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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

SOP-ศท-01 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

เร่ือง 

การพิจารณากลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส่วนราชการ 

ในสังกัดกระทรวงยุตธิรรม เพ่ือเสนอขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร 

และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม 

จัดทำโดย ตรวจสอบโดย กำกับดูแลโดย 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 

หรือหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
หรือผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม  

ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลหน่วยงาน 
วันที่  4 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 
 
รายละเอียดการแก้ไขเอกสาร 

วันที่บังคับใช้ แก้ไขครั้งท่ี รายละเอียด 
24 กุมภาพันธ์ 2565 00 ออกเอกสารครั้งแรก 
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1. วัตถุประสงค์  
 เพื่อให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนเทคโนโลยีดิจิทัล (ยท.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม มีแนวทางในการพิจารณากลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความ ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ     
ของทางราชการ  
 
2. ขอบเขต   

ครอบคลุมตั ้งแต่ขั ้นตอนการพิจารณากลั ่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารของ           
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จากนั้นผู้รับผิดชอบจะดำเนินการจัดทำสรุปผลการพิจารณากลั่นกรอง
โครงการฯ เบื้องต้น เสนอผู้บังคับบัญชา รวมถึงนำโครงการฯ ที่มีรายละเอียดโครงการที่ซับซ้อนหารือกับที่ปรึกษา 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม และจัดทำสรุปข้อมูลโครงการฯ เสนอผู้บริหารระดับสูง (CIO ประจำกระทรวงยุติธรรม) 
เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะก่อนนำโครงการฯ บรรจุเข้าสู่วาระการประชุม และดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 
3. กรอบแนวคิดการออกแบบกระบวนการ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง - มีกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ท่ีเป็นไปตามข้อกำหนด
ของคณะกรรมการฯ ที่ชัดเจน ก่อนเสนอโครงการฯ เข้าคณะกรรมการ
บริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม 

- มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพิจารณา
กลั่นกรองโครงการฯ เบื้องต้น และสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพ ทั่วทั้งองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
แผนปฏิบตัริาชการดา้นที ่๑ พฒันาศกัยภาพการบริหาร จดัการ
องคก์าร 

ความต้องการ/คาดหวังของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ส่วนราชการในสังกัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ทราบถึง
ขั้นตอนที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการฯ เบื้องต้น ก่อนบรรจุเข้าสู่วาระการ 
ประชุมฯ   
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ข้อกำหนดด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง - หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของรัฐ ตามมติ ครม. ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 
- คำสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 15/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงยุติธรรม 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จากกระทรวง DE 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้อง
วงจรปิด จากกระทรวง DE 
- เกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ จากกรมบัญชีกลาง 
- หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้
สาธารณะ 

ประเด็นด้านประสิทธิภาพที่ต้องเร่งปรับปรุง - 
 
4. ข้อกำหนดที่สำคัญ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
โครงการฯ ที่เสนอเข้ารับการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงยุติธรรม มีรายละเอียดถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นไปตามข้อกำหนด 

ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการฯ เบื้องต้น  
ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

ร้อยละ 100 

 
5. ระบบติดตามประเมินผล 
    ติดตามผลการดำเนินงาน รอบระยะ 6 เดือน และ 12 เดือน 
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6. ผังกระบวนการ 
 
ส่วนราชการในสังกัด 

ยธ. 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนเทคโนโลยีฯ 

(ยท.) 
กลุ่มงานพัฒนา

นวัตกรรมฯ (พน.) 
กลุ่มงานพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานฯ (คส.) 
คณะอนุกรรมการฯ Cyber Security 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

1. จัดส่ง

รายละเอียด

โครงการฯ ภายใน

ระยะเวลาที่กำหนด 

9. จัดทำสรุปข้อมูลโครงการที่ผ่าน

การพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้น 

6. พิจารณาโครงการทั่วไปท่ี

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง DE 

3. จัดส่งข้อมลูโครงการฯ ให้

กลุ่ม/ฝ่าย ท่ีเกี่ยวข้อง 

พิจารณาความเหมาะสม

เบื้องต้นของโครงการฯ  

2. รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์และ

จัดทำสรุปข้อมูลโครงการฯ  

โครงการด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

4. พิจารณาโครงการ

ด้านพัฒนาระบบฯ 

โครงการเกี่ยวกบัด้าน Cyber 

Security 

5. พิจารณาโครงการด้าน

โครงสร้างพื้นฐานฯ 

 7. ประชุมคณะอนุกรรมการ

ฯ Cyber Security 

8. ฝ่ายเลขาฯ สรุปผล 

การพิจารณา 
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ส่วนราชการในสังกัด 
ยธ. 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนเทคโนโลยีฯ (ยท.) ผอ. ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

16. ประชุมพิจารณาความเหมาะสมทางเทคนิคของ

โครงการร่วมกับที่ปรึกษา 

 

14. ประสานฝ่ายบริหารเพื่อจองรถและขออนุญาต

เดินทางราชการ 

เห็นชอบ 

12. ประสานสอบถามวัน/เวลาจากที่ปรึกษา เพื่อขอ

นัดวันประชุมพิจารณาความเหมาะสมทางเทคนิค 

9. จัดทำสรุปข้อมูลโครงการที่ผ่านการพิจารณาความ

เหมาะสมเบื้องต้นและเสนอ ผอ. ศท. พิจารณา 

 

 

ไม่เห็นชอบ 

10.  พิจารณาเห็นชอบในการ

นำโครงการเข้าพิจารณาความ

เหมาะสมทางเทคนิคร่วมกับที่

ปรึกษา 

13. ยืนยันการเข้าร่วม

ประชุมฯ 

15. จองรถและ 

ขออนุญาตเดินทางไป

ราชการ 

11. ปรับปรุง

รายละเอียด

โครงการฯ 
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ส่วนราชการในสังกัด 
ยธ. 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนเทคโนโลยีฯ (ยท.)  ผอ. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูง 
(CIO) ประจำกระทรวงยุติธรรม 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

     

19. จัดทำหนังสือเชิญส่วนราชการที่เสนอ

โครงการฯ เข้าร่วมประชุมให้ข้อเสนอแนะ

โครงการฯ 

16. ประชุมพิจารณาความเหมาะสมทางเทคนิคของ

โครงการร่วมกับที่ปรึกษา 

21. ประสานหน้าห้อง CIO กระทรวงฯ           

เพื่อเชิญประชุมให้ข้อเสนอแนะโครงการฯ 

เห็นชอบ 

22. ยืนยันการเข้าร่วมประชุมฯ 

20. จัดส่งหนังสือ

ตามระเบียบ 

สารบรรณ 

17. ปรับปรุง

รายละเอียด

โครงการฯ 

18.  นำโครงการเข้าพิจารณาความเหมาะสมเชิง

นโยบายร่วมกับ CIO 

ไม่เหน็ชอบ 
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ส่วนราชการในสังกัด 

ยธ. 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนเทคโนโลยีฯ (ยท.) ฝ่ายบริหารทั่วไป (บห.) ผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูง (CIO) 

ประจำกระทรวงยุติธรรม 
    

25. จัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม 

24. ปรับปรุง

รายละเอียด

โครงการฯ 

 

27. จัดทำร่างเอกสารและไฟลส์ำหรับนำเสนอ ท่ี

ประชุม เสนอ ผอ.ศท. พิจารณา 

ที่ปรึกษา 

พิจารณา 

23. จัดประชุมให้ข้อเสนอแนะโครงการฯ ก่อนบรรจเุข้า

วาระการประชุมคณะกรรมการฯ 

26. จัดส่งหนังสือตามระเบียบ 
สารบรรณ 

22. ยืนยันการเข้าร่วมประชุมฯ 

เหน็ชอบ 

ไม่เหน็ชอบ
เหน็ชอบ 
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คณะกรรมการฯ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนเทคโนโลยีฯ (ยท.) ผอ. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

 
 
 
 
 

31. เข้าร่วมประชุม 
30. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ 

ตามวัน เวลา  

ที่กำหนด 

29. ผลิตเอกสารประกอบการประชุม 

ไม่เห็นชอบ 

27. จัดทำร่างเอกสารและไฟลส์ำหรับนำเสนอ ท่ี

ประชุม เสนอ ผอ.ศท. พิจารณา 

เห็นชอบ 

28. ผอ.ศท. พิจารณาร่างเอกสารและไฟล์นำเสนอ 
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7. ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

1. ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
จัดส่งโครงการภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

ภายในสัปดาห์
แรกของเดือน 

ความครบถ้วนสมบูรณ์ของ
เอกสารโครงการ 
1. แบบฟอร์ม IT 02 
2. แบบฟอร์ม Check List 
เพ่ือระบุความพร้อมในการนำ
โครงการฯ เข้าสู่วาระการ
ประชุม 

  

2. รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์และจัดทำ
สรุปข้อมูลโครงการฯ เพ่ือเสนอ หน.ยท. 

จนท.ยท. 2 วัน 1. ตรวจสอบความครบถ้วน
สมบูรณ์ของเอกสารโครงการ
ตามแบบฟอร์ม IT02 และ
แบบฟอร์ม Check List 

  

3. จัดส่งข้อมูลโครงการฯ ให้กลุ่ม/ฝ่าย ที่
เกี่ยวข้อง พิจารณาความเหมาะสม
เบื้องต้นของโครงการฯ  
3.1.จัดทำบันทึกขอส่งโครงการฯ ให้
กลุ่ม/ฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาความ
เหมาะสมเบื้องต้นของโครงการฯ 
3.2 กลุ่ม/ฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง ได้รับข้อมูล
โครงการฯ ที่ส่วนราชการเสนอขอรับการ
พิจารณาจากคณะกรรมการฯ 

จนท.ยท. 1 วัน    
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ต้นฉบับ 

 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 
4. กลุ่ม/ฝ่ายพิจารณาความเหมาะสม

เบื้องต้นของโครงการฯ  ตามประเภท
และความรับผิดชอบของกลุ่ม/ฝ่าย  
โดยแบ่งเป็น 8 ประเภท ดังนี้ 
1. จัดซื้อ/จัดหาเครื่อง Server (คส.)  
2. จัดซื้อ/จัดหาอุปกรณ ์Network (คส.) 
3. จัดซื้อ/จัดหาอุปกรณ์หรือระบบด้าน 
Security (คส.) 
4. จัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มี
คุณลักษณะพื้นฐานสูงกว่าเกณฑ์ราคา
กลางที่กระทรวงดิจิทัลฯ กำหนด (คส.) 
5. จ้างบุคลากรพัฒนาระบบ (พน.) 
6. จัดซื้อ/จัดหา Software (พน.) (บท.) 
7. จ้างที่ปรึกษา (ยท.) 
8. จัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มี
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลาง
ที่กระทรวงดิจิทัลฯ กำหนด (ยท.) 

จนท.ศท. 2 วัน 1. แบบฟอร์ม Check List 
การคัดกรองประเภทโครงการ
และการพิจารณาโครงการ 

 เอกสารแนบ 1 
(หลักการ
พิจารณาตาม
ประเภทของ
โครงการ) 

5. จัดทำสรุปข้อมูลโครงการที่ผ่านการ
พิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้น 

จนท.ยท. 1 วัน ข้อมูลต้องประกอบไปด้วย
ข้อมูลดังนี้ 
ชื่อส่วนราชการ  
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ต้นฉบับ 

 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 
ชื่อโครงการ งบประมาณ สรุป
รายละเอียดโครงการ 

6. ประสานสอบถามวัน/เวลาจากท่ีปรึกษา 
เพ่ือขอนัดวันประชุมพิจารณาความ
เหมาะสมทางเทคนิค (ดร.วิษณุ ตัณฑ
วิรุฬห์)  

จนท.ยท. 1 วัน    

7. ประสานฝ่ายบริหารเพื่อจองรถและขอ
อนุญาตเดินทางราชการ 

จนท.บห. 1 วัน 1.ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545 
2.ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการ 
และการจัดการประชุมของ
ทางราชการ พ.ศ. 2524 

  

8. ประชุมพิจารณาความเหมาะสมทาง
เทคนิคของโครงการร่วมกับท่ีปรึกษา  

จนท.ยท. 1 วัน    

9. นำโครงการเข้าพิจารณาความเหมาะสม
เชิงนโยบายร่วมกับ CIO 

จนท.ยท. 1 วัน    

10.  จัดทำหนังสือเชิญส่วนราชการที่เสนอ
โครงการฯ เข้าร่วมประชุมให้
ข้อเสนอแนะ 

จนท.ยท. 1 วัน    
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ต้นฉบับ 

 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 
11.  ประสานหน้าห้อง CIO กระทรวงฯ เพื่อ

เชิญประชุมให้ข้อเสนอแนะโครงการฯ 
จนท.ยท. 1 วัน    

12.  จัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการฯ เข้า
ร่วมประชุม 

จนท.ยท. 1 วัน    

13.  จัดทำร่างเอกสารและไฟล์สำหรับ

นำเสนอ ที่ประชุม เสนอ ผอ.ศท. 

พิจารณา 

จนท.ยท. 1 วัน แบบฟอร์ม Check List    
การจัดทำเอกสาร
ประกอบการประชุม 

  

14.  ผลิตเอกสารประกอบการประชุม จนท.ยท. 1 วัน แบบฟอร์ม Check List    
การจัดทำเอกสาร
ประกอบการประชุม 

  

15.  ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ  
ตามวัน เวลา ที่กำหนด 

1. เจ้าหน้าที ่ยท. 
2. เจ้าหน้าที่ บห. 

ภายในสัปดาห์
สุดท้ายของ
เดือน 
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ต้นฉบับ 

 

8. การควบคุมบันทึก 

บันทึก เก็บไว้ที่หน่วยงาน 
 

เก็บไว้อ้างอิง 
 

1. แบบฟอร์มเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT-02) 

จำนวน 3 ปี จำนวน 5 ปี 

2. แบบฟอร์ม Check List เพ่ือระบุความพร้อม ใน
การนำโครงการฯ เข้าสู่วาระการประชุม 

จำนวน 3 ปี จำนวน 5 ปี 

9. การบริหารสารสนเทศ 

รายการสารสนเทศที่จำเป็น รูปแบบ ระยะเวลา/ความถี่ 
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  ของกระทรวงยุติธรรม 

PDF File  

2. คำรับรองแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงยุติธรรม 

PDF File  

3. แบบติดตามความคืบหน้า  การดำเนินงานโครงการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 

Excel File  

10. สมรรถนะบุคลากรที่จำเป็น 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สมรรถนะท่ีจำเป็น การฝึกอบรม/พัฒนาที่จำเป็น 

บุคลากร ศท. ที่มีหน้าที่ใน
การพิจารณากลั่นกรอง
โครงการเบื้องต้น  
ตำแหน่ง : นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

1. ความรู้และทักษะด้านเครื่องคอมพิวเตอร์
ลูกข่าย คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์
เครือข่าย 
2. ความรู้และทักษะด้านอุปกรณ์ด้านการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย 
3. ความรู้และทักษะด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
4. ความรู้และทักษะเกี่ยวกับแนวโน้ม
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
5. ความรู้และทักษะด้านการนำเสนอ และ
การประสานงาน 
6. ความรู้และทักษะด้านการคิดวิเคราะห์
เชิงระบบ 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่งข้อมูล
ที่น่าเชื่อถือเพ่ือพัฒนาทักษะสำหรับ
การพิจารณากลั่นกรองโครงการ เช่น  
- เว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 
(https://www.mdes.go.th/home)  
- เว็บไซต์สำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) 
(https://www.dga.or.th/) 
- เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) 
(www.etda.or.th) 
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