติ 
เพื่อลดความซ้ าซ้อนตามระเบียบการจัดซื้อ 
จัดจ้าง (W2/T3)  

2. ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
จั ดท า แผ น ก า ร ติ ดต ามแล ะ ป ร ะ เ มิ นผล 
ร ะ บ บ ง าน ต่ า ง  ๆ  ขอ ง ส า นั ก ง า น ป ลั ด 
กระทรวงยุติธรรมประจ าปี (W2/T2) 
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2.2 ผลการศึกษาปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ปัจจัยภายนอกที่เก่ียวข้อง อาทิ กรอบวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ของภาครัฐที่เก่ียวข้อง

กับแนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย 
 
2.2.1 ประเทศไทย 4.0 

“ประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0” คือ ประเทศไทยที่ก้าวสู่ประเทศผู้มีรายได้สูงด้วย 
“ผลิตภาพ” (Productivity) บนฐานแห่งความรู้ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งต้องผสานกับการบริการ
คุณค่าสูงบนฐานของวัฒนธรรม 

 

 
ภาพ 2.2-1 โมเดลประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 

 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม “5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย” ประกอบด้วย 

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) 
3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  

(Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 
4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง  ๆ ปัญญาประดิษฐ์ 

และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) 
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 

Value Services) 
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จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 พบว่า สิ่งที่ควรน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดท า
แผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 ได ้ดังนี้  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.2.2 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 2554-2563  
(ICT 2020) 

ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 จะมีการพัฒนาอย่างฉลาด การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
และสังคมจะอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้ ปัญญา และเป้าหมายหลัก คือ มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ความเร็วสูง 
ที่กระจายอย่างทั่วถึง ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน ประชาชนมีความรอบรู้ เข้าถึง  
สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างรู้ เท่าทันท าให้เ พ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้  
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

 
ภาพ 2.2-2 วิสัยทัศน์ของกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  

ระยะ พ.ศ. 2554-2563 (ICT 2020) 
 

• มีการน าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตวั (Digital, IoT, Artificial 
Intelligence & Embedded Technology) มาประยุกต์ใช้กับการให้บริการ
ทุกภาคส่วน ท้ังส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หน่วยงาน
ภายนอก ผู้บริหาร และภาคประชาชน อาทิ ระบบโต้ตอบอัตโนมัติ 
(Chat Bot) 

 

ยกระดับการให้บริการ 
 

• มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรให้ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลง 

 

พัฒนาทักษะด้าน ICT 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกรอบนโยบาย ICT 2020 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์เ พ่ือการพัฒนา  
7 ยุทธศาสตร์ ดังภาพ 2.2-3 

 
ภาพ 2.2-3 กรอบนโยบาย ICT 2020 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1:  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือ การสื่อสารรูปแบบอ่ืน 
ที่เป็น Broadband ให้มีความทันสมัย มีการกระจายอย่างทั่วถึง และมีความมั่นคงปลอดภัย
สามารถรองรับความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ ได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2:  พัฒนาทุนมนุษย์ที่มีความสามารถในการพัฒนา และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีวิจารณญาณ และรู้ เท่าทัน รวมถึงพัฒนาบุคลากร ICT ที่มีความรู้ความสามารถ  
และความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3:  ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT เพ่ือสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ และน ารายได้เข้าประเทศ โดยใช้โอกาสจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ  
การเปิดการค้าเสรี และประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4:  ใช้  ICT เ พ่ือสร้างนวัตกรรมการบริการของภาครัฐที่สามารถให้บริการประชาชน  
และธุรกิจทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความม่ันคงปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5:  พัฒนาและประยุกต์ ICT เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต ให้สามารถพ่ึงตนเอง 
และแข่งขันได้ในระดับโลก โดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบริการ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนภาคบริการในโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6:  พัฒนาและประยุกต์ ICT เพ่ือลดเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ และสังคม โดยสร้างความเสมอภาค
ของโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร และบริการสาธารณะส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม 
โดยเฉพาะบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี ได้แก่ บริการ 
ด้านการศึกษา และบริการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 7:  พัฒนาและประยุกต์ ICT เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมที่ เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 
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จากการศึกษากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ระยะ พ.ศ. 2554-2563  
ของประเทศไทย พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ควรน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

• เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางเลือกหลากหลายเส้นทางที่ใช้เช่ือมโยง
หน่วยงานในสังกัด มีโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และมีความมั่นคงปลอดภัยสูง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ICT ที่ เป็ นอิ นเทอร์ เน็ ตความเร็ วสู ง 
หรื อก า รสื่ อ ส าร รู ป แบบอื่ นที่ เ ป็ น 
Broadband ใ ห้ มี ค ว า ม ทั น ส มั ย 
มีการกระจายอย่างทั่วถึง และมีความมั่นคง
ปลอดภัย สามารถรองรับความต้องการ 
ของภาคส่วนต่าง ๆ ได้ 

• มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นระบบ 
และ เป็นรูปธรรม พร้ อมทั้ งมี การปรับปรุ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  
เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี 
และความต้องการที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่ ง เสริม 
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะใหม่ ๆ ที่จ าเป็นต่อการพัฒนา
เชิงความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเชิงบริการด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่  2: พัฒนาทุนมนุษย์ 
ที่ มี ค ว า มส ามา รถ ในกา รพั ฒนา  
และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีวิจารณญาณ และรู้ เท่าทัน รวมถึง
พั ฒน า บุ ค ล า ก ร  ICT ที่ มี ค ว าม รู้
ความสามารถ และความเช่ียวชาญระดับ
มาตรฐานสากล 

• ส่งเสริม และพัฒนาช่องทาง หรือ กลไกทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูล และมีปฏิสัมพันธ์กับภาครัฐ 
เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก และมีทางเลือกที่หลากหลาย 
ในการใช้บริการของภาครัฐ ซึ่งรวมถึงการจัดให้มีบริการที่สามารถ
เข้าถึงผ่านทางอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ไร้สายเพิ่มมากขึ้น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6: พัฒนาและประยุกต์ 
ICT เพื่อลดเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ  
และสังคม โดยสร้างความเสมอภาค 
ของโอกาสในการเข้ าถึ งทรัพยากร  
และบริการสาธารณะส าหรับประชาชน
ทุกกลุ่ ม โดยเฉพาะบริการพื้นฐาน 
ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอย่างมีสุข
ภาวะที่ดี ได้แก่ บริการด้านการศึกษา 
และบริการสาธารณสุข 
 

• มีการประยุกต์ ใ ช้ เทคโนโลยีดิจิ ทัล ในการสร้างนวัตกรรม 
ในการให้บริการของภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเวลา  
และมีความมั่นคงปลอดภัยสูง 

 

ยุทธศาสตร์ที่  4: ใช้  ICT เ พ่ือสร้ าง
นวัตกรรมการบริการของภาครัฐที่สามารถ
ให้บริการประชาชน และธุรกิจทุกภาค
ส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง
ปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล 

• ส่งเสริมการประยุกต์ ใ ช้ เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติ งาน  
เพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้กระดาษ 

ยุทธศาสตร์ที่  7 : พัฒนาและประยุกต์  
ICT  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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2.2.3 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) 

 
ภาพ 2.2-4 วิสัยทัศน์ “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์” 

 
เพ่ือให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผล 

แผนพัฒนาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้ก าหนด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน คือ 

 
ภาพ 2.2-5 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6: สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
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 จากการศึกษาแผนพัฒนาดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) พบว่า 
ยุทธศาสตร์ที่ควรน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2560-2564 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• ระบบโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงยุติธรรมจะมีความครอบคลุม 
และมีความมั่นคงปลอดภัยระดับสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง 
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

• สร้างข้อมูลที่เป็นมาตรฐานพร้อมเช่ือมโยงแลกเปลี่ยน และ/หรือ 
ให้บริการมากข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6: สร้างความเช่ือมั่น
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

• มีนวัตกรรมการให้บริการทุกภาคส่วน การใช้งานระบบจะง่ายขึ้น  
หรือมีหลากหลายทางเลือกมากขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่  4: ปรับ เปลี่ ยน
ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

• ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของกระทรวงยุติธรรมผ่านระบบดิจิทัล
ได้มากข้ึน 

ยุทธศาสต ร์ที่  3:  สร้ างสั งคม
คุ ณ ภ า พ ที่ ทั่ ว ถึ ง เ ท่ า เ ที ย ม 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

• การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม ได้รับการสนับสนุนมากขึ้น 

• ประชาชนท่ัวไป หรือ End-User มีความรู้การใช้งานระบบมากขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาก าลังคน 
ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล 
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2.2.4 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) 
วิสัยทัศน์สู่การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ก าหนดไว้ คือ 
“ใน 3 ปีข้างหน้า ภาครัฐไทยจะยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่มีการบูรณาการระหว่าง

หน่วยงาน มีการด าเนินงาน แบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง” สามารถก าหนดขีดความสามารถในเชิงดิจิทัลหลักของภาครัฐเป็น  
26 ด้าน ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาและยกระดับ ขีดความสามารถ รองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การยกระดับความมั่นคง และเพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน 

 
 จากการศึกษาแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) พบว่า 
ยุทธศาสตร์ที่ควรน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
พ.ศ. 2560-2564 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

• มุ่ ง เน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศภาครั ฐ 
เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูล  

• ยกระดับการให้บริการภาครัฐที่สะดวก รวดเร็ว และตรงกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ   

• พัฒนาระบบ เทค โน โลยี ส า รสน เทศภาย ใต้ ม าตรฐาน 
ความปลอดภัยระดับสากล 

• บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลาง ส าหรับบริการส่วนราชการ 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล 

• ยกระดับศักยภาพบุคลากรของกระทรวงยุติธรรม 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  1: ก า ร พั ฒ น า 
และยกระดับ ขีดความสามารถ
รองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 

• มุ่ ง เ น้ นก ารพัฒนา ระบบ เทค โน โลยี ส า รสน เทศภาครั ฐ 
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการรักษาความปลอดภัย  
โดยเปลี่ยนจากการแก้ไขสถานการณ์มาเป็นการป้องกันก่อน 
เกิดเหตุมากข้ึน 

• ประยุ กต์ ใ ช้ เครื่ อ งมื อวิ เ คราะห์ข้ อมู ล เ ชิ งลึ ก  (Analytics)  
มาสนับสนุนการตัดสินใจแบบ Real Time 

ยุ ทธศาสตร์ที่  4: ก า ร ย ก ร ะดั บ 
ความมั่นคง และเพิ่มความปลอดภัย
ของประชาชน 
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2.2.5 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2558-2561 
 วิสัยทัศน์  

 
 
  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1:  พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2:  บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3:  พัฒนาระบบปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4:  พัฒนากฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  

ทั้งในและต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5:  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
จากการที่ ไ ด้ ศึ กษาแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงยุติ ธ รรม พ.ศ .  2558-2561 พบว่ า  

ยุทธศาสตร์ที่ควรน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
พ.ศ. 2560-2564 ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

“หลักประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล” 

• ป ร ะ ช า ชน สา มา รถ เ ข้ า ถึ ง บ ริ ก า ร ขอ งกร ะท ร ว งยุ ติ ธ ร รม 
ผ่านระบบดิจิทัลได้มากข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริการประชาชน
ให้เข้าถึงความยุติธรรม 

• การใช้งานระบบจะต้องถูกออกแบบและพัฒนาโดยค านึงถึงระบบ 
ที่บูรณาการข้อมูลร่วมกัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนา
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม 
และส่ ง เส ริ มความร่ วมมื อกับ 
ทุกภาคส่วนท้ังในและต่างประเทศ 

• การใช้งานระบบจะต้องถูกออกแบบและพัฒนาโดยค านึงถึง 
การระบบที่บู รณาการข้อมูลร่วมกัน  และมีมาตรฐานข้อมูล 
ระดับสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนา
ระบบบริหารจัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 
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2.2.6 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2559-2562 
วิสัยทัศน์ 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: ยกระดับคุณภาพความพร้อมของหนว่ยงานในกระบวนการยุตธิรรม 
ยุทธศาสตร์ที 2: บูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือนวัตกรรมกระบวนการยุติธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยสีารสนเทศกระบวนการยุติธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนากฎหมาย ระเบยีบ และข้อบังคับให้เอ้ือต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม 
 

จากการที่ได้ศึกษาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2559-2562 พบว่า 
ยุทธศาสตร์ที่ควรน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
พ.ศ. 2560-2564 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมรวดเร็ว  
ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม” 

• มีการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้หน่วยงานมีความพร้อมเพิ่มขึ้น 
ในด้านโครงสร้างพื้นฐานหรือเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้สามารถรับมือ
กับการปฏิบัติงาน และสามารถส่งต่อข้อมูลให้เป็นประโยชน์ต่อ 
การยกระดับการให้บริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ยกระดับคุณภาพ
ค ว า ม พ ร้ อ ม ข อ ง ห น่ ว ย ง า น 
ในกระบวนการยุติธรรม 

• มีการสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน 
เพื่อพัฒนาช่องทางการให้บริการผ่านระบบสารสนเทศท่ีตอบสนองต่อ
ความต้องการและมีความมั่นคงปลอดภัยสูง 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  2: บู รณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนวัตกรรม
กระบวนการยุติธรรม 

• มีการด าเนินการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  3: การพัฒนา 
และบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ
กระบวนการยุติธรรม 

• มีการสนับสนุนให้มีกฎหมายในการรองรับต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการผลักดัน
นโยบายด้านการจัดท ามาตรฐาน และการบูรณาการข้อมูล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนากฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับให้เอื้อต่อ 
การ ใ ช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ
กระบวนการยุติธรรม 
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2.2.7 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ปี 2563                           
(ASEAN ICT Masterplan 2020) 

แผนแม่บท AIM 2020 มีเป้าหมายส าคัญในการสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
มีการน า  ICT สมัย ใหม่  มาประยุกต์ ใช้ เป็น เครื่ องมือ ในการสร้ างการเจริญ เติบ โตของอาเซียน  
โดยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ (Smart City) สร้างโอกาสด้าน ICT ที่หลากหลาย  
เกิดตลาดดิจิทัล และชุมชนออนไลน์ที่มั่นคงปลอดภัย 

 

วิสัยทัศน์  
 
 
 
 

 
แผนแม่บท AIM 2020 ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาและปรับเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การรวมตัวและการสร้างพลังของประชาชนด้วย ICT  
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การสร้างนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT  
ยุทธศาสตร์ที่ 5: การพัฒนาทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 6: ICT ในตลาดเดียว  
ยุทธศาสตร์ที่ 7: สื่อและเนื้อหารูปแบบใหม่  
ยุทธศาสตร์ที่ 8: ความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศและการรับรองความปลอดภัย 
 

จากการที่ได้ศึกษาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ปี 2563 (ASEAN ICT 
Masterplan 2020) พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ควรน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“มุ่งสู่การน าอาเซียนสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้ดิจิทัล อย่างม่ันคง ปลอดภัย 
ยั่งยืน และสามารถปรับเปลี่ยนได้ อันจะก่อให้เกิดประชาคมอาเซียนที่ขับเคลื่อน

ด้วยนวัตกรรม มีความเท่าเทียมทั่วถึงและเป็นอันนึงอันเดียวกัน” 

• จัดท ามาตรฐาน และแอปพลิเคชันส าหรับ ข้อมูลเปิด (Open Data) 
และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การสร้างนวัตกรรม 

• ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการเติบโต 
และความส าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  4: ก า ร พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ICT 

• พัฒนากรอบแนวคิดในการยกระดับทักษะบุคลากร และจัดท าแผน 
การน าทางฝึกอบรมพัฒนาด้าน ICT และน าหลักสูตรด้านการเฝ้า
ติดตามเครือข่าย และการประเมินความปลอดภัย มาจัดฝึกอบรมจริง 

ยุ ท ธ ศ าสต ร์ ที่  5: ก า ร พัฒนา 
ทุนมนุษย ์
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2.2.8 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่  4) กระทรวงยุติธรรม  

พ.ศ. 2556-2559 
วิสัยทัศน์ 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

 

• จัดท าแนวทางปฏิบัติที่ใช้ก ากับดูแลและมาตรฐานในการใช้งานข้อมูล
ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่ออ านวยความสะดวก 
ในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6: ICT ในตลาดเดียว 

• จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บรหิารระดบัสูง บุคลากร
และประชาชน เพื่อการน าข้อมูลมาพัฒนาสื่อ และเนื้อหาให้เหมาะสม
กับยุคปัจจุบัน 

ยุทธศาสตร์ที่  7: สื่อและเนื้อหา
รูปแบบใหม ่

• พัฒนาโครงการในการอบรมเพ่ือความมั่นคงปลอดภัยของโครงข่าย 
โ ดย ให้ มี กา รตรวจสอบความมั่ นคงปลอดภั ย เป็นระยะ  ๆ  
ให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม และสร้างแนวทางปฏิบัติที่ เหมาะสมที่สุด 
เพื่อให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีการให้ความรู้ด้านการกู้คืนระบบ 
จากภัยพิบัติต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ที่  8: ความมั่นคง
ป ล อ ด ภั ย ท า ง ส า ร ส น เ ท ศ 
และการรับรองความปลอดภัย 

“ขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เพื่อยกระดับการบริหารจัดการที่เป็นสากล” 
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จากการที่ได้ศึกษาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 4) กระทรวงยุติธรรม  
พ.ศ. 2556-2559 พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ควรน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ต้องด าเนินการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการท างาน และการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และเพื่อสร้างการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการจัดการความต่อเนื่อง 
ของกระบวนการทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่  1: เสริมสร้างขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

• มุ่ งเน้นการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากร
ผู้เกี่ยวข้องในกลุ่มต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาสมรรถนะ
ของบุ คลากรด้ าน เทค โน โลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

• ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมควรสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ครอบคลุมภารกิจหลักของกระทรวงยุติธรรม การบริหาร
จัดการภายใน รวมถึงการให้บริการประชาชน 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  3: การพัฒนา 
และบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ
กระบวนการยุติธรรม 

• เพิ่มสมรรถนะของระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: ผลักดันนวัตกรรม
สารสนเทศและเชื่อมโยงให้เกิดการ
ใช้สารสนเทศแบบบูรณาการ 
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2.2.9 แผนปฏิบัติราชการสี่ปี ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2559-2562 
 วิสัยทัศน์  

 
 
  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1:  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2:  ส่งเสริมและสนับสนุนงานยุติธรรมเพื่อประชาชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3:  บูรณาการและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4:  พัฒนาขีดสมรรถนะและคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

 

จากการที่ได้ศึกษาแผนปฏิบัติราชการสี่ปี ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2559-2562 
พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ควรน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2560-2564 ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

“เป็นองค์การสมรรถนะสูงในการสนับสนุนและขับเคลื่อนงานยุติธรรม” 

• ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการของกระทรวงยุติธรรมผ่าน 
ระบบดิจิทัลได้มากข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานองค์กรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการ 

• พัฒนานวัตกรรมการให้บริการแก่ประชาชนที่ครอบคลุม ทั่วถึง  
และรวดเร็ว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ส่งเสริม
แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ง า น ยุ ติ ธ ร ร ม 
เพื่อประชาชน 

• ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่ประสานความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วน ท าให้เกิดการบูรณาการข้อมูล และกระบวนการท างาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: บูรณาการ
และประสานความร่ วมมื อกับ 
ทุกภาคส่วน 

• บุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีทักษะความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนา
ขีดสมรรถนะและคุณภาพชีวิตของ
บุคลากร 
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2.2.10 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายอาญาที่ระบุความผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์

โดยผิดกฎหมาย ทุกมาตราของกฎหมายฉบับนี้ระบุให้เป็นความผิดทางอาญาที่ยอมความไม่ได้ (ยกเว้นมาตรา 16 
เพียงมาตราเดียวที่เป็นความผิดอาญาที่ยอมความได้) โดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีการแบ่งประเภทตามมาตราไว้ดังต่อไปนี้ 

 
บทลงโทษส าหรับผู้กระท าผิด พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

ฐานความผิด โทษจ าคุก โทษปรับ 
มาตรา 5 การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอรโ์ดยมิชอบ ไม่เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 10,000 บาท 
มาตรา 6 การเปิดเผยมาตรการป้องกัน 

การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ทีผู่้อืน่
จัดท าขึ้นเป็นการเฉพาะโดยมิชอบ 

ไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน 20,000 บาท 

มาตรา 7 การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ ไม่เกิน 2 ปี ไม่เกิน 40,000 บาท 
มาตรา 8 การดักรับข้อมลูคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น

โดยมิชอบ 
ไม่เกิน 3 ปี ไม่เกิน 60,000 บาท 

มาตรา 9 การท าให้เสยีหาย ท าลาย แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเตมิข้อมูลคอมพิวเตอร์
โดยมิชอบ 

ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000 บาท 

มาตรา 10 การกระท าเพื่อให้การท างาน 
ของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น 
ไม่สามารถท างานได้ตามปกต ิ

ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000 บาท 

มาตรา 11 การส่งข้อมูลคอมพิวเตอรร์บกวน 
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของคนอ่ืน 
โดยปกตสิุข (Spam Mail) 

ไม่ม ี ไม่เกิน 100,000 บาท 

มาตรา 12 การกระท าผิดต่อความมั่นคง  
(1) ก่อให้เกิดความเสียหายแกข้่อมูล 

คอมพิวเตอร์ของประชาชน 
(2) ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ 

ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ/
เศรษฐกิจ 

(3) การกระท าความผดิตาม (2)  
เป็นเหตุใหผู้้อื่นถึงแก่ชีวิต 

ไม่เกิน 10 ปี 
 
 

3 ปี - 15 ปี 
 
 

10 ปี - 20 ปี 

และไม่เกิน 200,000 บาท 
 
 

และ 60,000 - 300,000 บาท 
 
 

ไม่ม ี

มาตรา 13 การจ าหน่ายชุดค าสั่งที่จัดท าข้ึน  
เพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการกระท าความผิด 

ไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน 20,000 บาท 

มาตรา 14 การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ท าความผิดอื่น 
(เผยแพรเ่นื้อหาอันไมเ่หมาะสม) 

ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000 บาท 

มาตรา 15 ผู้ให้บริการจงใจสนับสนุน หรือยินยอม 
ให้มีการกระท าความผิดตามมาตรา 14 

ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับผู้กระท า

ความผิดตามมาตรา 14 

ต้องระวางโทษ 
เช่นเดียวกับผู้กระท าความผดิ

ตามมาตรา 14 
มาตรา 16 การตกแต่งข้อมลูคอมพิวเตอร ์

ที่เป็นภาพของบุคคล 
ไม่เกิน 3 ปี ไม่เกิน 60,000 บาท 
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จากการศึกษาพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2550 พบว่า 
ยุทธศาสตร์ที่ควรน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
พ.ศ. 2560-2564 ดังนี้ 

บทลงโทษส าหรับผู้กระท าผิด พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ความเกี่ยวข้อง 
ฐานความผิด โทษจ าคุก โทษปรับ มีการน าพระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยการกระท าความผิด
เ กี่ ย วกั บคอมพิ ว เ ตอร์   
พ.ศ.  2550 ในมาตราที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ม า ก า ห น ด
แนวทางด้านความมั่นคง
ปลอดภัยและบุคลากรควร
ตระหนักถึงความปลอดภัย
ใ น ก า ร ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรา 5 การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร ์
โดยมิชอบ 

ไม่เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 10,000 บาท 

มาตรา 6 การเปิดเผยมาตรการป้องกัน 
การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร ์
ที่ผู้อื่นจัดท าข้ึนเป็นการเฉพาะ 
โดยมิชอบ 

ไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน 20,000 บาท 

มาตรา 7 การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร ์
โดยมิชอบ 

ไม่เกิน 2 ปี ไม่เกิน 40,000 บาท 

มาตรา 8 การดักรับข้อมลูคอมพิวเตอร ์
ของผู้อื่นโดยมิชอบ 

ไม่เกิน 3 ปี ไม่เกิน 60,000 บาท 

มาตรา 9 การท าให้เสยีหาย ท าลาย แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเตมิข้อมูล 
คอมพิวเตอร์โดยมิชอบ 

ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000 บาท 

มาตรา 10 การกระท าเพื่อให้การท างาน 
ของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น 
ไม่สามารถท างานได้ตามปกต ิ

ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000 บาท 

มาตรา 11 การส่งข้อมูลคอมพิวเตอรร์บกวน
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของคน
อื่นโดยปกตสิุข (Spam Mail) 

ไม่ม ี ไม่เกิน 100,000 บาท 

มาตรา 12 การกระท าผิดต่อความมั่นคง  
(1) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูล 

คอมพิวเตอร์ของประชาชน 
(2) ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ 

ความมั่นคงปลอดภัยของ
ประเทศ/เศรษฐกิจ 

(3) การกระท าความผดิตาม (2)  
เป็นเหตุใหผู้้อื่นถึงแก่ชีวิต 

ไม่เกิน 10 ปี 
 
 

3 ปี - 15 ปี 
 
 

10 ปี - 20 ปี 

และไม่เกิน 200,000 บาท 
 
 

และ 60,000 - 300,000 บาท 
 
 

ไม่ม ี

มาตรา 13 การจ าหน่ายชุดค าสั่งที่จัดท าข้ึน  
เพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการกระท าความผิด 

ไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน 20,000 บาท 

มาตรา 14 การใช้ระบบคอมพิวเตอร ์
ท าความผิดอื่น (เผยแพรเ่นื้อหา 
อันไม่เหมาะสม) 

ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000 บาท 

มาตรา 15 ผู้ให้บริการจงใจสนับสนุน  
หรือ ยินยอมให้มีการกระท าความผดิ 

ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับ 

ผู้กระท าความผดิ 

ต้องระวางโทษ 
เช่นเดียวกับ 

ผู้กระท าความผดิ 
มาตรา 16 การตกแต่งข้อมลูคอมพิวเตอร ์

ที่เป็นภาพของบุคคล 
ไม่เกิน 3 ปี ไม่เกิน 60,000 บาท 
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2.2.11 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 
พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายอาญาที่ระบุความผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์

โดยผิดกฎหมาย ปรับปรุง และเพ่ิมเติมจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 โดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 มีการเปลี่ยนแปลง 
และเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 

 
 

มี ก ารน าพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระท าความผิด
เ กี่ ย ว กั บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์   
พ . ศ .  2560 ใ น ม า ต ร า ที่
เกี่ยวข้องมาก าหนดแนวทาง
ด้านความมั่นคงปลอดภัย 
และบุคลากรควรตระหนักถึง
ความปลอดภัยในการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความเกี่ยวข้อง 

ที่มา: ilaw.or.th 
 

 พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2560 
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ 

พ.ศ. 2550 
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2.2.12 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 
 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติว่า บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล หรือ ข่าวสารสาธารณะในครอบครอง 
ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบ
ต่อความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยของประชาชน หรือ ส่วนได้เสีย อันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอ่ืน  
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยได้แบ่งตามหมวดดังต่อไปนี้ 
 

หมวด เกี่ยวกับ 
หมวดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
หมวดที่ 2 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย 
หมวดที่ 3 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
หมวดที่ 4 เอกสารประวัติศาสตร์ 
หมวดที่ 5 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
หมวดที่ 6 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
หมวดที่ 7 บทลงโทษ 
บทเฉพาะกาล  

 

จากการศึกษาพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ควร
น ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 
ดังนี้ 
 

หลักการพระราชบัญญัติฯ ความเกี่ยวข้อง 
การให้ประชาชนมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น 
เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็น 
และใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง 
อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชน
มากยิ่งขึ้น สมควรก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้น อันไม่ต้อง
เปิดเผยที่แจ้งชัดและจ ากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หาก
เปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือ
ต่อประโยชน์ท่ีส าคัญของเอกชน  

มีการใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
ในการเปิด เผยข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการในสังกัด 
กระทรวงยุติธรรม โดยค านึงความถูกต้องในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารที่ไม่สามารถ
เปิดเผยได้ ข้อมูลข่าวสารที่ เปิดเผยได้ และข้อมูลข่าวสาร 
ส่วนบุคคล เพื่อที่ประชาชนมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของ 
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
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2.2.13 แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Trends)  
Gartner ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและให้ค าแนะน าด้าน IT ในสหรัฐฯ ได้ประกาศ 10 เทคโนโลยี 

ที่จะมีผลต่อปี 2017 ซึ่งจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการตัดสินใจเชิงธุรกิจ การตลาด และการท างานใน
องค์กรต่าง ๆ ในอนาคตเทคโนโลยีจะถูกฝังเข้าไปในทุกสิ่ งของโลกธุรกิจ ท าให้ เกิดบริการดิจิทัล  
(Digital Services) ที่มีระบบอัจฉริยะที่อยู่เบื้องหลัง ระบบโครงข่าย (Mesh) ที่เชื่อมโยง คน อุปกรณ์ เนื้อหา 
และบริการต่าง ๆ เข้าด้วยกันซึ่งจะถูกเรียกว่า Intelligent digital mesh ผู้บริหารองค์กรจ าเป็นจะต้องศึกษา
และท าความเข้าใจกับระบบ Intelligent digital mesh นี้ เพ่ือปรับองค์กรให้สามารถรองรับกับแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตได้  Gartner แบ่ง 10 เทคโนโลยีออกเป็น 3 กลุ่ม  
ดังภาพ 2.2-6 

 

 
ภาพ 2.2-6 Top 10 Strategic Technology Trends for 2017 

 
Technology Trends For 2017 ความเกี่ยวข้อง 

1. Artificial Intelligence 
and Advanced Machine 
Learning 

AI และ Machine Learning ประกอบด้วยเทคโนโลยี
และเทคนิคต่าง ๆ จ านวนมาก อาทิ Deep 
Learning, Neural Networks และ  Natural-
Language Processing (NLP) เริ่มมีการน าเทคนคิ
ที่ก้าวหน้าขึ้น เพื่อมาสร้างระบบที่สามารถเข้าใจ 
เรียนรู้  พยากรณ์ ปรับเปลี่ยนแก้ไข และมี
ศั ก ย ภ า พ ที่ ส า ม า ร ถ ท า ง า น ไ ด้ เ อ ง  
โดยมีการป้อนข้อมูลจากมนุษย์เพียงเล็กน้อย 

มีการประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ หรือ การวิเคราะห์พฤติกรรม
ของผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ 

2. Intelligent Apps การเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างการท างาน 
ขององค์กรจากเดิม โดยจะมีการท างานที่ง่ายขึ้น  
และผู้ปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
มีการประยุกต์ใช้ AI และ Machine Learning 
เพื่ อสร้ างแอปพลิ เคชันใหม่  อาทิ  Virtual 
Personal Assistants (VPAs) หรือ ปรับปรุง 
แอปพลิเคชันเดิม 

มี การประยุ กต์ ใ ช้  AI และ Machine 
Learning เพื่ อสร้ างแอปพลิ เคชันใหม ่
ที่ สามารถรองรั บการปฏิ บั ติ ง าน ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ อาท ิระบบการให้บริการ
ประชาชนรูปแบบใหม่ 
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Technology Trends For 2017 ความเก่ียวข้อง 
3. Intelligent Things Intelligent Things หมาย ถึ ง  อุปกรณ์  และ

ส่ิ ง ของ ต่า ง  ๆ  ท่ี มี กา รประ ยุก ต์ ใ ช้  AI  
และ Machine Learning ซ่ึงก็จะท าให้อุปกรณ์มี
พฤ ติกรรม ท่ี โ ต้ตอบ กับสภาพแวดล้อม 
และ ผู้คน ได้  ซ่ึ ง  Intelligent Things จะแบ่ ง
ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่  คือ  หุ่ น ยนต์  โดรน  
และยานพาหนะอิสระ (Autonomous Vehicles) 
ซ่ึ ง ใ นอนาคต Intelligent Things จะเปล่ียน
รูปแบบจาก Stand-alone เป็นแบบ Collaboration 
ท่ีจะเห็นอุปกรณ์เหล่านี้สามารถท างานร่วมกัน
ได้ 

มีการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ อาทิ หุ่นยนต์  
โดรน และยานพาหนะอิสระ (Autonomous 
Vehicles) ส า ห รับการปฏิ บัติงานนอก
ส ถ า น ท่ี ของส่ วน ราชกา ร ใ นสั ง กัด 
กระทรวงยุติธรรม 

4. Virtual Reality and 
Augmented Reality 

เทคโนโลยี VR และ AR ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
วิธีการท่ีผู้คนโ ต้ตอบกับผู้อ่ืน  หรือ ระบบ
ซอฟต์แวร์อ่ืน ๆ อาทิ Head-mounted Displays 
(HMDs) ซ่ึงเป็นเคร่ืองแสดงผล หรือ เทคโนโลยี 
Projection ท่ีอาจถูกรวมเข้าไปในอุปกรณ์สวมใส่ 
อาทิ แว่นตา หรือ หมวกกันน็อก ท าให้เรา
สามารถเห็นภาพเสมือนจาก Digital Mesh App  

มีการประยุกต์ใ ช้เคร่ืองแสดงผล หรือ 
เทคโนโลยี Projection ร่วมกับการปฏิบัติงาน
นอกสถานท่ีของส่วนราชการในสัง กัด
กระทรวงยุติธรรม 

5. Digital Twins เป็น Sensor ท่ีติดอยู่กับผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถส่ง
ข้อมูลกลับมา เพ่ือน ามาใช้ส าหรับการวางแผน 
หรือ การพยากรณ์ข้อมูล 

มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Digital Twins 
เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมลู การพยากรณ์ข้อมลู 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจ หรือ วางแผน 

6. Blockchains and 
Distributed Ledgers 

รายการข้อมูลต่าง ๆ  ท่ีเ ข้ารหัส และเก็บไว้ 
อย่างถาวร ซ่ึงจะเผยแพร่กันระหว่างผู้เก่ียวข้อง 
ในเครือข่าย โดยข้อมูลแต่ละชุดก็จะเก็บเวลา
อ้างอิงและการเช่ือมโยงกับรายการข้อมูลต่าง ๆ  
โดยผู้มีสิทธ์ิเข้าถึง ข้อมูลสามารถตรวจสอบ
รายการข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายข้ึน 

มีการประยุกต์ใช้ร่วมกับการใช้ระบุตัวตน 
การออกใบรับรองหรือแม้แต่การใช้ใน 
ข้อสัญญาต่าง ๆ ได้ 

7. Conversational 
System 

ระบบติดต่อกับผู้ใช้แบบการสนทนา จะท าให้คน
และอุปกรณ์โต้ตอบกันด้วยการพูด หรือ การ
เขียนด้วยภาษาท่ัว ๆ  ไป โดยไม่ต้องใช้ค าส่ัง
ภาษาคอมพิวเตอร์ 

Conversational System เป็นการติดต่อ 
ส่ือสารกับบุคลากร หรือ ประชาชนท่ัวไป
ท่ีต้องการสอบถามข้อมูลข่าวสาร โดยเป็น
ลักษณะ แบบ  Chat Bot กา รสนทนา 
มี ความ ซับ ซ้อน  อา ทิ  กา รจั ด เ ก็บ 
การสอบปากค าพยานในเหตุการณ์อาจท า
ให้อุปกรณ์สามารถแสดงผลลัพธ์ยาก ๆ ได้ 
อาทิ ภาพของผู้ต้องสงสัย  

8. Mesh App and 
Service Architecture 

มี กา ร เ ป ล่ียนแปลง สถา ปัตยกรรมไอที  
เทคโนโลยี และเคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการออกแบบ
และ พัฒนา Solution หลายช่องทาง ท่ีจะ
สนั บสนุ น ผู้ ใ ช้ จ า นวนมาก ท่ีมีบทบาทท่ี
หลากหลาย โ ดยอาจ ใ ช้ อุปกร ณ์ ต่าง  ๆ  
มาติดต่อกันผ่านเครือข่ายจ านวนมาก 

การท าใ ห้เทคโนโลยีเ พ่ิมช่องทา ง ใ น  
การเช่ือมโยงติดต่อส่ือสารกัน โดยใช้ 
Miniservices , Micros vice และ  APLs  
ต่ า ง  ๆ  ท่ี มี ใ น ส่ วน ราชกา รใน สัง กัด 
กระทรวงยุติธรรมมีอยู่ อาทิ ระบบ Cloud 
ของกระทรวงยุติธรรม 
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Technology Trends For 2017 ความเกี่ยวข้อง 
9. Digital Technology 
Platform 

บล็อกท่ีร่วมเทคโนโลยตี่าง ๆ  เข้าด้วยกัน เพื่อที่จะ
ก า ห น ด รู ป แ บ บ ก า ร ท า ง า น ร่ ว ม กั น 
ในการที่จะสร้าง App และ Services ประกอบด้วย
แพลตฟอร์ม 5 ส่วนคือ 

- Information System Platform 
- Customer Experience Platform 
- Analytics and Intelligence 

Patform 
- loT Platform  
- Business Ecosystem Platform  

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
สามารถพัฒนาแพลตฟอร์มร่วมกัน สามารถ
ท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10. Adaptive Security 
Architecture 

การเข้ามาของ Intelligent Digital Mesh, Digital 
Technology Platforms และสถาปัตยกรรม
แอปพลิเคชันจะท าให้ระบบความปลอดภัยไอทีมี
ความซับซ้อนยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันภัยคุกคาม 
ไซเปอร์ หรือ “Hacker Industry” ก็มีการพัฒนา
ไปอย่างมาก และมีการใช้เครื่องมือที่ซับซ้อน 
และเทคนิคที่เก่งขึ้น โดยเฉพาะความปลอดภัย 
ที่อาจเกิดจากการใช้ระบบ IoT 

กระทรวงยุติธรรมต้องมีการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยระดับสูงสุด ในด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบสารสนเทศ 

 
บริษัท Gartner ได้ท านายแนวโน้มทางด้านธุรกิจไอที1 ในอนาคตนับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป  

โดยจะมีแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีที่ครอบคลุมทุกธุรกิจ ดังนี้ 
 
1. ภายในปี 2564 ผู้ใช้งาน 100 ล้านคนจะซื้อสินค้าผ่านทาง Augmented Reality  

เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) จะเป็นที่นิยมน ามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ และสามารถ
สร้างนวัตกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่  โดยใช้อุปกรณ์ Mobile Device จะเป็นตัวเชื่อม
ระหว่างโลกแห่งความเป็นจริง และโลกของดิจิทัลเข้าด้วยกัน 
 

2. ภายในปี 2563 ร้อยละ 30 ของการเข้าถึงข้อมูลภายใน Website จะไม่ต้องใช้หน้าจออีกต่อไป 
เทคโนโลยีที่ใช้เสียงเป็นหลักในการเข้าถึงข้อมูล อาทิ Google Home หรือ Amazon Echo นั้น
จะช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องอาศัยหน้าจอแสดงผลอีกต่อไป 
และกลายเป็นจุดก าเนิดของ Pathform แบบ Voice-First Interaction โดยจะสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้จากทุกที่ทุกเวลา 
 

3. ภายในปี 2562 ร้อยละ 20 ของแบรนด์ต่าง ๆ จะเลิกพัฒนา Mobile Application 
องค์กรต่ า ง  ๆ  จะเริ่ มประหยั ดค่ า ใช้ จ่ าย  ด้ วยการหยุด พัฒนา Mobile Application  
หรือหยุดการจ้างพัฒนา เนื่องจากมีปัญหา อาทิ ความยุ่งยากในการติดตั้ง และค่าใช้จ่ายในการลงทุน  
ท าให้ปัจจุบันมีการสนใจการพัฒนาในรูปแบบ Mobile Web Application ซึ่ งเข้าถึงได้ ง่ าย  
สามารถปรับเปลี่ยนตามรูปแบบของอุปกรณ์เคลื่อนที่ไร้สาย 
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4. ภายในปี 2563 การวิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยให้วิธีการท างานของแรงงานกว่า 1,000 ล้านคนทั่วโลกดีขึ้น
การวิเคราะห์ข้อมูล Context ส าหรับผู้ ใช้งานแต่ละคนได้นั้นจะมีความก้าวหน้ามากขึ้น  
และเริ่มน าศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ Psychology, Social Neuroscience และ Cognitive 
Science มาประยุกต์ใช้มากยิ่งขึ้น 
 

5. ภายในปี 2566 ธุรกิจที่ใช้ Blockchain เป็นหลัก จะมีมูลค่า 10,000 ล้านเหรียญ Blockchain 
จะกลายเป็นเทคโนโลยีหลักแห่งอนาคต ส าหรับการบันทึก Transaction ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ 
อย่างปลอดภัย และโปร่งใส ท าให้ทุก ๆ การแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วภายในเวลา 
หลักนาที และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
 

6. ภายในปี 2564 ร้อยละ 20 ของกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันของผู้คนจะเกี่ยวข้องกับดิจิทัล
ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับดิจิทัล จะเข้าไปมีบทบาทในชีวิตของผู้คนมากขึ้น 

 
จากแนวโน้มทางด้านธุรกิจไอท ีในอนาคตนับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป ถือเป็นโอกาสที่จะสามารถ

เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนได้ในอนาคต อาทิ แนวโน้มการใช้
อุปกรณ์ Mobile Device ที่เพ่ิมขึ้น ถือเป็นโอกาสที่ประชาชนจะเข้าถึงบริการของกระทรวงยุติธรรมได้มาก
ยิ่งขึ้น หรือ แนวโน้มการเลิกพัฒนา Mobile Application เนื่องจากการพัฒนารูปแบบ Mobile Application 
นั้นจะมีค่ าใช้จ่ าย และเข้าถึ งได้ยาก ไม่คุ้ มกับการลงทุน ส่ งผลให้ทิศทางการพัฒนาบริการต่ าง ๆ  
ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะเป็นการพัฒนาในลักษณะ Web Application ที่สามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบการเข้าถึงได้จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ไร้สายทุกประเภท เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและบริการของกระทรวงยุติธรรม และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา 
 

1ที่มา: http://www.gartner.com/newsroom/id/3482117 

https://www.gartner.com/newsroom/id/3482117
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และแนวโน้มการพัฒนาระบบเทคโนโลยีในอนาคต (Technology Trend) นับตั้งแต่ปี 2560  
เป็นต้นไป ส่งผลกระทบต่อการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 
ทั้งในเรื่องการวางแผน การออกแบบ และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต ซึ่งก้าวเข้าสู่ 
ยุค 3rd Generation Platform ตามภาพ 2.2-7  

 

 
ภาพ 2.2-7 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจบุัน 

ได้ก้าวเข้าสู่ยุค 3rd Platform2 
 
Platform ยุคที่  3 (3rd Generation Platform) คือ Platform หรือ สภาพแวดล้อมที่มีการใช้ 

อย่างแพร่หลายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

Platform ยุคที่ 1 คือ ยุคของการใช้ระบบ Mainframe ระบบสารสนเทศพัฒนาขึ้นมาเพ่ือประมวลผล
บนระบบ Mainframe เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจากมุมมองขององค์กร ยุคนี้ผู้ ใช้งานต้องท าตามระบบอย่างเดียว  
และการท างานของระบบมีความซับซ้อน 
 
ที่มา: 
2http://www.idc.com/prodserv/3rd-platform/ 
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Platform ยุคที่ 2 คือ ยุคของการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ในยุคนี้ระบบต่าง ๆ ส่วนใหญ่ของภาครัฐ 
และเอกชนจะมีการเชื่อมโยงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนมาก ผู้ใช้งานมีการใช้งานได้ง่ายและสะดวกขึ้น 
สามารถใช้งานได้จากภายในและภายนอกองค์กร 

 Platform ยุคที่ 3 คือ ยุคปัจจุบันที่มีผู้ใช้งานจ านวนเพ่ิมมากขึ้น และสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ ์
ที่หลากหลาย ระบบจึงต้องมีการท างานได้อย่างรวดเร็ว สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายตามความต้องการ  
ท าให้องค์กรส่วนใหญ่ต้องยอมรับการพัฒนาระบบสารสนเทศทีเ่ปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และความเสี่ยงที่อาจ
เกิดข้ึน อาทิ ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ลดลง 

เทคโนโลยีหลักของ 3rd Generation Platform ประกอบไปด้วย 
- Cloud 

เทคโนโลยี Cloud คือ การให้บริการที่ครอบคลุมการประมวลผลทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยสามารถเลือกก าลังการประมวลผล หรือ เลือกจ านวนทรัพยากรได้
ตามความต้องการด้านการใช้งาน สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ  
อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่ไร้สาย เครื่องคอมพิวเตอร์  
บริการหลักของเทคโนโลยี Cloud มี 3 แบบ ได้แก่ 
(1) Software as a Service (SaaS) เป็นการเช่าใช้บริการซอฟต์แวร์  หรือ แอปพลิ เคชัน  

ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยประมวลผลบนระบบของผู้ให้บริการ  
(2) Platform as a Service (PaaS) ผู้ให้บริการจะจัดเตรียมฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และชุดค าสั่งต่าง ๆ 

เพ่ือรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน  
(3) Infrastructure as a Service (IaaS) เป็นการเช่าใช้ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน อาทิ หน่วยประมวลผล 

ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่ายเสมือน (Virtualization) 
- Mobility 

เทคโนโลยี Mobility คือ การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายไร้สาย ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ ใช้งาน 
ผ่านอุปกรณ์ไร้สายเคลื่อนที่เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ดังนั้นการพัฒนาระบบสารสนเทศในอนาคต 
ต้องค านึงถึงรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้งานที่เปลี่ยนไป และสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ 
ที่หลากหลาย เข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา มีความสะดวกและรวดเร็ว ทันต่อความต้องการ  
อาทิ รองรับการให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านอุปกรณ์ไร้สายเคลื่อนที่ 

- Big Data/Analytics 
เทคโนโลยี Big Data/Analytics คือ การน าข้อมูลขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการต่าง ๆ 
มาวิเคราะห์ เพ่ือให้สามารถเข้าใจผู้ใช้งานขององค์กร หรือ เพ่ือปรับเปลี่ยน หรือ พัฒนา 
การให้บริการขององค์กร หรือ สนับสนุนด้านการตัดสินใจ 

- Social Business 
เทคโนโลยี Social Business คือ การติดต่อสื่อสารที่รองรับการใช้งานจ านวนมากจากผู้ใช้งาน 
ทั่วโลก และเป็นระบบที่มีผู้ใช้งานตลอดเวลา เทคโนโลยี Social ดังกล่าว เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่ง
ที่ผู้พัฒนาระบบควรต้องค านึงถึง เพราะจะท าให้องค์กรสามารถเข้าถึงผู้ใช้งานได้ง่าย สะดวก 
และรวดเร็วมากขึ้น 
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ตาราง  2.2-1 ความสัมพันธ์ของนโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงานป ลัด 
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 

นโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ความเก่ียวข้อง 
ด้านนโยบาย ด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 
ด้านข้อมูล ด้านระบบ

สารสนเทศ 
ด้าน 

การบริการ 
ด้าน

บุคลากร 
ประเทศไทย 4.0 -  -    
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารของประเทศไทย 
ระยะ พ.ศ. 2554-2563 (ICT 2020) 

      

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม (Digital Thailand) 

      

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ของประเทศไทย ระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. 2559-2561) 

-     - 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2558-2561 

 -     

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการยุติธรรม  
พ.ศ. 2559-2562 

 - - - -  

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารอาเซียน ปี 2563 
(ASEAN ICT Masterplan 2020) 

      

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร (ฉบับท่ี 4)  
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556-2559 

      

แผนปฏิบัติราชการส่ีปี  
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2559-2562 

      

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  
พ.ศ. 2550 

      

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  
พ.ศ. 2560 

      

พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสาร 
ของราชการ พ.ศ. 2540 

 -  - - - 

แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี 
(Technology Trends) 

-     - 
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 จากตาราง แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของนโยบายภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจทิลั
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมในด้านต่าง ๆ ที่ควรค านึงถึง ได้แก่ 

1) ประเทศไทย 4.0 มีแนวทางการด าเนินงานที่ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสามารถน ามาประยุกต์ใช้
กับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
ด้านการบริการ และด้านบุคลากร 

2) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 2554-2563 
(ICT 2020) มีแนวทางการด าเนินงานที่ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับ 
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ ด้านนโยบาย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านข้อมูล ด้านระบบสารสนเทศ 
ด้านการบริการ และด้านบุคลากร 

3) แผนพัฒนาดิจิ ทั ลเพ่ือเศรษฐกิจและสั งคม (Digital Thailand) มีแนวทางการด าเนิ นงา น 
ที่ส านักงานปลัดกระทรวงยุ ติธรรมสามารถน ามาประยุกต์ใช้ กับการพัฒนาเทคโนโลยี ดิจิ ทั ล  
อาทิ ด้านนโยบาย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านข้อมูล ด้านระบบสารสนเทศ ด้านการบริการ  
และด้านบุคลากร 

4) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) มีแนวทางการด าเนินงาน 
ที่ส านักงานปลัดกระทรวงยุ ติธรรมสามารถน ามาประยุกต์ใช้ กับการพัฒนาเทคโนโลยี ดิจิ ทั ล  
อาทิ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านข้อมูล ด้านระบบสารสนเทศ และด้านการบริการ  

5) แผนยุ ทธศา สตร์ กร ะทร วงยุ ติ ธ ร ร ม พ.ศ .  2558-2561 มีแนวทา งกา รด า เนิ น งา น  
ที่ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  
อาทิ ด้านนโยบาย ด้านข้อมูล ด้านระบบสารสนเทศ และด้านการบริการ  

6) แผนแ ม่บท เทคโน โลยี ส าร สน เทศกระบวนการยุติ ธ รรม พ.ศ .  2559-2562 มีแนวทาง 
การด าเนินงานที่ส านั กงานปลั ดกระทรวงยุ ติธรรมสามารถน ามาประยุกต์ ใช้ กับการพั ฒนา  
เทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ ด้านนโยบาย และด้านบุคลากร 

7) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ปี 2563 (ASEAN ICT Masterplan 
2020) มีแนวทางการด าเนินงานที่ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับ
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ ด้านนโยบาย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านข้อมูล ด้านระบบ
สารสนเทศ ด้านการบริการ และด้านบุคลากร 

8) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 4) กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556-2559  
มีแนวทางการด าเนิ นงานที่ ส านั กงานปลั ดกระทรวงยุ ติธรรมสามารถน ามาประยุกต์ ใช้ กั บ  
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ ด้านนโยบาย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านข้อมูล ด้านระบบสารสนเทศ  
ด้านการบริการ และด้านบุคลากร 

9) แผนปฏิบัติราชการสี่ปีส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556 -2559 มีแนวทาง 
การด าเนินงานที่ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ ด้านนโยบาย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านข้อมูล ด้านระบบสารสน เทศ 
ด้านการบริการ และด้านบุคลากร 

10) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีการก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงาน อาทิ ด้านนโยบาย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านข้อมูล  ด้านระบบสารสนเทศ  
ด้านการบริการ และด้านบุคลากร 
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11) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 มีการก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงาน อาทิ ด้านนโยบาย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านข้อมูล ด้านระบบสารสนเทศ  
ด้านการบริการ และด้านบุคลากร 

12) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  
อาทิ ด้านนโยบาย และด้านข้อมูล 

13) แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Trends) มีผลกระทบต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาทิ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านข้อมูล ด้านระบบ
สารสนเทศ และด้านการบริการ 
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การออกแบบด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมในภาพรวม 
 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ และแปลงนโยบำย  
ของกระทรวงยุติธรรมเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยำกร และบริหำรรำชกำรประจ ำทั่วไป เพื่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยและเกิดผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจของกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เพื่อให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นศูนย์กลำงกำรบริหำรรำชกำร โดยพิจำรณำถึงหลักกำรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรออกแบบ ไม่ว่ำจะเป็นกรอบแนวทำงกำรจัดท ำสถำปัตยกรรมองค์กร  กรอบแนวทำงกำรพัฒนำ 
ระบบสำรสนเทศองค์กรแบบใหม่ และก ำหนดกรอบสถำปัตยกรรมองค์กรในภำพรวม กำรก ำหนด
สถำปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม  
เพื่อให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม มีกรอบกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ชัดเจน ซึ่งพิจำรณำจำก
ทิศทำงของกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนและสร้ำงนวัตกรรม 
กำรให้บริกำรส ำหรับส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้สำมำรถด ำเนินงำนตำมภำรกิจและยุทธศำสตร์บรรลุ
เป้ำหมำยได้อย่ำงมั่นคง และยั่งยืน โดยจะค ำนึงถึงกำรใช้ทรัพยำกรเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ให้เกิดประโยชน์ต่อยอดกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเดิมที่มีประสิทธิภำพ โดยเลือกใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและเหมำะสม สอดคล้องกับแผนพัฒนำดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
(Digital Thailand) แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) ซึ่งสถำปัตยกรรม 
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ สถำปัตยกรรมระบบ 
โครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และสถำปัตยกรรมระบบสำรสนเทศ 

 
3.1 หลักการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ 

หลักกำรที่ เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบสถำปัตยกรรมต่ำง ๆ อำทิ  กรอบแนวทำงกำรจัดท ำ 
สถำปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) กรอบแนวทำงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศองค์กร
รูปแบบใหม่ 
  

บทที่ 3 
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3.1.1 กรอบแนวทางการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร  
กำรจัดท ำสถำปัตยกรรมองค์กร หรือ EA เปรียบได้กับกำรจัดท ำแผนที่ที่อธิบำยถึง

องค์ประกอบ และควำมเชื่อมโยงต่ำง ๆ ขององค์กรในภำพรวม ตั้งแต่กลยุทธ์ทำงธุรกิจ แผนผังองค์กร  
กระบวนกำรท ำงำน ควำมเสี่ยง ข้อมูลสำรสนเทศ ระบบสำรสนเทศ โครงสร้ำงพื้นฐำน และระบบควำมปลอดภัย 
ในองค์กร โดยอำศัย Model และ Diagram ต่ำง ๆ เข้ำมำเพื่อให้เห็นภำพขององค์กรที่ชัดเจนขึ้นไม่ว่ำจะเป็น
ในแง่ของกระบวนกำรท ำงำน ข้อมูล ระบบสำรสนเทศ และปัจจัยพื้นฐำนต่ำง ๆ โดยในอนำคตหำกองค์กร
ต้องกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำง EA จะเป็นสื่อกลำงให้ทุกคนในองค์กรสำมำรถมองเห็นควำมเชื่อมโยง 
ของแต่ละส่วนขององค์กรเป็นภำพ ท ำให้องค์กรทรำบว่ำหำกมีกำรพัฒนำ ปรับปรุง และเพิ่มเติมรำยละเอียด
ส่วนประกอบขององค์กรจะมีผลกระทบต่ออะไรบ้ำง และจะต้องท ำอย่ำงไรให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด  
ซึ่งนับเป็นพื้นฐำนส ำคัญในกำรพัฒนำโครงสร้ำงองค์กรในอนำคต สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรทำงธุรกิจ 
ขององค์กร ลดควำมซ้ ำซ้อนของกำรปฏิบัติงำน ลดต้นทุนในกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบสำรสนเทศต่ำง ๆ 
อีกทั้ งยังช่วยในเรื่องของกำรจัดกำรด้ำนกำรลงทุน สำมำรถท ำให้ เกิดกำรลงทุนที่คุ้ มค่ำมำกยิ่ งขึ้น  
โดยองค์ประกอบหลักของ EA จะประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ  

 

กำรท ำ EA ให้ประสบควำมส ำเร็จนั้น ควรได้รับกำรสนับสนุนและผลักดันจำกผู้บริหำรองค์กร 
เพรำะกำรจัดท ำแผน EA ไม่ใช่งำนด้ำน ICT แต่เพียงด้ำนเดียว หำกแต่เป็นงำนระดับองค์กร จึงต้องกำร 
กำรสนับสนุนจำกหลำย ๆ ฝ่ำยที่มีควำมส ำคัญในกำรผลักดันองค์กรให้ประสบควำมส ำเร็จ เปรียบเสมือน  
กำรจัดท ำสถำปัตยกรรมองค์กร เป็นกำรจัดระเบียบวัฒนธรรมในองค์กร ไม่ว่ำจะเป็นกระบวนกำรท ำงำน 
ระบบสำรสนเทศ และโครงสร้ำงพื้นฐำน เพื่อให้รองรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงของธุ รกิจและเทคโนโลยี  
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ตลอดจนช่วยให้สำมำรถพัฒนำและปรับปรุงองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสิ่งที่ส ำคัญสิ่งหนึ่ง คือ  
กำรพิจำรณำเลือก Framework โดย EA Framework ในปัจจุบันมีทั้งที่เป็นลักษณะ Open Source และลักษณะ
ทำงกำรค้ำ (Commercial) ซึ่งองค์กรต่ำง ๆ ให้ควำมสนใจประยุกต์ใช้ EA Framework ส ำหรับแผน EA  
ที่หลำกหลำย อำทิ The Zachman Framework for Enterprise Architecture (Zachman Framework), 
The Open Group Architecture Framework (TOGAF) และ Federal Enterprise Architecture Framework 
(FEAF) โดยแต่ละ Framework มีหลักกำร ดังนี้ 

3.1.1.1 The Zachman Framework for Enterprise Architecture 
The Zachman Framework แสดงดังภำพ 3.1-1 เป็นแนวคิดกำรจัดท ำ

สถำปัตยกรรมองค์กร โดยจัดหมวดหมู่ตำมควำมต้องกำรใช้งำนของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholder) แบ่งเป็น 6 ค ำถำมหลัก คือ ใคร (Who) ท ำอะไร (What) 
ที่ ไ หน  (Where) เ มื่ อ ไ ร  ( When) ท ำ ไ ม  (Why) และอย่ ำ ง ไ ร  ( How)  
ซึ่ งจะช่วยรวบรวม และวิ เครำะห์ เรื่องรำวต่ำง ๆ รวมถึงเปรียบเทียบ
ควำมสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล เทียบกับมุมมองของผู้ใช้ข้อมูล (ตำมแนวตั้ง 
ของภำพ) ซึ่งเป็นมุมมองของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถำปัตยกรรมองค์กร 
ประกอบด้วย 6 กลุ่ม คือ วำงแผน (Planner) เจ้ำของ (Owner) ผู้ออกแบบ 
(Designer) ผู้ก่อสร้ำง (Builder) ผู้รับเหมำช่วง (Subcontractor) และตัวองค์กร 
(Enterprise) 

 
 

ภาพ 3.1-1 The Zachman Framework for Enterprise Architecture 
  

http://zachmaninternational.com/2/Zachman_Framework.asp
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3.1.1.2 The Open Group Architecture Framework (TOGAF) 
TOGAF เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำสถำปัตยกรรมองค์กรที่กล่ำวถึง 

วิธีกำร ขั้นตอน เทคนิค และรำยละเอียดในกำรพัฒนำสถำปัตยกรรมองค์กร 
เ รี ย ก ว่ ำ  Architecture Development Method (ADM) เ พื่ อ น ำ ไ ป เ ป็ น 
กรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนส ำหรับแนะแนวกำรพัฒนำสถำปัตยกรรม
ทั้งหมดขององค์กร  

จุดเด่นที่ส ำคัญของ TOGAF คือ กำรวำงกรอบแนวทำงที่ระบุถึง วิธีกำร 
ขั้นตอน เทคนิค เครื่องมือที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน และควำมพร้อมของข้อมูล 
ที่ ใ ช้ ใ นกำรจั ดท ำ สถำปั ตยกรรมองค์ ก ร  ซึ่ ง นั บ เป็ นปั จจั ยที่ ส ำคัญ 
ในกำรพัฒนำและ/หรือ ปรับปรุงสถำปัตยกรรมองค์กรตำมหลักกำรของ ADM  
ซึ่งจะแบ่งแนวทำงกำรด ำเนินงำนออกเป็น 9 ขั้นตอน แสดงรำยละเอียด  
ดังภำพ 3.1-2  

 

 
 

ภาพ 3.1-2 TOGAF Architecture Development Method 
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โดยรำยละเอียดแนวทำงกำรด ำเนินงำนทั้ง 9 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย  
1) ขั ้นต้น (Preliminary) : กล่ำวถึงรูปแบบกำรด ำเนินงำนขององค์กร  

และระบุหลักกำรสถำปัตยกรรม (Architecture Principle) ซึ่งจะใช้เป็น
โครงร่ำงในกำรออกแบบสถำปัตยกรรมองค์กรต่อไป 

2) วิสัยทัศน์สถำปัตยกรรม (Architecture Vision) : กล่ำวถึงกำรก ำหนด
ขอบเขตของกำรด ำเนินงำน (Scope) ระบุผู ้ที ่ม ีส ่วนได้ส่วนเสียต่อ 
กำรด ำเนินงำน (Stakeholder) กำรปรับปรุงหลักกำรสถำปัตยกรรม 
ที่ได้รับมำจำกขั้นต้น กำรจัดท ำวิสัยทัศน์สถำปัตยกรรม (Architecture Vision) 
ซึ่งเป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำสถำปัตยกรรมองค์กรในอนำคต และระบุถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับ และตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำสถำปัตยกรรม  

3) สถำปัตยกรรมด้ำนธุรกิจ (Business Architecture) : กล่ำวถึงกำรพัฒนำ
สถำปัตยกรรมด้ำนธุรกิจในปัจจุบัน และสถำปัตยกรรมด้ำนธุรกิจอนำคต 
ที่ควรจะเป็น เพื่อรองรับวิสัยทัศน์สถำปัตยกรรมที่ก ำหนดไว ้

4) สถำปัตยกรรมด้ำนระบบงำน ( Information System Architecture) : 
กล่ำวถึงกำรพัฒนำสถำปัตยกรรมด้ำนระบบงำนสำรสนเทศในปัจจุบัน  
และสถำปัตยกรรมด้ำนระบบงำนสำรสนเทศอนำคตที่ควรจะเป็น  
เพื่อรองรับวิสัยทัศน์สถำปัตยกรรมที่ก ำหนดไว ้

5) สถำปัตยกรรมด้ำนเทคโนโลยี (Technology Architecture) : กล่ำวถึง
กำรพัฒนำสถำปัตยกรรมด้ำนเทคโนโลยีในปัจจุบัน และสถำปัตยกรรม
ด้ำนเทคโนโลยีอนำคตที่ควรจะเป็น เพื่อรองรับวิสัยทัศน์สถำปัตยกรรม
ที่ก ำหนดไว้ 

6) โอกำสและแนวทำงกำรแก้ปัญหำ (Opportunities and Solutions) :
กล่ำวถึงกำรวำงแผนในกำรด ำเนินกำรพัฒนำสถำปัตยกรรมด้ำนต่ำง ๆ 
ตำมที่ระบุไว้ พร้อมทั้งก ำหนดกรอบ และระยะเวลำกำรส่งมอบงำน 
ตำมแผนงำนโครงกำร  

7) กำรวำงแผนกำร เปลี ่ยนแปลง ( Migration Planning) : กล ่ำวถ ึง
รำยละเอียดของแผนกำรพัฒนำสถำปัตยกรรม จำกสถำปัตยกรรมปัจจุบัน 
(Baseline/Current Architecture) ไปสู ่สถำป ัตยกรรม เป ้ำหมำย 
(Target/Future Architecture)  

8) กำรก ำกับดูแลกำรด ำ เนินกำร ( Implementation Governance) : 
กล่ำวถึ งกำรก ำกับดูแลกำรพัฒนำโครงกำรหรือกิจกรรมต่ำง ๆ  
ให้สอดคล้องกับสถำปัตยกรรมที่ได้ออกแบบไว้ โดยระบุทรัพยำกร 
(Resources) และทักษะ (Skill) ที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำโครงกำร แนวทำง 
และวิธีกำรแก้ไขปัญหำไปประยุกต์ใช้ (Guide for Applying solution) 
ทบทวนควำมสอดคล้องระหว่ำงสิ่งที่ก ำลังพัฒนำกับสถำปัตยกรรม 
ที่ออกแบบไว้ (Compliance Review)  
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9) กำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงสถำปัตยกรรม (Architecture Change 
Management) : กล่ำวถึงแนวทำงในกำรด ำเนินงำน เมื่อเกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ที่ส่งผลต่อสถำปัตยกรรมองค์กร อำทิ กำรเปลี่ยนแปลงของเป้ำหมำย
องค์กร  

3.1.1.3 Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF) 
 Federal Enterprise Architecture (FEA) เป็นแนวคิดสถำปัตยกรรม
องค์กรที่ใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำระบบเชื่อมโยงรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 
ของภำครัฐเป็นหลัก อำทิ  สหรัฐอเมริกำ โดยมุ่ ง เน้นกำรสร้ำงโมเดล  
หรือแบบจ ำลองอ้ำงอิง (Consolidated Reference Model) ในกำรก ำหนด
โครงสร้ำงของเอกสำรและโครงสร้ำงของกำรท ำงำนร่วมกันในธุรกรรม 
ที่มีควำมซับซ้อนคำบเกี่ยวกับหลำยส่วนงำน เพื่อรองรับกำรพัฒนำโครงสร้ำง 
กำรท ำงำนร่วมกัน เพิ่มประสิทธิภำพขององค์กร และรองรับกำรเติบโต 
ของเศรษฐกิจในอนำคต โดยสำมำรถแบ่งแบบจ ำลองอ้ำงอิงออกเป็น  
6 แบบจ ำลอง ดังภำพ 3.1-3  

 
 

ภาพ 3.1-3 Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF) 
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1) แบบจ ำลองอ้ำงอิงประสิทธิภำพองค์กร (Performance Reference Model) : 
กล่ำวถึงกำรวัดประสิทธิภำพของกำรท ำงำนด้วยวิธีกำรจัดหมวดหมู่  
และมำตรฐำนในกำรวัดผล โดยก ำหนดมำตรฐำนในกำรวัดและอธิบำยผล 
กำรเชื่อมโยงระหว่ำงกระบวนกำรท ำงำนภำยในองค์กรและควำมส ำเร็จ
ขององค์กรที ่เป ็นไปตำมว ัตถ ุประสงค ์ และเป้ำหมำยขององค ์กร  
โดยดูจำกผลผลิต (Output) และประโยชน์ที่ได้จำกผลผลิต (Outcome)  

2) แบบจ ำลองอ้ำงอิงธุรกิจ (Business Reference Model) : กล่ำวถึง 
บริกำรต่ำง ๆ (Business Services) ที่มีกำรใช้ร่วมกันภำยในองค์กร 
และระหว่ำงองค์กร และกระบวนกำรธุรกิจ  

3) แบบจ ำลองอ้ำงอิงข้อมูล (Data Reference Model) : กล่ำวถึงกำรบริหำร
จัดกำรข้อมูลที่ เป็นมำตรฐำน และกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้ งภำยใน 
และภำยนอกองค์กร 

4) แบบจ ำลองอ้ำงอิงแอปพลิเคชัน (Application Reference Model) : 
กล่ำวถึงกำรน ำเอำแอปพลิเคชันมำใช้งำนให้สอดคล้องกับกระบวนกำรธุรกิจ 
โดยมุ่งเน้นกำรจัดกลุ่มแอปพลิเคชันและระบบให้สอดคล้องกับมำตรฐำน
และเทคโนโลยีที่สนับสนุนกำรให้บริกำรและกำรท ำงำนร่วมกัน  

5) แบบจ ำลองอ้ำงอิงโครงสร้ำงพื้นฐำน (Infrastructure Reference Model) : 
กล่ำวถึงกำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำง ๆ ขององค์กรที่ถูกน ำมำใช้ 
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรบริหำรจัดกำรกับธุรกิจ แอปพลิเคชัน  
ข้อมูล และควำมมั่นคงปลอดภัย 

6) แบบจ ำลองอ้ำงอิงควำมมั่นคงปลอดภัย (Security Reference Model) : 
กล่ำวถึงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย ทั้งด้ำนนโยบำยและแนวทำง
ในกำรรักษำควำมปลอดภัย เป็นกำรก ำหนดมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย 
ที่สอดคล้องกับสถำปัตยกรรมองค์กร เพื่อให้กำรด ำเนินกำรด้ำนธุรกิจ 
และเทคโนโลย ีสำรสนเทศเป ็นไปด ้วย กำรก ำหนดชั ้นควำมล ับ 
(Confidentiality) ควำมถูกต้อง (Integrity) ควำมพร้อมใช้ (Availability) 
ควำมโปร่งใส (Transparency) และตรวจสอบได้ (Accountability)  
รวมไปถึงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Management)  

FEA ได้ให้แนวทำงกำรพัฒนำสถำปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture 
Development) เช่นเดียวกับ TOGAF แต่มีขั้นตอน และรำยละเอียดที่แตกต่ำงกัน 
ดังนี ้
1) กำรนิยำมและกำรวำงแผน (Define and Plan): กำรสร้ำงแผนกำรท ำงำน

ร่วมกันเพื่อก ำหนดแนวทำง (Roadmap) โดยระบุบทบำทและหน้ำที่
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ควำมต้องกำร (Requirement) 
และขอบเขต (Scope) ในกำรพัฒนำสถำปัตยกรรมองค์กร  ตัวชี ้ว ัด
ประสิทธิภำพองค์กร 
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2) กำรลงทุนและกำรด ำเนินกำร (Invest and Execute) : ท ำกำรตัดสิน
ว่ำจะลงทุนหรือด ำเนินกำรตำมแผนที่ได้ระบุไว้หรือไม่ ย้อนกลับไป
ปรับปรุงแผนใหม่ในกรณีตัดสินใจไม่ด ำเนินกำร กำรตัดสินใจว่ำไม่ลงทุน
อำจเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำง ๆ อำทิ นโยบำย เทคโนโลยี 
กระบวนกำรหรือทรัพยำกร  

3) กำรวัดผล (Perform and Measure) : ตรวจสอบผลลัพธ ์ที ่เก ิดขึ ้น 
จำกกำรด ำเนินงำนในขั้นที่ 2 โดยวัดผลจำกเกณฑ์ที่มีกำรก ำหนดขึ้น 
ในขั้นตอนที่ 1 ซึ่งผลที่ได้จำกกำรวัดจะน ำไปปรับปรุงแผนกำรพัฒนำ 
ในรอบต่อไป 

จำก Framework ข้ ำงต้น  เมื่ อน ำมำประยุกต์ ใช้ งำนเพื่ อก ำหนดกรอบกำรจัดท ำ
สถำปัตยกรรมองค์กร ควรค ำนึงถึงองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ คือ  

(1) กำรก ำหนดมุมมอง (Viewpoint) ครอบคลุมควำมต้องกำร และควำมคำดหวัง 
ขององค์กร สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ 

(2) กำรก ำหนดกระบวนกำร (Process) ในกำรจัดท ำสถำปัตยกรรมองค์กรที่เหมำะสม 
กับบริบทขององค์กร 

(3) กำรก ำหนดแบบจ ำลอง (Model) ของสถำปัตยกรรมที่เหมำะสมเพื่อใช้ในกำรสื่อสำร 
กับผู้ที่ เกี่ ยวข้อง ตรงกับควำมต้องกำรใช้งำน (View) และสำมำรถสนับสนุน 
กำรด ำเนินงำนขององค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

3.1.2 กรอบแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศองค์กรรูปแบบใหม ่
แนวทำงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศขององค์กรมีกำรพัฒนำไปอย่ำงต่อเนื่อง เหตุผลหลัก

ของกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกิดจำกสองปัจจัยหลัก คือ ควำมซับซ้อนของควำมต้องกำรที่องค์กรมีเพิ่มขึ้น 
สืบเนื่องจำกสภำพกำรแข่งขันต่ำง ๆ ควำมต้องกำรในกำรปรับเปลี่ยนที่บ่อยครั้งมำกขึ้น กำรประมวลผล 
ที่ใช้ระยะเวลำนำน จึงไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรได้อีกต่อไป ดังนั้น ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศที ่เริ ่มจำกกำรพัฒนำระบบในรูปแบบเดิม คือ Waterfall จึงถูกแทนที ่ด้วยแนวทำง 
กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศแบบใหม่ที ่เร ียกว่ำ Agile ที ่ถ ูกออกแบบมำเพื ่อรองรับกำรเปลี ่ยนแปลง 
ของควำมต้องกำรที่มำกขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งกำรพัฒนำระบบในอดีตแบบ Waterfall Process คือ กำรพัฒนำ
ที่จะต้องท ำกิจกรรมที่เป็นขั้นตอนตั้งแต่กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรวำงแผน กำรออกแบบ กำรเขียนโปรแกรม 
กำรทดสอบระบบ และสุดท้ำย คือ กำรน ำระบบไปใช้งำน และกำรบ ำรุงรักษำระบบ แสดงดังภำพ 3.1-4 
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ภาพ 3.1-4 แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ Waterfall Model 

 
ปัญหำที่เกิดขึ้นกับกำรพัฒนำดังกล่ำว คือ ต้องใช้เวลำมำก และไม่สำมำรถที่จะตอบสนอง 

ต่อกำรเปลี่ยนแปลงขององค์กร หรือ สภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ได้อย่ำงทันท่วงที ท ำให้บ่อยครั้งระบบสำรสนเทศ 
ที่พัฒนำขึ้นด้วยกำรพัฒนำในรูปแบบนี้ มักถูกมองว่ำไม่ท ำตำมควำมต้องของผู้ใช้งำน จำกปัญหำดังกล่ำว
ข้ำงต้น จึงได้เกิดแนวควำมคิดที่จะท ำให้โครงกำรมีขนำดที่เล็กลง เพื่อสำมำรถพัฒนำและส่งมอบให้กับผู้ใช้งำน
ได้เร็วขึ้น อีกทั้งยังสำมำรถทรำบถึงควำมต้องกำรที่เปลี่ยนไปได้อย่ำงรวดเร็ว ซึ่งกำรพัฒนำในแนวทำงดังกล่ำว 
มีแนวคิดอยู่หลำกหลำยรูปแบบ แต่รูปแบบที่นิยมในปัจจุบัน และเป็นที่ยอมรับในบริษัทชั้นน ำของโลก  
คือ แนวคิดที่เรียกว่ำ Agile Software Development หรือ กำรพัฒนำซอฟต์แวร ์แบบ Agile แสดงดังภำพ 3.1-5 

 

 
ภาพ 3.1-5 แนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบ Agile 
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จำกแนวทำงกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ แบบ Agile ดังกล่ำว สำมำรถเปรียบเทียบควำมแตกต่ำง 
กับแนวทำงกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ แบบ Waterfall ได้ ดังภำพ 3.1-6 

 

 
 

ภาพ 3.1-6 เปรียบเทียบระหว่างแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบ Waterfall และ Agile 
 

จำกภำพ 3.1-6 กำรเปรียบเทียบระหว่ำงแนวทำงกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ แบบ Waterfall  
และ Agile พบว่ำ กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ รูปแบบใหม่  Agile จะไม่ ได้มีกำรก ำหนดรูปแบบที่ชัดเจน  
หลักกำร ก็คือ ไม่เน้นกระบวนกำรและเอกสำร มีกำรปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมต้องกำรที่เปลี่ยนแปลง 
ได้ตลอดเวลำ มีกำรแบ่งกำรพัฒนำออกเป็นส่วน ๆ ท ำให้ เห็นข้อผิดพลำด และแก้ไขได้รวดเร็ว  
ซึ่งผลของกำรศึกษำสภำพกำรใช้งำนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม พบว่ำ   
ปัญหำด้ำนข้อมูลสำรสนเทศต่ำง ๆ ที่มีควำมจ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนทั้งระดับผู้บริหำร และระดับบุ คลำกร
ผู้ปฏิบัติงำนมีปริมำณมำก มีควำมยุ่งยำกในกำรรวบรวมข้อมูล ข้อมูลกระจัดกระจำยอยู่ในแต่ละหน่วยงำน
ภำยในส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงำนภำยนอก  
ดังนั้นเพื่อให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมสำมำรถน ำเสนอข้อมูลให้ตอบสนองต่อเหตุกำรณ์  
และนโยบำยต่ำง ๆ ได้อย่ำงทันท่วงที รองรับต่อควำมต้องกำรที่เปลี่ยนแปลง ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม
จึงควรมีกำรประยุกต์โดยกำรน ำรูปแบบกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศแบบ Agile มำใช้ในกำรพัฒนำ และ/หรือ 
ปรับปรุงระบบสำรสนเทศต่อไปในอนำคต และจะต้องพัฒนำระบบสำรสนเทศโดยค ำนึงถึง Platform  
ของกระทรวงยุติธรรมที่ก ำหนดไว ้
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3.2 สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) ในภาพรวม 
จำกกำรศึกษำภำพรวมกำรด ำเนินงำนตำมหน้ำที่รับผิดชอบของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม  

แบ่งประเภทกำรให้บริกำรออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย 
บริกำรระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ (G2G) ได้แก ่
- บริกำรด้ำนกำรถ่ำยทอดนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรแปลงนโยบำยสู่กำรปฏิบัต ิ
- บริกำรด้ำนกำรประสำนงำนและอ ำนวยกำร 
- บริกำรด้ำนกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปี 
- บริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร 
- บริกำรด้ำนกำรพัฒนำยุทธศำสตร์และมำตรกำร 
- บริกำรด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 
บริกำรแก่ธุรกิจภำคเอกชน (G2B) ได้แก ่
- บริกำรด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำและเสนอแนะ 
- บริกำรด้ำนข้อมูลสำรสนเทศ 

 
บริกำรแก่ข้ำรำชกำรภำยใน (G2E) ได้แก ่
- บริกำรด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
- บริกำรด้ำนข้อมูลสำรสนเทศ 
- บริกำรด้ำนสวัสดิกำร 

 
บริกำรแก่ภำคประชำชน (G2C) ได้แก ่
- บริกำรด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำและเสนอแนะ 
- บริกำรด้ำนข้อมูลสำรสนเทศ 
- บริกำรด้ำนกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 

 
จำกกำรด ำเนินงำนตำมหน้ำที่รับผิดชอบของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม มีกำรประยุกต์ใช้  

ระบบสำรสนเทศรองรับกำรปฏิบัติงำน 3 กลุ่ม ดังนี ้
1) กลุ่มระบบงำนสนับสนุนกำรบริหำรงำน ได้แก ่

- ระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคลระดับกรม (DPIS) 
- ระบบติดตำมและประเมินผลโครงกำรแม่และเด็กในทัณฑสถำนและเรือนจ ำ 
- ระบบกำรรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

ในสถำนกักขัง ควบคุม และสถำนบ ำบัดรักษำของกระทรวงยุติธรรม 
- ระบบศูนย์ปฏิบัติกำรกระทรวงยุติธรรม 
- ระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและให้บริกำรประชำชน ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด 
- ระบบตรวจรำชกำรกระทรวงยุติธรรม 
- ระบบรับสมัครผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหำรงำนยุติธรรมระดับสูงกระทรวงยุติธรรม 
- ระบบโครงกำรน้อมน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง มำปรับใช้ในเรือนจ ำ 
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2) กลุ่มระบบงำนสนับสนุนกำรด ำเนินงำน ได้แก ่
- ระบบสลิปเงินเดือน 
- ระบบจองยำนพำหนะ 
- ระบบบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลกำรฝึกอบรมกระทรวงยุติธรรม 
- ระบบกำรยื่นค ำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท ำหน้ำที่นักจิตวิทยำหรือนักสังคมสงเครำะห์ตำมประมวล

กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 
- ระบบฐำนข้อมูลกำรประชุมรัฐมนตรีและเจ้ำหน้ำที่อำวุโสอำเซียน ด้ำนกฎหมำย (ASEAN) 
- ระบบพิมพ์เช็ค 
- ระบบส ำรวจสวัสดิกำร สป.ยธ. 
- ระบบประเมินควำมพึงพอใจสวัสดิกำร สป.ยธ. 
- ระบบจัดเก็บข้อมูล กลุ่มงำนพิทักษ์คุณธรรม 
- ระบบบริหำรจัดกำรส ำนักงำนยุติธรรม 

 
3) กลุ่มระบบงำนเพ่ือกำรให้บริกำร ได้แก่ 

- ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
- ระบบรับสมัครข้ำรำชกำรเข้ำรับกำรทดสอบภำษำอังกฤษเพื่อเสนอชื่อสมัครรับทุนกำรศึกษำ 

ฝึกอบรมและดูงำน ณ ต่ำงประเทศ ของกระทรวงยุติธรรม 
- ระบบบริหำรจัดกำร ประชุม อบรม สัมมนำ และนัดหมำยผู้บริหำร 
- เว็บไซต์กระทรวงยุติธรรม 
- เว็บไซต์หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 
- เว็บไซตส์ ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด 
- ระบบเครือข่ำยยุติธรรมชุมชน 
- เว็บไซต์ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม 
- ระบบจัดกำรควำมรู้ (KM) 
- ระบบ e-Learning 
- ระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ กระทรวงยุติธรรม 

 
จำกกำรศึกษำกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมในปัจจุบัน โดยสำมำรถ

แบ่งระบบสำรสนเทศตำมกำรให้บริกำรได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ บริกำรหน่วยงำนภำครัฐ (G2G) บริกำรข้ำรำชกำร
ภำยใน (G2E) บริกำรหน่วยงำนภำยนอก (G2B) และบริกำรประชำชน (G2C) โดยให้บริกำรบนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม และมีกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยที่ค ำนึงถึงนโยบำยภำครัฐ  
นโยบำยด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ดังภำพ 3.2-1 
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ภาพ 3.2-1 ระบบสารสนเทศของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมในปัจจุบัน 
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จำกกำรศึกษำกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม พบว่ำ มีกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรร่วมกับกำรปฏิบัติงำนภำยในองค์กร โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบเครือข่ำย  
ที่ต้องมี เสถียรภำพสูง แต่มีปัญหำ และอุปสรรคในด้ำนของระบบสำรสนเทศที่ขำดกำรบูรณำกำร  
มีกำรใช้ เทคโนโลยีที่หลำกหลำย ส่ งผลถึ งกำรท ำงำนร่วมกันของระบบ มีฐำนข้อมูลที่ ซ้ ำซ้อน  
และขำดระบบกำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังนั้นกรอบแนวคิดและหลักกำรในกำรพัฒนำสถำปัตยกรรมองค์กร 
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม จึงควรน ำกรอบแนวคิดของ Zachman, TOGAF, FEAF และแนวทำง 
กำรพัฒนำสถำปัตยกรรมองค์กรของส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)  มำเป็นกรอบ 
กำรด ำเนินงำนในกำรพัฒนำสถำปัตยกรรมองค์กรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งจำกกำรศึกษำ
สถำปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบันของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม พบว่ำ มุมมองของสถำปัตยกรรมองค์กร
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม สำมำรถแบ่งออกเป็น 5 มุมมองหลัก (Viewpoint) ได้แก่  

1) มุมมองของผู้บริหำร  
2) มุมมองของหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม  
3) มุมมองของส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
4) มุมมองของหน่วยงำนภำยนอก  
5) มุมมองของประชำชน  

 
โดยแต่ละมุมมองของสถำปัตยกรรมองค์กรนั้น จะมีมุมมองที่ครอบคลุมสถำปัตยกรรมองค์กร 

ในด้ำนต่ำง ๆ (Enterprise Reference Models) ซึ่งสำมำรถแบ่งออกเป็น 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนช่องทำงกำรติดต่อ 
(Channel) ด้ำนแอปพลิเคชัน (Application) ด้ำนข้อมูล (Data) ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน (Infrastructure) และ
ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย (Security) ดังภำพ 3.2-2 

 

 
 

ภาพ 3.2-2 มุมมองของสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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มุมมองของสถำปัตยกรรมองค์กรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม สำมำรถแบ่งมุมมอง
ออกเป็น 5 มุมมองหลักที่ต้องค ำนึงถึง ได้แก่  

1) มุมมองของผู้บริหำร หมำยถึง ผู ้บริหำรกระทรวงยุติธรรม ผู ้บริหำรส่วนรำชกำรในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม ผู้อ ำนวยกำรกอง/ส ำนัก 

2) มุมมองของหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ภำยใน
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม  

3) มุมมองของส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หมำยถึง ส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถำบันนิติวิทยำศำสตร์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ กรมบังคับคดี  
กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ ้มครองเด็กและเยำวชน กรมรำชทัณฑ์ และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด  

4) มุมมองของหน่วยงำนภำยนอก หมำยถึง หน่วยงำนที ่ม ีกำรติดต ่อแลกเปลี ่ยนข้อม ูล  
กับกระทรวงยุติธรรม และส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงำนที่มีกำรใช้บริกำ ร
ข้อมูลของกระทรวงยุติธรรม และส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 

5) มุมมองของประชำชน หมำยถึง ประชำชนที่มีกำรใช้บริกำรข้อมูลของกระทรวงยุติธรรม  
และส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 

แสดงดังภำพ 3.2-3 
 

 
 

ภาพ 3.2-3 มุมมองหลักที่ต้องค านึงถึงของสถาปัตยกรรมองค์กร 
ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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กำรออกแบบสถำปัตยกรรมองค์กรในอนำคตของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย  
5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนช่องทำงกำรติดต่อ (Channel) ด้ำนระบบสำรสนเทศ (Application) ด้ำนข้อมูล (Data)  
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน (Infrastructure) และด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย (Security) รำยละเอียด ดังภำพ 3.2-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.2 Enterprise Reference Model 
 

ภาพ 4.1-5 แนวทางของการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร 
 

จำกภำพข้ำงต้น ด้ำนกำรติดต่อสื ่อสำรข้อมูลจ ำแนกออกเป็น  2 ส่วน ประกอบด้วย ช่องทำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 3.2-4 สถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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จำกภำพกำรออกแบบสถำปัตยกรรมองค์กรในอนำคตของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม  
กำรออกแบบสถำปัตยกรรมองค์กรในด้ำนต่ำงๆ (Enterprise Reference Models) ซึ ่งสำมำรถแบ่ง
ออกเป็น 5 ด้ำน ได้แก่  

1) ด้ำนช่องทำงกำรติดต่อ (Channel) หมำยถึง ช่องทำงที ่จะสำมำรถติดต่อ หรือรับบริกำร 
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ อำทิ กำรเชื่อมโยงระบบสำรสนเทศ กำรติดต่อผ่ำนบุคคล 
กำรติดต่อผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ 

2) ด้ำนระบบสำรสนเทศ (Application) หมำยถึง กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศของส ำนักงำนปลัด 
กระทรวงยุติธรรม จะต้องมุ ่งเน้นกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื ่อรองรับกำรให้บริกำร  
และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน อำทิ ระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรตัดสินใจของผู ้บริหำร 
ระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำยใน ระบบสำรสนเทศสนับสนุน
ปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ระบบสำรสนเทศส ำหรับให้บริกำร
หน่วยงำนภำยนอก และระบบสำรสนเทศส ำหรับให้บริกำรประชำชน 

3) ด้ำนข ้อม ูล (Data) หมำยถึง กำรจ ัดเก ็บข ้อม ูลได ้ทั ้ง ในร ูปแบบที ่จ ัดเก ็บในฐำนข้อม ูล  
และไม่ถูกจัดเก็บในฐำนข้อมูล 

4) ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน (Infrastructure) เป็นระบบที่รองร ับกำรให้บร ิกำร และสนับสนุน 
กำรปฏิบัติงำนที่จะเกิดขึ้น ซึ่งระบบดังกล่ำวเน้นกำรใช้งำนและกำรน ำเข้ำข้อมูลผ่ำนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ไร้สำย ระบบเครือข่ำยหลักควรได้รับกำรปรับปรุงและเสริมประสิทธิภำพ เพื่อรองรับ
กำรเชื ่อมโยงของข้อมูลที ่จะมีปริมำณเพิ ่มสูงขึ ้นในอนำคต นอกจำกนี ้กำรส ำรองข้อมูล  
ถือว่ำมีควำมส ำคัญยิ ่งเนื ่องจำกข้อมูลถือเป็นหัวใจส ำคัญขององค์กร ระบบส ำรองข้อมูล  
ควรได้ร ับกำรปรับปรุงเพื ่อให้กำรส ำรองข้อมูลเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและลดเวลำ  
กำรท ำงำน 

5) ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย (Security) หมำยถึง ด้ำนควำมมั่นคงของระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ควรได้รับกำรทดแทนอุปกรณ์ที่มีอำยุกำรใช้งำนเป็นเวลำนำน เพื่อให้กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภยั
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและต่อเนื่อง 
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โดยแต่ละมุมมองของสถำปัตยกรรมองค์กรนั้น จะมีมุมมองหลัก (Viewpoint) ต่อแบบจ ำลอง 
(Enterprise Reference Models) ที่แตกต่ำงกันตำมที่แสดง ดังภำพ 3.2-5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ภาพ 3.2-5 มุมมอง (Viewpoint) ในแต่ละแบบจ าลอง (Reference Model) 
 

 จำกภำพ 3.2-5 มุมมองหลัก (Viewpoint) ต่อแบบจ ำลอง (Enterprise Reference Models)
พบว่ำ  

1) มุมมองผู ้บริหำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมจะต้องพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื ้นฐำน 
ด้ำนข้อมูล ด้ำนระบบสำรสนเทศ ด้ำนช่องทำงกำรติดต่อ และด้ำนควำมมั ่นคงปลอดภัย  
เพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บริหำร 

2) มุมมองของหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมจะต้องพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
ด้ำนข้อมูล ด้ำนระบบสำรสนเทศ ด้ำนช่องทำงกำรติดต่อ และด้ำนควำมมั ่นคงปลอดภัย  
เพื ่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนทั ้งในส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม และกำรให้บริกำร
หน่วยงำนภำยนอกและประชำชน 

3) มุมมองของส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมจะต้อง
พัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื ้นฐำน ด้ำนข้อมูล ด้ำนระบบสำรสนเทศ ด้ำนช่องทำงกำรติดต่อ  
และด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน และกำรบูรณำกำรข้อมูลร่วมกัน  

4) มุมมองของหน่วยงำนภำยนอก ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมจะต้องพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ด้ำนข้อมูล ด้ำนระบบสำรสนเทศ ด้ำนช่องทำงกำรติดต่อ และด้ำนควำมมั ่นคงปลอดภัย  
เพื ่อสนับสนุนกำรเชื ่อมโยงข้อมูลส ำหรับหน่วยงำนที ่เกี ่ยวข้อง และกำรบริกำรข้อมูล  
แก่หน่วยงำนทั่วไป 

5) มุมมองของประชำชน ส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงยุ ติ ธรรมจะต้ องพัฒนำด้ ำนข้ อมู ล  
ด้ำนระบบสำรสนเทศ และด้ำนช่องทำงกำรติดต่อ เพื่อสนับสนุนกำรให้บริกำรแก่ประชำชน 
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ซึ ่งจำกกำรออกแบบสถำปัตยกรรมองค์กรในอนำคตของส ำนักงำนปลัดกระทร วงยุติธรรม  
รวมถึงเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ท ำให้มีกำรออกแบบระบบสำรสนเทศ
เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน และให้บริกำรในยุคดิจิทัล แสดงดังภำพ 3.2-6 

 

 
 สถำนภำพปัจจุบัน   สิ่งที่ปรับปรุง   พัฒนำใหม่ 

 

 
ภาพ 3.2-6 สถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคตของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
 จำกภำพ 3.2-6 สถำปัตยกรรมองค์กรในอนำคตของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมจะมีกำรปรับปรุง 
และพัฒนำเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน และให้บริกำรในยุคดิจิทัล ดังนี้ 

1) มุมมองผู้บริหำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมจะพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุน
กำรตัดสินใจของผู้บริหำร อำทิ ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บริหำร 

2) มุมมองของหน่วยงำนภำยใน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมจะปรับปรุงระบบสำรสนเทศ  
เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนทั้งในส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม และกำรให้บริกำรหน่วยงำน
ภำยนอกและประชำชน  อำทิ  ระบบสื่อกำรเรียนกำรสอนอิ เล็กทรอนิกส์  e-Learning  
เว็บไซต์ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด และพัฒนำระบบสำรสนเทศ อำทิ ระบบส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด  
ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS) 
ระบบศูนย์ข้อมูลยุติธรรมจังหวัด ระบบกำรลำอิ เล็กทรอนิกส์  ระบบจองห้องประชุม  
ระบบหอ้งสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ระบบทะเบียนครุภัณฑ์ ระบบนัดหมำยประชุม 

3) มุมมองของส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมจะพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศ เพื ่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน และกำรบูรณำกำรข้อมูลร่วมกัน อำทิ   
ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บริหำร ระบบสำรสนเทศเพื่อบูรณำกำรข้อมูลกำรให้บริกำร
งำนยุติธรรม ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS) 
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4) มุมมองของหน่วยงำนภำยนอก ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมจะพัฒนำระบบสำรสนเทศ
เพื ่อสนับสนุนกำรเชื ่อมโยงข้อมูลส ำหรับหน่วยงำนที ่เกี ่ยวข้อง และกำรบริกำรข้อมูล  
แก่หน่วยงำนทั่วไป อำทิ ระบบสำรสนเทศเพื่อบูรณำกำรข้อมูลกำรให้บริกำรงำนยุติธรรม 

5) มุมมองของประชำชน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมจะปรับปรุงระบบสำรสนเทศ  
เพื่อสนับสนุนกำรให้บริกำรแก่ประชำชน อำทิ เว็บไซต์กระทรวงยุติธรรม ระบบรับเรื่องรำว
ร้องเรียน ร้องทุกข์กระทรวงยุติธรรม และพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรให้บริกำร 
แก่ประชำชน อำทิ ระบบให้บร ิกำรข้อมูลควำมรู ้ด ้ำนกฎหมำยเบื ้องต้นแก่ประชำชน  
ระบบเพื่อรองรับกำรท ำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบสำรสนเทศของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมจะต้องมีกำรพัฒนำ
ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยเพิ่มขึ้น อำทิ มีกำรจัดท ำกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีกำรจัดท ำมำตรฐำนต่ำง ๆ  
ตำมหลักสำกล 
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3.3 สถาปัตยกรรมระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีดิจิทัล มีส่วนส ำคัญอย่ำงมำกในกำรสนับสนุนและให้บริกำรดิจิทัล  
และเป็นรำกฐำนของกำรพัฒนำและขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล ให้สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
มีเสถียรภำพ มีควำมพร้อมใช้งำน และมีควำมมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนรองรับกำรขยำยตัวในอนำคต   
โดยนโยบำยกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลและกำรให้บริกำรดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม มุ่งเน้นกำรบูรณำกำร 
กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและศูนย์คอมพิวเตอร์ (ICT and Data Center Consolidation) โดยให้กระทรวงยุติธรรม
จัดท ำระบบคลำวด์เพื่อให้บริกำรภำยในเอง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลที่มุ่งเน้นกำรท ำ ICT and Data 
Center Consolidation และอนุญำตให้หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงของประเทศ สำมำรถด ำเนินกำรก่อสร้ำง
ศูนย์คอมพิวเตอร์และมีระบบคลำวด์ของตนเอง   

ระบบคลำวด์ของกระทรวงยุติธรรม (MOJ Cloud) มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริกำรกับส่วนรำชกำร 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในโมเดล Private Cloud ซึ่ งเป็นกำรจัดท ำระบบคลำวด์  เพื่ อใช้ ในกิจกำร 
ของกระทรวงยุติธรรม โดยระบบจะติดตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกระทรวงยุติธรรม (On premise) 
ให้บริกำรผ่ ำนระบบเครือข่ ำยสื่ อสำรของรั ฐบำลและระบบเครือข่ ำยสื่ อสำรภำยใต้กำรก ำกับดูแล 
ของกระทรวงยุติธรรม ปัจจุบันกระทรวงยุติธรรม โดยส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ด ำเนินกำรจัดท ำ 
ระบบ MOJ Cloud  ดังกล่ำวในระยะที่ 1 เป็นที่เรียบร้อย โดยเบื้องต้นบริกำรระบบคลำวด์ที่จัดท ำเป็นแบบ 
Infrastructure as a Service (IaaS) ในกำรให้บริกำรระบบคอมพิวเตอร์เสมือน หน่วยจัดเก็บข้อมูล และเครือข่ำย 
และให้บริกำรเพิ่มเติมในส่วนของระบบปฏิบัติกำร ระบบจัดกำรฐำนข้อมูล และระบบรักษำควำมปลอดภัย  
ในแบบ Platform as a Service (PaaS) บำงส่วน ดังนั้นกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีดิจิทัล  
จะเน้นกำรพัฒนำและขยำยผลกำรให้บริกำรระบบ MOJ Cloud เพื่อรองรับกำรพัฒนำบริกำรดิจิทัล 
ของกระทรวงยุติธรรม โดยสำมำรถก ำหนดสถำปัตยกรรมระบบ MOJ Cloud แสดงได้ตำมภำพ 3.3-1 

 

 

ภาพ 3.3-1 สถาปัตยกรรมระบบ MOJ Cloud 
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จำกภำพสำมำรถอธิบำยองค์ประกอบของสถำปัตยกรรม MOJ Cloud ได้ดังนี ้
- MOJ Data Center 

Facilities  
ในเลเยอร์นี้ เป็นกำรเตรียมระบบศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับ 
กำรให้บริกำรระบบ MOJ Cloud โดยมุ่งเน้นให้ภำยในกระทรวงยุติธรรม
มีกำรรวบรวมและบูรณำกำรกำรใช้ทรัพยำกรระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน
เทคโนโลยีดิจิทัล และศูนย์คอมพิวเตอร์ร่วมกัน (ICT & Data Center 
Consolidation) ให้มำใช้ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกระทรวงยุติธรรม  

- Security Management &                            
Data Privacy 

ในเลเยอร์ นี้ เป็ นกำรบริ หำรควำมมั่ นคงปลอดภั ย  (Security 
Management) ระบบ MOJ Cloud และกำรป้องกันข้อมูล (Data 
Privacy) ที่อยู่ภำยในระบบ MOJ Cloud ให้อยู่ในระดับมำตรฐำนสำกล 
อำทิ ISO/IEC 27001 

- Service Management & 
Provisioning 

ในเลเยอร์นี้เป็นกำรบริหำรกำรให้บริกำร (Service Management)  
และกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ ใช้งำน (Service Provisioning) 
ส ำหรับระบบ MOJ Cloud เพื่อจัดเตรียมเครื่องมือและกระบวนกำร 
ในกำรบริหำรกำรให้บริกำร Cloud ให้อยู่ในระดับมำตรฐำนสำกล  
อำทิ ISO/IEC 20000 

- Infrastructure as a 
Service (IaaS) 

ในเลเยอร์นี้เป็นกำรให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนของระบบ MOJ Cloud 
โดยจะกล่ำวถึงบริกำรที่มีกำรจัดเตรียมไว้ให้ ซึ่ งกำรให้บริกำร 
ในส่วนนี้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมจะเป็นผู้จัดเตรียมบริกำร 
ในรูปแบบบริกำรกลำง (Common Services) อำทิ บริกำร Virtual 
Machine บริกำร Storage บริกำร Network 

- Platform as a Service 
(PaaS) 

ในเลเยอร์นี้เป็นกำรให้บริกำรแพลตฟอร์มระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ของระบบ MOJ Cloud โดยจะกล่ำวถึงบริกำรที่มีกำรจัดเตรียม 
ไว้ใหซ้ึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
1) บริกำรแพลตฟอร์มกลำง (Common Platforms) บริกำรในส่วนนี้

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมจะเป็นผู้จัดเตรียมบริกำร 
ในรูปแบบบริกำรกลำง (Common Services) อำทิ บริกำรแพลตฟอรม์ 
Database บริกำรแพลตฟอร์ม Security บริกำรแพลตฟอร์ม 
กำรพัฒนำแอปพลิเคชัน โดยแพลตฟอร์มที่มีกำรจัดเตรียม 
ต้องสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ของกระทรวงยุติธรรม จะต้องไม่หลำกหลำยยำกต่อกำรจัดกำร 
เช่น แพลตฟอร์ม Database ควรจะเน้นหลั กที่  MS SQL  
และ MySQL  

2) บริกำรแพลตฟอร์มที่ จัดเตรียมโดยส่วนรำชกำรในสังกัด  
(Agency Platforms) บริกำรในส่วนนี้กระทรวงยุติธรรมส่งเสริม 
ให้ส่วนรำชกำรในสังกัดจัดท ำแพลตฟอร์มส ำหรับกำรใช้งำน
ร่วมกัน (Shared Platforms) ส ำหรับกำรสนับสนุนกลุ่มภำรกิจ 
ที่รับผิดชอบ หรือที่ได้รับมอบหมำยตำมนโยบำย เพื่อกำรให้บริกำร
ผ่ำน MOJ Cloud ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศของกระทรวงยุติธรรม เช่นกัน 
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- Software as a Service 
(SaaS) 

ในเลเยอร์นี้ เป็นกำรให้บริกำรซอฟต์แวร์ หรือ ระบบสำรสนเทศ 
ของระบบ MOJ Cloud โดยจะกล่ำวถึง บริกำรที่มีกำรจัดเตรียมไว้ให้ 
ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
1) บริกำรระบบสำรสนเทศส ำหรับประชำชน (Citizen Engage Apps) 

เป็นกำรรวบรวมระบบสำรสนเทศส ำหรับให้บริกำรประชำชน 
ที่จัดท ำโดยส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม อำทิ MOJ 
Mobile Web App Social Media  โดยกระทรวงยุ ติ ธรรม 
ส่งเสริมให้ส่วนรำชกำรน ำระบบสำรสนเทศมำติดตั้งเพื่อให้ 
บริกำรผ่ำน MOJ Cloud 

2) บริกำรระบบสำรสนเทศกระทรวงยุติธรรม (Enterprise Apps) 
เป็นกำรรวบรวมระบบสำรสนเทศส ำหรับให้บริกำรภำยใน
กระทรวงยุ ติ ธรรม ที่ จั ดท ำ โดยส่ วนรำชกำรในสั งกั ด 
กระทรวงยุติธรรม อำทิ MOJ Mobile Web App Social Media  
โดยกระทรวงยุติธรรมส่งเสริมให้ส่วนรำชกำรน ำระบบสำรสนเทศ
มำติดตั้ งเพื่ อให้บริ กำรผ่ ำน MOJ Cloud หรือเป็นระบบ
สำรสนเทศที่จัดท ำโดยหน่วยงำนภำยนอกและทุกหน่วยงำน 
ในสังกัดของกระทรวงยุติธรรม เช่น ระบบ DPIS 

3) บริกำรระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน (Productivity 
Apps) เป็นระบบสำรสนเทศกลำงเพื่ อเป็นบริ กำรกลำง  
(Common Services) โดยส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 
เป็ นผู้ จั ด เตรี ยม  อำทิ  e-Mail Office Automation VDO 
Conference ทั้ งนี้ ในส่วนของระบบสำรสนเทศสนับสนุน 
กำรปฏิบัติงำน ทำงกระทรวงยุติธรรม สำมำรถพิจำรณำเลือก 
กำรจัดท ำ SaaS เพื่อกำรให้บริกำรขึ้นมำเอง หรือ กำรใช้บริกำร 
Public SaaS ที่มีควำมน่ำเชื่อถือในกำรให้บริกำร อำทิ MS Office 
365 Google Business Suite  หรือ โดยพิจำรณำจำกปัจจัย 
ด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ค่ำใช้จ่ำยระยะสั้น 
และระยะยำวกำรจัดกำรกำรให้บริกำร 

- Application Integration ในเลเยอร์นี้เป็นกำรกล่ำวถึงเครื่องมือเพื่อสนับสนุนกำรบูรณำกำร
ระบบสำรสนเทศ (Application Integration) ส ำหรับสนับสนุน 
กำรให้บริกำร MOJ Cloud  

- User/ Admin Portal ในเลเยอร์นี้เป็นกำรกล่ำวถึง Portal กลำงส ำหรับสนับสนุนผู้ใช้งำน 
และผู้ดูแลระบบ (User/ Admin Portal) ในกำรใช้บริกำร และดูแล
ระบบ MOJ Cloud 

- Report and Analytics ในเลเยอร์นี้เป็นกำรกล่ำวถึง กำรจัดเตรียมรำยงำนและข้อมูลวิเครำะห์ 
(Report and Analytics) ส ำหรับสรุปรำยงำนและสถิติกำรใช้งำน 
ระบบ MOJ Cloud 
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- Governance & 
Compliance 

ในเลเยอร์นี้เป็นกำรกล่ำวถึงกำรก ำกับดูแลธรรมำภิบำลและกำรปฏิบัติ
ตำมกฎระเบียบต่ำง ๆ (Governance & Compliance) ของระบบ 
MOJ Cloud ซึ่ งกระทรวงยุติธรรมจะต้องก ำหนดภำรกิจหน้ำที่
หน่วยงำนเพ่ือก ำกับดูแลเชิงนโยบำย และตรวจประเมินกำรใช้งำน
ระบบ MOJ Cloud 
 

จำกสถำปัตยกรรมระบบ MOJ Cloud ที่กล่ำวไปข้ำงต้นนั้น จะเห็นได้ว่ำ MOJ Cloud ถือว่ำเป็น 
ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีดิจิทัลหลักของกระทรวงยุติธรรม ที่มีกำรบูรณำกำรทั้งในด้ำนกำรใช้งำน 
โครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีดิจิทัล ด้ำนกำรเชื่อมโยงระบบสำรสนเทศและแพลตฟอร์ม ด้ำนข้อมูล  
ตลอดจนด้ำนบริกำรดิจิทัล ดังนั้นทิศทำงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงจะเน้น 
กำรจัดเตรียมระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีดิจิทัลส ำหรับกำรให้บริกำร MOJ Cloud และกำรสร้ำง 
ระบบเครือข่ำยสื่อสำรข้อมูลในกำรเชื่อมโยงหน่วยงำน และเพื่อกำรบริกำรดิจิทัลโดยใช้ MOJ Cloud เป็นศูนย์กลำง 
โดยสถำปัตยกรรมระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรมสำมำรถแสดงได้ 
ตำมภำพ 3.3-2 

 

 
ภาพ 3.3-2 สถาปัตยกรรมระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  



บทที่ 3 การออกแบบด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมในภาพรวม 

                         หน้า 3-25 

จำกภำพสำมำรถอธิบำยได้สถำปัตยกรรมระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรมได้ ดังนี ้
- ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก 

กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงยุติธรรม มุ่งเน้นกำรบูรณำกำรกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
และศูนย์คอมพิวเตอร์ (ICT and Data Center Consolidation)  
โดยส่งเสริมให้ส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมำใช้ 
ศู นย์ คอมพิ ว เตอร์ และ  MOJ Cloud ร่ วมกั น  โดยปั จจุ บั น 
กระทรวงยุติ ธรรมมีศูนย์คอมพิว เตอร์หลักอยู่  2 แห่ง  คือ  
ศูนย์ คอมพิ วเตอร์หลั กแห่ งที่ หนึ่ ง  ตั้ งอยู่ ที่ อำคำรที่ ท ำกำร 
กระทรวงยุติธรรมปัจจุบัน (ในอนำคตจะย้ำยไปก่อสร้ำงใหม่ ณ  
อำคำรที่ท ำกำรใหม่กระทรวงยุติธรรม และศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก 
แห่งที่สอง (ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ำรอง) ตั้ งอยู่ ในส่วนภูมิภำค  
ตำมสถำปัตยกรรมองค์กร ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักทั้งสองแห่ง 
จะถูกก ำหนดให้ท ำงำนเสมือนเป็นเนื้อเดียวกันแบบ Active-Active  
และมี High Availability  สูง เป็นระบบส ำรองซึ่งกันและกันทั้ง 2 แห่ง 
และมีกำรออกแบบและบริหำรควำมมั่นคงปลอดภัย ตลอดจน 
กำรบริหำรกำรให้บริกำรเทคโนโลยีดิจิทัลตำมมำตรฐำนสำกล   
เพื่อสนับสนุนกำรให้บริกำร MOJ Cloud ให้มีควำมน่ำเชื่อถือ  
มีเสถียรภำพ และมั่นคงปลอดภัย โดยศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก 
ทั้งสองแห่งจะต้องมีระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรรักษำ 
ควำมปลอดภัยที่อยู่ ในระดับเดียวกันและทัดเทียมกัน ดังนั้น 
ทิ ศทำงก ำ รพัฒน ำ โ ค ร ง ส ร้ ำ งพื้ น ฐ ำน เทค โน โ ล ยี ดิ จิ ทั ล 
ส ำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลักจะเน้นกำรพัฒนำตำมแนวทำง 
ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ทั้งนี้ในกำรก่อสร้ำงหรือจัดท ำศูนย์คอมพิวเตอร์
หลักของกระทรวงยุติ ธรรมควรจะอ้ำงอิ งมำตรฐำน อำทิ   
มำตรฐำนดำต้ำเซ็นเตอร์ส ำหรับประเทศไทยของวิศวกรรมสถำน
แห่งประเทศไทย EIA/TIA 942 และ Uptime 

- ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล สถำปัตยกรรมระบบเครือข่ำยสื่อสำรข้อมูลของกระทรวงยุติธรรม  
จะประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก คือ 
1) ระบบเครือข่ำย กระทรวงยุติธรรม (MOJ Network)  

ในส่วนนี้ ถือเป็นเครือข่ ำยทำงไกลที่ เป็น Backbone หลัก 
ของกระทรวงยุติ ธรรม ซึ่ งจัดท ำและดูแลกำรปฎิบัติกำร 
โดยส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมุ่งเน้นกำรขยำย 
กำรเชื่อมต่อไปยังส่วนรำชกำรในสังกัดทุกแห่ง เพื่อใช้เป็น 
เส้นทำงหลักอีกหนึ่งเส้นทำงร่วมกับระบบเครือข่ำยภำครัฐ (GIN)  
เพื่อให้มีเส้นทำงส ำรองระหว่ำงกัน ไม่ท ำให้กำรบริกำรหยุดชะงัก 
โดยวัตถุประสงค์ของระบบ MOJ Network เพื่อใช้ส ำหรับ 
กำรแลกเปลี่ ยนข้ อมูล กำรให้บริกำรระบบ MOJ Cloud  
และกำรให้บริกำรดิจิทัลกับส่วนรำชกำรในสังกัด โดยดูแล 
กำรรักษำควำมมั่นคงเครือข่ำยสื่อสำรให้เป็นไปตำมำตรฐำนสำกล 
และตำมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของกระทรวงยุ ติ ธรรม  
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รวมถึงปรับปรุ งเครือข่ำยระหว่ำงศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก 
ทั้งสองแห่ง โดยกำรสร้ำงวงจรเครือข่ำยควำมเร็วสูงผ่ำนสำยใยแก้ว
น ำแสงควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 10 Gbps เพื่อรองรับปริมำณข้อมูล
จ ำนวนมำกที่ ต้องมีกำรส่ งผ่ ำนระหว่ ำงกัน ทั้ งนี้ เพื่ อเป็น 
กำรเตรียมกำรด้ำนกำรขยำยตัว ในแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมฉบับนี้  ก ำหนดกรอบอัตรำ 
กำรเติบโตของขนำดช่องสัญญำณเครือข่ำยอยู่ที่ร้อยละ 20 ต่อป ี

2) ระบบเครือข่ำยภำครัฐ (Government Information Network: GIN)  
ในส่วนนี้เป็นระบบเครือข่ำยที่ภำครัฐจัดหำให้เพื่อใช้ในสื่อสำร
ข้อมูลระหว่ำงส่วนรำชกำร ซึ่งกระทรวงยุติธรรมใช้ช่องทำงนี้ 
เป็นเส้นทำงหลักในกำรเชื่อมโยงกับส่วนรำชกำรในสังกัด  
และแลกเปลี่ยนข้อมูลและท ำธุรกรรมส่วนรำชกำรภำยนอก  
ซึ่งกระทรวงยุติธรรมมีนโยบำยให้ดูแลกำรรักษำควำมมั่นคง
เครือข่ำยสื่อสำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล และตำมกำรบริหำร 
ควำมเสี่ยงของแต่ละส่วนรำชกำร รวมทั้ งต้องปฏิบัติตำม 
กฎหมำยด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยของประเทศส ำหรับในส่วนที่ม ี
กำรเช่ือมโยงกับระบบเครือข่ำยภำครัฐ GIN 

3) ระบบเครือข่ำยของส่วนรำชกำรในสังกัด 
ในส่ วนนี้ เป็นระบบเครือข่ ำยที่ ด ำ เนินจัดหำและดูแล 
กำรปฏิบัติกำรโดยส่วนรำชกำรในสังกัดเพื่อเชื่อมโยงกับ 
ส่วนรำชกำรย่อยในสังกัดตนเอง หรือใช้ในภำรกิจของส่วน
รำชกำรนั้น ซึ่งกระทรวงยุติธรรม สนับสนุนให้ส่วนรำชกำร
ขยำยกำรเชื่อมโยงให้ครอบคลุมผู้ปฏิบัติงำน ตลอดจน 
กำรให้บริกำรประชำชนตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย โดยให้
ค ำนึงถึงกำรรักษำควำมมั่นคงเครือข่ำยสื่อสำรให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล และตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของแต่ละส่วน
รำชกำร รวมทั้งต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยด้ำนควำมมั่นคง
ปลอดภัยของประเทศ 

4) ระบบอินเทอร์เน็ต 
ในส่วนนี้เน้นกำรปรับปรุงอินเทอร์เน็ต เพื่อรองรับกำรเข้ำใช้งำน
ของผู้ ใช้งำนทั้งของส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
หน่วยงำนอื่น ๆ ภำยนอก และประชำชน โดยให้ค ำนึงถึงกำรรักษำ
ควำมมั่นคงเครือข่ำยสื่อสำรให้ เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล  
ตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของแต่ละส่วนรำชกำร รวมทั้งต้อง
ปฏิบัติตำมกฎหมำยด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  
ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรเตรียมกำรด้ำนกำรขยำยตัว ในแผนปฏิบัติกำร
ดิจิทัลส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ฉบับนี้ ก ำหนดกรอบอัตรำ 
กำรเติบโตของขนำดช่องสัญญำณเครือข่ำยอยู่ที่ร้อยละ 20 ต่อป ี
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- การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

กำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภั ยเทคโนโลยีดิจิ ทัล กระทรวงยุติ ธร รม 
มุ่งเน้นให้ทั้งในส่วนของระบบ MOJ Cloud  MOJ Network และระบบ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยีดิจิทัลของส่วนรำชกำร ต้องปรับปรุงระบบ 
กำรควบคุมเข้ำถึงและใช้งำน (Access Control System) ให้สำมำรถพิสู จน์
ตัวตนแบบหลำย Multi-factor Authentication เพ่ือรองรับกำรเข้ ำถึ ง
ระบบสำรสนเทศที่ มีควำมระดับควำมส ำคัญแตกต่ำงกัน ตลอดจน  
ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรควำมม่ันคงปลอดภัยสำรสนเทศ โดยประยุ กต์  
ใช้มำตรฐำนสำกล อำทิ ISO/IEC 27001 Information Security Management 
System ตลอดจนมีกำรเตรียมกำรด้ำนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องธุรกิจ  
ตำมมำตรฐำน ISO/IEC 22301 Business Continuity Plan รวมทั้งต้อง
ปฏิ บั ติตำ มกฎหมำ ย ด้ำ นควำ มม่ันคงปลอดภั ย ของประ เ ท ศ  
โดยด ำเนินกำรจัดท ำมำตรกำรป้องกันตำมกรอบกำรรักษำ ควำมม่ันคง
ปลอดภัยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ตำมภำพ 3.3-3 

 

 
 

ภาพ 3.3-3 กรอบแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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มำตรกำรป้องกัน รูปแบบกำรป้องกัน ภัยคุกคำม 
ระบบเครือข่ายศูนย์คอมพิวเตอร ์

 

Firewall Segmentation  
กำรกรองแบบ Stateful และ
กำรตรวจสอบโปรโตคอล 

ก่อนเกิดเหต ุ
 

กำรเข้ำถึงที่ ไม่ ได้รับอนุญำต 
และแพก็เกจที่มีรูปแบบไม่ถูกต้อง 

 

Anti-Malware  

ระบุ บล็อก และวิเครำะห์ไฟล์
และกำรส่ง-ที่เป็นอันตรำย 

ก่อน ระหว่าง  
และหลังเกิดเหตุ 

 

กำรกระจำยมัลแวร์ผ่ำนเครือข่ำย
หรือระหว่ำงเซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์ 

 

Intrusion Detection and 
Prevention  
กำรระบุกำรโจมตีด้วยลำยมือชื่อ
และกำรวิเครำะห์ควำมผิดปกต ิ

ก่อนเกิดเหต ุ
 

กำรโจมตีโดยใช้เวิร์มไวรัสหรือ 
เทคนิคอื่น ๆ 

ระบบเครือข่ายศูนย์คอมพิวเตอร ์

 

VPN Concentrator  

กำรเข้ำถึงระยะไกลแบบเข้ำรหัส 

ก่อนเกิดเหต ุ
 

บริกำรที่เปิดเผยและกำรโจรกรรม
ข้อมูล 

 

Flow Analytics  

กำรวิเครำะห์ข้อมูล Meta Data 
ของกำรรับส่งข้อมูลเครือข่ำยเพื่อ
ระบุเหตุกำรณ์ด้ำนควำมปลอดภัย 

ระหว่าง  
และหลังเกิดเหตุ 

กิจกรรมที่เป็นอันตรำยด ำเนินกำร
ผ่ ำนเทคนิคที่ต่ ำงกันโดยทั่ วไป
อ ำชญำกร ไ ซ เบอร์ ผ่ ำ นทำ ง
อินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ำยอื่น ๆ 

 

DDoS Protection  

ป้องกันรูปแบบกำรโจมต ีDDoS 

ก่อน ระหว่าง 
และหลังเกิดเหตุ 

 

กำรโจมตี  DDoS ที่ มำจำกหลำย
แหล่งจ ำนวนมำกเพื่อประสงค์ 
จะท ำลำยกำรให้บริกำร 

 

DNS-Based Advanced Threat 
Solution 

บล็ อกกิ จกรรมอิ น เทอร์ เ น็ ต
ทั้ งหมดที่ ก ำหนดไว้ ในโดเมน 
ที่เป็นอันตรำย 

ก่อนเกิดเหต ุ
 

มั ล แ วร์  ฟิ ช ชิ่ ง  กำรควบคุ ม 
กำร Call Back บนพอร์ ต หรื อ
โปรโตคอลใด ๆ 

การให้บริการระบบสารสนเทศ 

 

Web Application Firewall  

กำรเฝ้ ำระวั ง  และตรวจสอบ 
แอปพลิเคชันขั้นสูง 

ก่อน ระหว่าง 
และหลังเกิดเหตุ 

 

กำรโจมตีแอปพลิเคชันที่พัฒนำ 
ไม่ด ี

 

Web Security  

กำร เฝ้ ำ ระวั ง และตรวจสอบ 
กำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตบนเว็บ  

ระหว่าง  
และหลังเกิดเหตุ 

กำรแทรกซึมและกิจกรรมที่เป็น
อันตรำยด ำเนินกำรผ่ำนเทคนิค 
ที่ต่ำงกันผ่ำนทำง HTTP 
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มำตรกำรป้องกัน รูปแบบกำรป้องกัน ภัยคุกคำม 
ระบบเครือข่ายศูนย์คอมพิวเตอร ์

 

Server-Based Security  

ซอฟต์แวร์รักษำควำมปลอดภัย
เพื่อปกป้องเครื่องแม่ข่ำย 

ก่อน ระหว่าง 
และหลังเกิดเหตุ 

 

ไวรัส หรือ มัลแวรท์ี่คุกคำมระบบ 

 

Application Visibility Control  

กำรตรวจสอบข้ อมู ล  Packet  
เชิงลึก (Deep packet inspection : 
DPI) ของกำรรับส่ งข้อมูลของ 
แอปพลิเคชัน 

ระหว่าง  
และหลังเกิดเหตุ 

เครื่ อ งมือโจมตีซ่อนตัวอยู่ ใน 
แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญำต 

การให้บริการระบบสารสนเทศ 

 

TLS/SSL Encryption Offload  

ฮำร์ดแวร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรเข้ำรหัสข้อมูล 

ก่อนเกิดเหต ุ
 

กำรขโมยข้อมูลที่ไม่ได้เข้ำรหัส 

 

Email Security  

กำรตรวจสอบบูรณภำพแลป้องกัน 
e-mail   

ระหว่าง  
และหลังเกิดเหตุ 

กำรแทรกซึมและกิจกรรมที่เป็น
อันตรำยด ำเนินกำรผ่ำนเทคนิค 
ที่ต่ำงกันผ่ำนทำง e-mail 

การบริหารจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยแบบรวมศูนย ์

 

Policy/Configuration  

กำรก ำหนดนโยบำยและจัดกำร
โครงสร้ำงพื้นฐำนแบบครบวงจร
และกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ
ตำมข้อก ำหนด 

ก่อน 
และระหว่าง 
เกิดเหต ุ

 

กำรเข้ำยึดครองโครงสร้ำงพื้นฐำน
หรืออุปกรณ ์

 

Time Synchronization 

กำรปรับเทียบนำฬิกำอุปกรณ ์

ก่อนเกิดเหต ุ
 

- 

 

Monitoring  

กำรเฝ้ ำระวั งและตรวจสอบ
กำรจรำจรเครือข่ำย 

ก่อน ระหว่าง 
และหลังเกิดเหตุ 

 

กิจกรรมที่เป็นอันตรำด ำเนินกำร
ผ่ำนเทคนิคที่ต่ำงกันโดยทั่วไป
โดยอำชญำกรไซเบอร์ผ่ำนทำง
อินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ำยอื่น ๆ 

 

Anomaly Detection  

กำรระบุ โฮสต์ที่ ติดไวรัส และ 
กำรสแกนหำโฮสต์ที่มีช่องโหว่อื่น ๆ  

ก่อน 
และระหว่าง 
เกิดเหต ุ

 

กำรรับส่งข้อมูลของวอร์มที่มี
พฤติกรรมในกำรพยำยำมสแกน
กำรท ำงำนของระบบ 
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มำตรกำรป้องกัน รูปแบบกำรป้องกัน ภัยคุกคำม 
ระบบเครือข่ายศูนย์คอมพิวเตอร ์

 

Analysis/ Correlation  

กำรจัดกำรเหตุกำรณ์ควำมปลอดภัย
ของข้อมูลแบบเรียลไทม์ 

ระหว่าง  
และหลังเกิดเหตุ 

กำรโจมตีที่มีรูปแบบและพฤติกรรม
ที่หลำกหลำย 

 

Vulnerability Management  

กำรสแกนและบริหำรจัดกำร 
ช่องโหว่ของระบบ 

ก่อน ระหว่าง 
และหลังเกิดเหตุ 

 

อุปกรณ์ที่เป็นอันตรำยที่เชื่อมต่อ
กับโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

 

Logging/ Reporting  

รวบรวมข้อมูลเหตุกำรณ์จำก
ส่วนกลำง 

ก่อน ระหว่าง 
และหลังเกิดเหตุ 

 

กำรเข้ำถึงเครือข่ำยหรือกำรก ำหนด 
ค่ำโดยไม่ได้รับอนุญำต 

การบริหารจัดการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ISO/IEC 
27001 

Security Management  

กำรบริหำรจัดกำรกำรรักษำ
ควำมมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ก่อน ระหว่าง 
และหลังเกิดเหตุ 

กำรวำงนโยบำย กระบวนกำร 
มำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำร
กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
อย่ำงเป็นระบบ 
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3.4 สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ 
 สถำปัตยกรรมระบบสำรสนเทศของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ ่งเป็นกรอบแนวทำง  
ในกำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนข้อมูล ด้ำนระบบสำรสนเทศ และกำรให้บริกำรตำมแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมฉบับนี้ มีรำยละเอียด ดังนี้ 

3.4.1 การเข้าถึงและการให้บริการระบบสารสนเทศ 
กำรเข้ำถึงและกำรให้บริกำรระบบสำรสนเทศของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม  

ทั้งระดับผู้บริหำร ระดับผู้ปฏิบัติกำรภำยในหน่วยงำนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ระดับส่วนรำชกำร 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ระดับหน่วยงำนภำยนอก และระดับประชำชน เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 
ทันเวลำ สำมำรถสนับสนุนกำรตัดสินใจได้อย่ำงทันท่วงที ทั้งนี้ ในกำรออกแบบเชิงแนวคิดของสถำปัตยกรรม 
ระบบสำรสนเทศ ในแง่ของช่องทำงกำรเข้ำถึงระบบสำรสนเทศและกำรบริกำรต่ำง ๆ ได้พิจำรณำและออกแบบ 
จำกผลวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง กำรสัมภำษณ์ และสภำพแวดล้อมในปัจจุบัน  
เพื่อให้สำมำรถก ำหนดรูปแบบกำรเข้ำถึงบริกำรต่ำง ๆ ของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ของกระทรวงยุติธรรมได้ตรงตำมควำมต้องกำรของกระทรวงยุติธรรมมำกที่สุด 

1) กำรมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรดิจิทัล กำรออกแบบ และปรับเปลี่ยนรูปแบบบริกำรของภำครัฐ 
โดยอำศัยข้อมูลดิจิทัล เพื ่อสร้ำงบริกำรของรัฐในรูปแบบใหม่ ผ่ำนเทคโนโลยี 
Mobile Social Cloud Technology ในยุคดิจิทัล โดยมีลักษณะ 3 ประกำร ได้แก่  
(1) Reintegration: กำรบ ูรณำกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนภำคร ัฐต ่ำง  ๆ  

เข้ำด้วยกัน เพื ่อให้เกิดกำรก ำกับ ดูแล และควบคุมกำรบริหำรภำครัฐที ่มี
ประสิทธิภำพ  

(2) Needs-based holism: กำรปรับปรุงองค์กรภำครัฐ เพื่อให้เกิดกำรให้บริกำร
สำธำรณะ ที่ให้ควำมส ำคัญต่อกำรน ำควำมต้องกำรของประชำชนเป็นศูนย์กลำง 

(3) Digitalization: กำรใช้ศักยภำพอย่ำงเต็มที่ในกำรน ำระบบบริหำรสำรสนเทศมำใช้ 
รวมถึงกำรให้ควำมส ำคัญต่อกำรสื่อสำรผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะเข้ำมำแทนที่
วิธีกำรท ำงำนแบบเดิม 

2) กำรพัฒนำ Mobile Client Application เป็นกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ ซึ่งสำมำรถ
เรียกดูผ่ำนทำงโทรศัพท์มือถือ ที่มีลักษณะกำรใช้งำน จะเป็นกำรลงโปรแกรม 
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้สิทธิ์กำรใช้งำนใช้เฉพำะกลุ่มเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน เนื่องจำก
เป็นระบบสำรสนเทศที่จ ำเป็นต้องมีกำรรักษำควำมปลอดภัยระดับสูง 

จำกข้อมูลข้ำงต้น สำมำรถสรุปควำมสอดคล้องของยุทธศำสตร์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรทั้ง 4 ด้ำน ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมกับระบบสำรสนเทศต่ำง ๆ อำทิ  
ระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรตัดสินใจของผู ้บริหำร ระบบสำรสนเทศข้อมูลสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน  
ของหน่วยงำนภำยในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ระบบสำรสนเทศส ำหรับให้บริกำรหน่วยงำนภำยนอก และระบบสำรสนเทศ 
ส ำหรับให้บริกำรประชำชน และควำมสอดคล้องของช่องทำงกำรให้บริกำรต่ำง ๆ อำทิ Mobile Social Cloud, 
Mobile Client Application และ Application กับระบบสำรสนเทศ ดังตำรำง 3.4-1 และตำรำง 3.4-2 
ตำมล ำดับ 
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ตาราง 3.4-1 ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร/์ 

ระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศ 

สนับสนุน 
การตัดสินใจ 
ของผู้บริหาร 

ระบบสารสนเทศ
สนับสนุน 

การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน

ภายใน 

ระบบสารสนเทศ 
สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของส่วน
ราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

ระบบสารสนเทศ
ส าหรับให้บริการ

หน่วยงาน
ภายนอก 

ระบบสารสนเทศ 
ส าหรับ 

การให้บริการ
ประชาชน 

ยุทธศำสตร์ที่  1 : เสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพโครงสร้ำงพื้นฐำน 
สนั บสนุ นกำรปฏิ บั ติ งำน  
และกำรให้บริกำรได้อย่ำง
ทั่วถึง มั่นคง และปลอดภัย 

     

ยุทธศำสตร์ที่  2 : เพิ่ มขี ด
ควำมสำมำรถ และสร้ำงมำตรฐำน
ด้ำนเทคโนโลยดีิจิทัล 

    - 

ยุทธศำสตร์ที่  3 : พัฒนำ 
ร ะ บ บ สำรสนเทศรองรั บ 
กำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร
ในยุคดิจิทัล 

     

ยุทธศำสตร์ที่  4 : เสริมสร้ำง
ศักยภำพบุคลำกรพร้อมเข้ำสู่
ยุคดิจิทัล 

- - - - - 

หมายเหตุ ยุทธศำสตรที่ 4 เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกรไม่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ  
  

จำกตำรำง 3.4-1 ควำมสอดคล้องของยุทธศำสตร์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบสำรสนเทศ 
แสดงถึงยุทธศำสตร์ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม มีควำมสอดคล้องกับกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศในอนำคต ดังนี้   

- ยุทธศำสตร์ที่ 1 เสริมสร้ำงประสิทธิภำพโครงสร้ำงพื้นฐำน สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร 
ได้อย่ำงทั่วถึง มั่นคง และปลอดภัย มีกำรสนับสนุนระบบสำรสนเทศในเรื่องของกำรเพิ่มศักยภำพ
โครงสร้ำงพื ้นฐำน ควำมครอบคลุมกำรให้บริกำรด้ำนระบบเครือข่ำย ระบบคอมพิวเตอร์  
และกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยตำมมำตรฐำนสำกล 

- ยุทธศำสตร ์ที ่ 2 เพิ่มขีดควำมสำมำรถและสร้ำงมำตรฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล มีสร้ำงมำตรฐำน 
กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรด้ำนระบบสำรสนเทศ  
เกิดกำรบูรณำกำรข้อมูลร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- ย ุทธศำสตร ์ที ่ 3 พัฒนำระบบสำรสนเทศรองรับกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรในยุคดิจิทัล  
มีกำรพัฒนำระบบเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนทั้งด้ำนกำรบริหำร โดยกำรพัฒนำระบบสนับสนุน 
กำรตัดสินใจของผู้บริหำร ระบบเพื่อกำรบริหำรจัดกำรภำยในหน่วยงำน และระบบสำรสนเทศ 
เพื่อกำรให้บริกำรประชำชน โดยน ำกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศรูปแบบใหม่ อำทิ ระบบโต้ตอบ
อัตโนมัต ิ(Chat Bot) ที่สำมำรถให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงสะดวก และรวดเร็ว 

 



บทที่ 3 การออกแบบด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมในภาพรวม 
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ตาราง 3.4-2 ความสอดคล้องของช่องทางการให้บริการและระบบสารสนเทศ 
ช่องทางการให้บริการ/ 

ระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศ 

สนับสนุน 
การตัดสินใจ 
ของผู้บริหาร 

ระบบสารสนเทศ
สนับสนุน 

การปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานภายใน 

ระบบสารสนเทศ 
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวง

ยุติธรรม 

ระบบ
สารสนเทศ
ส าหรับ

ให้บริการ
หน่วยงาน
ภายนอก 

ระบบสารสนเทศ 
ส าหรับ 

การให้บริการ
ประชาชน 

Mobile Social Cloud      
Mobile Client Application     - 
Application     - 

 
จำกตำรำง 3.4-2 ควำมสอดคล้องของช่องทำงกำรให้บริกำรและระบบสำรสนเทศ แสดงถึง  

กำรพ ัฒนำช ่องทำงกำรให ้บร ิกำร ตำมแผนปฏิบ ัต ิกำรด ิจ ิท ัลส ำน ักงำนปล ัดกระทรวงย ุต ิธรรม  
มีควำมสอดคล้องกับกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศในอนำคต ดังนี้  

- ให ้บร ิกำรผ ่ำนช่องทำง Mobile Social Cloud เป็นกำรให้บริกำรระบบสำรสนเทศที่ท ุกคน 
สำมำรถเข้ำถึงได้สะดวก รวดเร็ว เข้ำถึงได้จำกทุกที่ทุกเวลำ 

- ให้บร ิกำรผ่ำนช่องทำง Mobile Client Application เป็นกำรให้บร ิกำรระบบสำรสนเทศ 
เฉพำะภำยในหน่วยงำน หรือ ผู้ที่มีสิทธิ์ในกำรใช้งำนลง Application บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ไร้สำย 
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ โดยสำมำรถเข้ำถึงได้จำกทุกที่ทุกเวลำ  

- ให้บริกำรผ่ ำนช่องทำง Application ที่ ใช้ งำนผ่ ำนระบบเครือข่ ำยภำยในส ำนักงำนปลัด 
กระทรวงยุติธรรม เป็นกำรให้บริกำรระบบสำรสนเทศส ำหรับผู้บริหำร ผู้ปฏิบัติงำน ส่วนรำชกำร
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หรือ หน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมสำมำรถใช้งำน
ระบบสำรสนเทศ หรือ บูรณำกำรข้อมูลร่วมกับกระทรวงยุติธรรมได้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล 
ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
ในการจ ัดท าแผนปฏิบ ัต ิการด ิจ ิท ัลส าน ักงานปล ัดกระทรวงย ุต ิธรรม พ.ศ. 2560 -2564  

จะมีทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยประยุกต์ใช้แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี 
(Technology Trends) เพื่อให้การให้บริการและการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อเทคโนโลยีดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในส่วนของ Internet of Things (IoT) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงอุปกรณ์
และเครื่องมือต่าง ๆ อาทิ อุปกรณ์เคลื่อนที่ไร้สายไว้ด้วยกัน เพื่อรองรับการใช้งานทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกัน  
เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการและการปฏิบัติงาน ตลอดจนรวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลด้วยรูปแบบ
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการรายงานผลของข้อมูลดังกล่าวออกมาในรูปแบบเชิงสถิติ อีกทั้งยังสามารถ
วิเคราะห์ถึงความเสี่ยง โอกาส และพยากรณ์แนวโน้มของความน่าจะเป็นที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
จากข้อมูลที่มีอยู่ได้ รวมถึงมาตรฐานในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ และ Intelligent Technology อาทิ 
เทคโนโลยี Conversational System ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์และอุปกรณ์  
ที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการสอบถามข้อมูลทั่วไป ตลอดจนการประชาสัมพันธ์
ต ่าง ๆ แก่ประชาชน  โดยผลการศึกษาความสัมพันธ์ของทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล  
โดยประยุกต์ใช้แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Trends) 
  

บทที่ 4 



บทที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลัส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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ความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 กับข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 
 

 



บทที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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 ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
และการให้บริการได้อย่างทั่วถึง มั่นคง และปลอดภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
พ.ศ. 2560-2564 กับข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 
 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 1: เสริมสร้างประสิทธิภาพ
โครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการปฏิบัติงาน  

และการให้บริการได้อย่างทั่วถึง มั่นคง  
และปลอดภัย 

 
ประเทศไทย 4.0 

พัฒนากลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 2554-2563 (ICT 2020) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ต 
ความเร็ วสู ง  หรือ  การสื่ อสารรูปแบบอื่ นที่ เป็น  Broadband  
ให้มีความทันสมัย มีการกระจายอย่างทั่วถึง และมีความมั่นคง
ปลอดภัยสามารถรองรับความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ ได้ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
อาเซียน ปี 2563 (ASEAN ICT Masterplan 2020) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT 
ยุทธศาสตร์ที่ 8: ความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศและการรับรอง
ความปลอดภัย 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
(Digital Thailand) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง 
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย  
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การยกระดับความมั่นคง และเพิ่มความปลอดภัย 
ของประชาชน 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
(ฉบับที่ 4) กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556-2559 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย
สารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ 

แผนปฏิบัติราชการสี่ปี ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
พ.ศ. 2559-2562 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานองค์กรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการ 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  

พ.ศ. 2560-2564 



บทที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถ และสร้างมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
แผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 กับข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก 
ที่เกี่ยวข้อง 

 
  

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 2554-2563 (ICT 2020) 

ยุทธศาสตร์ที่  7 : พัฒนาและประยุกต์  ICT เพื่ อสนับสนุน 
การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาเซียน ปี 2563 

(ASEAN ICT Masterplan 2020) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6: ICT ในตลาดเดียว 
ยุทธศาสตร์ที่ 7: สื่อและเนื้อหารูปแบบใหม่ 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
(Digital Thailand) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6: สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2558-2561 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนากฎหมาย กระบวนการยุติธรรม 
และส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2559-2562 

ยุทธศาสตร์ที่  1: ยกระดับคุณภาพความพร้อมของหน่วยงาน 
ในกระบวนการยุติธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนวัตกรรม
กระบวนการยุติธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้เอื้อต่อ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
(ฉบับที่ 4) กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ. 2556-2559 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: เสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

แผนปฏิบัติราชการสี่ปี  
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  

พ.ศ. 2559-2562 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: บูรณาการและประสานความร่วมมือกับ 
ทุกภาคส่วน 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: เพิ่มขีดความสามารถ 
และสร้างมาตรฐาน 

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  

พ.ศ. 2560-2564 
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ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
ในยุคดิจิทัล แผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 กับข้อมูลสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาระบบสารสนเทศ 
รองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการ 

ในยุคดิจิทัล 

ประเทศไทย 4.0 
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ  

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 2554-2563 (ICT 2020) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการของภาครัฐ 
ที่สามารถให้บริการประชาชน และธุรกิจทุกภาคส่วนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และมีธรรมภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6: พัฒนาและประยกุต์ ICT เพื่อลดเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกจิ 
และสังคม โดยสร้างความเสมอภาคของโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร 
และบริการสาธารณะส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะบริการพื้นฐาน
ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี ได้แก่ บริการด้านการศึกษา 
และบริการสาธารณสุข 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
อาเซียน ปี 2563 (ASEAN ICT Masterplan 2020) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การสร้างนวัตกรรม 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
(Digital Thailand) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย  
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) 

ยุทธศาสตร์ที่  1: การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับ 
การไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
(ฉบับที่ 4) กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ. 2556-2559 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: ผลักดันนวัตกรรมสารสนเทศและเชื่อมโยงให้เกิด 
การใช้สารสนเทศแบบบูรณาการ 

แผนปฏิบัติราชการสี่ปี ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2559-2562 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ส่งเสริมและสนับสนุนงานยุติธรรมเพื่อประชาชน 

แผนยุทธศาสตร ์
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2559-2561 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชน 
ให้เข้าถึงความยุติธรรม 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  

พ.ศ. 2560-2564 
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ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล แผนปฏิบัติการดิจิทัล
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 กับข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

ประเทศไทย 4.0 
พัฒนาทักษะบุคลากร ICT 

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 2554-2563 (ICT 2020) 

ยุ ทธศาสตร์ ที่  2: พัฒนาทุ นมนุษย์ ที่ มี ความสามารถในการพัฒนา  
และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  มีวิ จารณญาณ และรู้ เท่ าทัน  
รวมถึงพัฒนาบุคลากร ICT ที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ 
ระดับมาตรฐานสากล 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
อาเซียน ปี 2563 (ASEAN ICT Masterplan 2020) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: การพัฒนาทุนมนุษย์ 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
(Digital Thailand) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: : พฒันาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยคุเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2558-2562 

ยุทธศาสตร์ที่  3: การพัฒนาและบริหารจั ดการทรัพยากรบุคคล 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที ่4)  
กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ. 2556-2559 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

แผนปฏิบัติราชการสี่ปี ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
พ.ศ. 2559-2562 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: พฒันาขีดสมรรถนะและคุณภาพชีวิตของบคุลากร 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  

พ.ศ. 2560-2564 
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 เนื่องจากแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559- 2561) จัดท าขึ้นเพื่อใช้ 
เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และให้ทุกกระทรวง  
กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง น าแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี รวมถึงแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไปพิจารณาประกอบการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการและค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานให้สอดคล้องกัน รวมถึ งจัดท า
แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี  ของหน่วยงานแทนการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเดิม  เพื่อการด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ตามที่รัฐบาลก าหนด ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจึงมีการก าหนดยุทธศาสตร์  และการด าเนินงาน 
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังภาพ 4-1 
 

 
 

ภาพ 4-1 ความสอดคล้องของแผนปฏิบัตกิารดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 
และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 
 จากภาพ 4-1 สามารถสรุปความสอดคล้องได้ ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการให้บริการได้
อย่างทั่วถึง มั่นคง และปลอดภัย แผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถ และสร้างมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล แผนปฏิบัติการดิจิทัล
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่น 
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการในยุคดิจิทัล แผนปฏิบัติการดิจิทัล
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพ 
ที่ทั่วถึงเท่าเทียม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล แผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่  5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ 
ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 
4.1 วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

 

 
 
ความหมาย 
เป็นองค์กรที่สนับสนุนการบริหารจัดการงานยุติธรรม โดยมีการจัดเตรียมระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งในด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงมุ่งเน้นการบูรณาการ
ด้านข้อมูล จัดท าศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงยุติธรรม พัฒนาระบบสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานกลาง  
เพื่อให้หน่วยงานภายในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการให้บริการหน่วยงานภายนอก และประชาชน  
เพื่อขับเคลื่อนงานยุติธรรมให้บรรลุวัตถุประสงคข์ององค์กร 
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4.2 พันธกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
4.2.1 พัฒนาประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานที่มีสมรรถนะสูง  สามารถรองรับการปฏิบัติงาน

และการให้บริการ 
4.2.2 ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานด้านการบูรณาการที่มีคุณภาพ มั่นคง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการงานยุติธรรม และการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
4.2.3 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการที่เป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์และการให้บริการแก่ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และครอบคลุม 

4.2.4 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล เพื่อให้สามารถขับเคลื่อน 
การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยดีิจิทัลของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4.3 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

 
ภาพ 4.3-1 ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
4.3.1 ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 จากยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมข้างต้น สามารถสรุป
รายละเอียดความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ ดังนี้ 
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4.3.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการได้อย่างทั่วถึง มั่นคง และปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการให้บริการได้
อย่างทั่วถึง มั่นคง และปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์:  
เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ และความครอบคลุมการให้บริการ 
ด้านระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
อาทิ  

- ปรับปรุงและยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน เครือข่ายสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ให้มีมาตรฐาน 
การเชื่อมโยง และรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 

- สร้างมาตรฐานในการเชื่อมโยง และรักษาความมั่นคงปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐาน เครือข่าย
สารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร ์

- พัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และครอบคลุม 

- พัฒนาระบบการสื่อสารภายในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 
กลยุทธ์ :  
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาความมั่นคงปลอดภัยโครงสร้างพ้ืนฐานตามมาตรฐานสากล 

 
4.3.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถ และสร้างมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถ และสร้างมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ประเด็นยุทธศาสตร์:  

- สร้างมาตรฐาน เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
และการจัดการความต่อเนื่องของกระบวนการทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ  

- เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
- สร้างมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้เกิดการใช้งานข้อมูลสารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

สร้างประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ และการอ านวยความยุติธรรม 
กลยุทธ์ :  
กลยทุธ์ที่ 1 : เสริมสร้างความร่วมมือด้านการจัดการเทคโนโลยดีิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างมาตรฐานด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 
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4.3.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ในยุคดิจิทัล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการในยุคดิจิทัล 
ประเด็นยุทธศาสตร์:  

- พัฒนาระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมภารกิจหลัก การบริหารจัดการภายในและการให้บริการประชาชน 
ได้อย่างครอบคลุม 

- เพิ่มทางเลือกในการเข้าถึง และใช้งานระบบสารสนเทศของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ 
อย่างสะดวกและรวดเร็ว  

- พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการให้บริการด้านเทคโนโลย ีดิจิทัลของส่วนราชการในสังกัด 
กระทรวงยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

- พัฒนาระบบสารสนเทศที่รองรับการบริหารและการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล 
กลยุทธ์ :  
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธท์ี่ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการให้บริการ 

4.3.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
ประเด็นยุทธศาสตร์:  
เสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจ ิท ัลแก่บุคลากรภายในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุน 
ดังนี้ 

- ผู ้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) : เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส าหรับการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  

- ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: เสริมสร้างทักษะด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

- บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : เสริมสร้างความรู้ตามภารกิจหน้าที่ เพื่อดูแล  
บริหารจัดการ และปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 

กลยุทธ์ :  
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
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4.4 ล าดับความส าคัญและแผนการด าเนินงาน 
การน าแผนปฏิบัติการดิจิทัล และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์นั้นจ าเป็น

จะต้องก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลา ขอบเขตของกิจกรรม และผลลัพธ์ที่ต้องด าเนินงานอย่างชัดเจน ซึ่งใน
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับนี้ได้ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ ดังภาพ 4.4-1 
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ภาพ 4.4-1 เป้าหมายการด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดจิิทัล 
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4.4.1  ล าดับความส าคัญ 
เพื่อให้แผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 ฉบับนี้

สามารถน าไปปฏิบัติ และประเมินผลได้จริงในระหว่างการด าเนินงาน จึงได้จัดล าดับความส าคัญและเป้าหมาย
ของแผนที ่จะด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564  
โดยแบ่งเป้าหมายออกเป็น 2 ระยะ ดังนี ้

 
4.4.1.1 ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2560-2561 

มุ่งเน้นการปรับปรุงและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมาตรฐาน 
มีความมั่นคง ปลอดภัย และน่าเชื่อถือ เพื่อรองรับการให้บริการต่าง ๆ  
ส าหรับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพ 
และการขยายการให้บริการระบบคลาวด์ของกระทรวงยุติธรรม การจัดท าระบบ
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาคารที่ท าการ 
กระทรวงยุติธรรมและศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่  
การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตส าหรับการใช้งานและการให้บริการ
แก่ประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของการใช้งานให้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน
ของส่ วนราชการในสั งกัดกระทรวงยุติ ธรรม รวมทั้ งมุ่ ง เน้นการพัฒนา 
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้สามารถ 
ใช้บริการต่าง ๆ ได้อย่างทั่ วถึ งและครอบคลุม  ลดข้อจ ากัดด้านสถานที่   
ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และลดระยะเวลา 
 

4.4.1.2 ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2562-2564 
มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

การพัฒนาและจัดท ามาตรฐานส าหรับการบริหารจัดการการให้บริการ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการบ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้มี 
ขีดความสามารถในการพัฒนา การรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ เหมาะสม 
เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงผลักดันการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้มีศักยภาพ
และความเช่ียวชาญตามสายงานที่เป็นมาตรฐานสากล  

 
4.4.2 แผนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์

  ภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับนี้ประกอบไปด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ซึ่งภายใต้แต่ละ
ยุทธศาสตร์ มีแผนงาน โครงการและกรอบระยะเวลาการด าเนินงาน ดังนี ้
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ตาราง 4.4-1 แผนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุน
การปฏิบัติงาน และการให้บริการได้อย่างทั่วถึง มั่นคง และปลอดภัย 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ 
ปีงบประมาณ รวม

งบประมาณ 
(บาท) 2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการใหบ้ริการได้อย่างทั่วถึง มั่นคง และปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
แผนงานที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม 
1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การเชื่อมโยงระบบ Cloud 
Computing กระทรวงยุติธรรม 

- 23,040,000 - - - 23,040,000 

1.2 โครงการจัดหาและพัฒนา 
ระบบ Cloud Computing 
กระทรวงยุติธรรม ระยะที่ 2 

- 98,562,520 - - - 98,562,520 

แผนงานที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
1.3 โครงการระบบโครงสร้าง

เครือข่ายสื่อสาร อาคารที่ท าการ  
กระทรวงยุติธรรม 

- 94,770,500 - - - 94,770,500 

1.4 โครงการจัดท าระบบโครงสร้าง
เครือข่ายสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์
กระทรวงยุติธรรม 

- 99,550,000 - - - 99,550,000 

1.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
เครือข่ายสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร ์ 
กระทรวงยุติธรรม 

- 29,645,000 - - - 29,645,000 

แผนงานที่ 3 : จัดท าระบบโครงสร้างพื้นฐาน อาคารที่ท าการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่  และศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก 
กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ 
1.6 โครงการจัดท าศูนย์คอมพิวเตอร์

กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่  
(Data Center) และ Network 
and Security Operation 
Center (NOC) 

- 66,162,000 - - - 66,162,000 

1.7 โครงการจ้างย้ายระบบเครือข่าย
สื่อสารและถ่ายโอน 
ระบบคอมพิวเตอร์ 

- 42,676,500 - - - 42,676,500 

1.8 โครงการจัดซื้อพร้อมติดต้ัง 
ระบบโทรศัพท์ (IP Phone) 
กระทรวงยุติธรรม 

- 50,985,000 - - - 50,985,000 

1.9 โครงการติดตั้งระบบเครือข่าย 
ไร้สาย (Wireless LAN) อาคารที่
ท าการกระทรวงยุติธรรม 

- 33,998,000 - - - 33,998,000 
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ตาราง 4.4-1 แผนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุน
การปฏิบัติงาน และการให้บริการได้อย่างทั่วถึง มั่นคง และปลอดภัย (ต่อ) 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ 
ปีงบประมาณ รวม

งบประมาณ 
(บาท) 2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการให้บริการได้อย่างทั่วถึง มั่นคง  
และปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและให้บริการ 
แผนงานที่ 3 : จัดท าระบบโครงสร้างพื้นฐาน อาคารที่ท าการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ และศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกระทรวงยุติธรรม
แห่งใหม ่
1.10 โครงการจัดท าระบบ 

สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพ
ดิจิตอล (Digital Signage)  
และระบบบริหารจัดการ 
ห้องประชุม (Reservation 
Meeting Room System) 
อาคารที่ท าการกระทรวงยุติธรรม
แห่งใหม่ 

- 6,840,000 - - - 6,840,000 

1.11 โครงการจัดหาและพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานแบบเสมือน 
(Virtual Office) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

- 43,120,000 - - - 43,120,000 

1.12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติราชการด้วยโปรแกรม
จัดการส านกังาน กระทรวงยุติธรรม 

- 23,200,000 - - - 23,200,000 

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาความมั่นคงปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานตามมาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศกระทรวงยุติธรรม 
1.13 โครงการจัดท าระบบรักษา 

ความปลอดภัยระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม 

- 96,844,000 - - - 96,844,000 

1.14 โครงการจัดท าศูนย์ปฏิบัติงาน
ส ารอง (DR Site)  
กระทรวงยุติธรรม ระยะที่ 2 

- 250,718,250 - - - 250,718,250 

แผนงานที่ 2 : จัดท าระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยและระบบบริหารการให้บริการ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม 
1.15 โครงการจัดท าระบบ 

การควบคุมการเข้าถึง 
ระบบ (Access Control)  
แบบ Multi-Factor 

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

1.16 โครงการจัดท ามาตรฐาน 
ความมั่นคงปลอดภัย Cloud 
Computing กระทรวงยุติธรรม 

- - - - 9,670,600 9,670,600 

รวมทั้งสิ้น (บาท) - 960,111,770 - 15,000,000 9,670,600 984,782,370 



บทที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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ตาราง 4.4-2 แผนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่  2 เพิ่มขีดความสามารถ และสร้างมาตรฐาน 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ 
ปีงบประมาณ รวม

งบประมาณ 
(บาท) 2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพ่ิมขีดความสามารถ และสร้างมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 1 : เสรมิสร้างความร่วมมือด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
แผนงานที่ 1 : ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กระบวนงานด้านเทคโนโลยดีิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
2.1 โครงการปรับปรุงกฎ ระเบียบ  

ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ 
เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

- - - - - - 

2.2 โครงการผลักดันให้บุคลากรมี 
การติดต่อประสานงานผา่นช่องทาง 
การติดต่อสื่อสารภาครัฐ 

- - - - - - 

2.3 โครงการส่งเสริมการแข่งขัน
นวัตกรรมการให้บริการ 

- - - - - - 

กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
แผนงานที่ 1 : จัดท ามาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
2.4 โครงการจัดท าและปรับปรุง 

ผังกระบวนการปฏิบัติงาน 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- - - - - - 

2.5 โครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูล
กระทรวงยุติธรรม 

- - 11,327,000 - - 11,327,000 

2.6 โครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูล
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

- - - 6,060,000 - 6,060,000 

2.7 โครงการติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
กระทรวงยุติธรรมและ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
พ.ศ. 2560-2564 

- - - - - - 

2.8 โครงการจัดท ามาตรฐาน 
การให้บริการด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ระยะที่ 1 

- - - 3,941,000 - 3,941,000 

โครงการจัดท ามาตรฐาน 
การให้บริการด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ระยะที่ 2 

- - - - 4,423,000 4,423,000 

  



บทที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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ตาราง 4.4-2 แผนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่  2 เพิ่มขีดความสามารถ และสร้างมาตรฐาน 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อ) 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ 
ปีงบประมาณ รวม

งบประมาณ 
(บาท) 2560 2561 2562 2563 2564 

2.9 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมและ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2565-2569 

- - - - 7,699,000 7,699,000 

แผนงานที่ 2 : จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
2.10 โครงการปรับปรุงสถาปัตยกรรม

องค์กร (Enterprise Architecture)  
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

- 5,945,000 - - - 5,945,000 

รวมทั้งสิ้น (บาท) - 5,945,000 11,327,000 10,001,000 12,122,000 39,395,000 
  



บทที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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ตาราง 4.4-3 แผนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการในยุคดิจิทัล 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ 
ปีงบประมาณ รวม

งบประมาณ 
(บาท) 2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการในยุคดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
แผนงานที่ 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
3.1 โครงการพัฒนาระบบ 

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 
ของผู้บริหาร 

- 10,000,000 - - - 10,000,000 

3.2 โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป
ส าหรับวิเคราะหข์้อมูลสารสนเทศ
ส าหรับผู้บริหาร 

- 7,000,000 - - - 7,000,000 

3.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) 

- - 5,756,000 - - 5,756,000 

แผนงานที่ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
3.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

- - - - - - 

3.5 โครงการพัฒนาระบบ Learning 
Management System 

- 9,800,000 - - - 9,800,000 

3.6 โครงการพัฒนาระบบ 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

- 3,590,200 - - - 3,590,200 

3.7 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
การให้บริการงานยุติธรรม 

- - 20,067,500 - - 20,067,500 

3.8 โครงการพัฒนา 
ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ 

- 2,568,000 - - - 2,568,000 

3.9 โครงการพัฒนาระบบจองห้อง
ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 

- 1,629,300 - - - 1,629,300 

3.10 โครงการพัฒนา 
ระบบทะเบียนครุภัณฑ์ 

- 7,088,900 - - - 7,088,900 

3.11 โครงการพัฒนาระบบนัดหมายประชุม - 1,529,000 - - - 1,529,000 
3.12 โครงการจัดหาเครื่องมือจัดการ

อิเล็กทรอนิกส์ 
- - 10,345,000 - - 10,345,000 

3.13 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
และกระบวนงานอิเล็กทรอนิกส์ 

- - 39,111,299 - - 39,111,299 

3.14 โครงการพัฒนา 
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 

- - 5,658,000 - - 5,658,000 

3.15 โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลาง
ข้อมูลส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

- - - 3,209,500 - 3,209,500 



บทที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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ตาราง 4.4-3  แผนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการในยุคดิจิทัล (ต่อ) 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ 
ปีงบประมาณ รวม

งบประมาณ 
(บาท) 2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการในยุคดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือยกระดับการให้บริการ 
แผนงานที่ 1 : พัฒนาระบบการให้บริการที่ผู้ใช้งานทุกระดับสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
3.16 โครงการพัฒนามาตรฐาน

เว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถ 
เข้าถึงได้ (Web Accessibility)
กระทรวงยุติธรรม  

- 1,374,000 - - - 1,374,000 

3.17 โครงการพัฒนาเว็บไซต์
หน่วยงานสังกัด สป.ยธ. 

- 4,090,800 - - - 4,090,800 

3.18 โครงการพัฒนาเว็บไซต์
ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

- 4,090,800 - - - 4,090,800 

3.19 โครงการพัฒนาระบบให้บริการ
ข้อมูลความรู้ด้านกฎหมาย
เบื้องต้นแก่ประชาชน 

- - - - 8,232,500 8,232,500 

3.20 โครงการพัฒนาระบบ 
เพื่อรองรับการท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

- - - - 1,067,200 1,067,200 

3.21 โครงการพัฒนาระบบรับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์  
กระทรวงยุติธรรม 

- - - - 3,209,500 3,209,500 

รวมทั้งสิ้น (บาท) - 52,761,000 80,937,799 3,209,500 12,509,200 149,417,499 
 
  



บทที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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ตาราง 4.4-4 แผนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ 
ปีงบประมาณ รวม

งบประมาณ 
(บาท) 2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
แผนงานที่ 1 : พัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
4.1 

 
โครงการพัฒนาทักษะผู้บริหาร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (Chief Information 
Officer: CIO) 

- - - - - - 

4.2 โครงการพัฒนาทักษะ 
ผู้บริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

- 274,680 274,680 274,680 274,680 1,098,720 

4.3 โครงการพัฒนาความรู้และ
ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

- 1,277,210 1,277,210 1,277,210 1,277,210 5,108,840 

4.4 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

- 258,480 258,480 258,480 258,480 1,033,920 

รวมทั้งสิ้น (บาท) - 1,810,370 1,810,370 1,810,370 1,810,370 7,241,480 

 



 
 

 
แผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

หลักการจัดลําดับความสําคัญ ความเรงดวนของแผนงาน/โครงการดวยวิธีการกําหนดคะแนน 
(Scoring) อาทิ หลักการวิเคราะหของพาเรโต (Pareto’s Principle) หรือ กฎ 80/20 หลักการวิเคราะห  
Action Priority Matrix หลั กการวิ เคราะห  Time Priority Matrix และหลั กการ Project Prioritization  
แผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัลสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และกลยุทธในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
ซึ่งประกอบดวย ช่ือแผนงาน วัตถุประสงค ระยะเวลาดําเนินการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ งบประมาณ 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ และผูรับผิดชอบหลัก/หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

5.1 หลักการจัดลําดับความสําคัญ ความเรงดวนของแผนงาน/โครงการดวยวิธีการกําหนด
คะแนน (Scoring) 
การวิเคราะหแผนงาน/โครงการตามรายยุทธศาสตรทั้ง 4 ดานของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนในการขับเคลื่อนสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมไปสูองคกรดิจิทัล ไดประยุกตใชเทคนิค 
Weight Scoring Model ซึ่งเปนหน่ึงในเครื่องมือที่มีกระบวนการอยางเปนระบบ (Systematic Process) ใน
การเลือกแผนงาน/โครงการตาง ๆ บนพ้ืนฐานของหลายปจจัย อาทิ การระบุสิ่งสําคัญ (Criteria Important) 
การกําหนดคานํ้าหนัก (รอยละ) ใหแตละปจจัย และการกําหนดคะแนนใหแตละปจจัยในแตละแผนงาน/
โครงการ  

5.1.1 หลักการวิเคราะหของพาเรโต (Pareto’s Principle) 
ทฤษฎี Pareto's Principle หรือ กฎ 80/20 เปนแนวคิดที่แสดงใหเห็นถึง สิ่งสําคัญจํานวนไมมาก 

แตสามารถสรางผลกระทบไดเยอะ ยกตัวอยางเชน 20% ของปญหากอใหเกิดความเสียหายถึง 80%  
หรือ 20% ของคนในองคกรควบคุมอํานาจในการบริหารจัดการไวถึง 80% หรือเน้ืองานเพียง 20%  
สามารถสรางผลลัพธไดถึง 80% (อีกนัยหน่ึง งานที่ทํา 80% สราง Impact ในเชิงบวกใหกับองคกรเพียงแค 
20% เพราะสวนมากเปนงาน routine หรือ paperwork ซึ่งมีคุณคานอยตอองคกร) สาระสําคัญของกฎ 
80/20 คือ เปนเครื่องมือที่คอยย้ําเตือนใหมุ งเนนไปที่  20% ของสวนที่ เปนสาระสําคัญ  กลาวคือ  
การเรียงลําดับขอมูลในแผนงาน/โครงการ ควรเรียงตามหมวดหมูจากมากไปหานอย จากซายไปขวา  
และเรียงลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ อาทิ ปญหา สาเหตุของปญหา ชนิดของความไมสอดคลองกัน 
และอ่ืน ๆ เพ่ือศึกษาวิเคราะหถึงปญหาที่กอใหเกิดผลกระทบเชิงลบจากมากไปนอย ดังภาพ 5.1-1 

บทที่ 5 
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ภาพ 5.1-1 หลักการวิเคราะหของพาเรโต (Pareto’s Principle) 

 
กรรมวิธีในการวิเคราะหของพาเรโต (Pareto’s Principle) 
1) หาสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในองคกร โดยจัดเปนหมวดหมู หรือ แยกเปนประเภท 
2) เก็บขอมูลตามสาเหตุ ตามระยะเวลาที่กําหนด 
3) คํานวณขอมูลในแตละสาเหตุออกมาเปนรอยละเทียบกับขอมูลทั้งหมด 
4) เขียนกราฟแทง โดยแกนนอน แสดงถึงสาเหตุของปญหา แกนต้ัง แสดงถึงอัตราสวนรอย

ละของขอมูล โดยเรียงลําดับจากสาเหตุของปญหาที่มีอัตราสวนรอยละสูงที่สุดไปยังตํ่า
ที่สุด ตามลําดับ 

5) แกไขปญหา โดยพิจารณาแกไขปญหาเรียงตามลําดับความสําคัญสาเหตุของปญหา 
 

5.1.2 หลักการวิเคราะห Action Priority Matrix 
เปนการวิเคราะหในรูปแบบตารางเมตริกซ 2 มิติ เพ่ือจัดลําดับความสําคัญของสิ่งที่จะทํา 

กอน-หลังการเปรียบเทียบ โดยคํานึงถึงผลกระทบ (Impact) และความพยายาม (Effort) ซึ่งตารางเมตริกซ
ดังกลาว จะประกอบไปดวย 4 สวน คือ  

สวน “Quick Wins” เปนสวนที่มีผลกระทบสูง ใชความพยายามตํ่า เมื่อทําแลวคาดวา 
จะไดผลลัพธดี จึงควรรีบดําเนินการทันทีเปนอันดับแรก  

สวน “Major Projects” เปนสวนที่มีผลกระทบสูง ใชความพยายามสูง เมื่อทําแลวคาดวา
จะไดผลลัพธดี นับเปนสวนที่สําคัญขาดไมได จําเปนตองมีการวางแผนและเตรียมการกอนที่จะดําเนินการ  
โดยจะถูกจัดอันดับอยูอันดับที่ 2  

สวน “Fill Ins” เปนสวนที่มีผลกระทบตํ่า ใชความพยายามตํ่า เมื่อทําแลวคาดวาจะได
ผลลัพธปานกลาง จะถูกจัดไวในอันดับที่ 3  

สวน “Had Slogs” เปนสวนที่มีผลกระทบตํ่า ใชความพยายามสูง เมื่อทําแลวคาดวาจะได
ผลลัพธไมคอยดี นับเปนสิ่งที่ไมจําเปนตองดําเนินการ หรือ ควรหลีกเลี่ยง  
แสดงรายละเอียด ดังภาพ 5.1-2 
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ภาพ 5.1-2 หลักการวิเคราะห Action Priority Matrix  

 
5.1.3 หลักการวิเคราะห Time Priority Matrix  

เปนการวิเคราะหในรูปแบบตารางเมตริกซ 2 มิติ เพ่ือใชในการบริหารจัดการเวลา  
และจัดลําดับความสําคัญของสิ่งที่จะทํา โดยคํานึงถึงความเรงดวน (Urgent) และความสําคัญ (Important)  
ซึ่งตารางเมตริกซดังกลาว จะประกอบไปดวยกลุมงาน 4 ประเภท คือ  

ประเภทที่ 1 สําคัญ เรงดวน จัดเปนงานที่จะตองเรงดําเนินการในทันที  
ประเภทที่ 2  สําคัญ ไมเรงดวน จัดเปนงานที่จําเปนตองมีการวางแผนการดําเนินงานกอน 

ที่จะลงมือทํา 
ประเภทที่ 3  เรงดวน แตไมสําคัญ จัดเปนงานที่ควรจะมอบหมาย หรือ มอบหมายใหผูอ่ืนทํา 
ประเภทที่ 4  ไมเรงดวน ไมสําคัญ จัดเปนงานที่สามารถเลื่อนระยะเวลาออกไปกอนได  

หรือ ไมจําเปนตองทํา ดังภาพ 5.1-3 
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ภาพ 5.1-3 หลักการวิเคราะห Time Priority Matrix  

 
5.1.4 หลักการ Project Prioritization 

การวิเคราะหแนวทางการจัดลําดับความสําคัญแผนงาน/โครงการ (Project Prioritization 
Guide) ของ Office of Quality Improvement, University of Wisconsin-Madison เปนเครื่องมือชวย 
ในการจัดลําดับความสําคัญ ความเรงดวนของแผนงาน/โครงการ ไมวาจะเปนแผนงาน/โครงการทั่วไป  
หรือแผนงาน/โครงการที่มีมีการรองขอใหจัดทํา (Project Requests) ซึ่งจะวิเคราะหจากความสําคัญ 
ในการจัดทําแผนงาน/โครงการ (เรียงตามลําดับจากมากไปนอย) ดวยการใหคะแนนจากปจจัย และเง่ือนไขตาง ๆ 
ที่ เกี่ยวของ อาทิ ความสอดคลองกับนโยบาย และยุทธศาสตรขององคกร ความคุมคาในการใชงาน 
ความสําคัญตอการบรรเทาความเสี่ยง ประโยชนที่จะไดรับจากการดําเนินงาน ความสําคัญและความจําเปนตอ
ผูใชงาน ตลอดจนคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ (อางอิงผนวก ค) 
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5.2 แผนงาน/โครงการดานเทคโนโลยดีจิทัิลสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
การจั ดลํ าดับความสอดคล องของโครงการตาม ยุทธศาสตรของแผนปฏิ บั ติการดิจิทั ล 

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 และกลยุทธในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบดวย 
ลําดับความสําคัญของโครงการ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน กลุมเปาหมาย 
กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ ประโยชนที่จะไดรับ และผูรับผิดชอบหลัก/หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ ดังตาราง 
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ตาราง 5.2-1 รายละเอียดโครงการรายยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการให้บริการได้อย่างทั่วถึง มั่นคง และปลอดภัย 

 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการปฏิบัต ิงาน และการให้บริการได ้อย่างทั่วถึง ม่ันคง และปลอดภัย 

กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัต ิงานและการให้บริการ 
แผนงานที่ 1: เพ ิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการ Cloud Computing กระทรวงยุต ิธรรม 

ล าด ับ
ความส าค ัญ 
ของโครงการ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ 
งบประมาณ (บาท/ปี) งบประมาณรวม 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย ก ิจกรรมหลัก/ข้ันตอน ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ประโยชน์ที่จะได ้รับ ผู้รับผิดชอบหลัก/

หน่วยงานที่เก ีย่วข้อง 
2560 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การเชื่อมโยงระบบ Cloud 
Computing กระทรวงยุติธรรม 

เพื่อให้การใช้งานระบบ Cloud Computing  
กระทรวงยุติธรรม กับส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม จ านวน 6 แห่ง  
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง 
และมีประสิทธิภาพ 

- 23,040,000 - - - 23,040,000 ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

1. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะทางเทคนิค 

2. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
3. น าไปใช้งาน 

ส่วนราชการในสังกัด 
กระทรวงยุติธรรม จ านวน 6 แห่ง 
สามารถใช้งานระบบ Cloud 
Computing กระทรวงยุติธรรม  
ได้อย่างต่อเน่ือง 

1. ระบบ Cloud Computing  
กระทรวงยุติธรรม สามารถให้บริการได้อย่ างต่อเน่ือง 

2. ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมสามารถ 
ใช้งานระบบ Cloud Computing  
กระทรวงยุติธรรม ได้อย่างม่ันคงปลอดภัย 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

1 โครงการจัดหาและพัฒนา 
ระบบ Cloud Computing 
กระทรวงยุติธรรม ระยะที่ 2 

เพื่อจัดหาทรัพยากรระบบ  
Cloud Computing ให้เพียงพอ 
รองรับการให้บริการแก่ส่วนราชการ 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

- 98,562,520 - - - 98,562,520 ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

1. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ทางเทคนิค 

2. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
3. น าไปใช้งาน 

มีการขยายระบบ  
Cloud Computing  
กระทรวงยุติธรรม ให้มีทรัพยากร 
ที่พร้อมให้บริการแก่ส่วนราชการ 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและประชาชน
ทั่วไปสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ 
อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศ 
ที่กระทรวงยุติธรรมให้บริการอยู่สามารถให้บริการ
ได้อย่างมีเสถียรภาพ 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

แผนงานที่ 2: เพ ิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

1 โครงการระบบโครงสร้าง
เครือข่ายสื่อสาร อาคารที่ท าการ 
กระทรวงยุติธรรม 

เพื่อจัดท าโครงการระบบโครงสร้างเครือข่าย
สื่อสาร อาคารที่ท าการกระทรวงยุติธรรม 
เพื่อให้ระบบสารสนเทศของส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรมสามารถให้บริการได้อย่าง
ต่อเน่ือง 

- 94,770,500 - - - 94,770,500 ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

1. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะทางเทคนิค 

2. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
3. น าไปใช้งาน 

กระทรวงยุติธรรม มีระบบโครงสร้าง
เครือข่ายสื่อสาร 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี 
ระบบโครงสร้างเครือข่ายสื่อสาร อาคารที่ท าการ
กระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

1 โครงการจัดท าระบบโครงสร้าง
เครือข่ายสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
กระทรวงยุติธรรม 
 

เพื่อจัดท าโครงการระบบโครงสร้างเครือข่าย
สื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม 
เพื่อให้ระบบสารสนเทศของส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรมสามารถให้บริการได้อย่าง
ต่อเน่ือง  
 

- 99,550,000 - - - 99,550,000 ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

1. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะทางเทคนิค 

2. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
3. น าไปใช้งาน 

กระทรวงยุติธรรม มีระบบโครงสร้าง
เครือข่ายสื่อสาร 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี 
ระบบโครงสร้างเครือข่ายสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์
กระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
เครือข่ายสื่อสาร  
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
กระทรวงยุติธรรม 

เพื่อจัดท ำโครงกำรเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ำย
สื่อสำร ศูนย์คอมพิวเตอร์ กระทรวงยุติธรรม
เพื่อให้ระบบสำรสนเทศของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม สำมำรถให้บริกำรได้
อย่ำงต่อเน่ือง และมีประสิทธิภำพสูงสุด 

- 29,645,000 - - - 29,645,000 ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

1. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะทางเทคนิค 

2. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
3. น าไปใช้งาน 

กระทรวงยุติธรรม มีระบบเครือข่ำย
สื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ 

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
มีระบบเครือข่ำยสื่อสำรศูนย์คอมพิวเตอร์ 
กระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ระบบสำรสนเทศ 
สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงต่อเน่ือง ปลอดภัย  
และมีประสิทธิภำพสูงสุด 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 



                             บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการปฏิบัต ิงาน และการให้บริการได ้อย่างทั่วถึง ม่ันคง และปลอดภัย (ต ่อ) 

กลยทุธ์ที่ 1: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัต ิงานและการให้บริการ (ต ่อ) 

แผนงานที่ 3: จัดท าระบบโครงสร้างพื้นฐานอาคารที่ท าการกระทรวงยุต ิธรรมแห่งใหม่และศ ูนย์คอมพิวเตอร์หลักกระทรวงยุต ิธรรมแห่งใหม่ 

ล าด ับ
ความส าค ัญ 
ของโครงการ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ 
งบประมาณ (บาท/ปี) งบประมาณรวม 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย ก ิจกรรมหลัก/ข้ันตอน ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ประโยชน์ที่จะได ้รับ ผู้รับผิดชอบหลัก/

หน่วยงานที่เก ีย่วข้อง 
2560 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการจัดท าศูนย์คอมพิวเตอร์ 
กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่  
(Data Center) และ Network 
and Security Operation Center 
(NOC) 

เพื่อจัดท าศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม 
แห่งใหม่ (Data Center) และ Network 
and Security Operation Center (NOC) 
เพื่อให้ระบบสารสนเทศของส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรมสามารถให้บริการได้ 
อย่างต่อเน่ือง 

- 66,162,000 - - - 66,162,000 ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

1. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะทางเทคนิค 

2. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
3. น าไปใช้งาน 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
มีศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม 
แห่งใหม่ (Data Center) และ Network 
and Security Operation Center (NOC) 

กระทรวงยุติธรรมมีศูนย์คอมพิวเตอร์ 
กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ (Data Center) และ 
Network and Security Operation Center (NOC) 
เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถให้บริการได้อย่าง
ต่อเน่ือง 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

1 โครงการจ้างย้ายระบบเครือข่ าย
สื่อสารและถ่ายโอน 
ระบบคอมพิวเตอร์ 

เพื่อเคลื่อนย้ายระบบเครือข่ายสื่อสาร 
และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงยุติธรรม  
จากอาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  
มายังอาคารที่ท าการกระทรวงยุติธรรมแหง่ใหม่  
โดยไม่ต้องท าการปิดระบบที่ให้บริการ  
(Zero Downtime) 

- 42,676,500 - - - 42,676,500 ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

1. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะทางเทคนิค 

2. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
3. น าไปใช้งาน 

มีการเคลื่อนย้ายระบบเครือข่ายสื่อสาร 
และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงยุติธรรม 

เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและประชาชน
ทั่วไปสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่าง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศที่
กระทรวงยุติธรรมให้บริการอยู่สามารถให้บริการได้
อย่างมีเสถียรภาพ 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

1 โครงการจัดซื้อพร้อมติดต้ัง 
ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)  
กระทรวงยุติธรรม 

1. เพื่อจัดหาระบบโทรศัพท์ ให้ทันสมัย
รองรับเทคโนโลยี VoIP  

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบโทรศัพท์ รองรับ 
การติดต่อสื่อสารทางภาพ ทางเสียง  
และการสื่อสารข้อมูลได้ 

3. เพื่อประหยัดงบประมาณ ลดคาใชจาย 
ในการติดตอสื่อสารทางโทรศัพทลง 
เน่ืองจากระบบโทรศัพท์แบบเดิม  
การสนทนาผ่านเสียงไดถูกเปลี่ยนใหอยู่ 
ในรูปแบบของการส่งข้อมูลโดยผ่าน
โครงข่ายอินเทอร์เน็ต 

- 50,985,000 - - - 50,985,000 ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

1. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะทางเทคนิค 

2. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
3. น าไปใช้งาน 

มีระบบโทรศัพท์ที่รองรับเทคโนโลยี 
VoIP จ านวน 1 ระบบ 

เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมสามารถติดต่อสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกส่วนราชการระหว่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

1 โครงการติดต้ังระบบเครือข่าย 
ไร้สาย (Wireless LAN)  
อาคารที่ท าการกระทรวงยุติธรรม 

เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร และประชาชน 
ผู้มาติดต่อราชการ สามารถใช้งาน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงยุ ติธรรม
และอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ 

- 33,998,000 - - - 33,998,000 ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

1. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะทางเทคนิค 

2. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
3. น าไปใช้งาน 

มีระบบเครือข่ายไร้สาย ให้บริการ
ภายในอาคารที่ท าการกระทรวงยุติธรรม
แห่งใหม่ 

ผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ ภายในอาคารที่ท าการกระทรวงยุติธรรม
แห่งใหม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตและเข้าถึง
ระบบสารสนเทศของส่วนราชการผ่านระบบ
เครือข่ายไร้สายได้ 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

1 โครงการจัดท าระบบสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอล 
(Digital Signage) และระบบ
บริหารจัดการห้องประชุม 
(Reservation Meeting Room 
System) อาคารที่ท าการ 
กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ 

เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์  
ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ  
ของกระทรวงยุติธรรม 

- 6,840,000 - - - 6,840,000 1. ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

2. ประชาชน 

1. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ทางเทคนิค 
2. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
3. น าไปใช้งาน 

มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์  
ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกระทรวงยุติธรรม 

เพิ่มภาพลักษณ์ให้กับกระทรวงยุติธรรมโดยเป็น
ช่องทางในการแจ้ง ประกาศข่าวสารให้กับ
บุคคลภายนอกและบุคคลภายใน สร้างความ
น่าสนใจและสื่อสารได้เข้าใจง่าย 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 



                             บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการปฏิบัต ิงาน และการให้บริการได ้อย่างทั่วถึง ม่ันคง และปลอดภัย (ต ่อ) 

กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัต ิงานและการให้บริการ (ต ่อ) 

แผนงานที่ 3: จัดท าระบบโครงสร้างพื้นฐานอาคารที่ท าการกระทรวงยุต ิธรรมแห่งใหม่และศ ูนย์คอมพิวเตอร์หลักกระทรวงยุต ิธรรมแห่งใหม่ (ต ่อ) 

ล าด ับ
ความส าค ัญ 
ของโครงการ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ 
งบประมาณ (บาท/ปี) งบประมาณรวม 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย ก ิจกรรมหลัก/ข้ันตอน ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ประโยชน์ที่จะได ้รับ ผู้รับผิดชอบหลัก/

หน่วยงานที่เก ีย่วข้อง 
2560 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการจัดหาและพัฒนา
ระบบการปฏิบัติงานแบบ
เสมือน (Virtual Office)  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติราชการ 

1. เพื่อด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาระบบราชการไทย  
(พ.ศ.2556-พ.ศ.2561) 

2. เพื่อสนับสนุนหน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงยุติธรรมให้มีการใช้เทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยในการใช้ไอทีขับเคลื่อนภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน 

3. เพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานให้มีความสะดวก 
สามารถท างานได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ท าให้มี
ความคล่องตัวในการท างาน 

- 43,120,000 - - - 43,120,000 ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

1. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะทางเทคนิค 

2. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
3. น าไปใช้งาน 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีระบบ
การปฏิบัติงานแบบเสมือน (Virtual 
Office) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ 

1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีความ
พร้อมในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน สามารถ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ 

2. สามารถลดต้นทุนในระยะยาวด้านการลงทุน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหม่ รวมถึงการจัดสรร
ให้กับผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เน่ืองจากการ
ประมวลผลจะอยู่ที่ส่วนกลาง 

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการใช้พลังงาน
โดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Green IT)  

4.  ผู้ปฏิบัติงานสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ทุกเวลา
ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์ เช่น กรณีที่เดินทางไป
ราชการ ประชุม สัมมนา โดยไม่ได้อยู่ที่
หน่วยงาน 

5. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของหน่วยงาน
มีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยคุกคามต่าง ๆ 
เน่ืองจาก มีการบริหารจัดการระบบแบบรวมศูนย ์

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติราชการ 
ด้วยโปรแกรมจัดการส านักงาน  
กระทรวงยุติธรรม 

เพื่อจัดหาโปรแกรมจัดการส านักงานที่มี
ประสิทธิภาพและมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 
ให้กับผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม น ามาใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพื่อให้การบริการงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ตอบสนองต่อบทบาทภารกิจของส่วนราชการ  
และสามารถปฏิบัติภารกิจด้านการอ านวย  
ความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

- 23,200,000 - - - 23,200,000 ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

4. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะทางเทคนิค 

5. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
6. น าไปใช้งาน 

มีโปรแกรมจัดการส านักงาน  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

1. สามารถลดต้นทุนในระยะยาวด้านการลงทุนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ใหม่ รวมถึงการจัดสรรให้กับผู้ใช้งาน 
ได้อย่างรวดเร็ว เน่ืองจากการประมวลผลจะอยู่
ที่ส่วนกลาง 

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการใช้พลังงาน  
โดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Green IT) 

3. ผู้ปฏิบัติงานสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ทุกเวลา 
ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์ อาทิ กรณีที่เดินทางไป
ราชการ ประชุม สัมมนา โดยไม่ได้อยู่ที่หน่วยงาน 

4. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของส่วน
ราชการ มีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม
ต่าง ๆ เน่ืองจากมีการบริหารจัดการระบบแบบ
รวมศูนย ์

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการปฏิบัต ิงาน และการให้บริการได ้อย่างทั่วถึง ม่ันคง และปลอดภัย (ต ่อ) 

กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาความม่ันคงปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานตามมาตรฐานสากล 

แผนงานที่ 1 เพ ิ่มประสิทธิภาพการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศกระทรวงยุต ิธรรม 

ล าด ับ
ความส าค ัญ 
ของโครงการ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ 
งบประมาณ (บาท/ปี) งบประมาณรวม 

(บาท) กลุ่มเป้าหมาย ก ิจกรรมหลัก/ข้ันตอน ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ประโยชน์ที่จะได ้รับ 
ผู้รับผิดชอบหลัก/

หน่วยงานที่เก ีย่วข้อง 2560 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการจัดท าระบบรักษา 
ความปลอดภัยระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม 

เพื่อให้ระบบสารสนเทศของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมสามารถให้บริการได้
อย่างต่อเน่ือง ปลอดภัย  
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

- 96,844,000 - - - 96,844,000 ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

1. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะทางเทคนิค 

2. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
3. น าไปใช้งาน 

มีระบบรักษาความปลอดภัยระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมีระบบ 
รักษาความปลอดภัยเครือข่ ายสื่ อสารศูนย์คอมพิวเตอร์
กระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง ปลอดภัย  
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

1 โครงการจัดท าศูนย์ปฏิบัติงาน
ส ารอง (DR Site)  
กระทรวงยุติธรรม ระยะที่ 2 

เพื่อจัดท ำศูนย์ปฏิบัติงำนส ำรองเพื่อให้ 
ระบบสำรสนเทศของส ำนักงำนปลัด 
กระทรวงยุติธรรมสำมำรถให้บริกำรได้ 
อย่ำงต่อเน่ือง 

- 250,718,250 - - - 250,718,250 ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

1. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะทางเทคนิค 

2. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
3. น าไปใช้งาน 

มีศูนย์ปฏิบัติงำนส ำรองกลำง (DR Site) 
กระทรวงยุติธรรม 

กระทรวงยุติธรรมมีศูนย์ปฏิบัติงำนส ำรองเพื่อให้
ระบบสำรสนเทศสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงต่อเน่ือง 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

แผนงานที่ 2 จัดท าระบบบริหารความม่ันคงปลอดภัยและระบบบริหารการให้บริการ Cloud Computing กระทรวงยุต ิธรรม 

2 โครงการจัดท าระบบการควบคุม
การเข้าถึงระบบ (Access Control)  
แบบ Multi-Factor 

เพื่อจัดท าระบบควบคุมการเข้าถึงระบบ 
Cloud Computing แบบ Multi-Factor  
ให้มีความม่ันคงปลอดภัย มีการพิสูจน์ 
และยืนยันตัวตนที่น่าเชื่อถือ 

- - - 15,000,000 - 15,000,000 ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

จัดจ้างโครงการจัดท าระบบ 
การควบคุมการเข้าถึงระบบ  
(Access Control) แบบ Multi-Factor 

การเข้าถึงระบบสารสนเทศ 
ที่มีความส าคัญที่ให้บริการบน 
ระบบ Cloud Computing  
กระทรวงยุติธรรม มีการควบคุม 
การเข้าถึงระบบ (Access Control)  
แบบ Multi-Factor 

การเข้าถึงระบบสารสนเทศที่มีความส าคัญ 
ที่ให้บริการบนระบบ Cloud Computing  
มีความม่ันคงปลอดภัย 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

2 โครงการจัดท ามาตรฐาน 
ความม่ันคงปลอดภัย  
Cloud Computing  
กระทรวงยุติธรรม 

เพื่อจัดท ามาตรฐานความม่ันคงปลอดภัย 
Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม  
ให้ระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม 
มีการบริหารความม่ันคงปลอดภัยตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 

- - - - 9,670,600 9,670,600 ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

จัดจ้างโครงการจัดท ามาตรฐานความม่ันคง
ปลอดภัย Cloud Computing กระทรวง
ยุติธรรม 

กระทรวงยุติธรรม มีระบบ  
Cloud Computing ที่มีการบริหาร
ความม่ันคงปลอดภัยตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001 

กระทรวงยุติธรรม มีระบบ Cloud Computing  
ที่มีการบริหารความม่ันคงปลอดภัย  
มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้บริการได้อย่าง
ต่อเน่ือง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 
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ตาราง 5.2-2 รายละเอียดโครงการรายยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถ และสร้างมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ ิ่มขีดความสามารถ และสร้างมาตรฐานด้านเทคโนโลยีด ิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความร่วมมือด้านการจัดการเทคโนโลยีด ิจิทัล 
แผนงานที่ 1 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังค ับ กระบวนงานด้านเทคโนโลยีด ิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุต ิธรรม 

ล าด ับ
ความส าค ัญ 
ของโครงการ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ 
งบประมาณ (บาท/ปี) งบประมาณรวม 

(บาท) กลุ่มเป้าหมาย ก ิจกรรมหลัก/ข้ันตอน ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ประโยชน์ที่จะได ้รับ 
ผู้รับผิดชอบหลัก/

หน่วยงานที่เก ี่ยวข้อง 
2560 2561 2562 2563 2564 

2 โครงการปรับปรุงกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ 
เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

1. เพื่อปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
และแนวปฏิบัติ ให้สอดรับ 
กับการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

2. เพื่อปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
และแนวปฏิบัติให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
เหมาะสมต่อเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

- - - - - - ส่วนราชการในสังกัด 
กระทรวงยุติธรรม 

1. พิจารณาโครงการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัล หรือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ที่ส่งผลต่อแนวปฏิบัติของหน่วยงาน  

2. ศึกษา ทบทวน และปรับปรุงกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ 
ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน  
และการให้บริการด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

3. ประกาศใช้งาน 

มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ 
ที่ได้รับการปรับปรุงให้สอดรับ 
กับการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
 
 

1. กระทรวงยุติธรรมมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
และแนวปฏิบัติที่สอดรับกับการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

2. กระทรวงยุติธรรมพัฒนาขีดความสามารถ 
ด้านการปฏิบัติงาน และการให้บริการ 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

2 โครงการผลักดันให้บุคลากร 
มีการติดต่อประสานงานผ่าน 
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ภาครัฐ 

1. เพื่อผลักดันให้บุคลากรภายใน 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
มีการติดต่อประสานงานผ่านช่องทาง 
การติดต่อสื่อสารภาครัฐ อาทิ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Mail)  
แอปพลิเคชัน G-Chat  เพื่อการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลภายใน
หน่วยงาน 

2. เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารระหว่าง
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในการรับส่งข้อมูล  
และประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- -  - - - ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

1. ส่งเสริม และผลักดันให้เกิด 
การประสานงานผ่านช่องทาง 
การติดต่อสื่อสารภาครัฐ อาทิ  
การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  
นโยบายจากผู้บริหารเพื่อผลักดันให้
เกิดการใช้งาน 

2. ส ารวจความพึงพอใจการใช้งาน
ช่องทางการติดต่อสื่อสารภาครัฐ 

ปริมาณข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
ด้วยช่องทางการติดต่อสื่อสารภาครัฐ
เพิ่มขึ้น 

1. ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีความม่ันคง
ปลอดภัยของข้อมูลเพิ่มขึ้น 

2. มีการประสานงานของบุคลากร และหน่วยงาน
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ช่องทาง 
การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางภาครัฐ 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

2 โครงการส่งเสริมการแข่งขัน
นวัตกรรมการให้บริการ 

1. เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ และประยุกต์ 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 
เข้ามาพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน  
และการบริการของส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการให้บริการ 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

3. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรมและเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกัน 

- - - - - - ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

1. ประชาสัมพันธ์ และผลักดัน 
การสร้างนวัตกรรมการให้บริการ 

2. จัดกิจกรรมเพื่อให้ทุกหน่วยงาน 
มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมการให้บริการ 

3. สรุปผลการจัดกิจกรรม 
4. คัดเลือกนวัตกรรมการให้บริการ 

เพื่อน ามาประยุกต์ใช้งาน 

มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขัน
นวัตกรรมการให้บริการ 

1. ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีนวัตกรรม
การให้บริการที่สามารถอ านวยความสะดวกต่อ
ประชาชน  

2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ ิ่มขีดความสามารถและสร้างมาตรฐานด้านเทคโนโลยีด ิจิทัล (ต ่อ) 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างมาตรฐานด้านเทคโนโลยีด ิจิทัล 
แผนงานที่ 1 จัดท ามาตรฐานด้านเทคโนโลยีด ิจิทัล 

ล าด ับ
ความส าค ัญ 
ของโครงการ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ 
งบประมาณ (บาท/ปี) งบประมาณรวม 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย ก ิจกรรมหลัก/ข้ันตอน ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ประโยชน์ที่จะได ้รับ ผู้รับผิดชอบหลัก/

หน่วยงานที่เก ี่ยวข้อง 
2560 2561 2562 2563 2564 

2 โครงการจัดท าและปรับปรุง 
ผังกระบวนการปฏิบัติงาน 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน เพิ่มศักยภาพ
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เพื่อลดกระบวนการ และขั้นตอน
กระบวนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อน 

- - - - - - ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

1. ก าหนดขอบเขตและระบุ
กระบวนการปฏิบัติงาน 
และระบบสารสนเทศ  ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อจัดท ากระบวนการปฏิบัติงาน
มาตรฐานต่าง ๆ 

2. ศึกษากระบวนการปฏิบัติงาน  
และระบบสารสนเทศในปัจจุบัน 

3. ก าหนดกระบวนการปฏิบัติงาน
มาตรฐาน และออกแบบ
กระบวนการท างานซึ่งประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศเข้ากับกระบวนการ
ท างาน  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  
3.1) กิจกรรมหลัก 
3.2) ขั้นตอนการด าเนินการ  

และขั้นตอนการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ  

3.3) ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูล
น าเข้าและข้อมูลผลลัพธ์)  

3.4) ผู้ด าเนินกิจกรรม 
4. อบรมเพื่อถ่ายทอดรายละเอียด

กระบวนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ 
5. ติดตามผลการด าเนินการตาม

กระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐาน 
เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเน่ือง 

มีผังกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน 1. การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

2. ช่วยลดระยะเวลา และขั้นตอนกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อน 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

2 โครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูล
กระทรวงยุติธรรม 
 

1. เพื่อจัดท ามาตรฐานข้อมูล 
กระทรวงยุติธรรม  

2. เพื่อก าหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ส าหรับการบูรณาการข้อมูล 

- - 11,327,000 - - 11,327,000 ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

1. ศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
กระบวนการท างาน และรูปแบบ
การจัดเก็บข้อมูลของส่วนราชการ 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมทั้ง
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2. ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ TH e-GIF Dublin 
Core Metadata , National 
Information Exchange Model 
(NIEM) , Statistical Data and 
Metadata Exchange (SDMX)  

3. วิเคราะห์สภาพการใช้ข้อมูลในปัจจุบัน  
4. ออกแบบมาตรฐานข้อมูล 

กระทรวงยุติธรรม 
5. ก าหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล  
อาทิ API Gateway 

6. จัดท ารายงานมาตรฐานข้อมูล 
กระทรวงยุติธรรม 

มีมาตรฐานข้อมูลกระทรวงยุติธรรม 1. สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน  
และการให้บริการได้ 

3. ช่วยลดความซ้ าซ้อนของการลงทุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ ิ่มขีดความสามารถและสร้างมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างมาตรฐานด้านเทคโนโลยดี ิจิทัล (ต ่อ) 
แผนงานที่ 1 จัดท ามาตรฐานด้านเทคโนโลยดี ิจิทัล (ต ่อ) 

ล าด ับ
ความส าค ัญ 
ของโครงการ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ 
งบประมาณ (บาท/ปี) งบประมาณรวม 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย ก ิจกรรมหลัก/ข้ันตอน ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ประโยชน์ที่จะได ้รับ 

ผู้รับผิดชอบหลัก/
หน่วยงานที่เก ีย่วข้อง 2560 2561 2562 2563 2564 

2 โครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูล
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

1. เพื่อจัดท ามาตรฐานข้อมูล 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  

2. เพื่อก าหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ส าหรับการบูรณาการข้อมูล 

- - - 6,060,000 - 6,060,000 ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

1. ศึกษาสถานภาพปัจจุบัน กระบวนการ
ท างาน และรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล
ของหน่วยงานในสังกัด 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
อาทิ ส านักงานยุติธรรมจังหวัด  
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน รวมทั้งข้อมูลต่าง  ๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก  

2. ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานข้อมูล
กระทรวงยุติธรรม 

3. วิเคราะห์สภาพการใช้ข้อมูลของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ในปัจจุบัน  

4. ออกแบบมาตรฐานข้อมูล 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

5. จัดท ารายงานมาตรฐานข้อมูล 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

มีมาตรฐานข้อมูลและเทคโนโลยี 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลของส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรมที่ สอดคล้องกับมาตรฐาน
กระทรวงยุติธรรม 

1. ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
สามารถเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ  
การปฏิบัติงาน และการให้บริการได้ 

3. ช่วยลดความซ้ าซ้อนของการลงทุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

2 โครงการติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
กระทรวงยุติธรรมและส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
พ.ศ.2560-2564 

1. เพื่อติดตามและประเมินสถานะ 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล
กระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 

2. เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง 
การด าเนินงานโครงการตามแผน 
ปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 
และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ.2560-2564 

- - - - - - ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

1. ศึกษาความเป็นไปได้ของการด าเนินงาน
และการประเมินความต้องการที่จ าเป็น 
อาทิ ประเมินส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมว่าได้จัดท าแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลและโครงการของหน่วยงาน 
ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล
กระทรวงยุติธรรม 

2. ผลักดันให้มีการติดตามประเมิน
ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

3. สรุปผลการด าเนินงานโครงการหลังจาก
ที่โครงการสิ้นสุดโดยประเมินความ
สอดคล้องตามตัวชี้ วัด เป้าหมายรายปี/
เป้าหมายรวมที่ก าหนดในแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลของผลการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
และจัดท าสรุปสิ่งที่ต้องด าเนินการ 
เพื่อปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาต่อเน่ือง
เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลฉบับถัดไป 

มีผลการติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม
และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2560-2564 

1. กระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรมสามารถด าเนินงานและ/หรือ 
ปรับโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
กระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564  
ได้อย่างเหมาะสม 

2. กระทรวงยุติธรรมมีแนวทางการพัฒนา 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไปในทิศทางเดียวกัน 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ ิ่มขีดความสามารถและสร้างมาตรฐานด้านเทคโนโลยีด ิจิทัล (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างมาตรฐานด้านเทคโนโลยีด ิจิทัล (ต ่อ)  
แผนงานที่ 1 จัดท ามาตรฐานด้านเทคโนโลยีด ิจิทัล (ต ่อ) 

ล าด ับ
ความส าค ัญ 
ของโครงการ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ 
งบประมาณ (บาท/ปี) งบประมาณรวม 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย ก ิจกรรมหลัก/ข้ันตอน ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ประโยชน์ที่จะได ้รับ ผู้รับผิดชอบหลัก/

หน่วยงานที่เก ี่ยวข้อง 2560 2561 2562 2563 2564 

2 โครงการจัดท ามาตรฐาน 
การให้บริการด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร  
(ระยะที่ 1) 

เพื่อจัดท าการบริหารความต่อเน่ือง 
ทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management: BCM) 

 

- - - 3,941,000 - 3,941,000 ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

1. ให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ BCM 
เพื่อการปลูกฝัง BCM ให้เป็น ส่วนหน่ึงของ
วัฒนธรรมองค์กร  

2. การวิเคราะห์เพื่ อท าความเข้ าใจองค์กร เป็น
กระบวนการท าความรู้จักองค์กร ซึ่งหมายถึงความรู้
และเข้าใจสภาพขององค์กรด้านความเสี่ยง และ
ผลกระทบทางธุรกิจ  

3. การจัดท าแผนงานเตรียมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 
4. ทดสอบ ปรับปรุง และทบทวนแผนในระดับต่าง  ๆ

มีแผนการบริหารความต่อเน่ือง 
ทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management : BCM) 

1. การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรมมีความต่อเน่ือง 
และสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้ ใช้บริการ 

2. ความคุ้มค่าของการลงทุนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารความต่อเน่ือง 
ของการด าเนินงาน 
 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

2 โครงการจัดท ามาตรฐาน 
การให้บริการด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร  
(ระยะที่ 2) 

เพื่อจัดท ามาตรฐานการให้บริการ 
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ตามมาตรฐาน  
ISO/IEC 20000 หรือ ITILv3 

- - - - 4,423,000 4,423,000 ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

1. ฝกอบรมใหความรูเกี่ ยวกับมาตรฐาน ISO/IEC20000 
Information Technology Service Management 
หรือ ITILv3  

2. ศึกษา วิเคราะหสภาพการใชงานและการใหบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม และคัดเลือกบริการที่เหมาะสม 
เพื่อปรับเข้าสู่มาตรฐาน 

3. ใหขอเสนอแนะดานการก าหนดกระบวนการ 
และขั้นตอนมาตรฐาน เพื่อการปรับปรุงการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของส านักงานปลัดกระทรวงยุ ติธรรม  

4. ปรับปรุงและทบทวนกระบวนการ 
และขั้นตอนมาตรฐานการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางตอเน่ือง 

มีมาตรฐานการให้บริการ 
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารที่มีการบริหาร 
การให้บริการตามมาตรฐาน  
ISO/IEC 20000 หรือ ITILv3 

1. ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level 
Agreement : SLA)  ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
สามารถยกระดับการให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเทียบเท่า
มาตรฐานสากล 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

2 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 
และส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม  
พ.ศ. 2565-2569 

1. เพื่อก าหนดทิศทางแนวโน้มของเทคโนโลยี
ดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม 
และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ในกรอบเวลา พ.ศ. 2565-2569 

2. เพื่อก าหนดแผนงาน โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม
และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ให้สอดคล้องกับนโยบาย/แผนงานองคกร
นโยบาย/แผนงานภาครัฐในกรอบเวลา 
พ.ศ. 2565-2569 

3. เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ของกระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2565-2569 

- - - - 7,699,000 7,699,000 ส่วนราชการ 
ในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม/ 
ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

1. ประเมินความเหมาะสมและวิเคราะห์ปัจจัย
เกื้อหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ในปัจจุบัน  

2. วิเคราะห์สภาพองค์กรด้านการประยุกต์ใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันขององค์กร 

3. ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

4. ออกแบบและวางแผนการปรับปรุง 
และพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบ
คอมพิวเตอร์ (Software & Hardware)   
ระบบเครือข่าย (Network)  

5. จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565–2569  
ซึ่งแผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย 
- วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
- ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
- แผนงานและโครงการ 

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
- แผนงานและโครงการการพัฒนาบุคลากร

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งบประมาณด าเนินการ 

และจัดล าดับความส าคัญ 
ของแผนงาน/โครงการ 

มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม
และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
พ.ศ. 2565-2569 

1. กระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรมมีการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
กระทรวงยุติธรรมและการพัฒนาประเทศ 

2. สามารถพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร
จัดการด้านการปฏิบัติงาน และด้าน 
การให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่าง
ต่อเน่ือง 

3. สามารถสร้างรูปแบบใหม่ของการบริหารงาน 
และการบริการด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 



                             บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ ิ่มขีดความสามารถและสร้างมาตรฐานด้านเทคโนโลยีด ิจิทัล (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างมาตรฐานด้านเทคโนโลยีด ิจิทัล (ต ่อ) 
แผนงานที่ 2: จัดท าสถาปัตยกรรมองค ์กร (Enterprise Architecture) ส านักงานปลัดกระทรวงยุต ิธรรม 

ล าด ับ
ความส าค ัญ 
ของโครงการ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ 
งบประมาณ (บาท/ปี) งบประมาณรวม 

(บาท) กลุ่มเป้าหมาย ก ิจกรรมหลัก/ข้ันตอน ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ประโยชน์ที่จะได ้รับ 
ผู้รับผิดชอบหลัก/

หน่วยงานที่เก ีย่วข้อง 2560 2561 2562 2563 2564 

2 โครงการปรับปรุงสถาปัตยกรรม
องค์กร (Enterprise Architecture) 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

1. เพื่อศึกษาและทบทวนสถาปัตยกรรม
องค์กร (Enterprise Architecture) 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

2. เพื่อปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture)  
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ให้มีความเป็นปัจจุบัน 

3. เพื่อพัฒนาบุคลากร 
ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ด้านสถาปัตยกรรมองค์กร  
(Enterprise Architecture) 

- 5,945,000 - - - 5,945,000 ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

1. ศึกษาภารกิจ หน้าที่ เป้าหมาย 
ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
และแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

2. ศึกษาเปรียบเทียบและคัดเลือกกรอบแนวทาง
วิธีการ (Framework) ของสถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture) 

3. ศึกษาสถานภาพปัจจุบัน ด้านกระบวนการท างาน
หลัก ด้านระบบสารสนเทศ ด้านข้อมูล  
ด้านเทคโนโลยี วิเคราะห์สถานภาพ IT Portfolio 

4. ออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture) ด้านกระบวนการท างานหลัก  
ด้านระบบสารสนเทศ ด้านข้อมูล  
ด้านเทคโนโลยีตามกรอบแนวทางการจัดท า
สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 
กระทรวงยุติธรรม 

5. ถ่ายทอดความรู้ด้านสถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture) ให้กับบุคลากร
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

มีการทบทวน และปรับปรุงสถาปัตยกรรม
องค์กร (Enterprise Architecture) 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ให้มีความเป็นปัจจุบัน 

1. ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีความ
ชัดเจนในทิศทางของเทคโนโลยี  
เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต 

2. ลดความซ้ าซ้อนของการลงทุน 
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมี
บุคลากร ที่มีทักษะความรู้ด้าน
สถาปัตยกรรมองค์กร และสามารถบริหาร
จัดการสถาปัตยกรรมองค์กรได้อย่างมี
ผลสัมฤทธ์ิ 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 
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 ตาราง 5.2-3 รายละเอียดโครงการรายยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการในยุคดิจิทัล 

 
 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัต ิงานและการให้บริการในยุคด ิจิทัล 

กลยทุธ์ที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อการบริหารจัดการที่ มีประสิทธิภาพ 
แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการต ัดสินใจของผู้บริหาร 

ล าด ับ
ความส าค ัญของ

โครงการ 
โครงการ วัตถุประสงค ์ 

งบประมาณ (บาท/ปี) งบประมาณรวม 
(บาท) กลุ่มเป้าหมาย ก ิจกรรมหลัก/ข้ันตอน ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ประโยชน์ที่จะได ้รับ 

ผู้รับผิดชอบหลัก/
หน่วยงานที่เก ีย่วข้อง 2560 2561 2562 2563 2564 

2 โครงการพัฒนาระบบเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจ 
ของผู้บริหาร 

พัฒนาระบบสารสนเทศวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศกระทรวงยุติธรรม เพื่อใช้ 
ในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ 

- 10,000,000 - - - 10,000,000 ผู้บริหารส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม 

1. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ  
และออกแบบระบบสารสนเทศ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
3. ทดสอบระบบ 
4. ฝึกอบรมการใช้งาน 
5. น าระบบขึ้นใช้งานจริง 

มีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 
ของผู้บริหารอย่างน้อย 2 ฐานข้อมูล 

1. สามารถน าข้อมูลของกระทรวงยุติธรรมมาวิเคราะห์
และสนับสนุนการตัดสินใจ 

2. สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ และท านายเหตุการณ์
ในอนาคตได้ 

 
 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

2 โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป
ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
ส าหรับผู้บริหาร 

เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับวิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร สนับสนุน 
การตัดสินใจของผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม 

- 7,000,000 - - - 7,000,000 ผู้บริหารส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม 

1. จัดหาซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับ
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศส าหรับ
ผู้บริหาร 

2. ทดสอบระบบ 
3. ฝึกอบรมการใช้งาน 
4. น าระบบขึ้นใช้งานจริง 

สามารถจัดหาซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 
ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ  
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจได้ตรง 
ตามความต้องการ 

1. สามารถน าข้อมูลของกระทรวงยุติธรรมมาวิเคราะห์
และสนับสนุนการตัดสินใจ 

2. สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ และท านายเหตุการณ์
ในอนาคตได้ 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) 

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
สนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงพื้ นที่ และวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 
ของผู้บริหารได้ 

- - 5,756,000 - - 5,756,000 ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

1. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ  
และออกแบบระบบสารสนเทศ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
3. ทดสอบระบบ 
4. ฝึกอบรมการใช้งาน 
5. น าระบบขึ้นใช้งานจริง 

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ ใช้งานระบบ 1. มีระบบสารสนเทศส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิ งพื้ นที่ 
2. มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อาทิ 

การวางแผนย้ายผู้ ต้องหา 
3. สนับสนุนการท างานและการตัดสินใจของผู้บริหารที่

เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายและการวางแผน 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 



                             บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

                                   หน้า 5-16 

 

 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัต ิงานและการให้บริการในยุคด ิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อการบริหารจัดการที่ มีประสิทธิภาพ 
แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัต ิงาน 

ล าด ับ
ความส าค ัญ 
ของโครงการ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ 
งบประมาณ (บาท/ปี) งบประมาณรวม 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย ก ิจกรรมหลัก/ข้ันตอน ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ประโยชน์ที่จะได ้รับ 

ผู้รับผิดชอบหลัก/
หน่วยงานที่เก ีย่วข้อง 2560 2561 2562 2563 2564 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ส านักงานยุติธรรมจังหวัด  
ให้สามารถเชื่อมโยงกับส่วนกลางได้ 
 

- - - - - - ส านักงานยุติธรรม
จังหวัด 

1. ขยายระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ไปยังส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

2. ทดสอบระบบ 
3. ฝึกอบรมการใช้งาน 
4. น าระบบขึ้นใช้งานจริง 

ส านักงานยุติธรรมจังหวัดมีระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

1. สนับสนุนการปฏิบัติงานภายในส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม  

2. บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานใน 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

2 โครงการพัฒนาระบบ Learning 
Management System 

เพื่อมีระบบ Learning Management System 
สนับสนุนการปฏิบัติงานและส่งเสริมองค์ความรู้
ของเจ้าหน้าที่ส านักงานปลัดกระทรวงยุ ติธรรม 

- 9,800,000 - - - 9,800,000 ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

1. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ  
และออกแบบระบบสารสนเทศ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
3. ทดสอบระบบ 
4. รวบรวมข้อมูลหลักสูตร 
5. พัฒนาหลักสูตร 

- รวบรวมข้อมูลหลักสูตรจาก
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน 

- ก าหนดหลักสูตรการเรียน 
- ก าหนดแบบทดสอบก่อนเรียน 

และหลังเรียน 
- พัฒนาหลักสูตรการเรียนและ

แบบทดสอบ 
6. ฝึกอบรมการใช้งาน 
7. น าระบบขึ้นใช้งานจริง 
8. ประชาสัมพันธ์ระบบจัดการเรียนการ

สอนอิเล็กทรอนิกส์และหลักสูตร 
การเรียน 

มีหลักสูตรการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
อย่างน้อย 3 หลักสูตรต่อปี 

1. เจ้าหน้าที่ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
มีองค์ความรู้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

2. เจ้าหน้าที่ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
มีการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

2 โครงการพัฒนาระบบส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัด 
 

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศส านักงานยุติธรรม
จังหวัด สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้าที่
ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

- 3,590,200 - - - 3,590,200 ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

1. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ  
และออกแบบระบบสารสนเทศ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
3. ทดสอบระบบ 
4. ฝึกอบรมการใช้งาน 
5. น าระบบขึ้นใช้งานจริง 

ร้อยละความพึ งพอใจของผู้ ใช้ งาน 1. สามารถเชื่อมโยงข้อมูลภายในส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ วางแผนการด าเนิน 
งานได้ 

3. สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
การให้บริการงานยุติธรรม 
 

เพื่อให้กระทรวงยุติธรรมมีการบูรณาการข้อมูล
ระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมใน
การให้บริการงานยุติธรรม และสามารถเชื่ อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 

- - 20,067,500 - - 20,067,500 ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

1. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ  
และออกแบบระบบสารสนเทศ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
3. ทดสอบระบบ 
4. ฝึกอบรมการใช้งาน 
5. น าระบบขึ้นใช้งานจริง 

มีฐานข้อมูลกลางกระทรวงยุติธรรม
ให้บริการส่วนราชการในสังกัด 
กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง 

1. สนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการ 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

2. มีศูนย์กลางข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
และสนับสนุนการตัดสินใจกระทรวงยุติธรรม 

3. มีการบูรณาการข้อมูลการให้บริการงานยุติธรรม 
 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

2 โครงการพัฒนาระบบการลา
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

เพื่อสนับสนุน และช่วยอ านวยความสะดวก
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการลา  
และการอนุมัติการลาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

- 2,568,000 - - - 2,568,000 ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

1. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ  
และออกแบบระบบสารสนเทศ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
3. ทดสอบระบบ 
4. ฝึกอบรมการใช้งาน 
5. น าระบบขึ้นใช้งานจริง 

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ ใช้งานระบบ 
 
 
 

1. สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้าที่ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

2. เจ้าหน้าที่ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสามารถ
ใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ ได้จากนอก
สถานที ่

 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 



                             บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัต ิงานและการให้บริการในยุคด ิจิทัล (ต ่อ) 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อการบริหารจัดการที่ มีประสิทธิภาพ (ต ่อ) 
แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัต ิงาน (ต ่อ) 

ล าด ับ
ความส าค ัญ 
ของโครงการ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ 
งบประมาณ (บาท/ปี) 

กลุ่มเป้าหมาย ก ิจกรรมหลัก/ข้ันตอน ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ประโยชน์ที่จะได ้รับ ผู้รับผิดชอบหลัก/
หน่วยงานที่เก ีย่วข้อง 2560 2561 2562 2563 2564 2560 

2 โครงการพัฒนาระบบจอง 
ห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
 

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใน 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และอ านวย 
ความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อประสานงาน 
กับกระทรวงยุติธรรม 

- 1,629,300 - - - 1,629,300 ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม  
และผู้ที่มาติดต่อ
ประสานงาน 
กระทรวงยุติธรรม 

1. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ  
และออกแบบระบบสารสนเทศ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
3. ทดสอบระบบ 
4. ฝึกอบรมการใช้งาน 
5. น าระบบขึ้นใช้งานจริง 

ร้อยละความพึ งพอใจของผู้ ใช้ งานระบบ 1. สามารถบริหารจัดการห้องประชุมได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
3. ลดปัญหาการจองซ้ าซ้อน 
4. มีการจัดเก็บสถิติการใช้งาน 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

2 โครงการพัฒนาระบบทะเบียน
ครุภัณฑ์ 
 

เพื่อสามารถจัดเก็บข้อมูลและติดตามครุภัณฑ์
ภายในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

- 7,088,900 - - - 7,088,900 ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

1. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ  
และออกแบบระบบสารสนเทศ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
3. ทดสอบระบบ 
4. ฝึกอบรมการใช้งาน 
5. น าระบบขึ้นใช้งานจริง 

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 1. สามารถจัดเก็บข้อมูล และติดตามครุภัณฑ์ 
ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ 

2. วิเคราะห์สถานะ การเคลื่อนไหว ของรายการ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ 

3. สามารถเชื่อมโยงไปบัญชีแยกประเภทตาม 
ที่ก าหนด  

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

2 โครงการพัฒนาระบบนัดหมาย
ประชุม 
 

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใน 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และอ านวย 
ความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อประสานงาน 

- 1,529,000 - - - 1,529,000 ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

1. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ  
และออกแบบระบบสารสนเทศ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
3. ทดสอบระบบ 
4. ฝึกอบรมการใช้งาน 
5. น าระบบขึ้นใช้งานจริง 

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ ใช้งานระบบ 1. สามารถบริหารจัดการการนัดหมายประชุมได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ลดความซ้ าซ้อนของการนัดหมาย 
 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

2 โครงการจัดหาเคร่ืองมือจัดการ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

จัดเก็บเอกสารกระทรวงยุติธรรมในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล  
มีการควบคุมเอกสาร และป้องกันปัญหา
เอกสารสูญหาย 

- - 10,345,000 - - 10,345,000 ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

1. จัดหาเคร่ืองจัดการอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ทดสอบระบบ 
3. ฝึกอบรมการใช้งาน 
4. น าระบบขึ้นใช้งานจริง 
5. น าเอกสารเข้าระบบ 

ร้อยละความพึ งพอใจของผู้ ใช้ งานระบบ 1. จัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
เพื่อง่ายต่อการค้นหาข้อมูล และสามารถน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ และออกรายงานได้ 

2. สามารถควบคุมเวอร์ชันของเอกสารได้ 
3. ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร 
4. ลดปริมาณกระดาษ 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
และกระบวนงานอิ เล็กทรอนิกส์ 
 

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและกระบวนงาน
อิเล็กทรอนิกส์รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้ นได้
อย่างทันท่วงที 

- - 39,111,299 - - 39,111,299 ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

1. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ  
และออกแบบระบบสารสนเทศ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
3. ทดสอบระบบ 
4. ฝึกอบรมการใช้งาน 
5. น าระบบขึ้นใช้งานจริง 

มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพิ่มขึ้น
อย่างน้อยปีละ 2 ระบบ 
 

1. สามารถลดต้นทุนด้านการด าเนินงาน 
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. มีการบูรณาการกระบวนงานอิเล็กทรอนิกส์
กระทรวงยุติธรรม 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

2 โครงการพัฒนาระบบห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใน 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
และส่งเสริมองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ  
แก่เจ้าหน้าที่ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

- - 5,658,000 - - 5,658,000 ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

1. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ  
    และออกแบบระบบสารสนเทศ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
3. ทดสอบระบบ 
4. ฝึกอบรมการใช้งาน 
5. น าระบบขึ้นใช้งานจริง 

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ ใช้งานระบบ 1. สืบค้นหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. จัดเก็บข้อมูลการยืม-คืนหนังสือ 
3. มีการจัดเก็บหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

สามารถเข้าใช้งานได้ผ่านระบบ 
 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

2 โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลาง
ข้อมูลส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 
 

จัดท าศูนย์กลางข้อมูลของส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม เพื่อบูรณาการข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักงาน
ปลัด กระทรวงยุติธรรมให้สามารถเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีข้อมูลเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนกับหน่วยงานภายนอกได้ 

- - - 3,209,500 - 3,209,500 ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

1. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ  
และออกแบบระบบสารสนเทศ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
3. ทดสอบระบบ 
4. ฝึกอบรมการใช้งาน 
5. น าระบบขึ้นใช้งานจริง 

มีฐานข้อมูลกลางส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรมเพื่อสนับสนุนการ
ท างานของเจ้าหน้าที่ 
 

1. สนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม 

2. มีศูนย์กลางข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
และสนับสนุนการตัดสินใจกระทรวงยุติธรรม 

3. น าข้อมูลเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทัน
สถานการณ์ 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 
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 ต 

 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัต ิงานและการให้บริการในยุคด ิจิทัล (ต ่อ) 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อยกระด ับการให้บริการ 
แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบการให้บริการที่ผ ู้ใช้งานทุกระด ับสามารถเข้าถึงบริการได ้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

ล าด ับ
ความส าค ัญ 
ของโครงการ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ 
งบประมาณ (บาท/ปี) งบประมาณรวม 

(บาท) กลุ่มเป้าหมาย ก ิจกรรมหลัก/ข้ันตอน ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ประโยชน์ที่จะได ้รับ 
ผู้รับผิดชอบหลัก/

หน่วยงานที่เก ีย่วข้อง 2560 2561 2562 2563 2564 

2 โครงการพัฒนามาตรฐานเว็บไซต์ 
ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้  
(Web Accessibility)  
กระทรวงยุติธรรม  
 

เพื่อให้กระทรวงยุติธรรมมีเว็บไซต์ที่เป็น
มาตรฐานและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 

- 1,374,000 - - - 1,374,000 1. ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

2. ประชาชน 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. ศึกษามาตรฐานเว็บไซต์ที่เกียวข้อง 
2. ออกแบบ 
3. พัฒนาเว็บไซต์ 
4. น าไปใช้งาน 

ร้อยละจ านวนของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ 
ที่เพิ่มขึ้น 
 

กระทรวงยุติธรรมมีเว็บไซต์ที่เป็นมาตรฐาน 
และทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

2 โครงการพัฒนาเว็บไซต์ 
หน่วยงานสังกัด สป.ยธ. 

เพื่อให้ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมี
เว็บไซต์ที่เป็นมาตรฐานและทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ เผยแพร่ข้อมูลเพื่อบริการประชาชน 

- 4,090,800 - - - 4,090,800 1. ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

2. ประชาชน 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ  
และออกแบบระบบสารสนเทศ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
3. ทดสอบระบบ 
4. ฝึกอบรมการใช้งาน 
5. น าระบบขึ้นใช้งานจริง 

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ ใช้งานระบบ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีเว็บไซต์ที่เป็น
มาตรฐานและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เผยแพร่
ข้อมูลเพื่อบริการประชาชน 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

2 โครงการพัฒนาเว็บไซต์ 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 
 

เพื่อให้ส านักงานยุติธรรมจังหวัดมีเว็บไซต์ 
ที่เป็นมาตรฐานและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 
เผยแพร่ข้อมูลเพื่อบริการประชาชน 

- 4,090,800 - - - 4,090,800 1. ประชาชน 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ  
และออกแบบระบบสารสนเทศ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
3. ทดสอบระบบ 
4. ฝึกอบรมการใช้งาน 
5. น าระบบขึ้นใช้งานจริง 

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ ใช้งานระบบ ส านักงานยุติธรรมจังหวัดมีเว็บไซต์ที่เป็นมาตรฐาน
และทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เผยแพร่ข้อมูลเพื่อ
บริการประชาชน 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

2 โครงการพัฒนาระบบให้บริการ
ข้อมูลความรู้ด้านกฎหมาย
เบื้องต้นแก่ประชาชน 
 

เพื่อบริการข้อมูลความรู้ด้านกฎหมายเบื้ องต้น 
แก่ประชาชน โดยให้บริการในรูปแบบที่สามารถ
โต้ตอบได้แบบเรียลไทม์ 

 

- - - - 8,232,500 8,232,500 1. ประชาชน 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ  
และออกแบบระบบสารสนเทศ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
3. ทดสอบระบบ 
4. ฝึกอบรมการใช้งาน 
5. น าระบบขึ้นใช้งานจริง 

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ ใช้งานระบบ 1. ประชาชนสามารถรับบริการข้อมูล สอบถามข้อมูล
ด้านกฎหมายเบื้องต้น 

2. ระบบสามารถโต้ตอบได้แบบเรียลไทม์ 
3. อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

2 โครงการพัฒนาระบบเพื่ อรองรับ
การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 

เพื่ออ านวยความสะดวกด้านการท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์แก่ประชาชน และผู้รับบริการ
กระทรวงยุติธรรม 

- - - - 1,067,200 1,067,200 1. ประชาชน 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ  
และออกแบบระบบสารสนเทศ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
3. ทดสอบระบบ 
4. ฝึกอบรมการใช้งาน 
5. น าระบบขึ้นใช้งานจริง 

จ านวนผู้ใช้งานระบบเพื่อรองรับการท า
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น 
 

1. สามารถให้บริการประชาชนด้านธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. อ านวยความสะดวกรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายใน 
การเข้ามาติดต่อที่กระทรวงยุติธรรม 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

2 โครงการพัฒนาระบบรับเร่ือง
ร้องเรียน ร้องทุกข์  
กระทรวงยุติธรรม 
 

เพื่อให้บริการรับเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลดระยะเวลาการด าเนินงาน 
และช่วยประชาชนในการประหยัดค่าเดินทาง 
ในการเดินทางมาติดต่อ 

 

- - - - 3,209,500 3,209,500 1. ประชาชน 
2. ส่วนราชการในสังกัด

กระทรวงยุติธรรม 

1. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ  
และออกแบบระบบสารสนเทศ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
3. ทดสอบระบบ 
4. ฝึกอบรมการใช้งาน 
5. น าระบบขึ้นใช้งานจริง 

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ ใช้งานระบบ 1. ประชาชนสามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

2. ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
3. สามารถติดตามสถานะการด าเนินงานได้ 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 
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ตาราง 5.2-4 รายละเอียดโครงการรายยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศ ักยภาพบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคด ิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคด ิจิทัล 
แผนงานที่ 1 พัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีด ิจิทัล 

ล าด ับ
ความส าค ัญ 
ของโครงการ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ 
งบประมาณ (บาท/ปี) งบประมาณรวม 

(บาท) 
กลุ่มเป้าหมาย ก ิจกรรมหลัก/ข้ันตอน ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ประโยชน์ที่จะได ้รับ 

ผู้รับผิดชอบหลัก/
หน่วยงานที่เก ีย่วข้อง 2560 2561 2562 2563 2564 

2 โครงการพัฒนาทักษะผู้บริหาร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
(Chief Information Officer: CIO) 

1. เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กร 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการ 
และก ากับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

- - - - - - ผู้บริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง  
และผู้อ านวยการ 
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

1. จัดท าแผนการฝึกอบรม 
2. ด าเนินการฝึกอบรม 
3. ติดตามและประเมินผล 

การฝึกอบรม 

จ านวนผู้บริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง 
และผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เข้าร่วม 
การฝึกอบรม 

1. สามารถน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาพัฒนา
ทักษะตนเอง และสามารถถ่ ายทอดความรู้แก่ผู้อื่ นได้ 

2. สามารถขับเคลื่ อนองค์กรด้วยการประยุกต์ 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

2 โครงการพัฒนาทักษะ 
ผู้บริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

1. เพื่อฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้แก่ผู้บริหาร 

2. เพื่อเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่
ผู้บริหาร 

- 274,680 274,680 274,680 274,680 1,098,720 ผู้อ านวยการศูนย์/
ผู้อ านวยการส่วนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

1. จัดท าแผนการฝึกอบรม 
2. ด าเนินการฝึกอบรม 
3. ติดตามและประเมินผล 

การฝึกอบรม 

จ านวนผู้อ านวยการศูนย์/ผู้อ านวยการ
ส่วนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารที่เข้าร่วมการฝึกอบรม 

1. สามารถน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาพัฒนา
ทักษะตนเอง และสามารถถ่ ายทอดความรู้แก่ผู้อื่ นได้ 

2. สามารถขับเคลื่อนองค์กรด้วยการประยุกต์ 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

2 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

1. เพื่อฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้แกบุ่คลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร 

2. เพื่อเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

- 1,277,210 1,277,210 1,277,210 1,277,210 5,108,840 บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

1. จัดท าแผนการฝึกอบรม 
2. ด าเนินการฝึกอบรม 
3. ติดตามและประเมินผล 

การฝึกอบรม 

1. จ านวนบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร 
ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม 

2. จ านวนบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร 
ที่ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ 
การประเมินสมรรถนะ ตามแผนพฒันา 
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม 

1. สามารถน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาพัฒนา
ทักษะตนเอง และสามารถถ่ ายทอดความรู้แก่ผู้อื่ นได้ 

2. สามารถขับเคลื่อนองค์กรด้วยการประยุกต์ 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เข้าอบรม 

2. เพื่อน าทักษะที่ได้มาพัฒนาองค์กร 
ให้ทันยุคดิจิทัล 

- 258,480 258,480 258,480 258,480 1,033,920 บุคลากร 
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

1. จัดท าแผนการฝึกอบรม 
2. ด าเนินการฝึกอบรม 
3. ติดตามและประเมินผล 

การฝึกอบรม 

จ านวนบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เข้าร่วม 
การฝึกอบรม 

1 สามารถน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมา
พัฒนาทักษะตนเอง และสามารถถ่ายทอด
ความรู้แก่ผู้อื่นได้ 

2 สามารถขับเคลื่ อนองค์กรด้วยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลได้ 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 



บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

                     หน้า 5-20 

5.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
และการให้บริการได้อย่างทั่วถึง มั่นคง และปลอดภัย 

 ยุทธศาสตร์ เสริ มสร้ า งประสิทธิภาพโครงสร้ า งพื้ นฐานสนับสนุนการปฏิบั ติ ง าน  
และการให้บริการได้อย่างทั่วถึง มั่นคง และปลอดภัย เปนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการเพิ่มศักยภาพโครงสร้าง
พื้นฐาน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ และความครอบคลุมการให้บริการด้านระบบเครือข่าย  ระบบ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ และระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี
ดิจิทัล ซึ่งในยุทธศาสตรที่ 1 มีรายละเอียดดังนี ้

 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและให้บริการ 
แผนงานที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม 
ประกอบด้วย 2 โครงการ ดังนี ้
5.2.1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชือ่มโยงระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม 

ในปัจจุบันส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ ให้บริการระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ แก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในส่วน
ภูมิภาคการให้บริการข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน  
ท าให้ระบบสารสนเทศของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมต้องสามารถให้บริการ
ได้อย่างต่อเนื่องหรือมีเวลาหยุดให้บริการของระบบสารสนเทศต่าง ๆ น้อยที่สุด  

ดังนั้นเพื่อสนับสนุนการท างานและการให้บริการระบบสารสนเทศต่างๆ 
ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมให้มีความต่อเนื่อง ปลอดภัย จึงจ าเป็น 
ที่จะต้องจัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงระบบ Cloud Computing 
กระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
1) วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การใช้งานระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม กับส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จ านวน 6 แห่ง สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพ 

 
2) เป้าหมาย 

ระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 
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3) ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ตาราง 5.2-5 แผนการด าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงระบบ Cloud Computing 
กระทรวงยุติธรรม 

ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค     
2 ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง     
3 น าไปใช้งาน     

 
4) กลุ่มเป้าหมาย 

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
 

5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จ านวน 6 แห่ง สามารถใช้งาน 
ระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม ได้อย่างต่อเนื่อง 
  

6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
6.1) ระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม สามารถให้บริการได้

อย่างต่อเนื่อง 
6.2) ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมสามารถใช้งานระบบ Cloud 

Computing กระทรวงยุติธรรม ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย 
 

7) ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

8) งบประมาณด าเนินการ 
 

ตาราง 5.2-6 งบประมาณด าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงระบบ Cloud Computing 
กระทรวงยุติธรรม 

ล าดับที ่ รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 
(เดือน) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่าเช่าวงจรต้นทาง ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 
อาคาร A ความเร็ว 150/100 Mbps. 
พร้อมอุปกรณ์ 

IS101 12 600,000 7,200,000 

2 ค่าเช่าวงจรปลายทาง หน่วยงานภายในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม จ านวน 6 แห่ง ความเร็ว
แห่งละ 20 Mbps. พร้อมอุปกรณ์ 

IS101 12 1,320,000 15,840,000 

 รวม 23,040,000 
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5.2.1.2 โครงการจัดหาและพัฒนาระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม  
ระยะที่ 2 

กระทรวงยุติธรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2559-2560 
เพื่อด าเนินโครงการฯ ซึ่งมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมแจ้งความ
ประสงค์ขอเข้าใช้งานระบบ Cloud Computing ทั้งสิ้น 39 ระบบ และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงานต่าง ๆ ได้ท าแบบค าของบประมาณเฉพาะใน
ส่วนของค่าพัฒนาระบบและจะน าระบบดังกล่าวมาใช้งานบนระบบ Cloud 
Computing กระทรวงยุติธรรม ดังนั้นเพื่อให้การให้บริการหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้
สังกัดกระทรวงยุติธรรม และประชาชนสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง        
ไม่หยุดชะงัก และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการบริการและกิจกรรมหลักที่ส าคัญ 
ของกระทรวงยุ ติ ธ รรม  จึ งมี ความจ าเป็นในการจัดหาและพัฒนาระบบ  
Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม ระยะที่ 2 ส าหรับรองรับการให้บริการ 
แก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และท าให้สามารถจัดสรรทรัพยากร 
อย่างทันทีทันใด ส่งผลท าให้สามารถให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้สังกัด 
และประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น 

 
1) วัตถุประสงค ์

เพื่อจัดหาทรัพยากรระบบ Cloud Computing ให้เพียงพอรองรับการให้บริการ
แก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

 
2) เป้าหมาย 

กระทรวงยุติธรรมมีความพร้อมในการรองรับการขอใช้ทรัพยากรระบบจาก
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ท าให้ส่วนราชการต่าง ๆ สามารถ
พัฒนาระบบได้อย่างทันที 

 
3) ระยะเวลาด าเนินการ 

 
ตาราง 5.2-7 แผนการด าเนินโครงการจัดหาและพัฒนาระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม 
ระยะที่ 2 

ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค     
2 ด าเนินการจัดซื้อและติดตั้ง     
3 น าไปใช้งาน     

 
4) กลุ่มเป้าหมาย 

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
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5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
มีการขยายระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม ให้มีทรัพยากร 
ที่พร้อมให้บริการแก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

 

6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและประชาชนทั่วไปสามารถใช้งาน 
ระบบสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศ 
ที่กระทรวงยุติธรรมให้บริการอยู่สามารถให้บริการได้อย่างมีเสถียรภาพ 

 

7) ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 

8) งบประมาณด าเนินการ 
 

ตาราง 5.2-8 งบประมาณด าเนินโครงการจัดหาและพัฒนาระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม 
ระยะที่ 2 

ล าดับที ่ รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 ตู้ส าหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่าย 
ชนิด Blade (Enclosure/Chassis) 

IS102 1 ชุด 2,841,300 2,841,300 

2 แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ชนิด Blade แบบที่ 1 

IS102 3 ชุด 2,500,000 7,500,000 

3 แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ชนิด Blade แบบที่ 2 

IS102 3 ชุด 1,700,000 5,100,000 

4 แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ชนิด Blade แบบที่ 3 

IS102 2 ชุด 1,700,000 3,400,000 

5 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับระบบบริหารจัดการ IS102 3 ชุด 1,500,000 4,500,000 
6 อุปกรณ์ส าหรบัจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก 

(External Storage) ส าหรับต่อขยาย (SAN 
Storage expansion) 

IS102 1 ชุด 10,000,000 10,000,000 

7 อุปกรณ์ส าหรบัส ารองข้อมูล ส าหรับต่อขยาย 
(Tape expansion) 

IS102 1 ชุด 1,700,000 1,700,000 

8 ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์ IS102 2 ชุด 80,250 160,500 
9 อุปกรณ์สลับสญัญาณ IS102 2 ชุด 1,200,000 2,400,000 
10 ชุดซอฟตแ์วร์ระบบบริหารจัดการระบบงาน

กลุ่มเมฆ (Cloud Service Software Suite) 
IS102 1 ระบบ 5,200,000 5,200,000 

11 ซอฟตแ์วร์ระบบ Network Virtualization IS102 1 ระบบ 5,100,000 5,100,000 
12 ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows Server

แบบที่ 1 
IS102 3 ชุด 577,800 1,733,400 
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ตาราง 5.2-8 งบประมาณด าเนินโครงการจัดหาและพัฒนาระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม 
ระยะท่ี 2 (ต่อ) 

ล าดับท่ี รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

13 ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows Server 
แบบที่ 2 

IS102 3 ชุด 239,680 719,040 

14 ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows Server 
แบบที่ 3 

IS102 2 ชุด 239,680 479,360 

15 ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows Server 
แบบที่ 4 

IS102 3 ชุด 34,240 102,720 

16 ซอฟตแ์วร์ส ารองข้อมูล IS102 1 ระบบ 4,150,000 4,150,000 
17 ซอฟตแ์วร์ระบบรักษาความปลอดภัยส าหรบั

ระบบเสมือน (Hypervisor Security Software) 
IS102 1 ระบบ 1,700,000 1,700,000 

18 ซอฟตแ์วร์ฐานข้อมลูแบบที่ 1 IS102 1 ระบบ 27,000,000 27,000,000 

19 ซอฟตแ์วร์ฐานข้อมลูแบบที่ 2 IS102 1 ระบบ 10,000,000 10,000,000 

20 ซอฟตแ์วร์ระบบเสมือน IS102 3 ชุด 240,000 720,000 
21 ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ออกแบบ ส ารวจ 

วิเคราะห์ และการเช่ือมส่วนต่อขยาย 
ระบบ Cloud รวมทั้งการฝึกอบรม 
และสนบัสนุนการใช้งาน 

IS102 1 ชุด 4,056,200 4,056,200 

    รวม 98,562,520 
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กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและให้บริการ 
แผนงานที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประกอบด้วย 3 โครงการ ดังนี ้
5.2.1.3 โครงการระบบโครงสร้างเครือข่ายสื่อสาร อาคารที่ท าการกระทรวงยุติธรรม 

ในปัจจุบันส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ให้บริการระบบสารสนเทศ 
ต่าง ๆ แก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในส่วนภูมิภาค 
การให้บริการข้อมูลต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน  
ท าให้ระบบสารสนเทศของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมต้องสามารถให้บริการ
ได้อย่างต่อเนื่องหรือมีเวลาหยุดให้บริการของระบบสารสนเทศต่าง ๆ น้อยที่สุด 

ดังนั้นเพื่อสนับสนุนการท างานและการให้บริการระบบสารสนเทศต่าง ๆ 
ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมให้มีความต่อเนื่อง จึงจ าเป็นที่จะต้องจัดท า
โครงการระบบโครงสร้างเครือข่ายสื่อสาร อาคารที่ท าการกระทรวงยุติธรรม 
เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

 

1) วัตถุประสงค ์
เพื่อจัดท าโครงการระบบโครงสร้างเครือข่ายสื่อสาร อาคารที่ท าการกระทรวง
ยุติธรรม เพื่อให้ระบบสารสนเทศของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

 

2) เป้าหมาย 
ระบบสารสนเทศของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสามารถให้บริการได้
อย่างต่อเนื่อง 

 

3) ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ตาราง 5.2-9 แผนการด าเนินโครงการระบบโครงสร้างเครือข่ายสื่อสาร อาคารที่ท าการกระทรวงยุติธรรม 
ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค     
2 ด าเนินการจัดซื้อและติดตั้ง     
3 น าไปใช้งาน     

 

4) กลุ่มเป้าหมาย 
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

 

5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
กระทรวงยุติธรรม มีระบบโครงสร้างเครือข่ายสื่อสาร 
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6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีระบบโครงสร้างเครือข่ายสื่อสาร 
อาคารที่ท าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถให้บริการ
ได้อย่างต่อเนื่อง 

 
7) ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

8) งบประมาณด าเนินการ 
 

ตาราง 5.2-10 งบประมาณด าเนินการโครงการระบบโครงสร้างเครือข่ายสื่อสาร อาคารที่ท าการกระทรวงยุติธรรม 

ล าดับที ่ รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 อุปกรณ์ Access Switch 48 Ports POE 
(Nbase-T) 

IS103 58 ชุด 1,450,000 84,100,000 

2 งานเดินไฟเบอร์ 24 Core ระหว่าง Node 
จ านวน 1 เส้นทาง 

IS103 1 ระบบ 300,000 300,000 

3 งานเดินไฟเบอร์ 12 Core ระหว่าง Node 
จ านวน 1 เส้นทาง 

IS103 1 ระบบ 1,200,000 1,200,000 

4 ตู้ Rack 27U (60 x 90 cm) IS103 11 ตู ้ 20,000 220,000 
5 ตู้ Rack 15U (60 x 80 cm) IS103 2 ตู ้ 15,000 30,000 
6 UPS ชนิดที่ 1 (2KVA, Rack type) IS103 11 ชุด 25,000 275,000 
7 UPS ชนิดที่ 2 (1KVA, Rack type) IS103 2 ตู ้ 15,000 30,000 
8 ค่าด าเนินการและค่าติดตั้ง IS103 - 8,615,500 8,615,500 
    รวม 94,770,500 
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5.2.1.4 โครงการจัดท าระบบโครงสร้างเครือข่ายสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม 
ในปัจจุบันส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ให้บริการระบบสารสนเทศ

ต่าง ๆ แก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในส่วนภูมิภาค 
การให้บริการข้อมูลต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน  
ท าให้ระบบสารสนเทศของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมต้องสามารถให้บริการ
ได้อย่างต่อเนื่องหรือมีเวลาหยุดให้บริการของระบบสารสนเทศต่าง ๆ น้อยที่สุด  

ดังนั้นเพื่อสนับสนุนการท างานและการให้บริการระบบสารสนเทศต่าง ๆ 
ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมให้มีความต่อเนื่อง จึงจ าเป็นที่จะต้องจัดท า  

โครงการจัดท าระบบโครงสร้างเครือข่ายสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม
เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

 
1) วัตถุประสงค ์

เพื่อจัดท าโครงการระบบโครงสร้ างเครือข่ายสื่ อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
กระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ระบบสารสนเทศของส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

 
2) เป้าหมาย 

ระบบสารสนเทศของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสามารถให้บริการได้
อย่างต่อเนื่อง 

 
3) ระยะเวลาด าเนินการ 

 
ตาราง 5.2-11 แผนการด าเนินโครงการจัดท าระบบโครงสร้างเครือข่ายสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม 

ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค     
2 ด าเนินการจัดซื้อและติดตั้ง     
3 น าไปใช้งาน     

 
4) กลุ่มเป้าหมาย 

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
 

5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
กระทรวงยุติธรรมมีระบบโครงสร้างเครือข่ายสื่อสาร 
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6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีระบบโครงสร้างเครือข่ายสื่อสาร 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถให้บริการ
ได้อย่างต่อเนื่อง 

 
7) ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

8) งบประมาณด าเนินการ 
 

ตาราง 5.2-12 งบประมาณด าเนินการโครงการจัดท าระบบโครงสร้างเครือข่ายสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์
กระทรวงยุติธรรม 

ล าดับที ่ รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 อุปกรณ์ Core Switch IS104 2 ชุด 23,000,000 46,000,000 
2 Data Center Core Switch IS104 2 ชุด 16,000,000 32,000,000 
3 Top-of-Rack Switch IS104 4 ชุด 3,000,000 12,000,000 
4 Management Switch IS104 2 ชุด 250,000 500,000 
5 ค่าด าเนินการและค่าติดตั้ง IS104 - 9,050,000 9,050,000 
    รวม 99,550,000 
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5.2.1.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม 
ในปัจจุบันส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ให้บริการระบบสารสนเทศ

ต่าง ๆ แก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในส่วนภูมิภาค 
การให้บริการข้อมูลต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน  
ท าให้ระบบสารสนเทศของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมต้องสามารถให้บริการ
ได้อย่างต่อเนื่องหรือมีเวลาหยุดให้บริการของระบบสารสนเทศต่างๆ น้อยที่สุด  

ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการท างานและการให้บริการ
ระบบสารสนเทศต่างๆ ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมให้มีความต่อเนื่อง 
ปลอดภัย จึงจ าเป็นที่จะต้องจัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายสื่อสาร ศูนย์
คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถให้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
1) วัตถุประสงค ์

เพื่อจัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
กระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ระบบสารสนเทศของส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
2) เป้าหมาย 

ระบบสารสนเทศของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสามารถให้บริการได้
อย่างต่อเนื่อง 

 
3) ระยะเวลาด าเนินการ 

 
ตาราง 5.2-13 แผนการด าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม 

ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค     
2. ด าเนินการจัดซื้อและติดตั้ง     
3. น าไปใช้งาน     

 
4) กลุ่มเป้าหมาย 

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
 

5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
กระทรวงยุติธรรม มีระบบโครงสร้างเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
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6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมี ระบบเครือข่ ายสื่ อสาร 
ศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถให้บริการ
ได้อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
7) ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

8) งบประมาณด าเนินการ 
 

ตาราง 5.2-14 งบประมาณด าเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม 

ล าดับที ่ รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับมัลแวร์ขั้นสูง 
(Advance Malware Protection) Internal 
Zone 

IS105 1 ชุด 14,800,000 14,800,000 

2 อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับมัลแวร์ขั้นสูง 
(Advance Malware Protection)  
Internet Zone 

IS105 1 ชุด 4,800,000 4,800,000 

3 ปรับปรุงระบบป้องกันภัยคุกคามมัลแวร์ขั้นสูง 
(Advance Malware Protection)  
ส าหรับ Endpoint 

IS105 1000 
ชุด 

1,300 1,300,000 

4 อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ แบบที่ 1 
(Web Application Firewall) 

IS105 1 ชุด 3,800,000 3,800,000 

5 อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ แบบที่ 2 
(Web Application Firewall) 

IS105 1 ชุด 2,250,000 2,250,000 

6 ค่าด าเนินการและค่าติดตั้ง IS105 - 2,695,000 2,695,000 
    รวม 29,645,000 
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กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและให้บริการ 
แผนงานที่ 3 จัดท าระบบโครงสร้างพื้นฐานอาคารที่ท าการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ 
และศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม ่
ประกอบด้วย 6 โครงการ ดังนี ้
5.2.1.6 โครงการจัดท าศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ (Data Center)  

และ Network and Security Operation Center (NOC) 
กระทรวงยุติธรรม ได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารที่ท าการกระทรวงยุติธรรม

แห่งใหม่  ณ บริ เวณศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนบ้านเมตตา สถานพินิจ 
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร (แห่งเดิม) มีก าหนดแล้วเสร็จกลาง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ 
ภายในบริเวณเดียวกันเพื่อรองรับการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ  
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เป็นการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับภารกิจของกระทรวงยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใน
ปัจจุบันส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมอยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาระบบ Cloud 
Computing กระทรวงยุติธรรม ขึ้น ซึ่ งจะเริ่มให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเริ่มต้นจากส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรมในเดือนตุลาคม 2559 ไปจนครบ 10 หน่วยงานภายใต้สังกัด
กระทรวงยุติธรรม  

และในปัจจุบันส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ให้บริการระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ แก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงาน 
ในส่วนภูมิภาคการให้บริการข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน 
ท าให้ระบบสารสนเทศของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมต้องสามารถให้บริการ
ได้อย่างต่อเนื่องหรือมีเวลาหยุดให้บริการของระบบสารสนเทศต่าง ๆ น้อยที่สุด  

ดังนั้นเพื่อสนับสนุนการท างานและการให้บริการระบบสารสนเทศต่าง ๆ  
ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมให้มีความต่อเนื่อง จึงจ าเป็นที่จะต้องจัดท า 
โครงการจัดท าศูนย์คอมพิวเตอร์  กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่  (Data Center)  
และ Network and Security Operation Center (NOC) เพื่อให้ระบบสารสนเทศ
สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

 
1) วัตถุประสงค ์

เพื่อจัดท าศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ เพื่อให้ระบบสารสนเทศ
ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

 
2) เป้าหมาย 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ 
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3) ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ตาราง 5.2-15 แผนการด าเนินโครงการจัดท าศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ (Data Center) 
และ Network and Security Operation Center (NOC) 

ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค     
2 ด าเนินการจัดซื้อและติดตั้ง     
3 น าไปใช้งาน     

 
4) กลุ่มเป้าหมาย 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม 
แห่งใหม่  (Data Center) และ Network and Security Operation Center 
(NOC) 

 
6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

กระทรวงยุติธรรมมีศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ (Data Center) 
และ  Network and Security Operation Center (NOC) เพื่ อ ให้ ระบบ
สารสนเทศสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

 
7) ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

8) งบประมาณด าเนินการ 
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ตาราง 5.2-16 งบประมาณด าเนินการโครงการจัดท าศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่  
(Data Center) และ Network and Security Operation Center (NOC) 

ล าดับที ่ รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 ระบบไฟฟ้า IS106 1 ระบบ 8,380,000 8,380,000 
2 ระบบ BUSWAY ขนาด 1200A IS106 1 ระบบ 7,640,000 7,640,000 
3 ระบบพื้นยกส าเร็จรูป (300 ตรม.) IS106 1 ระบบ 2,738,000 2,738,000 
4 ระบบปรับอากาศควบคุมความชื้น IS106 1 ระบบ 7,450,000 7,450,000 
5 ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน IS106 1 ระบบ 1,369,000 1,369,000 
6 ระบบเครื่องจ่ายก าลังไฟฟ้าต่อเนื่อง  

ขนาด 120 KVA 
IS106 1 ระบบ 11,900,000 11,900,000 

7 ระบบตรวจจับควันไฟความไวสูง IS106 1 ระบบ 1,545,000 1,545,000 
8 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ IS106 1 ระบบ 5,180,000 5,180,000 
9 ระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ า IS106 1 ระบบ 1,300,000 1,300,000 
10 ระบบควบคุมการเข้า-ออกประตูอัตโนมัติ IS106 1 ระบบ 640,000 640,000 
11 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  

(CCTV System) 
IS106 1 ระบบ 610,000 610,000 

12 ระบบเฝ้าดูและระบบแจ้งเตือนสภาวะอัตโนมัติ IS106 1 ระบบ 1,160,000 1,160,000 
13 Server Rack IS106 30 ชุด 1,000,000 1,000,000 
14 งานปรับปรุงสถานที่ และกั้นห้อง IS106 1 ระบบ 5,500,000 5,500,000 
15 ระบบ Video Wall System IS106 1 ระบบ 3,500,000 3,500,000 
16 งานเฟอร์นิเจอร์ของห้อง NOC IS106 1 ระบบ 250,000 250,000 
17 ค่าด าเนินการและค่าติดตั้ง IS106 - 6,000,000 6,000,000 
    รวม 66,162,000 
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5.2.1.7 โครงการจ้างย้ายระบบเครือข่ายสื่อสารและถ่ายโอนระบบคอมพิวเตอร์ 
กระทรวงยุติธรรม ได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารที่ท าการกระทรวงยุติธรรม

แห่งใหม่  ณ บริ เวณศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนบ้านเมตตา สถานพินิจ 
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร  (แห่งเดิม) มีก าหนดแล้วเสร็จ 
กลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม 
แห่งใหม่ ภายในบริเวณเดียวกันเพื่อรองรับการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่าง ๆ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในการช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานรองรับภารกิจของกระทรวงยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และในปัจจุบันส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมอยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาระบบ 
Cloud Computing กระทรวงยุติธรรมขึ้น ซึ่งจะเริ่มให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเริ่มต้นจากส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรมในเดือนตุลาคม 2559 ไปจนครบ 10 หน่วยงานภายใต้สังกัด
กระทรวงยุติธรรม  

ด้วยปัจจัยทั้งทางด้านการให้บริการหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้สังกัด  
รวมทั้งการมีนโยบายทางด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ท าให้ระบบเครือข่ายสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์และระบบที่มีความจ าเป็นต่าง ๆ 
ต้องมีความเสถียร และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา  

ดังนั้นเพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรม 
ณ อาคารที่ท าการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ มีความพร้อมในการให้บริการ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ และความมั่นคงปลอดภัย 
ในปีงบประมาณ พ .ศ.  2561 ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ในฐานะหน่วยรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงมีความจ าเป็น 
ต้องจัดท าโครงการจ้างย้ายระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์   
กระทรวงยุติธรรม ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เข้าสู่ที่ตั้งพื้นที่อาคารที่ท าการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ 

 
1) วัตถุประสงค ์

เพื่อเคลื่อนย้ายระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงยุติธรรม 
จากอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
5 ธันวาคม 2550 มายัง อาคารที่ท าการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ โดยไม่ต้อง
ท าการปิดระบบที่ให้บริการ (Zero Downtime) 

 
2) เป้าหมาย 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสามารถให้บริการระบบสารสนเทศได้ 
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
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3) ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ตาราง 5.2-17 แผนการด าเนินโครงการจ้างย้ายระบบเครือข่ายสื่อสารและถ่ายโอนระบบคอมพิวเตอร์ 
ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค     
2 ด าเนินการจัดซื้อและติดตั้ง     
3 น าไปใช้งาน     

 
4) กลุ่มเป้าหมาย 

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
 

5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
มีการเคลื่อนย้ายระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงยุติธรรม 

 
6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและประชาชนทั่วไปสามารถใช้งาน 
ระบบสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศ 
ที่กระทรวงยุติธรรมให้บริการอยู่สามารถให้บริการได้อย่างมีเสถียรภาพ 

 
7) ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

8) งบประมาณด าเนินการ 
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ตาราง 5.2-18 งบประมาณด าเนินการโครงการจ้างย้ายระบบเครือข่ายส่ือสารและถ่ายโอนระบบคอมพิวเตอร์ 

ล าดับท่ี รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 Hardware Cloud เพ่ือรองรับการย้าย Site 
1.1 ตู้ส าหรับติดต้ังเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade 

(Enclosure/Chassis) 
IS107 1 ชุด 3,850,000 3,850,000 

1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  IS107 2 ชุด 1,820,000 3,640,000 
1.3 อุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก 

(External Storage) 
IS107 1 ชุด 11,360,000 11,360,000 

1.4 อุปกรณ์ SAN Switch IS107 1 ชุด 1,650,000 1,650,000 
1.5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Data Center 

(Aggregate Switch) 
IS107 1 ชุด 2,800,000 2,800,000 

1.6 ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IS107 1 ชุด 80,250 80,250 
2 Software Cloud เพ่ือรองรับการย้าย Site 

2.1 ชุดซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการระบบงาน
กลุ่มเมฆ (Cloud Service Software Suite)  

IS107 1 ระบบ 7,200,000 7,200,000 

2.2 ระบบเน็ตเวิร์คเสมือน IS107 1 ระบบ 1,700,000 1,700,000 
2.3 ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการ 

เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Hypervisor 
Management) 

IS107 1 ระบบ 332,000 332,000 

2.4 ซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัย 
ส าหรับระบบเสมือน (Hypervisor Security 
Software)  

IS107 1 ระบบ 2,500,000 2,500,000 

2.5 ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows Server  IS107 2 ชุด 267,500 535,000 
2.6 ซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล (Database) 

ส าหรับ Cloud management 
IS107 1 ระบบ 25,000 25,000 

2.7 ซอฟต์แวร์ระบบเสมือน IS107 2 ระบบ 98,000 196,000 
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ตาราง 5.2-18 งบประมาณด าเนินการโครงการจ้างย้ายระบบเครือข่ายสื่อสารและถ่ายโอนระบบคอมพิวเตอร ์(ต่อ) 

ล าดับที ่ รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

3 ค่าด าเนินการขนย้ายอุปกรณ์/ระบบ
ประกอบด้วย 

IS107 1 งาน 6,808,250 6,808,250 

3.1 ค่าขนย้ายอุปกรณ์/ระบบ โครงการ Cyber 
Security  

- - - - 

3.2 ค่าขนย้ายอุปกรณ์/ระบบ  
โครงการ MOJ Cloud 

- - - - 

3.3 ค่าขนย้ายอุปกรณ์/ระบบ VCS - - - - 
3.4 ค่าขนย้ายระบบ IP Phone เดิม - - - - 
3.5 ค่าขนย้ายอุปกรณ์ PC 1,000 เครื่อง, 

Scanner, Printer, Accessories  
(อาคารราชบุรีฯ และ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค 
ชั้น 22, 27) 

- - - - 

    รวม 42,676,500 
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5.2.1.8 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรศัพท์ (IP Phone) กระทรวงยุติธรรม 
การติดต่อสื่อสารเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินงาน ในการสร้างความเข้าใจ

อันดีต่อกัน การแจ้งผู้อื่นให้รับทราบและเข้าใจถึงเจตนา ความต้องการปัญหา 
ความคิด ความรู้สึก ความเข้าใจ แนวคิด การอธิบายในด้านภาพรวม รายละเอียด 
วัตถุประสงค์ เหตุผล เป้าหมาย และผลงาน การนัดหมาย และเรื่องอื่น ๆ ทุกเรื่อง 
การติดต่อสื่อสารในองค์กรนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้และเป็นปัจจัย
ส าคัญยิ่งที่จะเอื้อให้องค์กรประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการองค์กร  
ระบบโทรศัพท์จัดเป็นการติดต่อสื่อสารขั้นพื้นฐานในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานภายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กระทรวงยุติธรรมได้มีการวาง
โครงข่ายที่เชื่อมโยงถึงกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระบบเครือข่ายที่องค์กร 
มีอยู่ ไม่ ได้ถูกใช้งานหนักอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การใช้งานระบบเครือข่าย 
เกิดประโยชน์สูงสุด จึงควรศึกษาหาเทคโนโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในองค์กร 
เทคโนโลยี VoIP คือ การติดต่อสื่อสารทางเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นเทคโนโลยีใหม่
ส าหรับการโทรศัพท์ผ่านทางเครือข่าย เป็นทางเลือกส าหรับการใช้งานโทรศัพท์ 
ในอัตราค่าบริการที่ต่ า โดยสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

ปัจจุบันกระทรวงยุติธรรมได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารที่ท าการกระทรวง
ยุติธรรมแห่งใหม่ ณ บริเวณศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนบ้านเมตตา สถานพินิจ 
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร  (แห่งเดิม) มีก าหนดแล้วเสร็จ 
กลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระบบโทรศัพท์จัดเป็นโครงสร้างพื้นฐานอย่างนึง 
จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการจัดซื้อพร้อมติดต้ังระบบโทรศัพท์ (IP Phone) 

 
1) วัตถุประสงค ์

1.1) เพื่อจัดหาระบบโทรศัพท์ ให้ทันสมัยรองรับเทคโนโลยี VoIP  
1.2) เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบโทรศัพท์ รองรับการติดต่อสื่อสารทางภาพ  

ทางเสียง และการสื่อสารข้อมูลได้ด้วย 
1.3) เพื่อประหยัดงบประมาณ ลดคาใชจายในการติดตอสื่อสารทาง

โทรศัพทลง เนื่องจากระบบโทรศัพท์แบบเดิม สนทนาผ่านเสียงไดถูก
เปลี่ยนให อยู ในรูปแบบของการส่งข อมูลโดยผ่านโครงข ่าย
อินเทอร์เน็ต 

 
2) เป้าหมาย 

การติดต่อสื่อสารภายในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น  ท าให้การด า เนินงานเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 
ตามวัตถุประสงค์ 
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3) ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ตาราง 5.2-19 แผนการด าเนินโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรศัพท์ (IP Phone) กระทรวงยุติธรรม 
ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค     
2 ด าเนินการจัดซื้อและติดตั้ง     
3 น าไปใช้งาน     

 

4) กลุ่มเป้าหมาย 
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

 

5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
มีระบบโทรศัพท์ที่รองรับเทคโนโลยี VoIP จ านวน 1 ระบบ 

 

6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมสามารถติดต่อสื่อสารทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงานระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

7) ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 

8) งบประมาณด าเนินการ 
 

ตาราง 5.2-20 งบประมาณด าเนินการโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรศัพท์ (IP Phone) กระทรวงยุติธรรม 

ล าดับที ่ รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 อุปกรณ์ IP Phone ชนิดที่ 1 ส าหรับผู้บริหาร IS108 30 ชุด 60,000 1,800,000 
2 อุปกรณ์ IP Phone ชนิดที่ 2 IS108 1,970 ชุด 10,500 20,685,000 
3 ระบบบริหารจัดการระบบโทรศัพท์เครือข่าย

ภายในแบบ IP (Unified Communication 
Manager) 

IS108 1 ระบบ 22,500,000 22,500,000 

4 อุปกรณ์ Voice Gateway IS108 2 ชุด 700,000 1,400,000 
5 ค่าติดตั้งและด าเนินการ IS108 - - 4,600,000 
    รวม 50,985,000 
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5.2.1.9 โครงการติดตั้ งระบบเครื อข่ ายไร้ สาย (Wireless LAN) อาคารที่ ท าการ 
กระทรวงยุติธรรม 

กระทรวงยุติธรรมได้ด าเนินการสร้างอาคารที่ท าการกระทรวงยุติธรรม 
แห่งใหม่ขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับรองรับการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ 
ของหน่วยงาน จึงท าให้มีความจ าเป็นต้องติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย ให้ครอบคลุม 
ทุกพื้นที่ภายในอาคารที่ท าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อรองรับการให้บริการแก่
ผู้บริหาร บุคลากรกระทรวงยุติธรรมและประชาชนที่มาติดต่อราชการ ให้สามารถ
ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงยุติธรรม ได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว 
และรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ที่หลากหลาย ได้ทุกที่ ทุกเวลา 

 
1) วัตถุประสงค ์

เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ สามารถใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงยุติธรรมและอินเทอร์เน็ตได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 
2) เป้าหมาย 

ผู้บริหาร บุคลากรและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ สามารถใช้งานระบบ
สารสนเทศกระทรวงยุติธรรมและอินเทอร์เน็ต ได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย 

 
3) ระยะเวลาด าเนินการ 

 
ตาราง 5.2-21 แผนการด าเนินโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) อาคารที่ท าการ 
กระทรวงยุติธรรม 

ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค     
2 ด าเนินการจัดซื้อและติดตั้ง     
3 น าไปใช้งาน     

 
4) กลุ่มเป้าหมาย 

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
 

5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
มีระบบเครือข่ายไร้สาย ให้บริการภายในอาคารที่ท าการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ 
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6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ภายในอาคารที่ท าการ
กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตและเข้าถึงระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงานผ่านระบบเครือข่ายไร้สายได ้

 
7) ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

8) งบประมาณด าเนินการ 
 

ตาราง 5.2-22 งบประมาณด าเนินการโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) อาคารที่ท าการ 
กระทรวงยุติธรรม 

ล าดับที ่ รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 อุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย 
(Wireless Controller) 

IS109 2 ชุด 4,000,000 8,000,000 

2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless 
Access Point) 

IS109 125 ชุด 58,500 7,312,500 

3 ระบบบริหารจัดการเครือข่ายไร้สาย 
(Wireless Management) 

IS109 1 ระบบ 750,000 750,000 

4 ระบบพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าใช้งานเครือข่าย 
(Identity Service Engine) 

IS109 2 ชุด 2,500,000 5,000,000 

5 ระบบติดตามต าแหน่งบนเครือข่ายไร้สาย 
(Wireless Location Tracking) 

IS109 1 ระบบ 8,345,000 8,345,000 

6 ระบบ Internet Kiosk IS109 1 ระบบ 1,500,000 1,500,000 
7 ค่าด าเนินการและค่าติดตั้ง IS109 - - 3,090,500 
    รวม 33,998,000 
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5.2.1.10 โครงการจัดท าระบบสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอล (Digital Signage)  
และระบบบริหารจัดการห้องประชุม (Reservation Meeting Room System)  
อาคารที่ท าการ กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ 

เนื่องจากกระทรวงยุติธรรมได้ด าเนินการสร้างอาคารที่ท าการกระทรวงยุติธรรม
แห่งใหม่ และปัจจุบันส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ให้บริการประชาชน 
ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน 
ที่มาติดต่อยังกระทรวงยุติธรรม 

ดังนั้นส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจึงมีความจ าเป็นที่จะใช้ระบบดิจิตอล 
เข้ามาร่วมกับการเผยแพร่วิดิทัศน์ ท าให้สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและข้อมูล 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและยังมีความยืดหยุ่น 
ในการใช้งานสูง ควบคุมและจัดการตารางเวลาได้ แก้ไขรูปแบบของหน้าจอ  
แสดงผลได้ โดยเนื้อหาที่สามารถแสดงบนจอภาพได้นั้น มีทั้งวิดีโอ เสียง ข้อความ 
รูปภาพ หรือ ข่าวสารจากเว็บไซต์ อีกทั้งยังสามารถน าเทคโนโลยี Sensor 
ก าหนดให้หน้าจอแสดงผลเมื่อมีคนเดินผ่านได้ เป็นต้น 

 
1) วัตถุประสงค ์

เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกระทรวงยุติธรรม 

 
2) เป้าหมาย 

เพิ่มภาพลักษณ์ให้กับกระทรวงยุติธรรมและเป็นช่องทางในการแจ้ง  
ประกาศข่าวสารให้กับบุคคลภายนอกและบุคคลภายใน สร้างความน่าสนใจ
และสื่อสารได้เข้าใจง่าย 

 
3) ระยะเวลาด าเนินการ 

 
ตาราง 5.2-23 แผนการด าเนินโครงการจัดท าระบบสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอล (Digital Signage) 
และระบบบริหารจัดการห้องประชุม (Reservation Meeting Room System) อาคารที่ท าการ 
กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ 

ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค     
2 ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง     
3 น าไปใช้งาน     
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4) กลุ่มเป้าหมาย 
4.1) ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
4.2) ประชาชน 

 

5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ  
ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 

6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เพิ่มภาพลักษณ์ให้กับกระทรวงยุติธรรม โดยเป็นช่องทางในการแจ้ง  
ประกาศข่าวสารให้กับบุคคลภายนอกและบุคคลภายใน สร้างความน่าสนใจ
และสื่อสารได้เข้าใจง่าย 

 

7) ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 

8) งบประมาณด าเนินการ 
ตาราง 5.2-24 งบประมาณด าเนินการโครงการจัดท าระบบสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอล (Digital Signage) 
และระบบบริหารจัดการห้องประชุม (Reservation Meeting Room System) อาคารที่ท าการ 
กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ 

ล าดับที ่ รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

ระบบสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอล (Digital Signage System) อาคารที่ท าการกระทรวงยุติธรรม 
1 ระบบบริหารจัดการ ระบบสื่อประชาสัมพันธ์

ทางจอภาพดิจิตอล (Digital Signage 
Management) 

IS110 1 ชุด 200,000 200,000 

2 อุปกรณ์ Interactive Board and Way Finding IS110 2 จุด 350,000 700,000 
3 อุปกรณ ์Information Display IS110 2 ชุด 100,000 200,000 
4 อุปกรณ์ Indoor Display IS110 25 ชุด 85,000 2,125,000 

ระบบบริหารจัดการห้องประชุม (Reservation Meeting Room) 
1 ซอฟต์แวร์แสดงห้องประชุม (Room Display 

Management) 
IS110 1 ระบบ 400,000 400,000 

2 จอประชาสัมพันธ์ห้องประชุม  
ส าหรับห้องประชุมขนาดใหญ ่

IS110 5 ชุด 75,000 375,000 

3 จอประชาสัมพันธ์ห้องประชุม  
ส าหรับห้องประชุมขนาดเล็ก 

IS110 20 ชุด 60,000 1,200,000 

4 อุปกรณ ์Interactive Table  
ส าหรับการวางแผน การประชุม 

IS110 1 ชุด 200,000 200,000 

5 ค่าด าเนินการและค่าติดตั้ง    1,440,000 
    รวม 6,840,000 
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5.2.1.11 โครงการจัดหาและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานแบบเสมือน (Virtual Office) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

เนื่องด้วยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 
ได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยเพื่อประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
และลดค่าครองชีพของข้าราชการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. 2556- พ.ศ.2561) “ข้อ 2.1.4.1 น าเทคโนโลยีมาใช้ภายในองค์การ  
เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารงานของภาครัฐมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น ยกระดับคุณภาพ การให้บริการประชาชน สร้าง
ความโปร่งใสในการด าเนินงานและให้บริการ รวมทั้ง ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานแบบ
เวอร์ช่วล (Virtual Office) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ และประหยัด
ค่าใช้จ่าย”  

ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม สามารถประหยัด
ค่าใช้จ่าย ประหยัดพลังงานเพิ่มศักยภาพ และอ านวยความสะดวกทางด้านการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังช่วยให้หน่วยงานมีความคล่องตัวเตรียมพร้อมรับมือ
กับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ตลอดเวลา ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจึง
เห็นสมควรที่ต้องจัดท าโครงการจัดหาและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานแบบเสมือน 
(Virtual Office) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

 
1)  วัตถุประสงค ์

1.1) เพื่อด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) 

1.2) เพื่อสนับสนุนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้มีการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใช้ไอทีขับเคลื่อนภารกิจหลักของหน่วยงาน 

1.3) เพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานให้มีความสะดวก สามารถท างานได้ 
ทุกเวลา ทุกสถานที่ ท าให้มีความคล่องตัวในการท างาน 

 
2)  เป้าหมาย 

2.1) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีระบบการปฏิบัติงานแบบเสมือน 
(Virtual Office) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

2.2) ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ 
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3)  ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ตาราง 5.2-25 แผนการด าเนินโครงการจัดหาและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานแบบเสมือน (Virtual Office) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค     
2 ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง     
3 น าไปใช้งาน     

 
4)  กลุ่มเป้าหมาย 

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
 

5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีระบบการปฏิบัติงานแบบเสมือน (Virtual 
Office) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

 
6)  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีความพร้อมในการรับมือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ 

6.2) สามารถลดต้นทุนในระยะยาวด้านการลงทุนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ 
รวมถึงการจัดสรรให้กับผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการประมวลผล
จะอยูท่ี่ส่วนกลาง 

6.3) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการใช้พลังงาน โดยเลือกใช้เทคโนโลยี
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green IT) 

6.4) ผู้ปฏิบัติงานสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์ 
เช่น กรณีที่เดินทางไปราชการ ประชุม สัมมนา โดยไม่ได้อยู่ที่หน่วยงาน 

6.5) ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของหน่วยงานมีความมั่นคงปลอดภัย
จากภัยคุกคามต่างๆ เนื่องจากมีการบริหารจัดการระบบแบบรวมศูนย ์
 

7)  ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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8) งบประมาณด าเนินการ 
 

ตาราง 5.2-26 งบประมาณด าเนินการโครงการจัดหาและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานแบบเสมือน (Virtual 
Office) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
ล าดับ

ที ่
รายการค่าใชจ้่าย รหัส

อ้างอิง 
จ านวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคารวม 
(บาท) 

 ระบบการปฏิบัติงานแบบเสมือน (Virtual Office) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
1 โปรแกรมจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน 

(Virtualization Desktop) 
IS111 1 ระบบ 15,500,000 15,500,000 

2 ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส  
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

IS111 1 ระบบ 2,700,000 2,700,000 

3 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายชนิด  
Thin Client 

IS111 600 ชุด 14,000 8,400,000 

4 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

IS111 600 ชุด 10,000 6,000,000 

5 ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน IS111 600 ชุด 11,000 6,600,000 

6 ค่าด าเนินการและค่าติดตั้ง - - - 3,920,000 

 รวมทั้งสิ้น 43,120,000 
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5.2.1.12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการด้วยโปรแกรมจัดการส านักงาน 
กระทรวงยุติธรรม 

ในปัจจุบันส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมใช้งานโปรแกรมจัดการ
ส านักงานที่มีประสิทธิภาพและมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ครบตามจ านวน
ผู้ใช้งาน ท าให้การปฏิบัติงานไม่เต็มประสิทธิภาพและต่อเนื่อง บางครั้งโปรแกรม
จัดการส านักงานไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นโปรแกรมไม่มีลิขสิทธิ์ 
และอาจท าให้เกิดช่องโหว่แก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานได ้   

ดั งนั้ นเพื่ อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ ปฏิบัติ งานของหน่ วยงานภายใน 
กระทรวงยุติธรรมใช้งานโปรแกรมจัดการส านักงานที่มีประสิทธิภาพและมีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงเป็นการป้องกันระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
ให้มีความมั่นคงปลอดภัย สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง จึงจ าเป็นที่จะต้องจัดท า
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการด้วยโปรแกรมจัดการส านักงาน  
กระทรวงยุติ ธรรม ให้กับส่วนราชการในสั งกัดกระทรวงยุติ ธรรม เพื่ อให้ 
ระบบสารสนเทศสามารถให้บริการและอ านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชนได้อย่าง
ต่อเนื่อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
1) วัตถุประสงค ์

เพื่อจัดหาโปรแกรมจัดการส านักงานที่มีประสิทธิภาพและมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ให้กับผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
น ามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพื่อให้การบริการงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตอบสนองต่อบทบาทภารกิจของ
ส่วนราชการและสามารถปฏิบัติภารกิจด้านการอ านวยความยุติธรรมให้แก่
ประชาชน ได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 
2) เป้าหมาย 

ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีโปรแกรมจัดการ
ส านักงานส าหรับใช้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย 
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3) ระยะเวลาด าเนินการ 
 
ตาราง 5.2-27 แผนการด าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการด้วยโปรแกรมจัดการส านักงาน 
กระทรวงยุติธรรม 

ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค     
2 ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง     
3 น าไปใช้งาน     

 
4) กลุ่มเป้าหมาย 

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
 

5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
มีโปรแกรมจัดการส านักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

 
6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1) สามารถลดต้นทุนในระยะยาวด้านการลงทุนเครื่องคอมพิวเตอร์
ใหม่ รวมถึงการจัดสรรให้กับผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจาก 
การประมวลผลจะอยู่ที่ส่วนกลาง 

6.2) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการใช้พลังงาน โดยเลือกใช้เทคโนโลยี 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green IT) 

6.3) ผู้ปฏิบัติงานสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์ 
อาทิ กรณีที่เดินทางไปราชการ ประชุม สัมมนา โดยไม่ได้อยู่ที่
หน่วยงาน 

6.4) ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของหน่วยงานมีความมั่นคง
ปลอดภัยจากภัยคุกคามต่าง ๆ เนื่องจากมีการบริหารจัดการระบบ
แบบรวมศูนย ์

 
7) ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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8) งบประมาณด าเนินการ 
 
ตาราง 5.2-28 งบประมาณด าเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการด้วยโปรแกรมจัดการ
ส านักงาน กระทรวงยุติธรรม 

ล าดับที ่ รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่าเช่าใช้รายปีโปรแกรมจัดการส านักงาน 
แบบออนไลน ์

IS112 8,000 
Licenses 

2,900 23,200,000 

    รวม 23,200,000 
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กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาความมั่นคงปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานตามมาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศกระทรวงยุติธรรม 
ประกอบด้วย 2 โครงการ ดังนี ้
5.2.1.13 โครงการจัดท าระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม 

ในปัจจุบันส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ ให้บริการระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ แก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในส่วน
ภูมิภาค การให้บริการข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน  
ท าให้ระบบสารสนเทศของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมต้องสามารถให้บริการ
ได้อย่างต่อเนื่องหรือมีเวลาหยุดให้บริการของระบบสารสนเทศต่าง ๆ น้อยที่สุด  

ดังนั้นเพื่อสนับสนุนการท างานและการให้บริการระบบสารสนเทศต่าง ๆ 
ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมให้มีความต่อเนื่อง ปลอดภัย จึงจ าเป็น 
ที่จะต้องจัดท าโครงการจัดท าระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถให้บริการได้ 
อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

1) วัตถุประสงค ์
เพื่อให้ระบบสารสนเทศของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสามารถให้บริการได้
อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

2) เป้าหมาย 
ระบบสารสนเทศของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสามารถให้บริการได้
อย่างต่อเนื่อง 

 

3) ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ตาราง 5.2-29 แผนการด าเนินโครงการจัดท าระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
กระทรวงยุติธรรม 

ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค     
2 ด าเนินการจัดซื้อและติดตั้ง     
3 น าไปใช้งาน     

 

4) กลุ่มเป้าหมาย 
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
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5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
มีระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม 

 

6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีระบบรักษาความปลอดภัย
เครือข่ายสื่อสารศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ระบบสารสนเทศ
สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

7) ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 

8) งบประมาณด าเนินการ 
 

ตาราง 5.2-30 งบประมาณด าเนินการโครงการจัดท าระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม 

ล าดับที ่ รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่ายแบบที่ 1 
(WAN Zone) 

IS201 2 ชุด 6,000,000 12,000,000 

2 อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่ายแบบที่ 2  
(Data Center Zone) 

IS201 2 ชุด 15,000,000 30,000,000 

3 อุปกรณ์ Application Delivery Control (ADC) IS201 2 ชุด 8,500,000 17,000,000 
4 อุปกรณ์ Global Server Load Balance IS201 2 ชุด 4,000,000 8,000,000 
5 อุปกรณ์บริหารจัดการ IP Address, DNS, 

DHCP 
IS201 2 ชุด 1,850,000 3,700,000 

6 ระบบตรวจสอบประสิทธิภาพระบบเครือข่าย 
(Performance Analytic System) 

IS201 1 ระบบ 10,000,000 10,000,000 

7 ปรับปรุง อุปกรณ์ Existing Data Center 
Core Switch (Cisco Nexus 7009) 

IS201 2 ชุด 150,000 300,000 

8 ปรับปรุงอุปกรณ์ Existing Data Center 
Aggregation Switch (Cisco Nexus 
5548UP) 

IS201 2 ชุด 520,000 1,040,000 

9 ปรับปรุงระบบควบคุม Traffic บน 
ระบบเครือข่าย (Bandwidth Management) 
(AC-1440) 

IS201 2 ชุด 3,000,000 6,000,000 

10 ค่าด าเนินการและค่าติดตั้ง IS201 - 8,804,000 8,804,000 
    รวม 96,844,000 
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5.2.1.14 โครงการจัดท าศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง (DR Site) กระทรวงยุติธรรม ระยะที่ 2 
ในปัจจุบันส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ให้บริการระบบสารสนเทศ

ต่าง ๆ แก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในส่วนภูมิภาค 
การให้บริการข้อมูลต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน  
ท าให้ระบบสารสนเทศของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมต้องสามารถให้บริการ
ได้อย่างต่อเนื่องหรือมีเวลาหยุดให้บริการของระบบสารสนเทศต่าง ๆ น้อยที่สุด  

ดังนั้นเพื่อสนับสนุนการท างานและการให้บริการระบบสารสนเทศต่าง ๆ 
ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมให้มีความต่อเนื่อง จึงจ าเป็นที่จะต้องจัดท า
ศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง (DR Site) เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถให้บริการ 
ได้อย่างต่อเนื่องเมื่อระบบสารสนเทศภายในส่วนกลางไม่สามารถให้บริการได้ 
รวมถึงการจัดสรรพื้นที่ส าหรับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่มี 
ความต้องการใช้พื้นที่ของศูนย์ปฏิบัติงานส ารองในการจัดท าศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง
ของหน่วยงานนั้น ๆ 

 
1) วัตถุประสงค ์

เพื่อจัดท าศูนย์ปฏิบัติงานส ารองเพื่อให้ระบบสารสนเทศของส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรมสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

 
2) เป้าหมาย 

ระบบสารสนเทศของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสามารถให้บริการได้
อย่างต่อเนื่อง ในกรณีระบบสารสนเทศหลังภายในส่วนกลางไม่สามารถ
ให้บริการได้ 

 
3) ระยะเวลาด าเนินการ 

 
ตาราง 5.2-31 แผนการด าเนินโครงการจัดท าศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง (DR Site) กระทรวงยุติธรรม ระยะที่ 2 

ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค     
2 ด าเนินการจัดซื้อและติดตั้ง     
3 น าไปใช้งาน     

 
4) กลุ่มเป้าหมาย 

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
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5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
มีศูนย์ปฏิบัติงานส ารองกลาง (DR Site) กระทรวงยุติธรรม 

 
6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

กระทรวงยุติธรรมมีศูนย์ปฏิบัติงานส ารองเพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

 
7) ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

8) งบประมาณด าเนินการ 
 

ตาราง 5.2-32 งบประมาณด าเนินการโครงการจัดท าศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง (DR Site) กระทรวงยุติธรรม ระยะที่ 2 

ล าดับที ่ รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 ศูนย์ข้อมูลส ารอง 
1.1 อุปกรณ์ Datacenter Core Switch IS202 2 ชุด 6,420,000 12,840,000 
1.2 อุปกรณ ์Datacenter Aggregation Switch IS202 2 ชุด 2,354,000 4,708,000 
1.3 อุปกรณ ์Distributed Switch  IS202 2 ชุด 674,100 1,348,200 
1.4 อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง(Router) แบบที ่1 IS202 1 ชุด 1,281,500 1,281,500 
1.5 อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง(Router) แบบที ่2 IS202 1 ชุด 1,281,500 1,281,500 
1.6 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Firewall  

แบบที่ 1 
IS202 1 ชุด 4,800,000 4,800,000 

1.7 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Firewall  
แบบที่ 2 

IS202 1 ชุด 3,210,000 3,210,000 

1.8 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย  
Web Application Firewall  

IS202 1 ชุด 5,885,000 5,885,000 

1.9 อุปกรณ์ตรวจสอบและเฝ้าระวังระบบเครือข่าย 
(Intrusion Prevention System) 

IS202 1 ชุด 3,300,000 3,300,000 

1.10 อุปกรณ์ Load balance Server IS202 1 ชุด 2,400,000 2,400,000 
1.11 อุปกรณ์ควบคุม Traffic บนระบบเครือข่าย 

(Bandwidth Management) 
IS202 1 ชุด 2,675,000 2,675,000 

1.12 อุปกรณ์บันทึกข้อมูลทางด้านการรักษา 
ความปลอดภัยในเครือข่าย (SIEM) 

IS202 1 ชุด 6,420,000 6,420,000 

1.13 อุปกรณ์เทียบเวลามาตรฐาน (NTP Server) IS202 1 ชุด 500,000 500,000 
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ตาราง 5.2-32 งบประมาณด าเนินการโครงการจัดท าศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง (DR Site) กระทรวงยุติธรรม ระยะที่ 2 (ต่อ) 

ล าดับที ่ รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1.14 อุปกรณ์ Global Server Load Balance IS202 1 ชุด 4,000,000 4,000,000 
1.15 ตู้ส าหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade 

(Enclosure/Chassis)   
IS202 2 ชุด 3,841,300 7,682,600 

1.16 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade  IS202 12 ชุด 2,445,650 29,347,800 
1.17 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับระบบบริหาร

จัดการ 
IS202 2 ชุด 1,284,000 2,568,000 

1.18 อุปกรณ์ส าหรบัจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก 
(External Storage) 

IS202 1 ชุด 34,000,000 34,000,000 

1.19 อุปกรณ์ SAN Switch IS202 2 ชุด 1,641,380 3,282,760 
1.20 อุปกรณ์แม่ข่ายส ารองข้อมูล IS202 1 ชุด 1,284,000 1,284,000 
1.21 อุปกรณ์ส ารองข้อมูลแบบ Tape  IS202 1 ชุด 1,600,000 1,600,000 
1.22 ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IS202 5 ชุด 80,250 401,250 
1.23 ชุดซอฟตแ์วร์ระบบบริหารจัดการระบบงาน

กลุ่มเมฆ (Cloud Service Software Suite)  
IS202 1 ชุด 12,000,000 12,000,000 

1.24 ซอฟตแ์วร์ระบบ Network Virtualization IS202 1 ชุด 8,223,200 8,223,200 
1.25 ซอฟตแ์วร์ระบบบริหารจัดการเครื่อง

คอมพิวเตอร์เสมือน (Hypervisor Management) 
IS202 1 ชุด 331,700 331,700 

1.26 ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows Server 
แบบที่ 1 

IS202 12 ชุด 330,500 3,966,000 

1.27 ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows Server 
แบบที่ 2 

IS202 7 ชุด 32,000 224,000 

1.28 ซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล (Database) 
ส าหรับ Cloud management 

IS202 2 ชุด 26,750                   53,500                          

1.29 ซอฟตแ์วร์ส ารองข้อมูล IS202 1 ระบบ 10,700,000 10,700,000 
1.30 ซอฟตแ์วร์กู้คนืศูนย์ส ารองข้อมูล IS202 1 ระบบ 13,216,640 13,216,640 
1.31 ซอฟตแ์วร์ระบบรักษาความปลอดภัยส าหรับ

ระบบเสมือน (Hypervisor Security Software) 
IS202 1 ระบบ 5,760,000 5,760,000 

1.32 ซอฟตแ์วร์ตรวจสอบระบบแบบรวมศูนย์ IS202 1 ระบบ 10,000,000 10,000,000 
2. ค่าเชื่อมโยงสัญญาณ 
2.1 ค่าเช่าวงจรเชื่อมโยงสัญญาณ ระหว่างศูนย์ข้อมูล IS202 1 ชุด 34,102,400 34,102,400 
2.2 ค่าเช่าวงจรเชื่อมโยงสัญญาณอินเทอร์เน็ต IS202 1 ชุด 1,625,200 1,625,200 
3. ค่าด าเนินการ และทดสอบระบบศูนย์ส ารอง

ข้อมูล 
IS202 1 ชุด 

15,700,000 15,700,000 
    รวม 250,718,250 
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กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาความมั่นคงปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานตามมาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 2 จัดท าระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยและระบบบริหารการให้บริการ  
Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม 
ประกอบด้วย 2 โครงการ ดังนี ้
5.2.1.15 โครงการจั ดท าระบบการควบคุ มการ เข้ าถึ งระบบ ( Access Control)  

แบบ Multi-Factor 
กระทรวงยุติธรรมด าเนินการพัฒนาระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม 

ขึ้นเพื่อให้บริการกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจ านวน 10 หน่วยงาน 
โดยมีการเริ่มการให้บริการในลักษณะ  IaaS และ PaaS บางส่วน และมีแผน 
การขยายการให้บริการเป็น PaaS และ SaaS เต็มรูปแบบ โดยกระทรวงยุติธรรม
ได้ท าแผนในการพัฒนาระบบ Cloud Computing อย่างต่อเนื่อง ทั้ งในด้าน
ความสามารถรองรับและประสิทธิภาพการให้บริการ การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
รวมทั้งการบริหารการให้บริการ อีกเรื่องหนึ่งที่กระทรวงยุติธรรมให้ความส าคัญ 
กับการควบคุมการเข้าถึงระบบ Cloud Computing ของผู้ใช้บริการที่อยู่ภายใต้
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานภายนอกที่มาใช้งานระบบ  
โดยต้องมีระบบพิสจูน์และยืนยันตัวตนที่น่าเชื่อถือ 

ดั ง นั้ น เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร ค วบคุ ม ก า ร เ ข้ า ถึ ง ร ะบบ  Cloud Computing  
ของผู้ใช้บริการเป็นอย่างมั่นคงปลอดภัย มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่น่าเชื่อถือ
กระทรวงยุติธรรมจึงได้จัดท าโครงการจัดท าระบบการควบคุมการเข้าถึง 
ระบบ (Access Control) แบบ Multi-Factor 

 
1) วัตถุประสงค ์

เพื่อจัดท าระบบควบคุมการเข้าถึงระบบ Cloud Computing แบบ Multi-Factor 
ให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่น่าเชื่อถือ 

 
2) เป้าหมาย 

กระทรวงยุติธรรมมีระบบ Cloud Computing แบบ Multi-Factor 
 

3) ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ตาราง 5.2-33 แผนการด าเนินโครงการจัดท าระบบการควบคุมการเข้าถึงระบบ (Access Control)  
แบบ Multi-Factor 

ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 จัดจ้างโครงการจัดท าระบบการควบคุมการเข้าถึงระบบ  

(Access Control) แบบ Multi-Factor 
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4) กลุ่มเป้าหมาย 
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
 

5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
การเข้าถึงระบบสารสนเทศที่มีความส าคัญที่ให้บริการบนระบบ Cloud 
Computing กระทรวงยุติธรรม มีการควบคุมการเข้าถึงระบบ (Access 
Control) แบบ Multi-Factor 

 
6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

การเข้าถึงระบบสารสนเทศที่มีความส าคัญที่ให้บริการบนระบบ Cloud 
Computing มีความมั่นคงปลอดภัย 

 
7) ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

8) งบประมาณด าเนินการ 
 

ตาราง 5.2-34 งบประมาณด าเนินการโครงการจัดท าระบบการควบคุมการเข้าถึงระบบ (Access 
Control) แบบ Multi-Factor 

ล าดับที ่ รายการ 
จ านวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

1. ค่าซอฟต์แวร์ระบบการควบคุมการเข้าถึง  1 ระบบ 13,500,000 13,500,000 

2 ค่า SMS OTP Message (1,000,000 SMS) - 500,000 500,000 
3 ค่าพัฒนา ปรับแต่งและติดต้ังระบบ - 1,000,000 1,000,000 

 รวม 15,000,000 
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5.2.1.16 โครงการจั ดท ามาตรฐานความมั่ น ค งปลอดภั ย  Cloud Computing  
กระทรวงยุติธรรม 

ในปัจจุบันส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้จัดท าระบบ Cloud Computing 
กระทรวงยุติธรรม ตามนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นการบูรณการโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร บูรณาการศูนย์คอมพิวเตอร์ภายในกระทรวงยุติธรรม 
และเพื่อรองรับการให้บริการดิจิทัลส าหรับกระทรวงยุติธรรมและส่วนราชการ 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งปัจจุบันได้ด าเนินการในระยะที่ 1 เรียบร้อย 
และมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเริ่มเข้ามาใช้บริการจ านวนมากขึ้น 

ดังนั้น เพื่อ เป็นการยกระดับด้านการบริหารความมั่นคงปลอดภัย 
ระบบ Cloud Computing ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล ตามแนวทางของ 
ISO/IEC 27001 และสร้างความน่าเชื่อถือ และความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการ 
จึงได้มีการจัดท าโครงการจัดท ามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย Cloud Computing 
กระทรวงยุติธรรม  

 
1) วัตถุประสงค ์

เ พื่ อ จั ด ท า ม า ต ร ฐ า น ค ว า ม มั่ น ค ง ป ล อ ด ภั ย  Cloud Computing  
กระทรวงยุติธรรม ให้ระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรมมี 
การบริหารความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 

 
2) เป้าหมาย 

การบริหารความมั่นคงปลอดภัยระบบ Cloud Computing ให้อยู่ ใน 
ระดับมาตรฐานสากล สร้างความน่าเชื่อถือ และความมั่นคงปลอดภัย 
ในการใช้บริการ 

 
3) ระยะเวลาด าเนินการ 

 
ตาราง 5.2-35 แผนการด าเนินโครงการจัดท ามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย Cloud Computing 
กระทรวงยุติธรรม 

ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 จัดจ้างโครงการจัดท ามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย 

Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม 
    

 
4) กลุ่มเป้าหมาย 

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
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5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
กระทรวงยุติธรรม มีระบบ Cloud Computing ที่มีการบริหารความมั่นคง
ปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 

 
6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

กระทรวงยุติธรรม มีระบบ Cloud Computing ที่มีการบริหารความมั่นคง
ปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
7) ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

8) งบประมาณด าเนินการ 
 

ตาราง 5.2-36 งบประมาณด าเนินการโครงการจัดท ามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย Cloud Computing 
กระทรวงยุติธรรม 

ล าดับที ่ รายการ 
วุฒิ

การศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า 

ประสบการณ ์
(ปี) 

จ านวน 
(คน-เดือน) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่าจ้างผู้เขี่ยวชาญ 

1.1 ผู้จัดการโครงการ ป. โท 28 12 168,600 2,023,200 
1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ

บริหารความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 

ป. โท 28 9 168,600 1,348,800 

1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ 
Cloud Computing 

ป. โท 28 5 168,600 843,000 

1.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ICT 

ป. โท 28 5 168,600 843,000 

1.5 นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส ป. โท 18 12 107,700 1,292,400 
1.6 วิศวกรระบบอาวุโส ป. โท 18 12 107,700 1,292,400 
1.7 นักวิเคราะห์ระบบ ป. ตร ี 12 12 63,500 762,000 
1.8 วิศวกรระบบ ป. ตร ี 12 12 63,500 762,000 
1.9 เลขานุการโครงการ ป. ตร ี 8 12 42,000 504,400 
2 ค่าด าเนินการ - - - 357,200 357,200 

   รวม 9,670,600 
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5.2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2: เพิ่มขีดความสามารถ และสร้างมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถ และสร้างมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นยุทธศาสตร์ 

ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมาตรฐาน และการปรับปรุงงานด้านต่าง ๆ อาทิ การสร้างมาตรฐานการให้บริการ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การสร้างมาตรฐานข้อมูลเพื่อการใช้งานร่วมกันของกระทรวงยุติธรรม 
การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ 2  
มีรายละเอียดดังนี ้

กลยุทธ์ที่ 1: เสริมสร้างความร่วมมือด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
แผนงานที่ 1: ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กระบวนงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 
ประกอบด้วย 3 โครงการ ดังนี ้
5.2.2.1 โครงการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
เนื่องด้วยรัฐบาลมีแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี

ยุทธศาสตร์ที่  3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึง เท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
และยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล กระทรวงยุติธรรม
เป็นหน่วยงานภาครัฐมีบทบาทหน้าที่หลักในให้บริการงานยุติธรรม และสร้างความ
เท่าเทียมในสังคม โดยกระทรวงยุติธรรมในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุม
บทบาทหน้าที่และงานบริการ ซึ่งการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ 
เพื่อให้สอดรับกับการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่ง รวมถึงตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 
1) วัตถุประสงค ์

1.1) เพื่อปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ  ให้สอดรับ 
กับการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

1.2) เพื่อปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ ให้ทันสมัย 
เป็นปัจจุบัน เหมาะสมต่อเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

 
2) เป้าหมาย 

2.1) กระทรวงยุติธรรมมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่ทันสมัย 
เหมาะสม ต่อการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล 

2.2) กระทรวงยุติธรรมสามารถปฏิบัติงาน และให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
 โครงการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วยการด าเนินงาน ดังนี ้
3.1) พิจารณาโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  หรือ กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับที่ส่งผลต่อแนวปฏิบัติของหน่วยงาน  
3.2) ศึกษา ทบทวน และปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ 

ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
3.3) ประกาศใช้งาน 
 

4) ระยะเวลาด าเนินการ 
ด าเนินการเมื่อมีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ มีประกาศกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่ส่ งผลต่อแนวปฏิบัติของหน่วยงาน รายละเอียดกิจกรรม  
แสดงดังตาราง 5.2-37 

 
ตาราง 5.2-37 แผนการด าเนินโครงการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1 1.1 พิจารณาโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับที่ส่งผลต่อแนวปฏิบัติของหน่วยงาน 

1.2 ศึกษา ทบทวน และปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ 
ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

1.3 ประกาศใช้งาน 

     

 
5) กลุ่มเป้าหมาย 

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
 

6) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่ ได้รับการปรับปรุงให้สอดรับ 
กับการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
7) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1) กระทรวงยุติธรรมมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่สอดรับ 
กับการปฏิบัติงานและการให้บริการด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

7.2) กระทรวงยุติธรรมพัฒนาขีดความสามารถด้านการปฏิบัติงาน  
และการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
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8) ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

9) งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใชง้บประมาณในการด าเนินงาน 

 
5.2.2.2 โครงการผลักดันให้บุคลากรมีการติดต่อประสานงานผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสาร

ภาครัฐ 
ในปัจจุบันเป็นยุคเทคโนโลยีดิจิทัลที่ต้องการความรวดเร็ว ฉับไว ทั้งข้อมูล

การปฏิบัติงาน และการติดต่อสื่อสาร อีกทั้งยังมีการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ไร้สาย
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้รัฐบาลเกิดแนวคิด 
ในการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยพัฒนา 
การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเดิมไปเป็นรูปแบบการบริหารงานภาครัฐแบบใหม่ 
ด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน  

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนข้างต้น กระทรวงยุติธรรมต้องผลักดัน
การปฏิบัติงานภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประสานงานของบุคลากร  
และหน่วยงานด้วยการใช้ช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางภาครัฐ  
อาทิ  จ ดหมายอิ เ ล็ กท รอนิ กส์ ภ าค รั ฐ  (e-Mail) แอปพลิ เ ค ชั น  G-Chat  
ซึ่งเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารส าหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสูง สามารถติดต่อสื่อสารได้ทั้งในรูปแบบข้อความ ไฟล์ภาพ ไฟล์เอกสาร 
รวมถึ งสามารถจั ดประชุมกลุ่ ม  และระบุต าแหน่ งที่ ตั้ งได้  ช่ วยสนับสนุน 
การด าเนินงานของกระทรวงยุติธรรมให้มีศักยภาพ สามารถปรับตัวให้เป็นองค์กร 
แห่ งการเรี ยนรู้ ที่ มี ความทั นสมั ย สามารถตอบสนองต่ อค ว ามต้ อ ง ก า ร 
และความคาดหวังของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
1) วัตถุประสงค ์

1.1) เพื่อผลักดันให้บุคลากรภายในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
มีการติดต่อประสานงานผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารภาครัฐ  
อาทิ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Mail) แอปพลิเคชัน G-Chat  
เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภายในหน่วยงาน 

1.2) เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในการรับส่งข้อมูล 
และประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2) เป้าหมาย 

2.1) เพื่อเพิ่มจ านวนผู้ใช้งานผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารของภาครัฐ 
2.2) ประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐสูงขึ้น 
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3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
โครงการผลักดันให้บุคลากรมีการติดต่อประสานงานผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ภาครัฐ ประกอบด้วยการด าเนินงาน ดังนี้ 
3.1) ส่ ง เสริ ม  และผลั กดั นให้ เกิ ดการประสานงานผ่ านช่ องทาง 

การติดต่อสื่ อสารภาครัฐ  อาทิ  การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์   
นโยบายจากผู้บริหารเพ่ือผลักดันให้เกิดการใช้งาน 

3.2) ส ารวจความพึงพอใจการใช้งานช่องทางการติดต่อสื่อสารภาครัฐ 
  

4) ระยะเวลาด าเนินการ 
ด าเนินการต่อเนื่องทุกป ีรายละเอียดกิจกรรม แสดงดังตาราง 5.2-38 

 
ตาราง 5.2-38 แผนการด าเนินโครงการผลักดันให้บุคลากรมีการติดต่อประสานงานผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารภาครัฐ 

ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1 1.1 ส่งเสริม และผลักดันให้เกิดการประสานงานผ่านช่องทาง 
การติดต่อสื่อสารภาครัฐ อาทิ การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  
นโยบายจากผู้บริหารเพ่ือผลักดันให้เกิดการใช้งาน 

1.2 ส ารวจความพึงพอใจการใช้งานช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ภาครัฐ 

     

 
5) กลุ่มเป้าหมาย 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

6) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ปริมาณข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารด้วยช่องทางการติดต่อสื่อสารภาครัฐ
เพิ่มขึ้น 
 

7) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

เพิ่มขึ้น 
7.2) มีการประสานงานของบุคลากร และหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยการใช้ช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางภาครัฐ 
 

8) ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

9) งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 
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5.2.2.3 โครงการส่งเสริมการแข่งขันนวัตกรรมการให้บริการ 

ปัจจุบันการพัฒนาองค์กรภาครัฐในทุก ๆ ด้านมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ที่จะต้องน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุน
การปฏิบัติงานและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงคต์้องอาศัยปัจจัยหลักที่ส าคัญด้านความร่วมมือ
ของบุคลากรทุกระดับ ในการสร้างแนวคิดใหม่ในการปฎิบัติงานและการให้บริการ
ด้วยเทคโนโลยี ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ตระหนักถึงการผลักดันให้มีการ
บริหารจัดการและสร้างความร่วมมือ เพื่อคิดนวัตกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่ จึงได้
จัดท าโครงการส่งเสริมการแข่งขันนวัตกรรมการให้บริการ เพื่อให้บุคลากรได้มีการ
แลกเปลี่ ยนความรู้ และประสบการณ์ ใ นกา รออกแบบนวั ตก รรม ใหม่ 
อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา หรือ ต่อยอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริม 
ให้หน่วยงานสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ลดขั้นตอนการท างาน  
ลดระยะเวลาในการท างาน สามารถตอบสนองความต้องการใช้บริการ 
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
1) วัตถุประสงค ์

1.1) เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 
เข้ามาพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน และการบริการของส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

1.2) เพื่อพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
1.3) เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานปลัด 

กระทรวงยุติธรรมและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยดิีจิทัลร่วมกนั 

 
2) เป้าหมาย 

มีนวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มาจากแนวคิดของบุคลากรภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
โครงการส่งเสริมการแข่งขันนวัตกรรมการให้บริการ  ประกอบด้วย 
การด าเนินงาน ดังนี้ 
3.1) ประชาสัมพันธ์ และผลักดันการสร้างนวัตกรรมการให้บริการ 
3.2) จัดกิจกรรมเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

การให้บริการ 
3.3) สรุปผลการจัดกิจกรรม 
3.4) คัดเลือกนวัตกรรมการให้บริการ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้งาน 

4) ระยะเวลาด าเนินการ 
ด าเนินการต่อเนื่องทุกป ีรายละเอียดกิจกรรม แสดงดังตาราง 5.2-39 
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ตาราง 5.2-39 แผนการด าเนินโครงการส่งเสริมการแข่งขันนวัตกรรมการให้บริการ 
ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1 1.1 ประชาสัมพันธ์ และผลักดันการสร้างนวัตกรรมการให้บริการ 

1.2 จัดกิจกรรมเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมการให้บริการ 

1.3 สรุปผลการจัดกิจกรรม 
1.4 คัดเลือกนวัตกรรมการให้บรกิาร เพื่อน ามาประยุกต์ใช้งาน 

     

 
5) กลุ่มเป้าหมาย 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

6) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันนวัตกรรมการให้บริการ 
 

7) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีนวัตกรรมการให้บริการที่สามารถ 

อ านวยความสะดวกต่อประชาชน  
7.2) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัด 

กระทรวงยุติธรรม  
 

8) ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
9) งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 
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กลยุทธ์ที่ 2: สร้างมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
แผนงานที่ 1: จัดท ามาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ประกอบด้วย 6 โครงการ ดังนี ้
5.2.2.4 โครงการจัดท าและปรับปรุงผังกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ 

การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลานาน 
เพื่อให้สอดรับกับโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร ในการสนับสนุนบริหารจัดการ  
และการให้บริการที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้องค์กรมีความแข็งแกร่ง 
สามารถบริหารจัดการ และให้บริการได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างทันท่วงที 

อย่ า ง ไ รก็ ต าม  ก า รปฏิ บั ติ ง านของบุ คล ากร ในส านั ก ง านปลั ด 
กระทรวงยุติธรรม มีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง ส่งผลให้
ขาดทักษะความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ หรือ กระบวนการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ  ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจึงจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการ
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่ เป็นมาตรฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
1) วัตถุประสงค ์

1.1) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานที่ เป็นมาตรฐาน  
เพิ่มศักยภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2) เพื่อลดกระบวนการ และขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อน 
 

2) เป้าหมาย 
มีผังกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานและเหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
 โครงการพัฒนาผังกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยการด าเนินงาน ดังน้ี 
3.1) ก าหนดขอบเขตและระบุกระบวนการปฏิบัติงานและระบบสารสนเทศ  

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท ากระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐานต่าง ๆ 
3.2) ศึกษากระบวนการปฏิบัติงาน และระบบสารสนเทศในปัจจุบัน 
3.3) ก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐาน และออกแบบกระบวนการ

ท างานซึ่งประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเข้ากับกระบวนการท างาน   
ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้  



บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

                          หน้า 5-66 

3.3.1) กิจกรรมหลัก 
3.3.2) ขั้นตอนการด าเนินการ และขั้นตอนการใช้งานระบบสารสนเทศ  
3.3.3) ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลน าเข้าและข้อมูลผลลัพธ์)  
3.3.4) ผู้ด าเนินกิจกรรม 

3.4) อบรมเพื่อถ่ายทอดรายละเอียดกระบวนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ 
3.5) ติดตามผลการด าเนินการตามกระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐาน 

เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
 

4) แผนการด าเนินโครงการ 
ด าเนินการต่อเนื่อง รายละเอียดกิจกรรม แสดงดังตาราง 5.2-40 

 
ตาราง 5.2-40 แผนการด าเนินโครงการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับที ่ กิจกรรม ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1 ก าหนดขอบเขตและระบุกระบวนการปฏิบัติงาน 
และระบบสารสนเทศ  ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท ากระบวนการ
ปฏิบัติงานมาตรฐานต่าง ๆ 

     

2 ศึกษากระบวนการปฏิบัติงาน และระบบสารสนเทศ 
ในปัจจุบัน 

     

3 ก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐาน และออกแบบ
กระบวนการท างานซึ่งประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ 
เข้ากับกระบวนการท างาน  ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้ 
3.1) กิจกรรมหลัก 
3.2) ขั้นตอนการด าเนินการ และขั้นตอนการใช้งาน 

ระบบสารสนเทศ  
3.3) ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลน าเข้าและข้อมูลผลลัพธ์)  
3.4) ผู้ด าเนินกิจกรรม 

     

4 อบรมเพ่ือถ่ายทอดรายละเอียดกระบวนการปฏิบัติงาน 
แก่เจ้าหน้าที ่

     

5 ติดตามผลการด าเนินการตามกระบวนการปฏิบัติงาน
มาตรฐาน เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

     

 
5) กลุ่มเป้าหมาย 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

6) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
มีผังกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน 
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7) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1) การปฏิบัติงานที่ เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง 

กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
7.2) ช่วยลดระยะเวลา และขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อน 
 

8) ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

9) งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 
 

5.2.2.5 โครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูลกระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงยุติธรรมมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารงาน

และการปฏิบัติ งาน ตามแนวทางของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรมมาอย่างต่อเนื่อง  โดยการด าเนินงาน 
เป็นการใช้งบประมาณรายปีแยกตามหน่วยงาน ส่งผลให้ระบบสารสนเทศ 
มีความแตกต่างหลักในข้อมูลและมาตรฐานเทคโนโลยี อาทิ ระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล เทคโนโลยีการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ ตามหน่วยงานเจ้าของระบบ 
ดังนั้น การจัดท ามาตรฐานข้อมูลกระทรวงยุติธรรมเป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญ  
ในการบูรณาการด้านข้อมูล เพื่อบริหารจัดการกระทรวงยุติธรรมโดยรวม  

 
1) วัตถุประสงค ์

1.1) เพื่อจัดท ามาตรฐานข้อมูลกระทรวงยุติธรรม  
1.2) เพื่อก าหนดเทคโนโลยทีี่เหมาะสมส าหรับการบูรณาการข้อมูล 

 

2) เป้าหมาย 
มีมาตรฐานข้อมูล และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการบูรณาการข้อมูล 
 

3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
3.1) ศึกษาสถานภาพปัจจุบัน กระบวนการท างาน และรูปแบบการจัดเก็บ

ข้อมูลของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

3.2) ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ TH e-GIF 
Dublin Core Metadata , National Information Exchange 
Model (NIEM), Statistical Data and Metadata Exchange (SDMX)  

3.3) วิเคราะห์สภาพการใช้ข้อมูลในปัจจุบัน  
3.4) ออกแบบมาตรฐานข้อมูลกระทรวงยุติธรรม 
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3.5) ก าหนดเทคโนโลยีที่ เหมาะสมส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล  
อาทิ API Gateway 

3.6) จัดท ารายงานมาตรฐานข้อมูลกระทรวงยุติธรรม 
 

4) ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 12 เดือน รายละเอียดกิจกรรม แสดงดังตาราง 5.2-41 

 

ตาราง 5.2-41 แผนการด าเนินโครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูลกระทรวงยุติธรรม 
ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษาสถานภาพปัจจุบัน กระบวนการท างาน และรูปแบบ 
การจัดเก็บข้อมูลของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
รวมทั้งข้อมูลตา่ง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

    

2 ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ TH e-GIF 
Dublin Core Metadata , National Information Exchange 
Model (NIEM) , Statistical Data and Metadata Exchange 
(SDMX) 

    

3 วิเคราะห์สภาพการใช้ข้อมูลในปัจจุบัน     
4 ออกแบบมาตรฐานข้อมูลกระทรวงยุติธรรม     
5 ก าหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมลู  

อาทิ API Gateway 
    

6 จัดท ารายงานมาตรฐานข้อมูลกระทรวงยุติธรรม     
 

5) กลุ่มเป้าหมาย 
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

 
6) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

มีมาตรฐานข้อมูลกระทรวงยุติธรรม 
 

7) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1) สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.2) เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการให้บริการได ้
7.3) ช่วยลดความซ้ าซ้อนของการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
8) ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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9) งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณด าเนินการโครงการ จ านวน 11,327,000 บาท รายละเอียด
งบประมาณ แสดงดังตาราง 5.2-42 
 

ตาราง 5.2-42 งบประมาณด าเนินการโครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูลกระทรวงยุติธรรม 

ล าดับที ่ รายการ 
วุฒิการศึกษา 

ไม่ต่ ากว่า 
ประสบการณ ์

(ปี) 
จ านวน 

(คน-เดือน) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท/
เดือน) 

ราคารวม 
(บาท) 

1 ค่าจ้างบุคลากร 
1.1 ผู้จัดการโครงการ ป. โท 16 12 112,300 1,347,600 
1.2 ผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านมาตรฐานข้อมูล 
ป. โท 16 12 

119,000 1,428,000 

1.3 ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ป. โท 16 12 119,000 1,428,000 

1.4 นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส 1 ป. โท 16 12 105,900 1,270,800 
1.5 นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส 2 ป. โท 16 12 105,900 1,270,800 
1.6 นักวิเคราะห์ระบบ 1 ป. ตร ี 11 12 63,500 762,000 
1.7 นักวิเคราะห์ระบบ 2 ป. ตร ี 11 12 63,500 762,000 
1.8 นักวิเคราะห์ระบบ 3 ป. ตร ี 11 12 63,500 762,000 
1.9 วิศวกรระบบ ป. ตร ี 11 12 63,500 762,000 
1.10 เลขานุการโครงการ ป. ตร ี 5 12 42,000 504,000 

2 ค่าด าเนินการ - - - 1,029,800 1,029,800 
     รวม 11,327,000 
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5.2.2.6 โครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติ ธรรม มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เพื่อรองรับการบริหารงานและการปฏิบัติงาน ตามแนวทางของแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
มาอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาระบบฯ เป็นไปตามความส าคัญและเร่งด่วน 
ของภารกิ จนั้ น ไม่ มี การก าหนดมาตรฐานข้ อมู ลหลั กที่ ใช้ ในหน่ วยงาน 
ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาทิ ส านักงานยุติธรรมจังหวัด ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน ส่งผลให้ขาดประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันของหน่วยงาน 
และส าหรับการให้บริการข้อมูล รวมถึงไม่สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลในภาพรวม
เพื่อการบริหารจัดการ การจัดท ามาตรฐานข้อมูลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญ เพื่อความมีประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน 

 
1) วัตถุประสงค ์

1.1) เพื่อจัดท ามาตรฐานข้อมูลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
1.2) เพื่อก าหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับการบูรณาการข้อมูล 

 

2) เป้าหมาย 
มีมาตรฐานข้อมูล และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบูรณาการข้อมูล 
 

3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
3.1) ศึกษาสถานภาพปัจจบุัน กระบวนการท างาน และรูปแบบการจัดเกบ็

ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
อาทิ ส านักงานยุติธรรมจังหวัด ศูนย์ยุติธรรมชุมชน รวมทั้งข้อมูล
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก  

3.2) ศึกษาและวิเคราะหม์าตรฐานข้อมูลกระทรวงยุติธรรม 
3.3) วิเคราะห์สภาพการใช้ข้อมูลของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ในปัจจุบัน  
3.4) ออกแบบมาตรฐานข้อมูลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
3.5) จัดท ารายงานมาตรฐานข้อมูลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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4) ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 8 เดือน รายละเอียดกิจกรรม แสดงดังตาราง 5.2-43 

 

ตาราง 5.2-43 แผนการด าเนินโครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษาสถานภาพปัจจุบัน กระบวนการท างาน และรูปแบบการจัดเก็บ
ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
อาทิ ส านักงานยุติธรรมจังหวัด ศูนย์ยุติธรรมชุมชน รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก 

    

2 ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานข้อมูลกระทรวงยุติธรรม     
3 วิเคราะห์สภาพการใช้ข้อมูลของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ในปัจจุบัน 
    

4 ออกแบบมาตรฐานข้อมูลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม     
5 จัดท ารายงานมาตรฐานข้อมูลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม     

 
5) กลุ่มเป้าหมาย 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

6) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
มีมาตรฐานข้อมูลและเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานกระทรวงยุติธรรม 

 
7) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.2) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสามารถเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ 
การปฏิบัติงาน และการให้บริการได ้

7.3) ช่วยลดความซ้ าซ้อนของการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

8) ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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9) งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณด าเนินการโครงการ จ านวน 6,060,000 บาท รายละเอียด
งบประมาณ แสดงดังตาราง 5.2-44 
 

ตาราง 5.2-44 งบประมาณด าเนินการโครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ล าดับที ่ รายการ 
วุฒิการศึกษา 

ไม่ต่ ากว่า 
ประสบการณ ์

(ปี) 
จ านวน 

(คน-เดือน) 
ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคารวม 
(บาท) 

1 ค่าจ้างบุคลากร 
1.1 ผู้จัดการโครงการ ป. โท 16 8 112,300 898,400 
1.2 ผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านมาตรฐานข้อมูล 
ป. โท 16 8 

119,000 952,000 

1.3 ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ป. โท 16 8 119,000 952,000 

1.4 นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส 1 ป. โท 16 8 105,900 847,200 
1.5 นักวิเคราะห์ระบบ 1 ป. ตร ี 11 8 63,500 508,000 
1.6 นักวิเคราะห์ระบบ 2 ป. ตร ี 11 8 63,500 508,000 
1.7 วิศวกรระบบ ป. ตร ี 11 8 63,500 508,000 
1.8 เลขานุการโครงการ ป. ตร ี 5 8 42,000 336,000 
2 ค่าด าเนินการ - - - 550,400 550,400 
     รวม 6,060,000 

 

  



บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

                          หน้า 5-73 

5.2.2.7 โครงการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 
และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 

กระทรวงยุติธรรมมีการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 
และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  
และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  จึงต้องมีการติดตามประเมินผล 
การด าเนินงานตามแผนฯ ทั้งในส่วนของกระทรวงยุติธรรม และส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม โดยการติดตามและการประเมินผลดังกล่าว ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรมควรมีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนแผนงาน/โครงการ 
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมทุกปี  
เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
สามารถพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ 
ที่ก าหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 

 

1) วัตถุประสงค ์
1.1) เพื่อติดตามและประเมินสถานะการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล

กระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 
1.2) เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
พ.ศ. 2560-2564   

 

2) เป้าหมาย 
กระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสามารถติดตามสถานะ 
และผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติ ธรรม 
และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 และสามารถปรับ 
การด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
 

3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
3.1) จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัด 

กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 โดยจ าแนกรายการแผนงาน
ทั้งหมดออกมาตามรายยุทธศาสตร ์ 

3.2) จัดท าสรุปข้ อมู ลในรูปแบบของหน้ ากระดาน (Dashboard)  
เพื่อประมวลผลข้อมูลรายละเอียดการติดตามสถานะโครงการ 
ให้อยู่ในรูปแบบกราฟลักษณะต่าง ๆ  ตามเงื่อนไขที่ก าหนด อาทิ กราฟ
ที่มีการเปรียบเทียบ (Comparison) กราฟที่แสดงแนวโน้ม (Trend) 
กราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนต่ าง ๆ (Proportion) 
เพื่อให้ผู้บริหาร และผู้สนใจสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างทันท่วงที 
 

3.3) จัดให้มีการประชุมทุกรายไตรมาส เพื่อติดตามสถานะการด าเนินงาน
โครงการ/แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
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ดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2560-2564  
 

4) ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการทุกป ีรายละเอียดกิจกรรม แสดงดังตาราง 5.2-45 

ตาราง 5.2-45 แผนการด าเนินโครงการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 
และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1 ศึกษาความเปน็ไปได้ของการด าเนินงาน (Feasibility Study) 
และการประเมินความต้องการที่จ าเป็น (Need 
Assessment) อาทิ ประเมินส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมว่าได้จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลและโครงการของ
หน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวง
ยุติธรรม โดยค านึงถึงเกณฑ์ 
ในการติดตามและประเมินผล อาท ิ
- มีแผนงาน/โครงการตามที่แผนปฏิบัติการดิจิทัลก าหนด 
- มีการก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานที่สอดคล้อง 

กับแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
- มีการก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

     

2 ผลักดันให้มีการติดตามประเมินความก้าวหน้าการด าเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล โดยค านึงถึงเกณฑ์ 
ในการติดตามและประเมินผล อาทิ 
- ความคบืหน้าโครงการเป็นตามแผนงานโครงการที่ก าหนด 
- ผลการด าเนินงานโครงการเป็นไปตามเป้าหมายโครงการ 

และแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

     

3 สรุปผลการด าเนินงานโครงการหลังจากที่โครงการสิ้นสุด  
โดยประเมินความสอดคล้องตามตัวชี้วัด เป้าหมายรายปี/
เป้าหมายรวมที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ของผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัด 
กระทรวงยุติธรรม และจัดท าสรุปผลสิ่งที่ต้องด าเนินการ 
เพื่อปรับปรุง แก้ไข หรือ พัฒนาต่อเนื่อง เพื่อน าไปสู่ 
การปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัล ฉบับถัดไป 
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5) กลุ่มเป้าหมาย 
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

 
6) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

มีผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 
และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 
 

7) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1) กระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสามารถ

ด าเนินงานและ/หรือปรับโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล
กระทรวงยุติ ธรรมและส านักงานปลัดกระทรวงยุติ ธรรม  
พ.ศ. 2560-2564 ได้อย่างเหมาะสม 

7.2) กระทรวงยุติธรรมมีแนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ไปในทิศทางเดียวกัน 

 
8) ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

9) งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
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5.2.2.8 โครงการจัดท ามาตรฐานการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร  

ในปัจจุบันส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้จัดท าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศกระทรวงยุติธรรม ตามนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงยุติธรรม เพื่อรองรับการให้บริการดิจิทัลส าหรับกระทรวงยุติธรรม
และส่วนราชการในสังกัด  

ดังนั้นส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจึงต้องจัดท าโครงการจัดท า
มาตรฐานการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เพื่อเป็นการยกระดับด้านการให้บริการระบบสารสนเทศ และระบบ Cloud 
Computing ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล ตามแนวทางของ ISO/IEC 20000 
หรือ ITILv3 รวมถึงจัดท าการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management: BCM) เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือของการให้บริการ  

 

1) วัตถุประสงค ์
1.1) เพื่ อจั ดท าการบริหารความต่อ เนื่ อ งทางธุ รกิ จ  (Business 

Continuity Management: BCM) 
1.2) เพื่อจัดท ามาตรฐานการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000 หรือ ITILv3 
 

2) เป้าหมาย 
2.1) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีแผนการบริหารความต่อเนื่อง

ทางธุรกิจที่เหมาะสม และลดผลกระทบของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
2.2) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีมาตรฐานการให้บริการ 

ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสากล 
 

3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
ระยะที่  1 พ.ศ. 2563 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Management: BCM)  
(1) ให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ BCM เพื่อการปลูกฝัง 

BCM ให้เป็น ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร (Embedding BCM 
in the Organization’s Culture)  

(2) การวิเคราะห์เพื่อท าความเข้าใจองค์กร (Understanding the 
Organization) เป็นกระบวนการท าความรู้จักองค์กร ซึ่งหมายถึง
ความรู้และเข้าใจสภาพขององค์กรด้านความเสี่ยงและผลกระทบ
ทางธุรกิจ  

(3) การจัดท าแผนงานเตรียมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 
(4) ทดสอบ ปรับปรุง และทบทวนแผน (Exercising, Maintaining 

and Reviewing) ในระดับต่าง ๆ 
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ระยะที่  2 พ.ศ. 2564 มาตรฐานการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000 หรือ ITILv3  
(1) ฝกอบรมใหความรเูกี่ยวกับมาตรฐาน ISO/IEC20000 Information 

Technology Service Management หรือ ITILv3  
(2) ศึกษา วิเคราะห สภาพการใช งาน การให บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และคัดเลือก
บริการที่เหมาะสม เพื่อปรับเข้าสู่มาตรฐาน 

(3) ใหขอเสนอแนะดานการก าหนดกระบวนการและขั้นตอนมาตรฐาน     
เพื่อการควบคุมคุณภาพการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  

(4) ปรับปรุงและทบทวนกระบวนการและขั้นตอนมาตรฐานการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง 
 

4) ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะที่ 1 พ.ศ. 2563 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Management: BCM) 
ระยะเวลาด าเนินการ 6 เดือน รายละเอียดกิจกรรม แสดงดังตาราง 5.2-46 
 

ตาราง 5.2-46 แผนการด าเนินโครงการจัดท ามาตรฐานการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ระยะที่ 1 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 
ระยะที่ 1 การบริหารความตอ่เนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) 

1. ให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ BCM เพื่อการปลูกฝัง BCM ให้เป็น 
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร (Embedding BCM in the Organization’s 
Culture) 

    

2. การวิเคราะห์เพื่อท าความเข้าใจองค์กร (Understanding the Organization) 
เป็นกระบวนการท าความรู้จักองค์กร ซึ่งหมายถึงความรู้และเข้าใจสภาพของ
องค์กรด้านความเสี่ยงและผลกระทบทางธุรกิจ 

    

3. จัดท าแผนงานเตรียมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน     
4. ทดสอบ ปรับปรุง และทบทวนแผน (Exercising, Maintaining and 

Reviewing) ในระดับต่าง ๆ 
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ระยะที่ 2 พ.ศ. 2564 มาตรฐานการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000 หรือ ITILv3 
ระยะเวลาด าเนินการ 8 เดือน รายละเอียดกิจกรรม แสดงดังตาราง 5.2-47 
 

ตาราง 5.2-47 แผนการด าเนินโครงการจัดท ามาตรฐานการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ระยะที่ 2 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 
ระยะที่ 2 มาตรฐานการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000 หรือ ITILv3 

1. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO/IEC 20000 Information 
Technology Service Management หรือ ITILv3  

    

2. ศึกษา วิเคราะหสภาพการใชงาน และการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

    

3. ใหขอเสนอแนะดานการก าหนดกระบวนการและขั้นตอนมาตรฐาน 
เพื่อปรับปรุงการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    

4. ปรับปรุงและทบทวนกระบวนการและขั้นตอนมาตรฐานการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางตอเนื่อง 

    

 

5) กลุ่มเป้าหมาย 
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

 
6) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

6.1) มีแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management: BCM) 

6.2) มีมาตรฐานการให้บริ การด้ านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ 
และการสื่อสารที่มีการบริหารการให้บริการตามมาตรฐาน  
ISO/IEC 20000 หรือ ITILv3 
 

7) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1) การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรมมีความต่อเนื่องและสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้ใช้บริการ 

7.2) ความคุ้มค่าของการลงทุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ความต่อเนื่องของการด าเนินงาน 
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7.3) ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA)  
ซึ่งเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7.4) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สามารถยกระดับการให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทียบเท่ามาตรฐานสากล 
 
 
 

8) ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

9) งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณด าเนินการโครงการ ระยะที่  1 จ านวน 3,941,000 บาท 
รายละเอียดงบประมาณ แสดงดังตาราง 5.2-48 

 

ตาราง 5.2-48 งบประมาณด าเนินการโครงการจัดท ามาตรฐานการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ระยะที่ 1 

ล าดับที ่ รายการ 
วุฒิ

การศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า 

ประสบการณ ์
(ปี) 

จ านวน 
(คน-เดือน) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคารวม 
(บาท) 

1 ค่าจ้างบุคลากร 
1.1 ผู้จัดการโครงการ ป. โท 11 6 67,300 403,800 
1.2 ผู้เชี่ยวชาญระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
ป. โท 11 

6 67,300 403,800 

1.4 ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

ป. โท 11 
6 67,300 403,800 

1.5 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร 
จัดการความต่อเนื่อง 

ป. โท 11 
6 67,300 403,800 

1.6 นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส 1 ป. โท 10 6 61,200 367,200 
1.7 นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส 2 ป. โท 10 6 61,200 367,200 
1.8 นักวิเคราะห์ระบบ 1 ป. ตร ี 5 6 36,100 216,600 
1.9 นักวิเคราะห์ระบบ 2 ป. ตร ี 5 6 36,100 216,600 
1.10 วิศวกรระบบอาวุโส ป. โท 5 6 36,100 216,600 
1.12 วิศวกรระบบ ป. ตร ี 10 6 61,200 367,200 
1.13 เลขานุการโครงการ ป. ตร ี 5 6 36,100 216,600 

2 ค่าด าเนินการ - - - 357,800 357,800 
     รวม 3,941,000 
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งบประมาณด าเนินการโครงการ ระยะที่  2 จ านวน 4,423,000 บาท 
รายละเอียดงบประมาณ แสดงดังตาราง 5.2-49 

 
ตาราง 5.2-49 งบประมาณด าเนินการโครงการจัดท ามาตรฐานการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ระยะที่ 2 

ล าดับที ่ รายการ 
วุฒิการศึกษา 

ไม่ต่ ากว่า 
ประสบการณ ์

(ปี) 
จ านวน 

(คน-เดือน) 
ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคารวม 
(บาท) 

1 ค่าจ้างบุคลากร 
1.1 ผู้จัดการโครงการ ป. โท 10 8 61,200 489,600 
1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร 

การให้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ป. โท 10 8 61,200 489,600 

1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ  
Cloud Computing 

ป. โท 10 8 61,200 489,600 

1.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ป. โท 10 8 61,200 489,600 

1.5 นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส ป. โท 10 8 61,200 489,600 
1.6 นักวิเคราะห์ระบบ 1 ป. ตร ี 5 8 36,100 288,800 
1.7 นักวิเคราะห์ระบบ 2 ป. ตร ี 5 8 36,100 288,800 
1.8 วิศวกรระบบอาวุโส ป. โท 10 8 61,200 489,600 
1.9 วิศวกรระบบ ป. ตร ี 5 8 31,600 252,800 
1.10 เลขานุการโครงการ ป. ตร ี 5 8 31,600 252,800 

2 ค่าด าเนินการ - - 1 402,200 402,200 
     รวม 4,423,000 
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5.2.2.9 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2565-2569  

กระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีการจัดท า
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
พ.ศ. 2560-2564 โดยที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและส่งผลให้เกิด
นวัตกรรมการบริการและการปฏิบัติงาน ซึ่งกระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรมสามารถสร้างรูปแบบใหม่ของการบริหารงานและการบริการ 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นกระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ต้ อ งจั ดท า แผนปฏิบั ติ ก า รดิ จิ ทั ล กระทรวงยุ ติ ธรรมและส านั กงานปลั ด 
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2565-2569 ให้ครอบคลุมแนวทางการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาองค์กรรูปแบบใหม่ และพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทัน
เทคโนโลย ี

 

1) วัตถุประสงค ์
1.1) เพื่อก าหนดทิศทางแนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม

และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมในกรอบเวลา พ.ศ. 2565-2569 
1.2) เพื่อก าหนดแผนงาน โครงการพัฒนา เทคโนโลยีดิจิทัลของ 

กระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมให้สอดคล้อง
กับนโยบาย/แผนงานองคกรนโยบาย/แผนงานภาครัฐในกรอบเวลา 
พ.ศ. 2565-2569 

1.3) เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2565-2569 

 
2) เป้าหมาย 

กระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัดกระทรวงยุติ ธรรม  
พ.ศ. 2565-2569 

 
3) ขอบเขตการด าเนินงาน 

3.1) ประเมินความเหมาะสมและวิเคราะห์ปัจจัยเกื้อหนุนการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยดีิจิทัลในปัจจุบัน  

3.2) วิเคราะห์สภาพองค์กรด้านการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล 
ในปัจจุบันขององค์กร 

3.3) ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3.4) ออกแบบและวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ  

ระบบคอมพิวเตอร์ (Software & Hardware)  ระบบเครือข่าย (Network)  
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3.5) จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565–2569  
ซึ่งแผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย 
- วิสัยทศันด์้านเทคโนโลยดีิจิทัล 
- ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 
- แผนงานและโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
- แผนงานและโครงการการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
- งบประมาณด าเนินการและจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ 

 
4) ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 8 เดือน รายละเอียดกิจกรรม แสดงดังตาราง 5.2-50 
 

ตาราง 5.2-50 แผนการด าเนินโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2565-2569 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ประเมินความเหมาะสมและวิเคราะห์ปัจจัยเกื้อหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลในปัจจุบัน  
    

2 วิเคราะห์สภาพองค์กรด้านการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันของ
องค์กร 

    

3 ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     
4 ออกแบบและวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบ

คอมพิวเตอร์ (Software & Hardware)  ระบบเครือข่าย (Network)  
    

6 จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565–2569 ซึ่งแผนปฏิบัติ
การฯ ประกอบด้วย 

- วิสัยทศันด์้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
- ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
- แผนงานและโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
- แผนงานและโครงการการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งบประมาณด าเนินการและจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ 

    

 
5) กลุ่มเป้าหมาย 

5.1) ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
5.2) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

6) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2565-2569 
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7) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1) กระทรวงยุติ ธรรมและส านักงานปลัดกระทรวงยุติ ธรรม 

มีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
กระทรวงยุติธรรมและการพัฒนาประเทศ 

7.2) สามารถพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ ด้านการปฏิบัติงาน 
และด้านการให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง 

7.3) สามารถสร้างรูปแบบใหม่ของการบริหารงานและการบริการ 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

8) ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

9) งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณด าเนินการโครงการ จ านวน 7,699,000 บาท รายละเอียด
งบประมาณ แสดงดังตาราง 5.2-51 
 

ตาราง 5.2-51 งบประมาณด าเนินการโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 
และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2565-2569 

 ล าดับที ่ รายการ วุฒิการศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า 

ประสบการณ ์
(ปี) 

จ านวน 
(คน-เดือน) 

ราคาต่อ
หน่วย 

(บาท/เดือน) 

ราคารวม 
(บาท) 

1 ค่าจ้างบุคลากร 
1.1 ผู้จัดการโครงการ ป. โท 16 8 112,300 898,400 
1.2 ผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 
ป. โท 16 8 119,000 952,000 

1.3 ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ป. โท 16 8 119,000 952,000 

1.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลากร ป. โท 16 8 119,000 952,000 
1.5 นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส 1 ป. โท 11 8 61,200 489,600 
1.6 นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส 2 ป. โท 11 8 61,200 489,600 
1.7 นักวิเคราะห์ระบบ 1 ป. ตร ี 8 8 45,000 360,000 
1.8 นักวิเคราะห์ระบบ 2 ป. ตร ี 8 8 45,000 360,000 
1.9 วิศวกรระบบอาวุโส ป. โท 11 8 61,200 489,600 
1.10 วิศวกรระบบ 1 ป. ตร ี 8 8 45,000 360,000 
1.11 วิศวกรระบบ 2 ป. ตร ี 8 8 45,000 360,000 
1.12 เลขานุการโครงการ ป. ตร ี 11 8 42,000 336,000 

2 ค่าด าเนินการ - - - 699,800 699,800 
     รวม 7,699,000 
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กลยุทธ์ที่ 2: สร้างมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
แผนงานที่ 2: จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 
ประกอบด้วย 1 โครงการ ดังนี ้
5.2.2.10 โครงการปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ส านักงานปลัด 

กระทรวงยุติธรรม 
สถาปตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) เป็นกรอบแนวทาง 

ในการพัฒนาองค์กรในภาพรวม ซึ่ งประกอบด้วยปัจจัยที่ ต้องค านึ งถึ ง  
คือ นโยบายและทิศทางองค์กร กระบวนการด าเนินงาน ระบบสารสนเทศ ข้อมูล 
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบรักษา
ความปลอดภัย โดยการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรจะช่วยเพิ่มศักยภาพ 
ในการขับเคลื่อนองค์กรเนื่องจากมีกรอบแนวทางของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางขององค์กร  

ดั งนั้ น  การจั ดท า สถาปั ตยกรรมองค์ กร  (Enterprise Architecture)  
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะช่วยให้การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นไป 
ในทิศทางที่สนับสนุนแนวนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนการบริหาร การปฏิบัติงาน  
และการบริการได้อย่างเหมาะสมด้วยเทคโนโลยีที่ เป็นมาตรฐานในภาพรวม 
ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 

1) วัตถุประสงค ์
1.1) เพื่ อศึกษาและทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กร  (Enterprise 

Architecture) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
1.2) เพื่อปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมให้มีความเป็นปัจจุบัน 
1.3) เพื่อพัฒนาบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ด้านสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 
 

2) เป้าหมาย 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีสถาปัตยกรรมองค์กรตามกรอบวิธีการ 
ที่ชัดเจน และมีแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture 
Blueprint) ที่ทันสมัย 

 

3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
3.1) ศึกษาภารกิจ หน้าที่ เป้าหมายของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  

และแผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
3.2) ศึกษาเปรียบเทียบและคัดเลือกกรอบแนวทางวิธีการ (Framework)  

ของสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 
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3.3) ศึ กษาสถานภาพปั จจุ บั น  ด้ านกระบวนการท า ง านหลั ก  
ด้านระบบสารสนเทศ ด้านข้อมูล ด้านเทคโนโลยี วิเคราะห์สถานภาพ 
IT Portfolio    

3.4) ออกแ บบสถ าปั ต ยก ร รมอ งค์ ก ร  ( Enterprise Architecture)  
ด้านกระบวนการท างานหลัก ด้านระบบสารสนเทศ ด้านข้อมูล  
ด้านเทคโนโลยีตามกรอบแนวทางการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture) กระทรวงยุติธรรม  

3.5) ถ่ายทอดความรู้ด้านสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 
ให้กับบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

4) ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 8 เดือน รายละเอียดกิจกรรม แสดงดังตาราง 5.2-52 

ตาราง 5.2-52 แผนการด าเนินโครงการปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)  
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ศึกษาภารกิจ หน้าที่ เป้าหมายของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

และแผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
    

2 ศึกษาเปรียบเทียบและคัดเลือกกรอบแนวทางวิธีการ (Framework) 
ของสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 

    

3 ศึกษาสถานภาพปัจจุบัน ด้านกระบวนการท างานหลัก ด้านระบบ
สารสนเทศ ด้านข้อมูล ด้านเทคโนโลยี วิเคราะหส์ถานภาพ IT Portfolio 

    

4 ออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)  
ด้านกระบวนการท างานหลัก ด้านระบบสารสนเทศ ด้านข้อมูล  
ด้านเทคโนโลยตีามกรอบแนวทางการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture) กระทรวงยุติธรรม 

    

5 ถ่ายทอดความรู้ด้านสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 
ให้กับบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

    

 
5) กลุ่มเป้าหมาย 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

6) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
มีการทบทวน และปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมให้มีความเป็นปัจจุบัน 
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7) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีความชัดเจนในทิศทาง 

ของเทคโนโลย ีเพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต 
7.2) ลดความซ้ าซ้อนของการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.3) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีบุคลากรที่มีทักษะความรู้ 

ด้านสถาปัตยกรรมองค์กร และสามารถบริหารจัดการสถาปัตยกรรม
องค์กรได้อย่างมีผลสัมฤทธิ ์

 
8) ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

9) งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณด าเนินการโครงการ จ านวน 5,945,000 บาท รายละเอียด
กิจกรรมงบประมาณ แสดงดังตาราง 5.2-53 

 
ตาราง 5.2-53 งบประมาณด าเนินการโครงการปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 ล าดับที ่ รายการ 
วุฒิการศึกษา 

ไม่ต่ ากว่า 
ประสบการณ ์

(ปี) 
จ านวน 

(คน-เดือน) 

ราคาต่อ
หน่วย 

(บาท/เดือน) 

ราคารวม 
(บาท) 

1 ค่าจ้างบุคลากร 
1.1 ผู้จัดการโครงการ ป. โท 16 12 112,300 898,400 
1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร

จัดการความต่อเนื่อง 
ป. โท 16 12 

119,000 952,000 

1.3 นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส 1 ป. โท 16 12 105,900 847,200 
1.4 นักวิเคราะห์ระบบ 1 ป. ตร ี 11 12 63,500 508,000 
1.5 นักวิเคราะห์ระบบ 2 ป. ตร ี 11 12 63,500 508,000 
1.6 วิศวกรระบบอาวุโส ป. โท 16 12 105,900 847,200 
1.7 วิศวกรระบบ ป. ตร ี 11 12 63,500 508,000 
1.8 เลขานุการโครงการ ป. ตร ี 11 12 42,000 336,000 
2 ค่าด าเนินการ - - - 540,200 540,200 
     รวม 5,945,000 
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5.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการในยุคดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
5.2.3.1 โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 

ในปัจจุบันกระทรวงยุติธรรมมีภารกิจเป็นหน่วยงานหลักของกระบวนการ
ยุติธรรม ในการด าเนินการเพื่อพัฒนากฎหมาย และระบบบริหารจัดการ 
ของกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นเอกภาพ โปร่งใส คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
ช่วยเหลือและให้ความรู้แก่ประชาชนทางกฎหมาย ป้องกัน ปราบปราม แก้ไข 
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคม 
และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การบังคับคดี ทางแพ่ง บังคับคดีทางอาญา บ าบัด 
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด ซึ่งต้องการข้อมูลที่ถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์  
ดังนั้นกระทรวงยุติธรรม จึงต้องมีระบบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารที่ทัน
ต่อสถานการณ์ สามารถน ามาวิเคราะห์และตัดสินใจเหตุการณต์่าง ๆ ได ้

 
1) วัตถุประสงค ์

พัฒนาระบบสารสนเทศวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศกระทรวงยุติธรรม  
เพื่อใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  
ทันต่อสถานการณ ์

 
2) เป้าหมาย 

กระทรวงยุติธรรมมีระบบวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 

 
3) ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลาด า เนินการ  12 เดือน โดยมี รายละเอียดกิจกรรมตาม 
แผนการด าเนินโครงการ แสดงดังตาราง 5.2-54 

 

ตาราง 5.2-54 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ และออกแบบระบบสารสนเทศ     
2 พัฒนาระบบสารสนเทศ     
3 ทดสอบระบบ     
4 ฝึกอบรมการใช้งาน     
5 น าระบบขึน้ใช้งานจริง     
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4) กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหารส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
 

5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
มีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารอย่างน้อย 2 ฐานข้อมูล 
 

6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
6.1) สามารถน าข้อมูลของกระทรวงยุติธรรมมาวิเคราะห์และสนับสนุน 

การตัดสินใจ 
6.2) สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ และท านายเหตุการณ์ในอนาคตได้ 

 
7) ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

8) งบประมาณด าเนินการ 
 

ตาราง 5.2-55 งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 

ล าดับที ่ รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่าพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 
ของผู้บริหาร 

AP101 1 ชุด 10,000,000 10,000,000 

 รวม 10,000,000 
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5.2.3.2 โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับวิ เคราะห์ข้ อมูลสารสนเทศ 
ส าหรับผู้บริหาร 

ในปัจจุบันกระทรวงยุติธรรมมีภารกิจเป็นหน่วยงานหลักของกระบวนการ
ยุติธรรม ในการด าเนินการเพื่อพัฒนากฎหมาย และระบบบริหารจัดการ 
ของ กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นเอกภาพ โปร่งใส คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชน ช่วยเหลือและให้ความรู้แก่ประชาชนทางกฎหมาย ป้องกัน 
ปราบปราม แก้ไข ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งป้องกัน แก้ไขปัญหา
อาชญากรรมในสังคมและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การบังคับคดี ทางแพ่ง  
บังคับคดีทางอาญา บ าบัด แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด ซึ่งต้องการข้อมูลที่ถูกต้อง  
และทันต่อสถานการณ์ ดังนั้นกระทรวงยุติธรรม จึงควรมีระบบสารสนเทศส าหรับ
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้บริหารที่เป็นมาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อม
สนับสนุนการน าข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องมาวิ เคราะห์และตัดสินใจเหตุการณ์
ต่างๆ ส าหรับผู้บริหารได้อย่างทันสถานการณ์ 

 
1) วัตถุประสงค ์

เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม 
 

2) เป้าหมาย 
กระทรวงยุติธรรมมีซอฟแวร์ส าเร็จรูปส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
ส าหรับผู้บริหาร 
 

3) ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลาด า เนินการ  12 เดือน โดยมี รายละเอียดกิจกรรมตาม 
แผนการด าเนินโครงการ แสดงดังตาราง 5.2-56 

 

ตาราง 5.2-56 แผนการด าเนินโครงการจัดหาซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
ส าหรับผู้บริหาร 

ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 จัดหาซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 

ส าหรับผู้บริหาร 
    

2 ทดสอบระบบ     
3 ฝึกอบรมการใช้งาน     
4 น าระบบขึ้นใช้งานจริง     

 
4) กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหารส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
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5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
สามารถจัดหาซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจได้ตรงตามความต้องการ 
 

6) ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 
6.1) สามารถน าข้อมูลของกระทรวงยุติธรรมมาวิเคราะห์และสนับสนุน 

การตัดสินใจ 
6.2) สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ และท านายเหตุการณ์ในอนาคตได้ 
 

7) ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
8) งบประมาณด าเนินการ 

 
ตาราง 5.2-57  งบประมาณด าเนินการโครงการจัดหาซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 
 

ล าดับที ่ รายการ รหัส
อ้างอิง จ านวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท/เดือน) 
ราคา 
(บาท) 

1. ค่าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 

AP102 1 ชุด 7,000,000 7,000,000 

 รวม 7,000,000 
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5.2.3.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
ในปัจจุบันกระทรวงยุติธรรมมีภารกิจเป็นหน่วยงานหลักของกระบวนการ

ยุติธรรม ในการด าเนินการเพื่อพัฒนากฎหมาย และระบบบริหารจัดการ 
ของกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นเอกภาพ โปร่งใส คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
ช่วยเหลือและให้ความรู้แก่ประชาชนทางกฎหมาย ป้องกัน ปราบปราม แก้ไข 
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคม
และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การบังคับคดี ทางแพ่ง บังคับคดีทางอาญา บ าบัด
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด ซึ่งต้องการข้อมูลที่ถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์ ดังนั้น
กระทรวงยุติธรรม จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลเชิ งพื้นที่  เพื่อใช้ ในการสนั บสนุน 
การปฏิบัติงาน อาทิ การวางแผนจับกุม การวางแผนเคลื่อนย้ายผู้ต้องหา 

 
1) วัตถุประสงค ์

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
เชิ งพื้นที่  และวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 
ของผู้บริหารได ้

 
2) เป้าหมาย 

กระทรวงยุติธรรมมีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 

3) ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลาด า เนินการ  12 เดือน โดยมี รายละเอียดกิจกรรมตาม 
แผนการด าเนินโครงการ แสดงดังตาราง 5.2-58 

 

ตาราง 5.2-58 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ และออกแบบระบบสารสนเทศ     
2 พัฒนาระบบสารสนเทศ     
3 ทดสอบระบบ     
4 ฝึกอบรมการใช้งาน     
5 น าระบบขึ้นใช้งานจริง     

 
4) กลุ่มเป้าหมาย 

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
 

5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
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6) ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 
6.1) มีระบบสารสนเทศส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ 
6.2) มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อาทิ การวางแผน 

ย้ายผู้ต้องหา 
6.3) สนับสนุนการท างานและการตัดสินใจของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับ 

การก าหนดนโยบายและการวางแผน 
 

7) ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
8) งบประมาณด าเนินการ 

 
ตาราง 5.2-59 งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 

ล าดับที ่ รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) AP103 1 ชุด 5,756,000 5,756,000 
 รวม 5,756,000 
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แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
5.2.3.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

เนื่องจากปัจจุบันส านักงานยุติธรรมจังหวัดมีการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย ไม่สามารถเชื่อมโยงระบบกับส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรมได้ ท าให้มีความยุ่งยากในการรับ -ส่งหนังสือ ดังนั้นเพื่อเป็น
การบูรณาการระบบ ลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน จึงมีการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยขยายการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ไปยังส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

 
1) วัตถุประสงค ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ส านักงานยุติธรรม
จังหวัด ให้สามารถเชื่อมโยงกับส่วนกลางได ้

 
2) เป้าหมาย 

ส านักงานยุติธรรมจังหวัดสามารถเช่ือมโยงระบบกับส่วนกลางได้ 
 

3) ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลาด า เนินการ  12 เดือน โดยมี รายละเอียดกิจกรรมตาม 
แผนการด าเนินโครงการ แสดงดังตาราง 5.2-60 

 

ตาราง 5.2-60 แผนการด าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ส านักงาน 
ยุติธรรมจังหวัด 

ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ขยายระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไปยังส านักงานยุติธรรมจังหวัด     
2 ทดสอบระบบ     
3 ฝึกอบรมการใช้งาน     
4 น าระบบขึ้นใช้งานจริง     

 
4) กลุ่มเป้าหมาย 

ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 
 

5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดมีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
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6) ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 
6.1) สนับสนุนการปฏิบัติงานภายในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
6.2) บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
7) ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

8) งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

 
5.2.3.5 โครงการพัฒนาระบบ Learning Management System 

นโยบายภาครัฐมีการส่งเสริม และมุ่งเน้นให้บุคลากรมีทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล และมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับการปฏิบัติงาน ซึ่งบุคลากร 
ถือเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  
จึงมีการพัฒนาระบบ Learning Management System ขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่
ความรู้ของหน่วยงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และส่งเสริมองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รวมถึงมีการพัฒนาหลักสูตรการบริหารข้อมูล
บุคลากร บริหารข้อมูลคณะกรรมการประเมินสมรรถนะ รวมถึงการทดสอบวัดผล
สมรรถนะ 

 
1) วัตถุประสงค ์

เพื่อมีระบบ Learning Management System สนับสนุนการปฏิบัติงาน
และส่งเสริมองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
2) เป้าหมาย 

เจ้าหน้าที่ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนและองค์ความรู้งานยุติธรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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3) ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลาด า เนินการ  12 เดือน โดยมี รายละเอียดกิจกรรมตาม 
แผนการด าเนินโครงการ แสดงดังตาราง 5.2-61 

 

ตาราง 5.2-61 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบ Learning Management System 
ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ และออกแบบระบบสารสนเทศ     
2 พัฒนาระบบสารสนเทศ     
3 ทดสอบระบบ     
4 รวบรวมข้อมูลหลักสูตร     
5 พัฒนาหลักสูตร 

- รวบรวมข้อมูลหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน 
- ก าหนดหลักสูตรการเรียน 
- ก าหนดแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
- พัฒนาหลักสูตรการเรียนและแบบทดสอบ 

    

6 ฝึกอบรมการใช้งาน     
7 น าระบบขึ้นใช้งานจริง     
8 ประชาสัมพันธ์ระบบจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสแ์ละหลักสูตร

การเรียน 
    

 
4) กลุ่มเป้าหมาย 

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
 

5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
มีหลักสูตรการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย 3 หลักสูตรต่อปี 
 

6) ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 
6.1) เจ้าหน้าที่ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีองค์ความรู้ในการสนับสนุน

การปฏิบัติงาน 
6.2) เจ้าหน้าที่ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีการพัฒนาทักษะ 

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

7) ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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8) งบประมาณด าเนินการ 
ระยะเวลาด า เนินการ  12 เดือน โดยมี รายละเอียดกิจกรรมตาม 
แผนการด าเนินโครงการ แสดงดังตาราง 5.2-62 
 

ตาราง 5.2-62 งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาระบบ Learning Management System 

ล าดับที ่ รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่าพัฒนาระบบ Learning Management 
System 

AP104 1 ชุด 8,000,000 8,000,000 

2 ค่าออกแบบและพัฒนาหลักสูตร - 3 หลักสูตร 600,000 1,800,000 
 รวม 9,800,000 

 
 

5.2.3.6 โครงการพัฒนาระบบส านักงานยุติธรรมจังหวัด 
เนื่องด้วย ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมใน 

การประสานนโยบายยุทธศาสตร์ แผนและการแปลงไปสู่การปฏิบัติ ประสานงาน
กระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการอ านวยความยุติธรรมแก่ประขาชน เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
และให้ส านักงานยุติธรรมมีข้อมูลส าหรับบริหารจัดการภายใน และข้อมูลส าหรับ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้  

 
1) วัตถุประสงค ์

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศส านักงานยุติธรรมจังหวัด สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

 
2) เป้าหมาย 

ส านักงานยุติธรรมจังหวัดมีระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการภายใน
หน่วยงาน และมีข้อมูลพร้อมส าหรับการแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานภายนอก 
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3) ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะ เวลาด า เนินการ  8 เดื อน  โดยมี ร ายละ เอี ยดกิ จกรรมตาม 
แผนการด าเนินโครงการ แสดงดังตาราง 5.2-63 

 

ตาราง 5.2-63 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบส านักงานยุติธรรมจังหวัด 
ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ และออกแบบระบบสารสนเทศ     
2 พัฒนาระบบสารสนเทศ     
3 ทดสอบระบบ     
4 ฝึกอบรมการใช้งาน     
5 น าระบบขึ้นใช้งานจริง     

 
4) กลุ่มเป้าหมาย 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
 

6) ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 
6.1) สามารถเชื่อมโยงข้อมูลภายในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.2) มีข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ วางแผนการด าเนินงานได ้
6.3) สามารถเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 
 

7) ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
8) งบประมาณด าเนินการ 

 
ตาราง 5.2-64 งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาระบบส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

ล าดับที ่ รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่าพัฒนาระบบส านักงานยุติธรรมจังหวัด AP105 1 ชุด 3,590,200 3,590,200 
 รวม 3,590,200 
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5.2.3.7 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูลการให้บริการงานยุติธรรม 
ในปัจจุบันกระทรวงยุติธรรมมีภารกิจเป็นหน่วยงานหลักของกระบวนการ

ยุติธรรม ในการด าเนินการเพื่อพัฒนากฎหมาย และระบบบริหารจัดการ 
ของกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นเอกภาพ โปร่งใส คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชน ช่วยเหลือและให้ความรู้แก่ประชาชนทางกฎหมาย ป้องกัน 
ปราบปราม แก้ไข ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งป้องกัน แก้ไขปัญหา
อาชญากรรมในสังคมและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การบังคับคดี ทางแพ่ง  
บังคับคดีทางอาญา บ าบัด แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด  

เพื่อให้กระทรวงยุติธรรมสามารถให้บริการงานยุติธรรมได้ทันต่อสถานการณ์
และมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนั้น กระทรวงยุติธรรม ควรมี
การบูรณาการข้อมูลการให้บริการงานยุติธรรมระหว่างส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมให้สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกได้ 

 
1) วัตถุประสงค ์

เพื่อให้กระทรวงยุติธรรมมีการบูรณาการข้อมูลระหว่างส่วนราชการ 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในการให้บริการงานยุติธรรม และสามารถ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 

 
2) เป้าหมาย 

กระทรวงยุติธรรมมีระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูลการให้บริการ
งานยุติธรรม 

 
3) ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลาด า เนินการ  12 เดือน โดยมี รายละเอียดกิจกรรมตาม 
แผนการด าเนินโครงการ แสดงดังตาราง 5.2-65 

 
ตาราง 5.2-65 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูลการให้บริการ 
งานยุติธรรม 
ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ และออกแบบ 
ระบบสารสนเทศ 

    

2 พัฒนาระบบสารสนเทศ     
3 ทดสอบระบบ     
4 ฝึกอบรมการใช้งาน     
5 น าระบบขึน้ใช้งานจริง     
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4) กลุ่มเป้าหมาย 
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

มีฐานข้อมูลกลางกระทรวงยุติธรรมให้บริการส่วนราชการในสังกัด 
กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

6) ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 
6.1) สนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
6.2) มีศูนย์กลางข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และสนับสนุน 

การตัดสินใจกระทรวงยุติธรรม 
6.3) มีการบูรณาการข้อมูลการให้บริการงานยุติธรรม 
 

7) ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
8) งบประมาณด าเนินการ 

 
ตาราง 5.2-66 งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูลการให้บริการ
งานยุติธรรม 

ล าดับที ่ รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคา 
(บาท) 

1. ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการ
ข้อมูลการให้บริการงานยุติธรรม 

AP106 1 ชุด 20,067,500 20,067,500 

 รวม 20,067,500 
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5.2.3.8 โครงการพัฒนาระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ 
ในปัจจุบันการลาของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีการด าเนินการ

เกี่ยวกับการลาในรูปแบบกระดาษ อีกทั้งขั้นตอนของการลามีขั้นตอนมาก  
ขาดระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการบริหารจัดการการลา ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา 
การด าเนินงาน อาทิ ความผิดพลาดในการเขียนและการค านวณวันลา การส่ง
เอกสารผิดพลาด หรือ สูญหาย การสิ้นเปลืองกระดาษ เมื่อมีการพัฒนา 
ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้องใน 
การด าเนินการด้านการลา การอนุมัติการลาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งช่วย
ลดระยะเวลาในการด าเนินการต่าง ๆ และลดปริมาณการใช้กระดาษ 

 
1) วัตถุประสงค ์

เพื่อสนับสนุน และช่วยอ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ด้านการลา และการอนุมัติการลาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 

2) เป้าหมาย 
กระทรวงยุติธรรมมีระบบสารสนเทศเพื่อด าเนินการด้านการลา 
 

3) ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะ เวลาด า เนินการ  6 เดื อน  โดยมี ร ายละ เอี ยดกิ จกรรมตาม 
แผนการด าเนินโครงการ แสดงดังตาราง 5.2-67 

 

ตาราง 5.2-67 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ 
ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ และออกแบบระบบสารสนเทศ     
2 พัฒนาระบบสารสนเทศ     
3 ทดสอบระบบ     
4 ฝึกอบรมการใช้งาน     
5 น าระบบขึน้ใช้งานจริง     

 
4) กลุ่มเป้าหมาย 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
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6) ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 
6.1) สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
6.2) เจ้าหน้าที่ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสามารถใช้งานระบบการ 

ลาอิเล็กทรอนิกส์ได้จากนอกสถานที่ 
 

7) ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
8) งบประมาณด าเนินการ 

 
ตาราง 5.2-68 งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ 

ล าดับที ่ รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่าพัฒนาระบบการลาอิเล็กทรอนิกส ์ AP107 1 ชุด 2,568,000 2,568,000 
 รวม 2,568,000 

 
 

5.2.3.9 โครงการพัฒนาระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
เนื่องจากกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่มีการติดต่อประสานงาน 

กับหน่วยงานภายนอกอยู่เป็นประจ า จึงท าให้เกิดปัญหาการใช้ห้องประชุม 
ที่ซ้ าซ้อน เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มาติดต่อกระทรวงยุติธรรม
ในการขอใช้บริการ เพื่อการประชุม และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และสามารถ
ตรวจสอบห้องประชุมว่าห้องไหนว่าง หรือ ไม่ว่าง และสามารถตรวจสอบได้   
โดยไม่ต้องติดต่อผู้ดูแลระบบ ช่วยแก้ปัญหาตารางเวลาการใช้ห้องประชุมที่ซ้ าซ้อน 
และการจัดเตรียมห้องประชุมล่วงหน้าของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนสามารถจัดเก็บ
รวบรวมสถิติการใช้งาน 

 
1) วัตถุประสงค ์

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อประสานงานกับกระทรวงยุติธรรม 

 
2) เป้าหมาย 

กระทรวงยุติธรรมมีระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการห้องประชุมได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3) ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 6 เดือน โดยมีรายละเอียดกิจกรรมตามแผนการ
ด าเนินโครงการ แสดงดังตาราง 5.2-69 
 

ตาราง 5.2-69 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ และออกแบบระบบสารสนเทศ     
2 พัฒนาระบบสารสนเทศ     
3 ทดสอบระบบ     
4 ฝึกอบรมการใช้งาน     
5 น าระบบขึ้นใช้งานจริง     

 
 

4) กลุ่มเป้าหมาย 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้ที่มาติดต่อประสานงานกระทรวงยุติธรรม 

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
 

6) ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 
6.1) สามารถบริหารจัดการห้องประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.2) ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
6.3) ลดปัญหาการจองซ้ าซ้อน 
6.4) มีการจัดเก็บสถิติการใช้งาน 

 
7) ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

8) งบประมาณด าเนินการ 
 

ตาราง 5.2-70 งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 

ล าดับที ่ รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่าพัฒนาระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ AP108 1 ชุด 1,629,300 1,629,300 
 รวม 1,629,300 
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5.2.3.10 โครงการพัฒนาระบบทะเบียนครุภัณฑ์ 
เนื่องจากปัจจุบัน ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมขาดการจัดเก็บข้อมูลวัสดุ 

ครุภัณฑ์ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีการจัดเก็บที่ไม่เป็นระบบ  
เมื่อมีการเคลื่อนย้าย หรือ เปลี่ยนแปลง ท าได้ติดตามได้ยาก รวมถึงการเรียกดู
ข้อมูลวัสดุ หรือ ครุภัณฑ์ท าได้ยาก และใช้เวลานานโครงการพัฒนาระบบ 
ทะเบียนครุภัณฑ์ จึงพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการติดตามวัสดุครุภัณฑ์ทั้งหมด 
ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
1) วัตถุประสงค ์

เพื่อสามารถจัดเก็บข้อมูลและติดตามครุภัณฑ์ภายในส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

 
2) เป้าหมาย 

กระทรวงยุติธรรมมี ระบบสารสนเทศเพื่ อติดตามครุภัณฑ์ภายใน 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

3) ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลาด า เนินการ  12 เดือน โดยมี รายละเอียดกิจกรรมตาม 
แผนการด าเนินโครงการ แสดงดังตาราง 5.2-71 

 
ตาราง 5.2-71 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบทะเบียนครุภัณฑ์ 

ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ และออกแบบระบบสารสนเทศ     
2 พัฒนาระบบสารสนเทศ     
3 ทดสอบระบบ     
4 ฝึกอบรมการใช้งาน     
5 น าระบบขึ้นใช้งานจริง     

 
4) กลุ่มเป้าหมาย 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
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6) ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 
6.1) สามารถจัดเก็บข้อมูล และติดตามครุภัณฑ์ของส านักงานปลัด 

กระทรวงยุติธรรมได้ 
6.2) วิเคราะห์สถานะ การเคลื่อนไหว ของรายการครุภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ 
6.3) สามารถเช่ือมโยงไปบัญชีแยกประเภทตามที่ก าหนด 
 

7) ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
8) งบประมาณด าเนินการ 

 
ตาราง 5.2-72 งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาระบบทะเบียนครภุัณฑ ์

ล าดับที ่ รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่าพัฒนาระบบทะเบียนครุภัณฑ ์ AP109 1 ชุด 7,088,900 7,088,900 

 รวม 7,088,900 
 
 

5.2.3.11 โครงการพัฒนาระบบนัดหมายประชุม 
การบริหารจัดการภาครัฐ จะมีการประชุมเป็นประจ า ซึ่งจะมีการส่งหนังสือ

เชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมทราบและเตรียมข้อมูล
ก่อนการเข้าประชุม และหลังการประชุมจะมีการสรุปการประชุมเป็นรูปแบบเอกสาร 
และการค้นหาข้อมูลท าได้ยาก รวมถึงมีการนัดหมายการประชุมที่ซ้ าซ้อน ดังนั้นจึง
มีการพัฒนาระบบนัดหมายประชุมขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการนัดหมายประชุมที่ซ้ าซ้อน 
การจัดการประชุมเป็นไปอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีการจัดเก็บข้อมูล และค้นหาข้อมูล
ย้อนหลังได ้

 
1) วัตถุประสงค ์

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อประสานงาน 

 
2) เป้าหมาย 

กระทรวงยุติธรรมมีระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการนัดหมายประชุม
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3) ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลาด า เนินการ  12 เดือน โดยมี รายละเอียดกิจกรรมตาม 
แผนการด าเนินโครงการ แสดงดังตาราง 5.2-73 
 

ตาราง 5.2-73 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบนัดหมายประชุม 
ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ และออกแบบระบบสารสนเทศ     
2 พัฒนาระบบสารสนเทศ     
3 ทดสอบระบบ     
4 ฝึกอบรมการใช้งาน     
5 น าระบบขึ้นใช้งานจริง     

 
4) กลุ่มเป้าหมาย 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
 

6) ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 
6.1) สามารถบริหารจัดการการนัดหมายประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.2) ลดความซ้ าซ้อนของการนัดหมาย 
 

7) ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
8) งบประมาณด าเนินการ 

 
ตาราง 5.2-74 งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาระบบนัดหมายประชุม 

ล าดับที ่ รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่าพัฒนาระบบนัดหมายประชุม AP110 1 ชุด 1,529,000 1,529,000 

 รวม 1,529,000 
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5.2.3.12 โครงการจัดหาเครื่องมือจัดการอิเล็กทรอนิกส์ 
ปัจจุบัน ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้มีการจัดหาเครื่องมือจัดการ

อิ เล็กทรอนิกส์  เพื่อลดขั้นตอนการท างาน ลดการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ าซ้อน  
ลดการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบกระดาษ สามารถค้นหาเอกสาร และข้อมูลได้อย่าง
สะดวก และรวดเร็ว อีกทั้งช่วยแก้ไขปัญหาเอกสารสูญหาย ลดทรัพยากรการใช้
กระดาษ และพื้นที่จัดเก็บเอกสารของส านักงาน 

 
1) วัตถุประสงค ์

จัดเก็บเอกสารกระทรวงยุติธรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อง่ายต่อ 
การสืบค้นข้อมูล มีการควบคุมเอกสาร และป้องกันปัญหาเอกสารสูญหาย 

 
2) เป้าหมาย 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีจัดหาเครื่องมือจัดการอิเล็กทรอนิกส์
สนับสนุนการปฏิบัติงานภายในส านักงาน 
 

3) ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลาด า เนินการ  12 เดือน โดยมี รายละเอียดกิจกรรมตาม 
แผนการด าเนินโครงการ แสดงดังตาราง 5.2-75 

 

ตาราง 5.2-75 แผนการด าเนินโครงการจัดหาเครื่องจัดการอิเล็กทรอนิกส์ 
ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1 จัดหาเครื่องจัดการอิเล็กทรอนิกส์     
2 ทดสอบระบบ     
3 ฝึกอบรมการใช้งาน     
4 น าระบบขึ้นใช้งานจริง     
5 น าเอกสารเข้าระบบ     

 
4) กลุ่มเป้าหมาย 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
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6) ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 
6.1) จัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อง่ายต่อการค้นหาข้อมูล 

และสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ และออกรายงานได้ 
6.2) สามารถควบคุมเวอร์ชันของเอกสารได ้
6.3) ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร 
6.4) ลดปริมาณกระดาษ 

 
7) ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

8) งบประมาณด าเนินการ 
 

ตาราง 5.2-76 งบประมาณด าเนินการโครงการจัดหาเครื่องจัดการอิเล็กทรอนิกส์ 

ล าดับที ่ รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่าจัดหาเครื่องจัดการอิเล็กทรอนิกส์ AP111 1 ชุด 6,845,000 6,845,000 
2 ค่าน าเข้าเอกสาร - - 3,500,000 3,500,000 

 รวม 10,345,000 
 
 

5.2.3.13 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและกระบวนงานอิเล็กทรอนิกส์ 
การเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศ หรือ กระบวนการของระบบ เพื่อให้ทันต่อ 

ความต้องการและเทคโนโลยี ที่ เปลี่ ยนแปลงไป มีค่ าใช้จ่ ายในการจัดการ 
การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาระบบสารสนเทศค่อนข้างสูง และใช้ระยะเวลานาน  
ดังนั้นส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจึงพัฒนาระบบสารสนเทศและกระบวนงาน
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการ หรือ เทคโนโลยีที่มี 
การเปลี่ยนแปลง โดยไม่ส่งผลต่อการท างาน และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
1) วัตถุประสงค ์

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและกระบวนงานอิเล็กทรอนิกส์รองรับ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 

 
2) เป้าหมาย 

กระทรวงยุติธรรมมีระบบสารสนเทศและกระบวนงานอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่มีประสิทธิภาพ 
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3) ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลาด า เนินการ  12 เดือน โดยมี รายละเอียดกิจกรรมตาม 
แผนการด าเนินโครงการ แสดงดังตาราง 5.2-77 

 

ตาราง 5.2-77 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและกระบวนงานอิเล็กทรอนิกส์ 
ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ และออกแบบระบบสารสนเทศ     
2 พัฒนาระบบสารสนเทศ     
3 ทดสอบระบบ     
4 ฝึกอบรมการใช้งาน     
5 น าระบบขึ้นใช้งานจริง     

 
4) กลุ่มเป้าหมาย 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 2 ระบบ 
 

6) ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 
6.1) สามารถลดต้นทุนด้านการด าเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.2) มีการบูรณาการกระบวนงานอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงยุติธรรม 
 

7) ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
8) งบประมาณด าเนินการ 

 
ตาราง 5.2.3-78 งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและกระบวนงานอิเล็กทรอนิกส์ 

ล าดับที ่ รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศและกระบวนงาน
อิเล็กทรอนิกส ์

AP112 1 ชุด 39,111,299 39,111,299 

 รวม 39,111,299 
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5.2.3.14 โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าน ัก ง านปล ัดกระทรวงย ุต ิธ ร รม  ม ีก า รพัฒนาระบบห ้อ งสม ุด

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการให้บริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แก่เจ้าหน้าที่
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานภายนอก และประชาชนทั่วไปได้มาก
ยิ่ งขึ้ น  สามารถรองรั บอุ ปกรณ์ สื่ อสาร เคลื่ อนที่ ทั้ ง ในส่ วนของอุปกรณ์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตได้ในลักษณะของการพัฒนา 
Mobile Application และเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดตั้งลงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
และใช้บริการรับสื่อ หรือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ได้ โดยไม่มีข้อจ ากัด 
ด้านสถานที่ในการใช้บริการ 

 
1) วัตถุประสงค ์

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
และส่งเสริมองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
2) เป้าหมาย 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติ ธรรมมี ระบบห้องสมุดอิ เล็กทรอนิกส์ 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
3) ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 12 เดือน โดยมีรายละเอียดกิจกรรมตามแผนการ
ด าเนินโครงการ แสดงดังตาราง 5.2-79 

 

ตาราง 5.2-79 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ และออกแบบระบบสารสนเทศ     
2 พัฒนาระบบสารสนเทศ     
3 ทดสอบระบบ     
4 ฝึกอบรมการใช้งาน     
5 น าระบบขึ้นใช้งานจริง     

 
4) กลุ่มเป้าหมาย 

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
 

5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 

6) ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 
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6.1) สืบค้นหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.2) จัดเก็บข้อมูลการยืม-คืนหนังสือ 
6.3) มีการจัดเก็บหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเข้าใช้งานได้

ผ่านระบบ 
 

7) ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
8) งบประมาณด าเนินการ 

 
ตาราง 5.2-80 งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 

ล าดับที ่ รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่าพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์ AP113 1 ชุด 5,658,000 5,658,000 
 รวม 5,658,000 

 
 

5.2.3.15 โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์

และแปลงนโยบายของกระทรวงยุติธรรมเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร  
และบริหารราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงยุติธรรม เพื่อการบรรลุเป้าหมาย
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นศูนย์การบริหาร
ราชการ ซึ่งต้องการข้อมูลที่ถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์ และสามารถใช้งาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
1) วัตถุประสงค ์

จัดท าศูนย์กลางข้อมูลของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อบูรณาการ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ให้สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีข้อมูลเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานภายนอกได้ 

 
2) เป้าหมาย 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีระบบศูนย์กลางข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ
งานยุติธรรม 
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3) ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลาด า เนินการ  12 เดือน โดยมี รายละเอียดกิจกรรมตาม 
แผนการด าเนินโครงการ แสดงดังตาราง 5.2-81 

 

ตาราง 5.2-81 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ และออกแบบระบบสารสนเทศ     
2 พัฒนาระบบสารสนเทศ     
3 ทดสอบระบบ     
4 ฝึกอบรมการใช้งาน     
5 น าระบบขึ้นใช้งานจริง     

 
4) กลุ่มเป้าหมาย 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
มีฐานข้อมูลกลางส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อสนุนการท างาน 
ของเจ้าหน้าที่ 
 

6) ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 
6.1) สนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
6.2) มีศูนย์กลางข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ งาน และสนับสนุน 

การตัดสินใจกระทรวงยุติธรรม 
6.3) น าข้อมูลเพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างทันสถานการณ์ 
 

7) ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

8) งบประมาณด าเนินการ 
 

ตาราง 5.2.3-82 งบประมาณด า เนินการ โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

ล าดับที ่ รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่าพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูล 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

AP114 1 ชุด 3,209,500 3,209,500 

 รวม 3,209,500 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการให้บริการ 
แผนงานที่  1 พัฒนาระบบการให้บริการที่ผู้ ใช้งานทุกระดับสามารถเข้าถึงบริการได้ 
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
5.2.3.16 โครงการพัฒนามาตรฐานเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ (Web Accessibility) 

กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีแนวทางให้หน่วยงาน

ภาครัฐมีการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อสร้างประโยชน์กับคนพิการ 
ทางสายตา คนพิการทางการได้ยิน คนพิการทางร่างกาย ผู้ใช้ที่ทุพลภาพชั่วคราว 
ผู้สูงอายุที่สายตาเลือนลาง จนกระทั่งผู้ใช้ปกติที่ใช้ช่องสัญญาณความเร็วต่ า ให้สามารถ
เข้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์ได้อย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
จึงมีการพัฒนาเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรม เพื่อให้กระทรวงยุติธรรมมีเว็บไซต์ 
ที่เป็นมาตรฐานและทุกคนสามารถเข้าถึงได ้

 

1) วัตถุประสงค ์
เพื่อให้กระทรวงยุติธรรมมีเว็บไซต์ที่เป็นมาตรฐานและทุกคนสามารถเข้าถึงได ้

 
2) เป้าหมาย 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีมาตรฐานเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 
(Web Accessibility) กระทรวงยุติธรรม 
 

3) ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะ เวลาด า เนินการ  6 เดื อน  โดยมี ร ายละ เอี ยดกิ จกรรมตาม 
แผนการด าเนินโครงการ แสดงดังตาราง 5.2-83 

 

ตาราง 5.2-83 แผนการด าเนิ นโครงการพัฒนามาตรฐานเว็ บไซต์ ที่ ทุ กคนสามารถเข้ าถึ ง ได้   
(Web Accessibility) กระทรวงยุติธรรม 

ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ศึกษามาตรฐานเว็บไซต์ที่เกียวข้อง     
2 ออกแบบ     
3 พัฒนาเว็บไซต์     
4 น าไปใช้งาน     

 
4) กลุ่มเป้าหมาย 

4.1) ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
4.2) ประชาชน  
4.3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ร้อยละจ านวนของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ที่เพิ่มขึ้น 
 

6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
กระทรวงยุติธรรมมีเว็บไซต์ที่เป็นมาตรฐานและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 
 

7) ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
8) งบประมาณด าเนินการ 

 
ตาราง 5.2-84 งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนามาตรฐานเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้  
(Web Accessibility) กระทรวงยุติธรรม 

ล าดับที ่ รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่าพัฒนามาตรฐานเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ (Web Accessibility)  
กระทรวงยุติธรรม 

AP201 1 ชุด 1,374,000 1,374,000 

 รวม 1,374,000 
 

5.2.3.17 โครงการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานสังกัด สป.ยธ. 
กระทรวงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีแนวทางให้หน่วยงาน

ภาครัฐมีการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อสร้างประโยชน์กับคนพิการ 
ทางสายตา คนพิการทางการได้ยิน คนพิการทางร่างกาย ผู้ใช้ที่ทุพลภาพชั่วคราว 
ผู้สูงอายุที่สายตาเลือนลาง จนกระทั่งผู้ใช้ปกติที่ใช้ช่องสัญญาณความเร็วต่ า ให้สามารถ
เข้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์ได้อย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
จึงมีการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานสังกัด สป.ยธ. เพื่อให้ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
มีเว็บไซต์ที่เป็นมาตรฐานและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เผยแพร่ข้อมูลเพื่อบริการ
ประชาชน 

 
1) วัตถุประสงค ์

เพื่อให้ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีเว็บไซต์ที่เป็นมาตรฐานและทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ เผยแพร่ข้อมูลเพื่อบริการประชาชน 

 
2) เป้าหมาย 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีเว็บไซต์ที่เป็นมาตรฐานและทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ เผยแพร่ข้อมูลเพื่อบริการประชาชน 
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3) ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลาด า เนินการ  12 เดือน โดยมี รายละเอียดกิจกรรมตาม 
แผนการด าเนินโครงการ แสดงดังตาราง 5.2-85 

 

ตาราง 5.2-85 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานสังกัด สป.ยธ. 
ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ และออกแบบระบบสารสนเทศ     
2 พัฒนาระบบสารสนเทศ     
3 ทดสอบระบบ     
4 ฝึกอบรมการใช้งาน     
5 น าระบบขึ้นใช้งานจริง     

 
4) กลุ่มเป้าหมาย 

4.1) ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
4.2) ประชาชน  
4.3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
 

6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีเว็บไซต์ที่เป็นมาตรฐานและทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ เผยแพร่ข้อมูลเพื่อบริการประชาชน 
 

7) ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
8) งบประมาณด าเนินการ 

 
ตาราง 5.2-86 งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานสังกัด สป.ยธ. 

ล าดับที ่ รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่าพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานสังกัด สป.ยธ. AP202 1 ชุด 4,090,800 4,090,800 
 รวม 4,090,800 
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5.2.3.18 โครงการพัฒนาเว็บไซต์ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ 

มีการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อสร้างประโยชน์กับคนพิการ 
ทางสายตา คนพิการทางการได้ยิน คนพิการทางร่างกาย ผู้ใช้ที่ทุพลภาพชั่วคราว 
ผู้สูงอายุที่สายตาเลือนลาง จนกระทั่งผู้ใช้ปกติที่ใช้ช่องสัญญาณความเร็วต่ า ให้สามารถ
เข้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์ได้อย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
จึงมีการพัฒนาเว็บไซต์ส านักงานยุติธรรมจังหวัด เพื่อให้ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 
มีเว็บไซต์ที่เป็นมาตรฐานและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เผยแพร่ข้อมูลเพื่อบริการ
ประชาชน 

 

1) วัตถุประสงค ์
เพื่อให้ส านักงานยุติธรรมจังหวัดมีเว็บไซต์ที่เป็นมาตรฐานและทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ เผยแพร่ข้อมูลเพื่อบริการประชาชน 

 

2) เป้าหมาย 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดมีเว็บไซต์ที่เป็นมาตรฐานและทุกคนสามารถ 
เข้าถึงได้ เผยแพร่ข้อมูลเพื่อบริการประชาชน 
 

3) ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลาด า เนินการ  12 เดือน โดยมี รายละเอียดกิจกรรมตาม 
แผนการด าเนินโครงการ แสดงดังตาราง 5.2-87 

 

ตาราง 5.2-87 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาเว็บไซต์ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 
ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ และออกแบบระบบสารสนเทศ     
2 พัฒนาระบบสารสนเทศ     
3 ทดสอบระบบ     
4 ฝึกอบรมการใช้งาน     
5 น าระบบขึ้นใช้งานจริง     

 
4) กลุ่มเป้าหมาย 

4.1) ประชาชน 
4.2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
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6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดมีเว็บไซต์ที่เป็นมาตรฐานและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 
เผยแพร่ข้อมูลเพื่อบริการประชาชน 
 

7) ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
8) งบประมาณด าเนินการ 

 
ตาราง 5.2-88 งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาเว็บไซต์ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

ล าดับที ่ รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่าพัฒนาเว็บไซต์ส านักงานยุติธรรมจังหวัด AP203 1 ชุด 4,090,800 4,090,800 
 รวม 4,090,800 

 
 

5.2.3.19 โครงการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน 
ปัจจุบันส านักงานปลัดกระทรวงยุติ ธรรม  มีการให้บริการข้อมูล 

ด้านกฎหมายแก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตามยังขาด
ระบบสารสนเทศที่อ านวยความสะดวกในด้านการให้ข้อมูลด้านกฎหมาย  
ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนของผู้ใช้บริการจ านวนมาก ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
จึงพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน  
เพื่อเป็นการบริการความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน ที่สามารถโต้ตอบได้
แบบอัตโนมัติ  (Chat Bot) ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ผู้ ใช้งานเกิดความ
สะดวกสบาย และใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
1) วัตถุประสงค ์

เพื่อบริการข้อมูลความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน โดยให้บริการ 
ในรูปแบบที่สามารถโต้ตอบได้แบบเรียลไทม์ 

 
2) เป้าหมาย 

กระทรวงยุติธรรมมีระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการความรู้ด้านกฎหมาย
เบื้องต้นแก่ประชาชน 
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3) ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลาด า เนินการ  12 เดือน โดยมี รายละเอียดกิจกรรมตาม 
แผนการด าเนินโครงการ แสดงดังตาราง 5.2-89 

 

ตาราง 5.2-89 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน 
ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ และออกแบบระบบสารสนเทศ     
2 พัฒนาระบบสารสนเทศ     
3 ทดสอบระบบ     
4 ฝึกอบรมการใช้งาน     
5 น าระบบขึ้นใช้งานจริง     

 
4) กลุ่มเป้าหมาย 

4.1) ประชาชน 
4.2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
 

6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
6.1) ประชาชนสามารถรับบริการข้อมูล สอบถามข้อมูลด้านกฎหมายเบื้องต้น 
6.2) ระบบสามารถโต้ตอบได้แบบเรียลไทม์ 
6.3) อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

 
7) ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

8) งบประมาณด าเนินการ 
 

ตาราง 5.2-90 งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น 
แก่ประชาชน 

ล าดับที ่ รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่าพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลความรู ้
ด้านกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน 

AP204 1 ชุด 8,232,500 8,232,500 

 รวม 8,232,500 
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5.2.3.20 โครงการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ทิศทางของประเทศมีแนวทางมุ่งสู่ Digital Economy ซึ่งหนึ่งในเป้าหมาย

คือ การส่งเสริมการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีโครงการ 
e-Payment ภาครัฐตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ 
การช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ที่สนับสนุนการรับจ่ายเงินระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ควบคู่กับการรับจ่าย เงินกับประชาชน ลดความซ้ าซ้อน 
และความผิดพลาดในการด าเนินการ และเป็นการป้องกันการทุจริตในการรับ
จ่ายเงินด้วยเงินสด เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ และอ านวยความสะดวก
ด้านธุรกรรมทางการเงินระหว่างส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จึงจ าเป็นต้อง 
มีการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ระบบช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว จะมีการต่อเชื่อมกับระบบการจ่ายเงิน และมีความพร้อม
ส าหรับการต่อเชื่อมกับระบบ  e-payment ของภาครัฐ เพื่อรองรับธุรกรรม 
ทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 
1) วัตถุประสงค ์

เพื่ออ านวยความสะดวกด้านการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แก่ประชาชน 
และผู้รับบริการกระทรวงยุติธรรม 

 
2) เป้าหมาย 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการท า
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 
3) ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะ เวลาด า เนินการ  6 เดื อน  โดยมี ร ายละ เอี ยดกิ จกรรมตาม 
แผนการด าเนินโครงการ แสดงดังตาราง 5.2-91 

 

ตาราง 5.2-91 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ และออกแบบระบบสารสนเทศ     
2 พัฒนาระบบสารสนเทศ     
3 ทดสอบระบบ     
4 ฝึกอบรมการใช้งาน     
5 น าระบบขึ้นใช้งานจริง     
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4) กลุ่มเป้าหมาย 
4.1) ประชาชน 
4.2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

จ านวนผู้ใช้งานระบบเพื่อรองรับการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น 
 

6) ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 
6.1) สามารถให้บริการประชาชนด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
6.2) อ านวยความสะดวกรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการเข้ามาติดต่อที่

กระทรวงยุติธรรม 
 

7) ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
8) งบประมาณด าเนินการ 

 
ตาราง 5.2-92 งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

ล าดับที ่ รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่าพัฒนาระบบเพื่อรองรับการท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์

AP205 1 ชุด 1,067,200 1,067,200 

 รวม 1,067,200 
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5.2.3.21 โครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ กระทรวงยุติธรรม 
ปัจจุบันส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  มีการให้ประชาชนกรอก

แบบฟอร์มร้องเรียนในรูปแบบกระดาษ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะน าข้อมูลมากรอก
ลงระบบสารสนเทศ แต่เนื่องจากระบบมีการใช้งานยาก มีความยุ่งยากในการ
ปฏิบัติงาน และมีการท างานที่ซ้ าซ้อน ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจึงต้อง
พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ กระทรวงยุติธรรม โดยรองรับการเข้าถึงได้จาก
ทุกที่ทุกเวลา รองรับการเข้าถึงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ไร้สาย เพื่อเป็นการให้บริการ 
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์แก่ประชาชน ที่สามารถโต้ตอบได้แบบเรียลไทม์  
ช่วยลดระยะเวลาในการด าเนินงาน ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สามารถติดตาม
เรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ 

 
1) วัตถุประสงค ์

เพื่อให้บริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   
ลดระยะเวลาการด าเนินงาน และช่วยประชาชนในการประหยัดค่าเดินทาง
ในการเดินทาง 

 
2) เป้าหมาย 

กระทรวงยุติธรรมมีระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

3) ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลาด า เนินการ  12 เดือน โดยมี รายละเอียดกิจกรรมตาม 
แผนการด าเนินโครงการ แสดงดังตาราง 5.2-93 

 

ตาราง 5.2-93 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ กระทรวงยตุิธรรม 
ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ และออกแบบระบบสารสนเทศ     
2 พัฒนาระบบสารสนเทศ     
3 ทดสอบระบบ     
4 ฝึกอบรมการใช้งาน     
5 น าระบบขึ้นใช้งานจริง     

 
4) กลุ่มเป้าหมาย 

4.1) ประชาชน 
4.2) ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

 



บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

                           หน้า 5-121 

5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
 

6) ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 
6.1) ประชาชนสามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
6.2) ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
6.3) สามารถติดตามสถานะการด าเนินงานได ้
 

7) ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
8) งบประมาณด าเนินการ 

 
ตาราง 5.2-94 งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ กระทรวงยุติธรรม 

ล าดับที ่ รายการ 
รหัส

อ้างอิง 
จ านวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่าพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
กระทรวงยุติธรรม 

AP206 1 ชุด 3,209,500 3,209,500 

 รวม 3,209,500 
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5.2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4: เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้พร้อมเข้ าสู่ ยุคดิจิทัล  เป็นยุทธศาสตร์ 

ที่ เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากรภายในส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรมให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อ
การลงทุน ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ 4 มีรายละเอียดดังนี ้

กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
แผนงานที่ 1: พัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ประกอบด้วย 4 โครงการ ดังนี ้
5.2.4.1 โครงการพัฒนาทั กษะผู้ บริ หารด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศระดั บสู ง  

(Chief Information Officer: CIO) 
เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมและพัฒนาการเป็นผู้น าให้แก่ผู้บริหารด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) และผู้อ านวยการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการพัฒนาองค์กรไปสู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ เสริมสร้างวิสัยทัศน์ 
เพิ่มพูนความรู้ และทักษะทางการบริหารองค์กรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
1) วัตถุประสงค ์

1.1) เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กร 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2) เพื่อเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการและก ากับดูแลด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 
2) เป้าหมาย 

2.1) ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information 
Officer: CIO) และผู้ อ านวยการศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศ 
และการสื่อสาร สามารถบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2) สามารถผลักดัน และพัฒนาองค์กรไปสู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ตามภารกิจ 
 

3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาทั กษะผู้ บริ หารด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศระดับสู ง  
(Chief Information Officer: CIO) มีหลักสูตร ดังนี ้ 

 
ตาราง 5.2-95 หลักสูตรโครงการพัฒนาทักษะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information 
Officer: CIO) 

ล าดับที่ หลักสูตรการฝึกอบรม 
1 โครงการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) 
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4) ระยะเวลาด าเนินการ 
ด าเนินการต่อเนื่องทุกป ีรายละเอียดกิจกรรม แสดงดังตาราง 5.2-96 

 
ตาราง 5.2-96 แผนการด าเนิ นโครงการพัฒนาทั กษะผู้ บริ หารด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศระดับสู ง  
(Chief Information Officer: CIO) 

ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1 1.1 จัดท าแผนการฝึกอบรม 
1.2 ด าเนินการฝึกอบรม 
1.3 ติดตามและประเมินผลการฝกึอบรม 

     

 
5) กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: 
CIO) และผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
6) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

จ านวนผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information 
Officer: CIO) และผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
เข้าร่วมการฝึกอบรม 
 

7) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1) สามารถน าความรู้ที่ ได้จากการฝึกอบรมมาพัฒนาทักษะตนเอง  

และสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นได้ 
7.2) สามารถขับเคลื่อนองค์กรด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ 

 
8) ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

9) งบประมาณด าเนินการ 
ไม่มีงบประมาณด าเนินการโครงการ แสดงดังตาราง 5.2-97 
 

ตาราง 5.2-97 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาทักษะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
(Chief Information Officer: CIO) 

ล าดับที ่ รายการ จ านวน
(คน) 

รหัส 
อ้างอิง 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท) 

1 โครงการอบรมหลักสูตร ผู้บรหิาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสงู  
(Chief Information Officer : CIO) 

2 HRM01 - - 

   รวม - 
หมายเหตุ: เป็นหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐ จึงไม่มีงบประมาณด าเนินการโครงการ 
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5.2.4.2 โครงการพัฒนาทักษะผู้บริหารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
เป็นการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับผู้บริหาร โดยมุ่งเน้นให้

ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เพื่อสอดรับกับภารกิจและนโยบายภาครัฐ 

 
1) วัตถุประสงค ์

1.1) เพื่อฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่ผู้บริหาร 
1.2) เพื่อเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ให้แก่ผู้บริหาร 
 

2) เป้าหมาย 
ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาทักษะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มีหลักสูตร ดังนี ้ 

 
ตาราง 5.2-98 หลักสูตรโครงการพัฒนาทักษะผู้บริหารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ล าดับที่ หลักสูตรการฝึกอบรม 
1 การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านสารสนเทศ (Information Strategy Management) 
2 เทคโนโลยีใหมส่ าหรับการจัดการข้อมูล (New Technologies for Data Management) 
3 การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและการจัดการการก ากับดูแล (Information 

System Security and Governance Management) 
4 โครงการระบบสารสนเทศและการจัดการกระบวนการ (Information Strategy  

and Process Management Project) 
5 การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม (Change and Innovation 

Management) 
6 การฝึกอบรมผู้น าส าหรับจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ (Leadership Training  

for Information Strategy Manager) 
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4) ระยะเวลาด าเนินการ 
ด าเนินการต่อเนื่องทุกป ีรายละเอียดกิจกรรม แสดงดังตาราง 5.2-99 

 

ตาราง 5.2-99 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1 1.1 จัดท าแผนการฝึกอบรม 

1.2 ด าเนินการฝึกอบรม 
1.3 ติดตามและประเมินผลการฝกึอบรม 

     

 

5) กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้อ านวยการศูนย์/ผู้อ านวยการส่วนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 
6) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

จ านวนผู้อ านวยการศูนย์/ผู้อ านวยการส่วนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารที่เข้าร่วมการฝึกอบรม 
 

7) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1) สามารถน าความรู้ที่ ได้จากการฝึกอบรมมาพัฒนาทักษะตนเอง  

และสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นได ้
7.2) สามารถขับเคลื่อนองค์กรด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ 

8) ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

9) งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณด าเนินการโครงการ จ านวน 274,680 บาท รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ แสดงดังตาราง 5.2-100 
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ตาราง 5.2-100 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาทักษะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ล าดับที ่ รายการ จ านวน(คน) 
ระยะเวลา

การฝึกอบรม 
(วัน) 

ราคา  
(บาท) 

1 การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านสารสนเทศ (Information 
Strategy Management) 

10 2 45,780 

2 เทคโนโลยีใหม่ส าหรับการจัดการข้อมูล  
(New Technologies for Data Management) 

10 2 45,780 

3 การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
และการจัดการการก ากับดูแล (Information System 
Security and Governance Management) 

10 2 45,780 

4 โครงการระบบสารสนเทศและการจัดการกระบวนการ 
(Information System and Process Management 
Project) 

10 2 45,780 

5 การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลง 
และนวัตกรรม (Change and Innovation 
Management) 

10 2 45,780 

6 การฝึกอบรมผู้น าส าหรับจัดการ 
ระบบข้อมูลสารสนเทศ (Leadership Training for 
Information System Manager) 

10 2 45,780 

   รวม 274,680 
หมายเหตุ:  

1. ด าเนินการโดยการจัดหาวิทยากรมาด าเนินการฝึกอบรมภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  อ้างอิงจากหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย 
และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 

2. อ้างอิงหลักการค านวณงบประมาณโครงการ ตามภาคผนวก ค 
3. สามารถคัดเลือกหลักสูตรได้ตามความเหมาะสมในแต่ละปี 
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5.2.4.3 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบุคลากร 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เป็นการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน ให้สอดคล้องกับภารกิจ
องค์กร และนโยบายภาครัฐ 
1) วัตถุประสงค ์

1.1) เพื่อฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่บุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1.2) เพื่อเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้แก่บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2) เป้าหมาย 
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความรู้ความเข้าใจ  
และมีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบุคลากร 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหลักสูตร ดังนี้  

ตาราง 5.2-101 หล ักส ูตร โครงการพัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบุคลากร 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ล าดับที่ หลักสูตรการฝึกอบรม 
1 หลักสูตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(System Development Process and Methods) 
2 หลักสูตรการบริหารข้อมูลและฐานข้อมูล (Data Management and Databases) 
3 หลักสูตรการออกแบบและพฒันาโปรแกรม (Programming) รวมถึงการทดสอบ 
4 หลักสูตรการออกแบบเว็บไซต์และการเชื่อมประสานระหว่างผู้ใช้และคอมพิวเตอร์  

(User Interface and Web Design) 
5 หลักสูตรการออกแบบ ผลิตและตกแต่งภาพเคลื่อนไหว (Animation) 
6 หลักสูตร IT Administration 
7 หลักสูตรการจดัท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของส่วนราชการ ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

8 หลักสูตรการฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของส่วนราชการ 

9 หลักสูตรเทคนคิการแก้ไขปัญหาระบบ IT แบบมืออาชีพ 

10 หลักสูตรเทคนคิการติดตั้ง และการบ ารุงรักษาระบบ IT ในส่วนราชการ 

11 หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ขั้นพื้นฐาน 
12 หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ขั้นสูง 

  



บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

                          หน้า 5-128 

ตาราง 5.2-101 หลักสูตรโครงการพัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบุคลากร 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 

ล าดับที่ หลักสูตรการฝึกอบรม 
13 หลักสูตรอินเทอร์เนต็เบ้ืองต้น 
14 หลักสูตรการสือ่สารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication) 
15 หลักสูตร Microsoft Excel ขั้นกลาง 
16 หลักสูตร Microsoft Excel ขั้นสูง 
17 หลักสูตร Microsoft PowerPoint ขั้นพื้นฐาน 
18 หลักสูตร Microsoft PowerPoint ขั้นสูง 

 

4) ระยะเวลาด าเนินการ 
ด าเนินการต่อเนื่องทุกป ีรายละเอียดกิจกรรม แสดงดังตาราง 5.2-102 

 
ตาราง 5.2-102 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบุคลากร 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1 1.1 จัดท าแผนการฝึกอบรม 
1.2 ด าเนินการฝึกอบรม 
1.3 ติดตามและประเมินผลการฝกึอบรม 

     

 
5) กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

6) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
6.1) จ านวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เข้าร่วม

การฝึกอบรม 
6.2) จ านวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ผ่านการ

ทดสอบตามเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ ตามแผนพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม 

*หมายเหตุ  
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ข้อ 6.2)  ใช้วัดส าหรับหลักสูตรการฝึกอบรม 
ล าดับที่ 11-18  โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2560-2564 
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7) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1) สามารถน าความรู้ที่ ได้จากการฝึกอบรมมาพัฒนาทักษะตนเอง  

และสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นได ้
7.2) สามารถขับเคลื่อนองค์กรด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ 

8) ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

9) งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณด าเนินการโครงการ จ านวน 1,277,210 บาท รายละเอียด
กิจกรรมงบประมาณ แสดงดังตาราง 5.2-103 
 

ตาราง 5.2-103 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ล าดับที ่ รายการ รหัส 
อ้างอิง 

จ านวน
(คน) 

ระยะเวลา
การฝึกอบรม 

(วัน) 

ราคา  
(บาท) 

1 หลักสูตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (System Development 
Process and Methods) 

HRM02 40 2 64,620 

2 หลักสูตรการบริหารข้อมูล 
และฐานข้อมูล (Data Management 
and Databases) 

HRM03 40 3 87,430 

3 หลักสูตรการออกแบบและพฒันา
โปรแกรม (Programming)  
รวมถึงการทดสอบ 

HRM04 40 3 87,430 

4 หลักสูตรการออกแบบเว็บไซต์ 
และการเชื่อมประสานระหว่างผู้ใช้
และคอมพิวเตอร ์(User Interface 
and Web Design) 

HRM05 40 3 87,430 

5 หลักสูตรการออกแบบ  
ผลิตและตกแต่งภาพเคลื่อนไหว 
(Animation) 

HRM06 40 3 87,430 

6 หลักสูตร IT Administration HRM07 40 3 87,430 

7 หลักสูตรการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของส่วนราชการ  
ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

HRM08 40 2 64,620 

8 หลักสูตรการฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ของส่วนราชการ 

HRM09 40 2 64,620 
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ตาราง 5.2-103 งบประมาณด าเนินการส าหรบัโครงการพัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 

ล าดับที ่ รายการ รหัส 
อ้างอิง 

จ านวน
(คน) 

ระยะเวลา
การฝึกอบรม 

(วัน) 

ราคา  
(บาท) 

9 หลักสูตรเทคนคิการแก้ไขปัญหา
ระบบ IT แบบมืออาชีพ 

HRM10 40 2 64,620 

10 หลักสูตรเทคนิคการติดตั้งและการบ ารุง 
รักษาระบบ IT ในส่วนราชการ 

HRM11 40 2 64,620 

11 หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม 
Microsoft Word ขั้นพื้นฐาน 

HRM12 40 2 64,620 

12 หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม 
Microsoft Word ขั้นสูง 

HRM13 40 2 64,620 

13 หลักสูตร อินเทอร์เนต็เบ้ืองต้น HRM14 40 2 64,620 

14 หลักสูตรการสือ่สารอย่างมี
ประสิทธิผล (Effective 
Communication) 

HRM15 40 2 64,620 

15 หลักสูตร Microsoft Excel ขั้นกลาง HRM16 40 2 64,620 

16 หลักสูตร Microsoft Excel ขั้นสูง  HRM17 40 2 64,620 

17 หลักสูตร Microsoft PowerPoint 
ขั้นพื้นฐาน 

HRM18 40 2 64,620 

18 หลักสูตร Microsoft PowerPoint 
ขั้นสูง 

HRM19 40 2 64,620 

    รวม 1,277,210 
หมายเหตุ:  

1. ด าเนินการโดยการจัดหาวิทยากรมาด าเนินการฝึกอบรมภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อ้างอิงจากหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย 
และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 

2. อ้างอิงหลักการค านวณงบประมาณโครงการ ตามภาคผนวก ค 
3. สามารถคัดเลือกหลักสูตรได้ตามความเหมาะสมในแต่ละปี 
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5.2.4.4 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป็นหลักสูตรทางเลือกส าหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

 
1) วัตถุประสงค ์

1.1) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เข้าอบรม 
1.2) เพื่อน าทักษะที่ได้มาพัฒนาองค์กรให้ทันยุคดิจิทัล 

 
2) เป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และมีองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
สามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ ใช้กับการปฏิบัติ งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มีหลักสูตร ดังนี้  

 
ตาราง 5.2-104 หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ล าดับที่ หลักสูตรการฝึกอบรม 
1 หลักสูตรการบริหารจัดการโครงการส าหรับผู้ปฏิบัติงาน (Project Management) 
2 หลักสูตรมาตรฐานการให้บรกิาร IT (ISO 20000 หรือ ITIL) 
3 หลักสูตรการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง (IT Procurement) และการบริหาร Outsourcing 
4 หลักสูตรการบริหารจัดการโครงการส าหรับหัวหน้างาน (Project Management) 

 
4) แผนการด าเนินโครงการ 

ด าเนินการต่อเนื่องทุกป ีรายละเอียดกิจกรรม แสดงดังตาราง 5.2-105 
 

ตาราง 5.2-105 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1 1.1 จัดท าแผนการฝึกอบรม 

1.2 ด าเนินการฝึกอบรม 
1.3 ติดตามและประเมินผลการฝกึอบรม 
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5) กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

6) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
จ านวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เข้าร่วมการฝึกอบรม 
 

7) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1) สามารถน าความรู้ที่ ได้จากการฝึกอบรมมาพัฒนาทักษะตนเอง  

และสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นได ้
7.2) สามารถขับเคลื่อนองค์กรด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ 
 

8) ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

9) งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณด าเนินการโครงการ จ านวน 258,480 บาท รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ แสดงดังตาราง 5.2-106 

 

ตาราง 5.2-106 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
ล าดับที ่ รายการ รหัส 

อ้างอิง 
จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลาการ
ฝึกอบรม 

(วัน) 

ราคา  
(บาท) 

1 หลักสูตรการบริหารจัดการ 
โครงการส าห รั บผู้ ปฏิ บั ติ ง าน 
(Project Management) 

HRM20 40 2 64,620 

2 หลักสูตรมาตรฐานการให้บริการ IT 
(ISO 20000 หรือ ITIL) 

HRM21 40 2 64,620 

3 หลักสูตรการบรหิารการจัดซื้อจดัจ้าง 
(IT Procurement)  
และการบริหาร Outsourcing 

HRM22 40 2 64,620 

4 หลักสูตรการบริหารจัดการ
โครงการส าหรับหัวหน้างาน 
(Project Management) 

HRM23 40 2 64,620 

    รวม 258,480 
หมายเหตุ:  

1. ด าเนินการโดยการจัดหาวิทยากรมาด าเนินการฝึกอบรมภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  อ้างอิงจากหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย 
และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 

2. อ้างอิงหลักการค านวณงบประมาณโครงการ ตามภาคผนวก ค 
3. สามารถคัดเลือกหลักสูตรได้ตามความเหมาะสมในแต่ละปี 



 

ส ำนักบริหำรงำนวิจยัและนวัตกรรมพระจอมเกล้ำลำดกระบัง                                                                                   หน้ำ 6-1 

 
 
 
 

ความเชื่อมโยงแผนงานและโครงการ 
 
สรุป ความ เชื่ อม โย งของโครงการภ าย ใต้ แผน งานของแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์ด้ าน เทค โน โลยี ดิ จิ ทั ล 

ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพ่ือแสดงให้ เห็นถึงความสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของส านักงานปลัด  
กระทรวงยุติธรรมที่ได้ตั้งเอาไว้  

6.1 ความเชื่อมโยงแผนงานและโครงการ 

บทที่ 6 



บทท่ี 6 บทสรุปควำมเช่ือมโยงแผนงำนและโครงกำร 
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โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการเช่ือมโยงระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม 
แผนงานที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพและขยายการใหบ้รกิาร Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม 

แผนงานที่ 3 จัดท าระบบโครงสร้างพื้นฐานอาคารที่ท าการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่และศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
กระทรวงยุติธรรมแหง่ใหม ่

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อสนบัสนุนการปฏิบัติงานและใหบ้ริการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสรา้งประสิทธิภาพ 
โครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการปฏิบัติงาน  

และการให้บริการได้อยา่งท่ัวถึง  
มั่นคง และปลอดภัย 

วิสัยทัศน์ 
บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพื่อขับเคลื่อนงานยุติธรรม 

แผนงานที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศกระทรวงยุติธรรม 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความมั่นคงปลอดภัย 
โครงสร้างพื้นฐานตามมาตรฐานสากล 

โครงการจัดท ามาตรฐานการใหบ้รกิารด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ระยะที่ 1 

โครงการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการดจิิทลักระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 

แผนงานที่ 1 ปรบัปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กระบวนงานด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความร่วมมือ 
ด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจิทลั 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถ  
และสร้างมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

โครงการปรับปรงุกฎ ระเบียบ ข้อบงัคับ และแนวปฏิบัตเิพื่อรองรับการปฏิบัตงิานด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 

แผนงานที่ 1 จัดท ามาตรฐานด้านเทคโนโลยีดจิิทลั 

กลยุทธ์ที่ 2  สร้างมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 

แผนงานที่ 2 จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  โครงการปรับปรงุสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนบัสนุนการตัดสินใจของผูบ้รหิาร 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศสนบัสนุนการตัดสินใจของผู้บรหิาร 

แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการปฏิบตัิงาน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนามาตรฐานเว็บไซต์ที่ทกุคนสามารถเข้าถึงได้ (Web Accessibility) กระทรวงยุติธรรม  
แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบการให้บริการที่ผู้ใช้งานทุกระดับสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาระบบสารสนเทศ 

เพื่อยกระดับการใหบ้รกิาร 

โครงการพัฒนาทักษะผู้บริหารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสูง  
(Chief Information Officer: CIO) 

แผนงานที่ 1 พัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีดิจทิัล กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของ
บุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจทิัล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบสารสนเทศ 
รองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการในยุคดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสรา้งศักยภาพบุคลากร 
ให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล โครงการพัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

โครงการระบบโครงสร้างเครือข่ายสื่อสาร อาคารที่ท าการกระทรวงยุติธรรม 
โครงการจัดท าระบบโครงสร้างเครือข่ายสื่อสาร ศูนย์คอมพวิเตอร์กระทรวงยุติธรรม 

โครงการจัดท าระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอรก์ระทรวงยุติธรรม 

 

โครงการจัดท าศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง (DR Site) กระทรวงยตุิธรรม ระยะที่ 2 

 
 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพเครือข่ายสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม 

 

 

โครงการจัดหาและพฒันาระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม ระยะที่ 2 

โครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
โครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูลกระทรวงยุติธรรม 

โครงการผลักดันใหบุ้คลากรมกีารติดต่อประสานงานผ่านช่องทางการติดต่อสือ่สารภาครัฐ 
โครงการสง่เสรมิการแข่งขันนวัตกรรมการให้บริการ 

โครงการจัดท าแผนปฏิบัตกิารดจิิทลักระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2565-2569 

โครงการพัฒนาเว็บไซตห์น่วยงานสงักัด สป.ยธ. 
โครงการพัฒนาเว็บไซตส์ านักงานยุติธรรมจังหวัด 

โครงการพัฒนาระบบ Learning Management System 

โครงการจัดหาเครือ่งมอืจัดการอิเล็กทรอนกิส ์

โครงการพัฒนาระบบส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและกระบวนงานอิเล็กทรอนิกส์ 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรูณาการข้อมูลการให้บริการงานยุติธรรม 

โครงการจัดหาซอฟต์แวรส์ าเร็จรูปส าหรบัวิเคราะห์ข้อมลูสารสนเทศส าหรบัผูบ้รหิาร 

โครงการพัฒนาระบบใหบ้รกิารข้อมลูความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นแกป่ระชาชน 
โครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ กระทรวงยตุิธรรม 

โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมลูส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

โครงการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการท าธุรกรรมอเิล็กทรอนกิส์ 

โครงการพัฒนาระบบการลาอเิล็กทรอนิกส ์

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ส านักงานยุติธรรมจงัหวัด 

โครงการพัฒนาระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส ์

โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอเิลก็ทรอนิกส ์

โครงการพัฒนาระบบทะเบียนครุภัณฑ ์
โครงการพัฒนาระบบนัดหมายประชุม 

โครงการพัฒนาทักษะผู้บริหารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

แผนงานที่ 2 จัดท าระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยและระบบบรหิารการใหบ้รกิาร  
Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม 

โครงการจัดท าระบบการควบคุมการเข้าถึงระบบ (Access Control) แบบ Multi-Factor 

โครงการจัดท ามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม 

โครงการจัดท าและปรบัปรุงผังกระบวนการปฏิบัตงิานเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการจัดท ามาตรฐานการใหบ้รกิารด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ระยะที่ 2 

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

โครงการจัดท าศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ (Data Center)  
และ Network and Security Operation Center (NOC) 
โครงการจ้างย้ายระบบเครือข่ายสือ่สารและถ่ายโอนระบบคอมพิวเตอร์ 
โครงการจัดซื้อพรอ้มติดตั้งระบบโทรศัพท์ (IP Phone) กระทรวงยุติธรรม 
โครงการติดตั้งระบบเครอืข่ายไร้สาย (Wireless LAN) อาคารที่ท าการกระทรวงยุติธรรม 
โครงการจัดท าระบบสื่อประชาสมัพันธ์ทางจอภาพดิจิตอล (Digital Signage) และระบบบริหาร 
จัดการห้องประชุม (Reservation Meeting Room System) อาคารที่ท าการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ 
โครงการจัดหาและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานแบบเสมือน (Virtual Office) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการปฏิบัติราชการด้วยโปรแกรมจัดการส านักงาน กระทรวงยุติธรรม 
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แนวทางการน าแผนปฏิบัติการดิจิทัลสู่การปฏิบัต ิ
 
ข้อเสนอแนะในการน าแผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564   

สู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล เพื่อผลักดันให้สามารถด าเนินการได้จริง ซึ่งการน าแผนปฏิบัติการดิจิทัล
สู่การปฏิบัตินั้น อาจมีความซับซ้อน และมีปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นข้อจ ากัด ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการอยู่
ตลอดเวลา ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือ และการด าเนินงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในทุกระดับ อาทิ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)  
ของกระทรวงยุติธรรม บุคลากร และหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยข้อเสนอแนะ
ในการน าแผนปฏิบัติการดิจิทัล สู่การปฏิบัติให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีดังนี้ 
 
7.1  ข้อเสนอแนะและการน าแผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสู่การปฏิบัติ 

ข้อเสนอแนะและการน าแผนปฏิบ ัต ิการดิจ ิท ัลส าน ักงานปลัดกระทรวงยุต ิธรรม สู่การปฏิบัติ 
ประกอบด้วย 

7.1.1  การผลักดันแผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสู่การปฏิบัติ 
การน าแผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสู่การปฏิบัตินั้น จ าเป็นอย่างยิ่ง 

ที่จะต้องอาศัยการผลักดันจากระดับนโยบายสู่ระดับปฏิบัติ (Top-Down) จากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (CIO) ของกระทรวงยุติธรรมสู่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาทิ  

- การก าหนดนโยบาย และการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
- การสนับสนุนด้านงบประมาณ จัดหาแหล่งงบประมาณ  
- ผลักดันงบประมาณ โดยการให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่ จัดสรรงบประมาณ เพื่อชี้แจง 

ถึงผลกระทบหากไม่ได้รับงบประมาณ  
- การติดตามความก้าวหน้า และผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อให้ 

เป็นไปตามเป้าหมายการด าเนินการที่แท้จริง 
นอกจากนี้  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสู ง (CIO) ของกระทรวงยุติธรรม  

ควรมีบทบาทในการประสานความร่วมมือทั้งภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดทางเลือก 
ในการน าแผนปฏิบัติการดิจิทัลสู่การปฏิบัติงานจริง ซึ่งผลลัพธ์ของความร่วมมือที่คาดว่าจะได้รับ ประกอบไปด้วย 

- แหล่งเงินทุน  
- การใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานที่มีความพร้อม 
- ความร่วมมือในการประยุกต์ใช้งาน จากกรณีศึกษาที่มีความใกล้เคียง และแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice)  
- ความร่วมมือและองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยดีิจิทัล 

 
 

บทที่ 7 
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7.1.2  การวิเคราะห์ผลกระทบ เพื่อการจัดท าและปรับปรุงแผนการปฏิบัตกิารประจ าปี 
การน าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ไปสู่การปฏิบัติได้จริงจ าเป็นต้องแปลงแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

ระดับกระทรวงสู่แผนปฏิบัติการดิจิทัลระดับส่วนราชการ และแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งมีแนวทาง 
ในการด าเนินการ ดังนี ้

- การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ เพื่อให้เข้าใจถึง
ความส าคัญ เป้าหมาย และความเช่ือมโยงในรายละเอียด  

- จัดท าและปรับปรุงแผนการปฏิบัติการประจ าปี ประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ และตัวชี้วัด โดยในการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ระดับหน่วยงาน และการปรับปรุงแผนการปฏิบัติการประจ าปี  จ าเป็นจะต้องมี 
การวิเคราะห์ผลกระทบ และความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ
ต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายในองค์รวม 

- การประเมินผลการด าเนินการตามแผนดิจิทัล ประเมินผลตามตัวชี้วัด และวิเคราะห์
ความส าเร็จ และในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายควรปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ตามล าดับความส าคัญ และความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการต่าง ๆ  

 
7.1.3 มาตรการด้านการสร้างแรงจูงใจในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงยุติธรรม ผู้อ านวยการ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ควรมีบทบาทในการก าหนดมาตรการด้านการสร้างแรงจูงใจในการใช้งานระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ  
ในลักษณะต่าง ๆ อาทิ  

- การสร้างแรงจูงใจเชิงอุดมคติ โดยการด าเนินบทบาทเป็นแบบอย่าง (Role Model)  
การเป็นผู้ใช้งานอัจฉริยะ (Smart User) ตลอดจนการผลักดันการใช้งานโดยปฏิบัติงาน
เป็นตัวอย่าง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อาทิ การสื่อสาร การสั่งการ 
การใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และการติดตามงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (อาทิ e-Mail 
การนัดหมาย การสื่อสารข้อความอิเล็กทรอนิกส์) 

- การสร้างแรงจูงใจเชิงควบคุม โดยบรรจุตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลสู่หน่วยงานผู้ใช้ ซึ่งก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ  การบันทึกข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล และการสื่อสาร 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ 

- การสร้างแรงจูงใจเชิงบวก โดยด าเนินการให้มีกระบวนการคัดเลือกกลุ่มผู้ใช้งาน
อัจฉริยะ (Smart User) เพื่อให้เป็นกลุ่มบุคลากรที่มีคุณค่า และก าหนดให้มีแรงจูงใจ 
ในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดแรงจูงใจเชิงบวก อาทิ มาตรการด้านรางวัล  
และมาตรการด้านยกระดับภาพลักษณ์ของบุคลากร 
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7.2 การติดตามและการประเมินผล 
ตามที่  ส านั กงานปลัดกระทรวงยุ ติ ธรรม มี ภารกิ จในการสนั บสนุ นการด าเนิ นงานต่ าง ๆ  

ของกระทรวงยุติธรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ ก าหนดไว้ ซึ่ งในส่วนงาน 
ที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล ควรก าหนดให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม เข้ามามีบทบาทเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการติดตามและประเมินผล รวมถึงบริหารจัดการ 
ในการติ ดตามประเมิ นผลด าเนิ นงานตามแผนปฏิบั ติ การดิ จิ ทั ลทั้ งในส่ วนของกระทรวงยุ ติ ธรรม  
และส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมต่อไป โดยในการติดตามและการประเมินผลดังกล่าว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมควรมีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนแผนงาน/โครงการ 
เป็นประจ าทุกปี เพื่อให้กระทรวงยุติธรรมและส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสามารถพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และสามารถผลักดันให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 

 
7.2.1 การบริหารจัดการการติดตามประเมินผล 

  ในการบริหารจัดการการติดตามประเมินผล ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมควรค านึงถึง 
การน ายุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่ าง ๆ ที่ ได้ก าหนดไว้ ในแผน ปฏิบั ติการดิจิทั ล  ไปสู่ การปฏิบั ติ ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

การสร้างความรู้ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร/์กลยุทธ์  
1) ส่งเสริมให้ เกิดองค์ความรู้ด้านการบริหารแก่ผู้ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้ เกิดแรงจูงใจ 

ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร/์กลยุทธ์ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
2) จัดประชุมชี้แจงและท าความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ให้แก่บุคลากรในสังกัด 

ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเกิดการมีส่วนร่วมในยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์
3) ผลักดันให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

โดยค านึงถึงเกณฑ์ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
- ความครบถ้วนของแผนงาน /โครงการ ตามรายยุทธศาสตร์ที่ ระบุอยู่บน

แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
- ความสอดคล้องของระยะเวลาในการด าเนินงานของส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด 

เทียบกับระยะเวลาของแผนงาน/โครงการที่ระบุอยู่บนแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
- ความสอดคล้องของเป้าหมายยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติการดิจิท ัล ของส่วน

ราชการ/หน่วยงานในสังกัด เทียบกับเป้าหมายและตัวชี้วัดตามล าดับต่าง ๆ ที่ระบุอยู่
แผนปฏิบัติการดิจิทัล โดยประเมินจากการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่มีอยู่
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการดิจิทัล ซึ่งค านึงถึงความสอดคล้อง 
ของตัวชี้วัดที่แผนปฏิบัติการดิจิทัลก าหนด ทั้งในส่วนของเป้าหมายรายปี/เป้าหมาย
รวมของแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

4) ประเมินผลเป้าหมายและตัวชี้วัดโดยรวม และเมื่อครบวาระของแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
เพือ่น าไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
- ประเมินและสรุปผลรายแผนงาน 
- ประเมินและสรุปผลรายยุทธศาสตร ์
- ประเมินและสรุปผลเป้าหมายรายป ี
- ประเมินและสรุปผลเป้าหมายภาพรวมของแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
- สรุปผลสิ่งที่ต้องด าเนินการเพื่อปรับปรุง แก้ไข หรือ พัฒนาต่อเนื่อง เพื่อน าไปสู่

การปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัล ฉบับถัดไป 
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ผนวก ก รายละเอียดโครงการ 
IS101 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม 
รายละเอียดข้อก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบ 
1. วงจรต้นทาง ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคาร A ความเร็ว 150/100 Mbps. พร้อมอุปกรณ์ จ านวน  

12 เดือน มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1.1 สามารถรองรับการส าเนาข้อมูลระหว่างศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคาร A และหน่วยงาน

ภายในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จ านวน 6 แห่ง 
1.2 มีความกว้างของสัญญาณไม่น้อยกว่า 150/100 Mbps. 

2. วงจรปลายทาง หน่วยงานภายในกระทรวงยุติธรรม จ านวน 6 แห่ง ความเร็วแห่งละ 20 Mbps.  
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 12 เดือน มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
2.1 สามารถรองรับการส าเนาข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จ านวน 6 แห่ง

และศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคาร A 
2.2 มีความกว้างของสัญญาณไม่น้อยกว่า 20 Mbps. 

 

IS102 โครงการจัดหาและพัฒนาระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม ระยะท่ี 2 
รายละเอียดข้อก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
1. ตู้ส าหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) 

1.1 รองรับการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade ได้ไม่น้อยกว่า 8 หน่วย 
1.2 มี Interconnect Module หรือ Switch Module แบบ 10Gb Ethernet Layer-2 หรือ Ethernet 

Layer-3 จ านวน 2 หน่วยแต่ละหน่วยมี  port เ ช่ือมต่อกับ Blade Server (Internal Port)  
รวมไม่น้อยกว่า 16 ports และ port เช่ือมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก (External Port) แบบ 10 Gigabit 
(Optical) หรือดีกว่า โดยมีแบนด์วิธรวมไม่น้อยกว่า 160 Gbps 

1.3 มีระบบการจ่ายไฟฟ้าแบบ Redundant Power Supply และHot Swappableหรือ Hot plug
เพียงพอส ารับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade เต็มตู ้

1.4 มีโปรแกรมส าหรับบริหารจัดการที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส าหรับงานบริหารจัดการ  
Blade Server แล ะ  Blade Enclosure ไ ด้  แ ล ะส าม า ร ถบ ริ ห า ร จั ด ก า ร  Blade Server  
และ Blade Enclosure ทุกๆ ตู้ ได้จากระบบบริหารจัดการตัวเดียวกัน 

1.5 ต้องเสนอโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่สามารถท า Provisioning ให้กับเครื่องแม่ข่ายแบบชนิด 
Blade (Blade Server) โดยสามารถตั้งค่า Profile ของเครื่องแม่ข่ายและสามารถใช้ Profile  
ท าการ deploy ให้กับเครื่องแม่ข่ายอื่นๆได้ 

1.6 สามารถติดตั้งในตู้ Rack มาตรฐานขนาด 19 นิ้ว 
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IS102 โครงการจัดหาและพัฒนาระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม ระยะท่ี 2 (ต่อ) 
2. แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade แบบท่ี 1 

2.1  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Intel Xeon Processor E5-2600 v4 Product Family 
ไม่น้อยกว่า 18 แกนหลัก (18 Core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จ านวน
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 

2.2  CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 45 MB 
2.3 หน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 768 GB 
2.4 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SAS หรือดีกว่า แบบ SAS Hot-Plug หรือ Hot Swap  

ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 15 ,000 รอบต่อนาที และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 300GB  
หรือ ชนิด SSD และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120GB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 

2.5 สนับสนุนการท างานแบบ RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1 
2.6 มี Network Interface Card หรือ Mezzanine Card จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย แต่ละหน่วยมี

จ านวน port ไม่น้อยกว่า 2portsความเร็วต่อ port ไม่น้อยกว่า 10Gbps โดยต้องมี Bandwidth 
รวมไม่น้อยกว่า80Gbps  และต้องรองรับ Protocol FCOE 

2.7 ส าม า ร ถจ า ล อ งห รื อ แบ่ ง  Network Interface Card (NIC) ออก เ ป็ น  virtual NIC port  
หรือvirtual HBA port ได้ พร้อมทั้งก าหนดความเร็วของ port แต่ละชนิดได้ โดยสามารถแบ่งได้
ไม่น้อยกว่า 24 port 

2.8 มีโปรแกรมส าหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 
3. แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade แบบท่ี 2 

3.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Intel Xeon Processor E5-2600 v4 Product Family  
ไม่น้อยกว่า 12 แกนหลัก (12 Core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2 .2 GHz 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย 

3.2 CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า  
30 MB 

3.3 หน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 768 GB 
3.4 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SAS หรือดีกว่า แบบ SAS Hot-Plug หรือ Hot Swap ที่

มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 15,000 รอบต่อนาที และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 300GB  
หรือ ชนิด SSD และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120GB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 

3.5 สนับสนุนการท างานแบบ RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1 
3.6 มี Network Interface Card หรือ Mezzanine Card จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย แต่ละหน่วย

มีจ านวน port ไม่น้อยกว่า 2portsความเร็ วต่อ  port ไม่น้อยกว่า 10Gbps โดยต้องมี  
Bandwidth รวมไม่น้อยกว่า40Gbps  และต้องรองรับ Protocol FCOE 

3.7 สามารถจ าลองหรือแบ่ง Network Interface Card (NIC) ออกเป็น virtual NIC port หรือ
virtual HBA port ได้ พร้อมทั้งก าหนดความเร็วของ port แต่ละชนิดได้ โดยสามารถแบ่งได้ 
ไม่น้อยกว่า 24 port 

3.8 มีโปรแกรมส าหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 
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IS102 โครงการจัดหาและพัฒนาระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม ระยะท่ี 2 (ต่อ) 
4. แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade แบบท่ี 3 

4.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Intel Xeon Processor E5-2600 v4 Product Family      
ไม่น้อยกว่า 12 แกนหลัก (12 Core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2 .2 GHz 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย 

4.2 CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 
30 MB 

4.3 หน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 768 GB 
4.4 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SAS หรือดีกว่า แบบ SAS Hot-Plug หรือ Hot Swap 

ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 15 ,000 รอบต่อนาที และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 300GB  
หรือ ชนิด SSD และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120GB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 

4.5 สนับสนุนการท างานแบบ RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1 
4.6 มี Network Interface Card หรือ Mezzanine Card จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย แต่ละหน่วย

มีจ านวน port ไม่น้อยกว่า 2portsความเร็วต่อ port ไม่น้อยกว่า 10Gbps โดยต้องมี  
Bandwidth รวมไม่น้อยกว่า40Gbps  และต้องรองรับ Protocol FCOE 

4.7 สามารถจ าลองหรือแบ่ง Network Interface Card (NIC) ออกเป็น virtual NIC port หรือ
virtual HBA port ได้ พร้อมทั้งก าหนดความเร็วของ port แต่ละชนิดได้ โดยสามารถแบ่งได้ 
ไม่น้อยกว่า 24 port 

4.8 มีโปรแกรมส าหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 
5.  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับระบบบริหารจัดการ 

5.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Intel Xeon Processor E5-2600 v4 Product Family 
ไม่น้อยกว่า 12 แกนหลัก (12 Core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.2  GHz 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย 

5.2 CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 30 MB 
5.3 หน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 384 GB 
5.4 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SAS หรือดีกว่า แบบ SAS Hot-Plug หรือ Hot Swap 

ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 15,000 รอบต่อนาที และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 300GB  
หรือ ชนิด SSD และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120GB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 

5.5 สนับสนุนการท างานแบบ RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1 
5.6 มี Network Interface Card หรือ Mezzanine Card จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย แต่ละหน่วย

มีจ านวน port ไม่น้อยกว่า 2portsความเร็วต่อ port ไม่น้อยกว่า 10Gbps โดยต้องมี  
Bandwidth รวมไม่น้อยกว่า40Gbps  และต้องรองรับ Protocol FCOE 

5.7 ส าม า ร ถจ าลอ งหรื อแบ่ ง  Network Interface Card (NIC) ออก เ ป็น  virtual NIC port  
หรือ virtual HBA port ได้ พร้อมทั้งก าหนดความเร็วของ port แต่ละชนิดได้ โดยสามารถ 
แบ่งได้ไม่น้อยกว่า 24 port 

5.8 มีโปรแกรมส าหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 
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IS102 โครงการจัดหาและพัฒนาระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม ระยะท่ี 2 (ต่อ) 
6. อุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ส าหรับต่อขยาย (SAN Storage 

expansion) 
6.1 มี Hard disk ชนิด SSD ขนาดไม่น้อยกว่า 400GB จ านวนไม่น้อยกว่า 8 หน่วย 
6.2 มี Hard disk ชนิด SAS แบบ 10,000 รอบหรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2TB จ านวนไม่น้อยกว่า 

72 หน่วย 
6.3 มี Hard disk ชนิด NL-SAS หรือ SATA แบบ 7,200 รอบหรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 6TB 

จ านวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วย 
6.4 มีสิทธ์ิการใช้งานความสามารถต่างๆที่อยู่ในอุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External 

Storage) เดิมได ้
6.5 มีสิทธ์ิการใช้งาน Replication เพื่อรองรับการท าศูนย์ส ารองข้อมูล 
6.6 สามารถท างานร่วมกับอุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage)  

ที่ทางกระทรวงใช้ในโครงการ Cloud 
7. อุปกรณ์ส าหรับส ารองข้อมูล ส าหรับต่อขยาย (Tape expansion) 

7.1 เพิ่ม Tape Drive LTO อย่างน้อย  4 หัวอ่าน ที่สามารถใช้กับ Tape media แบบ LTO6 ได ้
7.2 เพิ่มช่องใส่ม้วนเทปอย่างน้อย 60 ช่อง 
7.3 น าเสนอม้วนเทป ส าหรับการใช้งานชนิด LTO6 หรือดีกว่า จ านวนไม่ต่ ากว่า 500 ม้วน 

8. ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
8.1 มีความสูงไม่น้อยกว่า 42U 
8.2 มีความลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
8.3 มีรูระบายอากาศทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 
8.4 มี Power Distribution Unit แบบ Single Phase หรือ Three phase 
8.5 เป็นยี่ห้อเดียวกับตู้ส าหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Bladeหรืออุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูล 

แบบภายนอก (External Storage) ส าหรับต่อขยาย (SAN Storage expansion) 
9. อุปกรณ์สลับสัญญาณ 

9.1 สามารถท างานในรูปแบบ Fabrice Extender กับ Aggregation switch หรือ Fabric Interconnect 
ที่ทางกระทรวงใช้งานอยู่ได้ 

9.2 อุปกรณ์รองรับ Switching capacity สูงสุดไม่น้อยกว่า 240Gbps 
9.3 มี Buffer ไม่น้อยกว่า 32MB 
9.4 มีพอร์ตที่รองรับการเลือกใช้งานแต่ละพอร์ต ได้ทั้งแบบ 1 Gigabit, 10 Gigabit และ 40 Gigabit 

จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 32 พอร์ตพร้อมเสนอโมดูลแบบ 10 Gigabit จ านวน 8 โมดูล และแบบ 
ภจ40 Gigabit จ านวน 1 โมดูล 

9.5 มี Redundant Power supplies และท างานแบบ Hot-swap หรือ Hot-plug ได ้
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IS102 โครงการจัดหาและพัฒนาระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม ระยะท่ี 2 (ต่อ) 
10. ชุดซอฟตแ์วร์ระบบบริหารจัดการระบบงานกลุ่มเมฆ (Cloud Service Software Suite) 

10.1 ระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์เสมือนมีคุณสมบัติดังน้ี 
10.1.1 สามารถก าหนด vSMP – Virtual Symmetric Multi-Processing ได้สูงสุด 128 Virtual 

CPUs 
10.1.2 สามารถท า  High Availability  (HA) โดยท าการ Restart คอมพิวเตอร์เสมือนได้โดย

อัตโนมัติในกรณีที่ Hardware หรือ Operating System มีปัญหา  
10.1.3 สามารถท าการ Replicateไฟล์ดิส ค์ เสมือน (Virtual Machine Disk File) ของ

คอมพิวเตอร์เสมือนข้ามศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ถึงแม้ต้นทางและปลายทางจะใช้ Storage 
ต่างรุ่นและยี่ห้อกัน 

10.1.4 สามารถท าการย้ายคอมพิวเตอร์เสมือนข้ามไปมาระหว่าง Server ได้โดยไม่กระทบ 
การท างานของผู้ใช้งาน 

10.1.5 สามารถท างานแบบ Fault Tolerance เพื่อให้ Application ท างานต่อเนื่องในกรณี 
ที่ Hardware ของ Server มีปัญหา โดยรองรับการท างาน(Workload) ที่ 4 Virtual 
CPUs  

10.1.6 สามารถย้ายไฟล์ดิสค์ของคอมพิวเตอร์เสมือนข้ามไปมาระหว่าง storage ได้โดยไม่มี
ผลกระทบกับผู้ใช้งาน 

10.1.7 สามารถท า Load Balance  โดยการกระจายคอมพิวเตอร์เสมือนไปรันบน Server  
อื่น ๆ ตามนโยบายที่ก าหนด  และ สามารถท าการ Shutdown Server ในช่วงเวลาที่มี
การใช้งานน้อย เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

10.1.8 สามารถใช้งานกับ Reliable Memory เพื่อเพิ่มความเสถียรให้กับระบบ โดยการน าส่วน 
ที่ส าคัญในการท างาน อาทิ Hypervisor เก็บใน memory แบบ Reliable ในขณะใช้งาน 

10.1.9 สามารถจัดการเน็ตเวิร์คเสมือนจากส่วนกลางได้ โดยไม่ต้องไปท าที่ Hypervisor Server 
ทีละเครื่อง  

10.1.10 สามารถก าหนด Bandwidth (QoS) ในการใช้ Network และ Storage บนคอมพิวเตอร์
เสมือนได ้

10.1.11 สามารถท า Load Balance การใช้งาน Storage โดยการย้ายพื้นที่เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์
เสมือนไปยัง Storage ที่เหมาะสมได้โดยอัตโนมัติ  

10.1.12 สามารถน า Storage ความเร็วสูง(Flash) ทีมีอยู่บน server มาเก็บ (Cache) ข้อมูล 
การอ่าน เพื่อลดเวลาในการท างานของแอพพลิเคช่ัน 

10.1.13 สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส (Antivirus) ได้แบบ Agentless 
10.2 ระบบจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์เสมือน Cloudมีคุณสมบัติดังน้ี 

10.2.1 สามารถสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์เสมือน ที่ประกอบด้วยทรัพยากรด้าน Computer, 
Virtual machine storage (บน Data store หรือพื้นที่เก็บข้อมูลของระบบแม่ข่าย
คอมพิวเตอร์เสมือน) 

10.2.2 ต้องมีระบบให้ผู้ใช้สามารถบริการตัวเองผ่านเว็บบราวเซอร์ (Self-service portal) 
10.2.3 สามารถก าหนดข้ันตอนการขออนุมัติการใช้ทรัพยากรเป็นล าดับช้ัน ผ่าน Self-service 

portal ภายในระบบ cloud ในรูปแบบ graphics ได ้
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IS102 โครงการจัดหาและพัฒนาระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม ระยะท่ี 2 (ต่อ) 
10.2.4 รองรับการบริหารจัดการ infrastructure ได้ทั้งแบบ physical storage, network 

ผ่านระบบ cloud และ virtual server 
10.2.5 สามารถก าหนดสิทธิการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้งานได้ 
10.2.6 มีหน้าจอแบบ Graphic User Interface ผ่าน Web browser ในการจัดการ 
10.2.7 สามารถท าการท าส าเนาคอมพิวเตอร์เสมือนระหว่างระบบ Virtual ไประบบ Cloud ได ้
10.2.8 สามารถท าการ Start(Power On) , Stop(Power Off), Suspend (Pause) หรือ Reset 

(Restart) อย่างใดอย่างหนึ่งบน คอมพิวเตอร์เสมือนบน ระบบ Cloud ได ้
10.2.9 สามารถเข้าถึงหน้าจอคอมพิวเตอร์เสมือนบนระบบ Cloud ได ้
10.2.10 สามารถแสดงผลการคิดค่าใช้จ่ายของระบบ cloud computing โดยสามารถท า 

การเปรียบเทียบกับ public cloud อาทิ Amazon หรือ Azure ได ้
10.3 ระบบตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายเสมือนมีคุณสมบัติดังน้ี 

10.3.1 สามารถวิเคราะห์ปัญหาด้านประสิทธิภาพของระบบแม่ข่ายเสมือน (Performance) 
10.3.2 สามารถเก็บบันทึกข้อมูลด้านประสิทธิภาพของระบบแม่ ข่ายเสมือนในระดับ 

คอมพิเตอร์เสมือน (Virtual Machine), Disk Drives, Cluster และไม่จ ากัดจ านวน
คอมพิวเตอร์เสมือนในระบบ cloud 

10.3.3 สามารถค านวณค่าสรุปจากข้อมูลการตรวจวัด  (Metric) ของ CPU, Memory, Disk 
และ Networkของระบบ cloud 

10.3.4 สามารถค านวณช่วงของข้อมูลที่ปกติของแต่ละการตรวจวัด (Baseline) และสามารถ
แสดงความผิดปกติได้ 

10.3.5 สามารถการท า Dynamic Threshold ส าหรับแต่ละการตรวจวัด โดยการค านวณจาก
ข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลัง 

10.3.6 สามารถแสดงต้นเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหาด้านประสทิธภาพและระบบสามารถแนะน า
วิธีการตรวจสอบปัญหาเบื้องต้น  

10.3.7 แสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟทั้งในขณะปัจจุบันและสถานะย้อนหลังได ้
10.3.8 มี Dashboard ที่แสดงสถานะของระบบโดยรวม 
10.3.9 สามารถแจ้งเตือนผ่านอีเมล์ได้ 
10.3.10 สามารถท า capacity planning ได ้
10.3.11 สามารถท า Topology Map ของระบบได้ 

10.4 มีลิขสิทธิ์การใช้งานครอบคลุมทุกหน่วยประมวลผลของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเบลด 
(Blade Server) แบบท่ี 1 , 2 และ 3 ท่ีน าเสนอในโครงการ 

11. ซอฟตแ์วร์ระบบ Network Virtualization 
11.1 ระบบเน็ตเวิร์คเสมือนที่สามารถท างานบนอุปกรณ์เน็ตเวิร์คหลากหลายผู้ผลิตโดยใช้เทคโนโลยี 

VXLAN ได้ และสนับสนุนการท างานบนระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์เสมือนที่เสนอ (Hypervisor) ได ้
11.2 มีระบบไฟร์วอลล์ที่กระจายตัวในระดับแกนของ hypervisor ทุก ๆ ตัว โดยป้องกันในระดับ 

การ์ดเน็ตเวิร์คเสมือน และสามารถสร้างการป้องกันโดยใช้ช่ือ virtual machine และรายช่ือ 
ผู้ใช้ได ้

11.3 สามารถท างานเป็นเร้าเตอร์กระจายตัวในระดับแกนของ hypervisor ทุก ๆ ตัว โดยสนับสนุน 
Routing แบบ Static, OSPFและ BGP ได ้
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11.4 สามารถท างานร่วมกันกับระบบการจดัการคลาวด์ โดยใช้การเช่ือมต่อผ่าน RESTful API ในการสร้าง

ระบบเน็ตเวิร์คอัตโนมัติ 
11.5 มีลิขสิทธ์ิการใช้งานครอบคลุมทุกหน่วยประมวลผลของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเบลด 

(Blade Server) แบบที่ 1, 2 และ 3 ที่น าเสนอในโครงการ 
12. ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows Server  แบบท่ี 1 

12.1 เป็นระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server 2016 หรือรุ่นล่าสุดแบบ Datacenter Edition 
12.2 มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ครบตามจ านวน core ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเบลด 

(Blade Server) แบบที่ 1 ที่น าเสนอในโครงการ 
13. ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows Server  แบบท่ี 2 

13.1 เป็นระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server 2016 หรือรุ่นล่าสุดแบบ Datacenter Edition 
13.2 มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ครบตามจ านวน core ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเบลด 

(Blade Server) แบบที่ 2 ที่น าเสนอในโครงการ 
14. ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows Server  แบบท่ี 3 

14.1 เป็นระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server 2016 หรือรุ่นล่าสุดแบบ Datacenter Edition 
14.2 มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ครบตามจ านวน core ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเบลด 

(Blade Server) แบบที่ 3 ที่น าเสนอในโครงการ 
15. ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows Server  แบบท่ี 4 

15.1 เป็นระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server 2016 หรือรุ่นล่าสุดแบบ Standard Edition 
15.2 มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมายโดยครอบคลุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับระบบบริหารจัดการ 

16. ซอฟตแ์วร์ส ารองข้อมูล 
16.1 มีรูปแบบการบริหารจัดการ การส ารองและกู้คืนข้อมูลแบบรวมศูนย์ผ่าน GUI 
16.2 สามารถส ารองข้อมูลแบบ Batch หรือ Online Backup 
16.3 รองรับการก าหนดนโยบายการส ารองข้อมูล (Policy) ได้ทั้งแบบ Full และ Incremental 
16.4 รองรับการใช้งานกับ Windows, Linux และ VMware ได ้
16.5 สามารถส ารองข้อมูลของ Application ดังต่อไปนี้ได้เป็นอย่างน้อย MS-SQL, MS-Exchange, 

Oracle, Vmware 
16.6 สามารถท าการส ารองข้อมูลโดยเรียกใช้ความสามารถ Cloning หรือ Snapshot ของอุปกรณ์จัดเก็บ

ข้อมูลภายนอกที่เสนอได้  
16.7 มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย โดยครอบคลุมจ านวนเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade แบบที่ 1, 2 และ 3 

ที่น าเสนอในโครงการ หรือจ านวนไม่น้อยกว่า 60TB 
17. ซอฟตแ์วร์ระบบรักษาความปลอดภัยส าหรับระบบเสมือน (Hypervisor Security Software) 

17.1 ระบบที่เสนอต้องท างานร่วมกับ ซอฟต์แวร์เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Hypervisor) ที่น าเสนอได ้
17.2 สามารถป้องกัน Malware ในระดับ Hypervisorได ้
17.3 สามารถสร้าง แก้ไข และ ควบคุมนโยบายทั้งหมดได้จากระบบควบคุมส่วนกลาง 
17.4 ไม่จ าเป็นต้องติดตั้ง Agent ส าหรับการใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Agent-less) 
17.5 รองรับการตรวจจับการโจมตีผ่านทางระบบเครือข่าย พร้อมทั้งแสดงถึงแหล่งที่มาของการโจมตี

เหล่านั้นได้ (Intrusion Detection System) 
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17.6 มี logs ในการเก็บบันทึกการท างานและดักจับภัยอันตรายที่เกิดข้ึนรวมถึงไวรัสที่ เกิดข้ึนได้  

โดยสามารถระบุได้ถึงเครื่องที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้ 
17.7 มีลิขสิทธ์ิการใช้งานครอบคลุมทุกหน่วยประมวลผลของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเบลด 

(Blade Server) แบบที่ 1, 2 และ 3 ที่น าเสนอในโครงการ 
18. ซอฟตแ์วร์ฐานข้อมูลแบบท่ี 1 

18.1 เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพัทธ์ (Relational Database Management System)  
18.2 มีความสามารถในระดับ Oracle Enterprise Edition  
18.3 มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย โดยเสนอไม่น้อยกว่า 12 License  (ครอบคลุมจ านวน 24 core) 

19. ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลแบบท่ี 2 
19.1 เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพัทธ์ (Relational Database Management System)  
19.2 มีความสามารถในระดับ Microsoft SQL Enterprise Edition และต้องรวมสิทธ์ิการใช้งานแบบ SA 
19.3 มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย โดยเสนอไม่น้อยกว่า 18 License (ครอบคลุมจ านวน 36 core) 

20. ซอฟต์แวร์ระบบเสมือน 
20.1 สามารถก าหนด vSMP – Virtual Symmetric Multi-Processing ได้สูงสุด 128 Virtual CPUs 
20.2 สามารถท า High Availability (HA) โดยท าการ Restart คอมพิวเตอร์เสมือนได้โดยอัตโนมัติใน

กรณีที่ Hardware หรือ Operating System มีปัญหา  
20.3 สามารถท าการ Replicateไฟล์ดิสค์เสมือน (Virtual Machine Disk File) ของคอมพิวเตอร์เสมือน

ข้ามศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ถึงแม้ต้นทางและปลายทางจะใช้ Storage ต่างรุ่นและยี่ห้อกัน 
20.4 สามารถท าการย้ายคอมพิวเตอร์เสมือนข้ามไปมาระหว่าง Server ได้โดยไม่กระทบการท างานของ

ผู้ใช้งาน 
20.5 สามารถท างานแบบ Fault Tolerance เพื่อให้ Application ท างานต่อเนื่องในกรณีที่ Hardware 

ของ Server มีปัญหา โดยรองรับการท างาน(Workload) ที่ ๔ Virtual CPUs  
20.6 สามารถย้ายไฟล์ดิสค์ของคอมพิวเตอร์เสมือนข้ามไปมาระหว่าง storage ได้โดยไม่มีผลกระทบ 

กับผู้ใช้งาน 
20.7 สามารถท า Load Balance  โดยการกระจายคอมพิวเตอร์เสมือนไปรันบน Server อื่น ๆ  

ตามนโยบายที่ก าหนด และสามารถท าการ Shutdown Server ในช่วงเวลาที่มีการใช้งานน้อย  
เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

20.8 สามารถใช้งานกับ Reliable Memory เพื่อเพิ่มความเสถียรให้กับระบบโดยการน าส่วน 
ที่ส าคัญในการท างาน อาทิ Hypervisor เก็บใน memory แบบ Reliable ในขณะใช้งาน 

20.9 สามารถจัดการเน็ตเวิร์คเสมือนจากส่วนกลางได้ โดยไม่ต้องไปท าที่  Hypervisor Server  
ทีละเครื่อง  

20.10 สามารถก าหนด Bandwidth (QoS) ในการใช้ Network และ Storage บนคอมพิวเตอร์เสมือนได้ 
20.11 สามารถท า Load Balance การใช้งาน Storage โดยการย้ายพื้นที่เก็บข้มูลคอมพิวเตอร์เสมือน 

ไปยัง Storage ที่เหมาะสมได้โดยอัตโนมัติ  
20.12 สามารถน า Storage ความเร็วสูง (Flash) ทีมีอยู่บน Server มาเก็บ (Cache) ข้อมูลการอ่าน  

เพื่อลดเวลาในการท างานของแอพพลิเคช่ัน 
20.13 สามารถใช้งานร่วมกับซอฟตแ์วร์ป้องกันไวรัส (Antivirus) ได้แบบ Agentless 
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IS103 โครงการระบบโครงสร้างเครือข่ายสื่อสาร อาคารท่ีท าการกระทรวงยุติธรรม 
รายละเอียดข้อก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบ 
1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Access Switch) จ านวน 58 ชุด มีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1.1 มีขนาด Switching Fabric หรือ Switching Capacity รวมไม่น้อยกว่า 470 Gbps 
1.2 มีประสิทธิภาพในการส่งผ่านข้อมูล (Forwarding Rate หรือ Throughput) ไม่น้อยกว่า 460 Mpps 
1.3 มีพอร์ต Gigabit Ethernet แบบ 10/100/1000Base-T รวมไม่น้อยกว่า 36 พอร์ต ทุกพอร์ต

สนับสนุนการจ่ายไฟ Power over Ethernet (POE) ตามมาตรฐาน IEEE802.3af และ 
IEEE802.3at ได้เป็นอย่างน้อย 

1.4 มีพอร์ตแบบ NBase-T หรือ Multigigabit Ethernet รวมไม่น้อยว่า 12 พอร์ต รองรับการเช่ือมตอ่
ขนาด 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps ทุกพอร์ตสนับสนุนการจ่ายไฟ Power over Ethernet 
(POE) ตามมาตรฐาน IEEE802.3af และ IEEE802.3at ได้เป็นอย่างน้อย 

1.5 มีพอร์ต 40 Gigabit Ethernet จ านวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ตต่อชุด  
1.6 มี Redundant Power Supplies ภายในตัวอุปกรณ์ 
1.7 รองรับการท า Stackable Switch ได้ไม่น้อยกว่า 8 ตัว โดยมีเช่ือมต่อ Stack ด้วยความเร็ว 

ไม่น้อยกว่า 480Gbps โดยเสนอสาย Stacking Cable มาพร้อมอุปกรณ์ด้วย 
2. อุปกรณ์ Transceiver Module ชนิดท่ี 1 จ านวน 30 ชุด แต่ละชุด มีคุณสมบัติดังน้ี 

2.1 โมดูลส าหรับเช่ือมต่อ Fiber Optic แบบ QSFP ที่มีหัวต่อชนิด LC 
2.2 รองรับระยะทางสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร 
2.3 สามารถใช้งานได้กับ Fiber Optic แบบ Single Mode 
2.4 ท างานที่ Wavelength 1310 nm หรือ ดีกว่า 
2.5 อุปกรณ์ที่เสนอต้องเป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย 

3. การเดิน Fiber Optic เชื่อมต่อระหว่าง Node จ านวน 1 เส้นทาง มีรายละเอียด ดังน้ี 
3.1 เดินสาย Fiber Optic ชนิด Single Mode จ านวน 24 Core ระหว่างห้อง Data Center 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ไปยัง อาคาร Data Center ช้ัน 3 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม (อาคารใหม่) จ านวน 1 เส้นทาง 

4. การเดิน Fiber Optic เชื่อมต่อระหว่าง ศูนย์ Data Center กับ อาคารส านักงานกระทรวงยุติธรรม 
มีรายละเอียด ดังน้ี 
4.1 เดินสาย Fiber Optic ชนิด Single Mode จ านวน 12 Core ระหว่าง อาคาร Data Center ช้ัน 3 

ไปยัง อาคารส านักงานแห่งใหม่ กระทรวงยุติธรรม 11 ช้ัน กระจายไปยังแต่ละช้ัน จ านวน  
2 เส้นทาง (Redundant) 

5. ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 1 (ขนาด 27U) จ านวน 11 ชุด แต่ละชุดมี
คุณสมบัติ ดังน้ี 
5.1 เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 27U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึก 

ไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร 
5.2 มีช่องเสียบไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 8 ช่อง 
5.3 มีพัดลมส าหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว 
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IS103 โครงการระบบโครงสร้างเครือข่ายสื่อสาร อาคารท่ีท าการกระทรวงยุติธรรม (ต่อ) 
6. ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 2 (ขนาด 15U) จ านวน 2 ชุด แต่ละชุดมี

คุณสมบัติ ดังน้ี 
6.1 เป็นตู ้Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 15U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 

80 เซนติเมตร 
6.2 มีช่องเสียบไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 4 ช่อง 
6.3 มีพัดลมส าหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว 

7. อุปกรณ์เครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) ชนิดท่ี 1 จ านวน 11 ชุด แต่ละชุดมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
7.1 มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA 
7.2 มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-20% 
7.3 มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-10% 
7.4 สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
7.5 เป็นชนิด Rack Type สามารถติดตั้งใน Rack ขนาด 19 นิ้วได ้

8. อุปกรณ์เครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) ชนิดท่ี 2 จ านวน 2 ชุด แต่ละชุดมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
8.1 มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA 
8.2 มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-20% 
8.3 มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-10% 
8.4 สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที เป็นชนิด Rack Type สามารถติดตั้งใน Rack  

ขนาด 19 นิ้วได ้
 

  



หน้า ก-11 
 

IS104 โครงการจัดท าระบบโครงสร้างเครือข่ายสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม 
รายละเอียดข้อก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบ 
คุณลักษณะทางด้านเทคนิค 
1. อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายหลัก (Core Switch) จ านวน 2 ชุด แต่ละชุดมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1.1 โครงสร้างเป็นลักษณะ Modular Chassis มีจ านวน Slot ส าหรับใส่ Interface Module  
ไม่น้อยกว่า 4 Slots ต่อ chassis รองรับ Forwarding Capacity หรือ Switching Capacity 
สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 20Tbps และเป็นสถาปัตยกรรมเป็นแบบ Distributed Forwarding 
Architecture ต่อ chassis 

1.2 มีหน่วยประมวลผล Processor Engine หรือ Supervisor Card แบบ Redundant และ  
มี Switching Fabric ส ารอง แบบ N+1 ที่สามารถท างานทดแทนกันได้ทันที 

1.3 มีพอร์ต 40 Gigabit Ethernet ไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต พร้อมเสนอโมดูลชนิด 40GBASE-LR 
QSFP จ านวนไม่น้อยกว่า 20 โมดูล และโมดูลชนิด 40GBase-SR QSFP จ านวนไม่น้อยกว่า  
4 โมดูล 

1.4 มี พอ ร์ ต  1/10 Gigabit Ethernet ชนิ ด  1/10GBase-X จ า น วน ไม่ น้ อ ยก ว่ า  48 พอ ร์ ต  
พร้อมเสนอโมดูลชนิด 10GBASE-SR จ านวนไม่น้อยกว่า 24 โมดูล และ 1000Base-T  
จ านวนไม่น้อยกว่า 12 โมดูล 

1.5 ในกรณีใช้งานอุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายหลัก (Core Switch) จ านวน 2 ชุด เช่ือมต่อกัน 
อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายที่มาเ ช่ือมต่อ สามารถใช้ Port Aggregation แบบ 
IEEE802.3ad ร่วมกับอุปกรณ์ทั้ง 2 ชุด โดยอุปกรณ์ ทั้ง 2 ชุดจะท างานเป็น Port Aggregation 
กลุ่มเดียวกันและส่งข้อมูลในทุกๆพอร์ต 

1.6 สามารถท า Logical Router หรือ VDC หรือ VPC ได้ไม่น้อยกว่า 8 Logical Router หรือ VDC 
หรือ VPC 

2. อุปกรณ์ Data Center Core Switch จ านวน 2 ชุด แต่ละชุด มีคุณสมบัติดังน้ี 
2.1 โครงสร้ างเป็นลักษณะ Modular Chassis มีจ านวน Slot ส าหรับใส่  Interface Module  

ไม่น้อยกว่า 4 Slots ต่อ chassis 
2.2 รองรับ Forwarding Capacity หรือ Switching Capacity สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 20 Tbps  

และเป็นสถาปัตยกรรมเป็นแบบ Distributed Forwarding Architecture ต่อ chassis 
2.3 มีหน่วยประมวลผล Processor Engine หรือ Supervisor Card แบบ Redundant และ มี Switching 

Fabric ส ารอง แบบ N+1 ที่สามารถท างานทดแทนกันได้ทันที 
2.4 มีพอร์ต 40 Gigabit Ethernet ไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต พร้อมเสนอโมดูล 40GBASE-SR QSFP  

จ านวนไม่น้อยกว่า 16 โมดูลต่อชุด 
2.5 มีพอร์ต 1/10 Gigabit Ethernet ชนิด 1/10GBase-X จ านวนไม่น้อยกว่า 48 พอร์ต พร้อมเสนอ 

10GBASE-SR ไม่น้อยกว่า 36 โมดูล และ 1000Base-T ไม่น้อยกว่า 12 โมดูล 
2.6 สามารถท า Logical Router หรือ Virtual Device Context โดยแต่ละ Virtual Device หรือ Logical 

Router นั้น จะมี Software Processes, Hardware Resource (Interfaces, VLANs, Routing table 
size, VRF) แยกจากกัน รวมไปถึงการบริหารจัดการ (Management) แยกอิสระจากกัน จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 8 Logical Router หรือ Virtual Device Context 

2.7 มีระบบจ่ายไฟส ารองแบบ N+1 redundant และสามารถถอดเปลี่ยนได้ในขณะท างาน 
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IS104 โครงการจัดท าระบบโครงสร้างเครือข่ายสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม (ต่อ) 
3. อุปกรณ์ Data Center Top-of-Rack Switch จ านวน 4 ชุด แต่ละชุด มีคุณสมบัติดังน้ี 

3.1 มีพอร์ต 10/25 Gigabit Ethernet แบบ SFP+ จ านวนไม่น้อยกว่า 48 พอร์ต พร้อมน าเสนอ
โมดูลแบบ 10 Gigabit Ethernet แบบ Fiber หรือ Copper จ านวนไม่น้อยกว่า 48 โมดูล 

3.2 มีพอร์ต 40 Gigabit Ethernet แบบ QSFP+ จ านวนไม่น้อยกว่า 6 พอร์ต พร้อมน าเสนอโมดูล
แบบ 40GBASE-SR จ านวนไม่น้อยกว่า 2 โมดูล 

3.3 รองรับการส่งผ่านข้อมูล (bandwidth) ไม่น้อยกว่า 3.6 Tbps หรือ 2.8 bpps 
3.4 มี AC Power Supply ไม่น้อยกว่า 2 ชุด ท างานแบบ hot-swappable N+1 Redundancy  
3.5 สนับสนุนจ านวน IP Host Entries ได้ไม่น้อยกว่า 200,000 Host (IPv4) และ 100,000 Host 

(IPv6) 
3.6 สนับสนุนจ านวน MAC Address ได้ไม่น้อยกว่า 90,000 MAC address  
3.7 สนับสนุนจ านวน VLAN ได้ไม่น้อยกว่า 4,096 VLANs 
3.8 สนับสนุนจ านวน ECMP paths ได้ไม่น้อยกว่า 64 paths 
3.9 สนับสนุนการท า port channel ได้ไม่น้อยกว่า 512 port channel  
3.10 สนับสนุนจ านวน SPAN ได้ไม่น้อยกว่า 4 sessions 
3.11 สนับสนุนการท า VXLAN bridging และ routing 
3.12 สนับสนุนการท า Layer 3 routing protocol ได้แก่ OSPF, RIPv2, PIM-SM, SSM 
3.13 รองรับการท า Open programmability ได้แก่ Python หรือ Linux containers เพื่อใช้ใน 

การพัฒนา DevOps automation tools 
4. อุปกรณ์ Management Switch จ านวน 2 ชุด แต่ละชุด มีคุณสมบัติดังน้ี 

4.1 อุปกรณ์รองรับ Forwarding bandwidth หรือ Switching bandwidth รวมไม่น้อยกว่า 216 Gbps 
และ Forwarding Rate ไม่น้อยกว่า 100 Mpps 

4.2 มีอินเตอร์เฟสแบบ 10/100/1000 Ethernet ไม่น้อยกว่า 48 พอร์ต 
4.3 รองรับการท า Stacking ไม่น้อยกว่า 8 ชุด โดยมี throughput ไม่น้อยกว่า 80Gbps 
4.4 กรณีเสนออุปกรณ์ Management Switch มากกว่า 1 ชุด ให้เสนอ Stacking Cable ด้วย 
4.5 สนับสนุนจ านวน MAC Addresses ไม่น้อยกว่า 16,000 MAC  Addresses 
4.6 สนับสนุนการท า Active VLANs ไม่น้อยกว่า 1,000 VLANs 
4.7 สนับสนุนการท า Access Control List (ACLs) ในระดับ IPv4 และ IPv6 
4.8 สนับสนุนการท า BPDU Guard, IGMP Filtering และ Private VLANs 
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IS105 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่ายสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม 
รายละเอียดข้อก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบ 
คุณลักษณะทางด้านเทคนิค 

1. อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับมัลแวร์ขั้นสูง (Advance Malware Protection) Internal Zone 
จ านวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังน้ี 
1.1 ท าการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับมัลแวร์ช้ันสูง (Advance Malware Protection) 

Internal Zone ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันของ ส านักงานปลัด กระทรวงยุติธรรม 
1.2 อุปกรณ์ (Network Appliance) ที่ออกแบบมาเพื่อปอ้งกนัการบกุรกุทางเครือข่ายจากภัยคุกคาม

ในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะภัยคุกคามที่มีความซับซ้อน อาทิ Advance Malware โดยมีอุปกรณ์
สนับสนุนการท างาน อาทิ Hardware Acceleration  

1.3 มี Throughput ในการตรวจจับมัลแวร์ ไม่ต่ ากว่า 5 Gbps 
1.4 สามารถตรวจจับวิธีการบุกรุกทางเครือข่ายได้อย่างน้อยดังนี้ Attack Signature, Protocol 

Anomalies, Port Scanning, Malware ทั้งจาก Known Malware และอาศัยการวิเคราะห์ ไฟล์ 
Unknown Malware โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบ Dynamic Analysis รวมถึงการรับข้อมูล
จากภายนอก เพื่อมาท าการวิเคราะห์ อาทิ IP Reputation 

1.5 รองรับการตรวจสอบผ่านโปรโตคอล HTTP, HTTPS, FTP, POP3, SMTP และ IMAP ได้เป็น
อย่างน้อย 

1.6 สามารถติดตาม และแสดงถึงไฟล์ที่ ว่ิงผ่านเข้ามาในเครือข่าย รวมถึงไอพี และโปรโตคอล  
ที่เกี่ยวข้อง 

1.7 สามารถท าการ Monitor ได้อย่างน้อย 12 Interface 
1.8 มีพื้นที่ในการเก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 400 GB ชนิด SSD หรือดีกว่า 
1.9 สามารถท างานร่วมกับระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามมัลแวร์ช้ันสูง (Advance 

Malware Protection Management System) ที่ใช้งานในปัจจุบันได้ 
2. อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับมัลแวร์ขั้นสูง (Advance Malware Protection) Internet Zone 

จ านวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังน้ี 
2.1 ท าการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับมัลแวร์ช้ันสูง (Advance Malware Protection) 

Internet Zone ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันของ ส านักงานปลัด กระทรวงยุติธรรม 
2.2 เป็นอุปกรณ์ (Network Appliance) ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการบุกรุกทางเครือข่ายจากภัย

คุกคามในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะภัยคุกคามที่มีความซับซ้อน อาทิ Advance Malware โดยมี
อุปกรณ์สนับสนุนการท างาน อาทิ Hardware Acceleration  

2.3 มี Throughput ในการตรวจจับมัลแวร์ ไม่ต่ ากว่า 1 Gbps 
2.4 สามารถตรวจจับวิธีการบุกรุกทางเครือข่ายได้อย่างน้อยดังนี้ Attack Signature, Protocol 

Anomalies, Port Scanning, Malware ทั้งจาก Known Malware และอาศัยการวิเคราะห์ 
ไฟล์ Unknown Malware โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบ Dynamic Analysis รวมถึงการรับ
ข้อมูลจากภายนอก เพื่อมาท าการวิเคราะห์ อาทิ IP Reputation 

2.5 รองรับการตรวจสอบผ่านโปรโตคอล HTTP, HTTPS, FTP, POP3, SMTP และ IMAP ได้เป็น
อย่างน้อย 
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IS105 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่ายสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม (ต่อ) 
2.6 สามารถติดตาม และแสดงถึงไฟล์ที่ ว่ิงผ่านเข้ามาในเครือข่าย รวมถึงไอพี และโปรโตคอล  

ที่เกี่ยวข้อง 
2.7 สามารถท าการ Monitor ได้อย่างน้อย 12 Interface 
2.8 มีพื้นที่ในการเก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 400 GB ชนิด SSD หรือดีกว่า 
2.9 สามารถท างานร่วมกับระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามมัลแวร์ช้ันสูง (Advance 

Malware Protection Management System) ที่ใช้งานในปัจจุบันได้ 
3. ปรับปรุงระบบป้องกันภัยคุกคามมัลแวร์ขั้ นสูง (Advance Malware Protection) ส าหรับ 

Endpoint จ านวน 1,000 ลิขสิทธิ์ (Licenses) มีคุณสมบัติดังน้ี 
3.1 ปรับปรุงระบบป้องกันภัยคุกคามมัลแวร์ ช้ันสูง (Advance Malware Protection) ส าหรับ 

Endpoint ที่ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เพิ่มเติมจ านวน 1,000 ลิขสิทธ์ิ 
(Licenses) 

4. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ แบบท่ี 1 (Web Application Firewall) จ านวน 1 ชุด มีคุณสมบัติ 
ดังน้ี 
4.1 สามารถท าการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ แบบที่ 1 (Web Application 

Firewall) ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันของ ส านักงานปลัด กระทรวงยุติธรรม แบบ High Availability ได้ 
โดยสามารถรองรับการท างานได้ทั้งแบบ Active/Active และ Active/Standby 

4.2 เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบและป้องกันความปลอดภัยให้กับ Web Application Server 
4.3 มี Throughput ส าหรับ Web Application Firewall Performance ไม่น้อยกว่า 1 Gbps  
4.4 มีอินเตอร์เฟสแบบ Copper 1G ไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต 
4.5 มีหน่วยความจ า (Memory) ไม่น้อยกว่า 32 GB และมี Hard drive แบบ Hot Swap ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 2 TB จ านวน 2 unit หรือดีกว่า 
4.6 สามารถท า Inline Fail Open ได้กรณีที่ติดตั้งแบบ Bridge ถ้าอุปกรณ์ไม่สามารถท า Inline Fail 

Open ได้ด้วยตัวอุปกรณ์เอง ให้เสนออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเพื่อให้ท างานได้ 
4.7 สามารถควบคุม บริหารจัดการ ปรับแก้ไขค่า Configuration และเรียกดูรายงานต่าง ๆ ได้ผ่านทาง 

Web Browser หรือ Centralized Management ได ้
5. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ แบบท่ี 2  (Web Application Firewall) จ านวน 1 ชุด มีคุณสมบัติ 

ดังน้ี 
5.1 สามารถท าการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ แบบที่ 2 (Web Application 

Firewall) ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันของ ส านักงานปลัด กระทรวงยุติธรรม แบบ Clustering ได้  
5.2 เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบและป้องกันความปลอดภัยให้กับ Web Application Server 
5.3 มี Throughput ส าหรับ Web Application Firewall Performance ไม่น้อยกว่า 500 Mbps  
5.4 มีอินเตอร์เฟสแบบ Copper 1G ไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต 
5.5 มีหน่วยความจ า (Memory) ไม่น้อยกว่า 8 GB และมี Hard drive แบบ Hot Swap ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน 2 unit หรือดีกว่า 
5.6 สามารถท า Inline Fail Open ได้กรณีที่ติดตั้งแบบ Bridge ถ้าอุปกรณ์ไม่สามารถท า Inline 

Fail Open ได้ด้วยตัวอุปกรณ์เอง ให้เสนออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเพื่อให้ท างานได้ 
5.7 สามารถควบคุม บริหารจัดการ ปรับแก้ไขค่า Configuration และเรียกดูรายงานต่าง  ๆ   

ได้ผ่านทาง Web Browser หรือ Centralized Management ได ้
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IS106 โครงการจัดท าศูนย์คอมพวิเตอร์กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ (Data Center) และ Network 
and Security Operation Center (NOC)  
รายละเอียดข้อก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบ 
ความต้องการด้านเทคนิค 
1. งานปรับปรุงพ้ืนท่ี และตกแต่งภายใน (Civil and Interior Work) 

มีรายละเอียดการปรับปรุง ดังต่อไปนี้ 
1.1 ห้องไฟฟ้า (Electrical Room) 
1.2 ห้อง Server 
1.3 ห้อง Computer Room Air-conditioning Center(CRAC Room) 
1.4 ส่วนพื้นที่ Network Operation Center (NOC) ไม่น้อยกว่า 6 ที่นั่ง 
1.5 ส่วนพื้นที่เอนกประสงค์ 

2. ระบบพ้ืนยกส าเร็จรูป (Raised Floor System) 
2.1 พื้นยกส าเร็จรูป มีขนาดไม่น้อยกว่า 600 x 600 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า 30 มม.ด้านบนของ

แผ่นพื้นปิดทับด้วยแผ่น High Pressure Laminated (HPL) มีคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิต 
(Anti-Static) 

2.2 ขาต้ังแบบมีคาน ท าด้วยโลหะชุบสังกะสีและสามารถปรับระดับได้  
2.3 แผ่นพื้น สามารถทนต่อแรงกด ได้ดังนี้ 
2.4 การรับน้ าหนัก Concentrated Load ต้องสามารถรับน้ าหนักไม่น้อยกว่า 500 กก. / จุด 
2.5 การรับน้ าหนัก Distribution Load ต้องสามารถรับน้ าหนักไม่น้อยกว่า 1250 กก. / ตารางเมตร 
2.6 ให้จัดหาแผ่นแบบระบายลมเย็น จ านวนไม่น้อยกว่า 10% ของจ านวนแผ่นพื้นทั้งหมด 
2.7 บริเวณใต้พื้นยกส าเร็จรูป จะต้องติดตั้งฉนวนแบบ Closed Cell หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว  

เพื่อป้องกันการควบแน่น และความร้อนที่บริเวณพื้น และผนังเต็มพื้นที่ 
3. ระบบไฟฟ้าภายใน (ELECTRICAL SYSTEM) 

3.1 ระบบไฟฟ้าที่เสนอต้องสามารถรองรับโหลดได้ตามความต้องการของ ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ซึ่งได้แก่ ระบบเครื่องจ่ายก าลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า120 KVA (108 
kW) จ านวน 4 ชุด (ติดตั้งใหม่) เครื่องปรับอากาศส าหรับห้องคอมพิวเตอร์ (Precision Air)  
ขนาดไม่ต่ ากว่า 170,000 BTU/H จ านวน 6 ชุด (ติดต้ังใหม่) และเต้ารับไฟฟ้า รวมทั้งระบบไฟฟ้า
อื่น ๆ ที่จ าเป็นส าหรับห้อง Server Room 

3.2 ให้จัดหาและติดตั้งตู้ไฟฟ้า NLC-1 และ NLC-2 (ติดตั้งใหม่) แบบ 3Phase Load Center  
ขนาด 36 ช่อง หรือมากกว่า จ านวน 2 ชุด โดยให้เดินสายไฟฟ้ามาจากตู้สลับไฟฟ้าอัตโนมัติ 
(ATS-A และ ATS-B) ขนาด 50 A เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์สนับสนุน ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปรวมทั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในห้อง  
Server Room 

3.3 ให้จัดหาและติดตั้งตู้ไฟฟ้า ULC-A1, ULC-B1, ULC-A2 และ ULC-B2 (ติดตั้งใหม่) แบบ 3 
Phase Load Center ขนาด 42 ช่อง หรือมากกว่า จ านวน 4 ชุด เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้วงจร
ย่อยของเต้ารับไฟฟ้าภายในห้อง Server Room โดยให้เดินสายไฟฟ้ามาจากสวิตช์ตัดตอน
อัตโนมัติ (MCCB) ขนาด 3P 225 ATของตู้ไฟฟ้า SDB/OUB 
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IS106 โครงการจัดท าศนูยค์อมพิวเตอรก์ระทรวงยตุิธรรมแห่งใหม่ (Data Center) และ Network 
and Security Operation Center (NOC) (ต่อ) 

3.4 ให้จัดหาและติดตั้งตู้สลับไฟฟ้าอัตโนมัติ ATS-1, ATS-2, ATS-3, ATS-4, ATS-5, ATS-6 ขนาด 
60 A (ติดตั้งใหม่) ส าหรับสลับแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้กับ CRAC 

3.5 ให้จัดหาและติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าภายในห้อง Electrical Room, Server Room, CRAC Room 
และ ส่วนพื้นที่ Network Operation Center (NOC)  ซึ่งเป็นเต้ารับไฟฟ้าแบบชนิดคู่ (Universal 
Duplex Receptacle) โดยออกแบบใช้งานไม่เกิน 6 เต้ารับต่อ 1 วงจรย่อย การเดินสายป้อน
จ่ายไฟฟ้าให้วงจรย่อยให้เดินสายจาก สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ (Branch Circuit Breaker)  
ของตู้ไฟฟ้า NLC  

3.6 ให้จัดหาและติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างใหม่ภายในห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ให้เหมาะสมและเพียงพอกับการใช้งาน 

3.7 ให้จัดหาและติดตั้งโคมไฟฟ้าฉุกเฉินภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก ารสื่อสาร  
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 9W ชนิด LED (ส ารองไฟฟ้าได้อย่างน้อย 2 ช่ัวโมง) ให้เหมาะสมและเพียงพอ 

4. ระบบส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS SYSTEM) 
ผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องจัดหาและติดตั้งระบบส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ขนาด  

120 kVA (108 kW) จ านวน 4 ชุด โดยต้องเสนอแบบแสดงการจัดวางระบบเครื่องจ่ายก าลังไฟฟ้าต่อเนื่อง 
(UPS) ให้ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พิจารณาเห็นชอบก่อนการด าเนินงาน โดยติดตั้งภายในห้องไฟฟา้ 
(Electrical Room) 

4.1 เป็นเครื่องจ่ายก าลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ระบบ On-line Double Conversion ตามมาตรฐาน 
IEC62040-3 (VFI-SS-111) สามารถส ารองไฟฟ้าได้ เมื่ อกระแสไฟฟ้า เกิดการขาดตอน  
และสามารถป้องกันการผิดปกติของกระแสไฟฟ้า อาทิ กระแสไฟฟ้าเกิน กระแสไฟฟ้าตก  
และสัญญาณรบกวนได้  

4.2 มีระบบ  Battery Management ซึ่งเป็นระบบการอัดประจุไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่ที่ปรับให้
เหมาะสมกับสภาพอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ เพื่อรักษาอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ 

4.3 ใช้กับระบบแรงดันไฟฟ้าขาเข้า 3 Phase (380/400/415V, 50Hz)และระบบแรงดันไฟฟ้า  
ขาออก 3 Phase (380/400/415V, 50Hz) 

4.4 ด้าน Input Rectifier เป็นเทคโนโลยีแบบ IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) เพื่อ
ลดกระแสฮารม์อนิค (Harmonic Current) ย้อนกลับไปรบกวนยังชุด Generator และ Main ไฟฟ้า 

4.5 ด้าน Output Inverter เป็นเทคโนโลยีแบบ IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) 
เพื่อลดกระแสฮาร์มอนิค(Harmonic Voltage) ไปรบกวนกับระบบได้ 

4.6 เป็นเครื่องจ่ายก าลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ที่สามารถรองรับการต่อขนานได้  
4.7 มีระบบการจ าลองการทดสอบโหลด โดยสามารถทดสอบการท างานของเครื่องจ่ายก าลังไฟฟ้า

ต่อเนื่อง (UPS) แบบเต็มพิกัด โดยไม่จ าเป็นต้องต่อโหลดจ าลอง (Dummy load) เพื่อประหยัด
พลังงาน สามารถแสดงสถานะด้วย LED และ LCD แบบGraphic Display เพื่อแสดงสถานะ 
วัดค่า บันทึกเหตุการณ์เป็นต้น 

4.8 มีอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ สามารถตรวจสอบสถานะและสามารถสั่ ง  Shut Down  
เครื่องคอมพิวเตอร์ของ UPS ผ่านระบบเครือข่ายได้โดยอัตโนมัติ 
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IS106 โครงการจัดท าศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ (Data Center) และ Network 
and Security Operation Center (NOC) (ต่อ) 

4.9 คุณสมบัติด้านเข้า (Input)  มีคุณสมบัติอย่างน้อย  ดังนี้ 
4.9.1 Input Voltage            : 380V +/– 15%  
4.9.2 Input Frequency        :    50 Hz +/- 10 % หรือดีกว่า 
4.9.3 Power factor           : 0.99 หรือดีกว่า 

4.10 คุณสมบัติด้านขาออก (Output)  มีคุณสมบัติอย่างน้อย  ดังนี้ 
4.10.1 Output Voltage :          380V +/- 1 % หรือดีกว่า 
4.10.2 Output Frequency  :          50 Hz +/- 0.2 % หรือดีกว่า 
4.10.3 Power factor   :          0.9 หรือดีกว่า 

4.11 คุณสมบัติของแบตเตอรี่ 
4.11.1 แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรีแ่บบ Valve Regulate Lead Acid ชนิด Maintenance  Free 

Technology โดยมี Design Life ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
4.11.2 สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาทีที่ 100% Load พร้อมแสดงรายละเอียด

การค านวณประกอบโดยใช้ค่า Load Power Factor 0.9 lag., End Voltage 1.75 V./C, 
Efficiency อย่างน้อย 90% 

4.11.3 แบตเตอรี่ที่เสนอจะต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO9001:2008 
5. ระบบปรับอากาศชนิดควบคุมความชื้น (Precision Air Condition System) 

5.1 รายละเอียดทางเทคนิค 
5.1.1 สามารถควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนภายในห้องให้อยู่ที่สภาวะ 24+1 OC และ

45+5 % RH  
5.1.2 ใช้สารท าความเย็นชนิด R407C 
5.1.3 ทิศทางการส่งลมเย็นเป็นแบบกระจายลมเย็นจากด้านล่าง (Down Flow System)  
5.1.4 ตัวถังเครื่องภายนอกต้องท าด้วยแผ่นเหล็กผ่านกรรมวิธีการพ่นเคลือบอบสีกันสนิม 

ภายในตัวเครื่องบุด้วยฉนวน Class “O” ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันความร้อน ฝาหน้ามี
ฉนวนสองช้ัน (Double skin) ประตูซีลด้วย Fermapor31 Gasket ป้องกันการรั่วของอากาศ 

5.1.5 พัดลม (Fan) เป็นแบบ Backward curved plug fan โดยขับเคลื่อนโดยตรงผ่าน EC motor 
5.1.6 คอยล์เย็นมีโครงสร้างเป็นแบบตัวเอ (A) ท าด้วยท่อทองแดง ยึดติดอัดแน่นกับครีบ

อลูมิเนียม คอยล์จะต้องถูกออกแบบมาให้มีพื้นที่รับลม (Face Area) มากเป็นพิเศษ 
เพื่อให้รับกับ High Sensible Heat Ratio   

5.1.7 Expansion Valve เป็นแบบ Electronic Expansion Valve  แบบ PID Control เพื่อควบคุม
ปริมาณการจ่ายน้ ายา 

5.1.8 เครื่องควบคุมความช้ืน (Humidifier) เป็นแบบ Electrode-Boiler Type 
5.1.9 อุปกรณ์ท าความร้อน (ElectricReheat) เป็นแบบ Electric Heater และมีอุปกรณ์

ป้องกัน high temperature safety cut-out ในกรณีที่อุณหภูมิขึ้นสูง 
5.1.10 แผงกรองอากาศ (Air Filter) ประกอบอยู่ภายในตู้ สามารถเข้าบริการจากด้านหน้าได้ 

ประสิทธิภาพการกรอง 30% ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.1 (G4) มีความหนาอย่างนอ้ย 
100 มม. 
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5.1.11 คอมเพรสเซอร์เป็นแบบ Hermetic scroll compressor โดยเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง
ต้องประกอบด้วยคอมเพรสเซอร์จ านวน 1 ชุด หรือดีกว่า และวงจรน้ ายา 1 วงจร หรือดีกว่า   

5.1.12 วงจรท าความเย็น ต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ป้องกันอย่างน้อย ดังนี้ 
5.1.12.1 Manual Reset High Pressure Switch 
5.1.12.2 Low Pressure Protection 
5.1.12.3 Sight Glass with moisture indicator 
5.1.12.4 High capacity filter drier 
5.1.12.5 ชุดระบายความร้อน (Outdoor unit) 

5.1.13 ชุดระบายความร้อน (Outdoor unit) 
ระบายความร้อนด้วยอากาศ โดยใช้พัดลมแบบ direct-drive axial fan ต้องมีขนาด
และสมรรถนะที่ใช้งานให้เหมาะสมกับ Indoor unit โดยมีความสามารถระบายความ
ร้อนได้ไม่ต่ ากว่าความสามารถในการท าความเย็นรวมของระบบ (Total cooling 
capacity) และต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับ Indoor unit ตัวถังท าจาก โลหะข้ึนรูป
อย่างแข็งแรงเพื่อป้องกันการกัดกร่อน  condenser coil ท าด้วยท่อทองแดงขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง Nominal OD ไม่น้อยกว่า 3/8 ” Ø OD ยึดติดกับครีบระบายความร้อน
ที่ท าจากAluminium และระบายความร้อนออกในแนวตั้ง (Vertical Discharge) หรือ 
แนวนอน (Horizontal discharge) 

5.1.14 ระบบควบคุม 
5.1.14.1 มีการแสดงผลเป็นภาษาอังกฤษ 
5.1.14.2 เก็บ Alarm ได้ไม่น้อยกว่า 100 เหตุการณ์ 
5.1.14.3 แสดงกราฟอุณหภูมิและความช้ืนได้ 
5.1.14.4 กรณีระบบไฟฟ้าเกิดเหตุขัดข้อง หรือไฟฟ้าดับ เมื่อระบบไฟฟ้ากลับเข้าสู่

สภาวะปกติเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความช้ืน ต้องสามารถท างาน
โดยอัตโนมัติ (Automatic restart) 

5.1.14.5 Dew Point Control Mode ส าหรั บควบ คุมความ ช้ืนให้ สั มพัน ธ์กั บ 
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ เพื่อลดการท างานของอุปกรณ์เพิ่มและลดความช้ืน 

5.1.14.6 ขนานการท างานแบบ Auto Sequencing กันได้ไม่น้อยกว่า 8 ชุด 
5.1.14.7 Heater/Humidifier Interlocks 
5.1.14.8 การสตาร์ทการท างานของอุปกรณ์เป็นไปตามล าดับเพื่อลดกระแสกระชาก 
5.1.14.9 Password 3 ระดับ เพื่อเข้าโปรแกรมควบคุม 
5.1.14.10 การควบคุมอุณหภูมิต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง +1 °C จากจุด 

Set Point และในส่วนความช้ืนสัมพัทธ์สามารถควบคุมให้อยู่ในช่วง  
+5 % RH จาก จุด Set Point 

5.1.14.11 อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิและความช้ืนติดตั้งมากับเครื่องปรับอากาศ 
แบบควบคุมความช้ืน (Precision Air Conditioning) 

5.1.14.12 ระบบควบคุมมี port ชนิด RS485 
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5.1.15 หน้าจอ (Display) แสดงผลแบบ LCD Graphic 
5.1.16 มีระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติที่เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความช้ืน 

(Precision Air Conditioning) 
6. ระบบปรับอากาศชนิดแยกส่วน (Split Type Air Condition System) 

6.1 รายละเอียดทั่วไป 
6.1.1 จัดหาและติดตั้งระบบปรับอากาศชนิดแยกส่วน (Split Type Air Condition System) 

ขนาดท าความเย็นไม่น้อยกว่า 60,000 BTU/h จ านวน 3 ชุด (ท างาน 2 เครื่อง ส ารอง  
1 เครื่อง) ส าหรับห้อง Electrical Room 

6.1.2 จัดหาและติดตั้งระบบปรับอากาศชนิดแยกส่วน (Split Type Air Condition System) 
ขนาดท าความเย็นไม่น้อยกว่า 32,000 BTU/h จ านวน 2 ชุด (ท างาน 1 เครื่อง, ส ารอง 
1 เครื่อง) ส าหรับห้อง NOC Room (Network Operation Center) 

6.1.3 จัดหาและติดตั้งระบบปรับอากาศชนิดแยกส่วน (Split Type Air Condition System) 
ขนาดท าความเย็นไม่น้อยกว่า 36,000 BTU/h จ านวน 4 ชุด ส าหรับพื้นที่เอนกประสงค์ 
(Multi-functional) 

6.1.4 จัดหาและติดตั้งระบบปรับอากาศชนิดแยกส่วน (Split Type Air Condition System) 
ขนาดท าความเย็นไม่น้อยกว่า 24,000 BTU/h จ านวน 1 ชุด ส าหรับห้องรับรอง Guest 
(ช้ันลอย ส่วนพื้นที่เอนกประสงค์) 

6.1.5 จัดหาและติดตั้งระบบปรับอากาศชนิดแยกส่วน (Split Type Air Condition System) 
ขนาดท าความเย็นไม่น้อยกว่า 32,000 BTU/h จ านวน 2 ชุด ส าหรับห้อง Auditorium 
(ช้ันลอย ส่วนพื้นที่เอนกประสงค์) 

6.1.6 ผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือก ต้องออกแบบ และเสนอแบบแสดงการติดตั้งระบบ
ตรวจจับการรั่วซึมของน้ า ให้  ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พิจารณาเห็นชอบก่อน
การด าเนินงาน 

6.1.7 ให้จัดหาและติดตั้ งระบบตรวจจับการรั่ วซึมของน้ าบริ เวณใต้พื้นยกภายในห้ อง  
Server Room 
โดยให้ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พิจารณาเห็นชอบก่อนการด าเนินงาน   

ตามรายละเอียดตามข้อก าหนดดังนี้ 
คอนเดนซิ่ งยูนิท  (Condensing Unit) เป็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ  
(Air – Cooled Condensing Unit) ออกแบบมาส าหรับติดตั้งภายนอกอาคารใช้กับ
ระบบไฟฟ้า 50Hz. 1 Phase 220V. หรือ 3 Phase 380V. ตัวคอนเดนซิ่ งยูนิทมี  
Compressor เป็นแบบ Scroll Type or Rotary Type ติดตั้งอยู่ภายในตัวคอนเดนซิ่งยนูทิ 
โดยมีระบบป้องกันการสั่นสะเทือน 
6.1.7.1. ระบบควบคุมและระบบป้องกัน (Safety Control) ต้องประกอบด้วย 

Compressor Overload Protection เป็นอย่างน้อย 
6.1.7.2. แฟนคอยล์ยูนิต (Fan Coil Unit) เป็นแบบติดตั้งพื้นหรือแขวน 
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7. ระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ า (WaterLeakDetectionSystem) 

7.1 รายละเอียดทางเทคนิค 
7.1.1 แผงควบคุมและโมดูล (System Control Panel and Module) ระบบตรวจจับ 

การรั่วซึมของน้ า (Water Leak Detector System) จะสามารถตรวจจับการรั่วซึม
ของน้ า และแจ้งระยะที่ตรวจพบการรั่วซึมของน้ ากลับไปยังแผงควบคุม (Control 
Panel) โดยมีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้ 
7.1.1.1 แผงควบคุม 1 ชุด สามารถรองรับการควบคุมได้ถึง 100 โมดูลความยาวสาย

ไม่น้อยกว่า 192 เมตร/ 1 โมดูล รวมความยาวสาย 19,200 เมตร หรือดีกว่า 
7.1.1.2 ความแม่นย าในการระบุต าแหน่งการรั่วซึมของน้ า +/- 1 เมตร 
7.1.1.3 ระบบรองรับการท างานเป็นระบบ Loop สามารถตรวจจับน้ ารั่วซึมได้  

แม้ในขณะที่สายขาดได ้
7.1.1.4 มีจอแสดงผลเป็น Backlight LCD 4 แถว x 20 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 
7.1.1.5 เสียงแจ้งเตือนมีความดังสูงสุด 90 dB buzzer พร้อม silencing button 
7.1.1.6 สามารถบันทึกเหตุการณ์ได้ไม่น้อยกว่า 800 เหตุการณ์ 
7.1.1.7 มีระดับการป้องกัน IP65 
7.1.1.8 Alarm Output Contact ไม่น้อยกว่า 2  Contacts  
7.1.1.9 มีพอร์ท RS485 
7.1.1.10 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องได้รับมาตรฐาน CE หรือ IEC  

7.1.2 สายเคเบิล (Sensing Cable) 
7.1.2.1 สายเคเบิลประกอบไปด้วย Continuity wires with flame-retardant 

polymer และ Sensing wires with semi-conductive polymer 
8. ระบบตรวจจับควันชนิดสุ่มตัวอย่างอากาศหลายจุด (Multipoint Aspirated Smoke Detector 

System) 
8.1 รายละเอียดทางเทคนิค 

อุปกรณ์ตรวจจับควันเป็นชนิดตรวจวัดด้วยแสง LASER โดยอาศัยหลักการ Particle 
Counting และLight Scattering มีความไว 0.005 – 20% Obs/m. 

8.1.1 ไส้กรองอากาศเป็นแบบ Two Stage Cartridge ใน Stage แรกสามารถกรองอนุภาค
ที่ ใหญ่กว่า 20 ไมครอน ส่วนใน Stage ที่  2 สามารถกรองอนุภาคที่ ใหญ่กว่า  
0.3 ไมครอนได้ และสามารถถอดเปลี่ยนได้โดยสะดวก 

8.1.2 พัดลมดูดอากาศเป็นชนิด Rotary Vane Air Pump  เพื่อดูดอากาศจากท่อสุ่มตรวจ
มาตรวจสอบปริมาณความเข้มข้นของควัน 

8.1.3 ระดับการแจ้งเตือนอัคคีภัยมีอย่างน้อย  2 ระดับ 
8.1.4 สามารถต่ออุปกรณ์แจ้งเตือน โดยใช้อุปกรณ์หน้าสัมผัสที่มีอยู่ไม่น้อยกว่า 3 Relays 
8.1.5 สามารถบันทึกเหตุการณ์ย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 12,000 รายการ 
8.1.6 มีแบตเตอรี่เพื่อส ารองในกรณีไฟฟ้าดับ 
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8.1.7 ท่อสุ่มอากาศ (Sampling Pipe) เป็นชนิด PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 
(Internal Diameter) 15 – 25 มิลลิเมตร ตามค าแนะน าของผู้ผลิตเครื่องตรวจจับควัน 
และจะต้องมีอุปกรณ์รองรับท่อ (Support) ทุก ๆ ระยะ 1.5 เมตร 

8.1.8 การเก็บตัวอย่างอากาศจากภายในห้องให้ต่อท่ออ่อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 
(Internal Diameter) อย่างน้อย 5 มิลลิเมตร จากท่อตรวจสุ่มอากาศมายังหัวเก็บ
ตัวอย่างที่ยึดติดกับแผ่นฝ้า  

8.1.9 การเก็บตัวอย่างอากาศจากใต้พื้นยก ให้เจาะรูท่อสุ่มอากาศขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
อย่างน้อย 2 มิลลิเมตร ระยะห่างตามค าแนะน าของผู้ผลิตเครื่องตรวจจับควัน 

8.1.10 อุปกรณ์ตรวจจับควันต้องได้รับมาตรฐาน FM, LPCB, SSL, UL หรือ VdS เป็นอย่างน้อย 
9. ระบบดับเพลิง (Fire Suppression System) 

9.1 รายละเอียดทางเทคนิค 
9.1.1. เป็นสารดับเพลิงตามมาตรฐาน NFPA2001 ทั้งนี้สารดับเพลิงที่ใช้ต้องไม่ท าลาย

สภาพแวดล้อม รวมทั้งไม่เกิดภาวะเรือนกระจก (มีผลเกี่ยวกับการเกิดภาวะโลกร้อน) 
โดยดูจากค่า Ozone Depletion Potential = 0 และ Global Warming Potential = 1 

9.1.2. แผงควบคุมการท างานของระบบ (Fire Control Panel) มีจ านวน 1 ชุด (1 ชุด  
ต่อการสั่งฉีด1 Zone) ซึ่งมีสัญญาณแสดงการท างานของระบบและภาวะขัดข้อง  
ของระบบ พร้อมมีแบตเตอรี่เพื่อส ารองในกรณีไฟฟ้าดับ 

9.1.3. มีอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke detector) มี LED แสดงสภาวะการท างานปกติ 
และเมื่อมีการตรวจจับควันได้   

9.1.4. ถังบรรจุสารดับเพลิง สามารถวางไว้ภายในห้องคอมพิวเตอร์ได้ ตัวถังต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน UL หรือ  FM หรือ NFPA 

9.1.5. มีสวิตช์หน่วงเวลา (Abort switch) ส าหรับยกเลิกการท างานของระบบช่ัวคราวมี
ระบบควบคุมการฉีดด้วยมือ (Manual Pull Station) อุปกรณ์ควบคุมนี้จะใช้เมื่อ
ต้องการให้ระบบฉีดสารดับเพลงิทันทีโดยไม่ต้องรอการนับเวลาฉีดอัตโนมัติตามที่ตั้งไว้ 

9.1.6. มีกระดิ่งสัญญาณ (Alarm Bell) และมีความดังไม่น้อยกว่า 80 เดซิเบลที่ระยะ 3 เมตร 
9.1.7. มีไฟแฟลซกระพริบ และสัญญาณเสียง Horn ความดังไม่น้อยกว่า 80 เดซิเบลที่ระยะ 

3 เมตร 
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10. ระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control System) 

10.1 รายละเอียดทางเทคนิค 
10.1.1 โปรแกรมบริหารจัดการ ระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control Software) 

10.1.1.1 รองรับการใช้งานเครื่องอ่านบัตร (Reader) และเครื่องควบคุมหลัก 
(Controller) ได้ไม่จ ากัดจ านวน และต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกัน 
ทั้งระบบ 

10.1.1.2 สามารถจัดล าดับความส าคัญของ Alarms, events ต่างๆที่เกิดข้ึน   
10.1.1.3 สามารถส่ง  Alarms, Events และ reports ผ่านทาง SMS, Email  

หรือส่งไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ 
10.1.1.4 มีการแจ้งสัญญาณเตือนเมื่อมีการเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต  ประตูม ี

การเปิดไว้นานเกินกว่าเวลาที่ก าหนด มีการท าลายเครื่องอ่าน หรือ
อุปกรณ์ควบคุมเป็นต้น โดยสัญญาณเตือนจะมีการเก็บไว้ใน Log book  
และสามารถถูกเรียกพิมพ์ออกมาเป็นรายงานได้ 

10.1.1.5 สามารถแสดงแผนที่ หรือแผนผังอาคารเมื่อเกดิเหตุการณ์ Alarm Event 
ใด ๆ ข้ึนในระบบได้ในทันที 

10.1.2 อุปกรณ์ควบคุมหลัก (Access Main Controller) 
10.1.2.1  หน่วยประมวลผลกลาง (Microprocessor) แบบ 32 บิต 
10.1.2.2 รองรับการใช้งานทั้งแบบ PC Base ร่วมกับใช้ Software ในตัวเดียวกัน 
10.1.2.3 สามารถติดต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมบริหารจัดการ 

ได้มีรูปแบบการสื่อสารแบบ RS-485, และ TCP/IP  (Built in Ethernet 
on board) เป็นอย่างน้อย 

10.1.2.4 เก็บบันทึกข้อมูลผู้ถือบัตร (Cardholders) ได้อย่างน้อย 50,000 ภายใน
อุปกรณ์ควบคุมหลัก 

10.1.2.5 เก็บบันทึกข้อมูล (Transaction) ได้อย่างน้อย 45,000  
10.1.2.6 รองรับการเช่ือมต่อของอุปกรณ์ควบคุมหลักใน Loop เดียวกันได้สูงสุด 

30 ชุด โดยผ่านการสื่อสารแบบ RS-485 และ TCP/IP  
10.1.2.7 ต้องสามารถรองรับการเช่ือมต่อ Card Reader ได้อย่างน้อย 2 Reader 

เครื่องภายในอุปกรณ์ควบคุมหลักตัวเดียว รองรับ 8 Input  / 4 Output 
ภายในอุปกรณ์ควบคุม 

10.1.2.8 ได้รับการรับรอง FCC และ CE เป็นอย่างน้อย 
10.1.2.9 เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันกับโปรแกรมบริหารจัดการ 
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10.1.3 เครื่องอ่านบัตรพร้อมปุ่มกด (Card Reader With Keypad) 
10.1.3.1 สามารถอ่านข้อมูลจากบัตรและภายใต้เครื่องหมายควบคุมตามมาตรฐาน 

ISO14443A ภายใต้ย่ีห้อเดียวกับ Controller และ Software การจดัการ 
10.1.3.2 สามารถอ่านข้อมูลจากบัตรชนิด smart card (13.56 MHz) 
10.1.3.3 มีปุ่มกดอย่างน้อย 12 ปุ่ม 
10.1.3.4 รองรับกระแสไฟ ตั้งแต่ 8-16 VDC  
10.1.3.5 มีแถบไฟสี พร้อมทั้งเสียงในตัว เพื่อบอกสถานการณ์ท างานที่ชัดเจน 
10.1.3.6 มีการเข้ารหัส และมีระยะห่างในการอ่านบัตรไม่น้อยกว่า 5-6.4 cm. 
10.1.3.7 รองรับการสื่อสารแบบ Wiegand กับชุดควบคุม 

10.1.4 เครื่องอ่านบัตรและลายนิ้วมือ (Finger Scan) 
10.1.4.1 รองรับการใช้บัตรแบบ Mifare Standard และลายนิ้วมือพร้อมส่งข้อมูล

ไปยังเครื่องควบคุมส่วนกลาง 
10.1.4.2 รองรับการสื่อสารแบบ Wiegand และ TCP/IP กับอุปกรณ์ควบคุมหลัก

มี USB Port Built in อย่างน้อย 1 port เพื่อติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก 
10.1.4.3 รองรับลายนิ้วมือของบุคคลได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ลายนิ้วมือ 
10.1.4.4 มีเสียง แสง และ ตัวอักษร แสดงผลการตรวจสอบ 
10.1.4.5 มีจอภาพชนิด LCD เพื่อแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว 
10.1.4.6 มี Identification Time < 0.8 sec 
10.1.4.7 มี ค่ า  FAR (False Accept Rate): <0.01% และ  FRR (False Reject 

Rate) : <0.00001% 
10.1.4.8  มีค่าความละเอียดไม่น้อยกว่า 500 dpi 
10.1.4.9 รองรับการใช้งานแบบ Fingerprint / PIN / CARD / mixture ได้ในตัวเดียว 
10.1.4.10 รองรับการเก็บ Event log ไม่น้อยกว่า 300,000 events 
10.1.4.11 มีระบบรายงาน Time attendance  ส าหรับตรวจสอบการเข้า-ออกงาน

ของพนักงาน 
10.1.4.12 เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกับอุปกรณ์ควบคุมหลัก,โปรแกรมบริหารจัดการ

ระบบควบคุมการเข้าออกและโปรแกรมบริหารจัดการและบันทึกภาพ 
ที่กล่าวมาข้างต้น 

10.1.5 กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า 
10.1.5.1 เ ป็ น  Electromagnetic Lock แบบ คู่หรือแบบเดี่ ยวขนาดแรงดึ ง  

600 ปอนด์ จ านวนเท่ากับประตูที่ติดตั้งในระบบควบคุมการเข้าออก 
10.1.5.2 เป็น Lock แม่เหล็กที่ท างานด้วยไฟฟ้า ใช้กับแรงดันไฟฟ้า 24 VDC  

หรือ 12 VDC ได ้
10.1.5.3 สามารถติดตั้งกับประตูทั้งบานได้อย่างเหมาะสมแข็งแรงและใช้งาน

ร่วมกับระบบควบคุมการเข้า ออกได้เป็นอย่างดี 
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10.1.6 สวิทซ์เปิดประตู 
10.1.6.1 เป็นสวิทซ์ที่มีความแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้ในการสั่งการเพื่อเปดิ

ประตูแบบ Manual 
10.1.7 อุปกรณ์ตรวจจับสถานะประตู 

10.1.7.1 เป็นสวิทซ์ฉุกเฉินแบบมีกระจกครอบ โดยเมื่อทุบกระจกจะสามารถปลด
ล็อคได้ทันที พร้อมทั้งส่งสัญญาณให้เครื่องควบคุมทราบ 

11. ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System) 
11.1 รายละเอียดทางเทคนิค 

11.1.1 เครื่องบันทึกภาพแบบเครือข่าย (Network Video Recorder) 
11.1.2 เป็นเครื่องบันทึกภาพแบบครือข่ายชนิด Embedded NVR หรือ Non PC Base  

(ที่ประกอบส าเร็จจากโรงงาน ไม่พิจารณาแบบน า video card มาประกอบใช้งานเอง)  
สามารถรองรับสัญญาณภาพขาเข้าได้ทั้งชนิด  PAL  และ NTSC ใช้ระบบปฏิบัติการ
เป็นแบบ Linux 

11.1.3 มีหน่วยประมวลผลหลัก (Main Processor) เป็นแบบ Dual Core Embedded 
Microprocessor 

11.1.4 ใช้เทคโนโลยีการบีบอัดไฟล์ข้อมูลชนิด H.264 
11.1.5 รองรับสัญญาณภาพขาเข้า (Video Input) จากกล้องชนิดเครือข่าย (IP Camera)  

ไม่น้อยกว่า 16 ช่องที่ความละเอียด D1 ทุกช่องสัญญาณพร้อมๆกัน และรองรับ
สัญญาณเสียงขาเข้า (Audio Input) ได้พร้อมกับสัญญาณภาพโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์
อื่น ๆ มาต่อเพิ่ม 

11.1.6 รองรับการใช้งานร่วมกับกล้องชนิดเครือข่าย (IP Camera) ได้หลากหลายยี่ห้อ ผ่าน
ทาง ONVIF Protocol Version 2.0  

11.1.7 มี USB Port 2.0 อยู่ภายในตัว (Built in) ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง เพื่อที่จะสามารถท าการ 
Back up ข้อมูลไฟล์สัญญาณภาพออกมาภายนอกได้และสามารถต่อเม้าส์เพื่อใช้
ควบคุมการท างานหรือตั้งค่าต่างๆของเครื่องบันทึกได้ทันที 

11.1.8 มีช่องสัญญาณภาพขาออก (Video Output) ดังนี้ เป็นอย่างน้อย คือ สัญญาณภาพ 
Output ชนิด VGA อย่างน้อย 1 จุด สัญญาณภาพ Output ชนิด HDMI อย่างน้อย 1 จุด 

11.2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเครือข่ายทรงโดมชนิดติดตั้งอยู่กับที่ (Fixed Dome IP Camera) 
11.2.1 เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดสีแบบเครือข่าย ( IP Camera) ในระบบ PAL,  

มีคุณภาพสูงสามารถใช้งานได้ดีทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน (Day/Night) รวมทั้ง
ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับแสงค่อนข้างมาก 

11.2.2 ใช้อุปกรณ์รับแสงเป็นแบบ Megapixel CMOS Sensor ขนาดไม่ต่ ากว่า 1/3 นิ้ว  
โดยใช้เทคโนโลยี แบบ Progressive Scan 

11.2.3 มีความละเอียดของภาพเท่ากับระดับ HD (1280 x 720 Pixels) ที่ 25/30fps (Main 
Stream) และ สามารถเลือกปรับที่ระดับ 640 x 480, 320 x 240, 160 x 112  
ที่ 25/30fps  (Extra Stream) 
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11.2.4 มี Bit Rate ระหว่าง 32Kbps – 16Mbps Continuously Adjustment 
11.2.5 มีเลนส์ชนิด Vari-Focal ขนาดความยาวโฟกัสขนาด 2.8-12mm. มาพร้อมกับตัว

กล้อง 
11.2.6 ใช้เทคโนโลยี Video Compression แบบ H.264 และ Motion JPEG โดยสามารถ

ส่งสัญญาณภาพ (Video Streaming) ได้พร้อมๆกัน (Dual Stream) 
11.2.7 มีความไวแสงต่ าสุดในการรับภาพเท่ากับ 0.05 lux ในโหมดภาพสี และ 0.001 lux 

ในโหมดภาพขาวด า 
11.2.8 มีฟังก์ช่ัน Wide Dynamic Range (WDR) เพื่อการชดเชยแสงในสภาวะย้อนแสงมา

พร้อมกับตัวกล้อง 
11.2.9 มีระบบตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion Detection) อยู่ในตัว (Built-in)  และ

สามารถเลือกใช้ได้อย่างน้อย 4 โซนเพื่อเป็น Alarm Trigger ได ้
11.2.10 มีโหมดการท างานแบบ Privacy Zone Masking อยู่ในตัว (Built-in) ให้สามารถ

เลือกใช้ ได้อย่างน้อย 4  โซน 
11.2.11 มีระบบแสดงผลบนหน้าจอ menu ของกล้องอยู่ภายในตัว  (On Screen Display) 

สามารถแสดงข่ือกล้อง, วันที่, ข้อมูลของ Video Stream เป็นอย่างน้อย 
11.2.12 มีฟังก์ช่ัน Digital Zoom ให้เลือกใช้งานมาพร้อมกับตัวกล้อง 
11.2.13 ใช้เทคโนโลยี Audio Compression แบบ G.711, G.726 สามารถรับสง่สัญญาณเสยีง

ได้แบบ Duplex Bi-Directional  
11.2.14 มีอัตราส่วนสัญญาณภาพต่อสัญญาณรบกวน (S/N ratio) ไม่น้อยกว่า 50 dB 
11.2.15 มีฟังก์ช่ัน Wide Dynamic Range (WDR) เพื่อการชดเชยแสงในสภาวะย้อนแสงมา

พร้อมกับตัวกล้อง 
11.2.16 มีฟังก์ช่ัน Automatic Electronic Shutter (AES) อยู่ภายในตัวกล้อง  
11.2.17 มีช่องใส่หน่วยความจ าภายในตัวกล้อง (SDHC Memory Card Slot) ส าหรับ Data 

Storage กรณีเครือข่ายมีปัญหาสามารถบันทึกภาพบน SDHC Memory Card หรือ 
SD2.0 Standard  ช่ัวคราวได ้

11.2.18 ได้รับมาตรฐาน ONVIF ซึ่งเป็น Protocol ในอุตสาหกรรมกล้องวงจรปิดแบบเครือข่าย 
11.2.19 สามารถใช้งานร่วมกับระบบบริหารจัดการและบันทึกภาพ (Video Management & 

Recording) ที่น าเสนอได้เป็นอย่างดี  
11.2.20 รองรับ Protocol ได้แก่  TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, 

DHCP, FTP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNPได้เป็นอย่างน้อย 
11.2.21 มีฟังก์ช่ัน  IP Address Filtering, User Access Log, และ Password Protection 

ในส่วนของ Security ของตัวกล้อง 
11.2.22 ผู้ ใ ช้งานสามารถเข้า (Login) เพื่อดูภาพจากกล้องได้พร้อมกันอย่างน้อย 10 

simultaneous users 
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11.2.23 ใช้งานร่วมกับ Web browser IE6.0 หรือสูงกว่า 
11.2.24 สามารถใช้กับไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 12 VDC ได้รวมทั้งรองรับการใช้งานแบบ PoE 

IEEE802.3af  
11.2.25 เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันกับซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการและบันทึกภาพ 
11.2.26 สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -10 ถึง 55 องศาเซลเซียส หรือดีกว่า 
11.2.27 ได้รับการรับรองมาตรฐาน FCC และ CE เป็นอย่างน้อย 

12. ระบบเฝ้าดแูละบริหารจัดการอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ (Building Management System) 
12.1 รายละเอียดทั่วไป 

ให้ผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือก จัดหาและติดตั้ง ระบบเฝ้าดู และบริหารจัดการอุปกรณ์
สนับสนุนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Building Management System) จ านวน 1 ระบบ 
โดยเช่ือมต่อเพื่อเฝ้าดูข้อมูลหรือสถานะของระบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

12.1.1 ระบบไฟฟ้าหลักของตู้ MDB, SDB/OUB และตู้ DBCRAC 
12.1.2 ระบบเครื่องจ่ายก าลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) 
12.1.3 ระบบเครื่องปรับอากาศส าหรับห้องคอมพิวเตอร์ (CRAC) 
12.1.4 ระบบตรวจจับน้ ารั่วซึม (WaterLeak Detection System) 
12.1.5 ระบบตรวจจับควันชนิดสุ่มตัวอย่างอากาศหลายจุด (Multipoint Aspirated Smoke 

Detector System)  
12.1.6 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Suppression System) 

12.2 แสดงข้อมูล หรือสถานะต่างๆของอุปกรณ์สนับสนุนห้องคอมพิวเตอร์ ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์
ของผู้ดูแลแลระบบ 

12.3 สามารถแจ้งเตือนสถานการณ์ผิดปกติของอุปกรณ์ข้างต้นผ่านทางข้อความสั้น (SMS) ไปยัง
โทรศัพท์ของผู้ดูแลระบบ 

13. ระบบสายสัญญาณฯ 
จัดหาพร้อม ติดตั้งสายสัญญาณทั้งหมดทั้งนี้รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ปลายทางอื่น  ๆ  ที่จ าเป็น อาทิ 

Patch Panel, Patch Cord Cable (ที่ประกอบส าเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต) สายสัญญาณที่ใช้ในการติดตั้ง
ต้องมีความยาวต่อเนื่อง และไม่มีการเช่ือมต่อระหว่างทางสายสัญญาณจะต้องมี Wire Marker ตรงกันทั้ง 2 
ด้านโดยเรียงหมายเลขล าดับจ านวนของสายภายในช้ันหรืออาคารนั้นและต้องจัดท า  Label ติดชัดเจน 
ทั้งที่ Patch Panel และ เต้ารับคอมพิวเตอร์ทุกจุดตามรายละเอียดดังนี้ 

13.1 สายทองแดงคู่บิดเกลียว (Unshielded Twisted Pair: UTP)  
เป็นสายทองแดงคู่บิดเกลียวแบบ 4 คู่สาย ขนาด 23 AWG หรือ 24 AWG มีคุณสมบัติสอดคลอ้ง
ตามมาตรฐาน TIA/EIA-568-B Category 6 

13.2 เต้ารับคอมพิวเตอร์ (UTP Outlet) มีข้อก าหนดคุณลักษณะดังนี้ 
13.2.1 เต้ารับเป็นชนิด Modular Jack Connector ที่ออกแบบส าหรับสาย UTP และมี

คุณสมบัติสอดคล้องตามมาตรฐานTIA/EIA-568-B Category 6 
13.2.2 ทุกเต้ารับมี Face Plate ส าหรับติดตั้ง Modular Jack Connector ให้เรียบร้อย

พร้อมมีหมายเลขระบุ 
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IS106 โครงการจัดท าศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ (Data Center) และ Network 
and Security Operation Center (NOC) (ต่อ) 

13.3 แผงพักสายทองแดงคู่บิดเกลียว (UTP Patch Panel) มีข้อก าหนดคุณลักษณะดังนี้ 
13.3.1. ชนิดติดตั้งกับตู้ Rack ขนาด 19 นิ้ว และมีจ านวน Port ไม่น้อยกว่า 24 Ports 

และมีคุณสมบัติสอดคล้องตามมาตรฐานTIA/EIA-568B.Category 6 
13.3.2. มีหัวต่อชนิด Modular Jack Connector  

13.4 สายทองแดงคู่บิดเกลียวเช่ือมต่อ (UTP Patch Cord) มีข้อก าหนดคุณลักษณะดังนี้ 
13.4.1. เป็นสายทองแดงคู่บิดเกลียวแบบ4 คู่สาย ขนาด 23 AWG หรือ 24 AWG มีคุณสมบัติ

สอดคล้องตามมาตรฐาน TIA/EIA-568B, Category 6   
13.4.2. ปลายสายทั้งสองด้านเข้าหัวต่อชนิด RJ-45 Modular Plug Connector และ Boot 

และสายมีความยาวไม่น้อยกว่า 2 m 
14. อุปกรณ์ตู้ Rack ขนาด  42U 

จัดหาพร้อมติดตั้งตู้ Rack ส าหรับใส่อุปกรณ์ขนาด 42U จ านวน 30 ชุด ที่ห้อง Server ภายใน 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม โดยติดตั้งที่ตามรายละเอียดข้อก าหนดดังนี้ 

14.1 ตู้ Rack ขนาด 600x1100 มม. ส าหรับติดตั้งอุปกรณ์ ขนาดมาตรฐาน 19 นิ้ว 
14.2 ผลิตตรงตามมาตรฐาน ANIS/EIA-310D-1992, IEC 60297-1, IEC 60297-2, DIN 41494 
14.3 ผลิตข้ึนรูปจาก Electro-Galvanize Sheet หนา 1.2mm 
14.4 ด้านล่างมีช่องส าหรับร้อยสายสัญญาณหรือสายไฟได้ 
14.5 มีรางไฟฟ้า (AC Power Distribution Outlet) 
14.6 อุปกรณ์ประกอบ (Accessories) อาทิ แผงจัดสาย, Patch Panel, Bank Panel,  ฉากรับอุปกรณ์  
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IS107 โครงการจ้างย้ายระบบเครือข่ายสื่อสารและถ่ายโอนระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงยุติธรรม 
รายละเอียดข้อก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
1. อุปกรณ์ส าหรับระบบงานกลุ่มเมฆ 

1.1 ตู้ส าหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis)  จ านวน 2 ชุด โดยแต่ละชุด 
มีคุณสมบัติดังนี้ 
1.1.1 รองรับการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade ได้ไม่น้อยกว่า 8 หน่วย 
1.1.2 มี Interconnect Module หรือ Switch Module แบบ 10Gb Ethernet Layer-2 

หรือ Ethernet Layer-3 จ านวน 2 หน่วย แต่ละหน่วยมี port เช่ือมต่อกับ Blade 
Server (Internal Port) รวมไม่น้อยกว่า 16 ports และ port เช่ือมต่อกับอุปกรณ์
ภายนอก (External Port) แบบ 40 Gigabit รวมไม่น้อยกว่า 4 ports 

1.1.3 มีระบบการจ่ายไฟฟ้าแบบ Redundant Power Supply และ Hot Swappable  
หรือ Hot plug เพียงพอส าหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade เต็มตู ้

1.1.4 โปรแกรมส าหรับบริหารจัดการต้องสามารถบริหารจัดการผ่านหน้า HTTP หรือ GUI 
Interface ได้เป็นอย่างน้อย 

1.1.5 Power Supply ของ Blade Enclosure หรือ Chassis สามารถรองรบัการท า Redundant 
แบบ N+1 และ N+N ได ้

1.1.6 สามารถติดตั้งในตู้ Rack มาตรฐานขนาด 19 นิ้ว 
1.1.7 ต้องเสนอโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่สามารถท า Provisioning ให้กับเครื่องแม่ข่าย

แบบชนิด Blade (Blade Server) โดยสามารถตั้งค่า Profile ของเครื่องแม่ ข่าย 
และสามารถใช้ Profile ท าการ deploy ให้กับเครื่องแม่ข่ายอื่น ๆ ได ้

1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  จ านวน๖ชุด โดยแต่ละชุดมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.2.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Intel E5-2600 v4 family ไม่น้อยกว่า 12 แกนหลัก 

(12 Core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.6 GHz จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 
1.2.2 CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory  

ไม่น้อยกว่า 30 MB 
1.2.3 หน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 384 GB 
1.2.4 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SSD และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120GB 

จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หนว่ย 
1.2.5 สนับสนุนการท างานแบบ RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1 
1.2.6 มี Network Interface Card หรือ Mezzanine Card จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย แต่

ละหน่วยมีจ านวน port ไม่น้อยกว่า 2ports ความเร็วต่อ port ไม่น้อยกว่า 10Gbps 
โดยต้องมี Bandwidth รวมไม่น้อยกว่า 80Gbps  และต้องรองรับ Protocol FCOE 

1.2.7 สามารถจ าลองหรือแบง่ Network Interface Card (NIC) ออกเป็น virtual NIC port 
หรือ virtual HBA port ได้ พร้อมทั้ งก าหนดความเร็วของ port แต่ละชนิดได้  
โดยสามารถแบ่งได้ไม่น้อยกว่า 32 port   
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IS107 โครงการจ้างย้ายระบบเครือข่ายสื่อสารและถ่ายโอนระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงยุติธรรม (ต่อ) 
1.3 อุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) จ านวน 1 ชุด โดยแต่ละชุด 

มีคุณสมบัติดังนี้ 
1.3.1 เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลแบบ SAN (Storage Area Network)  
1.3.2 มีส่วนควบคุมการท างาน หรือ Controller จ านวน 2 unitsที่สามารถท างานทดแทน

กันได้ทันที เมื่อตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหา โดยไม่ต้องหยุดระบบ 
1.3.3 มีส่วนเช่ือมต่ออุปกรณ์ภายนอกแบบ Fiber Channel interface ความเร็วไม่น้อยกว่า 

16Gbps จ านวน 4 Ports  
1.3.4 มี Cache Memory รวมขนาดไม่น้อยกว่า 64 GB โดยไม่นับรวมเทคโนโลยี Flash 

หรือ SSD ที่ท าหน้าที่เสมือนเป็น Memory หรือ Cache 
1.3.5 มีการป้องกันข้อมูลในอยู่ใน Cache Memory หายระหว่างไฟฟ้าดับ เพื่อป้องกันข้อมลู

ที่ค้างอยู่ใน Cache สูญหาย 
1.3.6 รองรับการท า RAID ระดับ 5, 6 และ 10 (1+0 หรือ 0+1)ได้เป็นอย่างน้อย 
1.3.7 รองรับการใช้งาน Hard Disk แบบ SAS, NL-SAS หรือ SATA และ SSD ได้สูงสุดรวม

ไม่น้อยกว่า 240 หน่วย สนับสนุนการท างานแบบ hot swap หรือ hot plug 
1.3.8 มี Hard disk ชนิด SAS แบบ 10,000 รอบหรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2TB จ านวน

ไม่น้อยกว่า 48 หน่วย และต้องมี Disk Spare อย่างน้อย 4 หน่วย 
1.3.9 Hard disk ชนิด NL-SAS หรือ SATA แบบ 7,200 รอบหรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 

4TB จ านวนไม่น้อยกว่า 56 หน่วย และต้องมีDisk Spare อย่างน้อย 4 หน่วย 
1.3.10 มีลิขสิทธ์ิการใช้งาน Thin Provisioning, Cloning และ Snapshot และ Storage Tier 
1.3.11 สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งาน (Performance Monitoring) และออก

รายงาน (Reporting) ได้เป็นอย่างน้อย 
1.3.12 สามารถบริหารจัดการ Storage ผ่าน Graphic User Interface (GUI) และ Command 

Line Interface (CLI) ได ้
1.3.13 รองรับการท า Storage virtualization โดยการน า External SAN storage อื่น ๆ  

มาเช่ือมต่อกับ SAN Storage ที่น าเสนอ 
1.3.14 มี Power Supply และพัดลมระบายอากาศจ านวน 2 ชุดท างานแบบ Hot swap หรอื 

Hot plug และ Redundant เป็นอย่างน้อย 
1.3.15 รองรับการใช้งานกับระบบปฏิบัติการ Windows, Hyper-V, Linux, IBM-AIX, HP-

UX, VMWare และ Solaris เป็นอย่างน้อย 
1.3.16 สามารถติดตั้งในตู้ Rack มาตรฐานขนาด 19 นิ้ว 
1.3.17 มี Software ท าหน้าที่ในการจัดการ Load Balancing และ Path Fail Over 

1.4 อุปกรณ์ SAN Switch จ านวน 1 ชุดโดยแต่ละชุดมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.4.1 มีพอร์ต Fibre Channel (FC) ที่สามารถใช้งานได้จ านวนไม่น้อยกว่า 24  ports  

พร้อมสาย Fiber ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร จ านวน 24 เส้น 
1.4.2 รองรับจ านวนPort Fiber สูงสุดได้รวมไม่น้อยกว่า 24 ports 
1.4.3 Port FC เช่ือมต่อได้ที่ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 16 Gbpsหรือดีกว่า จ านวน 12 port  
1.4.4 สนับสนุนการท างานแบบ Inter-Switch Link (ISL) Trunkingได ้
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IS107 โครงการจ้างย้ายระบบเครือข่ายสื่อสารและถ่ายโอนระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงยุติธรรม (ต่อ) 
1.4.5 สามารถบริหารจัดการผ่าน Ethernet Port (RJ-45) 
1.4.6 รองรับการจัดการผ่าน Telnet, HTTP หรือ Web Tool, SNMP ได ้
1.4.7 มี Power Supply จ านวน 2 หน่วย ท างานแบบ Redundant และ Hot Swap 

1.5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Aggregate Switch) จ านวน ๑ ชุดโดยแต่ละชุดมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.5.1 อุปกรณ์มีขนาด Layer 2 Switching fabric สูงสุดไม่น้อยกว่า 900Gbps และมีขนาด 

Layer 2 Forwarding สูงสุดไม่น้อยกว่า 700Mpps 
1.5.2 พอร์ต Universal Port ที่รองรับการเลือกใช้งานแต่ละพอร์ต ได้ทั้งแบบ 1 Gigabit Ethernet, 

10 Gigabit Ethernet, 10 Gbps FCoE (LAN และ SAN shared on 10 Gigabit Ethernet) 
และ 8 Gbps Native Fibre Channel จ านวนไม่น้อยกว่า 32 พอร์ต พร้อมเสนอโมดูล
แบบ 10GBASE-SR จ านวน 16 โมดูล หากไม่สามารถท าได้ ให้น าเสนออุปกรณ์
เพิ่มเติมภายนอก ให้สามารถใช้พอร์ตแต่ละแบบได้ครบตามจ านวน 

1.5.3 สนับสนุนเทคโนโลยี Data Center Bridging (DCB) ได้แก่ Priority Flow Control 
(PFC), Enhanced Transmission Selection, Data Center Bridging Exchange 
(DCBX) Protocol 

1.5.4 สนับสนุนการบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง CLI, Telnet, SSHv2, Syslog, NTP, 
RMON, และ SNMPv1, 2 ได้เป็นอย่างน้อย 

1.5.5 สนับสนุนจ านวน MAC Address ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 32,000 MAC และสนันสนุน 
VLAN ตามมาตรฐาน IEEE 802.1Q  ไม่น้อยกว่า 4096 VLANs 

1.5.6 รองรับการใช้งาน IPv4 Routing Protocol อาทิ Static, RIPv2,OSPFv2, BGP และ 
IPv6 Routing Protocol อาทิ Static, OSPFv3, BGPv6 

1.6 ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จ านวน ๒ ชุดโดยแต่ละชุดมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.6.1 มีความสูงไม่น้อยกว่า 42U 
1.6.2 มีความลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
1.6.3 มีรูระบายอากาศทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 
1.6.4 มี Power Distribution Unit แบบ Single Phase หรือ Three phase 

2. ซอฟตแ์วร์ส าหรับระบบงานกลุ่มเมฆ 
2.1 ชุดซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการระบบงานกลุ่มเมฆ (Cloud Service Software Suite) 

จ านวน 1 ระบบ โดยแต่ละระบบมีคุณสมบัติดังนี้ 
2.1.1 สามารถสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์เสมือน ที่ประกอบด้วยทรัพยากรด้าน Compute, 

Virtual machine storage (บน Data store หรือพื้นที่เก็บข้อมูลของระบบแม่ข่าย
คอมพิวเตอร์เสมือน) 

2.1.2 ต้องมีระบบให้ผู้ใช้สามารถบริการตัวเองผ่านเว็บบราวเซอร์ (Self-service portal) 
2.1.3 สามารถก าหนดข้ันตอนการขออนุมัติการใช้ทรัพยากรเป็นล าดับช้ัน ผ่าน Self-service 

portal ภายในระบบ cloud ในรูปแบบ graphics ได ้
2.1.4 รองรับการบริหารจัดการ infrastructure ได้ทั้งแบบ physical storage, network 

ผ่านระบบ cloud และ virtual server 
2.1.5 สามารถก าหนดสิทธิการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้งานได้ 
2.1.6 มีหน้าจอแบบ Graphic User Interface ผ่าน Web browser ในการจัดการ 
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IS107 โครงการจ้างย้ายระบบเครือข่ายสื่อสารและถ่ายโอนระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงยุติธรรม (ต่อ) 
2.1.7 สามารถท าการท าส าเนาคอมพิวเตอร์เสมือนระหว่างระบบ Virtual ไประบบ Cloud ได ้
2.1.8 สามารถท าการ Start (Power On) , Stop(Power Off), Suspend (Pause) หรือ 

Reset (Restart) อย่างใดอย่างหนึ่งบน คอมพิวเตอร์เสมือนบน ระบบ Cloud ได ้
2.1.9 สามารถเข้าถึงหน้าจอคอมพิวเตอร์เสมือนบนระบบ Cloud ได ้

2.2 ระบบเน็ตเวิร์คเสมือน จ านวน ๑ระบบ โดยแต่ละระบบมีคุณสมบัติดังนี้ 
2.2.1 ระบบเน็ตเวิร์คเสมือนที่สามารถท างานบนอุปกรณ์เน็ตเวิร์คหลากหลายผู้ผลิตโดยใช้

เทคโนโลยี VXLAN ได้ และสนับสนุนการท างานบนระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์เสมือนที่
เสนอ (Hypervisor) ได ้

2.2.2 มีระบบไฟร์วอลล์ที่กระจายตัวในระดับแกนของ hypervisor ทุก ๆ ตัว โดยป้องกัน 
ในระดับการ์ดเน็ตเวิร์คเสหมือน และสามารถสร้างการปอ้งกันโดยใช้ช่ือ virtual machine 
และรายช่ือผู้ใช้ได้ 

2.2.3 สามารถท างานเป็นเร้าเตอร์กระจายตัวในระดับแกนของ hypervisor ทุก ๆ ตัว  
โดยสนับสนุน routing แบบ Static, OSPFและ BGP ได ้

2.2.4 สามารถท างานร่วมกันกับระบบการจัดการคลาวด์ โดยใช้การเช่ือมต่อผ่าน RESTful 
API ในการสร้างระบบเน็ตเวิร์คอัตโนมัติ 

2.3 ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Hypervisor Management) จ านวน 1 ชุด 
โดยแต่ละชุดมีคุณสมบัติดังนี้ 
2.3.1 สามารถจัดการทรัพยากรส าหรับคอมพิวเตอร์เสมือนจากส่วนกลาง อาทิ CPU, 

Memory, Storage และ Network โดยบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ได้มากกว่า 30 เครื่องแม่ข่าย 

2.3.2 สามารถบริหารจัดการผ่านเว็บบราวเซอร์ได้ 
2.3.3 มีระบบ Single Sign-On เพื่อ login เพียงครั้งเดียว ในกรณีที่มีระบบบริหารส่วนกลาง

ส าหรับคอมพิวเตอร์เสมือนมากกว่า 1 ระบบ 
2.3.4 มีระบบค้นหาทรัพยากรภายใน อาทิ Virtual machine, Host, Datastore และ Network 
2.3.5 สามารถตรวจสอบและสรา้ง Alarm ต่าง ๆ อาทิ Virtual Machine, Virtual Machine 

Storage  
2.3.6 สามารถเช่ือมต่อกับระบบจัดการ patches และ  update จากส่วนกลางส าหรบัระบบ 

Hypervisor (Update Manager ) 
2.3.7 มี API ส าหรับการเช่ือมต่อกับ Third-Party Tools 
2.3.8 สามารถติดตั้งในรูปแแบบของ Virtual Appliance ได ้

2.4 ซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยส าหรับระบบเสมือน (Hypervisor Security Software) 
จ านวน 1 ระบบโดยแต่ละระบบมีคุณสมบัติดังนี้ 
2.4.1 ระบบที่เสนอต้องท างานร่วมกับซอฟต์แวร์เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Hypervisor)  

ที่น าเสนอได้ 
2.4.2 สามารถป้องกัน Malware ในระดับ Hypervisorได ้
2.4.3 สามารถสร้าง แก้ไข และ ควบคุมนโยบายทั้งหมดได้จากระบบควบคุมส่วนกลาง 
2.4.4 ไม่จ าเป็นต้องติดตั้ง Agent ส าหรับการใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Agent-less) 
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IS107 โครงการจ้างย้ายระบบเครือข่ายสื่อสารและถ่ายโอนระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงยุติธรรม (ต่อ) 
2.5 ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows Server  จ านวน 6 ชุดโดยแต่ละชุดมีคุณสมบัติดังนี้ 

2.5.1 เป็นระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server 2016 Datacenter  
2.5.2 มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 

2.6 ซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล (Database) ส าหรับ Cloud managementจ านวน 1 ระบบ 
โดยแต่ละระบบมีคุณสมบัติดังนี้ 
2.6.1 เป็นระบบจดัการฐานข้อมลูเชิงสัมพัทธ์ (Relational Database Management System)  
2.6.2 มีความสามารถในระดับ Standard Edition  
2.6.3 มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย โดยเสนอไม่น้อยกว่า 2 Server license 

2.7 ซอฟต์แวร์ระบบเสมือนจ านวน 1 ระบบ โดยแต่ละระบบมีคุณสมบัติดังนี้ 
2.7.1 มีสามารถก าหนด vSMP – Virtual Symmetric Multi-Processing ได้สูงสุด 128 Virtual 

CPUs 
2.7.2 สามารถท า  High Availability  (HA) โดยท าการ Restart คอมพิวเตอร์เสมือนได้ 

โดยอัตโนมัติในกรณีที่ Hardware หรือ Operating System มีปัญหา  
2.7.3 สามารถท าการ Replicate ไฟล์ดิสค์เสมือน (Virtual Machine Disk File) ของ

คอมพิวเตอร์เสมือนข้ามศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ถึง 
2.7.4 สามารถท าการย้ายคอมพิวเตอร์เสมือนข้ามไปมาระหว่าง Server ได้โดยไม่กระทบ

การท างานของผู้ใช้งาน 
2.7.5 สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส (Antivirus) ได้แบบ Agent less 
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IS108 โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบโทรศัพท์ (IP Phone) กระทรวงยุติธรรม 
คุณลักษณะทางด้านเทคนิค 
1. อุปกรณ์ IP Phone ชนิดท่ี 1 ส าหรับผู้บริหาร จ านวน 50 ชุด แต่ละชุดมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1.1 มีหน้าจอ Display ขนาด 23 นิ้ว ข้ึนไป โดยจอภาพเปน็แบบ LED ความละเอียด 1920 x 1080 Pixel 
แบบ Touch Screen บนหน้าจอ ส าหรับแสดงผล วันและเวลา หมายเลขโทรศัพท์ เลขหมายเรียกเข้า 
สถานะของคู่สาย และแอปพิเคชันอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงวิดีโอความละเอียดสูง HD1080p 

1.2 มี LAN Switch port บนตัวเครื่องชนิด 10/100/1000Base-T อย่างน้อย 2 พอร์ต 
1.3 รองรับการเช่ือมต่อแบบ WiFi ตามมาตรฐาน IEEE 802.11 a/b/g/n 
1.4 มีกล้องเพื่อการประชุมสายผ่านจอความละเอียด HD และรองรับมาตรฐาน H.264 
1.5 สนับสนุนมาตรฐาน IEEE 802.1Q 
1.6 รองรับมาตรฐานโปรโตคอล SIP ได้เป็นอย่างน้อย 
1.7 สามารถเรียกใช้งาน Unified Communication Application เพื่อใช้ในงานสื่อสาร อาทิ โทรศัพท์ 

ประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (รับ-ส่งทั้งภาพวีดีโอและพรีเซนเทช่ันได้) การสนทนาด้วยข้อความ  
และ เรียกใช้งาน Voice Mail ได ้

1.8 อุปกรณ์ที่น าเสนอ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับระบบบริหารจัดการระบบ
โทรศัพท์เครือข่ายภายในแบบ IP (Unified Communication Manager) 

2. อุปกรณ์ IP Phone ชนิดท่ี 2 จ านวน 350 ชุด แต่ละชุดมคุีณสมบัติ ดังน้ี 
2.1 มีหน้าจอ Display ขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว แบบ WVGA Color 800 x 480 Pixel บนหน้าปัทม์

ส าหรับแสดงผล วันและเวลา หมายเลขโทรศัพท์ เลขหมายเรยีกเข้า สถานะของคู่สาย และปุ่มฟังกช่ั์น
ของซอฟท์คีย์ 

2.2 มีกล้อง VDO ความละเอียดขนาด 720 pixel ติดมากับตัวเครื่อง IP Phone 
2.3 รองรับการโปรแกรมปุ่มฟังก์ช่ัน (programmable soft key) อย่างน้อย 4 ปุ่ม 
2.4 มี LAN Switch port บนตัวเครื่องชนิด 10/100/1000Base-T อย่างน้อย 2 พอร์ต 
2.5 สนับสนุนมาตรฐาน IEEE 802.1Q 
2.6 รองรับมาตรฐานโปรโตคอล SIP ได้เป็นอย่างน้อย 
2.7 อุปกรณ์ที่น าเสนอ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับระบบบริหารจัดการระบบ

โทรศัพท์เครือข่ายภายในแบบ IP (Unified Communication Manager) 
3. อุปกรณ์ IP Phone ชนิดท่ี 3 จ านวน 1,600 ชุด แต่ละชุด มีคุณสมบัติดังน้ี 

3.1 เป็นเครื่องโทรศัพท์ที่มีหน้าจอ LCD ขนาดไม่ต่ ากว่า 396 x 162 pixel 
3.2 ปุ่ม Programmable Keys เพื่อสามารถใช้โปรแกรมส าหรับเลขหมายที่มีการติดต่อบ่อย ๆ  

หรือโปรแกรมให้เป็นปุ่มการใช้งาน ๆ ได้ตามความต้องการไม่น้อยกว่า 4 ปุ่ม 
3.3 มีปุ่ม Function การท างานต่าง ๆ อาทิ Conference, Transfer, Hold, Redial 
3.4 มี  Ethernet Port ชนิด 10/100 Base-T ม่น้อยกว่า 2 Ports และสนับสนุนการท า VLAN ได ้
3.5 สนับสนุน Audio Codec แบบ G.722, G711 และ G.729 
3.6 สามารถแสดง Call log เช่น หมายเลขที่โทรออก, หมายเลขที่รับสาย และหมายเลขที่ไม่ได้รับ 

ได้ไม่ต่ ากว่า 150 รายการ 
3.7 อุปกรณ์ที่น าเสนอ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับระบบบริหารจัดการระบบ

โทรศัพท์เครือข่ายภายในแบบ IP (Unified Communication Manager) 
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IS108 โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบโทรศัพท์ (IP Phone) กระทรวงยุติธรรม (ต่อ) 
4. การปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ควบคุมการสื่อสารแบบรวมศูนย์  (Unified Communication 

Manager) จ านวน 1 ระบบ มีคุณสมบัติดังน้ี  
4.1 ท าการปรับปรุงลิขสิทธ์ิใช้งานบนระบบซอฟต์แวร์ควบคุมการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Unified 

Communication Manager) ที่ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 
4.2 ท าการปรับปรงุลขิสิทธ์ิใช้งาน ส าหรับผู้ใช้เพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 800 คน โดยผู้ใช้แต่ละคน สามารถ

มีอุปกรณ์ใช้งานพร้อมกันได้ไม่เกิน 10 อุปกรณ์ 
4.3 มีความสามารถในการควบคุมเครื่องโทรศัพท์ (IP Telephone) ได้แก่ IP Phone, Soft Phone 

และอุปกรณ์ Mobile Device ทั้งแบบ IOS และ Android รวมไปถึงอุปกรร์ Video Conference 
Endpoint ที่ใช้โปรโตคอล SIP ตามมาตรฐาน RFC 3261  

4.4 สามารถโทรหากันด้วยเลขหมายภายในแบบ uniform resource identifier (URI) ได ้
4.5 สามารถสร้างและโทรหากันด้วยเลขหมายภายในแบบ E.164 ได้ไม่น้อยกว่า 12 หลัก 

5. อุปกรณ์ Voice Gateway จ านวน 2 ชุด มีคุณสมบัติดังน้ี  
5.1 อุปกรณ์รองรับ Throughput รวม ไม่น้อยกว่า 300 Mbps 
5.2 อุปกรณ์มีขนาดของ DRAM ไม่น้อยกว่า 4GB แบบ DDR3 หรือดีกว่า 
5.3 มีพอร์ต LAN แบบ 10/100/1000 อย่างน้อย 3 พอร์ต และสามารถท างานแบบ High Availability ได ้
5.4 มีพอร์ตแบบ E1 อย่างน้อย 4 พอร์ต 
5.5 สนับสนุน Voice Codec แบบ G.711, G.723.1, G.726, G.729a, G.722 ได ้
5.6 สามารถท างานบนระบบเครือข่าย IPv4 และ IPv6 ได ้
5.7 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับซอฟต์แวร์ควบคุมการสื่อสารแบบรวมศูนย์ 

ที่น าเสนอ 
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IS109 โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) อาคารท่ีท าการกระทรวงยุติธรรม 
รายละเอียดข้อก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบ 
1. อุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย(Wireless Controller) จ านวน 2 ชุด มีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1.1 อุปกรณ์เป็นแบบ Appliance ที่ออกแบบมาส าหรับใช้ควบคุมอุปกรณ์ Wireless Access Point 
โดยเฉพาะ 

1.2 มีพอร์ตแบบ 10 Gigabit Ethernet ไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต และสามารถรองรับการท า 802.1AX 
Link Aggregation ได ้

1.3 อุปกรณ์สามารถรองรับการท า WLAN ได้ ไม่น้อยกว่า 512 WLAN 
1.4 อุปกรณ์สามารถท างานแบบ High Availability (HA) ได ้
1.5 อุปกรณ์ Wireless Controller ที่เสนอ สามารถควบคุมอุปกรณ์ Wireless Access Point ได้

ไม่น้อยกว่า 125 เครื่อง และรองรับการขยายได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 1,500 เครื่องภายในอุปกรณ์
ชุดเดียว และสามารถรองรับเครื่องลูกข่ายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 เครื่อง 

1.6 สามารถท างานร่วมกับอุปกรณ์ Wireless Access Point ได้ ตามมาตรฐาน IEEE 802.11a, 
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n และ IEEE 802.11ac wave 1 และ wave 2 ได ้

1.7 มีระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected 
Access (WPA), Wi-Fi Protected Access (WPA2) และ HMAC : Keyed Hashing for Message 
Authentication 

2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless Access Point) จ านวน 125 ชุด มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
2.1 เป็นอุปกรณ์ Wireless Access Point ที่สามารถท างานร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์

กระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless Controller) ที่น าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 สามารถรับส่งข้อมูลที่ย่านความถ่ี 2.4 GHz และ 5 GHz ได้พร้อมกัน และสามารถเลือกใช้

ช่องสัญญาณได้ทั้งแบบ 20 MHz ส าหรับย่านความถ่ี 2.4 GHz และ 20, 40, 80, 160 MHz 
ส าหรับย่านความถ่ี 5 GHz 

2.3 อุปกรณ์มีเสาอากาศแบบภายในชนิด internal antenna, omnidirectional ส าหรับความถ่ี 
2.4 GHz มี Gain ไม่น้อยกว่า 4 dBi และ ความถ่ี 5 GHz มี Gain ไม่น้อยกว่า 6 dBi 

2.4 สนับสนุนการท างานตามมาตรฐาน IEEE 802.11a, IEEE 802.11b/g, IEEE 802.11n, IEEE 
802.11ac และ IEEE 802.11ac Wave 2 โดยรองรบัการถ่ายโอนข้อมลูสูงสุดไม่น้อยกว่า 5.2 Gbps 

2.5 รองรับการเช่ือมต่อจาก Client ได้สูงสุด 400 Client (Max client count) 
2.6 มีพอร์ตแบบ 100/1000Base-T ไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต 
2.7 มีไฟแสดงสถานการณ์ท างานของอุปกรณ์ 
2.8 สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกว่า 
2.9 สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได ้
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IS109 โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) อาคารท่ีท าการกระทรวงยุติธรรม (ต่อ) 
3. ระบบบริหารจัดการเครือข่ายไร้สาย จ านวน 1 ระบบ มีคุณสมบัติดังน้ี 

3.1 ระบบที่เสนอสามารถบริหารจัดการ ตรวจสอบ ควบคุม อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
(Wireless Access Point) และ อุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless 
Controller) ที่เสนอในโครงการได้ 

3.2 เป็นอุปกรณ์แบบ Appliance หรือ ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครือข่ายเสมือน 
(VMware) ที่ท าหน้าที่บริหารจัดการอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Management) 
โดยเฉพาะ 

3.3 สามารถท างานร่วมกับระบบพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าใช้งานเครือข่ายไร้สาย ( Identity Service 
Engine) ที่น าเสนอในโครงการได้ 

3.4 รองรับการบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายอื่น ๆ อาทิ Switch, Router ได้ เพื่อให้ระบบมี
ความสามารถในการบริหารจัดการเครือข่ายแบบ end-to-end infrastructure management 

3.5 มีความสามารถในการค้นหาและบริหารจัดการ Rogue AP 
3.6 มีความสามารถในการท า Role-based access control เพื่อก าหนดสิทธิผู้เข้ามาใช้งานใน

ระบบได้ 
4. ระบบพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าใช้งานเครือข่ายไร้สาย (User Identity System) จ านวน 1 ระบบ  

มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
4.1 ระบบที่น าเสนอสามารถตรวจสอบตัวตนผู้เข้าใช้งานเครือข่ายไร้สายได้ไม่น้อยกว่า 2,000 user 

account 
4.2 ระบบที่น าเสนอสามารถก าหนดนโยบายการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายชนิดไร้สาย (Wireless) 

โดยก าหนดนโยบายตามกลุ่มผู้ใช้ อุปกรณ์ที่เข้าใช้งาน ทรัพยากรเครือข่ายที่เข้าถึง เวลา  
รวมถึงสถานะของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้าใช้งานในระบบเครือข่ายไร้สาย (Posture Validation) ได ้

4.3 ระบบที่เสนอรองรับการตรวจสอบตัวตนและก าหนดสิทธิในการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย  
ในรูปแบบของเครือข่ายชนิดใช้สาย (Wired Network) และเครือข่ายเสมือน (VPN) ได ้

4.4 เป็นอุปกรณ์แบบ Hardware Appliance มีคุณลักษณะทางเทคนิคอย่างน้อย ดังนี้ 
4.4.1 มีหน่วยประมวลผล (Processor) ไม่น้อยกว่า 6 Cores ท างานที่ความเร็วไม่น้อยกว่า 2.4 GHz 
4.4.2 มีหน่วยความจ าหลักไม่น้อยกว่า 16 GB 
4.4.3 มีหน่วยความจ าส ารอง (Hard Disk) ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 600 GB 
4.4.4 มี Interface แบบ Gigabit Ethernet ไม่น้อยกว่า 6 พอร์ต 

4.5 สามารถสร้างกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นบุคคลภายนอก (Guest) โดยก าหนดเวลาที่สามารถใช้งาน ทั้งเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดของการใช้งานได้ 

4.6 สามารถก าหนดนโยบายและอนุญาตให้ผู้ใช้งานภายนอก (Guest) เข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
โดยมีการจ ากัดการเข้าถึงทรัพยากรภายในองค์กร หรือให้บริการเฉพาะอินเตอร์เน็ตส าหรับ
บุคคลภายนอกเท่านั้น 

4.7 สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขหน้า Web pages ของผู้ใช้งานภายนอก (Guest) ให้เหมาะสมตาม
ความต้องการขององค์กรได้ 
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IS109 โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) อาคารท่ีท าการกระทรวงยุติธรรม (ต่อ) 
5. ระบบติดตามต าแหน่งบนเครือข่ายไร้สาย จ านวน 1 ระบบ มีรายละเอียด ดังน้ี 

5.1 เป็นระบบที่สามารถค้นหาต าแหน่งของอุปกรณ์ Wi-Fi Clients, Wi-Fi Tags, RF interferer, 
Active RFID Tag บน Floor Plan ด้วยเทคนิค RF Fingerprint (RSSI) หรือ RFID over Wi-Fi 
หรือ เทคโนโลยีที่ดีกว่าได้ 

5.2 มี License ตามจ านวน Wireless Access Point ที่เสนอในโครงการ หรือ ตามจ านวน Wi-Tags 
หรือ Wi-Fi Badges ไม่น้อยกว่า 300 Tags 

5.3 มีอุปกรณ์ Location Beacon หรือเทียบเท่า เพื่อตรวจสอบสัญญาณ Wi-Fi Badges หรือ Wi-Fi 
Client จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ชุด 

5.4 ระบบท างานตามมาตรฐาน IEEE 802.11 ส าหรับย่านความถ่ี 2.4 GHz หรือ 5 GHz 
5.5 ระบบที่น าเสนอสามารถรองรับเวลาในการตรวจจับและค านวณที่อยู่ของบุคคลหรือต าแหน่ง

อุปกรณ์ได้ ภายในเวลาไม่น้อยกว่า 15 วินาที 
5.6 มีระบบบริหารจัดการที่เป็นแบบ GUI หรือ Web-Based ที่แสดงสถานะและต าแหน่งของ

อุปกรณ์ Wi-Fi Clients หรือ Wi-Fi Tags หรือ Wi-Fi Badges และแสดงผลบน Floor Plan 
หรือ MAP ที่ต้องการได้ 

5.7 ระบบบรหิารจัดการที่เสนอ สามารถติดตั้งบนระบบ Cloud Computing ของกระทรวงยุติธรรมได้ 
6. ระบบ Internet Kiosk 1 ระบบ มีรายละเอียด ดังน้ี 

6.1 อุปกรณ์ Internet Kiosk จ านวน 5 ชุด 
6.1.1 เป็นสื่อประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอลที่ให้บริการ Wi-Fi password ส าหรับผู้มาติดต่อ 

หน่วยงานภายในกระทรวงยุติธรรม หรือผู้เข้าประชุม สัมมนา ภายในอาคารที่ท าการ
กระทรวงยุติธรรม 

6.1.2 หน้าจอ (Display) แบบ Touch Screen ที่มีขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว  
6.1.3 (วัดทแยงมุมรวมขอบจอ) จ านวน 1 ชุด 
6.1.4 มีความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 pixel 
6.1.5 อุปกรณ์  Internet Kiosk แต่ ละจุ ด เสนอพร้อมอุปกรณ์  Digital Signage Player  

จ านวน 1 ชุด 
6.2 มีซอฟต์แวร์ส าหรับการท า Wi-Fi Register หรือ Wi-Fi Authentication ติดตั้งบนอุปกรณ์ 

Internet Kiosk เพื่อแสดงรหัสผ่าน (password) ที่ให้กับผู้มาติดต่อ (Guest) ที่ต้องการใช้งาน
ระบบเครือข่ายไร้สาย ที่ติดตั้งภายในอาคารที่ท าการกระทรวงยุติธรรม 
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IS110 โครงการจัดท าระบบสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอล (Digital Signage) และระบบบริหาร
จัดการห้องประชมุ (Reservation Meeting Room System) อาคารท่ีท าการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม ่
รายละเอียดข้อก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบ 
 ระบบสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอล (Digital Signage System) จ านวน 1 ระบบ ประกอบด้วย 

1. ระบบบริหารจัดการ ระบบสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอล (Digital Signage Management)   
จ านวน 1 ระบบ มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
1.1 เป็นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนเครื่องแม่ข่าย (Server) ส าหรับตรวจสอบ ควบคุม บริหารจัดการ

ระบบสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอล (Digital Signage) ที่น าเสนอในโครงการ 
1.2 สามารถรองรับ Media Formats ได้แก่ Video, Flash, Interactive, Images และ Web 

ได้เป็นอย่างน้อย 
1.3 สามารถท าการแบ่งกลุ่ม (Zones) หน้าจอที่ต้องการแสดงสื่อประชาสัมพันธ์ได้ 
1.4 มีความสามารถในการท า Role-based access control เพื่อก าหนดสิทธิผู้เข้ามาใช้งานใน

ระบบได้ 
1.5 น าเสนอพร้อมเครื่องแม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ LED Monitor หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 20 

นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับระบบบริหารจัดการ 
2. อุปกรณ์ Interactive Board and Way Finding จ านวน 2 จุด แต่ละจุด มีคุณสมบัติดังน้ี 

2.1 เป็นสื่อประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอล ที่สามารถแสดงแสดงแผนที่ หรือ เส้นทางไปยัง
หน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม ภายในอาคารส านักงานแห่งใหม่ ที่ต้องการค้นหาได้ 

2.2 เป็นสื่อประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอล ที่สามารถรองรับ Media Formats ได้แก่ Video, 
Flash, Interactive, Images และ Web ได้เป็นอย่างน้อย 

2.3 ประกอบด้วย Display แบบ Touch Screen มีขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 48 นิ้ว (วัดทแยง
มุมรวมขอบจอ) พร้อม stand ตั้งพื้นที่มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร จ านวน 
1 ชุด 

2.4 มีความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 
2.5 รองรับค่า Brightness ไม่น้อยกว่า 350 Nits 
2.6 อุปกรณ์ Interactive Board and Way Finding แต่ละจุด เสนอพร้อมอุปกรณ์ Digital 

Signage Player จ านวน 1 ชุด 
3. อุปกรณ์ Information Display จ านวน 2 จุด แต่ละจุด มีคุณสมบัติดังน้ี ดังน้ี 

3.1 เป็นสื่อประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอล ที่ติดตั้งอยู่ตรงจุดประชาสัมพันธ์ (Information) ที่ช้ัน 1 
อาคารส านักงานแห่งใหม่ กระทรวงยุติธรรม 

3.2 เป็นสื่อประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอล ที่สามารถรองรับ Media Formats ที่ส่งมาจาก 
ระบบบริหารจดัการ ระบบสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอล (Digital Signage Management) 
ที่น าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3 ประกอบด้วย Display ที่มีขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว (วัดทแยงมุมรวมขอบจอ)  
จ านวน 1 ชุด 

3.4 มีความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 
3.5 รองรับค่า Brightness ไม่น้อยกว่า 350 Nits 
3.6 อุปกรณ์  Information Display แต่ ละจุ ด เสนอพร้ อมอุปกรณ์  Digital Signage Player  

จ านวน 1 ชุด 



หน้า ก-39 
 

IS110 โครงการจัดท าระบบสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอล (Digital Signage) และระบบบริหาร
จัดการห้องประชุม (Reservation Meeting Room System) อาคารท่ีท าการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม ่(ต่อ) 

4. อุปกรณ์ Indoor Display จ านวน 25 จุด แต่ละจุด มีรายละเอียด ดังน้ี 
4.1 เป็นสื่อประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอล ที่ติดต้ังอยู่ตรงด้านหน้าหน่วยงาน ด้านหน้าห้องประชุม  

หรือ จุดที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในอาคารส านักงานแห่งใหม่ กระทรวงยุติธรรม 
4.2 เป็นสื่อประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอล ที่สามารถรองรับ Media Formats ที่ส่งมาจาก 

ระบบบริหารจัดการ ระบบสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตตอล (Digital Signage 
Management) ที่น าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.3 ประกอบด้วย Display ที่มีขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 48 นิ้ว (วัดทแยงมุมรวมขอบจอ)  
จ านวน 1 ชุด 

4.4 มีความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 
4.5 รองรับค่า Brightness ไม่น้อยกว่า 350 Nits 
4.6 อุปกรณ์ Indoor Display แต่ละจุด เสนอพรอ้มอุปกรณ์ Digital Signage Player จ านวน 1 ชุด 

 ระบบบริหารจัดการห้องประชุม (Reservation Meeting Room) จ านวน 1 ระบบ ประกอบด้วย 
ระบบและอุปกรณ์ ดังน้ี 
1. ซอฟต์แวร์แสดงห้องประชุม (Room Display Management) จ านวน 1 ระบบ มีคุณลักษณะ ดังน้ี 

1.1 เป็นซอฟต์แวร์ส าหรับการจัดตารางแสดงห้องประชุม การจองห้องประชุม ภายในอาคาร
ส านักงานแห่งใหม่ กระทรวงยุติธรรม 

1.2 สามารถท าการจองห้องประชุมและบริหารจัดการห้องประชุม ผ่าน Web Browser 
1.3 สามารถแสดงตารางการประชุมของแต่ละห้องประชุมได้ 
1.4 สามารถแสดงรายละเอียดในเบื้องต้น ของการประชุมแต่ะละห้องประชุมได้ 
1.5 สามารถค้นหาการประชุมได้ 

2. จอประชาสัมพันธ์ห้องประชุม ส าหรับห้องประชุมขนาดใหญ่ จ านวน 5 จุด แต่ละจุด มีคุณลักษณะ
ดังน้ี 
2.1 เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ห้องประชุมแบบดิจิตอล ที่ติดตั้งอยู่ตรงด้านหน้าห้องประชุมขนาดใหญ่ 

หรือ จุดที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภายในอาคารส านักงานแห่งใหม่ กระทรวงยุติธรรม 
2.2 เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ห้องประชุมแบบดิจิตอล ที่สามารถรองรับ Media Formats ที่ส่งมาจาก

ซอฟต์แวร์แสดงห้องประชุม (Room Display Management) ที่น าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3 ประกอบด้วย Display ที่มีขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 48 นิ้ว (วัดทแยงมุมรวมขอบจอ)  

จ านวน 1 ชุด 
2.4 มีความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 
2.5 รองรับค่า Brightness ไม่น้อยกว่า 350 Nits 
2.6 อุปกรณ์จอประชาสัมพันธ์ห้องประชุมแต่ละจุด เสนอพร้อมอุปกรณ์ Digital Signage 

Player จ านวน 1 ชุด 
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IS110 โครงการจัดท าระบบสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอล (Digital Signage) และระบบบริหาร
จัดการห้องประชุม (Reservation Meeting Room System) อาคารท่ีท าการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม ่(ต่อ) 

3. จอประชาสัมพันธ์ห้องประชุม ส าหรับห้องประชุมขนาดเล็ก จ านวน 20 จุด แต่ละจุด มีคุณลักษณะ
ดังน้ี 
3.1 เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ห้องประชุมแบบดิจิตอล ที่ติดตั้งอยู่ตรงด้านหน้าห้องประชุมขนาดเล็ก 

หรือ จุดที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภายในอาคารส านักงานแห่งใหม่ กระทรวงยุติธรรม 
3.2 เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ห้องประชุมแบบดิจิตอล ที่สามารถรองรับ Media Formats ที่ส่งมาจาก

ซอฟต์แวร์ แสดงห้องประชุม (Room Display Management) ที่ น า เสนอได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

3.3 ประกอบด้วย Display ที่มีขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว (วัดทแยงมุมรวมขอบจอ) จ านวน 1 ชุด 
3.4 มีความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 
3.5 รองรับค่า Brightness ไม่น้อยกว่า 350 Nits 
3.6 อุปกรณ์จอประชาสัมพันธ์ห้องประชุมแต่ละจุด เสนอพร้อมอุปกรณ์ Digital Signage Player 

จ านวน 1 ชุด 
4. อุปกรณ์ Interactive Table ส าหรับการวางแผน การประชุม จ านวน 1 ชุด มีคุณลักษณะดังน้ี 

4.1 เป็นสื่อประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอล ที่ออกแบบมาส าหรับเป็นหน้าจอ ที่ติดตั้งฝังอยู่ใน 
โต๊ะประชุม 

4.2 มีโครงสร้างที่เป็นแบบ Metal หรือ Stainless  
4.3 เป็นหน้าจอสัมผัสแบบ Tempered Glass 
4.4 ประกอบด้วย Display แบบ Interactive หรือ Touch Screen ที่มีขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 

55 นิว้ (วัดทแยงมุมรวมขอบจอ) จ านวน 1 ชุด 
4.5 มีความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 
4.6 รองรับค่า Brightness ไม่น้อยกว่า 450 Nits 
4.7 อุปกรณ์ Interactive Table เสนอพร้อมอุปกรณ์ Digital Signage Player จ านวน 1 ชุด 
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IS111 โครงการจัดหาและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานแบบเสมือน (Virtual Office) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 
รายละเอียดข้อก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบ 
1. โปรแกรมจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtualization Desktop) จ านวน 1 ระบบ มีคุณสมบัติ 

ดังน้ี 
1.1 สามารถบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtualization Desktop) ผ่านเว็บบราวเซอร์ได้ 
1.2 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเสมือนจะต้องสามารถปรับขนาดหน้าจอให้พอดีกับอุปกรณ์ที่

เรียกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเสมือนได้แบบอัตโนมัติ 
1.3 ระบบสามารถก าหนดนโยบายการใช้งาน desktop ตามอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้งาน 
1.4 Hypervisor ที่ท างานร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์เสมือน ต้องสามารถท าการโยกย้ายคอมพิวเตอร์

เสมือนจาก Hypervisor เครื่องหนึ่งไปยัง Hypervisor อีกเครื่องหนึ่งได้แบบอัตโนมัติ โดยดูจาก
การใช้งานของ CPU และ Memory ของ Hypervisor ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนที่โยกย้ายนั้น
ยังต้องท างานได้เป็นปกติโดยที่ไม่ต้องปิดเครื่อง 

1.5 ต้องมีระบบ Monitoring Tool เพื่อใช้ตรวจสอบการท างานของ Hypervisor และคอมพิวเตอร์
เสมือนลูกข่าย โดยสามารถแสดงภาพรวมการใช้ทรัพยากรของระบบได้ 

2. ซอฟต์แวรป้์องกันไวรัส ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 1 ระบบ มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
2.1 ระบบที่เสนอต้องท างานร่วมกับซอฟต์แวร์เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Hypervisor) ที่น าเสนอได ้
2.2 สามารถป้องกัน Malware ในระดับ Hypervisor ได ้
2.3 สามารถสร้าง แก้ไข และ ควบคุมนโยบายทั้งหมดได้จากระบบควบคุมส่วนกลาง 
2.4 ไม่จ าเป็นต้องติดตั้ง Agent ส าหรับการใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Agent-less) 
2.5 รองรับการตรวจจับการโจมตีผ่านทางระบบเครือข่าย พร้อมทั้งแสดงถึงแหล่งที่มาของการโจมตี

เหล่านั้นได้ (Intrusion Detection System) 
2.6 มี logs ในการเก็บบันทึกการท างานและดักจับภัยอันตรายที่เกิดข้ึนรวมถึงไวรัสที่เกิดข้ึนได้  

โดยสามารถระบุได้ถึงเครื่องที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้ 
2.7 สามารถท างานร่วมกับซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ใช้ในระบบ Cloud Service ของส านักงานปลัด 

กระทรวงยุติธรรมที่มีอยู่เดิมได้ 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายชนิด Thin Client จ านวน 600 ชุด มีคุณสมบัติดังน้ี 

3.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Dual-Core 
3.2 มีช่องเช่ือมต่อ USB จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง 
3.3 มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
3.4 มีอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งเครื่องไว้กับจอภาพด้านหลังได้ (Bracket) 
3.5 มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

4. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  
จ านวน 600 ชุด  

5. ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  
จ านวน 600 ชุด 
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IS112โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการด้วยโปรแกรมจัดการส านักงาน กระทรวงยุติธรรม 
รายละเอียดข้อก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบ 

โปรแกรมจัดการส านักงานแบบออนไลน์ จ านวน 8,000 Licenses มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1.1 เป็นโปรแกรม Microsoft Office 365 Enterprise E1 หรือดีกว่า แบบออนไลน์ 
1.2 มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 

 

IS201 โครงการจัดท าระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม 
รายละเอียดข้อก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบ 
1. ปรั บปรุ ง อุปกรณ์  Existing Data Center Core Switch (Cisco Nexus 7009) จ านวน 2 ชุ ด  

มีรายละเอียดดังน้ี 
1.1 ติดตั้งโมดูล 10GBase-LR หรือเทียบเท่า จ านวน 1 โมดูลต่อชุด เพื่อเช่ือมโยงเครือข่ายจาก 

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ไปยัง อาคาร Data Center กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ 
2. ปรับปรุงอุปกรณ์ Existing Data Center Aggregation Switch (Cisco Nexus 5548UP) จ านวน 

2 ชุด มีรายละเอียด ดังน้ี 
2.1 ติดตั้ง expansion module ที่รองรับพอร์ตแบบ 40 Gigabit Ethernet ไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต 

ต่อชุด และติดตั้งโมดูลชนิด 40 Gigabit Ethernet ไม่น้อยกว่า 2 โมดูลต่อชุดพร้อมสายเช่ือมต่อ 
3. ปรับปรุงระบบควบคุม Traffic บนระบบเครือข่าย (Bandwidth Management) จ านวน 2 ชุด  

มีรายละเอียด ดังน้ี 
3.1 ท าการ Upgrade Bandwidth Control Level จากเดิมชุดละ 200 Mbps เป็นชุดละ 1 Gbps 

เพื่อรองรับการบริหารจัดการ Traffic บนระบบเครือข่ายที่เพิ่มข้ึน 
4. อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่ายแบบท่ี 1 (WAN Zone) จ านวน 2 ชุด แต่ละชุด มีคุณสมบัติดังน้ี  

4.1 เป็นอุปกรณ์ Appliance-Based Firewall ที่สร้าง ข้ึนเพื่อท าหน้าที่ตรวจจับและควบ คุม 
Application, User และ Content โดยเฉพาะ (Application Firewall) 

4.2 มี Firewall Throughput ไม่น้อยกว่า 10 Gbps โดยต้องเป็น Throughput  แบบ Application 
Firewall หรือ  Application Control หรือ Production Performance 

4.3 มีระบบป้องกันภัยคุกคาม ( IPS) โดยสามารถรองรับ Throughput การท างานดังกล่าวได้ 
ไม่น้อยกว่า 5 Gbps โดยต้องเป็น Throughput แบบ Threat Prevention หรือ Application 
Control and IPS หรือ Production Firewall and IPS 

4.4 มีจ านวน Maximum Sessions ไม่น้อยกว่า 2,000,000 sessions และ New Sessions ไม่น้อยกว่า 
120,000 Sessions per second 

4.5 มีอินเตอร์เฟสแบบ 10 Gigabit SFP+ ไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต พร้อมทั้งเสนอโมดูลแบบ 10 GBase-SR 
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 โมดูล และ 10GBase-LR จ านวนไม่น้อยกว่า 2 โมดูล 

4.6 มีอินเตอร์เฟสแบบ Gigabit SFP ไม่น้อยกว่า 8 พอร์ต พร้อมทั้งเสนอโมดูลแบบ SFP LX ไม่น้อยกว่า 
2 โมดูล  

4.7 มีอินเตอร์เฟสแบบ 10/100/1000 ไม่น้อยกว่า 12 พอร์ต 
4.8 อุปกรณ์สามารถท างานแบบ High Availability ได้ทั้งแบบ Active-Active และ Active-Passive 
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IS201 โครงการจัดท าระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม (ต่อ) 
5. อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่ายแบบท่ี 2 (Data Center Zone) จ านวน 2 ชุด แต่ละชุด มีคุณสมบัติ

ดังน้ี 
5.1 ระบบต้องเป็นอุปกรณ์แบบ Appliance ที่ออกแบบมาส าหรับท างานเป็น Firewall โดยเฉพาะ 
5.2 มี Firewall Throughput Performance ไม่ต่ ากว่า 40 Gbps 
5.3 มีพอร์ตแบบ 40 Gigabit Ethernet แบบ QSFP+ จ านวนไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต พร้อมน าเสนอ

โมดูลแบบ 40GBASE-SR จ านวนไม่น้อยกว่า 2 โมดูล 
5.4 มีพอร์ตแบบ 10 Gigabit Ethernet พร้อมน าเสนอโมดูลแบบ 10GBase-SR ไม่น้อยกว่า 4 โมดูล 
5.5 สามารถรองรับ Concurrent Sessions ไม่น้อยกว่า 10,000,000 Connection และ 120,000 

Connection per Second / Session per Second 
5.6 มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบ Redundant Power Supply 
5.7 อุปกรณ์สามารถท างานแบบ High Availability ได ้

6. อุปกรณ์ Application Delivery Control (ADC) จ านวน 2 ชุด แต่ละชุดมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
6.1 อุปกรณ์ที่ เสนอมีลักษณะเป็น Hardware Appliance ที่ออกแบบมาส าหรับท างานเป็น 

Application Delivery Controller โดยเฉพาะ 
6.2 อุปกรณ์ที่เสนอมีประสิทธิภาพ Throughput ไม่น้อยกว่า 40 Gbps 
6.3 อุปกรณ์ที่ เสนอมีพอร์ต 40 Gigabit QSFP+ ไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต พร้อมเสนอโมดูลแบบ 

40GBase-SR หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2 โมดูล 
6.4 อุปกรณ์ที่เสนอมีพอร์ต 10 Gigabit SFP+ ไม่น้อยกว่า 8 พอร์ต พร้อมเสนอโมดูลแบบ 10 GBase-SR 

ไม่น้อยกว่า 4 โมดูล 
6.5 อุปกรณ์ที่เสนอมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 500,000 Connection Per Secord ในระดับ Layer 4 

และ 1,000,000 Request Per Second ในระดับ Layer 7 
6.6 ปกรณ์ที่เสนอมี Hardware SSL ที่มีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 20,000 Transaction Per Second  

(ที่ระดับ 2K keys) และมี bulk encryption ไม่น้อยกว่า 22 Gbps 
6.7 อุปกรณ์ที่เสนอสามารถกระจายโหลดได้อย่างน้อยดังต่อไปนี้ได้ Ratio, Round Robin และ 

Least Connection 
6.8 อุปกรณ์ที่เสนอมี Redundant Power Supply 
6.9 ในกรณีที่มีอุปกรณ์มากกว่า 1 ตัว สามารถท างานร่วมกันแบบ Active/Active และ Active/Standby ได ้
6.10 มีระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ Application Delivery Controller แบบ Appliance หรือชุดซอฟต์แวร์

ที่ติดต้ังบน Virtual Machine โดยมีความสามารถในการท า Configuration Management, Health 
Monitoring, RBAC และ multi-tenant management 

7. อุปกรณ์ Global Server Load Balance จ านวน 2 ชุด แต่ละชุดมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
7.1 เป็นอุปกรณ์ Application Delivery ที่หน้าเป็น Global Traffic Manger หรือ Global server 

load balancing (GSLB) 
7.2 อุปกรณ์ที่เสนอมีประสิทธิภาพ Throughput ไม่น้อยกว่า 5 Gbps 
7.3 อุปกรณ์ที่เสนอมีพอร์ต Gigabit Ethernet ไม่น้อยกว่า 8 พอร์ต  
7.4 อุปกรณ์ที่เสนอมีประสทิธิภาพไม่น้อยกว่า 75,000 Connection Per Secord ในระดับ Layer 4 

และ 200,000 Request Per Second ในระดับ Layer 7 
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7.5 อุปกรณ์ที่เสนอจะต้องสามารถท า Advance Global Load Balancing ได้ โดยสามารถกระจาย 

ทราฟฟิคได้ในรูปแบบ Round robin, Least connections หรือ สามารถก าหนดให้ User  
ใช้งาน datacenter (site) ที่เหมาะสมและดีที่สุดได้ 

7.6 อุปกรณ์ที่เสนอสามารถท าเป็น DNS Server หรือท างานร่วมกับ DNS Server ได ้
7.7 อุปกรณ์ที่เสนอมี Redundant Power Supply 

8. อุปกรณ์บริหารจัดการ IP Address, DNS, DHCP จ านวน 2 ชุด แต่ละชุดมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
8.1 อุปกรณ์ออกแบบมาส าหรับใช้ในการบริหารจัดการระบบ DNS และ DHCP และ IP Address 

Management โดยเฉพาะ (appliance) เป็นแบบ Rack mount สามารถติดตั้งในตู้เก็บอุปกรณ์
ขนาดมาตรฐาน 19 นิ้ว ได้ 

8.2 มีความสามารถในการจัดการ/ให้บริการ DNS , DHCP และ IP Address  Management ได ้
8.3 มีอินเตอร์เฟซชนิด 10/100/1000 Base-T Ethernet จ านวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต และมีอินเตอรเ์ฟซ

ส าหรับ HA แยกโดยอิสระชนิด 10/100/1000 Base-T Ethernet จ านวนไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต 
8.4 สามารถท า DNS Query ได้ไม่น้อยกว่า 30,000 queries per sec และ DHCP Lease ไม่น้อย

กว่า 200 Leases per sec 
8.5 มีความสามารถรองรับ  IPV4 และ IPV6  ได ้
8.6 มีความสามารถในการท า HA(High Availability) แบบ Active-Passive ได ้
8.7 สามารถท า TSIG (Secret key transaction authentication) , DNSSEC ได ้
8.8 สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่าน GUI แบบ Web ได ้
8.9 มีระบบส าหรับการเก็บข้อมูลรายงานแบบ Appliance หรือซอฟต์แวร์ติดตั้งบนระบบ Virtual 

Machine (VM) หรือ Virtual Appliance โดยสามารถเรียกดูบันทึก ประวัติการก าหนดหมายเลข 
IP Address ให้แก่เครื่องลูกข่ายได้ ไม่น้อยกว่า 90 วัน 

9. ระบบตรวจสอบประสิทธิภาพระบบเครือข่าย (Performance Analytic System) จ านวน 1 ระบบ  
มีคุณสมบัติดังน้ี ดังน้ี 
9.1 ระบบที่น าเสนอ สามารถท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลในระบบเครือข่าย เพื่อท าการวิเคราะห์และ

แสดงผลการท างานของแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบเครือข่าย 
9.2 ระบบที่น าเสนอ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบรวมศูนย์ โดยระบบบริหารจัดการจะท าหน้าที่

รวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ Probes หรือสามารถรับข้อมูลจากการ SPAN (หรือ Port Mirroring) 
หรือ Flow จากอุปกรณ์ เพื่อน ามาวิเคราะห์ได้ 

9.3 ระบบตรวจสอบประสิทธิภาพระบบเครือข่ายที่น าเสนอ สามารถรวบรวมข้อมูลและแสดงผลได้
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
9.3.1 Network Monitoring 
9.3.2 Application Monitoring 
9.3.3 Troubleshooting 
9.3.4 Response Time / Delay Time 
9.3.5 Voice Performance หรือ Network Convergence 

9.4 สามารถแยกแยะ Services ได้อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
9.4.1 Well known ports application อาทิ HTTP, FTP, SMTP  
9.4.2 Web Based URL 
9.4.3 Network Convergence อาทิ คุณภาพของ Voice over IP 
9.4.4 Database อาทิ Oracle หรือ MySQL 
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1. รายละเอียดข้อก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบ 

ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง (DR Site) 
1.1 อุปกรณ์ Datacenter Core Switch 

1.1.1 โครงสร้างเป็นลักษณะ Modular Chassis มีจ านวน Slot ส าหรับใส่  Interface 
Module  
ไม่น้อยกว่า 1 Slots ต่อchassis 

1.1.2 มีพอร์ต 1/10 Gigabit Ethernet จ านวนไม่น้อยกว่า 48 พอร์ต พร้อมติดตั้งโมดูล ดังนี้ 
9.4.1 โมดูล 10G Base-SR จ านวนไม่น้อยกว่า  6 โมดูล 
9.4.2 โมดูล 1000 Base-T จ านวนไม่น้อยกว่า 4 โมดูล 

1.1.3 มีซอฟต์แวร์ปฏิบัติการ (OS) แบบ Modular โดยให้ฟังก์ช่ันต่าง ๆ ท างานในลักษณะ 
Processes (หรือ Services)  ที่แยกอิสระจากกัน และหากเกิดความผิดพลาดใน 
Processes ก็จะไม่กระทบต่อการท างานของ Processes อื่น ๆ (Fault Isolation) รวมไป
ถึงผู้ดูแลสามารถสั่ง Restart Processes ได้ตามต้องการ 

1.1.4 สามารถท า Logical Router หรือ Virtual Device Context โดยแต่ละ Virtual Device 
ห รื อ  Logical Router นั้ น  จ ะ มี  Software Processes, Hardware Resource 
( Interfaces, VLANs, Routing table size, VRF) แยกจากกัน รวมไปถึงการบริหาร
จัดการ (Management) แยกอิสระจากกัน และสามารถ restart Virtual Device หรือ 
Logical Router ได้โดยไม่กระทบ Virtual Device หรือ Logical Router อื่น ๆ ได ้

1.1.5 สามารถท า LAN Extension หรือ OTV (Overlay Transport Virtualization)  หรือ 
VPLS (Virtual Private LAN Service) บนโครงข่ายต่างๆ อาทิ โครงข่ายพื้นฐานแบบ 
Layer2, โครงข่ายพื้นฐานแบบ Layer3, โครงข่าย IP Switched และ โครงข่าย Label 
Switched ได้เป็นอย่างน้อย เพื่อใช้เช่ือมต่อระหว่าง Data Center ได ้

1.1.6 สามารถท า  Authentication, Authorization และ Accounting (AAA)  ผ่ านทาง 
RADIUS 

1.1.7 สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง CLI, Telnet, SSH, NTP, Syslog, SNMPv3 
และ XML Interface ได ้

1.1.8 มีระบบจ่ายไฟส ารองแบบ และสามารถถอดเปลี่ยนได้ในขณะท างาน 
1.2 อุปกรณ์ Datacenter Aggregation Switch 

1.2.1 อุปกรณ์มีขนาดของ Switch Fabric ไม่น้อยกว่า 3.6 Tbps 
1.2.2 อุปกรณ์มีประสิทธิภาพการท า Layer 2 hardware forwarding ไม่น้อยกว่า 2.8 Bpps 
1.2.3 สนับสนุนจ านวน MAC Address ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 256,000 MAC Address 
1.2.4 มีพอร์ตที่รองรับการเลือกใช้งานทั้งชนิด 1GE, 10GE , 25GE จ านวนไม่น้อยกว่า 48 

พอร์ตพร้อมเสนอโมดูลแบบ 10GBASE-SR จ านวน 8 โมดูล , แบบ 10GBASE-LR 
จ านวน 2 โมดูล, แบบ 1000Base-LX จ านวน 4 โมดูลและแบบ 1000 Base-T จ านวน 
14 โมดลู 

1.2.5 มีพอร์ตที่รองรับการใช้งาน 40GE โมดูลได้ในอนาคตไม่น้อยกว่า 6 พอร์ต 
1.2.6 มี Power Supply แบบ Redundancy สามารถท างานแบบ Hot-swappable ได ้
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1.2.7 สนับสนุน VLAN ตามมาตรฐาน IEEE 802.1Q ได้สูงสุด ไม่น้อยกว่า 4096 VLAN 
1.2.8 สนับสนุนการท า VXLAN ได ้
1.2.9 รองรับการท า Layer 3 Routing ได้แก่ OSPF, BGP ได ้
1.2.10 รองรับการท า FCoE ได ้
1.2.11 อุปกรณ์สามารถท างานกับระบบไฟฟ้าในประเทศไทยได้ 
1.2.12 อุปกรณ์ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน IEC, EN และ UL 

1.3 ปกรณ์ Distributed Switch  
1.3.1 มีขนาด Switching capacityไม่น้อยกว่า 176 Gbps 
1.3.2 มีประสิทธิภาพในการส่งผ่านข้อมูล(Forwarding Rate)ไม่น้อยกว่า 130 Mpps 
1.3.3 มีพอร์ต Gigabit Ethernet แบบ 1 Gbps อย่างน้อย 48 พอร์ตพร้อมเสนอ Transceiver 

module แบบ 10Gbps จ านวนไม่น้อยกว่า 4 โมดูล 
1.3.4 มี Redundant Power Supplies  ภายในตัวอุปกรณ์ 
1.3.5 สนับสนุน Uni-Directional Link Detection (UDLD) ส าหรับตรวจสอบความผิดพลาด

ของการเช่ือมต่อสายสัญญาณได้ 
1.3.6 ร อ ง รั บ ก า ร ท า  IPv4  Routing ไ ด้ แ ก่  RIP, OSPF, BGPv4 , Equal-Cost routing  

และ Policy Based Routing 
1.3.7 รองรับการท า IPv6 ได้แก่ Static Routing, RIPng, OSPFv3และ MLDv2 ได้เป็นอย่าง

น้อย 
1.3.8 รองรับการท า IP Multicast Membership ได้แก่ IGMP v3 snooping และ IGMP 

Filtering ได้เป็นอย่างน้อย 
1.3.9 สนับสนุนการท า Access Control List (ACL) ทั้ง IPv4 และ IPv6 โดยสามารถบังคับ 

การใช้งานได้ทั้งในระดับพอร์ต VLAN และ Route Interface ได ้
1.3.10 สนับสนุนความสามารถด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์และระบบเครือข่ายดังต่อไปนี้ 

5.3.10.1 BPDU Guard, Spanning Tree Root Guard, Port Security, Private 
VLAN 

5.3.10.2 Unicast, Multicast และ Broadcast Storm Control 
5.3.10.3 DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), IP Source Guard 

(IP & MAC Binding), Unicast Reverse Path Forwarding (URPF) 
1.3.11 สามารถบริหารจัดการและก าหนดการท างานของอุปกรณ์ด้วยวิธี 

5.3.11.1 Command Line Interface (CLI), SNMPv3 และ Web Browser (HTTP) 
5.3.11.2 Telnet, SSHv2, NTPv3 และ Syslog 

1.3.12 ผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย FCC, UL และ EN 
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1.4 อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง (Router) แบบที่ 1 

1.4.1 มีสถาปัตยกรรมที่แยกการท างานระหว่าง Control Plane และ Forwarding Plane 
1.4.2 มี Bandwidth Capacity ไม่น้อยกว่า 5 Gbps และรองรับการขยายได้ไม่น้อยกว่า  

20Gbps  
โดยไม่ต้องเปลี่ยนหรือเพิ่ม Hardware 

1.4.3 มี Forwarding performance ไม่น้อยกว่า 19 Mpps และรองรับการขยายได้ไม่น้อย
กว่า  30 Mpps โดยไม่ต้องเปลี่ยนหรือเพิ่ม Hardware 

1.4.4 มีหน่วยความจ าหลัก (Main Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB สามารถขยายได้ 
ไม่น้อยกว่า 16 GB 
อุปกรณ์มี  Redundant Power Supply ท างานได้ในลักษณะ Hot swappable หรือ  
Hot-pluggable 

1.4.5 มีอินเทอร์เฟสแบบ Gigabit Ethernet ไม่น้อยกว่า 6 พอร์ต พร้อมเสนอโมดูลแบบ 
Gigabit Ethernet ไม่น้อยกว่า 4 โมดูล 

1.4.6 รองรับการเพิ่มสล๊อตส าหรับใส่โมดูลแบบ 10 Gigabit Ethernet เพื่อรองรับการเพิ่ม
ขยาย bandwidth ในอนาคต 

1.4.7 รองรับการท า Access control lists ไม่น้อยกว่า 4,000 unique ACLs 
1.4.8 สนับสนุนการท า High Availability แบบ VRRP หรือ HSRP 
1.4.9 ส าม า ร ถท า  IPv4 routing protocol ไ ด้ แ ก่  Static Route, RIPv2, OSPF, IS-IS  

และ BGP4 
1.4.10 ส าม า ร ถท า  IPv6 routing protocol ไ ด้ แ ก่  Static Route, OSPFv3, IS-IS แล ะ  

MP-BGP ได ้
1.4.11 มีจ านวน IPv4 หรือ IPv6 ไม่น้อยกว่า 3,000,000 Route 
1.4.12 สามารถท า IP Multicast routing protocol ได้แก่ PIM Sparse Mode and Source 

Specific Multicast, Multicast Source Discovery Protocol, Multicast Listener 
Discovery, MP-BGP, IGMP v2, v3 และ IGMP Filtering ได ้

1.4.13 สามารถเข้าไปบริหารและจัดการอุปกรณ์ด้วย CLI, Telnet, SSHv2, NTPv3, Syslog   
และ SNMPv3 ได ้

1.4.14 ผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย FCC, UL เป็นอย่างน้อย 
1.5 อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง (Router) แบบที่ 2 

1.5.1 มีสถาปัตยกรรมที่แยกการท างานระหว่าง Control Plane และ Forwarding Plane 
1.5.2 มี Bandwidth Capacity ไม่น้อยกว่า 5 Gbps และสามารถขยายได้ไม่น้อยกว่า  

20Gbps โดยไม่ต้องเปลี่ยนหรือเพิ่ม Hardware 
1.5.3 มี Forwarding performance ไม่น้อยกว่า 19 Mpps และสามารถขยายได้ไม่น้อยกว่า 

30 Mpps โดยไม่ต้องเปลี่ยนหรือเพิ่ม Hardware 
1.5.4 มีหน่วยความจ าหลัก (Main Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB สามารถขยายได ้

ไม่น้อยกว่า 16 GB 
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1.5.5 อุปกรณ์มี Redundant Power Supply ท างานได้ในลักษณะ Hot swappable หรือ 

Hot-pluggable 
1.5.6 มีอินเทอร์เฟสแบบ Gigabit Ethernet ไม่น้อยกว่า 6 พอร์ต พร้อมเสนอโมดูลแบบ 

Gigabit Ethernet ไม่น้อยกว่า 4 โมดูล 
1.5.7 รองรับการเพิ่มสล๊อตส าหรับใส่โมดูลแบบ 10 Gigabit Ethernet เพื่อรองรับการเพิ่ม

ขยาย bandwidth ในอนาคต 
1.5.8 รองรับการท า Access control lists ไม่น้อยกว่า 4,000 unique ACLs 
1.5.9 สนับสนุนการท า High Availability แบบ VRRP หรือ HSRP 
1.5.10 ส า ม า ร ถท า  IPv4 routing protocol ไ ด้ แ ก่  Static Route, RIPv2, OSPF, IS-IS  

และ BGP4 
1.5.11 สามารถท า IPv6 routing protocol ได้แก่ Static Route, OSPFv3, IS-IS และ MP-BGP ได ้
1.5.12 มีจ านวน IPv4 หรือ IPv6 ไม่น้อยกว่า 3,000,000 Route 
1.5.13 สามารถท า IP Multicast routing protocol ได้แก่ PIM Sparse Mode and Source 

Specific Multicast, Multicast Source Discovery Protocol, Multicast Listener 
Discovery, MP-BGP, IGMP v2, v3 และ IGMP Filtering ได ้

1.5.14 สามารถเข้าไปบริหารและจัดการอุปกรณ์ด้วย CLI, Telnet, SSHv2, NTPv3, Syslog  
และ SNMPv3 ได ้

ผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย FCC, UL เป็นอย่างน้อย 
1.6 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Firewall แบบที่ 1 

1.6.1 เป็นอุปกรณ์ Hardware Appliance ที่ออกแบบมาเพื่อท าหน้าที่ Next Generation 
Firewall โดยมี Firewall throughput แบบ Stateful inspection firewall ไม่น้อย
กว่า 35Gbps  

1.6.2 มีพอร์ต Gigabit Ethernet แบบ 10/100/1000 อย่างน้อย 8 พอร์ต และมี  10 
Gigabit Ethernet อย่างน้อย 2 พอร์ต พร้อมเสนอโมดูลแบบ 10 GBase-LR จ านวน 
2 โมดูล และสามารถรองรับการเพิ่ม Network Module Interface ชนิด 40 Gigabit 
ได้ในอนาคต 

1.6.3 รองรับการเช่ือมต่อ (Concurrent/Maximum connections) ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,000,000 connections และ 150,000 new connections per second 

1.6.4 รองรับการท า Next-Gen IPS (NGIPS) และ URL Filtering ได้ในอนาคต 
1.6.5 มีแหล่งจ่ายไฟส ารอง (Redundant Power Supply) 
1.6.6 สามารถท า IPSec VPN throughput ไม่น้อยกว่า 8 Gbps  
1.6.7 สามารถรองรับ VLAN จ านวนไม่น้อยกว่า 1,024 VLANs 
1.6.8 รองรับการท าVPN ตามมาตรฐาน SSL ได ้
1.6.9 สนับสนุนการท า Link Aggregation หรือ เทียบเท่า จ านวนไม่น้อยกว่า 8 พอร์ตต่อกลุม่ 
1.6.10 สนับสนุนการท า Firewall Clustering เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการท างาน  
1.6.11 รองรับการท า Virtual Firewall หรือ Security Context ได้ไม่น้อยกว่า 250 Virtual 

Firewall หรือ Security Context 



หน้า ก-49 
 

IS202 โครงการจัดท าศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง (DR Site) กระทรวงยุติธรรม ระยะท่ี 2 (ต่อ) 
1.6.12 สามารถท า Routing แบบ Static และ Dynamic แบบ RIP และ OSPF ได้ เป็น 

อย่างน้อย 
1.6.13 สามารถก าหนด Policy โดยแบ่งตาม Source IP address, Destination IP address, 

Service ได้เป็นอย่างน้อย 
1.6.14 สามารถท างานได้ทั้ ง  Layer 2 (Transparent Firewall) และ Layer3 (Routed 

Firewall) 
1.6.15 สามารถป้องกันการโจมตีแบบ IP Fragment attack, IP spoofing, RPC Dump  

หรือ MS-RPC หรือ RPC ALG ได ้
1.6.16 สามารถท า  Application Inspection หรือ Application Identificationส าหรับ 

HTTP, FTP, SNMP, SQL และ RPC ได้เป็นอย่างน้อย 
1.6.17 สามารถตรวจสอบและหยุดการท างานของ Peer-to-Peer (P2P) Protocol และ 

Instant Messaging ได ้
1.6.18 สนับสนุนการตรวจสอบผู้ใช้งานผ่านระบบ RADIUS หรือ Local Database หรือ 

Internal Database ได้เป็นอย่างน้อย 
1.6.19 สามารถส่งข้อมูล ผ่าน NetFlow หรือ J-Flowได ้
1.6.20 สามารถบริหารจัดการผ่าน Command Line Interface (CLI) และ Web Browser 

1.7 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Firewall แบบที่ 2 
1.7.1 เ ป็ น  Firewall Appliance แบบ  Next Generation Firewall แล ะมี  Firewall 

throughput ไม่น้อยกว่า 4Gbps 
1.7.2 สามารถรองรับจ านวน connection ไม่น้อยกว่า 50,000 connection ต่อวินาที 

และรองรับ sessions อย่างน้อย 500,000 sessions 
1.7.3 สนับสนุนการท า VPN ทั้งแบบ Site-to-Site และ Remote VPN และมีประสิทธิภาพ 

VPN throughput ไม่น้อยกว่า 500 Mbps 
1.7.4 รองรั บการท า  IPS หรื อ Threat prevention ได้ ในอนาคต โดยมี  throughput  

ไม่น้อยกว่า 2Gbps 
1.7.5 รองรับการท างานแบบ URL Filtering เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน Web site 

และสามารถ Update ฐานข้อมูลได้สม่ าเสมอได้ในอนาคต 
1.7.6 สนับสนุนการท า VLANs อย่างน้อย 1,024 VLANs 
1.7.7 สนับสนุนการท างาน Link Aggregation ตามมาตรฐาน 802.3ad 
1.7.8 มี Ethernet port แบบ 10/100/1000 จ านวน 12 พอร์ต และมี Gigabit Interface 

ชนิด SFP จ านวนไม่น้อยกว่า 6 พอร์ต 
1.7.9 มี Storage บนตัวอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 120 GB 
1.7.10 สามารถท างานแบบ IPSEC ได้ไม่น้อยกว่า 2,000  
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1.7.11 สามารถก าหนดนโยบาย (policy) การใช้งานในระดับ Application (Application 

Control) ไ ด้  อ าทิ  Social Networking, IM(Instant-messaging), P2P (peer-to-
peer), Voice/Video และระดับความเสี่ ยง  (Risk Level) ของ application ได้ 
ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ 

1.7.12 มีข้อมูลของ Applicationที่มีการอัพเดทอย่างสม่ าเสมอ 
1.7.13 สามารถก าหนดนโยบาย (security policy) ตาม user หรือ user group หรือ machine 

ด้วยการ integrate เข้ากับ Active Directory ได ้
1.7.14 สนับสนุนการตรวจสอบผู้ใช้ (Authentication) ดังนี้ 

1.7.14.1 Firewall password หรือ OS Password 
1.7.14.2 RADIUS หรือ TACACS 
1.7.14.3 SecureID 

1.7.15 สามารถป้องกันการโจมตีแบบต่างๆได้ดังนี้ 
1.7.15.1 DoS 
1.7.15.2 Port scan 
1.7.15.3 DNS cache poisoningหรือ DNS-based Botnet Signature 

1.7.16 สามารถจัดการระบบผ่านทาง Web Browser ได ้
1.7.17 สามารถบริหารจัดการ bandwidth (QoS) ในแบบPolicy-base traffic shaping by 

application หรือ guarantees/weighted ได ้
1.7.18 สามารถท างาน High Availability แบบ Active/Passive และแบบ Active-Active ได ้
1.7.19 สามารถใช้งาน Routing แบบ Dynamic Routing ได้แก่ OSPF, BGP, และ RIP ได้

เป็นอย่างน้อย 
1.7.20 รองรับการตรวจจับที่มาในรูปแบบของ SMTP และ FTP ได้ในอนาคต 
1.7.21 ผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจาก ICSA Labs โดยจัดอยู่ใน 

Technology ประเภท Network Firewall โดยเฉพาะ 
1.8 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Web Application Firewall  

1.8.1 เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบและปอ้งกันความปลอดภัยให้กับ Web Application 
Servers 

1.8.2 เป็น Appliance ที่มี  Throughput ส าหรับ  Layer7 Web Application Firewall 
Performance ได้ไม่ต่ ากว่า 100 Mbpsในกรณีที่เสนออุปกรณ์ที่ท าหน้าที่หลายอย่าง
ร่วมกันในอุปกรณ์เดียวกันจะต้อง มี Throughput รวมของระบบไม่ต่ ากว่า 6 Gbps 

1.8.3 มี Interfaces อย่างน้อยดังนี ้
5.8.3.1. แบบ Copper 1G ส าหรับ Traffic อย่างน้อย 4 พอร์ต 
5.8.3.2. แบบ Copper 1G ส าหรับ Management อย่างน้อย 2 พอร์ต 

1.8.4 มีหน่วยความจ า  (Memory) ไม่น้อยกว่า 8GB และมี  Hard drive ขนาดความจ ุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB 

1.8.5 รองรับการตรวจสอบแบบSSL ได้ในอนาคต 
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1.8.6 สามารถติดตั้งใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ แบบ Transparent และแบบ Proxy 

ได้เป็นอย่างน้อย 
1.8.7 สามารถท า Inline Fail Open ได้กรณีที่ติดตั้งแบบ Bridge ถ้าอุปกรณ์ไม่สามารถท า 

Inline Fail Open ได้ด้วยตัวอุปกรณ์เอง ให้เสนออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเพื่อให้ท างานได้ 
1.8.8 ใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อป้องกัน Web Server จากการโจมต ี

โดยใช้ Attack Signature รวมทั้งสามารถป้องกันการโจมตีแบบ Malicious Traffic 
หรือ Infected IPs หรือ Phishing URLsหรือ Phishing site hosts ได้เป็นอย่างน้อย 

1.8.9 สามารถเรียนรู้รูปแบบการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาป้องกัน Web 
Server จากการโจมตีได้ 

1.8.10 สามารถตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามและการโจมตีแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ได้ 
เป็นอย่างน้อย 
1.8.10.1 Cross Site Scripting (XSS) 
1.8.10.2 SQL Injection 
1.8.10.3 Phishing URLs หรือ Phishing proxies 
1.8.10.4 Session Hijacking 
1.8.10.5 Distributed Denial of Service (DDoS) 
1.8.10.6 Web site scraping หรือ Web scraping prevention 

1.8.11 มี Policy ส าหรับตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามและการโจมตีที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดี  
หรือเกิดข้ึนบ่อย ๆ ได ้

1.8.12 สามารถเก็บ Event Log ไว้ภายในตัวอุปกรณ์ และส่งออกไปยังระบบเก็บ Log 
ภายนอกได ้

1.8.13 สามารถควบคุม บริหารจัดการ ปรับแก้ไขค่า Configurationและเรียกดูรายงานต่าง ๆ  
ได้ผ่านทางWeb Browserหรือ Centralized Management ได ้

1.8.14 รองรับการท างานแบบ High Availability เมื่อมีการติดตั้งใช้งานร่วมกันสองตัวข้ึนไป 
1.8.15 อุปกรณ์ที่น าเสนอต้องผ่านการรับรองจาก ICSA Labs โดยจัดอยู่ใน Technology 

ประเภท Web Application Firewall โดยเฉพาะ  
1.8.16 ต้องผ่านการรับรอง Common Criteria EAL2 หรือ PCI DSS 

1.9 อุปกรณ์ตรวจสอบและเฝ้าระวังระบบเครือข่าย (Intrusion Prevention System) 
1.9.1 ต้องเป็น Hardware Appliance ที่ออกแบบมาเพื่อท าหน้าที่ป้องกันและตรวจจับ 

การบุกรุกบนระบบเครือข่าย ( IPS) โดยเฉพาะ โดยไม่ใช่อุปกรณ์แบบ UTM หรือ
อุปกรณ์ Firewall ที่ท างานแบบ IPS 

1.9.2 มีความสามารถในการตรวจจับ (IPS Throughput) ไม่น้อยกว่า 1Gbps โดยจะต้องมีค่า 
Latency น้อยกว่า 150 microseconds 

1.9.3 สามารถรับ Concurrent Connections ไม่น้อยกว่า 2,000,000 Connections 
1.9.4 มี Network Interface แบบ 1Gbps Copper หรือ SFP ไม่น้อยกว่า 8 พอร์ต 
1.9.5 มีพอร์ตส าหรับบริหารจัดการอุปกรณ์ อย่างน้อย 1 พอร์ต 
1.9.6 รองรับการท า Fail-open ได ้



หน้า ก-52 
 

IS202 โครงการจัดท าศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง (DR Site) กระทรวงยุติธรรม ระยะท่ี 2 (ต่อ) 
1.9.7 สามารถป้องกันการโจมตีและการบุกรุกเครือข่ายได้อย่างน้อยดังนี้ 

1.9.7.1 ป้องกันการระบาดของ Worm 
1.9.7.2 ป้องกันการระบาดของMalware หรือ Virus 
1.9.7.3 ป้องกัน Denial of Server (DoS) Attack และ DDoSได ้
1.9.7.4 ป้องกัน Vulnerability ได ้
1.9.7.5 ป้องกันPort scan และ Sweep scan ได ้
1.9.7.6 ป้องกันเครือข่ายและสามารถตรวจจับวิธีการบุกรุกแบบ Buffer Overflow, 

Trojan และ Zero-day Threatsได ้
1.9.8 สามารถแจ้งเตือนและโต้ตอบการโจมตีด้วยวิธีต่อไปนี้ 

1.9.8.1 Drop เมื่อเกิดเหตุการณ์ถึงจ านวนที่ตั้งไว้ 
1.9.8.2 Syslog, Email และ SNMP 

1.9.9 รองรับการท า Redundant Power Supply  
1.9.10 สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ได้ผ่าน Command-line และ Web-Base GUI และมี

ระบบบริหารจัดการจากศูนย์กลาง เพื่อจัดการอุปกรณ์ โดยมีความสามารถอย่างน้อย
ดังตอ่ไปนี ้
1.9.10.1 สามารถบริหารจัดการนโยบายเรื่องความปลอดภัย และส่งไปยังอุปกรณ์ได้ 

โดยสามารถเก็บเหตุการณ์ (event) ได้  
1.9.10.2 สามารถแสดงสถานการณ์ท างานของอุปกรณ์ (Dashboard) โดยสามารถ

แสดงถึงสถานการณ์ถูกโจมตีของระบบเครือข่ายและสามารถปรับแต่ง 
การแสดงผลของ Dashboard ได้สามารถจัดการจัดเก็บ Log และสามารถ
ส่ง Log ไปที่ระบบจัดเก็บ Log ศูนย์กลางได ้

1.9.10.3 สามารถแสดงช่ือผู้ใช้งานบนระบบเครือข่ายได้ โดยสามารถท างานร่วมกับ 
Directory system อาทิ LDAP หรือ Active Directory (AD) 

1.9.11 ผู้ผลิตจะต้องมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่พัฒนา และปรับปรุงฐานข้อมูลในการป้องกั น 
การคุกคามระบบเครือข่าย 

1.9.12 สามารถใช้งานมาตรฐาน IPv6 ได ้
1.10 อุปกรณ์ Load balance Server 

1.10.1 อุปกรณ์ที่น าเสนอต้องเป็นแบบ Appliance ที่ท าหน้าที่เป็น Application delivery 
โดยเฉพาะ 

1.10.2 มีพอร์ตแบบ 10/100/1000 BASE-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 8 พอร์ตและ
สามารถรองรับการต่อขยายพอร์ตแบบ 10 Gb SFP+ ไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต 

1.10.3 มีความสามารถในการท า L7 Throughput ไม่น้อยกว่า 5Gbps 
1.10.4 สามารถท าการบีบอัดข้อมูล HTTP Traffic โดยใช้โปรโตคอลแบบ GZIP ได้ (HTTP 

compression) โดยมี Compression Throughput ไม่น้อยกว่า 2.5Gbps 
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1.10.5 มีความสามารถในการท า SSL Throughput ไม่น้อยกว่า4Gbps 
1.10.6 รองรับ SSL Transactions/Sec (2K Key) ได้ไม่น้อยกว่า 2,000Transactions/Sec  
1.10.7 รองรับ HTTP Requests/Sec ได้ไม่น้อยกว่า 550,000Requests/Sec 
1.10.8 รองรับการท า Global Server Load Balancing (GSLB) หรือ Global Data Center 

Load Balancingได ้
1.10.9 สามารถรองรับการท า Caching ทั้ง Static และ Dynamics ในอนาคตได ้
1.10.10 รองรับการท า Application policy templates หรือ Rate-based policy enforcement 

ได้ในอนาคต 
1.10.11 สามารถ Load Balancing โดยสามารถใช้ Algorithms ต่อไปนี้ได้เป็นอย่างน้อย 

1.10.11.1 Round Robin 
1.10.11.2 Least Packets หรือ Ratio 
1.10.11.3 Least Bandwidth หรือ Least Session 
1.10.11.4 Least Connections 

1.10.12 รองรับการท างานในลักษณะ Redundant หรือ High-Availability แบบ Active-Active 
และ Active-Standby หรือ Active-Passive ได ้

1.10.13 สามารถท า SSL offload และ acceleration ได ้
1.10.14 สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง Web-based GUI, CLI และ SSH ได้ เป็น 

อย่างน้อย 
1.10.15 รองรับการจัดการผ่านโปรโตคอล SNMP,MIB และ MIB-II เป็นอย่างน้อย 

1.11 อุปกรณ์ควบคุม Traffic บนระบบเครือข่าย (Bandwidth Management) 
1.11.1 เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อท าหน้าที่จัดการการส่งข้อมูลโดยเฉพาะ(Bandwidth 

Management หรือ Traffic Management) และต้องไม่เป็นอุปกรณ์ประเภท UBM 
(Unified Bandwidth Management) และ UPM (Unified Performance Management) 

1.11.2 ใช้เทคโนโลยี Dynamic Actionable Recognition Technology (DART) หรือ Data 
stream Recognition Definition Language(DRDL) ในการตรวจสอบ Bandwidth 

1.11.3 มีพอร์ต 10/100/1000 Base-T หรือ GEไม่น้อยกว่า8 ports 
1.11.4 มีพอร์ตส าหรับบริหารจัดการอุปกรณ์ อย่างน้อย 1 พอร์ต 
1.11.5 สามารถตรวจสอบ ควบคุมและจัดท านโยบายเพื่อบริหารการใช้งานแบนด์วิธได้อย่างน้อย 

100Mbps  
1.11.6 สามารถก าหนดนโยบายการบริหารจัดการแบนด์วิธ (QoS Policy)  ตาม  IP address,  

IP Range และ Subnet ได้เป็นอย่างน้อย 
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1.11.7 มีความสามารถในการตรวจสอบและจ าแนกแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้โดยใช้เทคโนโลยี 

โดยต้องรู้จักแอปพลิเคชันต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ได้เป็นอย่างน้อย 
1.11.7.1 P2P Protocols ได้ แก่  BitTorrent, eDonkey, Ares, Gnutella, Thunder, 

Winny, eMule 
1.11.7.2 VoIP Protocols ไ ด้ แ ก่   Windows Live Messenger, Skype, Yahoo 

Messenger, GoogleTalkและ Fring 
1.11.7.3 Instant Messaging หรือ ChatProtocols ได้แก่ Windows Live Messenger, 

QQ, ICQ และ STUN 
1.11.7.4 Web Protocols ได้แก่  HTTP, Mobile และ Social network application 
1.11.7.5 Streaming Protocols ได้ แก่  YouTube, RTMP, QQ live, PPStream, 

DailyMotion, HTTP Streaming, HTTP Audio, NetFlix และ Facebook 
Streaming 

1.11.8 รองรับการท างานร่วมกับ Traffic Encapsulation  อาทิ L2TP , MPLS และ PPPoE 
ได้เป็นอย่างน้อย 

1.11.9 รองรับการควบคุม Traffic แบบ Asymmetric Traffic Handlingหรือ Asymmetric 
Trafficcontrol 

1.11.10 สามารถก าหนดค่าการท างานของอุปกรณ์ผ่าน RJ-45 Console Port, Web-basedGUI 
และ CentralizeManagementServer 

1.11.11 รองรับการใช้งานมาตรฐาน IPv6 
1.11.12 อุปกรณ์ที่น าเสนอต้องมี Power Supply ไม่ต่ ากว่า 2 หน่วยส าหรับท า Redundancy 

หรือ load sharing 
1.12 อุปกรณ์บันทึกข้อมูลทางด้านการรักษาความปลอดภัยในเครือข่าย (SIEM) 

1.12.1 เป็นระบบที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์แบบ Hardware Appliance เพื่อท าหน้าที่ 
จัดเก็บข้อมูล Log และสามารถท าการวิเคราะห์เหตุการณ์ภัยคุกคาม (Threat)  
ของอุปกรณ์ภายในเครือข่าย โดยสามารถแสดงผลในรูปแบบของการเตือน (Alert)  
แบบ Real Time ได ้

1.12.2 สามารถจัดเก็บข้อมูล Log ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าความผิด
ทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

1.12.3 สามารถเช่ือมโยงเหตุการณ์เข้าด้วยกัน (Correlation) เพื่อหาต้นตอของภัยคุกคาม 
(Threats) ต่าง ๆ ได ้

1.12.4 สามารถบริหารจัดการผ่าน Web Interface ที่มีการเข้ารหัส (HTTPS) ได ้
1.12.5 มีลิขสิทธ์ิเพื่อสามารถรองรับการเก็บ Log จากอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้จ านวน 

ไม่น้อยกว่า 750 Devices 
1.12.6 สามารถประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 5,000 Events per second 
1.12.7 ระบบสามารถลดความซ้ าซ้อนของเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน (Aggregation) ได ้
1.12.8 สามารถตั้งเวลาในการส่งรายงาน (Schedule Report) ให้กับผู้ดูแลระบบได้ 
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1.12.9 ผู้ดูแลระบบสามารถปรับแต่ง Report เองได ้
1.12.1 สามารถสร้างรายงาน (Export Report) ในรูปแบบของ PDF, XLS หรือ CSVได้เป็น

อย่างน้อย 
1.12.2 มีระบบในการค้นหาข้อมูลย้อนหลัง (Log Management) 

สามารถ เ ช่ือมต่ อกั บ  NTP Server เพื่ อปรับ เวลาของระบบให้ตรงกับ เวลา
มาตรฐานสากลได้ 

1.12.3 สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยใช้อัลกอริทึ่ม SHA-1 
1.12.4 สามารถก าหนดสิทธ์ิของผู้ดูแลระบบในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของระบบได้ 
1.12.5 รองรับการเช่ือมต่อกับระบบ NAS หรือ SAN ได ้

1.13 อุปกรณ์เทียบเวลามาตรฐาน (NTP Server) 
1.13.1 เป็นอุปกรณ์ Appliance ที่ท าหน้าที่เป็น NTP Server หรือ Time Synchronization 

เพื่อให้บริการอ้างอิงเวลามาตรฐานสากลให้กับอุปกรณ์ในระบบ 
1.13.2 เป็นอุปกรณ์ที่รับสัญญาณนาฬิกา/เวลาอ้างอิงมาตรฐาน มาจากระบบ GPS Satellite 

โดยตรงพร้อมเสาอากาศรับสัญญาณและสายน าสัญญาณ 
1.13.3 มีพอร์ตแบบ 1 Gb Ethernet จ านวนไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต 
1.13.4 มีจอแสดงผลที่สามารถแสดงวัน เดือน ปี และเวลา 
1.13.5 สามารถตั้งค่า หรือแสดงสถานะของอุปกรณ์ผ่านหน้าจอแสดงผลได้ 
1.13.6 มีพอร์ต RS-232 หรือ Ethernet หรืออื่นๆ ส าหรับปรับปรุงพารามิเตอร์ (Set Up) 
1.13.7 สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ได้ทั้งแบบ Local และ Remote 
1.13.8 ได้รับการรับรองตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย ได้แก่ CE หรือ EN 

1.14 อุปกรณ์ Global Server Load Balance 
1.14.1 เ ป็ นอุ ปกร ณ์  Application Delivery ที่ หน้ า เป็ น  Global Traffic Manger หรือ 

Global Server load balancing (GSLB) 
1.14.2 อุปกรณ์ที่เสนอมีประสิทธิภาพ Throughput ไม่น้อยกว่า 5 Gbps 
1.14.3 อุปกรณ์ที่เสนอมีพอร์ต Gigabit Ethernet ไม่น้อยกว่า 8 พอร์ต  
1.14.4 อุปกรณ์ที่เสนอมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 75,000 Connection Per Secord ในระดับ 

Layer 4 และ 200,000 Request Per Second ในระดับ Layer 7 
1.14.5 อุปกรณ์ที่เสนอมี Hardware SSL ที่มีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 2,000 Transaction 

Per Second (ที่ระดับ 2K keys) และมี bulk encryption ไม่น้อยกว่า 4 Gbps 
1.14.6 อุปกรณ์ที่เสนอจะต้องสามารถท า Advance Global Load Balancing ได้ โดยสามารถ

กระจายทราฟฟิคได้ในรูปแบบ Round robin, Least connections หรือสามารถ
ก าหนดให้ User ใช้งาน Datacenter (site) ที่เหมาะสมและดีที่สุดได้ 

1.14.7 อุปกรณ์ที่เสนอสามารถท าเป็น DNS Server หรือท างานร่วมกับ DNS Server ได ้
1.14.8 อุปกรณ์ที่เสนอมี Redundant Power Supply 

1.15 ตู้ส าหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis)   
1.15.1 รองรับการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade ได้ไม่น้อยกว่า 8 หน่วย 
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1.15.2 มี Interconnect Module หรือ Switch Module แบบ 10Gb Ethernet Layer-2 

หรือEthernet Layer-3จ านวน 2 หน่วยแต่ละหน่วยมี port เ ช่ือมต่อกับ Blade 
Server (Internal Port) รวมไม่น้อยกว่า 16 ports และ port เช่ือมต่อกับอุปกรณ์
ภายนอก (External Port) แบบ 10 Gigabit(Optical) หรือดีกว่า โดยมีแบนด์วิธ 
รวมไม่น้อยกว่า 160 Gbps 
มี ร ะบบการจ่ าย ไฟฟ้ าแบบ Redundant Power Supply และHot Swappable  
หรือ Hot plug เพียงพอส ารับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade เต็มตู ้

1.15.3 มี ร ะบบการจ่ าย ไฟฟ้ าแบบ Redundant Power Supply และHot Swappable  
หรือ Hot plug เพียงพอส ารับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade เต็มตู ้

1.15.4 มีโปรแกรมส าหรับบริหารจัดการที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ส าหรับงานบริหาร
จั ดการ Blade Server และ Blade Enclosure ได้  และสามารถบริหารจัดการ  
Blade Server และ Blade Enclosure ทุก ๆ ตู้ ได้จากระบบบริหารจัดการตัวเดียวกัน 

1.15.5 ต้องเสนอโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่สามารถท า Provisioning ให้กับเครื่องแม่ข่ายแบบ
ชนิด Blade (Blade Server) โดยสามารถตั้งค่า Profile ของเครื่องแม่ข่ายและสามารถใช้ 
Profile ท าการ deploy ให้กับเครื่องแม่ข่ายอื่นๆได้ 

1.15.6 สามารถติดตั้งในตู้ Rack มาตรฐานขนาด 19 นิ้ว 
1.16 แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade แบบที่ 1 

1.16.1 มี ห น่ ว ยประมวลผลกลา ง  ( CPU) แบบ  Intel Xeon Processor E5-2600 v4 
Product Family ไม่น้อยกว่า 12 แกนหลัก (12 Core) และมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 

1.16.2 CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory  
ไม่น้อยกว่า 30 MB 

1.16.3 หน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 768 GB 
1.16.4 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SAS หรือดีกว่า แบบ SAS Hot-Plug หรือ 

Hot Swap ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 15,000 รอบต่อนาที และมีขนาดความจุ 
ไม่น้อยกว่า 300GB หรือ ชนิด SSD และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120GB จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 

1.16.5 สนับสนุนการท างานแบบ RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1 
1.16.6 มี Network Interface Card หรือ Mezzanine Card จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 

แต่ละหน่วยมีจ านวน port ไม่น้อยกว่า 2portsความเร็วต่อ port ไม่น้อยกว่า 
10Gbps โดยต้องมี Bandwidth รวมไม่น้อยกว่า80Gbps  และต้องรองรับ Protocol 
FCOE 

1.16.7 สามารถจ าลองหรือแบ่ง Network Interface Card (NIC) ออกเป็น virtual NIC 
port หรือvirtual HBA port ได้ พร้อมทั้งก าหนดความเร็วของ port แต่ละชนิดได้ 
โดยสามารถแบ่งได้ไม่น้อยกว่า 24 port 

1.16.8 มีโปรแกรมส าหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง 
ตามกฎหมาย 
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1.17 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับระบบบริหารจัดการ 

1.17.1 มีหน่วยประมวลกลาง (CPU) แบบ 12-Core ความเร็วไม่น้อยกว่า 2.3 GHz จ านวน 
1 หน่วย 

1.17.2 มีหน่วยความจ าที่เทียบเท่าหรือดีกว่า DDR4 ขนาดไม่น้อยกว่า 160 GB 
1.17.3 มี Hard Drive แบบ SAS หรือ SSD  ขนาดไม่น้อยกว่า 120GB จ านวน 4 หน่วย 
1.17.4 มีหน่วยจ่ายไฟและพัดลมระบายความร้อน ท างานแบบ Hot plug หรือ Hot swap  

และสามารถท างานแบบ Redundant จ านวน 2 หน่วย 
1.17.5 มี Network Interface Card (NIC) จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ports ความเร็วต่อ port 

ไม่น้อยกว่า 10Gbps และรองรับ  Protocol FCOEพร้อมทั้ งสามารถจ าลอง 
หรือแบ่ง Network Interface Card (NIC) ออกเป็น virtual NIC port หรือvirtual 
HBA port ได ้

1.18 อุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) 
1.18.1 เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลแบบ SAN (Storage Area Network) และ NAS 

(Network Attached Storage) 
1.18.2 มีส่วนควบคุมการท างาน หรือ Controller จ านวน 2 unitsที่สามารถท างานทดแทน

กันได้ทันที เมื่อตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหา โดยไม่ต้องหยุดระบบ 
1.18.3 มี ส่ วน เ ช่ือมต่ ออุ ปกรณ์ภายนอกแบบ Fiber Channel interface ความ เ ร็ ว 

ไม่น้อยกว่า 16Gbps จ านวน 8 Ports, iSCSI 10Gb จ านวน 4 ports และแบบ 1Gb 
จ านวน 12 ports 

1.18.4 มี Cache Memory รวมขนาดไม่น้อยกว่า 128 GB โดยไม่นับรวมเทคโนโลยี Flash  
หรือ SSD ที่ท าหน้าที่เสมือนเป็น Memory หรือ Cache 

1.18.5 มีการป้องกันข้อมูลในอยู่ใน Cache Memory หายระหว่างไฟฟ้าดับ เพื่อป้องกัน
ข้อมูลที่ค้างอยู่ใน Cache สูญหาย 

1.18.6 รองรับการท า RAID ระดับ 5, 6 และ 10 (1+0หรือ0+1)ได้เป็นอย่างน้อย 
1.18.7 รองรับการใช้งาน Hard Disk แบบ SAS, NL-SAS หรือ SATA และ SSD ได้สูงสุดรวม 

ไม่น้อยกว่า 480 หน่วย สนับสนุนการท างานแบบ hot swap หรือ hot plug 
1.18.8 มี Hard disk ชนิด SSD ขนาดไม่น้อยกว่า 400GB จ านวนไม่น้อยกว่า 16 หน่วย  

และต้องมีDisk Spare อย่างน้อย 4 หน่วย 
1.18.9 มี Hard disk ชนิด SAS แบบ 10,000 รอบหรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2TB 

จ านวนไม่น้อยกว่า 96 หน่วย และต้องมีDisk Spare อย่างน้อย 4 หน่วย 
1.18.10 มี Hard disk ชนิด NL-SAS หรือ SATA แบบ 7,200 รอบหรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 

6TB จ านวนไม่น้อยกว่า 72 หน่วย และต้องมีDisk Spare อย่างน้อย 4 หน่วย 
1.18.11 มีลิขสิทธ์ิการใช้งาน Thin Provisioning, Cloning และ SnapshotและStorage Tier 
1.18.12 สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งาน (Performance Monitoring) และออก

รายงาน (Reporting) ได้เป็นอย่างน้อย 
1.18.13 สามารถบริหารจัดการ Storage ผ่าน Graphic User Interface (GUI) และ Command 

Line Interface (CLI) ได ้



หน้า ก-58 
 

IS202 โครงการจัดท าศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง (DR Site) กระทรวงยุติธรรม ระยะท่ี 2 (ต่อ) 
1.18.14 รองรับการท า Storage virtualization โดยการน า External SAN storage ยี่ห้ออื่น ๆ  

มาเช่ือมต่อกับ SAN Storage ที่น าเสนอ 
1.18.15 มี Power Supply และพัดลมระบายอากาศจ านวน 2 ชุดท างานแบบ Hot swap  

หรือ Hot plug และ Redundant เป็นอย่างน้อย 
1.18.16 รองรับการใช้งานกับระบบปฏิบัติการ Windows, Hyper-V, Linux, IBM-AIX, HP-UX, 

VMWare และ Solaris เป็นอย่างน้อย 
1.18.17 ต้องเสนอสิทธ์ิการใช้งาน Storage Replication  
1.18.18 สามารถติดตั้งในตู้ Rack มาตรฐานขนาด 19 นิ้ว 
1.18.19 มี Software ท าหน้าที่ในการจัดการ Load Balancingและ Path Fail Over 

1.19 อุปกรณ์ SAN Switch 
1.19.1 มีพอร์ต Fibre Channel (FC) ที่สามารถใช้งานได้จ านวนไม่น้อยกว่า 24 ports พร้อม

สาย Fiber ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร จ านวน 24 เส้น 
1.19.2 รองรับจ านวนPort Fiber สูงสุดได้รวมไม่น้อยกว่า 24 ports 
1.19.3 Port FC เช่ือมต่อได้ที่ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 16 Gbpsหรือดีกว่า จ านวน 12 port 

และ 8 Gbps หรือดีกว่า 12 port 
1.19.4 สนับสนุนการท างานแบบ Inter-Switch Link (ISL) Trunking หรือเทียบเท่าได้ 
1.19.5 สามารถบริหารจัดการผ่าน Ethernet Port (RJ-45) 
1.19.6 รองรับการจัดการผ่าน Telnet, HTTP หรือ Web Tool, SNMP ได ้
1.19.7 มี Power Supply จ านวน 2 หน่วย ท างานแบบ Redundant และ Hot Swap หรอื 

Hot plug 
1.20 อุปกรณ์แม่ข่ายส ารองข้อมูล 

1.20.1 หน่วยประมวลกลาง (CPU) แบบ 8-Core ความเร็วไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จ านวน  
2 หน่วย 

1.20.2 มีหน่วยความจ าที่เทียบเท่าหรือดีกว่า DDR4 ขนาดไม่น้อยกว่า 64GB 
1.20.3 มี  Hard Driveแบบ SAS หรือ SATA หรือ NL-SAS แบบ 7,200 รอบหรือดีกว่า  

ขนาดไม่น้อยกว่า 4TB จ านวนไม่น้อยกว่า 5 หน่วย 
1.20.4 มีหน่วยจ่ายไฟ ท างานเบบ Hot plug หรือ Hot swap และสามารถท างานแบบ 

Redundant จ านวน 2 หน่วย 
1.20.5 มีพัดลมระบายความร้อนท างานแบบ Hot plug และ Redundant หรือเทียบเท่า 
1.20.6 มี Network Interface Card (NIC) จ านวนไม่น้อยกว่า 2ports ความเร็วต่อ port 

ไม่น้อยกว่า 10Gbps และต้องรองรับ Protocol FCOE พร้อมทั้งสามารถจ าลอง 
หรือแบ่ง Network Interface Card (NIC) ออกเป็น virtual NIC port หรือ virtual 
HBA port ได ้

1.20.7 มี DVD-ROM หรือ ดีกว่า จ านวน 1 หน่วย หรือสามารถท างานแบบ Virtual DVD ได ้
1.20.8 ขนาดความสูงเครื่องไม่เกิน 2U สามารถติดตั้งในตู้ Rack มาตรฐานขนาด 19 นิ้ว 
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1.20.9 มี software ช่วยในการบอกสถานะของอุปกรณ์ รวมไปถึงจัดการกับอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ของ Server โดยต้องเป็นแบบ Web base interface,สามารถใช้งานผ่านทาง Web 
Browser โดยสามารถใช้ระบบบริหารจัดการร่วมกับเครื่องแม่ข่ายแบบเบลดได้ 

1.21 อุปกรณ์ส ารองข้อมูลแบบ Tape  
1.21.1 Tape Drive ต้องเป็นแบบ LTO (Linear Tape Open) แบบ Generation 6 หรือ

ดีกว่า 
1.21.2 ต้องมี Tape Drive LTO อย่างน้อย 2 หัวอ่าน รองรับการขยายไมน่้อยกว่า 4 หัวอ่าน 
1.21.3 สามารถใช้กับม้วนเทป (Media Cartridge) แบบ LTO6 หรือดีกว่า ได้ 
1.21.4 ต้องมีช่องใส่ม้วนเทปอย่างน้อย 48 ช่อง  
1.21.5 มีการเช่ือมต่อแบบ Fiber Channel ที่ความเร็ว 8 Gbps หรือดีกว่า 
1.21.6 ต้องเป็น Rack Model และติดตั้งใน Rack 19 นี้ว 
1.21.7 ต้องมีโปรแกรมควบคุมการท างานและจัดการ Tape auto loader หรือ Tape Library 

แบบ GUI ผ่าน Software หรือ Web Browser 
1.21.8 น าเสนอม้วนเทป ส าหรับการใช้งานชนิด LTO6 หรือดีกว่า จ านวนไม่ต่ ากว่า 110 ม้วน 
1.21.9 น าเสนอ Cleaning Tape ไม่น้อยกว่า 3 ม้วนส าหรับใช้งานกับอุปกรณ์ที่น าเสนอ 

1.22 ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
1.22.1 มีความสูงไม่น้อยกว่า 42U 
1.22.2 มีความลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
1.22.3 มีรูระบายอากาศทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 
1.22.4 มี Power Distribution Unit แบบ Single Phaseหรือ Three phase 

1.23 ชุดซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการระบบงานกลุ่มเมฆ (Cloud Service Software Suite)  
1.23.1 ระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์เสมือนมีคุณสมบัติดังนี้ 

1.23.1.1 สามารถก าหนด vSMP – Virtual Symmetric Multi-Processing ได้
สูงสุด 128 Virtual CPUs 

1.23.1.2 สามารถท า  High Availability  (HA) โดยท าการ Restart คอมพิวเตอร์
เสมือนได้โดยอัตโนมัติในกรณีที่ Hardware หรือ Operating System 
มีปัญหา  

1.23.1.3 สามารถท าการ Replicateไฟล์ดิสค์เสมือน (Virtual Machine Disk 
File) ของคอมพิวเตอร์เสมือนข้าม ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ถึงแม้ต้นทาง
และปลายทางจะใช้ Storage ต่างรุ่นและยี่ห้อกัน 

1.23.1.4 สามารถท าการย้ายคอมพิวเตอร์เสมือนข้ามไปมาระหว่าง Server ได้
โดยไม่กระทบการท างานของผู้ใช้งาน 

1.23.1.5 สามารถท างานแบบ Fault Tolerance เพื่อให้ Application ท างาน
ต่อเนื่องในกรณีที่ Hardware ของ Server มีปัญหา โดยรองรับการท างาน 
(Workload) ที่ 4 Virtual CPUs  

1.23.1.6 สามารถย้ายไฟล์ดิสค์ของคอมพิวเตอร์เสมือนข้ามไปมาระหว่าง storage 
ได้โดยไม่มีผลกระทบกับผู้ใช้งาน 
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1.23.1.7 สามารถท า Load Balance  โดยการกระจายคอมพิวเตอร์เสมือน  

ไปรันบน Server อ่ืน ๆ ตามนโยบายที่ก าหนด และสามารถท าการ 
Shutdown Server ในช่วงเวลาที่มีการใช้งานน้อย เพ่ือประหยั ด
พลังงานไฟฟ้า 

1.23.1.8 สามารถใช้งานกับ Reliable Memory เพ่ือเพ่ิมความเสถียรให้ กับ
ระบบโดยการน าส่วนที่ส าคัญในการท างาน อาทิ Hypervisor เก็บใน 
Memory แบบ Reliable ในขณะใช้งาน 

1.23.1.9 สามารถจัดการเน็ตเวิร์คเสมือนจากส่วนกลางได้ โดยไม่ต้องไปท าที่ 
Hypervisor Server ทีละเครื่อง  

1.23.1.10 สามารถก าหนด Bandwidth (QoS) ในการใช้ Network และ Storage 
บนคอมพิวเตอร์เสมือนได้ 

1.23.1.11 สามารถท า Load Balance การใช้งาน Storage โดยการย้ายพ้ืนที่
เก็บข้มูลคอมพิวเตอร์เสมือนไปยัง Storage ที่เหมาะสมได้โดยอัตโนมัติ  

1.23.1.12 สามารถน า Storage ความเร็วสูง(Flash) ทีมีอยู่บน server มาเก็บ 
(Cache) ข้อมูลการอ่าน เพ่ือลดเวลาในการท างานของแอปพลิเคชัน 

1.23.1.13 สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส (Antivirus) ได้แบบ 
Agentless 

1.23.2 ระบบจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์เสมือน Cloud มีคุณสมบัติดังนี้ 
1.23.2.1 สามารถสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์เสมือน ที่ประกอบด้วยทรัพยากร ด้าน 

Compute, Virtual machine storage (บน Data store หรือพ้ืนที่เก็บ
ข้อมูลของระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์เสมือน) 

1.23.2.2 ต้องมีระบบให้ผู้ใช้สามารถบริการตัวเองผ่านเว็บบราวเซอร์ (Self-service 
portal) 

1.23.2.3 สามารถก าหนดขั้นตอนการขออนุมัติการใช้ ทรั พยากรเป็นล า ดับชั้ น  
ผ่าน Self-service portal ภายในระบบ cloud ในรูปแบบ graphics ได้ 

1.23.2.4 รองรับการบริหารจัดการ infrastructure ได้ทั้งแบบ Physical storage, 
Network ผ่านระบบ Cloud และ virtual server 

1.23.2.5 สามารถก าหนดสิทธิการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้งานได้ 
1.23.2.6 มีหน้าจอแบบ Graphic User Interface ผ่าน Web browser ในการจัดการ 
1.23.2.7 สามารถท าการท าส าเนาคอมพิวเตอร์เสมือนระหว่างระบบ Virtual ไป 

ระบบ Cloud ได้ 
1.23.2.8 สา มา รถท า กา ร  Start (Power On) , Stop (Power Off), Suspend 

(Pause) หรือ Reset (Restart) อย่างใดอย่างหนึ่งบน คอมพิวเตอร์
เสมือนบน ระบบ Cloud ได้ 

1.23.2.9 สามารถเข้าถึงหน้าจอคอมพิวเตอร์เสมือนบนระบบ Cloud ได้ 
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1.23.2.10 สามารถแสดงผลการคิดค่าใช้จ่ายของระบบ cloud computing  

โดยสามารถท าการเปรียบเทียบกับ public cloud อาทิ Amazon หรือ  
Azure ได ้

1.23.3 ระบบตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายเสมือนมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.23.3.1 สามารถวิเคราะห์ปัญหาด้านประสิทธิภาพของระบบแม่ ข่ายเสมือน 

(Performance) 
1.23.3.2 สามารถเก็บบันทึกข้อมูลด้านประสิทธิภาพของระบบแม่ข่ายเสมือน  

ในระดับคอมพิเตอร์เสมือน (Virtual Machine), Disk Drives, Cluster 
และไม่จ ากัดจ านวนคอมพิวเตอร์เสมือนในระบบ cloud 

1.23.3.3 สามารถค านวณค่าสรุปจากข้อมูลการตรวจวัด  (Metric) ของ CPU, 
Memory, Disk และ Networkของระบบ cloud 

1.23.3.4 สามารถค านวณช่วงของข้อมูลที่ปกติของแต่ละการตรวจวัด (Baseline) 
และสามารถแสดงความผิดปกติได้ 

1.23.3.5 สามารถการท า Dynamic Threshold ส าหรับแต่ละการตรวจวัด  
โดยการค านวณจากข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลัง 

1.23.3.6 สามารถแสดงต้นเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหาด้านประสิทธภาพและระบบ
สามารถแนะน าวิธีการตรวจสอบปัญหาเบื้องต้น  

1.23.3.7 แสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟทั้งในขณะปัจจุบันและสถานะย้อนหลังได้ 
1.23.3.8 มี Dashboard ที่แสดงสถานะของระบบโดยรวม 
1.23.3.9 สามารถแจ้งเตือนผ่านอีเมล์ได้ 
1.23.3.10 สามารถท า capacity planning ได ้
1.23.3.11 สามารถท า Topology Map ของระบบได้ 
1.23.3.12 มีลิขสิท ธ์ิการใช้งานครอบคลุมทุกหน่วยประมวลผลของอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเบลด (Blade Server) แบบที่ 1 ที่น าเสนอ 
ในโครงการ 

1.24 ซอฟต์แวร์ระบบ Network Virtualization 
1.24.1 ระบบเน็ตเวิร์คเสมือนที่สามารถท างานบนอุปกรณ์เน็ตเวิร์คหลากหลายผู้ผลิตโดยใช้

เทคโนโลยี VXLAN ได้ และสนับสนุนการท างานบนระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์เสมือนที่
เสนอ (Hypervisor) ได ้

1.24.2 มีระบบไฟร์วอลล์ที่กระจายตัวในระดับแกนของ Hypervisor ทุก ๆ ตัว โดยป้องกัน 
ในระดับ การ์ดเน็ตเวิร์คเสมือน และสามารถสร้างการป้องกันโดยใช้ช่ือ Virtual 
Machine และรายช่ือผู้ใช้ได้ 

1.24.3 สามารถท างานเป็นเร้าเตอร์กระจายตัวในระดับแกนของ hypervisor ทุก ๆ ตัว  
โดยสนับสนุน routing แบบ Static, OSPFและ BGP ได ้

1.24.4 สามารถท างานร่วมกันกับระบบการจัดการคลาวด์ โดยใช้การเช่ือมต่อผ่าน RESTful 
API ในการสร้างระบบเน็ตเวิร์คอัตโนมัติ 

1.24.5 มีลิขสิทธ์ิการใช้งานครอบคลุมทุกหน่วยประมวลผลของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
แบบเบลด (Blade Server) แบบที่ 1 ที่น าเสนอในโครงการ 
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1.25 ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Hypervisor Management) 

1.25.1 สามารถจัดการทรัพยากรส าหรับคอมพิวเตอร์เสมือนจากส่วนกลางอาทิ CPU, 
memory, virtual machine storage และ network  

1.25.2 สามารถบริหารจัดการผ่านเว็บบราวเซอร์ได้ 
1.25.3 มีระบบ Single Sign-On เพื่อ login เพียงครั้งเดียว ในกรณีที่มีระบบบริหารส่วนกลาง

ส าหรับคอมพิวเตอร์เสมือนมากกว่า 1 ระบบ 
1.25.4 มีระบบค้นหาทรัพยากรภายใน อาทิ Virtual machine, Host, Datastore และ 

Network 
1.25.5 สามารถตรวจสอบและสร้าง Alarm ต่างๆ อาทิ Virtual Machine, Virtual Machine 

Storage  
1.25.6 สามารถเช่ือมต่อกับระบบจัดการ patches และ  update จากส่วนกลางส าหรับ 

ระบบ Hypervisor (Update Manager ) 
1.25.7 มี API ส าหรับการเช่ือมต่อกับ Third-Party Tools 
1.25.8 สามารถติดตั้งในรูปแแบบ ของ Virtual Appliance ได ้

1.26 ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows Server  แบบที่ 1 
1.26.1 เป็นระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server 2016 หรือรุ่นล่าสุดแบบ Datacenter 

Edition 
1.26.2 มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ครบตามจ านวน core ของเครื่องแม่ข่ายที่ใช้งาน 

1.27 ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows Server  แบบที่ 2 
1.27.1 เป็นระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server 2016 หรือรุ่นล่าสุดแบบ Standard 

Edition 
1.27.2 มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 

1.28 ซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล (Database) ส าหรับ Cloud management 
1.28.1 เป็นระบบจัดการฐานข้อมลูเชิงสมัพัทธ์ (Relational Database Management System)  

มีความสามารถในระดับ Standard Edition 
1.29 ซอฟต์แวร์ส ารองข้อมูล 

1.29.1 มีรูปแบบการบริหารจัดการ การส ารองและกู้คืนข้อมูลแบบรวมศูนย์ผ่าน GUI 
1.29.2 สามารถส ารองข้อมูลแบบ Batch หรือ Online Backup 
1.29.3 รองรับการก าหนดนโยบายการส ารองข้อมูล (Policy) ได้ทั้งแบบ Full และ Incremental 
1.29.4 รองรับการใช้งานกับWindows, Linux และ VMwareได ้
1.29.5 สามารถส ารองข้อมูลของApplication ดังต่อไปนี้ ได้ เป็นอย่างน้อย MS-SQL,  

MS-Exchange, Oracle, Vmware 
1.29.6 สามารถท าการส ารองข้อมูลโดยเรียกใช้ความสามารถ Cloning หรือ Snapshot  

ของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกที่เสนอได้  
1.29.7 มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย โดยครอบคลุมจ านวนเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade  

แบบที่ 1 หรือจ านวนไม่น้อยกว่า 80TB 
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1.30 ซอฟต์แวร์กู้คืนศูนย์ส ารองข้อมูล 

1.30.1 การจัดการแผนกู้ระบบจากส่วนกลาง (Centralized Recovery Plans) 
1.30.1.1 สามารถสร้างและจัดการแผนกู้ระบบได้โดยตรงจากระบบบริหาร

ส่วนกลางระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน หรือระบบบริหารส่วนกลาง
ของซอฟตแ์วร์กู้คืนศูนย์ส ารองข้อมูล 

1.30.1.2 สามารถสร้างแผนการกู้ระบบได้หลายแผนการ โดยแยกแผนการตาม
หน่วยงานที่ใช้งานระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนน้ัน ๆ 

1.30.1.3 สามารถก าหนดล าดับในการบูทคอมพิวเตอร์เสมือนในแผนกู้ระบบได้ 
1.30.1.4 สามารถแก้ไขค่า IP address ของคอมพิวเตอร์เสมือนที่ปลายทางตามแผน 

กู้ระบบได ้
1.30.2 การทดสอบระบบแผนกู้ระบบโดยไม่มีผลกระทบกับระบบงานที่ใช้งานอยู่ 

1.30.2.1 สามารถท าการรันแผนกู้ระบบ(Automated Recovery) เพื่อทดสอบ 
โดยแยกออกจากเครือข่ายที่ใช้งานจริง 

1.30.2.2 สามารถดูผลการทดสอบและการ failover ในระบบบริหารส่วนกลาง
ส าหรับคอมพิวเตอร์เสมือน 

1.30.2.3 สามารถกู้ ระบบย้อนกลับโดยกึ่ งอัตโนมัติ (Automated Failback)  
โดยการท าการกู้ระบบย้อนกลบัไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์หลักได้ (Failback) 
และท าการส าเนาข้อมูล (Replication) ย้อนกลับจากศูนย์คอมพิวเตอร์
ส ารองไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก 

1.31 ซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยส าหรับระบบเสมือน (Hypervisor Security Software) 
1.31.1 ระบบที่เสนอต้องท างานร่วมกับซอฟต์แวร์เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Hypervisor)  

ที่น าเสนอได ้
1.31.2 สามารถป้องกัน Malware ในระดับ Hypervisorได ้
1.31.3 สามารถสร้าง แก้ไข และ ควบคุมนโยบายทั้งหมดได้จากระบบควบคุมส่วนกลาง 
1.31.4 ไม่จ าเป็นต้องติดตั้ง  Agent ส าหรับการใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน  

(Agent-less) 
1.31.5 รองรับการตรวจจับการโจมตีผ่านทางระบบเครือข่าย พร้อมทั้งแสดงถึงแหล่งที่มา  

ของการโจมตีเหล่าน้ันได้ (Intrusion Detection System) 
1.31.6 มี logs ในการเก็บบันทึกการท างานและดักจับภัยอันตรายที่เกิดข้ึนรวมถึงไวรัส  

ที่เกิดข้ึนได้ โดยสามารถระบุได้ถึงเครื่องที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้ 
1.31.7 มีลิขสิทธ์ิการใช้งานครอบคลุมทุกหน่วยประมวลผลของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

แบบเบลด (Blade Server) แบบที่ 1 
1.32 ซอฟต์แวร์ตรวจสอบระบบแบบรวมศูนย์ 

1.32.1 ระบบที่น าเสนอจะต้องสามารถแสดงผลสถานการณ์ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์
เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายผ่านทาง Web Browser ด้วยโปรโตคอล 
http หรือ https ได ้

1.32.2 ระบบที่น าเสนอจะต้องสามารถท าการ Auto-discovery เพื่อค้นหาอุปกรณ์ภายใน
ระบบเครือข่ายผ่านทาง WMI และ SNMP ได้เป็นอย่างน้อย 
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1.32.3 ระบบต้องสามารถตรวจสอบสถานการณ์ท างานของ Virtualization ได้แก่ VMware  

หรือ Microsoft Hyper-V ได ้
1.32.4 ระบบที่น าเสนอจะต้องสามารถน า File แผนที่ (Map) หรือ Network Diagram  

เข้าสู่ระบบและสามารถแสดงการเช่ือมต่อของอุปกรณ์เครือข่ายบนแผนที่ได้  
1.32.5 ระบบที่น าเสนอต้องสามารถรับและวิเคราะห์ข้อมูลประเภท Netflow ได ้
1.32.6 ระบบที่น าเสนอต้องสามารถแสดง Bandwidth Usage ของ Application ได ้
1.32.7 ระบบที่น าเสนอต้องสามารถตรวจสอบสถานการณ์ท างานของ Application 

ดังต่อไปนี้ไดอ้าทิ IIS, Microsoft SQL และ Active Directory 
1.32.8 ระบบที่น าเสนอจะต้องมีความสามารถในการตรวจสอบ CPU load และ memory 

utilization ของอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้ 
1.32.9 ระบบที่น าเสนอต้องสามารถตรวจสอบสถานการณ์ท างานอุปกรณ์เครือข่าย 

และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้แบบไม่จ ากัดจ านวน (Unlimited License) 
2. ค่าเชื่อมโยงสัญญาณ 

6.1 ค่าเช่าวงจรเช่ือมโยงสัญญาณ ระหว่างศูนย์ข้อมูล 
6.1.1 มีความเร็วของการเช่ือมโยงสัญญาณไม่น้อยกว่า 2Gbps 
6.1.2 มีเส้นทางส ารองในการเช่ือมโยงสัญญาณ (Redundant Route) 
6.1.3 ระยะเวลาเช่าใช้งานต้องรวมระยะเวลาติดต้ังรวมไม่น้อยกว่า 18 เดือน  

6.2 ค่าเช่าวงจรเช่ือมโยงสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
6.2.1 มีความเร็วของการเช่ือมโยงสัญญาณ 100Mbps 
6.2.2 ระยะเวลาเช่าใช้งานต้องรวมระยะเวลาติดต้ังรวมไม่น้อยกว่า 18 เดือน 
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AP101 โครงการเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร  
มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี ้

- เปนระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database Management System) ที่มีลิขสิทธ์ิ
แบบไมจํากัดจํานวนผูใช 

- รองรับจํานวนหนวยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit: CPU) และสามารถเขาถึง
หนวยความจํา (Memory) ไดไมจํากัดจํานวน ตามระบบปฏิบัติการ 

- สามารถรองรับการสราง Multidimensional Model Database หรือ OLAP Cube และ Tabular 
Model ไดโดยมีเครื่องมือที่เปน Graphic User Interface (GUI) หรือ Wizard เพ่ือชวยอํานวย
ความสะดวกในการสรางงาน 

- สามารถแสดงผลขอมูลเชิงวิเคราะหไดหลายมิติในลักษณะ MOLAP, ROLAP, ROLAP หรือ 
Semantic Model 

- สามารถทําการสืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็ว โดยการใช Index แบบ Column Store Index 
- รองรับการแกไขขอมูลกลับไปยัง Data Warehouse ได (Slowly Changing Dimension) 
- รองรับการทํางานของระบบวิเคราะหขอมูลในลักษณะเหมืองขอมูล (Data Mining) ที่สกัดขอมูล 

(Extract Data) จากฐานขอมูลขนาดใหญ เพ่ือใหไดสารสนเทศ (Useful Information) ที่ยัง 
ไมทราบ (Unknown Data) โดยเปนสารสนเทศที่มีเหตุผล (Valid) และสามารถนําไปใชได 
(Actionable) ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยในการตัดสินใจสําหรับการบริหารงานของผูบริหาร 

- มีรูปแบบ Algorithm ในการวิเคราะหขอมูลที่ซับซอน หลายรูปแบบ อาทิ Association, Clustering, 
Decision Trees, Linear Regression, Logistic Regression, Naive Bayes, Neural Network, Sequence 
Clustering และ Time Series  

- รองรับการวิเคราะหขอมูลที่ซับซอนดวยภาษา R โดยไมตองนําขอมูลมาวิเคราะหภายนอก
ฐานขอมูล 

- ระบบฐานขอมูลมีสถาปตยกรรมในลักษณะ Parallel Processing 
- รองรับการทํา Parallel Query Execution เพ่ือสนับสนุนการประมวลผลคําสั่ง Query หลาย ๆ คําสั่ง

พรอมกัน 
- มี Database Utilities ตาง ๆ ที่มีการใชงานในลักษณะ GUI  
- มีเครื่องมือที่ใชในการปรับจูนฐานขอมูล เพ่ือใหระบบจัดการฐานขอมูลสามารถทํางานไดดีขึ้น  

ซึ่งสามารถใหคําแนะนําในการปรับจูนได (Database Tuning Advisor) 
- ระบบฐานขอมูลจะตองสามารถจัดการโครงสรางของฐานขอมูลได โดยมีลักษณะการใชงาน 

แบบกราฟก สามารถแสดงความสัมพันธตารางขอมูล โดยไมตองใชซอฟตแวรอ่ืนเขามาชวยเหลือ 
- มีระบบจัดการทรัพยากร อาทิ CPU, Memory ซึ่งสามารถกําหนดการใชงานทรัพยากร 

ใหเหมาะสมกับปริมาณ หรือความสําคัญของแตละงาน (Resource Governor) 
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AP102  โครงการจัดหาซอฟตแวรสาํเร็จรปูสาํหรบัวิเคราะหขอมูลสารสนเทศสาํหรบัผูบรหิาร 

มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี ้
- สามารถออกแบบรายงาน (Report) และการนําเสนอขอมูลสําหรับผูใชงาน และผูบริหารใน

รูปแบบของ Web-based Application 
- มีเครื่องมือในการสรางรายงานในรูปแบบ GUI และ Wizard เ พ่ือใหสามารถทํางานได 

อยางสะดวก และมีประสิทธิภาพ 
- สามารถแสดงผลกราฟไดหลายรูปแบบ โดยสามารถแสดงผลไดอยางนอย ดังน้ี Area Charts, Bar Charts, 

Data Bars, Column Charts, Line Charts, Pie Charts, Polar Charts, Range Charts, Scatter Charts, 
Shape Charts, Sparklines, Stock Charts, Gauge, Pareto, Indicators และ Treemap  

- สามารถใหผูใชงานสรางรายงานไดเอง โดยเลือกขอมูลที่ตองการมาประกอบเปนรายงาน 
ในรูปแบบของ Web-based Application และสามารถนําเสนอขอมูลกราฟแบบเคลื่อนไหวได 
(Motion) จากการเช่ือมตอกับฐานขอมูล 

- สามารถสรางรายงานในรูปแบบของแผนที่ (Geography) ทั้งในรูปแบบสองมิติ และสามมิติ  
(2D and 3D) ได โดยไมตองอาศัยโปรแกรมอ่ืนเพ่ิมเติม 

- สามารถแปลงรายงานที่นําเสนอในรูปแบบการนําเสนอบน PowerPoint โดยสามารถเช่ือมตอกับ
ฐานขอมูลไดขณะนําเสนอ 

- สามารถนําเสนอขอมูลในลักษณะของการ Drill Down, การ Drill Through และการ Sum Up 
ไดตามลําดับช้ันของขอมูลที่จัดเก็บในฐานขอมูล 

- สามารถเช่ือมโยงการใชงานกับระบบ Knowledge หรือระบบจัดการเอกสารบน Microsoft 
SharePoint ไดโดยผูใชงานสามารถนํา Business Intelligent Report (BI Report) ไปแสดงผล
บนระบบดังกลาวได อาท ิตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ (Key Performance Indicator: KPI), Balanced 
Scorecard และ Report ทั่วไป  

- สามารถสรางรายงานบนเว็บไซตผานทางเว็บบราวเซอร (Web Browser ) โดยใชวิธีลากและวาง 
(Drag-and-drop) สําหรับผูใชงานทั่วไป 

- สามารถพัฒนาการจัดเก็บตัวแปรสําหรับนําไปใชในการคํานวณ เพ่ือแสดงในรายงานไดตามที่
ผูใชงานตองการ 

- สามารถสรางรายงานแบบ KPI และนําเสนอขอมูลในรูปแบบ Dashboard รวมถึงมีการเนน
ขอความ หรือตัวเลขรายงานที่มีความสําคัญเปนพิเศษ และการแจงเตือนในกรณีที่มีเหตุผิดปกติ 
(Alerting) 

- สนับสนุนการเช่ือมตอกับแหลงขอมูลที่หลากหลาย อาทิ ฐานขอมูล Microsoft SQL Server, 
Microsoft Excel, Microsoft Access, Flat File, ODBC Source, XML, Oracle และ DB2 Database  

- สามารถสรางการติดตอกับฐานขอมูลในแบบใชทรัพยากรรวมกัน (Connection Pooling) 
- สามารถติดต อและแสดงผลกับข อมู ลชนิด OLAP (On-Line Analytical Processing) ทั้ งแบบ 

Multidimensional และ Tabular 
- สามารถนําเสนอขอมูลไดทั้งทางจอภาพและเครื่องพิมพ ตลอดจนสามารถวิเคราะหและนําเสนอขอมูล

ผานทางเว็บไซต (Website) ได โดยสามารถแสดงผลในรูปแบบตาง ๆ อยางนอย ดังน้ี Microsoft 
Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, PDF, ไฟล .csv และรูปภาพ (Image) รวมถึ ง
สามารถออกรายงาน (Export) เปนรูปแบบตาง ๆ ได อาทิ Microsoft Word, Microsoft Excel, 
Microsoft PowerPoint, PDF, ไฟล.csv และรูปภาพ (Image)  

หนา ข-2 
 



AP102  โครงการจัดหาซอฟตแวรสาํเร็จรปูสาํหรบัวิเคราะหขอมูลสารสนเทศสําหรบัผูบริหาร (ตอ) 

- สามารถกําหนดสิทธิการใชงานรายงาน ตามขอบเขตความรับผิดชอบและสิทธิของผูใชงาน 
ในขอมูลน้ัน 

- มีเครื่องมือการสรางรายงานแบบกราฟก (Graphic Report) และรองรับการสรางรายงาน 
เชิงวิเคราะห (Analysis Report) และการวิเคราะหขอมูลในลักษณะเหมืองขอมูล (Data Mining) 
ที่สกัดขอมูล (Extract Data) จากฐานขอมูลขนาดใหญ เพ่ือใหไดสารสนเทศ (Information)  
ที่เปนปจจัยสําคัญสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร 

- สามารถทํางานแบบ In-Memory และ Direct Query Storage Mode เ พ่ือความรวดเร็ว 
ในการทํางานบนหนวยความจําของระบบ 

- สามารถทํางานในลักษณะการปองกันการโจรกรรมขอมูลและรองรับการทํางานรวมกับระบบ
เขารหัสแบบ Secure Sockets Layer (SSL) ได 

- สามารถแสดงผลรายงานบนอุปกรณมือถือ หรือแท็บเล็ต ผาน Native Application Mobile 
Report และ KPI 

- มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 

 
AP103  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร สําหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 

 
AP104  โครงการพัฒนาระบบ Learning Management System 

มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี ้
- พัฒนาหลักสูตรผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
- รองรับการขยายหลักสูตรไดในอนาคต 
- รองรับจํานวนผูใชงานเขาใชงานไดพรอมกัน 
- เปนซอฟตแวรที่อยูบนพ้ืนฐานของมาตรฐาน Service Oriented Architecture (SOA) 
- เปนระบบการเรียนรูซึ่งนําเสนอการเรียน ผาน Web-Based Training (WBT) และสามารถ 

ออกแบบระบบใหรองรับขนาดหนาจอของอุปกรณทุกชนิด (Responsive) 
ประกอบดวยเน้ือหาหลักสูตรดาน Office Digital Tool1  

- หลักสูตรโปรแกรมประมวลผลคํา (Word Processing) 
- หลักสูตรโปรแกรมแผนตารางทําการ (Work Sheet) 
- หลักสูตรโปรแกรมการนําเสนอ (Presentation) 

การบริหารขอมูลบุคลากร 
- สามารถกําหนด Username และ Password ของผูใชงานไดตามตองการ ตามระบบลงทะเบียน

เรียนในแตละหลักสูตรและผูสอน 
- สามารถสราง และจัดการแฟมขอมูลสวนบุคคลจัดเก็บบทเรียนที่ลงทะเบียนได 
- สามารถสรางแบบประเมินตนเองได  

 

1 อางอิงรายละเอียดหลักสูตรดาน Office Digital Tool จากแผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564  

หนา ข-3 
 

                                                



AP104  โครงการพัฒนาระบบ Learning Management System (ตอ) 

การบริหารขอมูลคณะกรรมการประเมินสมรรถนะ 
- สามารถกําหนด Username และ Password ของคณะกรรมการประเมินสมรรถนะได 

ตามตองการ 
- สามารถสราง และจัดการแฟมขอมูลสวนบุคคลเพ่ือจัดเก็บขอมูลการประเมินสมรรถนะได 
- สามารถจับคูผูประเมินสมรรถนะและผูถูกประเมินสมรรถนะ โดยจะตองไมอยูในสายงานเดียวกัน 

และไมทราบช่ือ (Peer-Assessment) 
- สามารถจัดทํารายงานการประเมินสมรรถนะทั้งในรูปแบบรายบุคคล และรายหนวยงานได 
- สามารถสงผลการประเมินไปยังหัวหนางานของผูถูกประเมิน และผูถูกประเมินไดผานชองทาง 

ตาง ๆ ได อาทิ อีเมล (e-Mail) ระบบออนไลน 
การบริหารจัดการหลักสูตรและบทเรียน 

- สามารถเพ่ิมและแกไขขอมูลหลักสูตร และขอมูลผูใชงานระบบได โดยกําหนดตามบทบาท (Role) 
- สามารถแสดงรายช่ือบทเรียนที่แนะนํา และบทเรียนที่ไดลงทะเบียนไวแลวได 
- สามารถสรางขอความประกาศ เพ่ือแจงขาวสารขอมูลใหผูใชทุกคนในระบบทราบ 
- สามารถสง Notification แจงใหผูใชทราบ เมื่อมีการเปลี่ยนตารางเรียน การแจงเตือนเกี่ยวกับ

การเรียน หรือการสอบ และอ่ืน ๆ 
- สามารถเขาถึงเน้ือหาหลักสูตรจาก URL หรือ e–Learning Portal ของระบบได 
- สามารถแสดงผลหลักสูตรเปนภาษาไทยไดอยางถูกตอง โดยเฉพาะแสดงผลบน Web Browser ตาม

มาตรฐานสากล อาทิ Google Chrome, Internet Explorer, Firefox และ Safari ทั้งรุนลาสุด และรุน
กอนหนาได 

- สามารถจัดเก็บหลักสูตรที่ออกแบบขึ้น แยกเปน Folder หรือโครงสรางหลักสูตรตาง ๆ เพ่ือความสะดวก
ในการจัดการและการใชงาน 

- สามารถกําหนดประเภทของขอมูลหลักสูตรไดไมจํากัดจํานวน อาทิ หลักสูตรกลุมวิชา หัวขอหลัก 
หัวขอยอย 

- สามารถรองรับการดึงเน้ือหา และโครงสรางหลักสูตรมาใชงานที่เครื่องของผูเรียน โดยไมจําเปนตอง
เช่ือมตอกับเครือขายคอมพิวเตอรและสามารถบันทึกความคืบหนา หรือคะแนน ตลอดจนเง่ือนไข 
การเรียนรู และสามารถ Update ขอมูลดังกลาว เมื่อมีการเช่ือมตอกับระบบทางเครือขายครั้งตอไป 

- รองรับเน้ือหาหลักสูตรไดทุกรูปแบบที่สามารถเรียกใชผาน Website ไดไมวาจะสรางจากเครื่องมือใด 
- สามารถ Preview เน้ือหาหลักสูตรไดทันทีจากหนาจอจัดทําหลักสูตร 
- สามารถกําหนดระยะเวลาที่ผูเรียนใชในการสมัครเรียนสําหรับวิชาที่เปนหองเรียน 
- สามารถสรางขอความประกาศสําหรับหลักสูตร เพ่ือแจงขาวสารขอมูลใหแกผูเรียนทราบได 
- สามารถสรางวิชาเรียนที่ตองมีการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร หรือกลุมหลักสูตร  

ที่กําหนดได โดยใช Workflow ในขั้นตอนอนุมัติ 
- สามารถลงทะเบียนเรียนใหกับผูใชงาน หรือกลุมผูใชงานไดทั้งแบบ Manual และ Automatic 
- สามารถสงการแจงเตือนใหกับผูเรียน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการเรียนตาง ๆ โดยสามารถ

แจงเตือนผานทาง Social Media ตาง ๆ ได 
- สามารถติดตอกับระบบ Chat, Forum และอีเมล (e-Mail) ผูกไวกับวิชาเรียนได 
- สามารถเปลี่ยนแปลงลําดับของเน้ือหาในหลักสูตรไดตามตองการ 

หนา ข-4 
 



AP104  โครงการพัฒนาระบบ Learning Management System (ตอ) 

- สามารถกําหนดจํานวนผูเรียนสูงสุดและตํ่าสุดของแตละวิชาที่เปนหองเรียนได 
- ผูเรียนสามารถคนหาหัวขอที่ตองการ โดยระบุเง่ือนไขใน Simple Search หรือ Advanced 

Search หรือดูรายช่ือวิชาเรียนใน Catalog ที่กําหนดไว 
การทดสอบวัดผลสมรรถนะ 

- สามารถสรางแบบทดสอบแบบ Pre-test, Post-test และ Quizzes ไดทั้งแบบมีการใหคะแนน 
และไมมีการใหคะแนน 

- สามารถจําแนกแบบทดสอบออกเปนหลาย Section ได และกําหนดไดวาจะใหระบบแสดง 
Section หรือขอสอบ ตามลําดับที่กําหนดไวลวงหนา หรือแสดงตามตามลําดับแบบสุมได 

- สามารถสรางคลังขอสอบ (Test Bank) ไดไมจํากัดจํานวน 
- สามารถสรางขอสอบเก็บไวในคลังขอสอบ โดยรูปแบบของขอสอบเปนไดทั้งแบบถูก-ผิด  

แบบเลือกคํ าตอบเ ดียว Multiple Choices แบบเลือกหลายคําตอบ และแบบเติมคํ า   
โดยขอสอบตางรูปแบบกัน สามารถเก็บไวในคลังขอสอบเดียวกัน หรือหลายคลังขอสอบได 

- ผูเรียนสามารถใชงานผาน Web Browser  อาทิ Google Chrome, Internet Explorer, Firefox 
และ Safari ที่ติดต้ัง Plug-in ตาง ๆ ที่จําเปนในการแสดงเน้ือหาตามประเภทไฟลที่ใชเก็บเน้ือหา 

การออกรายงาน 
- ระบบสามารถออกรายงานสรุปผลรายงานการประเมินสมรรถนะเปนรายบุคคล รายหนวยงาน 

โดยสามารถจําแนกเปนรายวัน รายเดือน และรายป ไดตามตองการ 

 
AP105  โครงการพัฒนาระบบสาํนักงานยุติธรรมจังหวัด 

มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี ้
- รองรับการทํางานรวมกับระบบจัดการฐานขอมูลแบบสัมพันธ (Relational Database Management 

System: RDBMS) ที่เปน Microsoft SQL Server หรือ Oracle และมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย      
- พัฒนาเปนแบบ Web-based Application ที่สามารถแสดงผล แกไข และเพ่ิมเติมขอมูลทาง Web 

Browser ได โดยจะตองพัฒนาโดยใชภาษาคอมพิวเตอร หรือเครื่องมือ (Tool) ที่เปนสากล 
และมีการใชงานอยางแพรหลาย 

- สามารถใชงานผานเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet) และเครือขายภายในองคกร (Intranet)  
ทาง Web Browser  อาท ิChrome, Internet Explorer และ Firefox  

- มีสวนประสานงานผูใชงาน (User Interface) ใหผูใชงานผาน Web Browser      
- มีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

- มีระบบระบุตัวตน และตรวจสอบตัวตนผูใชงาน (User Authentication and Verification)  
เมื่อเขาใชงานระบบ 

- สามารถกําหนดสิทธิ ในการใช งานระบบ หรือเข าถึ งขอมูลในระดับตาง ๆ ของผู ใช งาน  
และกลุมผูใชงาน (User and Group Privileges) เพ่ือปองกันไมใหบุคคลภายนอก หรือบุคคลอ่ืนที่ไมได
รับอนุญาตเขาถึงขอมูล และ/หรือแกไขเปลี่ยนแปลงขอมลูได      

- สามารถพัฒนาระบบงานตาง ๆ ใหเช่ือมโยงขอมูล และทํางานรวมกันในลักษณะของการบูรณาการได 
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AP106  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรูณาการขอมูลการใหบริการงานยุติธรรม 

มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี ้

- สามารถคนหาขอมูลไดหลายคียเวิรด (Keyword) ใน 1 ครั้งตามที่ตองการไดในทุกฐานขอมูล 
- สามารถคนหาขอมูลไดอยางนอย 20 คียเวิรด (Keyword) อาทิ ช่ือ ที่อยู หมูบาน ตําบล อําเภอ

ทะเบียนรถ เลขที่บัตรประชาชน เปนอยางนอย   
- สามารถแสดงผล และจัดประเภทหมวดหมูไดตามที่ตองการ อาทิ ช่ือ ที่อยู หมูบาน ตําบล อําเภอ 

เปนอยางนอย 
- สามารถ Import และ Export ขอมูลที่อยูในรูปแบบ Spreadsheet, Text, Word, XML และอ่ืน ๆ 

ซอฟตแวรเพ่ือการบูรณาการขอมูล (Enterprise Service Bus: ESB) มีคุณลักษณะอยางนอย ดังน้ี 
- สนับสนุนการพัฒนาตามสถาปตยกรรม Service Oriented Architecture (SOA) 
- สนับสนุนการเช่ือมตอแบบตาง ๆ ดังน้ี SOAP, File, FTP, Secure FTP, HTTP(s), JMS, e-Mail 

(POP, SMTP และ IMAP) และ EJB/RMI 
- รองรับการรับสงขอมูลในรูปแบบดังตอไปน้ี 

• e-Mail และ e-Mail with Attachments 

• JMS with Headers 

• Message Format Language (MFL) 

• Raw Data 

• Text 

• SOAP และ SOAP with Attachments 

• XML และ XML with Attachments 
- มีเครื่องมือสําหรับการพัฒนา Service Integration ที่เปน GUI ผาน Web Browser  โดยไมตอง 

เขียนโปรแกรม (Coding) 
- มีรูปแบบการทํา Transformation โดยใชมาตรฐาน XSLT, Xquery และ XPath 
- มีความสามารถในการสงและรับขอมูล ตามเง่ือนไขที่กําหนด หรือเน้ือหาของขอมูลในรูปแบบ 

Dynamic Content Based Routing 
- มีเครื่องมือ Editor ในลักษณะ Visual สําหรับ WSDL, XQuery Mapper และ XSD Schema 
- มีเครื่องมือในการทํา Mapping โดยวิธี Drag-and-drop 
- ตองสามารถรับประกันความสําเร็จในการสงขอมูล (Guaranteed Message Delivery) 
- มี Monitoring Dashboard สําหรับการตรวจสอบ System Health, Problem และ Performance 

ของระบบ 
- ผูดูแลระบบสามารถกําหนด Service Level Agreement (SLA) เพ่ือ Monitor ระบบ อาทิ Success 

Rate, Error Count, Failover Count และ Response Time  และสามารถแจงเตือนปญหาผาน e-Mail 
- มี Change Center เพ่ือตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง Configuration และดูความสัมพันธของ 

ทรพัยากรตาง ๆ ในระบบ (Resource Dependency) 
- สามารถทํา Auditing, Tracking และจัดเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลง Configuration ตาง ๆ ได 

 
  

หนา ข-6 
 



AP106  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรูณาการขอมูลการใหบริการงานยุติธรรม (ตอ) 

- ตองรองรับและเปนไปตามมาตรฐาน ดังตอไปน้ี 

• WS-Security 

• WS-Policy 

• SAML 

• WS-Reliable Messaging 

• WS-Addressing 

• WS-I Basic Profile 

• Service Component Architecture (SCA) 

• J2EE Connector Architecture (JCA) 
- มีคุณสมบัติการทํา Throttling เพ่ือกําหนด Maximum Concurrency and Queuing สําหรับจํากัด

การเขาถึง Service ปลายทาง ไมใหมี Load การทํางานมากเกินไป 
- สนับสนุนการทํา Message Load Balancing, Failover และ Retry 
- มีระบบ Security เพ่ือควบคุมการเขาถึง Service ดวยการทํา Authentication และ Authorization 
- สามารถทํางานรวมกับฐานขอมูลตาง ๆ อาทิ Oracle DB, SQL Server, Sybase และ DB2  

รองรับการพัฒนา Custom Transport เพ่ิมเติม สําหรับการเช่ือมตอไปยังระบบอ่ืน ๆ ไดในอนาคต 

 
AP107  โครงการพัฒนาระบบการลาอิเล็กทรอนกิส 
มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี ้

- เปนระบบการเสนอและอนุมัติวันลาของขาราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลา
ของขาราชการ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม  

- มีระบบจัดการสิทธ์ิในการลา โดยผูที่จะยื่นใบลาไดตองทําการ Login ผานระบบ Single-sign On     
- สามารถสรางแบบฟอรมการลาออนไลนตามที่กําหนดได 
- ผูใชงานสามารถกรอกแบบฟอรมการลางานผาน Web Browser  และสงผานใหผูมีอํานาจอนุมัติ

การลาพิจารณาอนุมัติตามลําดับช้ันได 
- สามารถเก็บขอมูล และประมวลผลสถิติการลาของแตละบุคคล และแสดงขอมูลในแบบฟอรมการลา 

โดยไมตองทําการกรอกซ้ํา     
- มีระบบรายงานผลสรุปการลารายบุคคล รายกลุมงาน และรายสํานัก/กอง ตามแบบฟอรมที่กําหนด 

- รองรับการลงนามดิจิทัล หรือลายมือช่ือดิจิทัล (Digital Signature) 
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AP108  โครงการพัฒนาระบบจองหองประชุมอิเล็กทรอนิกส 

มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี ้
- มีรายละเอียดของหองประชุม อาท ิช่ือหอง ขนาด จํานวนผูเขาประชุม และภาพถาย  
- สามารถตรวจสอบ และจองหองประชุมผาน Web Browser  อาท ิChrome, Internet Explorer 

และ Firefox ไดพรอมกันโดยไมจํากัดจํานวนผูใช       
- มีระบบรายงานผลสถิติการใชงานหองประชุม อาท ิจํานวนคน จํานวนช่ัวโมง และสามารถคํานวณ 

เปนรายวัน รายเดือน และรายป โดยสามารถแสดงผลทั้งในรูปแบบกราฟ และขอมลูตัวเลข รวมถึง
สามารถ Export ขอมูลใหอยูในรูปแบบของไฟล PDF, Microsoft Word และ Microsoft Excel ได 

 
AP109  โครงการพัฒนาระบบทะเบียนครุภัณฑ 
มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี ้

- รองรับการใชงานแบบ Web Application 
- สามารถเพ่ิม ลบ แกไข และสบืคนขอมูลวัสดุครุภัณฑ 
- รองรับการบันทึกขอมูลในรูปแบบขอความ และรูปภาพ รองรับการใช Bar Code หรือ QR Code      
- สามารถคนหาวัสดุครุภัณฑไดผานทางอุปกรณไรสาย 
- สามารถแกไขที่อยู และสถานะของวัสดุครุภัณฑไดผานทางอุปกรณไรสาย  
- สามารถกําหนดสิทธิการเขาใชงานระบบได 
- สามารถโอนยายครุภัณฑระหวางหนวยงาน ตรวจสอบครุภัณฑ คํานวนคาเสื่อมราคาตามมาตรฐาน

ของกรมบัญชีกลาง แทงจําหนายครุภัณฑ และการปดงวดได 
- สามารถออกรายงานรายละเอียดวัสดุครุภัณฑ สถานทีจ่ดัเก็บ และสถานะวัสดุครุภัณฑได 

 
AP110  โครงการพัฒนาระบบนัดหมายประชุม 

มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี ้
- สามารถกําหนดเปนปฏิทินสวนบุคคล ปฏิทินกลุม และปฏิทินหนวยงานได     
- ผูใชงานสามารถลงรายละเอียดในปฏิทินนัดหมายผาน Web Browser ได      
- สามารถแสดงผลในรูปแบบปฏิทิน โดยผูใชสามารถเลือกมุมมองเปน วัน สัปดาห เดือน และปได 
- มีแบบฟอรมสําหรับกรอกรายการขอมูลในปฏิทินนัดหมาย โดยประกอบดวยรายละเอียดอยางนอย 

ดังน้ี ช่ือกิจกรรม วันที่ เวลานัดหมายทั้งเริ่มตนและสิ้นสุด สถานที่ และช่ือผูเขารวมกิจกรรม พรอมทั้ง
สามารถเชิญผูที่เกี่ยวของเขารวมกิจกรรมได รวมทั้งสามารถ Share ลบ แกไข และเพ่ิมเติมขอมูลได     

- มีฟงกชันการแจงเตือนเมื่อใกลถึงกําหนดเวลา 
- มฟีงกชันการแจงเตือนผูเขารวมการประชุมทาง e-Mail       
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AP111  โครงการจัดหาเครื่องจัดการอิเล็กทรอนิกส 

มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี ้
- ผูดูแลระบบสามารถแบงโครงสรางของเอกสารออกเปน Section ได 
- สามารถจัดเก็บเอกสารโดยมีโครงสรางในการจัดเก็บแบบลําดับช้ัน หมวดหมู (Category)  

และสามารถเพ่ิมหมวดหมูไดไมจํากัด 
- สามารถนําเขาขอมูล และจัดเก็บขอมูลได ดังตอไปน้ี 

• สามารถตอพวงกับสแกนเนอรไดทุกชนิดและทุกย่ีหอ ผานทาง TWAIN Driver หรือดีกวาได 

• รองรับการนํา เข าขอมูล  โดยการสแกนผ าน Web Browser  หรือการ Upload  
ผาน Web Browser ได ทั้งน้ี ระบบตองรองรับการสแกนเอกสารเขาทั้งแบบสแกนทีละ
หนา และแบบสแกนตอเน่ืองได  

• รองรับการปรับแตงเอกสาร อาท ิการปรับแตง Brightness/Contrast 

• รองรับการใช Format ที่ทําใหเอกสารนําเขามีขนาดเล็ก 

• รองรับการพิมพขอมูลเพ่ิมเติม (Description) ได โดยขอมูลเพ่ิมเติมดังกลาว ตองสามารถ
รองรับไดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

- สามารถจัดเก็บเอกสารไดหลายรูปแบบ อาทิ MS Office, HTML, PDF, TIFF, JPEG, GIF, BMP, 
AVI และ MP3  

- สามารถจัดเก็บเอกสารเปนชุดได อาทิ เอกสาร 1 ชุด ประกอบดวย เอกสารรองเรียน เอกสาร 
การพิจารณา เอกสารสรุปผล และคําสั่งการ  

- สามารถจัดเก็บเอกสารแบบหลายรุนได โดยระบบสามารถดึงเอกสารเกากลับมาดูได อาทิ เรียกดู
เอกสารตนฉบับเพ่ือเปรียบเทียบกับเอกสารชุดที่มีการสลักหลัง 

- สามารถยอ-ขยาย เอกสารที่มีเรียกขึ้นมาดูได 
- การควบคุมสิทธิเขาถึงขอมูลเอกสาร มีคุณสมบัติอยางนอยดังน้ี 

• สามารถกําหนดสิทธิของผูใชในระดับหมวดหมู ระดับ Section และระดับ Page ของ
เอกสารได 

• สามารถกําหนดสิทธิในการใชระบบจัดเก็บเอกสารอยางละเอียด โดยสามารถกําหนดสิทธิ 
อยางนอย อาท ิสิทธิในการบันทึกเอกสาร การดูเอกสาร การลบเอกสาร การแกไขเอกสาร 
การพิมพเอกสาร การพิมพเอกสารแบบมีลายนํ้า การนําเอกสารรุนเกากลับมาใช และ 
การนําเขาเอกสารและขอมูล 

• สามารถกําหนดสิทธิไดทั้งแบบเปนกลุม และรายบุคคล 

• รองรับใหผูใชงานสามารถเปลี่ยนรหัสผานสําหรับการเขาระบบไดเอง 
- การคนหาขอมูล จะตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

• สามารถสืบคนขอมูลจากสวนหน่ึงสวนใดของขอมูล (Full Text Search) และใชตัวเช่ือม
ทางตรรกะ อาทิ AND, OR และ NOT  โดยสามารถคนหาไดทั้งขอมูลภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

• สามารถคนหาขอมูลดวยกลุมคําเหมือนได 

• สามารถคนหาในเน้ือเอกสารได โดยตองรองรับ Format ของ Text เอกสาร Microsoft 
Word เอกสาร Microsoft Excel และ HTML เปนอยางนอย 
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AP111  โครงการจัดหาเครื่องจัดการอิเล็กทรอนิกส  (ตอ) 

• สามารถคนหาขอมูลตามกลุมของเอกสารและ Section ของเอกสารได 

• สามารถเพ่ิมฟลดขอมูลของเอกสาร ทั้งระดับหมวดหมู และระดับ Section ของเอกสารได 
รวมถึงสามารถระบุไดวาฟลดขอมูลน้ันเปนชนิดใด มีขนาดเทาไหร เปนฟลดขอมูลบังคับ
หรือไม และสามารถใชเปนเง่ือนไขในการคนหาไดหรือไม โดยที่ฟลดขอมูลของเอกสาร
ดังกลาว ตองสามารถเพ่ิมไดไมจํากัด ขึ้นกับขนาดของระบบฐานขอมูล    

 
AP112  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและกระบวนงานอิเล็กทรอนิกส 

มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี ้
- การจัดการฐานขอมูลเพ่ือจัดการการปรับแตงระบบ (Configuration Management Database) 

• รองรับการเก็บขอมูลใน CMDB ประกอบดวย ขอมูลของทรัพยากรดานเทคโนโลยี
ส า ร ส น เท ศ  ( Information Technology: IT) ห รื อ  Configuration Item (CI) อ าทิ  
ซอฟตแวร อุปกรณ เอกสาร ระบบเครือขาย บุคคล กระบวนการทํางาน และหมายเลข
อางอิง เปนอยางนอย 

• สามารถเก็บขอมูลของอุปกรณ โดยมีรายละเอียด อาทิ ช่ืออุปกรณ ประเภทของอุปกรณ 
รุน ยี่หอ Serial Number วันที่ติดต้ังใชงาน มูลคา สถานที่ติดต้ัง เจาของทรัพยสิน ขอมูล
สัญญา และการรับประกัน ลิขสิทธ์ิซอฟตแวร รายละเอียด License การปรับปรุง การ
เปลี่ยนช้ินสวน การซอม ปญหา และเหตุการณที่เกี่ยวของ 

• มีเครื่องมือใหผูดูแลระบบ สามารถแกไขเพ่ิมเติมรายละเอียดขอมูลของแตละรายการได  

• สามารถกําหนดสิทธิใหผูใชงานมีสิทธิในการเรียกดู แกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลของแตละ
รายการได 

• สามารถเช่ือมโยงขอมูลรายการ CI กับระบบชวยเหลือผูใชงาน (Help Desk)  

• สามารถ Import และ Export ขอมูลของระบบไปยังโปรแกรมตารางงาน อาทิ Excel 
และ Flat File ได  

• สามารถแสดงความสัมพันธของ CI ที่เช่ือมตอกันในลักษณะ Graphic ได 

• สามารถสรางรายงานสรุป Status Accounting ของจํานวนเหตุการณไมปกติ (Incident) 
ของแตละ CI ในแตละชวงเวลาได  

• สามารถเก็บขอมูลการเปลี่ยนแปลงของ CI และตองมีสถานะกอนการเปลี่ยนแปลง  
ที่สามารถตรวจสอบยอนหลังได  

- การแกไขปญหาและชวยเหลือผูใชงาน (Help Desk)  

• สามารถรองรับการบันทึกขอรองเรียน การรองขอบริการ และการแจงเหตุขัดของ 

• สามารถบันทึก (Log) ติดตาม (Track) การดําเนินการตามขอรองเรียน การรองขอ  
และการแกไขขอขัดของ 

• รองรับการสงตอการแจงไปยังผูเกี่ยวของเพ่ือดําเนินการ 
 

  

หนา ข-10 
 



AP112  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและกระบวนงานอิเล็กทรอนิกส (ตอ) 

• รองรับการแจงปญหา และการสอบถามผานผูบันทึก Web-based Application, e-Mail 
และ Fax  

• สามารถบันทึกขอมูลการเขาสูระบบ การแกไขขอมูลในระบบ ผูทําการแกไข เวลาแกไข 
ยอนหลังได และสามารถแสดงผลในรูปแบบรายงานได รวมถึงสามารถคนหาบันทึก
เหตุการณไดตาม Keyword ได 

• รองรับการคนหา ติดตาม (Track) ขอรองขอได 

• สามารถบันทึก วัน เวลา ที่รับเรื่อง และวันเวลาที่ปดคําขอรับบริการ 

• รองรับการบันทึกขอมูล ผูรับแจง ขอมูลขอขัดของ ขอมูลผูจายงาน ขอมูลผูรับผิดชอบงาน  

• รองรับการกําหนดคาระดับการใหบริการ (Service Level Agreement: SLA) และ
เช่ือมโยงคา SLA สําหรับแตละขั้นตอนดําเนินงาน พรอมระบบแจงเตือนเมื่อใกลครบ
กําหนดเวลา และแจงเตือนเมื่อพนกําหนดเวลา ตามที่ต้ังคาการแจงเตือน อาทิ เตือน
ลวงหนากี่ครั้ง บอยเทาใด 

• สามารถกําหนดสถานะของขอขัดของได  
- สามารถเช่ือมโยงขอมูลใน Configuration Management Database (CMDB) ได 
- สามารถแจงสถานะของการแกไขที่ไดดําเนินการแกผูแจงผานทาง e-Mail ได 
- รองรับการ Attach File ในแตละขั้นตอน และสามารถ Attach ภาพหนาจอที่ Capture จาก

หนาจอของผูใชงานได 
- เมื่อเกิดปญหาแลว ระบบตองสามารถสรุประยะเวลาที่ใชในการแกปญหาน้ัน 
- สามารถสรางรายงานสรุปสถิติเหตุเสีย จํานวนครั้งที่เสียของแตละประเภท แสดงตามมิติตาง ๆ 

โดยตองสามารถแสดงไดหลายมิติพรอม ๆ กัน อาทิ ประเภทของขอขัดของ ประเภทผูแจง 
ชวงเวลา 

- สามารถสรางรายงานวัดผล อาทิ จํานวนครั้งที่ไดรับการจัดการจากระบบ ระยะเวลาของการสงตอ
อัตราสวนของขอขัดของที่ไดรับการแกไขไดตาม SLA  จํานวนที่สามารถปดไดโดยไมตองสงตอ 

- สามารถรวบรวมบันทึกขอขัดของที่เกิดขึ้นซ้ํา ๆ หรือมีความคลายคลึงกันเพ่ือนํามาใชวิเคราะหหา
สาเหตุ หรือหาวิธีการแกไขไดแบบถาวร 

- สามารถแนบขอมูลขอขัดของที่เกี่ยวของ หรือไฟลขอมูลเขากับบันทึกปญหาได 
- สามารถเช่ือมโยงขอขัดของไปที่ปญหา และประวัติการแกไขของปญหาในแตละครั้ง 
- สามารถสรางบันทึกขอเปลี่ยนแปลง (Request for Change: RFC) เพ่ือสงใหหนวยงานผูเก่ียวของ 

เพ่ือดําเนินการปรับปรุง และแกไขปญหาได  
- สามารถยกเลิก และปด Error และ Known Error เมื่อปญหาไดรับการแกไขอยางถาวร 
- สามารถสรางรายงานการวัดผล KPI ประกอบดวย ขอมูล ระยะเวลาการตรวจสอบ ระยะเวลาการ

วิเคราะหปญหา จํานวนเหตุขัดของที่ไดรับผลกระทบกอนที่จะพบ Root Cause  
สามารถแสดงบันทึก แกไข และแสดงรายละเอียดวิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นบอย (FAQ) เพ่ือให
ผูใชงานระบบสามารถคนหาดวยตนเองได 
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AP113  โครงการพัฒนาระบบหองสมุดอิเล็กทรอนกิส 

มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี ้
- สามารถเช่ือมโยงเพ่ือนําเขาขอมูลจากฐานขอมูลของระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 
- สามารถนําเขาและยกเลิกหนังสืออิเล็กทรอนิกสได 
- สามารถบริหารจัดการระยะเวลาการเผยแพรหนังสืออิเล็กทรอนิกสได อาทิ ระยะเวลา 

การเริ่มเผยแพร ระยะเวลาการยกเลิกการเผยแพร ไมกําหนดระยะเวลาการเผยแพรได 
- สามารถบริหารจัดการผูใชงานได อาทิ การจัดการการเพ่ิม การจัดการการยกเลิก และการจัดการ 

การอนุมัติสิทธิ 
- สามารถบริหารจัดการการกําหนดและการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกรหัสผูใชงานได 
- สามารถลงทะเบียนผูใชงานได 
- สามารถคนหาหนังสือ ตามหมวดหมู ช่ือเรื่อง ผูแตง เลขที่หนังสือจากหองสมุด ไดเปนอยางนอย 
- สามารถจัดเก็บหนังสืออิเล็กทรอนิกสลงบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ได 
- สามารถคนหาหนังสือที่อยูบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ได 
- ผูใชงานสามารถอานหนังสืออิเล็กทรอนิกสไดขณะ Offline และขณะ Online 
- สามารถแจงเตือน กรณีมีหนังสือใหมบรรจุเขาสูหองสมุด 

 
AP114  โครงการพัฒนาระบบศนูยกลางขอมูลสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี ้
- สามารถคนหาขอมูลไดหลายคียเวิรด (Keyword) ใน 1 ครั้งตามที่ตองการไดในทุกฐานขอมูล 
- สามารถคนหาขอมูลได  
- สามารถแสดงผล และจัดประเภทหมวดหมูไดตามที่ตองการ  
- สามารถ Import และ Export ขอมูลที่อยูในรูปแบบ Spreadsheet, Text, Word, XML และอ่ืน ๆ 

ซอฟตแวรเพ่ือการบูรณาการขอมูล (Enterprise Service Bus) มีคุณลักษณะอยางนอย ดังน้ี 
- สนับสนุนการพัฒนาตามสถาปตยกรรม Service Oriented Architecture (SOA) 
- สนับสนุนการเช่ือมตอแบบตาง ๆ ดังน้ี SOAP, File, FTP, Secure FTP, HTTP(s), JMS, e-Mail 

(POP, SMTP และ IMAP) และ EJB/RMI 
- รองรับการรับสงขอมูลในรูปแบบ ดังตอไปน้ี 

• e-Mail และ e-Mail with Attachments 

• JMS with headers 

• MFL (Message Format Language) 

• Raw Data 

• Text 

• SOAP และ SOAP with Attachments 

• XML และ XML with Attachments 
- มีเครื่องมือสําหรับการพัฒนา Service Integration ที่เปน GUI ผาน Web Browser  โดยไมตอง 

เขียนโปรแกรม (Coding) 
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AP114  โครงการพัฒนาระบบศนูยกลางขอมูลสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ตอ) 

- มีรูปแบบการทํา Transformation โดยใชมาตรฐาน XSLT, Xquery และ XPath 
- มีความสามารถในการรับและสงขอมูลตามเง่ือนไขที่กําหนด หรือเน้ือหาของขอมูลในรูปแบบ 

Dynamic Content Based Routing 
- มีเครื่องมือ Editor ในลักษณะ Visual สําหรับ WSDL, XQuery Mapper และ XSD Schema 
- มีเครื่องมือในการทํา Mapping โดยวิธี Drag-and-drop 
- สามารถรับประกันความสําเร็จในการสงขอมูล (Guaranteed Message Delivery) ได 
- มีฟงกชัน Monitoring Dashboard สําหรับการตรวจสอบ System Health, Problem และ Performance 

ของระบบ 
- ผูดูแลระบบสามารถกําหนด Service Level Agreement (SLA) เพ่ือ Monitor ระบบ อาทิ Success Rate, 

Error Count, Failover Count และ Response Time  รวมถึงสามารถแจงเตือนปญหาผาน e-Mail ได 
- มี Change Center เพ่ือตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง Configuration และดูความสัมพันธของ 

ทรัพยากรตาง ๆ ในระบบ (Resource Dependency) 
- สามารถทํา Auditing, Tracking และจัดเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลง Configuration ตาง ๆ ได 
- ตองรองรับและเปนไปตามมาตรฐาน ดังตอไปน้ี 

• WS-Security 

• WS-Policy 

• SAML 

• WS-Reliable Messaging 

• WS-Addressing 

• WS-I Basic Profile 

• Service Component Architecture (SCA) 

• J2EE Connector Architecture (JCA) 
- มีคุณสมบัติการทํา Throttling เพ่ือกําหนด Maximum Concurrency and Queuing สําหรับ

จํากัดการเขาถึง Service ปลายทาง ไมใหมี Load การทํางานมากเกินไป 
- สนับสนุนการทํา Message Load Balancing, Failover และ Retry 
- มีระบบ Security เพ่ือควบคุมการเขาถึง Service ดวยการทํา Authentication และ Authorization 
- สามารถทํางานรวมกับฐานขอมูลตาง ๆ อาท ิOracle DB, SQL Server, Sybase และ DB2 ได 

รองรับการพัฒนา Custom Transport เพ่ิมเติม เพ่ือเช่ือมตอไปยังระบบอ่ืน ๆ ไดในอนาคต 
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AP201  โครงการพัฒนามาตรฐานเว็บไซตที่ทุกคนสามารถเขาถึงได (Web Accessibility) กระทรวงยุติธรรม 

มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี ้
- ระบบจัดการเว็บไซต 

• สวนติดตอกับผูขอรับบริการ (Front End) 
o ออกแบบ พัฒนาและติดต้ังเว็บไซตกระทรวงยุติธรรมภายใตช่ือโดเมนเดิม 
o รองรับขอความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
o ออกแบบระบบเว็บไซตใหสามารถรองรับเทคโนโลยี Symmetric Website  

ไดในอนาคต 
o สามารถคนหาขอมูล โดยการระบุเง่ือนไขได 
o สามารถนําเสนอแผนผังเว็บไซต (Site Map) ได 
o รองรับการแสดงสถิติการใชงาน 
o สามารถเช่ือมตอเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) อาทิ YouTube, 

Facebook และ Twitter 
o สามารถแสดงผลและรองรับการใชงานบนอุปกรณตาง ๆ ไดอยางครบถวน

สมบูรณ (Responsive Website) อาทิ คอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ (Personal 
Computer) คอมพิวเตอรแบบเคลื่อนที่ (Notebook) คอมพิวเตอรแบบพกพา 
(Tablet) โทรศัพทเคลื่อนที่ (Smart Phone) ที่อยูในสภาพแวดลอม (Platform) 
และ/หรือระบบปฏิบัติการที่แตกตางกันได 

o รองรับการใชงานบน Web Browser ที่มีผูนิยมใชงาน อาทิ Google Chrome, 
Mozilla Firefox และ Safari 

- ระบบจัดการเว็บไซตกระทรวงยุติธรรม (เว็บไซตหลัก) ประกอบดวยฟงกชันขั้นตํ่า ดังน้ี 

• สวนบริหารจัดการระบบเว็บไซต (Back End) 
o มีสวนบริหารจัดการขาวสารตาง ๆ โดยสามารถเพ่ิม/ลบ/แกไข/ยาย และแบง

หมวดหมู เ น้ือหาของขอมูล รวมทั้งสามารถกําหนดวันเริ่มตนและสิ้นสุด 
ในการแสดงผลได 

o สามารถสรางเมนู หรือปายประกาศ (Banner) เพ่ือเช่ือมโยง (Link) ไปยังเน้ือหา
สวนตาง ๆ หรือเช่ือมโยงไปยังเว็บไซตอ่ืน ๆ ได 

o สามารถเพ่ิม/ลบ/แกไข/ยายขอมูลในเว็บไซต อาทิ ขาวเดน ขาวดวน ขาวประชา
สัมพันธ ขาวกิจกรรม เพ่ือใหเหมาะกับงานตามชวงเวลาตาง ๆ ได 

o มีสวนบริหารจัดการการเช่ือมตอเครือขายสังคมออนไลน (Social Network)  
อาทิ YouTube Facebook Twitter ไดเปนอยางนอย โดยสามารถต้ังคาเพ่ือ 
เปด/ปดการใชงานฟงกชันน้ีได 

o มีเครื่องมือในการบริหารจัดการเน้ือหา (Content Editor) ภาพกิจกรรม 
(Gallery) อาท ิการเพ่ิม ลบ แกไข และยายไดเปนอยางนอย 

o รองรับการนําเขาขอมูลชนิดรูปภาพ เอกสาร เสียง วิดีโอ เขาสูระบบและ
เผยแพรบนเว็บไซตที่พัฒนาขึ้นได 

o รองรับการแสดงสถิติการเขาใชงานเว็บไซต 
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AP201  โครงการพัฒนามาตรฐานเว็บไซตที่ทุกคนสามารถเขาถึงได (Web Accessibility) กระทรวงยุติธรรม (ตอ) 

o มีฟงกชันบริหารจัดการสถิติการเขาใชงานของเว็บไซต สามารถดูสถิติผูเขาใช
งาน สามารถระบุเง่ือนไขจากชวงวัน/เดือน/ป ที่ตองการ และแสดงรายงานสถิติ 
ในรูปแบบตาง ๆ อาทิ รูปแบบกราฟ  

o สามารถแสดงรายงานสรุปเปนชวงเวลา วัน/เดือน/ปได สงออกขอมูล (Export) 
รายงานในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ประเภท Word/Excel/PDF ไดเปนอยางนอย 

• สวนบริหารจัดการสิทธิผูใชงานเว็บไซต 
o สามารถ เพ่ิม/ลบ/แกไข กําหนดสิทธิผูดูแลระบบและผูใชงานทั่วไปได 
o สามารถบริหารจัดการสิทธิผูใชงานระหวางเว็บไซตได 

- ขอมูลที่นําเสนอในเว็บไซตกระทรวงฯ สอดคลองกับเทคโนโลยีที่อํานวยความสะดวก เพ่ือใหทุกคนเขาถึง
เว็บไซต ได  (ตามหลักของ Universal Design and Web Accessibility) ภายในกรอบขอกําหนด 
ของ W3C Web Accessibility 

- จัดทําคูมือ และอบรมผูใชงานเว็บไซต หลักสูตรสําหรับผูดูแลบริหารจัดการระบบ 

 
AP202 โครงการพัฒนาเว็บไซตหนวยงานสังกัด สป.ยธ. 
มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี ้

- วิเคราะหและออกแบบเคาโครง (Layout) หนาหลักเว็บไซตสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
จํานวน 1 เว็บไซต และเว็บไซตยอยที่อยูภายใตเว็บไซตสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

- ระบบจัดการเว็บไซต 

• สวนติดตอกับผูขอรับบริการ (Front End) 
o ออกแบบ พัฒนาและติดต้ังเว็บไซตสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมภายใต 

ช่ือโดเมนเดิม 
o รองรับขอความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
o ออกแบบระบบเว็บไซตใหสามารถรองรับเทคโนโลยี Symmetric Website  

ไดในอนาคต 
o สามารถคนหาขอมูล โดยการระบุเง่ือนไขได 
o สามารถนําเสนอแผนผังเว็บไซต (Site Map) ได 
o รองรับการแสดงสถิติการใชงาน 
o สามารถเช่ือมตอเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) อาทิ YouTube, 

Facebook, Twitter 
o สามารถแสดงผลและรองรับการใชงานบนอุปกรณตาง ๆ ไดอยาง ครบถวน

สมบูรณ (Responsive Website) อาทิ คอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ (Personal 
Computer) คอมพิวเตอรแบบเคลื่อนที่ (Notebook) คอมพิวเตอรแบบพกพา 
(Tablet) โทรศัพทเคลื่อนที่ (Smart Phone) ที่อยูในสภาพแวดลอม (Platform) 
และ/หรือระบบปฏิบัติการที่แตกตางกันได 

o รองรับการใชงานบน Web Browser ที่มีผูนิยมใชงาน อาทิ Google Chrome, 
Mozilla Firefox และ Safari  
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AP202  โครงการพัฒนาเว็บไซตหนวยงานสังกัด สป.ยธ. (ตอ) 

- ระบบจัดการเว็บไซตสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (เว็บไซตหลัก) ประกอบดวยฟงกชันขั้นตํ่า
ดังน้ี 

• สวนบริหารจัดการระบบเว็บไซต  (Back End) 
o มีสวนบริหารจัดการขาวสารตาง ๆ โดยสามารถเพ่ิม/ลบ/แกไข/ยาย และแบง

หมวดหมู เ น้ือหาของขอมูล รวมทั้งสามารถกําหนดวันเริ่มตนและสิ้นสุด 
การแสดงผลได 

o สามารถสรางเมนู หรือปายประกาศ (Banner) เพ่ือเช่ือมโยง (Link) ไปยังเน้ือหา
สวนตาง ๆ หรือเช่ือมโยงไปยังเว็บไซตอ่ืน ๆ 

o สามารถเพ่ิม/ลบ/แกไข/ยายขอมูลในเว็บไซต  อาทิ  ขาวเดน ขาวดวน  
ขาวประชาสัมพันธ ขาวกิจกรรม เพ่ือใหเหมาะกับงานตามชวงเวลาตาง ๆ ได 

o มีฟงกชันบริหารจัดการการเช่ือมตอเครือขายสังคมออนไลน (Social Network)  
อาทิ YouTube Facebook Twitter ได เปนอยางนอย โดยสามารถต้ังคา 
เพ่ือ เปด/ปดการใชงานฟงกชันน้ีได  

o มีเครื่องมือในการบริหารจัดการเน้ือหา (Content Editor) ภาพกิจกรรม 
(Gallery) อาท ิเพ่ิม ลบ แกไข และยายไดเปนอยางนอย 

o รองรับการนําเขาขอมูลชนิดรูปภาพ เอกสาร เสียง วิดีโอ เขาสูระบบและเผยแพร
บนเว็บไซตที่พัฒนาขึ้นได 

o รองรับการแสดงสถิติการเขาใชงานเว็บไซต 
o มีฟงกชันบริหารจัดการสถิติการเขาใชงานของเว็บไซต สามารถดูสถิติผูเขาใชงาน 

สามารถระบุเง่ือนไขจากชวงวัน/เดือน/ป ที่ตองการ และแสดงรายงานสถิติ 
ในรปูแบบตาง ๆ อาทิ รูปแบบกราฟ  

o สามารถแสดงรายงานสรุปเปนชวงเวลา วัน/เดือน/ปได สามารถสงออกขอมูล 
( Export) ร ายงานในรู ปแบบไฟล อิ เ ล็ กทรอ นิกส  ประ เภท Microsoft 
Word/Microsoft Excel/PDF ไดเปนอยางนอย 

• ฟงกชันบริหารจัดการสิทธ์ิผูใชงานเว็บไซต 
o สามารถ เพ่ิม/ลบ/แกไข กําหนดสิทธิผูดูแลระบบ และผูใชงานทั่วไปได 
o สามารถบริหารจัดการสิทธิผูใชงานระหวางเว็บไซตได 

- ขอมูลที่นําเสนอในเว็บไซตกระทรวงฯ สอดคลองกับเทคโนโลยีที่อํานวยความสะดวกเพ่ือใหทุกคน
เขาถึงเว็บไซตได (ตามหลักของ Universal Design and Web Accessibility) ภายในกรอบ
ขอกําหนดของ W3C Web Accessibility 

- จัดทําคูมือ และอบรมผูใชงานเว็บไซต หลักสูตรสําหรับผูดูแลบริหารจัดการระบบ 
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AP203 โครงการพัฒนาเว็บไซตสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 

มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี ้
- พัฒนาระบบการจัดการเน้ือหาในลักษณะ Web Portal เพ่ือเปนเครื่องมือสําหรับผูดูแลระบบ 

ในการบริหารจัดการบํารุงรักษาเว็บไซตทั้งหมด 
- พัฒนาเว็บไซตหลักใหเปนศูนยรวมขอมูลขาวสารในลักษณะ Web Portal ในรูปแบบของ 

Dynamic เว็บไซต 
- พัฒนาเว็บไซต ซึ่งสามารถคนหาขอมูล และแกไขขอมูลในภายหลังผานเครื่องมือในการดูแลเว็บไซต

เปนระบบฐานขอมูลได โดยเน้ือหาในเว็บไซตหลักน้ี จะตองครอบคลุมเน้ือหาในเว็บไซตเดิม  
และสามารถจัดทําระบบเพ่ิมเติมตามความตองการได 

- ออกแบบโครงรางเว็บไซต (Template) จํานวนอยางนอย 5 โครงราง ซึ่งตองสามารถใชได 
กับทั้งเว็บไซตหลัก และเว็บไซตรองของหนวยงานในสังกัด 

- ผูรับจางตองถายโอนขอมูล (Convert Data) เขาสูเว็บไซตที่จัดทําใหมบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 
- ระบบบริหารเว็บไซตในลักษณะ Web Portal เพ่ือใชในการบริหารจัดการทั้งเว็บไซตหลัก 

และเว็บไซตรองไดอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีความสามารถในการสรางเว็บไซตรองเพ่ิมเติม 
ในอนาคต 

- ระบบจัดการเว็บไซต 

• สวนติดตอกับผูขอรับบริการ (Front End) 
o ออกแบบ พัฒนาและติดต้ังเว็บไซตสํานักงานยุติธรรมจังหวัดภายใต ช่ือ 

โดเมนเดิม 
o รองรับขอความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
o ออกแบบระบบเว็บไซตใหสามารถรองรับเทคโนโลยี Symmetric Website  

ไดในอนาคต 
o สามารถคนหาขอมูล โดยการระบุเง่ือนไขได 
o สามารถนําเสนอแผนผังเว็บไซต (Site Map) ได 
o รองรับการแสดงสถิติการใชงาน 
o สามารถเช่ือมตอเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) อาทิ YouTube, 

Facebook และ Twitter 
o สามารถแสดงผล และรองรับการใชงานบนอุปกรณตาง ๆ ไดอยางครบถวน

สมบูรณ (Responsive Website) อาทิ คอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ (Personal 
Computer) คอมพิวเตอรแบบเคลื่อนที่ (Notebook) คอมพิวเตอรแบบพกพา 
(Tablet) โทรศัพทเคลื่อนที่ (Smart Phone) ที่อยูในสภาพแวดลอม (Platform) 
และ/หรือระบบปฏิบัติการที่แตกตางกันได 

o รองรับการใชงานบน Web Browser ที่มีผูนิยมใชงาน อาทิ Google Chrome, 
Mozilla Firefox และ Safari  

- ระบบจัดการเว็บไซตสํานักงานยุติธรรมจังหวัด (เว็บไซตหลัก) ประกอบดวยฟงกชันขั้นตํ่า ดังน้ี 

• สวนบริหารจัดการระบบเว็บไซต  (Back End) 
o มีสวนบริหารจัดการขาวสารตาง ๆ โดยสามารถเพ่ิม/ลบ/แกไข/ยาย และแบงหมวดหมู

เน้ือหาของขอมูล รวมทั้งสามารถกําหนดวันเริ่มตนและสิ้นสุดในการแสดงผลได 
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AP203 โครงการพัฒนาเว็บไซตสํานักงานยุติธรรมจังหวัด (ตอ) 

o สามารถสรางเมนู หรือปายประกาศ (Banner) เพ่ือเช่ือมโยง (Link) ไปยังเน้ือหา
สวนตาง ๆ หรือเช่ือมโยงไปยังเว็บไซตอ่ืน ๆ 

o สามารถเพ่ิม/ลบ/แกไข/ยายขอมูลในเว็บไซต อาทิ ขาวเดน ขาวดวน ขาวประชาสัมพันธ 
ขาวกิจกรรม เพ่ือใหเหมาะกับงานตามชวงเวลาตาง  ๆได 

o มีฟงกชันบริหารจัดการการเช่ือมตอเครือขายสังคมออนไลน (Social Network)  
อาทิ YouTube Facebook และ Twitter ไดเปนอยางนอย โดยสามารถต้ังคา 
เพ่ือเปด/ปดการใชงานฟงกชันน้ีได 

o มีเครื่องมือในการบริหารจัดการเน้ือหา (Content Editor) ภาพกิจกรรม 
(Gallery) อาท ิการเพ่ิม ลบ แกไข และยายไดเปนอยางนอย 

o รองรับการนําเขาขอมูลชนิดรูปภาพ เอกสาร เสียง วิดีโอ เขาสูระบบ และ
เผยแพรบนเว็บไซตที่พัฒนาขึ้นได 

o รองรับการแสดงสถิติการเขาใชงานเว็บไซต 
o มีฟงกชันบริหารจัดการสถิติการเขาใชงานของเว็บไซต สามารถดูสถิติผูเขาใช

งาน โดยสามารถระบุเง่ือนไขจากชวงวัน/เดือน/ป ที่ตองการ และแสดงรายงาน
สถิติในรูปแบบตาง ๆ อาทิ รูปแบบกราฟ  

o สามารถแสดงรายงานสรุปเปนชวงเวลา วัน/เดือน/ปได และสงออกขอมูล 
( Export) ร ายงานในรู ปแบบไฟล อิ เ ล็ กทรอ นิกส  ประ เภท Microsoft 
Word/Microsoft Excel/PDF ไดเปนอยางนอย 

• ฟงกชันบริหารจัดการสิทธิผูใชงานเว็บไซต 
o สามารถ เพ่ิม/ลบ/แกไข กําหนดสิทธิผูดูแลระบบ และผูใชงานทั่วไปได 
o สามารถบริหารจัดการสิทธ์ิผูใชงานระหวางเว็บไซตได 

- ขอมูลที่นําเสนอในเว็บไซตกระทรวงฯ สอดคลองกับเทคโนโลยีที่อํานวยความสะดวก เพ่ือใหทุกคนเขาถึง
เว็บไซตได (ตามหลักของ Universal Design and Web Accessibility) ภายในกรอบขอกําหนดของ W3C 
Web Accessibility 

- จัดทําคูมือ และอบรมผูใชงานเว็บไซต หลักสูตรสําหรับผูดูแลบริหารจัดการระบบ 
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AP204  โครงการพัฒนาระบบใหบริการขอมูลความรูดานกฎหมายเบื้องตนแกประชาชน 

มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี ้
- สามารถคนหาขอมูลไดหลายคียเวิรด (Keyword) ใน 1 ครั้งตามที่ตองการไดในทุกฐานขอมูลของ

กระทรวงยุติธรรม 
- สามารถคนหาขอมูลได  
- สามารถแสดงผล และจัดประเภทหมวดหมูไดตามที่ตองการ  
- สามารถ Import และ Export ขอมูลที่อยูในรูปแบบ Spreadsheet, Text, Word, XML และอ่ืน ๆ 
- สามารถนําเอกสารที่มีการสรุปบันทึกลงในระบบจัดเก็บเอกสารได 
- สามารถโตตอบไดแบบเรียลไทม 
- รองรับการใชงานบน Smartphone หรือ Tablet ได 
- สามารถจัดเก็บสถิติการใชงานได 
- สามารถออกรายงานได 

 

AP205  โครงการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการทาํธรุกรรมอิเล็กทรอนิกส 
มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี ้

- ศึกษา และวิเคราะหความตองการในการเช่ือมตอขอมูลระหวางสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
และระบบ e-Payment Gateway ที่จะพัฒนาขึ้นโดยกระทรวงการคลัง 

- พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส โดยมีรหัสเฉพาะสําหรับระบุตัว
บุคคล อาทิ เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ใหสอดคลองกับโครงการ e-Payment ภาครัฐ 
กระทรวงการคลัง 

- เช่ือมตอกับระบบ e-Payment Gateway ของกระทรวงการคลัง และทดสอบการใชงาน 

 
AP206 โครงการพัฒนาระบบรับเรื่องรองเรียน รองทุกข กระทรวงยติุธรรม 

มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี้ 
- สามารถรองรับการเรียกใชงานผาน Web Browser  จากทั้งภายในและนอก 
- สามารถบันทึกขอมูล วัน เวลา สถานที่ที่แจงเรื่องรองเรียน รองทุกขได โดยสามารถดึงขอมูลจาก

อุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ไดอัตโนมัติ 
- สามารถ Import ขอมูลรูปภาพ วีดีโอ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการแจงเรื่องรองเรียนไดเปนอยางนอย 
- ผูดูแลระบบสามารถคนหา ประมวลผล และแสดงผลขอมูลการแจงเรื่องรองเรียนได 
- สามารถแสดงผลไดทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เปนอยางนอย 
- สามารถ Import และ Export ขอมูลที่อยูในรูปแบบ PDF, Spreadsheet, Text, Word, XML, 

Visio, วีดีโอ และรูปภาพได 
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ผนวก ข รายละเอียดงบประมาณโครงการ 
AP101 โครงการระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 

ล าดับท่ี รายการ 
วุฒิการศึกษา 

ไม่ต่ ากว่า 
ประสบการณ์ 

(ปี) 
จ านวน 

(คน-เดือน) 
ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคารวม 
(บาท) 

1 ค่าจ้างบุคลากร 
1.1 ผู้จัดการโครงการ ป. โท 28 12 168,600 2,023,200 
1.2 ผู้เช่ียวชาญด้านมาตรฐานข้อมูล ป. เอก 28 2 168,600 337,200 
1.3 ผู้เช่ียวชาญด้านระบบเครือข่าย ป. เอก 28 2 168,600 337,200 
1.4 นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส ป. โท 18 8 107,700 861,600 
1.5 นักวิเคราะห์ระบบ 1 ป. ตร ี 12 12 63,500 762,000 
1.6 นักวิเคราะห์ระบบ 2 ป. ตร ี 12 8 63,500 508,000 
1.7 วิศวกรระบบอาวุโส ป. โท 18 8 107,700 861,600 
1.8 วิศวกรระบบ 1 ป. ตร ี 12 8 63,500 508,000 
1.9 วิศวกรระบบ 2 ป. ตร ี 12 8 63,500 508,000 
1.10 นักเขียนโปรแกรมระบบอาวุโส ป. โท 18 8 107,700 861,600 
1.11 นักเขียนโปรแกรมระบบ 1 ป. ตร ี 12 8 63,500 508,000 
1.12 นักเขียนโปรแกรมระบบ 2 ป. ตร ี 12 8 63,500 508,000 
1.13 เลขานุการโครงการ ป. ตร ี 8 12 42,000 504,000 

2 ค่าด าเนินการ - - - 911,600 911,600 
     รวม 10,000,000 
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AP102  โครงการจัดหาซอฟต์แวรส์ าเร็จรูปส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 

เกณฑ์ราคากลางจาก 3 บริษัท งบประมาณ 7,000,000 บาท 
 
AP103  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
งบประมาณ 5,756,000 บาท 
 
AP104  โครงการพัฒนาระบบ Learning Management System 

ล าดับท่ี รายการ 
วุฒิการศึกษา 

ไม่ต่ ากว่า 
ประสบการณ์ 

(ปี) 
จ านวน 

(คน-เดือน) 
ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคารวม 
(บาท) 

1 ค่าจ้างบุคลากร 
1.1 ผู้จัดการโครงการ ป. โท 28 12 168,600 2,023,200 
1.2 ผู้เช่ียวชาญด้านระบบสารสนเทศ ป. เอก 28 6 168,600 1,011,600 
1.3 ผู้เช่ียวชาญด้านมาตรฐานข้อมูล ป. เอก 28 6 168,600 1,011,600 
1.4 นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส ป. โท 18 4 107,700 430,800 
1.5 นักวิเคราะห์ระบบ 1 ป. ตร ี 12 12 63,500 762,000 
1.6 นักวิเคราะห์ระบบ 2 ป. ตร ี 12 12 63,500 762,000 
1.7 วิศวกรระบบอาวุโส ป. โท 18 4 107,700 430,800 
1.8 วิศวกรระบบ ป. ตร ี 12 8 63,500 508,000 
1.9 นักเขียนโปรแกรมระบบอาวุโส ป. โท 18 4 107,700 430,800 
1.10 นักเขียนโปรแกรมระบบ 1 ป. ตร ี 12 8 63,500 508,000 
1.11 นักเขียนโปรแกรมระบบ 2 ป. ตร ี 12 8 63,500 508,000 
1.12 เลขานุการโครงการ ป. ตร ี 8 12 42,000 504,000 

2 ค่าด าเนินการ - - - 909,200 909,200 
     รวม 9,800,000 
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AP105  โครงการพัฒนาระบบส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

ล าดับท่ี รายการ 
วุฒิการศึกษา 

ไม่ต่ ากว่า 
ประสบการณ์ 

(ปี) 
จ านวน 

(คน-เดือน) 
ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคารวม 
(บาท) 

1 ค่าจ้างบุคลากร 
1.1 ผู้จัดการโครงการ ป. โท 28 4 168,600 674,400 
1.2 ผู้เช่ียวชาญด้านระบบสารสนเทศ ป. เอก 28 2 168,600 337,200 
1.3 นักวิเคราะหร์ะบบอาวุโส ป. โท 18 3 107,700 323,100 
1.4 นักวิเคราะหร์ะบบ ป. ตร ี 12 6 63,500 381,000 
1.5 วิศวกรระบบอาวุโส ป. โท 18 3 107,700 323,100 
1.6 วิศวกรระบบ ป. ตร ี 12 4 63,500 254,000 
1.7 นักเขียนโปรแกรมระบบ 1 ป. ตร ี 12 5 63,500 317,500 
1.8 นักเขียนโปรแกรมระบบ 2 ป. ตร ี 12 5 63,500 317,500 
1.9 เลขานกุารโครงการ ป. ตร ี 8 8 42,000 336,000 
2 ค่าด าเนินการ - - - 326,400 326,400 
     รวม 3,590,000 
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AP106 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบูรณาการข้อมูลการให้บริการงานยุติธรรม 

ล าดับท่ี รายการ 
วุฒิการศึกษา 

ไม่ต่ ากว่า 
ประสบการณ์ 

(ปี) 
จ านวน 

(คน-เดือน) 
ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคารวม 
(บาท) 

1 ค่าจ้างบุคลากร 
1.1 ผู้จัดการโครงการ ป. โท 28 12 168,600 2,023,200 
1.2 ผู้เช่ียวชาญด้านมาตรฐานข้อมลู ป. เอก 28 10 168,600 1,686,000 
1.3 ผู้เช่ียวชาญด้านระบบสารสนเทศ ป. เอก 28 10 168,600 1,686,000 
1.4 ผู้เช่ียวชาญด้านระบบเครือข่าย ป. เอก 28 10 168,600 1,686,000 
1.5 นักวิเคราะหร์ะบบอาวุโส ป. โท 18 10 107,700 1,077,000 
1.6 นักวิเคราะหร์ะบบ 1 ป. ตร ี 12 10 63,500 635,000 
1.7 นักวิเคราะหร์ะบบ 2 ป. ตร ี 12 10 63,500 635,000 
1.8 นักวิเคราะหร์ะบบ 3 ป. ตร ี 12 10 63,500 635,000 
1.9 นักวิเคราะหร์ะบบ 4 ป. ตร ี 12 10 63,500 635,000 
1.10 วิศวกรระบบอาวุโส ป. โท 18 10 107,700 1,077,000 
1.11 วิศวกรระบบ 1 ป. ตร ี 12 10 63,500 635,000 
1.12 วิศวกรระบบ 2 ป. ตร ี 12 10 63,500 635,000 
1.13 วิศวกรระบบ 3 ป. ตร ี 12 10 63,500 635,000 
1.14 นักเขียนโปรแกรมระบบอาวุโส 1 ป. โท 18 10 107,700 1,077,000 
1.15 นักเขียนโปรแกรมระบบอาวุโส 2 ป. โท 18 10 107,700 1,077,000 
1.16 นักเขียนโปรแกรมระบบ 1 ป. ตร ี 12 10 63,500 635,000 
1.17 นักเขียนโปรแกรมระบบ 2 ป. ตร ี 12 10 63,500 635,000 
1.18 นักเขียนโปรแกรมระบบ 3 ป. ตร ี 12 10 63,500 635,000 
1.19 เลขานกุารโครงการ ป. ตร ี 8 12 42,000 504,000 

2 ค่าด าเนินการ - - - 1,824,300 1,824,300 
     รวม 20,067,500 
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AP107 โครงการพัฒนาระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ 

ล าดับท่ี รายการ 
วุฒิการศึกษา 

ไม่ต่ ากว่า 
ประสบการณ์ 

(ปี) 
จ านวน 

(คน-เดือน) 
ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคารวม 
(บาท) 

1 ค่าจ้างบุคลากร 
1.1 ผู้จัดการโครงการ ป. โท 28 4 168,600 674,400 
1.2 นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส ป. โท 18 2 107,700 215,400 
1.3 นักวิเคราะห์ระบบ 1 ป. ตร ี 12 5 63,500 317,500 
1.4 วิศวกรระบบ 1 ป. ตร ี 12 3 63,500 190,500 
1.5 นักเขียนโปรแกรมระบบอาวุโส ป. โท 18 4 107,700 430,800 
1.6 นักเขียนโปรแกรมระบบ 1 ป. ตร ี 12 4 63,500 254,000 
1.7 เลขานุการโครงการ ป. ตร ี 8 6 42,000 252,000 
2 ค่าด าเนินการ - - - 233,400 233,400 
     รวม 2,568,000 

 

AP108 โครงการพัฒนาระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 

ล าดับท่ี รายการ 
วุฒิการศึกษา 

ไม่ต่ ากว่า 
ประสบการณ์ 

(ปี) 
จ านวน 

(คน-เดือน) 
ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคารวม 
(บาท) 

1 ค่าจ้างบุคลากร 
1.1 ผู้จัดการโครงการ ป. โท 28 3 168,600 505,800 
1.2 นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส ป. โท 18 2 107,700 215,400 
1.3 นักวิเคราะห์ระบบ 1 ป. ตร ี 12 3 63,500 190,500 
1.4 วิศวกรระบบ 1 ป. ตร ี 12 2 63,500 127,000 
1.5 นักเขียนโปรแกรมระบบ 1 ป. ตร ี 12 3 63,500 190,500 
1.6 เลขานุการโครงการ ป. ตร ี 8 6 42,000 252,000 
2 ค่าด าเนินการ - - - 147,800 147,800 
     รวม 1,629,000 
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AP109  โครงการพัฒนาระบบทะเบียนครุภัณฑ์ 

ล าดับท่ี รายการ วุฒิการศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า 

ประสบการณ์ 
(ปี) 

จ านวน 
(คน-เดือน) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคารวม 
(บาท) 

1 ค่าจ้างบุคลากร 
1.1 ผู้จัดการโครงการ ป. โท 28 6 168,600 1,348,800 
1.2 ผู้เช่ียวชาญด้านระบบสารสนเทศ ป. เอก 28 4 168,600 674,400 
1.3 ผู้เช่ียวชาญด้านโครงสร้าง

พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ป. เอก 28 4 168,600 674,400 

1.4 นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส ป. โท 18 6 107,700 646,200 
1.5 นักวิเคราะห์ระบบ 1 ป. ตร ี 12 6 63,500 381,000 
1.6 นักวิเคราะห์ระบบ 2 ป. ตร ี 12 6 63,500 381,000 
1.7 วิศวกรระบบอาวุโส ป. โท 18 4 107,700 430,800 
1.8 วิศวกรระบบ 1 ป. ตร ี 12 4 63,500 254,000 
1.9 วิศวกรระบบ 2 ป. ตร ี 12 4 63,500 254,000 
1.10 นักเขียนโปรแกรมระบบอาวุโส ป. โท 18 4 107,700 430,800 
1.11 นักเขียนโปรแกรมระบบ 1 ป. ตร ี 12 4 63,500 254,000 
1.12 นักเขียนโปรแกรมระบบ 2 ป. ตร ี 12 4 63,500 254,000 
1.13 นักเขียนโปรแกรมระบบ 3 ป. ตร ี 12 4 63,500 254,000 
1.14 นักเขียนโปรแกรมระบบ 4 ป. ตร ี 12 4 63,500 254,000 
1.15 เลขานุการโครงการ ป. ตร ี 8 6 42,000 336,000 

2 ค่าด าเนินการ - - - 682,600 682,600 
     รวม 7,510,000 
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AP110  โครงการพัฒนาระบบนัดหมายประชุม 

ล าดับท่ี รายการ 
วุฒิการศึกษา 

ไม่ต่ ากว่า 
ประสบการณ์ 

(ปี) 
จ านวน 

(คน-เดือน) 
ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคารวม 
(บาท) 

1 ค่าจ้างบุคลากร 
1.1 ผู้จัดการโครงการ ป. โท 15 4 88,300 353,200 
1.2 นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส ป. โท 10 2 61,200 122,400 
1.3 นักวิเคราะห์ระบบ ป. ตร ี 10 3 55,200 165,600 
1.4 วิศวกรระบบ ป. ตร ี 10 3 55,200 165,600 
1.5 นักเขียนโปรแกรมระบบ 1 ป. ตร ี 10 3 55,200 165,600 
1.6 นักเขียนโปรแกรมระบบ 2 ป. ตร ี 10 3 55,200 165,600 
1.7 เลขานุการโครงการ ป. ตร ี 10 6 42,000 252,000 
2 ค่าด าเนินการ - - - 139,000 139,000 
     รวม 1,529,000 

 
AP111 โครงการจัดหาเครื่องจัดการอิเล็กทรอนิกส์ 
เกณฑ์ราคากลางจาก 3 บริษัท งบประมาณ 10,345,000 บาท 
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AP112 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและกระบวนงานอิเล็กทรอนิกส์ 
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ล าดับท่ี รายการ จ านวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคารวม 
(บาท) 

1 สิทธ์ิการใช้งานระบบแม่ข่ายหลัก 1 ชุด 900,000 900,000 
2 สิทธ์ิการใช้งานระบบแม่ข่ายเพื่อควบคุมคุณภาพ 1 ชุด 500,200 500,200 
3 สิทธ์ิการใช้งานระบบแม่ข่ายเพื่อการพัฒนา 1 ชุด 572,000 572,000 
4 สิทธ์ิการใช้งานระบบ 682 ชุด 10,000 6,820,000 
5 งานวิเคราะห์และปรบัปรุงกระบวนงาน 1 งาน 2,455,200 2,455,200 
6 งานพัฒนาระบบกระบวนงานอเิลก็ทรอนิกส์ 1 งาน 6,011,400 6,011,400 
7 งานพัฒนาระบบแบบฟอรม์อิเล็กทรอนกิส์ 1 งาน 3,326,800 3,326,800 
8 งานเช่ือมโยงข้อมลูด้านกระบวนงาน 1 งาน 2,044,100 2,044,100 
9 งานฝึกอบรมผู้ดูแลระบบ 5 หลักสูตร 10 คน 100,000 1,000,000 
10 งานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 1 หลักสูตร 682 คน 2,000 1,364,000 
11 งานจัดหาเจ้าหน้าทีส่นับสนุนการปฏิบัติงาน  

2 คน จ านวน 3 ป ี
72 

คน-เดือน 
36,000 2,592,000 

12 ค่าด าเนินการ - 1,930,999 1,930,999 
   รวมท้ังหมด 29,516,699 

 

  



หน้า ข-28 
 

AP112 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและกระบวนงานอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างบุคลากรพฒันาระบบสารสนเทศ 

ล าดับท่ี รายการ 
วุฒิ

การศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า 

ประสบการณ์ 
(ปี) 

จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
(เดือน) 

 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคารวม 
(บาท) 

1 งานวิเคราะห์และปรบัปรุงกระบวนงาน 
1.1 ผู้จัดการโครงการ 1 ป. โท 11 1 9 67,300 605,700 
1.2 ผู้เช่ียวชาญ 

ด้านกระบวนงาน
อิเลก็ทรอนิกส ์

ป. โท 11 2 5 67,300 673,000 

1.3 ผู้เช่ียวชาญด้านฐานข้อมูล ป. โท 11 1 5 67,300 336,500 
1.4 นักวิเคราะหร์ะบบ ป. โท 4 4 7 36,000 1,008,000 
2 งานพัฒนาระบบกระบวนงานอเิลก็ทรอนิกส์ 

2.1 ผู้จัดการโครงการ  ป. โท 11 1 9 67,300 605,700 
2.2 ผู้เช่ียวชาญ 

ด้านกระบวนงาน
อิเลก็ทรอนิกส ์ 

ป. โท 11 1 4 67,300 269,200 

2.3 ผู้เช่ียวชาญด้านฐานข้อมูล ป. ตร ี 4 1 5 67,300 336,500 
2.4 นักวิเคราะหร์ะบบ ป. ตร ี 4 10 5 36,000 1,800,000 
2.5 นักเขียนโปรแกรมระบบ 1 ป. ตร ี 4 12 5 36,000 2,160,000 
2.6 นักเขียนโปรแกรมระบบ 2 ป. ตร ี 4 10 5 36,000 1,800,000 
     รวมท้ังหมด 9,594,600 

 

งบประมาณรวม 39,111,299 บาท 

  



หน้า ข-29 
 

AP113 โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 

ล าดับท่ี รายการ 
วุฒิการศึกษา 

ไม่ต่ ากว่า 
ประสบการณ์ 

(ปี) 
จ านวน 

(คน-เดือน) 
ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคารวม 
(บาท) 

1 ค่าจ้างบุคลากร 
1.1 ผู้จัดการโครงการ ป. โท 28 8 168,600 1,348,800 
1.2 นักวิเคราะหร์ะบบอาวุโส ป. โท 18 8 107,700 861,600 
1.3 นักวิเคราะหร์ะบบ  ป. ตร ี 12 10 63,500 635,000 
1.4 วิศวกรระบบอาวุโส ป. โท 18 4 107,700 430,800 
1.5 วิศวกรระบบ  ป. ตร ี 12 4 63,500 254,000 
1.6 นักเขียนโปรแกรมอาวุโส ป. โท 18 5 107,700 538,500 
1.7 นักเขียนโปรแกรม  ป. ตร ี 12 9 63,500 571,500 
1.8 เลขานุการโครงการ ป. ตร ี 8 12 42,000 504,000 
2 ค่าด าเนินการ - - - 514,400 514,400 
     รวม 5,658,000 

 

AP114 โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
วุฒิการศึกษา 

ไม่ต่ ากว่า 
ประสบการณ์ 

(ปี) 
จ านวน 

(คน-เดือน) 

ราคาต่อ
หน่วย 

(บาท/เดือน) 

ราคารวม 
(บาท) 

1 ค่าจ้างบุคลากร 
1.1 ผู้จัดการโครงการ ป. โท 28 4 168,600 674,400 
1.2 นักวิเคราะหร์ะบบอาวุโส ป. โท 18 2 107,700 215,400 
1.3 นักวิเคราะหร์ะบบ  ป. ตร ี 12 6 63,500 381,000 
1.4 วิศวกรระบบ  ป. ตร ี 12 6 63,500 381,000 
1.5 นักเขียนโปรแกรม 1 ป. ตร ี 12 6 63,500 381,000 
1.6 นักเขียนโปรแกรม 2 ป. ตร ี 12 6 63,500 381,000 
1.7 เลขานุการโครงการ ป. ตร ี 8 12 42,000 504,000 
2 ค่าด าเนินการ - - - 291,700 291,700 
     รวม 3,209,500 

 

  



หน้า ข-30 
 

AP201 โครงการพัฒนามาตรฐานเว็บไซต์ท่ีทุกคนสามารถเขา้ถึงได้ (Web Accessibility) กระทรวงยุติธรรม 

ล าดับท่ี รายการ 
วุฒิการศึกษา 

ไม่ต่ ากว่า 
ประสบการณ์ 

(ปี) 

จ านวน 
(คน-เดือน) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคารวม 
(บาท) 

1 ค่าจ้างบุคลากร 
1.1 ผู้จัดการโครงการ ป. โท 28 2 168,600 337,200 
1.2 นักวิเคราะหร์ะบบอาวุโส ป. โท 18 2 107,700 215,400 
1.3 นักวิเคราะหร์ะบบ  ป. ตร ี 12 4 63,500 254,000 
1.4 นักเขียนโปรแกรม  ป. ตร ี 12 3 63,500 190,500 
1.5 เลขานุการโครงการ ป. ตร ี 8 6 42,000 252,000 
2 ค่าด าเนินการ - - - 124,900 124,900 
     รวม 1,374,000 

 

AP202 โครงการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานสังกัด สป.ยธ. 

ล าดับท่ี รายการ 
วุฒิการศึกษา 

ไม่ต่ ากว่า 
ประสบการณ์ 

(ปี) 
จ านวน 

(คน-เดือน) 
ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคารวม 
(บาท) 

1 ค่าจ้างบุคลากร 
1.1 ผู้จัดการโครงการ ป. โท 28 5 168,600 843,000 
1.2 นักวิเคราะหร์ะบบอาวุโส ป. โท 18 5 107,700 538,500 
1.3 นักวิเคราะหร์ะบบ 1 ป. ตร ี 12 8 63,500 508,000 
1.4 นักเขียนโปรแกรมอาวุโส ป. ตร ี 12 7 107,700 753,900 
1.5 นักเขียนโปรแกรม  ป. ตร ี 12 9 63,500 571,500 
1.6 เลขานุการโครงการ ป. ตร ี 8 12 42,000 504,000 
2 ค่าด าเนินการ - - - 371,900 371,900 
     รวม 4,090,800 

 

  



หน้า ข-31 
 

AP203 โครงการพัฒนาเว็บไซต์ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

ล าดับท่ี รายการ 
วุฒิการศึกษา 

ไม่ต่ ากว่า 
ประสบการณ์ 

(ปี) 
จ านวน 

(คน-เดือน) 
ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคารวม 
(บาท) 

1 ค่าจ้างบุคลากร 
1.1 ผู้จัดการโครงการ ป. โท 28 5 168,600 843,000 
1.2 นักวิเคราะหร์ะบบอาวุโส ป. โท 18 5 107,700 538,500 
1.3 นักวิเคราะหร์ะบบ 1 ป. ตร ี 12 8 63,500 508,000 
1.4 นักเขียนโปรแกรมอาวุโส ป. ตร ี 12 7 107,700 753,900 
1.5 นักเขียนโปรแกรม 1 ป. ตร ี 12 9 63,500 571,500 
1.6 เลขานุการโครงการ ป. ตร ี 8 12 42,000 504,000 
2 ค่าด าเนินการ - - - 371,900 371,900 
     รวม 4,090,800 

 

AP204  โครงการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลความรู้ด้านกฎหมายเบ้ืองต้นแก่ประชาชน 

ล าดับท่ี รายการ 
วุฒิการศึกษา 

ไม่ต่ ากว่า 
ประสบการณ์ 

(ปี) 
จ านวน 

(คน-เดือน) 
ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคารวม 
(บาท) 

1 ค่าจ้างบุคลากร 
1.1 ผู้จัดการโครงการ ป. โท 28 8 168,600 1,348,800 
1.2 ผู้เช่ียวชาญด้านระบบ

สารสนเทศ 
ป. เอก 28 

4 168,600 674,400 

1.3 ผู้เช่ียวชาญด้านระบบ
เครือข่าย 

ป. เอก 28 
4 

168,600 674,400 

1.4 นักวิเคราะหร์ะบบอาวุโส ป. โท 18 5 107,700 538,500 
1.5 นักวิเคราะหร์ะบบ  ป. ตร ี 12 9 63,500 571,500 
1.6 วิศวกรระบบอาวุโส ป. โท 18 5 107,700 538,500 
1.7 วิศวกรระบบ  ป. ตร ี 12 9 63,500 571,500 
1.8 นักเขียนโปรแกรมอาวุโส ป. โท 18 5 107,700 538,500 
1.9 นักเขียนโปรแกรม 1 ป. ตร ี 12 8 63,500 508,000 
1.10 นักเขียนโปรแกรม 2 ป. ตร ี 12 8 63,500 508,000 
1.11 นักเขียนโปรแกรม 3 ป. ตร ี 12 8 63,500 508,000 
1.12 เลขานุการโครงการ ป. ตร ี 8 12 42,000 504,000 

2 ค่าด าเนินการ - - - 748,400 748,400 
     รวม 8,232,500 

 

  



หน้า ข-32 
 

AP205  โครงการพัฒนาระบบเพ่ือรองรับการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

ล าดับท่ี รายการ 
วุฒิการศึกษา 

ไม่ต่ ากว่า 
ประสบการณ์ 

(ปี) 
จ านวน 

(คน-เดือน) 
ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคารวม 
(บาท) 

1 ค่าจ้างบุคลากร 
1.1 ผู้จัดการโครงการ ป. โท 28 2 168,600 337,200 
1.2 นักวิเคราะหร์ะบบ  ป. ตร ี 12 3 63,500 190,500 
1.3 นักเขียนโปรแกรม  ป. ตร ี 12 3 63,500 190,500 
1.4 เลขานุการโครงการ ป. ตร ี 8 6 42,000 252,000 
2 ค่าด าเนินการ - - - 97,000 97,000 
     รวม 1,067,200 

 

 

AP206 โครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ กระทรวงยุติธรรม 

ล าดับท่ี รายการ 
วุฒิการศึกษา 

ไม่ต่ ากว่า 
ประสบการณ์ 

(ปี) 
จ านวน 

(คน-เดือน) 
ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคารวม 
(บาท) 

1 ค่าจ้างบุคลากร 
1.1 ผู้จัดการโครงการ ป. โท 28 4 168,600 674,400 
1.2 นักวิเคราะหร์ะบบอาวุโส ป. โท 18 2 107,700 215,400 
1.3 นักวิเคราะหร์ะบบ  ป. ตร ี 12 6 63,500 381,000 
1.4 วิศวกรระบบ  ป. ตร ี 12 6 63,500 381,000 
1.5 นักเขียนโปรแกรม 1 ป. ตร ี 12 6 63,500 381,000 
1.6 นักเขียนโปรแกรม 2 ป. ตร ี 12 6 63,500 381,000 
1.7 เลขานุการโครงการ ป. ตร ี 8 12 42,000 504,000 
2 ค่าด าเนินการ - - - 291,700 291,700 
     รวม 3,209,500 

 
 



หน้า ค-1 

ผนวก ค หลักสูตรการฝึกอบรม 
 

ตัวอย่างการค านวณงบประมาณโครงการการจัดฝึกอบรมข้าราชการ ประเภท ก ในสถานที่ราชการ  
อ้างอิงจากหลัก เกณฑ์  อัตราค่าใช้จ่ าย และแนวทางการพิ จารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ปี 2560 

ล าดับ รายการ 
จ านวน 

 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

1 

ค่าสมนาคุณวิทยากร 
(วิทยากรที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ  
1,600 บาท X 1 คน x 12 ช.ม.) 
*หมายเหตุ 
วันละ 6 ช.ม. จ านวน 2 วัน 

1  1,600 19,200 

2 

ค่าสมนาคุณวิทยากรสนับสนุน 
(1,200 บาท X 1 คน x 12 ช.ม.) 
*หมายเหตุ 
วันละ 6 ช.ม. จ านวน 2 วัน 

1 1,200 14,400 

3 ค่าเอกสารประกอบการสมัมนา 10 70 700 

4 

ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 
(12 คน x 200 บาท x 2 วัน) 
(ผู้เข้าร่วมสมัมนา + คณะวิทยากร = 12 คน) 
*หมายเหตุ 
ค่าอาหารไมค่รบมือ้ จ านวน 2 วัน 

12 200 4,800 

5 

ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
(12 คน x 70 บาท x 2 วัน) 
(ผู้เข้าร่วมสมัมนา + คณะวิทยากร = 12 คน) 
*หมายเหตุ 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 2 มื้อ จ านวน 2 วัน 

12 70 1,680 

6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - 5,000 5,000 
   รวม 45,780 

 

 



หน้า ค-2 

รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม 
HRM01 โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้บริหารระดับสูง (สรอ.)  
(e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO) 
รายละเอียดหลักสูตรดังเอกสารแนบท้าย 
 
 

HRM02 หลักสูตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (System Development Process and Methods) 
วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในวงจรการพัฒนาระบบและเครื่องมือพัฒนา Software 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบและการใช้จริง รวมถึงการควบคุมระบบ

และการรักษาความปลอดภัยของระบบ 
กรอบเน้ือหาของหลักสูตร 
     เนื้อหาหลักประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติแบบ Workshop เพื่อให้เห็นถึง 

 ระบบประมวลผลข้อมูล System Software และ Application Software 
 ข้ันตอนหลัก ๆ ในการพัฒนาระบบ และวงจรของระบบ โดยเริ่มจาก วิเคราะห์ พัฒนา การปล่อย

ระบบออกใช้ การใช้ระบบ การบ ารุงรักษา และการรื้อถอน 
 คุณสมบัติเบื้องต้นที่จ าเป็นต่อการออกแบบระบบ อาทิ  คุณลักษณะขององค์กร หรือคุณสมบัติ 

ทางเทคนิค 
 เครื่องมือในการแก้ไข ติดตั้ง ทดสอบ และ Debug ระบบ 
 แนวทางการทดสอบ และการทบทวนระบบในรูปแบบต่าง ๆ ในแต่ละข้ันตอนของวงจรการพัฒนาระบบ 
 ขั้นตอนหลัก ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปล่อยระบบออกสู่การใช้จริง อาทิ  การย้ายข้อมูล  

การถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ใช้ระบบ และการช่วยเหลือผู้ใช้  
 ความเสี่ยงที่อาจท าให้ระบบล่ม พร้อมทั้งมาตรการในการป้องกันข้อมูลส าคัญขององค์กร และข้ันตอน

การรักษาความปลอดภัยในภาวะปกติ 
 ผลกระทบของการพัฒนาโครงสร้างทางเทคโนโลยี 

 
HRM03 หลักสูตรการบริหารข้อมูลและฐานข้อมูล (Data Management and Databases)  
วัตถุประสงค์  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างฐานข้อมูล และการจัดรูปแบบข้อมูล 
(Data Modeling)  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการฐานข้อมูลและระบบความปลอดภัย 
กรอบเน้ือหาของหลักสูตร  
     เนื้อหาหลักประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติแบบ Workshop เพื่อให้เห็นถึง  

 ความส าคัญของการบันทึกข้อมูลแบบถาวรเพื่อใช้ส าหรับการประมวลและรายงานผลเข้าสู่ระบบ  
 การออกแบบและการบ ารุงรักษาส าหรับระบบฐานข้อมูลที่รองรับหลากหลายผู้ใช้ (Multi-user)  
 ระบบการจัดการไฟล์ (File Management System) และระบบการจัดการฐานข้อมูล (DBMS)  
 องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล อาทิ ไฟล์ข้อมูล รายการข้อมูล ดัชนีข้อมูล ข้อมูลสถิติ   
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HRM03 หลักสูตรการบริหารข้อมูลและฐานข้อมูล (Data Management and Databases) (ต่อ) 
 องค์ประกอบของระบบจัดการฐานข้อมูล อาทิ การเรียกใช้ข้อมูล การสร้างรายงาน เครื่องมือจัดการ

ฐานข้อมูล การส ารอง/การกู้ข้อมูล   
 แนวคิดของ “ข้อมูล” และรูปแบบข้อมูลต่าง ๆ อาทิ Object-based Logical, Record-based Logical 

และ Physical Data  
 หลักการของ Object-based Logical Model อาทิ รูปแบบ Entity-relationship และ Object-oriented  
 รูปแบบค าสั่งและองค์ประกอบส าคัญของ SQL อาทิ การก าหนดรูปแบบข้อมูล (DDL) การใช้ประโยชน์

จากข้อมูล (DML) และการควบคุมข้อมูล (DCL)  
 ข้ันตอนการจัดการฐานข้อมูลที่ส าคัญ อาทิ การจัดโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล วิธีการเข้าใช้งาน หรือ

การอนุมัติให้ผู้ใช้เข้าใช้งาน 
 ประเด็นและนโยบายด้านความปลอดภัยและจรรยาบรรณการใช้ข้อมูล (CIA – Confidentiality, 

Integrity, Availability)  
 แผนการกู้ข้อมูลเมื่อเกิดปัญหาในรูปแบบต่างๆ  
 แนวคิดและองค์ประกอบของการสร้างคลังข้อมูล (Data Warehouse – DW) รวมถึงแนวคิดของการท า 

Data Mining และหลักการที่ใช้ในระบบคลังข้อมูล 
 
HRM04 หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม (Programming) รวมถึงการทดสอบ 
วัตถุประสงค์ 

 เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝกึอบรมมีความรู้ความเข้าใจในวิธีและเทคนิคการออกแบบ Software 
 เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝกึอบรมมีความรู้ความเข้าใจในภาษาส าหรบัการเขียนโปรแกรม 
 เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝกึอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการทดสอบระบบ 
 เพื่อใหผู้้เข้าฝึกอบรมมีโอกาสทดลองเขียนโปรแกรมง่าย ๆ 

กรอบเน้ือหาของหลักสูตร 
    เนื้อหาหลักประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติแบบ Workshop เพื่อใหเ้ห็นถึง 

 วิธีและเทคนิคการออกแบบ Software 
 แนวคิดและแนวทางการออกแบบโปรแกรมด้วยวิธีต่าง ๆ 
 ความแตกต่างระหว่างการพฒันา Software แบบ Open Source และ Proprietary 
 ภาษาส าหรับการเขียนโปรแกรมในรปูแบบต่างๆ และความเข้าใจเกี่ยวกับ Syntax 
 ความบกพร่อง และสาเหตุการล่มของระบบ รวมทั้งแนวทางการทดสอบระบบในระดับต่าง ๆ 
 งานเอกสารที่ใช้ในการพฒันาระบบและการจัดท าผลงานส่งมอบ 
 วิธีการบ ารุงรักษาระบบที่เหมาะสม อาทิ การตรวจสอบการลงค าสัง่ทดสอบอัตโนมัติในระบบ  
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HRM05 หลักสูตรการออกแบบเว็บไซต์และการเชื่อมประสานระหว่างผู้ใช้และคอมพิวเตอร์  
(User Interface and Web Design) 
วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเช่ือมประสานระหว่างผู้ใช้และคอมพิวเตอร์
รวมถึงแนวทางและมาตรฐาน 

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางและวิธีการออกแบบหน้าเว็บไซต์ 
กรอบเน้ือหาของหลักสูตร 
    เนื้อหาหลักประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติแบบ Workshop เพื่อให้เห็นถึง 

 แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการสื่อสาร อาทิ  ผู้ส่งสาร สาร และผู้รับสาร พร้อมทั้งวิธีการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพได้ 

 แนวคิดของการสร้างหน้าจอผู้ใช้งาน และรูปแบบต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ส าหรับการสื่อสาร
ส าหรับมนุษย์ อาทิ ภาพ เสียง กลิ่นเทียม หรือสัมผัสเทียม 

 รูปแบบการทดสอบประสิทธิภาพของหน้าจอผู้ใช้งานเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์ของการออกแบบ 
 ที่มาของการใช้ Internet และ World Wide Web รวมถึง Hypertext และ Hypermedia 
 องค์ประกอบหลักๆ ที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บไซต์ 
 ความเข้าใจในความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ใช้หน้าเว็บไซต์ และความเสี่ยงของการส่งสารที่มาก

เกินความจ าเป็นในหน้าเว็บไซต์ 
 หลักการ เครื่องมือและข้ันตอนของการพัฒนาเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับผู้ใช้ (User-friendly) และคุณสมบัติ

ที่ใช้วัดคุณภาพของหน้าเว็บไซต ์
 แนวคิดและการใช้ HTML XHTML และการ Markup รวมถึงภาษาต่างๆ ส าหรับการเขียนโปรแกรม 
 ประเด็นท้าทายในการรวบรวม Web-based System เข้ากับระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันขององค์กร 

 
HRM06 หลักสูตรการออกแบบ ผลิตและตกแต่งภาพเคลือ่นไหว (Animation) 
วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการออกแบบ ผลิตและตกแต่งภาพเคลื่อนไหว 
(Animation) 

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทดลองผลิตและตกแต่งภาพเคลื่อนไหว (Animation) 
กรอบเน้ือหาของหลักสูตร 
     เนื้อหาหลักประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติแบบ Workshop เพื่อให้เห็นถึง 

 แนวคิดของกราฟิกและภาพเคลื่อนไหว (Animation) ทั้งในแบบ Bitmap และ Vector ระบบภาพ
และเสียง Digital 

 แนวทางการน าภาพเคลื่อนไหวมาใช้และรูปแบบมาตรฐาน 
 ประโยชน์ของการใช้ภาพเขียน รูปภาพ สี ภาพเคลื่อนไหว 
 หลักการในการออกแบบกราฟิก อาทิ Balance, Harmony, ContrastVariety 
 โปรแกรมที่ใช้ในการผลิตและตกแต่งภาพเคลื่อนไหว 
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HRM07 หลักสูตร IT Administration 
       จะแบ่งออกเป็นหลักสูตรย่อยท้ังหมด 4 ส่วนย่อย ดังต่อไปน้ี 
ก. Hardware 
วัตถุประสงค์ 

 เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝกึอบรมมีกรอบความคิดและเทคโนโลยสีมัยใหม่ทีเ่กี่ยวกับ Hardware 
 เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝกึอบรมมีโอกาสทดลองงานที่เกี่ยวกับ Hardware ใหม่ ๆ 

กรอบเน้ือหาของหลักสูตร 
     เนื้อหาหลักประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติแบบ Workshop เพื่อให้เห็นถึง 

 Personal Computer และ Motherboards 
 BIOS ได้แก่ ระบบการท างาน ระบบการจัดเก็บ รวมทั้งท าความรู้จักกับองค์ประกอบและการท างาน 

ที่เกี่ยวข้อง อาทิ POST, SETUP, CMOS, Firmware 
 Microprocessors 
 Buses and System Resources 
 Interfaces, Mass Storage 
 Video Display 
 Printers 

ข. Operating Systems 
วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีกรอบความคิดและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวกับ Operating Systems 
(ระบบจัดการ) 

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมโีอกาสทดลองงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับระบบจัดการ (Operating Systems) 
ใหม่ ๆ 

กรอบเน้ือหาของหลักสูตร   
     เนื้อหาหลักประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติแบบ Workshop เพื่อให้เห็นถึง 

 การท างานและการใช้ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงคุณลักษณะต่าง  ๆ ของ
ระบบปฏิบัติการ อาทิ CLI GUI Interactivity 

 ความเข้าใจถึงความส าคัญ องค์ประกอบพื้นฐาน การท างาน และคุณลักษณะเบื้องต้นของ Server 
 System Configuration 
 Disk Management และ Disk Maintenance 
 แนวทางในการ Diagnosing and Troubleshooting  
 การบริหารจัดการฐานข้อมูล (Databases)        
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ค. Network 
วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีกรอบความคิดและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวกับการบริหารโครงข่าย 
(Network) 

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีโอกาสทดลองงานที่เกี่ยวกับการบริหารโครงข่าย (Network) 
กรอบเน้ือหาของหลักสูตร 
     เนื้อหาหลักประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติแบบ Workshop เพื่อให้เห็นถึง 

 การอธิบายถึงการท างาน และความแตกต่างของ  OSI ในแต่ละระดับ (Layer) ได้ (Physical, 
Datalink, Network, Transport, Session, Presentation และ Application) 

 แนวคิดและการท างานระบบต่าง ๆ ดังนี ้OSI Reference Model, Physical, Data Link and Network 
Layers, TELNET, File Transfer Protocol (FTP) , WWW, e-Mail, Groupware and Sharing, 
Network Services Usage and Configuration 

ง. IT Security 
วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีกรอบความคิดและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย
ทางเทคโนโลยี (IT Security) 

 เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีโอกาสทดลองงานที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยี  
(IT Security) 

กรอบเน้ือหาของหลักสูตร 
     เนื้อหาหลักประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติแบบ Workshop เพื่อให้เห็นถึง 

 Authentication และความจ าเป็นในการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบต่างๆ (Availability) 
 Malware รวมถึงรูปแบบโปรแกรมท าลายข้อมูลเบื้องต้น อาทิ  Trojans ไวรัส และ Worms  

และความเข้าใจถึงการท างานของโปรแกรมป้องกันไวรัส (Anti-Virus) 
 Public Key Infrastructure 
 Network Security รวมถึงรูปแบบของภัยคุกคามต่อระบบความปลอดภัย 
 Firewalls 
 Social Ethical and Legal Aspects of Computer Security 
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HRM08 หลักสูตรการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของส่วนราชการ ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ เรื่องการการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลที่สอดคล้องกับ 
แผนแม่บท ICT ของประเทศไทย (ICT2020) 

 เพื่อ ให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระส า คัญของแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
การประยุกต์ใช้และสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงาน 

กรอบเน้ือหาของหลักสูตร 
 ความจ าเป็นในการใช้ ICT ในเชิงกลยุทธ์ และความส าคัญในการปรับแผนกลยุทธ์ทาง ICT ให้เข้ากับ

กลยุทธ์ของส่วนราชการ 
 แนวคิดและความตระหนักรู้ของความส าคัญในการปฏิบัติงานภายใต้แผนแม่บท ICT ของประเทศไทย 

(ICT2020) 
 แนวคิดและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
 ที่มาที่ไปของการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับต่างๆ 
 ICT2020 e-Government Project และแนวโน้มของ ICT ประเทศไทย 

 
HRM09 หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของส่วนราชการ 
วัตถุประสงค์ 

 เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝกึอบรมได้ทดลองน าความรู้มาจัดท าแผนปฏิบัติการดจิิทลัของส่วนราชการ 
 เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝกึอบรมได้ฝึกปฏิบัตกิารหาข้อมลูประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจทิัล 

กรอบเน้ือหาของหลักสูตร 
 แนวคิดและรูปแบบเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทลั 
 การทดลองปฏิบัติตามข้ันตอนและวิธีการ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

 
HRM10 หลักสูตรเทคนิคการแก้ไขปัญหาระบบ IT แบบมืออาชีพ 
วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในระบบ IT ในหน่วยงาน และแนวทาง 
การแก้ไข 

 เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจกระบวนการในการให้บริการ และสนับสนุนแบบมืออาชีพในศูนย์ IT 
กรอบเน้ือหาของหลักสูตร 

 แนวคิดเรื่องการบริการและสนับสนุนผู้ใช้งานในส่วนราชการแบบมืออาชีพเพื่อให้ผู้ใช้สามารถน า IT 
มาประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ 

 กรณีศึกษาปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในงานบริการและสนับสนุนของศูนย์ IT และเทคนิคในการแก้ไขปัญหา 
 เทคนิคการรวบรวมปัญหา 
 เทคนิคหรอืแนวทางการแก้ไขที่ได้ผล 
 เทคนิคการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ IT ที่เกิดความเสียหาย 
 การก ากบัดูแลการใหบ้รกิารของผู้ขายอุปกรณ์ (Supplier or Outsource Vendors) 
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HRM11 หลักสูตรเทคนิคการติดตั้ง และการบ ารุงรักษาระบบ IT ในส่วนราชการ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจเทคนิคและความรู้ใหม่ที่เกี่ยวกับการติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์ 
และเครือข่าย 

 เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจกระบวนการในการบ ารุงรักษาระบบ IT ผ่านกรณีศึกษา 
กรอบเน้ือหาของหลักสูตร 

 เทคนิคและความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับการติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่าย 
 เทคนิคการจัดท าแผนภาพไดอะแกรมของระบบเครือข่าย 
 ข้ันตอนการจัดท าบัญชีระบบฮาร์ดแวรซ์อฟต์แวร์และ อุปกรณ์อื่นๆ 
 แนวทางการบันทึกการปฏิบัติงาน ปัญหาและเวลาที่เกิดปัญหา การแก้ไขเบื้องต้น และผลการแก้ปัญหา 
 แนวทางการบ ารุงรักษาระบบ IT เชิงรุก 

 
HRM12 หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ขั้นพ้ืนฐาน 
วัตถุประสงค์ 

 เพื่อใหผู้้เข้าฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 
 เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมผ่านการทดสอบตามเกณฑ์การประเมิณสมรรถนะ ตามแผนพัฒนาบุคลากร  

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม 
กรอบเน้ือหาของหลักสูตร 

 Microsoft Word เบื้องต้น 
 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม 
 การซ่อนและแสดงแถบเครื่องมือ 
 การแก้ไขข้อมูล 
 การลบข้อมลู 
 การย้ายและคัดลอกข้อมูล 
 ก าหนดรปูแบบให้กบัข้อมลู วันที่ ตัวเลข 
 ตีเส้นขอบตาราง 
 แบ่งหน้ากระดาษ 
 การสัง่พิมพ ์
 ทดสอบก่อน-หลังการอบรม 
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HRM13 หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ขั้นสูง 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 เพื่อใหผู้้เข้าฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 
 เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมผ่านการทดสอบตามเกณฑ์การประเมิณสมรรถนะ ตามแผนพัฒนาบุคลากร  

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม 
กรอบเน้ือหาของหลักสูตร 

 ทบทวน วิธีการใช้ค าสั่งพื้นฐานในโปรแกรม Word  
 สร้างรายงาน และการอ้างอิง 
o สร้างปกรายงาน Cover Page 
o ข้อความในหัวกระดาษ และท้ายกระดาษ Header-Footer 
o เพิ่มค าอธิบายรูปภาพ Caption 
o การสร้างสารบัญ Table of Contents 
o การท าดัชนี Index 
o การใสเ่ชิงอรรถ และอ้างอิงท้ายเรื่อง Footnote-Endnote 
o การสร้าง Bookmark 
o การท า Cross-Reference เพื่อโยงงานอ้างอิง 
o ใส่ลายน้ าใหเ้อกสาร Watermark 

 การสร้าง และการใช้งานส่วนประกอบด่วน Quick Parts 
 สร้างฟอรม์กรอกข้อมลูส าเร็จรูป 
o สร้าง และก าหนดคุณสมบัติของฟลิด์ แบบข้อความ, Drop-Down List  

และวันที่ Date 
o แทรก และใช้งานฟลิด์แกลลอรีส่ าเร็จรูปและฟลิด์รปูภาพ 
o ป้องกันฟอรม์ให้กรอกข้อมูลได้เฉพาะส่วน Protect Form 

 เรียนรู้ข้ันตอนการท า จดหมายเวียน Mail Merge 
o ข้ันตอนการจัดท า จดหมายเวียน Mail Merge 
o วิธีการสร้างฐานข้อมลูผูร้ับจดหมาย Data Source หรอื ดึงจากแหล่งข้อมูลอื่นอย่าง Outlook 
o น าช่ือ นามสกุล ที่อยู่ของผูร้ับ มาจัดท าซองจดหมาย Envelope 

 ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเอกสาร และการเปรียบเทียบเอกสาร Track Changes-Compare 
Documents 
o วิธีเปิด และปิดเครื่องมือติดตามการเปลี่ยนแปลงเอกสาร 
o ก าหนดตัวเลอืกการติดตาม 
o การยอมรับ และไม่ยอมรับ หากเอกสารถูกเปลี่ยนแปลง 

 ก าหนดความปลอดภัยให้กับไฟลเ์อกสาร 
o การตั้งค่า และวิธีการเพื่อการกู้คืนไฟล ์
o ก าหนดรหัสผ่าน เพื่อการป้องกันไฟล์ข้อมลู 

 การใช้งานของไฟล์ Microsoft Word ที่ต่างเวอร์ช่ันกัน 
 Workshop : สร้างแผ่นพบั โบรชัวร์ ใบปลิว นามบัตร 
 ทดสอบก่อน-หลังการอบรม 
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HRM14 หลักสูตรอินเทอร์เน็ตเบ้ืองต้น 
วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่ตรงตามความต้องการได้อย่างรวดเร็ว 
 มีความรู้และทักษะการใช้อินเทอร์เน็ต 

กรอบเน้ือหาของหลักสูตร 
 บอกสาระส าคัญของ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ได้ 
 สามารถใช้ e-mail ได้ 
 สามารถสืบค้นข้อมลูได ้
 สามารถวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของข้อมลูจากการสืบค้นได ้ 
 สามารถใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตได ้
 ทดสอบก่อน-หลังการอบรม 

 
HRM15 หลักสูตรการสื่อสารอยา่งมีประสิทธิผล (Effective Communication) 
วัตถุประสงค์ 

 มีความรู้เรื่องกระบวนการสื่อสาร และปัจจัยทีม่ีผลกระทบตอ่การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 มีทักษะเบื้องต้นในการสื่อสารในการท างาน 

กรอบเน้ือหาของหลักสูตร 
 วัตถุประสงค์และความส าคัญของการสือ่สารในการท างาน 
 กระบวนการสื่อสาร 
 บุคลิกภาพและพฤติกรรมมนุษย์ที่มผีลต่อการสื่อสาร 
 ช่องทางการสือ่สารภายในองค์การ 
 ทักษะการสื่อสาร 
 การสือ่สารระหว่างบุคคล 
 การสือ่สารภายในกลุ่ม 
 สภาพแวดล้อมทีม่ีผลกระทบต่อการสื่อสาร 
 หลักการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 7C’s 
 ทดสอบก่อน-หลังการอบรม 
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HRM16 หลักสูตร Microsoft Excel ขั้นกลาง 
วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 
 เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมผ่านการทดสอบตามเกณฑ์การประเมิณสมรรถนะ ตามแผนพัฒนาบุคลากร  

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม 
กรอบเน้ือหาของหลักสูตร 

 Introduction to Microsoft Excel  
 ส่วนประกอบของ โปรแกรม Microsoft Excel 
o ความสามารถของ Microsoft Excel 
o การสร้างสมุดงานหรือ Workbook ใหม่ 
o การจัดมุมมองการท างานกับไฟล์  

 การปรับมุมมองการแสดงผล การใช้ Split Windows, Freeze Panes, New Window 
o รู้จักกับ Workspace เพื่อการเรียกใช้ไฟล์ต่างๆ ที่เราท างานเป็นประจ าด้วยความรวดเร็ว 
o การจัดการไฟล์เอกสาร Excel 

 การตรวจสอบรายละเอียดของไฟล์ 
o การตรวจสอบความเข้ากันได้ของไฟล์ Microsoft Excel Version ต่างกัน 
o การ บันทึก ไฟล์ Microsoft Excel ไปเป็นไฟล์ในรูปแบบต่างๆ 
o การจัดรูปแบบ เซล ให้เหมาะกับเนื้อหา (Formatting Cell) 

 การจัดรูปแบบ Format Cell… 
o เทคนิคการจัดรูปแบบ อาทิ การแสดงผลด้วยตัวสีแดง เมื่อยอดติดลบ  
o การคัดลอกรูปแบบด้วยความรวดเร็ว 
o การท างานกับวันที่ 

 เทคนิคการตรวจสอบการว่าเครื่องของเราใช้รูปแบบของวันที่แบบใด 
o การจัดการว่าจะต้องป้อนเป็น พ.ศ. หรือ ค.ศ. 
o การค านวณใน Microsoft Excel 

 เครื่องหมายการค านวณ 
o การอ้างอิง Cell, Worksheet, Worksheet 
o การ Lock Cell โดยใช้เครื่องหมาย $ 
o สูตรค านวณใน Microsoft Excel 

 สูตรการค านวณใน Microsoft Excel ได้แก่ SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA, 
TODAY 
o สูตรการท างานกับข้อความ ได้แก่ LEFT, MID, RIGHT, LEN, UPPER, LOWER 
o สูตรการค านวณ IF เพื่อก าหนดเงื่อนไข 
o การเช่ือมโยงสูตรข้าม Worksheet 
o กรณีศึกษา การท า Dashboard เพื่อสรุปผลข้อมูลบุคคลากรขององค์กร 
o การสร้างกราฟ เพื่อใช้น าเสนอข้อมูล 

 การสร้างกราฟ และการก าหนดโครงสร้างของข้อมูลให้ถูกต้องเหมาะสม 
o กราฟแท่ง เพื่อน าเสนอข้อมูล – กรณีศึกษา การเปรียบเทียบจ านวนสินค้าคงคลังของสินค้าแต่ละ

รายการ 



หน้า ค-12 

 
HRM16 หลักสูตร Microsoft Excel ขั้นกลาง (ต่อ) 

o กราฟวงกลม – กรณีศึกษา การท าเป็นกราฟ Market Share 3 มิติ เพื่อการน าเสนอที่น่าสนใจยิ่งข้ึน 
o กราฟเส้น – กรณีศึกษา การท ากราฟเพื่อแสดงยอดขายรายเดือน 
o กราฟ 2 แกน – กรณีศึกษาในการสร้างกราฟที่มี 2 ประเภท และมี 2 แกน พร้อมกัน อาทิ กราฟ

เปรียบเทียบยอดขายกับผลก าไร (%) 
o Tips เทคนิคการท างานกับ Microsoft Excel 

 เครื่องมือในการแยกตัวอักษรออกเป็นคอลัมน์ (Text to Column) 
o เทคนิคการสร้างลิสต์รายการอัตโนมัติ โดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ตลอดเวลา 
o เทคนิคการตั้งค่าเวลาเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการท างาน Excel 
o เทคนิคการคัดลอกสูตรอย่างรวดเร็ว แม้เป็นแสนรายการ ก็สามารถท าได้อย่างรวดเร็ว 
o เทคนิคการท าเลขรันอัตโนมัติ 
o แนะน าการต่อยอดในอนาคตของ Microsoft Excel 

 Pivot Table / Pivot Chart 
 Macro 
 ทดสอบก่อน-หลังการอบรม 

 
HRM17 หลักสูตร Microsoft Excel ขั้นสูง 
วัตถุประสงค์ 

 เพื่อใหผู้้เข้าฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 
 เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมผ่านการทดสอบตามเกณฑ์การประเมิณสมรรถนะ ตามแผนพัฒนาบุคลากร  

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม 
กรอบเน้ือหาของหลักสูตร 

 Introduction to Microsoft Excel 
 Tips และ Techniques การใช้งาน Excel 
 เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ให้เพิ่มประสิทธิภาพ และความรวดเร็ว อาทิ เทคนิคการ Copy 

งาน เทคนิคการเลื่อน Cell เทคนิคการใส่สูตร Shortcut ที่ท างานท างานได้รวดเร็ว ฯลฯ 
 Shortcut Key ที่จ าเป็นต่อการท างาน เพื่อให้ท างานได้ไวยิ่งขึ้น อาทิการ Navigation, Selection  
 การตั้งค่า Microsoft Excel ให้เหมาะสมกับการท างาน อาทิ การตั้งค่า Auto Recovery  
 เทคนิคการตรวจสอบวันที่ใน Excel 
 การประยุกต์การตกแต่งข้อมูลด้วย Conditional Formatting 
 การตั้งค่า Highlight, Database, Iconset แบบ เริ่มต้น จนกระทั่ง Advanced 
 การตรวจสอบสต๊อกโดยน าเสนอเป็น Icon 
 การแจ้งเตือนการสั่งซื้อด้วยเมื่อจ านวนสินค้าต่ ากว่าจุดสั่งซื้อ 
 การค านวณใน Microsoft Excel 
 สูตรค านวณ พื้นฐาน ได้แก่ SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA, BAHTEXT, LARGE 

และ SMALL 
 สูตรการท างานเกี่ยวกับวันที่ ได้แก่ TODAY, YEAR, MONTH, DAY, DATEDIF และ DATE 
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 สูตรการค านวณที่ซับซ้อน อาทิ IF, SUMIF(), COUNTIF(), LOOKUP(), VLOOKUP(), DateDif(), 

Offset(), Indirect() สูตรทางสถิติที่น่าสนใจ (โดยหากท่านต้องการเพิ่มเติมในส่วนใดเป็นพิเศษ 
สามารถสอบถามจากทางท่านวิทยากรได้) 

 กรณีศึกษา การประยุกต์ค านวณ หาวันครบก าหนด อายุงาน ค านวณโบนัสด้วย IF และด้วยฟังก์ชัน 
INDIRECT 

 การท างานกับข้อมูล ในการใช้งาน Microsoft Excel ส าหรับผู้ที่ท างานกับ Excel ย่อมมีข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้อง ตรงนี้จะมีเทคนิคที่ช่วยในการจัดการกับข้อมูล จ านวนมาก ๆ ให้ง่ายข้ึนมาก ๆ 

 การเรียงข้อมูลตามล าดับ (Sorting) 
 การกรองข้อมูล (Filter) ด้วย Auto Filter 
 การก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ 
 Top 10 ก าหนดการกรองข้อมูล 10 รายการสูงสุด/ต่ าสุด 
 เทคนิคเพื่อก าหนดการกรองข้อมูลให้ได้ตามต้องการ 
 การท าสรุปผลข้อมูลด้วย (Sub Total) 
 ใช้ส าหรับการสรุปผลโดยแสดงผลสรุปข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น ผลรวม ค่าเฉลี่ย จ านวน หรือค่าทางสถิติ

ตามกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ 
 การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลด้วย Data Validation 
 ใช้ส าหรับการป้องกัน และเพิ่มความสะดวกในการป้อนข้อมูลให้สะดวกมากยิ่งข้ึน อาทิ ท าเป็น List 

ให้เลือกแทนที่จะพิมพ์ข้อมูลเอง และหากกรอกค่าไม่ถูกต้อง ให้แจ้งเตือนกับผู้ใช้งาน 
 การก าหนดการแสดงตามเงื่อนไขด้วย Conditional Formatting 
 ใช้ส าหรับการแสดงผลข้อมูลโดยใช้สีสันต่าง ๆ ตามเงื่อนไข อาทิ หาก สินค้ามีสต๊อกต่ ากว่าเกณฑ์ 

ให้แสดงไฮไลท์ สีแดง 
 Pivot Table & Pivot Chart Pivot Table มีประโยชน์ส าหรับการท าตารางสรปุผลข้อมูล เพื่อน าเอา

ข้อมูลดิบ มาสรุปผลให้ดูง่ายข้ึน ซึ่งในการอบรมจะพูดถึงการเตรียมข้อมูลและแนวคิดในการดูข้อมูล 
เพื่อน ามาสรุปผล และการดูข้อมูลในมิติ (Dimension) ต่างๆในรูปแบบตาราง และกราฟ 

 ความหมายและประโยชน์ของ Pivot Table 
 Pivot Table กับการสรุปข้อมูล 
 การเตรียมข้อมูล เพื่อใช้วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล 
 การสร้างและการแก้ไข Pivot Table 
 การอ่านค่าจาก Pivot Table 
 Pivot Chart Report 
 การสร้าง Chart ในรูปแบบต่าง ๆ 
 การคัดกรองข้อมูลที่ต้องการ 
 Slicer 
 กรณีศึกษา & Workshop ท าการสรุปยอดขายสินค้า 3 ปี โดยแยกตามรายลูกค้า หรือ รายสินค้า  

ดูแนวโน้มของพนักงานขายว่ามียอดขายเป็นอย่างไร (ในการอบรมจะเป็น Case Study จากข้อมูลจริง) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Excel (Analyzing Data) 
 การดูแนวโน้มของข้อมูลโดยการสร้าง Trend (Create a Trend line) 
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 การสร้างสถานการณ์ (Create Scenarios) 
 Collaborating with Others การท างานร่วมกันด้วย Microsoft Excel โดยท่านสามารถเปิดไฟล์ 

Excel พร้อมกันได้มากกว่า 1 คน แล้วท างานพร้อม ๆ กันได ้
 การแชร์ Workbook (Share a Workbook) 
 การติดตามการแก้ไขว่าใครท าการแก้ไข Cell ใด ด้วย Track Change 
 การป้องกันไฟล์ (Protect Files) 
 การติดตามการแก้ไข การเช่ือมโยงสูตร (Auditing Worksheets)  ส าหรับการท างานกับสูตรที่มี 

การเช่ือมโยงกันซับซอ้น เราต้องการตรวจสอบ ติดตามการเช่ือมโยงเพื่อรูท้ี่มา และผลกระทบของสตูร 
การค านวณได้ 

 การติดตามว่าเซลนี้ไปเกี่ยวข้องกับเซลใด (Trace Cell Precedents) 
 การติดตามว่าเซลนี้ถูกอ้างอิงไปที่ใดบ้าง (Trace Cell Dependents) 
 การดูข้อผิดพลาดของสูตรการค านวณ (Locate Errors in Formulas) 
 การดูข้อมูลที่อ้างอิงไม่ถูกต้อง (Locate Invalid Data and Formulas) 
 การติดตามดูค่าของตัวแปร (Watch and Evaluate Formulas) 
 การท างานกับแฟ้มงานหลาย ๆ ไฟล์ (Working with Multiple Workbooks) 
 การสร้าง Workspace 
 การเช่ือมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน (Consolidate Data) 
 การเช่ือมโยงเซลจาก Workbook อื่น (Link Cells in Different Workbooks) 
 การแก้ไขลิงค์ (Edit Links) 
 การก าหนดค่าการรักษาความปลอดภัย (Security)  เราจะแนะน าการป้องกันการเปิดอ่านไฟล์  

การป้องกันการแก้ไขไฟล์ ซ่อนสูตร ล็อกเซลที่ไม่ต้องการให้แก้ไข โดย Excel มีความสามารถด้าน
ความปลอดภัยหลายระดับโดยหลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อน 

 การก าหนดรหัสผ่านให้ไฟล์ Excel 
 การป้องกัน Worksheet & Workbook (Protect Sheet, Protect Workbook) 
 การป้องกันไม่ให้เห็นสูตร และการป้องกันไม่ให้แก้ไขใน Cell ที่ต้องการ (Lock and Hidden) 
 มาโคร (Macro) แนะน าความสามารถของ Macro และ ตัวอย่างการใช้งาน Macro เบื้องต้น  

เพื่อต่อยอดในข้ันสูง 
 การสร้างแมโคร (Create a Macro) 
 การรันมาโคร (Run Macro) 
 แนวทางการน ามาโครไปใช้งานในข้ันสงูข้ึน 
 ทดสอบก่อน-หลังการอบรม 
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HRM18 หลักสูตร Microsoft PowerPoint ขั้นพ้ืนฐาน 
วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint  
 เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมผ่านการทดสอบตามเกณฑ์การประเมิณสมรรถนะ ตามแผนพัฒนาบุคลากร  

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม 
กรอบเน้ือหาของหลักสูตร 

 แนะน าโปรแกรม Microsoft PowerPoint และ ส่วนประกอบ PowerPoint 
 คุณสมบัติ และความสามาถของโปรแกรม 
 เปรียบเทียบความแตกต่างของโปรแกรมแต่ละเวอร์ช่ัน 
 สร้างงาน Presentation และการจัดการ Slide 
 สร้าง Presentation หลากหลายวิธี อาทิจาก Themes จาก Template 
 เลือกใช้มุมมอง View การท างานใหเ้หมาะสม 
 การจัดการกบัหน้าสไลด์ ได้แก่ เพิ่ม New, ลบ Delete, คัดลอก Copy, ซ่อน Hide 
 เทคนิคการ ย้าย หรอื จัดล าดับ Sorter 
 จัดรูปแบบตกแต่งหน้าสไลด์ตามความต้องการด้วยชุด Themes 
 เลือกใช้ชุด Themes, ปรบัเปลี่ยนสี Object ใน Themes, เปลี่ยน หรือ สร้าง พื้นหลงั 
 เลือกใช้ และปรบัเปลี่ยนรูปแบบของฟอนต์, เอฟเฟ็คต์ต่าง ๆ ใน Themes 
 จัดรูปแบบตกแต่งข้อความบน Slide 
 รู้จัก และใช้งานกรอบข้อความ Text Box 
 จัดรูปแบบข้อความ, แบบอักษร Font และการจัดวางต าแหน่งของข้อความ Paragraph 
 ตกแต่งงานน าเสนอ ด้วย รูปภาพ 
 การน ารปูภาพ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ แทรกลงในหน้า Slide 
 ปรับแตง่รปูภาพ พร้อมเพิ่ม Styles และ Effects ให้กับรูปภาพ 
 น าเสนอข้อมูลในรูปแบบของ ตาราง 
 การสร้าง ตาราง เพื่อน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ 
 การ Copy ตาราง แบบเช่ือมโยง จากแหล่งข้อมูลอื่น อาทิ Excel หรือ Word แล้ว Paste Special 

หรือ Paste Hyperlink  
 ปรับเปลี่ยน แก้ไข โครงสร้าง ของตารางทีส่ร้างไว้ 
 จัดรูปแบบ และใส่ Styles และ Effects ให้กับตาราง 
 ก าหนดการเคลือ่นไหว Animations ให้กับ Slide และ Object ต่าง ๆ 
 ใส่ Transition ในระหว่างการเปลี่ยนหน้า 
 วิธีการก าหนด Animation การเคลื่อนไหวให้กบั Object 
 การน าเสนองาน Presentation 
 สั่ง Slide Show และควบคุมการเปลี่ยนหน้าด้วยวิธีที่หลากลาย 
 จัดท าเอกสารประกอบการบรรยาย ในรปูแบบ Handouts, Note Page, Outline View 
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HRM19 หลักสูตร Microsoft PowerPoint ขั้นสูง 
วัตถุประสงค์ 

 เพื่อใหผู้้เข้าฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint  
 เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมผ่านการทดสอบตามเกณฑ์การประเมิณสมรรถนะ ตามแผนพัฒนาบุคลากร  

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม 
กรอบเน้ือหาของหลักสูตร 

 Presentation ที่ดี เป็นอย่างไร 
 เทคนิคการน าเสนอ อย่างเป็นเรือ่งราว (Use Structure Story) 
 เทคนิค Pillar 
 เทคนิค Chronology 
 เทคนิค Situation > Challenge > Solutions 
 มารู้จกักับ Microsoft PowerPoint  
 New Features ของ Microsoft Office  
 Screen shot 
 Recolor 
 Picture Effects 
 VDO Effects 
 Laser Pointer 
 Presenter View 
 การสร้างงานน าเสนอใหม่ด้วย Microsoft PowerPoint 
 หลักการและเทคนิค การออกแบบงานน าเสนอ เรียบง่าย ชัดเจน และทรงพลงั 
 การวางแผนในการออกแบบ Presentation (Presentation Planning) 
 Planning and Create Your Story 
 Create Presentation 
 Insert Content 
 Formatting 
 Animation 
 Presentation Technique 
 การเปิด และการบันทกึ งานน าเสนอ (Presentation) 
 การใสเ่นื้อหาเข้าไปในสไลด์ (Content) 
 การพิมพ์และการจัดรูปแบบตัวอักษร 
 การเพิม่สไลด ์
 การจัด Layout ของสไลด ์
 Screen shot เครื่องมือในการ capture หน้าจอแบบง่ายดาย 
 VDO จาก Internet อาทิ YouTube เข้ามาในงานน าเสนอ 
 ว่าด้วยเรื่องของ Font 
 มุมมองการท างาน 
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 Normal View - เพื่อการท างานในมุมมอง 
 Outline View - มุมมองส าหรบัการวางเนื้อหา 
 Handout View - มุมมองส าหรับการท าเอกสารประกอบการบรรยาย 
 การท างานกับรูปภาพ รปูวาด และ Word Art / Smart Art 
 การสร้างรูปภาพ รปูวาด และ Word Art / Smart Art 
 ตัวอย่างการท า Organization Chart 
 ตัวอย่างการท า Workflow, Process 
 การจัดรูปแบบและการแก้ไข 
 การปรับแต่งภาพเพื่อให้การน าเสนอน่าสนใจ เทคนิดต่าง ๆ ในการปรับแต่งรูปภาพ 
 การท างานกับ Organization Chart 
 การท างานกับ Chart & Graph 
 การเช่ือมโยง Chart จาก Microsoft Excel 
 ประเภทของ Chart การเลือกใช้ Chart และการปรบัแต่ง 
 กราฟประเภทต่าง ๆ 
 การออกแบบสไลด์ (Slide Design) และการท า Theme ให้กับ PowerPoint 
 การใช้ Slide Design/Template 
 Color 
 Fonts 
 Effect 
 Layout 
 การจัดการกบัต้นแบบ (Slide Master) เพื่อจัดการกับสไลดใ์นครั้งเดียวกัน 
 Slide Master คืออะไร 
 ประโยชน์ของการท า Slide Master 
 การก าหนดค่าเพื่อการสร้าง Theme ขององค์กร 
 การสร้าง Layout ตามสไตล์ตัวเอง 
 เทคนิคการใส่โลโก้ ทั้งสไลด์ ในครั้งเดียว 
 การจัดท า Theme เพื่อน าไปใช้แบบของสไลด ์
 การพัฒนา Theme ของ องค์กร หรอื ทีม เพื่อให้มสีไตล์เดยีวกัน 
 การก าหนด Animation เพื่อน าเสนอให้น่าสนใจยิ่งขึ้นและอธิบายเรื่องยาก ๆ ใหง้่ายข้ึน 
 Slide Transition 
 Animation Effect 
 Custom Animation 
 Chart Animation การใช้ Animation ให้กับกราฟเพื่อให้การน าเสนอน่าสนใจและแตกต่าง 
 เครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยในการน าเสนอ 
 Rehearse Timing เครื่องมือในการซ้อมน าเสนอ ก่อนการน าเสนอจรงิ 
 การตั้งค่าการน าเสนอแบบมืออาชีพ 
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HRM19 หลักสูตร Microsoft PowerPoint ขั้นสูง (ต่อ) 
 การน าเสนอและเทคนิคในการน าเสนอแบบมืออาชีพ 
 การเริ่มต้นน าเสนอ 
 เทคนิคต่าง ๆ ในการน าเสนออย่างมืออาชีพ 
 Short cut ต่าง ๆ ที่ผู้น าเสนอจ าเป็นต้องรู้ เพื่อใหเ้ป็นมืออาชีพ 
 การใช้ปากกา ปากกาไฮไลท ์
 การใช้ Laser Pointer ใน Microsoft PowerPoint 2013 
 Case Study การน า แผนการเดินทาง แบบ Animation 
 Broadcast Slideshow เพื่อการน าเสนอผ่านอินเตอรเ์น็ตให้กับผู้ชมทั่วโลก 
 เทคนิคการประชุม โดยให้ผูป้ระชุม เห็นสไลด์ของเรา ผ่านทางหน้าจอ 
 การตั้งค่าเอกสารเพื่อการพิมพ์ และการพมิพ ์
 การตั้งค่าหน้ากระดาษ 
 การพิมพเ์อกสารเพื่องานต่างๆ 
 การตั้งค่า Projector และการใช้ Presenter View เพื่อการแสดงหน้าจอของผู้น าเสนอ  

และโปรเจคเตอร์ที่แตกต่างกัน 
 การทดลองน าเสนอ และการตัง้ค่าการน าเสนอ การเช่ือมต่อกับโปรเจคเตอร์ 

 
HRM20 หลักสูตรการบริหารจัดการโครงการ ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน (Project Management) 
วัตถุประสงค์ 

 เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝกึอบรมมีกรอบความคิดและเทคโนโลยสีมัยใหม่ที่ในการบริหารโครงการ 
 เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝกึอบรมเข้าใจกระบวนการในการวางแผนโครงการ การตรวจติดตาม การควบคุม

และการประเมินโครงการ 
กรอบเน้ือหาของหลักสูตร 

 แนวทางการก าหนดแผนงาน (Gantt Chart) และการประมาณการค่าใช้จ่าย/งบประมาณในโครงการ
สารสนเทศต่างๆ 

 เครื่องมือที่จ าเป็นในการบริหารโครงการ อาทิ ความส าคัญของตารางการท างาน (Milestone) 
การวิเคราะห์ผลได้ (Earned Value Analysis) หรือดัชนีช้ีวัดผลงาน (KPIs) รวมถึงแนวทาง
การควบคุมโครงการในด้านต่างๆ ทั้งด้านทรัพยากร ผลงานส่งมอบและความคืบหน้าของโครงการ 

  แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับโครงการ 
  ประเภทและเครื่องมือในการติดตามประเมินผลโครงการ 
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HRM21 หลักสูตรมาตรฐานการให้บริการ IT (ISO 20000 หรือ ITIL) 
วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีองค์ความรู้ในมาตรฐานการให้บริการด้าน  IT ตามหลัก ISO 20000  
ที่จะมีบทบาทส าคัญในส่วนราชการ 

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจกระบวนการในการปรับปรุงการให้บริการตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
กรอบเน้ือหาของหลักสูตร 

 แนวคิดและกรอบมาตรฐานการใหบ้รกิาร IT (ISO 20000 หรือ ITIL) 
 นิยามของบริการ 
 การก าหนดบรกิารและการจัดท าข้อตกลงในการให้บริการ (Service Level Management) 
 วงจรชีวิตของการบริหารการให้บริการ (Service Management Life Cycle) 
 การปรับปรงุการให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continual Service Improvement) ตัวอย่างการน า

มาตรฐานการให้บริการ IT ไปใช้ในหน่วยราชการ (Case Study) 
 

 

 

HRM22 หลักสูตรการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง (IT Procurement) และการบริหาร Outsourcing 
วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้แนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพในภาคราชการ 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าองค์ความรู้เรื่องการบริหาร Outsourcing ที่ประสบความส าเร็จ

ไปใช้ในส่วนราชการที่สังกัด 
กรอบเน้ือหาของหลักสูตร 

 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม 
 ข้ันตอนส าคัญในการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ การคัดเลือกผู้รับจ้างเบื้องต้น (Shortlist) การจัดท าเอกสาร 
 ข้อก าหนดในการจัดซื้อจัดจ้างเกณฑ์ในการให้คะแนนผู้ เสนอราคาและเนื้อหาส าคัญที่พึงมีใน 

สัญญาว่าจ้าง 
 การก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของผู้รบัจ้างและการประเมินผลประจ าป ี
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาทีเ่กิดข้ึนในการบรหิาร Outsourcing และแนวทางปฏิบัต ิ

ของสว่นราชการที่ประสบความส าเร็จ 
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HRM23 หลักสูตรการบริหารจัดการโครงการส าหรับหัวหน้างาน (Project Management) 
วัตถุประสงค์ 

 เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝกึอบรมมีกรอบความคิดและเทคโนโลยสีมัยใหม่ในการบรหิารโครงการ 
 เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจกระบวนการในการวางแผนโครงการ การตรวจติดตาม  

และประเมินผลการลงทุนด้าน ICT 
กรอบเน้ือหาของหลักสูตร 

 แนวทางการบริหารโครงการ ส าหรับหัวหน้างาน อาทิ การบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหาร 
การสื่อสาร การบริหารคุณภาพ  

 เครื่องมือที่จ าเป็นในการบริหารโครงการ อาทิ ความส าคัญของตารางการท างาน (Milestone) 
การ วิเคราะห์ผลได้ (Earned Value Analysis) หรือดัชนี ช้ี วัดผลงาน (KPIs) รวมถึงแนวทาง 
การประเมินผลความคุ้มค่าในการลงทุนด้าน ICT 

 แนวทางการบรหิารความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับโครงการ 
 ประเภทและเครื่องมือในการติดตามประเมินผลโครงการ 
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