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บทวิเคราะห์สถานภาพและความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 
ในบทนี้ กล่าวถึงการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันของส านักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นส่วนหนึ่งของการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงได้มีการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพขององค์ประกอบและปัจจัยต่าง  ๆ 
ที่มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อาทิ       
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จากเทคนิค SWOT Analysis และแนวโน้มของเทคโนโลยีที่สามารถ
น ามาประยุก ต์ใช้เ พ่ือเพ่ิมประสิทธิภา พของการปฏิบัติง านภา ยใน ส า นักงา นปลัดกระทรวงยุ ติธรรม              
รวมถึงบทวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สามารถสรุปรายละเอียด ได้ดังนี้ 

 

2.1 สรุปส่วนการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กา ร ศึกษา วิ เคร า ะห์ สถา นภา พด้า น เทคโน โลยี ส า ร สน เทศและกา รสื่ อสา ร ในปั จ จุ บั น                         

ของส านัก งานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นส่ วนหนึ่งของการจัดท าแผนแ ม่บทเทคโนโลยีส ารสนเทศ              
และการสื่อสารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงศึกษาวิเคราะห์สถานภาพขององค์ประกอบและ         
ปัจ จั ยต่ า ง  ๆ ที่ มีผล ต่อการ พัฒนา เทคโน โลยี ส าร สนเทศของ ส า นั ก งา นปลั ดกระทรวงยุ ติธ ร รม                    
ทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ซ่ึงสามารถสรุปสถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ 3 ด้านหลัก ได้แก่  ใช้งานระบบสารสนเทศ  ระบบเครือข่ายและระบบ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ และการบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งสรุปความสัมพันธ์ที่
เก่ียวข้องกับนโยบายภาครัฐบาล นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแนวโน้มการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต (Technology Trends) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 
2.1.1 ผลการศึกษาและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

การศึกษาวิเคราะห์สถานภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมซ่ึงเป็นปัจจัยภายในสามารถสรุปสถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ           

บทท่ี 2 
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และการสื่อสารได้ 3 ด้าน คือ ใช้งานระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและระบบศูนย์คอมพิวเตอร์  และการ
บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

2.1.1.1 สถานภาพการใช้งานระบบสารสนเทศ 
จากการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพการใช้งานระบบสารสนเทศ รายละเอียดแสดง  

ดังภาพ 2.1 
 

 
ภาพ 2.1 สภาพการใช้งานระบบสารสนเทศ 
 

จากภาพ 2.1 แสดงถึงสภาพการใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พบว่าหน่วยงา นส่วนใหญ่มีระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงา น     
อย่างไรก็ตามระบบสารสนเทศสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานบางส่วนไม่มีการใช้งาน เนื่องจากบางส่วน      
อยู่ระหว่างปรับปรุง พัฒนาเพ่ิมเติม ไม่ตรงต่อความต้องการใช้งาน ซ้ า ซ้อนกับระบบสารสนเทศกลางของ
หน่วยงานภายนอก โดยหน่วยงานที่ยังไม่มีระบบสารสนเทศรองรับภารกิจ  ได้แก่ กองออกแบบและก่อสร้าง 
ส านักงานบริหารงานยุติธรรม ส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ รวมทั้งส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมยังมีการใช้งานระบบบริการร่วมที่หน่วยงานภายในใช้งานร่วมได้ อาทิ ระบบเว็บไซต์ 
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบข้อมูลสรุปผู้บริหาร  
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นอกจากนี้ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีการใช้งานระบบสารสนเทศภาครัฐ
ของหน่วยงานภายนอก อาทิ ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal 
Management Information System: GFMIS) โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม 
(Departmental Personnel Information System: DPIS) และระบบกา รจั ด ซ้ื อจัดจ้ า งภา ครั ฐ              
(e-Government Procurement: e-GP) 
 

2.1.1.2 สถานภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
จากการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพระบบเครือข่าย และระบบศูนย์คอมพิวเตอร์ 

รวมทั้งปัญหาและความต้องการ ด้านระบบเครือข่าย และระบบศูนย์คอมพิวเตอร์  รายละเอียดแสดง           
ดังภาพ 2.2 และ 2.3 

 

 
ภาพ 2.2 สภาพการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

จากข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานต่อจ านวนข้าราชการ พนักงานราชการ  และ
ลูกจ้างประจ า เปรียบเทียบกับจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา เม่ือพิจารณา  
ในเบื้องต้น พบว่ามีอัตราส่วนเป็น 580:698 คนต่อเครื่อง ซ่ึงจ านวนเครื่องมีความเพียงพอต่อการใช้งาน 
อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า เม่ือพิจารณาโดยรวมจ านวนของลูกจ้างชั่วคราวเข้าไปด้วย
จะพบว่าจ านวนเครื่องอาจไม่เพียงต่อจ านวนบุคลากรที่จ าเป็นจะต้องใช้งานมีอัตราส่วนเป็น 1,135:698 คน 
ต่อเครื่อง 

จากข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาจะพบว่าจากอดีต       
ถึงปัจจุบันเครื่องที่มีอายุการใช้งานมากว่า 5 ปีมีอยู่เป็นจ านวนมาก จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานทั้งหมด 
คือ 698 เครื่องและเครื่องที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปีมีอยู่ 638 เครื่อง จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
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ทั้งหมดคือ 164 เครื่อง และเครื่องที่ใช้งานมากกว่า 5 ปีมีอยู่  139 เครื่อง จะเห็นได้ว่า  เครื่องคอมพิวเตอร์
พ้ืนฐานและเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปีมีจ านวนมากเม่ือเปรียบเทียบกับจ านวนเครื่องทั้งหมด 

 

 
ภาพ 2.3 สถานภาพการใช้งานระบบเครือข่าย 

 
จากข้อมูลภาพ 2.3 และข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ พบว่าระบบเครือข่ายภายในศูนย์ราชการ

ในแต่ละชั้นนั้น ทางบริษัท ทีโอที จ ากัด จะเป็นผู้ดูแลทั้งหมด ซ่ึงจะพบปัญหาเรื่องการเพ่ิมจุดเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายจะล่าช้า และยังพบปัญหาในส่วนของความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละชั้น 
รวมถึงไม่มีระบบเครือข่ายส ารองที่เชื่อมต่อไปยังห้อง Data Center ท าให้มีความเสี่ยงสูงเม่ือเกิดปัญหา      
จะส่งผลให้ทุก ๆ ชั้นในศูนย์ราชการไม่สามารถใช้ระบบได้ ในส่วนของความม่ันคงปลอดภัยบนระบบเครือข่าย 
จากภาพ 2.3 จะพบว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับผู้บุกรุกหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายจะมีเพียง 
Firewall อาจไม่เพียงพอในการตรวจสอบและดูแลความม่ันคงปลอดภัยบนเครือข่าย เนื่องจากในปัจจุบัน 
การโจมตีมีความหลากหลายมากขึ้น จากข้อมูลอุปกรณ์เครือข่ายจะพบอีกว่าอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้งานอยู่
ในปัจจุบันมีความล้าสมัยและไม่สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อาทิ ระบบ IPv6 
(Internet Protocol version 6) จึงเป็นข้อจ ากัดในการพัฒนาระบบเครือข่ายในอนาคต 
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2.1.1.3 สถานภาพด้านการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
จากการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพการใช้งา นด้า น เทคโน โลยีส า ร สน เทศ            

และการสื่อสารสามารถสรุปสภาพการบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศออกเป็น  2 ด้าน ได้แก่        
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการบริหารจัดการการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายละเอียดแสดงดังภาพ 2.4 และ 2.5 

 
ภาพ 2.4 สภาพการบริหารจัดการด้าน ICT (Staff & Skill) 

 
สภาพการบริหารจัดการบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่

เป็นระบบ ท าให้เกิดปัญหาในเรื่องของจ านวนบุคลากรที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หรือในหน่วยงานมี
บุคลากรไม่ครบตามอัตราก าลังที่ก าหนด อีกทั้งขาดการฝึกอบรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่บุค ลากรอย่าง
ต่อเนื่อง จึงท าให้บุคลากรขาดทักษะความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่                            
ซ่ึงส านักงานปลัดกระทรวงยุติธร รมควรมีการบริห ารจัดการบุคลา กรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                
อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ภาพ 2.5 สรุปสถานภาพการบริหารจัดการการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
จา กภา พมีกา รจั ดกลุ่ มกา รบริ ห าร จั ดกา รกา รบริ กา ร ด้า น เทคโน โลยี ส าร สนเทศ                  

ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
1) ระดับ 0: ขาดกระบวนการและเอกสารในการบริหารจัดกา ร       

การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
2) ระดับ 1: มีกระบวนการการปฏิบัติงานและ/หรือมีเอกสารใน       

กา รบริ ห า รจั ดกา รการบริกา ร ด้า น เทคโนโลยีส า ร สน เทศ                
และการสื่อสารบางส่วน 

3) ระดับ 2:  มีกระบวนการและเอกสา รในการบริห าร จัดกา ร        
การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครบถ้วน 

ซ่ึงเม่ือพิจารณาโดยรวม จะพบว่ามีด าเนินการบางส่วนที่มีการด าเนินงานที่ครบถ้วน 
อาทิ การกระบวนการบริหารจัดการกับผู้รับจ้างพัฒนาระบบ กระบวนการบริหารจัดการกา รรักษา           
ความปลอดภัยข้ อมูล และกระบวนกา รบริ หา รจั ดการ เ พ่ือกา รให้บ ริ กา รอย่า งต่อ เนื่ องครบถ้ วน                   
อย่างไรก็ตามส าหรั บแต่กระบวนการด้า นการบริหารจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ๆ                
มีการด าเนินงานและ/หรือเอกสารเพียงบางส่วน  ซ่ึงส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมควรมีการพิจารณา
ด าเนินการกระบวนการบริหารจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมเติม โดยพิจารณาจากความพร้อม
ของทรัพยากรด้า นเทคโนโลยีสา รสนเทศและกา รสื่อสาร ของส านั กปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นหลั ก                
เพ่ือให้มีการบริหารจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครอบคลุม และครบวงจร  
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2.1.2 ผลการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
ในหัวข้อนี้กล่าวถึง ผลการศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพแวดล้อมภายนอก ซ่ึงประกอบด้วย 

นโยบายภาครัฐบาล นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต (Technology Trends) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
2.1.2.1 นโยบายภาครัฐบาล1  

ด าเนินการวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง นโยบายของรัฐบาล อาทิ                  
นโยบายบริหารราชการแผ่นดิน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กับประเด็นยุทธศาสตร์                 
ของก ร ะท ร วงยุ ติ ธ ร รม เ พ่ือแ สดง ให้ ถึ ง น โย บา ย ภา ครั ฐที่ เ ก่ี ย วข้ อ ง กั บกา รปฏิ บั ติ ง า นขอ ง                         
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงสามารถสรุปควา มสัมพันธ์ของนโยบายภาครัฐและยุทธศาสตร์                  
การปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดังตาราง 2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 นโยบายบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555-2558) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2559) 
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ตารา ง  2.1 ร าย ละ เ อียด นโย บาย ภาค รั ฐบ าลท่ี มี คว ามส อดค ล้อง กับป ระ เ ด็น ยุ ทธศ าสต ร์                
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
     ด้านนโยบาย 

 
 
แผนปฏิบัต ิราชการ 4 ปี 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุต ิธรรม 
(พ.ศ.2555-2558) 

นโยบายภาครัฐบาล 
นโยบายบริหารราชการ

แผ่นดิน 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

แผนแม่บทการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1: 
พัฒนาประสิทธิภาพระบบ
การอ านวยการและ 
การจัดการ 

- รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

- สร้างความร่วมมือท่ีดีใน
ภูมิภาคอาเซียนในการ
สนับสนุนการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจท่ีมจีริยธรรม 
- บูรณาการแนวทางการ

พัฒนาประเทศ 
- เตรียมความพร้อมเก่ียวกับ

ระบบบริหารจัดการภายใน
ภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 
- ใช้หลักธรรมาภิบาลใน 

การบริหารงานเพ่ือสร้าง
ความโปร่งใสในองค์กร
ภาครัฐ 
- บูรณาการและประสานงาน

ระหว่างยุทธศาสตร์
ระดับประเทศ ระดับ
กระทรวง และระดับพ้ืนท่ี 
โดยในระดับพ้ืนท่ีให้
ประชาชน มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น
และความต้องการ 

- พัฒนาระบบราชการ         
อย่างต่อเนื่อง เน้น 
การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
ในระดับชาติอย่างมี
วิสัยทัศน์และมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการ
วางแผนและตัดสินใจให้มี
ประสิทธิภาพ 
- พัฒนาและส่งเสริม

รูปแบบโครงสร้างและ
ระบบการบริหารงานใหม่
ให้มีความยืดหยุ่น
คล่องตัวสูงและปรับปรุง
ระบบบริการประชาชนให้
เป็นเชิงรุกมากข้ึน 
- พัฒนาและส่งเสริมระบบ

การบริหารงานบุคคล
ภาครัฐ โดยยึดหลัก 
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีท่ีสามารถ
ประเมินผลงานได้ด้วย
ระบบคุณธรรม 
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ตารา ง  2.1 ร าย ละ เ อียด นโย บาย ภาค รั ฐบ าลท่ี มี คว ามส อดค ล้อง กับป ระ เ ด็น ยุ ทธศ าสต ร์               
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ต่อ) 

 
      ด้านนโยบาย 

 
 
แผนปฏิบัต ิราชการ 4 ปี 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุต ิธรรม 
(พ.ศ.2555-2558) 

นโยบายภาครัฐบาล 
นโยบายบริหารราชการ

แผ่นดิน 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

แผนแม่บทการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2: 
พัฒนาประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

- - พัฒนาโครงข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร 
- พัฒนา E-Government     

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน (G2P, G2B 
และ G2G) 
- การน า ICT มาใช้ใน 

การด าเนินงาน เพ่ือให้เกิด 
ความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ 
- น าระบบบริหารจัดการ

ความเส่ียง (Risk 
Management)           
มาประยุกต์ใช้ 

 

- การเช่ือมโยงกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมท่ีทันสมัยและ
ส่งเสริมการแลกเปล่ียน
ข้อมูลข่าวสารระหว่าง
ส่ือสารมวลชน 
- พัฒนาระบบราชการ

อย่างต่อเนื่อง เน้นการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ใน
ระดับชาติอย่างมี
วิสัยทัศน์และมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ น าเทคโนโลยี 
สารสนเทศมาใช้ในการ
วางแผนและตัดสินใจให้มี
ประสิทธิภาพ 
- ป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมเชิงรุกโดย
ประชาชนมีส่วนร่วม น า
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารท่ีทันสมัย
มาใช้ในการควบคุม
อาชญากรรมให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
รวมท้ังรณรงค์ให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
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ตารา ง  2.1 ร าย ละ เ อียด นโย บาย ภาค รั ฐบ าลท่ี มี คว ามส อดค ล้อง กับป ระ เ ด็น ยุ ทธศ าสต ร์               
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ต่อ) 

 
      ด้านนโยบาย 

 
 
แผนปฏิบัต ิราชการ 4 ปี 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุต ิธรรม 
(พ.ศ.2555-2558) 

นโยบายภาครัฐบาล 
นโยบายบริหารราชการ

แผ่นดิน 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

แผนแม่บทการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3: 
เสริมสร้างและพัฒนา    
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

- - พัฒนาก าลังคน - พัฒนาและส่งเสริมระบบ
การบริหารงานบุคคล
ภาครัฐโดยยึดหลัก 
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีตลอดจน
ปรับปรุงพัฒนาทัศนคติ  
วิธีคิดและวิธีปฏิบัติงาน
ของข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
- พัฒนาสมรรถนะของ

ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้มีขีดความสามารถใน 
การปฏิบัติราชการและ 
การส่งมอบบริการสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4: 
พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือและยุติธรรม
ทางเลือก 

- สร้างโอกาสการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม
ของประชาชน 

- เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเสมอภาค 
- สร้างความร่วมมือใน 

การป้องกันภัยจากการก่อ
การร้าย อาชญากรรม  
และยาเสพติด 
 

- สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนทุกฝ่าย 
เช่น ประชาชน เจ้าหน้าท่ี
รัฐและผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน 
- ป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมเชิงรุกโดย
ประชาชนมีส่วนร่วมจัดให้
มีกลไกการบริหารจัดการ
แบบครบวงจร วิเคราะห์
แนวโน้มของอาชญากรรม
ล่วงหน้า 
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ตารา ง  2.1 ร าย ละ เ อียด นโย บาย ภาค รั ฐบ าลท่ี มี คว ามส อดค ล้อง กับป ระ เ ด็น ยุ ทธศ าสต ร์                    
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ต่อ) 

     
     ด้านนโยบาย 

 
 
แผนปฏิบัต ิราชการ 4 ปี 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุต ิธรรม 
(พ.ศ.2555-2558) 

นโยบายภาครัฐบาล 
นโยบายบริหารราชการ

แผ่นดิน 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

แผนแม่บทการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4: 
พัฒนา เ ครื อข่ า ยควา ม
ร่ ว ม มื อ แ ล ะ ยุ ติ ธ ร ร ม
ทางเลือก (ต่อ) 

  - ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ก าหนดนโยบายและ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมท้ังในระดับชาติ
และท้องถ่ิน รวมท้ังให้
ประชาชนมีโอกาสแสดง
ประชาทัศน์ในประเด็น
ส าคัญต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5: 
สนับสนุนและส่งเสริม 
การอ านวยความยุติธรรม
พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือระบบงานยุติธรรม 

- แก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- ปฏิรูปกฎหมายและ

พัฒนากระบวนการ
ยุติธรรม 

- ปฏิรูปกฎหมาย 
- แก้ไขปัญหาความมั่นคง

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

- เร่งน าสันติสุขและ    
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนกลับมาสู่พ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- ปรับปรุงระบบการ

ช่วยเหลือประชาชนท่ี
ไม่ได้รับความเป็นธรรม
ด้วยมาตรการเชิงรุกให้
เข้าถึงความเป็นธรรมได้
ง่าย รวดเร็ว ท้ังการ
ช่วยเหลือด้านกฎหมาย 
ส่งเสริมกองทุนยุติธรรม 
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ตารา ง  2.1 ร าย ละ เ อียด นโย บาย ภาค รั ฐบ าลท่ี มี คว ามส อดค ล้อง กับป ระ เ ด็น ยุ ทธศ าสต ร์                    
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ต่อ) 

     
     ด้านนโยบาย 

 
 
แผนปฏิบัต ิราชการ 4 ปี 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุต ิธรรม 
(พ.ศ.2555-2558) 

นโยบายภาครัฐบาล 
นโยบายบริหารราชการ

แผ่นดิน 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

แผนแม่บทการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5: 
สนับสนุนและส่งเสริม 
การอ านวยความยุติธรรม
พัฒนา เ ครื อข่ า ย ควา ม
ร่วมมือระบบงานยุติธรรม 
(ต่อ) 

  - เพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการยุติธรรมเด็ก
และเยาวชน การคุม
ประพฤติ การบังคับคดี
และส่งเสริมความ
ยุติธรรมและความเป็น
ธรรมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

 
2.1.2.2 นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร2 

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจาก นโยบายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ                  
การสื่อสาร อาทิ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ASEAN 2015 กรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยระยะ พ.ศ. 2554-2563 (ICT2020) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย (พ.ศ. 2552-2556) และแนวนโยบายแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงด้านสารสนเทศ   
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 ซ่ึงสามารถสรุปความสัมพันธ์ของนโยบายทางด้านเทคโน โลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสารในด้านต่าง ๆ ดังตาราง 2.2 

 
 
 
 
 
 

                                                 
2 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ ASEAN 2015 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
ประเทศไทยระยะ พ.ศ. 2554-2563 (ICT2020) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารฉบับที 2 ของประเทศไทย 
(พ.ศ. 2552-2556) และแนวนโยบายแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 
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ตาราง 2.2 รายละเอียดนโยบายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีความสอดคล้องกันใน
ด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านทุนมนุษย์ ด้านระบบสารสนเทศ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านนโยบาย 
 
       ด้านนโยบาย 

นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
แผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและ 
การสื่อสารของ 
ASEAN 2015 

กรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ
ประเทศไทยระยะ 
พ.ศ.2554-2563 

(ICT2020) 

แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและ 

การสื่อสารฉบับท่ี 2 
ของประเทศไทย 

(พ.ศ.2552-2556) 

แนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติใน 

การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้าน

สารสนเทศของ
หน่วยงานของรัฐ 

พ.ศ. 2553 

ด้านทุนมนุษย์ - การเสริมสร้างพลัง
ให้แก่ประชาชน
และให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม 
- การพัฒนาทุนมนุษย์ 
 

- พัฒนาทุนมนุษย์ท่ี
มีความสามารถใน
การสร้างสรรค์และ
ใช้สารสนเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ มี
วิจารณญาณและ
รู้เท่าทัน รวมถึง
พัฒนาบุคลากร 
ICT ท่ีมีความรู้
ความสามารถและ
ความเช่ียวชาญ
ระดับมาตรฐานสากล 

- การพัฒนาก าลังคน
ด้าน ICT และ
บุคคลท่ัวไปให้มี
ความสามารถใน
การสร้างสรรค์ ผลิต 
และใช้สารสนเทศ
อย่างมีวิจารณญาณ
และรู้เท่าทัน 

-  

องค์ประกอบ 
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ตาราง 2.2 รายละเอียดนโยบายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีความสอดคล้องกันใน
ด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านทุนมนุษย์ ด้านระบบสารสนเทศ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านนโยบาย (ต่อ) 
 
        ด้านนโยบาย 

นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
แผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและ 
การสื่อสารของ 
ASEAN 2015 

กรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ
ประเทศไทยระยะ 
พ.ศ.2554-2563 

(ICT2020) 

แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและ 

การสื่อสารฉบับท่ี 2 
ของประเทศไทย 

(พ.ศ.2552-2556) 

แนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติใน 

การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้าน

สารสนเทศของ
หน่วยงานของรัฐ 

พ.ศ. 2553 

ด้านระบบ
สารสนเทศ 

- การสร้างนวัตกรรม 
อาทิ ส่งเสริมให้เกิด
การคุ้มครองสิทธ์ิ
ของทรัพย์สินทาง
ปัญญาในระดับ
อาเซียนเพ่ือปกป้อง
ผลงานสร้างสรรค์ 
เป็นต้น 
- การลดความเหล่ือม

ล้ าในการเข้าถึง
เทคโนโลยีอาทิ 
ส่งเสริมการรวมตัว
ของอาเซียน โดย
เปิดโอกาสให้ได้รับ
รู้ความแตกต่างด้าน
วัฒนธรรม แก่
นักเรียนต้ังแต่ยัง
เยาว์วัย เป็นต้น 
- ส ารวจข้อบกพร่อง

ของระบบ
สารสนเทศใน
ปัจจุบัน จากนั้น
ศึกษาวิธีการแก้ไข 
เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาระบบ 
e-Service  

- ใช้ ICT เพ่ือสร้าง
นวัตกรรมการบริการ
ของภาครัฐท่ี
สามารถให้บริการ
ประชาชนและ
ธุรกิจทุกภาคส่วน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
มีความมั่นคง
ปลอดภัย และมี
ธรรมาภิบาล 

 

- การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การส่ือสารเพ่ือ
สนับสนุนการสร้าง
ธรรมาภิบาลใน 
การบริหารและ 
การบริการของภาครัฐ 

- การเข้าถึงการใช้งาน 
การควบคุมการใช้
งานสารสนเทศ 
และการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย 
- การก าหนด

ประเภทของ
ผู้ใช้งานและสิทธิ
ในการเข้าใช้งาน
สารสนเทศ 

องค์ประกอบ 
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ตาราง 2.2 รายละเอียดนโยบายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีความสอดคล้องกันใน
ด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านทุนมนุษย์ ด้านระบบสารสนเทศ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านนโยบาย (ต่อ) 
 
        ด้านนโยบาย 

นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
แผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและ 
การสื่อสารของ 
ASEAN 2015 

กรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ
ประเทศไทยระยะ 
พ.ศ.2554-2563 

(ICT2020) 

แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและ 

การสื่อสารฉบับท่ี 2 
ของประเทศไทย 

(พ.ศ.2552-2556) 

แนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติใน 
การรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของ
หน่วยงานของรัฐ 

พ.ศ. 2553 

ด้านระบบ
สารสนเทศ (ต่อ) 

- สร้างแรงจูงใจและ
ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี เพ่ือ
ผลักดันการใช้
ระบบ e-Services 
ท าให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

   

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

- การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
อาทิ พัฒนาระบบ
เช่ือมโยงของ  
บรอดแบนด์ เป็นต้น 
 

- พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ICT ท่ีเป็น
อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง หรือ
การส่ือสารรูปแบบ
อ่ืนท่ีเป็น 
Broadband ให้มี
ความทันสมัย  
มีการกระจายอย่าง
ท่ัวถึง และมีความ
มั่นคงปลอดภัย
สามารถรองรับ
ความต้องการของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ได้ 

- การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการส่ือสาร 

-  

องค์ประกอบ 
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ตาราง 2.2 รายละเอียดนโยบายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีความสอดคล้องกันใน
ด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านทุนมนุษย์ ด้านระบบสารสนเทศ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านนโยบาย (ต่อ) 
 
        ด้านนโยบาย 

นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
แผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและ 
การสื่อสารของ 
ASEAN 2015 

กรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ
ประเทศไทยระยะ 
พ.ศ.2554-2563 

(ICT2020) 

แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและ 

การสื่อสารฉบับท่ี 2 
ของประเทศไทย 

(พ.ศ.2552-2556) 

แนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติใน 
การรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของ
หน่วยงานของรัฐ 

พ.ศ. 2553 

ด้านนโยบาย - - ยกระดับขีดความ 
สามารถในการ
แข่งขันของ
อุตสาหกรรม ICT 
เพ่ือสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและน า
รายได้เข้าประเทศ 
โดยใช้โอกาสจาก
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ 
การเปิดการค้าเสรี 
และประชาคมอาเซียน 

 

- การบริหารจัดการ
ระบบ ICT ระดับชาติ
อย่างมีธรรมาภิบาล 

- การใช้ ICT เพ่ือ
สนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถใน  
การแข่งขันอย่างย่ังยืน 

 

- หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีนโยบาย
ในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ
ของหน่วยงานเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

- หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อ
ปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคง
ปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของ
หน่วยงาน 

 

องค์ประกอบ 
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2.1.2.3 แนวโน้มการ พัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการ ส่ือสาร ในอนาคต 
(Technology Trends) 

เนื่องจากปั จจุบัน เทคโนโลยีสมัย ใหม่มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  อา ทิ             
Mobile Application, Cloud Computing, Big Data ฯลฯ ดังนั้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับการปฏิบัติงาน
ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมให้ทันสมัย การศึกษา แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ          
และก า รสื่ อสา ร ส มัย ให ม่  เ พ่ือ น า ม า ประ ยุ ก ต์ ใช้ เ ทคโน โลยี ส า ร ส น เท ศแล ะกา ร สื่ อส า ร กั บ                         
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงสิ่งจ าเป็น ประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริม          
การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) อีกทั้งการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ซ่ึงจ าเป็นต้อง
แลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงยุติธรรมจึงเล็งเห็นและให้ความส าคัญในการ เพ่ิมประสิทธิภาพ          
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการศึกษาแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีประกอบไปด้วย 2 ส่วน
คือ ผลกา รวิเครา ะห์แนวโน้มด้านเทคโนโลยีสา รสน เทศและ การสื่อสารของการ์ต เนอร์ ( Gartner)                    
และการศึกษาดูงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่กระทรวงยุติธรรม ประเทศ สาธารณรัฐ
เกาหลีใต้  

บริษัท การ์ตเนอร์ (Gartner) ซ่ึงเป็นบริษัทชั้นน าที่ให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดอันดับเทคโนโลยีทั้งหมด 10 อันดับที่จะมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ
ในช่วงปี 2555-2560 ซ่ึงจากการพิจารณา พบว่าเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง ซ่ึงหน่วยงานต่าง ๆ สามารถน าเทคโนโลยีเหล่านี้
มาเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินงานได้  ประกอบกับเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาดูงานทาง  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่กระทรวงยุติธรรม ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 5 เทคโนโลยี อาทิ ระบบการจัดการเอกสาร 
(Document Management) ระบบบริ การอิเล็กทรอนิกส์แบบเบ็ดเสร็ จ (MinWon24) สถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture, EA) ระบบ MOJ Portal System และ Electronic Monitoring (EM) ทั้งนี้สามารถสรุป
แนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต (Technology Trends) และแนวทาง         
การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ดังนี้ 
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ตาราง 2.3 แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในอนาคต (Technology Trends) 

 

แนวทางการประยุกต์ใช้ 
 
Technology Trends 

รายละเอียดแนวทางการประยุกต์ใช้กับภารกิจหน้าท่ีของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

1. Gartner 
1.1 Mobile Device Battles ใช้อุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีมาสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้มีประสิทธิภาพย่ิง ข้ึน เ พ่ือรอง รับ      

การปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าท่ีท่ีมุ่งเน้นด้านการอ านวยความยุติธรรม พร้อมท้ังใ ห้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน         
การด าเนินงาน ส่งผลให้การบริหารจัดการและการให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว 

1.2 Mobile Applications and HTML5 พัฒนาโปรแกรมท่ีสามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีเ พ่ือเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึง ข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าท่ี           
กับประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการบริการงานยุติธรรมอย่าง ท่ัวถึง  และกระบวนการยุติธรรมสามารถมุ่ง ไปสู่        
การเพ่ิมขีดสมรรถนะได้อย่างแท้จริง 

1.3 Enterprise App Stores จัดท า Application ท่ีหลากหลายมาใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ส่ือสารไร้สาย เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์บริการร่วม
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมให้สามารถน าเสนอข่าวสารข้อมูลได้หลายมิติ อีกท้ังเป็นการดึง ดูดให้ประชาชนได้เข้ามา      
มีส่วนร่วมมากข้ึน ท าให้ประชาชนได้รับบริการงานยุติธรรมอย่างท่ัวถึง รวดเร็ว และเป็นธรรม 

1.4 Personal Cloud พัฒนา Private และ Personal Cloud ขององค์กรเพ่ือใช้งานทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารร่วมกัน 
1.5 Hybrid IT and Cloud Computing 
1.6 The Internet of Things ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลความรู้เก่ียวกับระบบงานอ านวยความยุติธรรม ข้อมูลทางกฎหมาย และระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของเจ้าหน้าท่ีได้ทุกท่ีทุกเวลาเพ่ือสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
รวมถึงส่งเสริมงานยุติธรรมทางเลือกโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม 

1.7 Strategic Big Data ใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่มาวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบสารสนเทศในองค์กร ข้อมูลจากส่ือสังคมออนไลน์ ข้อมูล
จากอินเทอร์เน็ต โดยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาสนับสนุนการท างานของระบบการอ านวยความยุติธรรม 
ซ่ึงเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและยุติธรรมทางเลือกให้มีประสิทธิภาพ 
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ตาราง 2.3 แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในอนาคต (Technology Trends) (ต่อ) 

 

แนวทางการประยุกต์ใช้ 
 
Technology Trends 

รายละเอียดแนวทางการประยุกต์ใช้กับภารกิจหน้าท่ีของกระทรวงยุติธรรม 

2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กระทรวงยุติธรรม ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 
2.1 ระบบจัด การงาน (Task Management) แล ะ 

ระบบจัดการเอกสาร (Document Management) 
จัดท าระ บบบริหารจัดการของ รัฐบาล ท่ีมีลั กษณะเ ดียวกัน กับระบบจัดกา รงาน (Task Management) และ                
ระบบจัดการเอกสาร (Document Management) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และความโปร่งใสให้กับการบริหารงานของรัฐบาล 

2.2 ระบบให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ 
(MinWon24) 

จัดท าระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ใ ห้ประชาชนท่ีมีลักษณะแบบเบ็ดเสร็จเพ่ือเพ่ิมช่องทาง และประสิทธิภาพ            
ในการให้บริการประชาชน  

2.3 สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) - จัดท าสถาปัตยกรรมระบบขององค์กรท่ีมีแนวทางชัดเจนไปใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเ ทศและการส่ือสาร          
เพ่ือลดความซ้ าซ้อนแพลตฟอร์ม (Platform) ของระบบสารสนเทศ และโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีจะเกิดข้ึน     
ในอนาคต 

- สร้างแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบโมดูล และบริการของกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงมีความง่ายต่อ              
การแลกเปล่ียนข้อมูลท่ีเป็นมาตรฐานตามแนวทางของ Service Oriented Architecture และ Web Services 

2.4 MOJ Portal System - การรวมข้อมูลสารสนเทศท่ีมีการใช้งานร่วมกัน และสามารถเข้าใช้งานระบบจากท่ีเดียว ซ่ึง เป็นเทคโนโลยีท่ีอ านวย         
ความสะดวกในการใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อาทิ Single Sign On (SSO)  

- ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ 
2.5 นวัตกรรม 

1) ระบบตรวจสอบการปลอมแปลงของใบหน้า 
(Face Recognition) 

2) Electronic Monitoring (EM) 

- ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท ามาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล ก าหนดวิธีการสืบค้นข้อมูลและเช่ือมโยงข้อมูลการจดจ าใบหน้า       
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังองค์กร  

- ศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ และผลกระทบในการน า EM มาประยุกต์งานกับประเทศไทยเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ       
และประโยชน์สูงสุด 
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2.2 ผลการวิเคราะห์จุดแ ข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรคด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ในส่วนนี้กล่าวคือเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านข้อมูลและระบบสารสนเทศ ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย   
ด้านการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านบุคลากร  ซ่ึงสามารถบอกถึง
สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและน าไปสู่การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
2.2.1 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อน  

จากการศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของส านั กงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
สามารถสรุปจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านข้อมูลและระบบสารสนเทศ ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบ เครือข่าย ด้านการบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และด้านบุคลากร โดยแต่ละด้านมีจุดแข็งและจุดอ่อน 
ดังนี้ 

 
ตาราง 2.4 ผลการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ปัจจัยวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
ด้านข้อมูลและ 
ระบบสารสนเทศ 

- ผู้บริหารเห็นความส าคัญและให้     
การสนับสนุนการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ 

- ระบบสารสนเทศเป็นสถาปัตยกรรมเดียวกัน
ท าให้ง่ายต่อพัฒนา และปรับปรุงเพ่ิมเติม  

- ระบบส่วนใหญ่เป็น Web Application  
ท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

- ขาดระบบการบริหารจัดการภายใน 
(Back office) อาทิ ระบบจัดเก็บเอกสาร  

- ขาดข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 

- ขาดระบบสารสนเทศส าหรับการส่ือสาร
ภายในองค์กร 

- ระบบสารสนเทศไม่ครอบคลุม 
ความต้องการของผู้ใช้งาน 

- ระบบสารสนเทศไม่มีเสถียรภาพ 
- ข้อมูลในระบบสารสนเทศขาดความเป็น

ปัจจุบัน 
- ขาดความเช่ือมโยงข้อมูลสารสนเทศ

ระหว่างระบบ 
- ขาดเอกสารการวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบสารสนเทศ ท าให้หน่วยงานไม่
สามารถจัดการระบบได้ด้วยตนเอง 
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ตาราง 2.4 ผลการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ต่อ) 

ปัจจัยวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่าย 

- ระบบสนับสนุนภายในห้อง Data Center  
มีการซ่อมบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ 

- มีความพร้อมของระบบสนับสนุนภายใน
ห้อง Data Center  

- มีพ้ืนท่ีรองรับการขยายตัวของอุปกรณ์
ภายในห้อง Data center 

- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งาน
เป็นระยะเวลานาน 

- จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ  
ต่อเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 

- ช่องสัญญาณ Internet ไม่เพียงพอ    
ต่อความต้องการใช้งานและล่าช้า 

- การเช่ือมโยงเครือข่ายภายใน         
ศูนย์ราชการฯ เกิดปัญหาขัดข้อง     
และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

- ขาดระบบ VDO Conference 
- ระบบ CCTV ไม่ครอบคลุมพ้ืนท่ีภายใน

ห้อง Data Center 
- อุปกรณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย

เครือข่ายมีไม่เพียงพอ 
- ระบบการส ารองข้อมูลไม่เป็นมาตรฐาน 
- ขาดศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง 

ด้านการบริหารจัดการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 
 

- มีนโยบายน าเอาระบบสารสนเทศ 
เข้ามาสนับสนุนการบริหารงานภายใน 

- มีนโยบายน าเอาระบบสารสนเทศเข้ามา
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหลัก 

- มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารโดยตรง 

- มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสารอย่างต่อเนื่อง 
 

- ขาดการจูงใจ/กระตุ้นให้เกิดการใช้งาน
ระบบสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอและ
จริงจัง 

- การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสารไม่สามารถสนับสนุน
หน่วยงานผู้ใช้ และความต้องการของ
องค์กรได้อย่างครบถ้วน 

- ขาดการจัดแบ่งหน้าท่ีท่ีชัดเจนใน
หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การส่ือสาร 

- ขาดนโยบายระดับปฏิบัติและ 
แนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ 

- ขาดการทดสอบแผนบริหารจัดการ 
ความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) 

- การบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
ไม่ต่อเนื่อง 

- งบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ไม่เพียงพอ 
และไม่ต่อเนื่อง 
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ตาราง 2.4 ผลการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ต่อ) 

ปัจจัยวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
ด้านการบริหารจัดการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร (ต่อ) 

 - ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้างล่าช้า 

ด้านบุคลากร - มีการนิเทศงานการใช้งานระบบสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่องทุกปี 

- ผู้บังคับบัญชาสนับสนุนให้บุคลากรได้รับ
การฝึกอบรม 

- บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การส่ือสาร มีความสามารถหลากหลาย 
และท างานทดแทนกันได้ 

- บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การส่ือสาร มี Service Mind ท างานเป็นทีม 
และมีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

- บุคลากรผู้ใช้งานบางส่วนมีทัศนคติท่ีดีต่อ   
การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารมาช่วยสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงาน 
 

- บุคลากรไม่สามารถตามทันเทคโนโลยี 
ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

- ขาดองค์ความรู้ด้านมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารขาดความสัมพันธ์
ด้านการติดตาม และประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืน 

- ผู้ใช้งานบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการใช้งานระบบสารสนเทศ 

- จ านวนบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารไม่เพียงพอ 

- ขาดบุคลากรในการน าเข้าข้อมูล     
อย่างต่อเนื่อง 

- ขาดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร ให้แก่ผู้ใช้งานอย่างท่ัวถึง 

- ขาดการฝึกอบรมในระดับความเช่ียวชาญ 
แก่บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

 

2.2.1.1 จุดแข็ง-จุดอ่อนด้านข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
1) จุดแข็งด้านข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

ผู้บ ริ ห าร ของส า นั กงา นปลั ดกระทร วงยุ ติ ธร รม ให้ ความส า คัญและ          
การสนับสนุนการใช้งานระบบสารสนเทศ ซ่ึงระบบสารสนเทศส่วน ใหญ่มีสถ า ปัตยกร รมระบบ เดีย วกัน      
ท าให้เอ้ือต่อการปรับปรุงระบบสารสนเทศ เ พิ่ม เติมและการบูรณาการ  ระบบสารสนเทศเข้าด้วยกัน      
ในอนาคต นอกจากนั้นระบบสารสนเทศยังถูกออกแบบและพัฒนาในรูปแบบ Web Application ท าให้ ง่ายต่อ
การใช้งานระบบสารสนเทศโดยไม่มีข้อจ ากัดในด้านสถานที่ 

2) จุดอ่อนด้านข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
ส า นั ก งา นปลั ดกร ะทร วง ยุ ติ ธ ร รม มีกา ร พัฒนา ร ะบ บสา รสน เท ศ                   

ยังไม่ครอบคลุมการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานตามภารกิจ ต่าง ๆ รวมทั้งระบบที่มีอยู่ยังไม่สามารถตอบสนอง         
ความต้องการของผู้ใช้งานทั้งในด้านระบบฟังก์ชันการใช้งาน และการจัดเก็บข้อมูล ซ่ึงต้องการให้ มีการจัดเก็บ
ข้อมูลง่ายต่อการใช้งานร่วมกัน นอกจากนั้นระบบสารสนเทศยังขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  ข้อมูลที่ มีอยู่           
ไม่สามารถน าไปวิเคราะห์และจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้ 
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2.2.1.2 จุดแข็ง-จุดอ่อนด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 

1) จุดแข็งด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในเรื่องของ

ระบบสนับสนุนภายในห้อง Data Center รวมถึงพ้ืนที่ส าหรับรองรับการขยายตัวของอุปกรณ์ที่จะเพ่ิมขึ้น  
2) จุดอ่อนด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่มีการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และเครือข่ายมาเป็นระยะเวลานานโดยที่ไม่มีการปรับปรุงให้ทันสมัย รวมถึงด้านความม่ันคงปลอดภัย     
บนระบบเครือข่ายมีความเสี่ยงต่อการถูกบุกรุกได้ง่าย 
 

2.2.1.3 จุดแข็ง-จุดอ่อนด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
1) จุดแข็งการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ ดูแลรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีส า ร สน เทศและกา รสื ่อสา ร โดยตร ง  ท า ให้กา รน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการภายในหน่วยงานและสนับสนุน       
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักให้กับผู้ใช้งานมีแนวโน้มที่จะด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

2) จุดอ่อนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีการแบ่งหน้าที่ในการบริหารจัดการภายในกลุ่ม 

และส่วนงานต่าง ๆ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน การปฏิบัติงานต่าง ๆ ยึดติดกับ
ความสามารถหรือความเคยชินของตัวบุคลากร ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่มีมาตรฐานหรือไม่สามารถด าเนินงาน
ตามกระบวนการที่ชัดเจนได้  
 

2.2.1.4 จุดแข็ง-จุดอ่อนด้านบุคลากร 
1) จุดแข็งด้านบุคลากร 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานมีบุคลากรด้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  ซ่ึงมีความสามารถหลากหลาย และปฏิบัติง า นทดแทนกัน ได้ ท า ให้เ มื่อ         
เกิดเหตุขัดข้องด้านเทคโนโลยีส า ร สน เทศและกา รสื ่อสา ร บุคลา กรด้า น เทคโน โลยีส า ร สน เทศ          
และการสื่อสารสามารถให้บริการแก้ไขปัญหาแก่ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

2) จุดอ่อนด้านบุคลากร 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน จึงไม่สามารถก้าวทันตามเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว อีกทั้งขาดการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศให้กับบุคลากรผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง       
จึงท าให้ผู้ใช้งานขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ ประกอบกับขาดการมอบหมายหน้าที่  
ในการน าเข้าข้อมูลที่ชัดเจนและขาดการผลักดันให้ให้มีการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างจริงจัง  จึงท าให้       
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ระบบสารสนเทศส่วนใหญ่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน จ านวนบุคลากรด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจึงท าให้ไม่สามารถดูแลระบบสารสนเทศที่มีอยู่ได้อย่างทั่วถึง 
 

2.2.2 ผลการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค  
จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของ ส า น ัก งา นปลัดกร ะทร วง

ยุติธ ร รมสามารถสรุปโอกาส (Opportunities) – อุปสรรค (Threats) ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ           
และการสื่อสารได้เป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านข้อมูลและระบบสารสนเทศ ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่าย ด้านการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านบุคลากร  โดยแต่ละด้าน   
มีโอกาสและอุปสรรค ดังนี้ 
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ตาราง 2.5 สรุปโอกาสและอุปสรรคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ปัจจัยวิเคราะห์ 
โอกาส 

(Opportunities) 
อุปสรรค 

(Threats) 
ด้านข้อมูลและระบบสารสนเทศ - เทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร มีการพัฒนาต่อเนื่อง 
ท าให้มีทางเลือกในการน ามาใช้  

- ภาครัฐมีนโยบายมุ่งเน้นเป็นหน่วยงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)  

- การพัฒนาด้านเทคโนโลยีระบบ 
การส่ือสารแบบไร้สาย สร้างช่องทาง
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการใช้
งานระบบสารสนเทศขององค์กรได้ 
ทุกท่ีทุกเวลา  

- ซอฟต์แวร์ท่ีพัฒนาโดยหน่วยงานกลาง 
ไม่สามารถรองรับความต้องการใช้งาน
ของหน่วยงานได้ครบถ้วน 

- มีภัยคุมคามต่อสารสนเทศจาก
ภายนอกเพ่ิมข้ึน อาทิ ไวรัส Worm 

ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่าย 

- ภาครัฐมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ท่ีเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือ 
การส่ือสารรูปแบบท่ีเป็น Broadband 
ให้มีความทันสมัยการกระจายอย่าง
ท่ัวถึง และมีความมั่นคงปลอดภัย 

- การบริหารจัดการระบบเครือข่ายของ
หน่วยงานในศูนย์ราชการข้ึนอยู่กับ
ผู้ให้บริการภายนอก 

- IPV6 ส่งผลกระทบให้ต้องปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 

ด้านนโยบาย และการบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
 

- มีกรอบนโยบาย และแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ของประเทศ  

- มีกฎหมาย แนวนโยบาย และแนวปฏิบัติ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสารของประเทศ  

- มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร ASEAN 

- มีแนวนโยบายและแนวปฏิบัติใน   
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย     
ด้านสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ       

- นโยบายจ ากัดอัตราก าลังของหน่วย 
งานภาครัฐ 

- กฎระเบียบทางราชการด้านการจัดซ้ือ  
จัดจ้าง 

- การเปล่ียนแปลงรัฐบาลท าให้      
การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง 

- การเปล่ียนแปลงนโยบายของผู้บริหาร 
ท าให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง 
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ตาราง 2.5 สรุปโอกาสและอุปสรรคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ต่อ) 

ปัจจัยวิเคราะห์ 
โอกาส 

(Opportunities) 
อุปสรรค 

(Threats) 
 ด้านบุคลากร 
 

- มีการก าหนดความก้าวหน้าในสาย
อาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร (Career Path) 
ภาครัฐ 

- แนวโน้มการเคล่ือนย้ายแรงงานและ
อาชีพของประเทศใน AEC ท าให้
หน่วยงานมีโอกาสได้จ้างบุคลากร
ผู้เช่ียวชาญจากประเทศอ่ืน ๆ 

- ประชาชนมีความสามารถและคุ้นเคย
กับการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต และ 
Social Media  

- ค่าตอบแทนและส่ิงจูงใจบุคลากร 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ของภาครัฐน้อยกว่าในภาคเอกชนท า
ให้บุคลากรสนใจเข้าท างานใน
ภาคเอกชนมากกว่า 

 
2.2.2.1 โอกาส-อุปสรรคด้านข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

1) โอกาสด้านข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายมุ่งให้เป็นหน่วย งา น อิเล ็กทรอนิกส์ และ

เทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกา รสื ่อสา ร มีกา ร พัฒนา เป็น เทคโน โลยีใหม่ท า ให้
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีทางเลือกในการน าเทคโนโลยีมาพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมไป
ถึงการพัฒนาระบบการสื่อสารแบบไร้สายเพื่อ เป็น กา รสร ้า งช่อ งทา ง ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และ     
การใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กรได้ทุกที่ทุกเวลา ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ เป็นปัจจัยภายนอกที่สนับสนุนให้เกิด
แรงผลักดันการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) อุปสรรคด้านข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นไม่สอดคล้องกันกับการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และภัยคุกคามต่อสารสน เทศจากภายนอก  ซ่ึงสิ่ง เหล่านี้ เป็นปัจจัยภายนอก          
ที่เป็นอุปสรรคท าให้การพัฒนาระบบสารสนเทศของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไม่สามารถน าข้อมูล        
ไปใช้เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานได้เท่าที่ควรก่อให้เกิดการท างานทีล่่าช้าตามไปด้วย  
 

2.2.2.2 โอกาส-อุปสรรคด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
1) โอกาสด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 

เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในการสื่อสาร            
เป็นการสื่อสารด้วยความเร็วสูงและกระจายไปยังจังหวัด ซ่ึงช่วยให้การจัดท าโครงการต่าง ๆ ที่ใช้งานผ่าน
ระบบเครือข่ายไปยังจังหวัดได้ง่ายขึ้น อาทิ การท า VDO Conference การพัฒนาระบบสารสนเทศกลาง
เพ่ือการบริการ (Common Service) ไปยังหน่วยงานในภูมิภาค 
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2) อุปสรรคด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 

อุปกรณ์ที่ไม่รองรับกับเทคโนโลยีใหม่ อาทิ IPv6 เนื่องจากในการปรับเปลี่ยน
เป็นไปตามมาตรฐาน IPv6 นั้นส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมต้องปรับเปลี่ยนทั้งอุปกรณ์และซอฟต์แวร์
บางส่วน เพ่ือให้รองรับตามมาตรฐาน ซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคในเรื่องการของบประมาณเนื่องจากจ านวน
อุปกรณ์ที่ต้องปรับเปลี่ยนมีจ านวนมาก 

 
2.2.2.3 โอกาส-อุปสรรคด้านนโยบายและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสาร 
1) โอกาสด้านนโยบายและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ภาครัฐมีกรอบนโยบาย แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
ของประเทศ กฎหมาย แนวนโยบาย แนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  แนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐที่ชัดเจน  ร วมทั ้ง ใน ร ะดับ
ภูมิภาคยังมีการจัดท าแผนแม่บท ICT ASEAN (AIMS2015) ซ่ึงแนวทา งและน โยบา ย  การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยภายนอกที่ท าให้ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
สามารถน ามาประกอบการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีทิศทางในการบริหาร
จัดการองค์กรที่ชัดเจน และสอดคล้องนโยบายของภาครัฐ 

2) อุปสรรคด้านนโยบายและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ด้านภาครัฐไม่มีนโยบายการเพ่ิมอัตราก าลังด้านบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ 

ท าให้บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การบริหารจัดการด้าน เทคโน โลยีส า ร สน เทศ      
และการสื่อสารไม่ต่อเนื่อง และด้านกฎระเบียบทางราชการในการจัดซ้ือจัดจ้างที่ล่าช้า ท าให้ไม่ทันต่อ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การพัฒนาของเทคโนโลยีล้าสมัย และไม่รองรับต่อการใช้งาน 
 

2.2.2.4 โอกาส-อุปสรรคด้านบุคลากร 
1) โอกาสด้านบุคลากร 

ปัจจุบันภาครัฐอยู่ระหว่างการพัฒนาและก าหนดรายละเอียดความก้าวหน้า   
ในสายอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ( ICT Career Path) ท าให้หน่วยงานต้องมีการผลักดัน  
ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางที่ทางภาครัฐก าหนด  และแผนแม่บท ICT ASEAN    
มีการก าหนดยุทธศา สตร์  การพัฒนาทุนมนุษย์ จึงเป็น โอกา สที่ดีที่ ส านักงานปลั ดกระทรวงยุ ติธรรม              
จะน าแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์จากแผนแม่บท ICT ASEAN มาเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร       
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร นอกเหนือจากนั้นเม่ือพิจารณาถึงภาคประชาชน      
ซ่ึงปัจจุบันมีควา มสามารถ และคุ้นเคยกับกา รใช้งาน Social Media และอินเทอร์เน็ต  เป็นโอกาสให้
หน่วยงานมีช่องทางในการเข้าถึงประชาชนเพ่ือสื่อสารและเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน หน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ดียิ่งขึ้น 
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2) อุปสรรคด้านบุคลากร 

เนื่องด้วยค่าตอบแทน และสิ่งจูงใจบุคลากรด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสา รของหน่ วยงานภาครัฐที่ มีอยู่ อย่างจ ากัดเม่ือ เปรียบเทียบกับบุ คลากรภาคเอกชน ท าให้ มี               
ความยากล าบากในการชักจูงบุคลากรที่มีทักษะความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลกระทบไปถึงการพัฒนาในหน่วยงานภาครัฐเคลื่อนตัวได้ช้า         
เม่ือเปรียบเทียบกับภาคเอกชน 

 
จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าผู้บริหารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเห็นความส าคัญ 

และให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ท าให้มีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน แต่ทว่ายังคงมีระบบสารสนเทศบางระบบที่ไม่ครอบคลุมบางภารกิจงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบด้านสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน (Back Office) ซ่ึงอาจสืบเนื่องจากข้อจ ากัด
ด้านงบประมาณ นอกจากนี้ข้อมูลในระบบสารสนเทศที่มีอยู่ไม่เป็นข้อมูลปัจจุบัน ประกอบกับขาดการมอบหมายหน้าที่
ในการน าเข้าข้อมูลที่ชัดเจน และจ านวนบุคลากรมีจ ากัด หน่วยงานจึงมีความต้องการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลกลาง
ที่ใช้ร่วมกันเพ่ือความสะดวกและความถูกต้องในการน าข้อมูลไปปฏิบัติงาน  

การแบ่งหน้าที่ในการบริหารจัดการภายในกลุ่มส่วนงานต่าง ๆ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีภารกิจ
หน้าที่ท่ีปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ไม่ชัดเจน ส่งผลให้ระบบสารสนเทศที่มีอยู่ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
ของหน่วยงานนั้น ๆ 

นอกเหนือจากนั้นตามส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีจุดอ่อนหลักด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในเรื่องของระบบสนับสนุนภายใน
ห้อง Data Center แต่ทว่าห้อง Data Center บางส่วนไม่รองรับต่อการเพ่ิมจ านวนของอุปกรณ์ภายใน 
รวมถึงขาดศูนย์ปฏิบัติการส ารอง (DR Site) และระบบ VDO Conference ที่ยังกระจายไม่ทั่วถึง  

เม่ือพิจารณาถึงปัจจัยจากภายนอกด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบันยังส่งผลกระทบให้
ต้องปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศให้รองรับเทคโนโลยีและมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูล 
IPV6 ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีภาระการลงทุนด้านงบประมาณในการจัดซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
และยังมีปัจจัยจากภายนอกด้านแนวนโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นให้เป็นหน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุน การปฏิบัติงานตามภารกิจอย่าง
ครอบคลุม  และมีนโยบายมุ่งเน้นและให้ความส าคัญในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก ตลอดจนการเฝ้าระวัง
ภัยคุกคามต่อระบบสารสนเทศจากภายนอก อาทิ ไวรัสหรือผู้ไม่ประสงค์ดี นอกจากนี้ยังส่งเสริมและพัฒนา 
การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย เพ่ือเป็นการสร้างช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการใช้งาน
ระบบสารสนเทศขององค์กรได้ทุกที่ทุกเวลา  ซ่ึงถือเป็นปัจจัยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ        
และการสื่อสารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

อย่างไรก็ตาม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีอุปสรรคจากปัจจัยภายนอกด้านการขาดอัตราก าลั ง         
ด้านบุคลากร เนื่องจากค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจบุคลากรด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
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ภาครัฐน้อยกว่าในภาคเอกชนท าให้บุคลากรสนใจเข้าท างานในภาคเอกชนมากกว่า  จึงท าให้มีการเปลี่ยน
บุคลากรบ่อยครั้ง ดังนั้นในอนาคตเม่ือรัฐบาลด าเนินการก าหนดรายละเอียดความก้าวหน้า ในสายอาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Career Path) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จึงอาจใช้ เป็น
แรงผลักดันให้บุคลากรมีความเชื่อม่ันในสายอาชีพต่อไป  

 

2.3 ความต้องการด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ความต้องการด้านการใช้งานเทคโนโลยีและการสื่อสารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ได้ด าเนินการรวบรวมจากการเข้าส ารวจสภาพการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง การประชุม
ระดมความคิดของหน่วยงานภายในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สามารถสรุปได้เป็น 4 ด้าน ดังตาราง 2.6 

 
ตาราง 2.6 ตารางสรุปความต้องการด้านการใช้งานเทคโนโลยีและการส่ือสาร 

ด้าน รายละเอียดของความต้องการ 
1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เทคโนโลยีและการส่ือสาร 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา 
- ต้องการปรับเปล่ียนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพาให้ทันสมัย 
- ต้องการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพาให้เพียงพอกับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
- ต้องการเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีสามารถท าระบบ Virtual Machine (VM) เ พ่ือ

ช่วยลดจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและง่ายต่อ     การบริหารจัดการ 
ระบบเครือข่าย 
- ต้องการปรับเปล่ียนอุปกรณ์เครือข่ายท่ีใช้งานมานานให้ทันสมัยและรองรับกับ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ  
- ต้องการอุปกรณ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย อาทิ IPS, Web Application 

Firewall ระบบวิเคราะห์  Log จากอุปกรณ์บนระบบเครือข่าย และระบบส ารองข้อมูล 
- ต้องการระบบ VDO Conference ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

และหน่วยงานท่ีอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ  

2) ด้านระบบสารสนเทศ  - ความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยแบ่งตามความต้องการใช้งาน  มากท่ีสุดจาก 
5 กลุ่มหลัก คือ 
ระบบบริหารจัดการภายใน (Back Office)  
o ระบบจัดเก็บเอกสาร 
o ระบบฐานข้อมูลเชิงสถิติ 
o ระบบขออนุมัติเบิกยืมเงิน 
o ระบบ Paperless 
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ตาราง 2.6 ตารางสรุปความต้องการด้านเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ต่อ) 

ด้าน รายละเอียดของความต้องการ 
2) ด้านระบบสารสนเทศ 
(ต่อ) 

o ระบบบริหารบุคลากร 
o ระบบผู้ตรวจการ Inspection 
o ระบบรายงานผลความก้าวหน้างานก่อสร้าง 
ระบบบริการร่วม (Common Service)  
o ระบบการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
o ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้     
ระบบสารสนเทศส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานหลัก  
o ระบบรับเร่ืองราวร้องทุกข์ 
o เทคโน โ ล ยี Social Media เ พ่ือ เ ป็นส่ือ ช่วยประ ชา สัม พันธ์  และ 

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อาทิ Facebook, Twitter และ Line 
o ระบบเครือข่ายให้บริการข้อมูลแห่งชาติ (National Clearing House) ด้าน

กระบวนการยุติธรรม 
    ระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนภารกิจกระทรวงยุติธรรม  
o ระบบสนับสนุนการเย่ียมญาติ 
o ระบบรับรายงานตัวผู้ฟ้ืนฟูท่ีบ้าน 
o ระบบงานการเช่ือมโยงและการแลกเปล่ียนข้อมูล 
o ระบบ GIS 
ด้านอ่ืน ๆ 
o ปรับปรุงการเข้าถึงและการน าเสนอผลงานไ ปยัง เ ว็บ ไ ซต์กระ ทรวง

ยุติธรรมให้ง่ายข้ึน  
o การปรับปรุงระบบ Service link ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
o ระบบสารสนเทศท่ีมีความถูกต้องแม่นย าสูง 
o มีโปรแกรมลิขสิทธ์ิท่ีถูกกฎหมาย และสามารถ Update โปรแกรมให้มีความ

ทันสมัย 

3) ด้านข้อมูล ความต้องการใช้งานข้อมูลร่วมกันของทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
- ข้อมูลบุคลากร 
- ข้อมูลของนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ท่ีเป็นปัจจุบัน อาทิ รูปภาพ สังกัด 

สถานะของนักจิตวิทยา 
- ข้อมูลพ้ืนฐานของทนายความ 
- ข้อมูลบุคลากรของเครือข่าย (อาสาสมัคร) 
- ข้อมูลผลพิพากษา และค าส่ังศาล 
- ข้อมูลข้อกฎหมาย 
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ตาราง 2.6 ตารางสรุปความต้องการด้านเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ต่อ) 

ด้าน รายละเอียดของความต้องการ 
4) ด้านบุคลากรและ 

การฝึกอบรม 

ด้านบุคลากร 
- ต้องการอัตราก าลังด้านบุคลากรเพ่ิมเติม เพ่ือให้สอดคล้องการปฏิบัติงานของแต่ละ

หน่วยงาน 
- การสนับสนุนด้านการสรรหาบุคลากรท่ีทันท่วงที และด าเนินการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารโดยใช้ทางเลือกอ่ืน ๆ อาทิ Outsourcing เพ่ือลดปริมาณ
งานของบุคลากร 

ด้านการฝึกอบรม 
- การฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
- ความร่วมมือการประสานงานจากบุคลากร 
- เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานจากกรมบัญชีกลางท่ีสามารถตอบปัญหาได้อย่าง

รวดเร็ว 
- ต้องการพัฒนาทักษะท่ีเหมาะสมกับภารกิจ รวมท้ังการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารในภาพรวมของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

  

2.4 การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) 
การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงช่องว่างทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเปรียบเทียบกับเป้าหมายและความต้องการ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือชี้ให้เห็นถึง สิ่งที่ควรด าเนินการปรับปรุงและก าหนด            
แนวทางการปรับปรุงด้วยการจัดกิจกรรม ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวจะถูกเลือกจากกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
หรือยังไม่ตอบสนองเป้าหมายขององค์กร เพ่ือปิดช่องว่างและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้น าไปสู่
เป้าหมายที่วางไว้ 

 
2.4.1 เป้าหมายและความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

จากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ ผู้บริหารของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานผู้ปฏิบัติการ        
ด้า นเทคโน โลยี สา ร สน เทศและกา รสื่อสาร  พบว่า ส านั ก งา นปลั ดกร ะทร วงยุ ติธ ร รมมี เป้ า หมา ย                    
การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบไปด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 

 เปรียบเทียบเป้าหมายที่เก่ียวข้องกับด้านการสร้างนวัตกรรม 

 เปรียบเทียบเป้าหมายที่เก่ียวข้องกับด้านครอบคลุมการปฏิบัติงาน 

 เปรียบเทียบเป้า หมายที่เ ก่ียวข้อง กับด้านการบูรณา การข้อมูล และการบริกา ร
สารสนเทศ 

 เปรียบเทียบเป้าหมายที่เก่ียวข้องกับด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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เม่ือวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
และความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สามารถ  
สรุปช่องว่าง กิจกรรมที่ต้องด าเนินการเพ่ือลดช่องว่าง และเทคโนโลยีที่สามารถน ามาสนับสนุนสรุป ได้ดังตาราง 2.7 
 
ตาราง 2.7 การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) 

เป้าหมาย สถานภาพองค์ประกอบ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

กิจกรรมท่ีต้องด าเนินการ เทคโนโลยีท่ีสนับสนุน 

การสร้างนวัตกรรม ระบบสารสนเทศ  
- ขาดการพัฒนาและ

ประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  

- ระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานไม่รองรับการ
พัฒนานวัตกรรมใน
อนาคต 

- ขาดระบบ VDO 
Conference เพ่ือการ
ติดต่อส่ือสารท้ังภายใน
หน่วยงานส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 

- ขาดระบบ Unified 
Communications 
(UC) เพ่ือใช้งานระบบ
สารสนเทศร่วมกัน 

 
 
 
 
การบริหารจัดการ ICT  

- ระบบสารสนเทศท่ีถูก
พัฒนาข้ึนไม่มีผู้ใช้งาน 

 

ระบบสารสนเทศ  
- ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานให้เหมาะสม
กับนวัตกรรม 

ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
- เพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบเครือข่าย
โครงสร้างพ้ืนฐาน  ให้
รองรับนวัตกรรมท่ี
พัฒนาข้ึน อาทิ การ
รักษาความ ปลอดภัย         
การส ารองข้อมูล ฯลฯ 

- จัดหา และติดต้ังระบบ 
VDO Conference      
ให้ครอบคลุม     
หน่วยงานส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 

- จัดหา และพัฒนา
ระบบ Unified 
Communications 
(UC) เพ่ือใช้งาน
ร่วมกัน 

การบริหารจัดการ ICT  
- สร้างแรงจูงใจ และ

ส่งเสริมให้มีการใช้งาน
ระบบสารสนเทศอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง 

- Mobile Application 

- Business Intelligence 
(BI) 

- Hybrid IT Cloud 
Computing 

- Business Process 
Management (BPM) 
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ตาราง 2.7 การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) (ต่อ) 
เป้าหมาย สถานภาพองค์ประกอบ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

กิจกรรมท่ีต้องด าเนินการ เทคโนโลยีท่ีสนับสนุน 

ครอบคลุมการปฏิบัติงาน  ระบบสารสนเทศ  
- ระบบสารสนเทศ

ปัจจุบันไม่ครอบคลุม
ตามภารกิจหน้าท่ีหลัก 
อาทิ ระบบพัสดุ ระบบ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคลากร 
ฯลฯ ระบบฐานข้อมูล
กฎหมาย 

- บุคลากรไม่ใช้ระบบ
สารสนเทศท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน 

- มี Common Service 
เพียงบางส่วน เช่น KM 
e-Learning และ
ฐานข้อมูลกฎหมาย ยัง
ไม่มีสามารถเช่ือมโยง
ใช้งานร่วมกับส่วน
ราชการอ่ืนในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
- อุปกรณ์เครือข่ายมี

ความล้าสมัย ส่งผลกับ
ความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบเครือข่าย 

- การเช่ือมโยงเครือข่าย
ความเร็วสูงไม่
ครอบคลุมส่วนราชการ
กลางและส่วนภูมิภาค 

 

ระบบสารสนเทศ  
- พัฒนาระบบ 

Common Service 
ให้ครอบคลุมการ
ปฏิบัติงานท่ีมีข้ันตอน
การปฏิบัติงาน
เหมือนกัน อาทิ ระบบ
พัสดุ ระบบสารสนเทศ
ส าหรับหน่วยงานใน
ส่วนภูมิภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
- ขยายเครือข่าย และ

พัฒนาการเช่ือมโยง
เครือข่ายให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน เพ่ือ
รองรับการใช้งานท้ัง
หน่วยงานส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 

- พัฒนาการเช่ือมโยง
เครือข่ายความเร็วสูง
ให้ครอบคลุมท้ัง
หน่วยงานส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 

- ระบบจัดการงาน (Task 
Management) และ
ระบบจัดการเอกสาร 
(Document 
Management) 

- Enterprise 
Architecture (EA) 

- Hybrid IT Cloud 
Computing 
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ตาราง 2.7 การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) (ต่อ) 

เป้าหมาย สถานภาพองค์ประกอบ 
ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
และการส่ือสาร 

กิจกรรมท่ีต้อง
ด าเนินการ 

เทคโนโลยีท่ีสนับสนุน 

ครอบคลุมการปฏิบัติงาน 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
การบริหารจัดการ ICT  

- ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการส่ือสารไม่
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

- ปรับปรุงระบบ
เครือข่ายให้มี
ประสิทธิภาพรองรับ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
อาทิ Cloud 
Computing และการ
ท างานร่วมกับ IPv6 

การบริหารจัดการ ICT  
- พัฒนาทักษะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารของ
ผู้บริหาร บุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร และ
ผู้ใช้งานท่ัวไป 

- สร้างแรงจูงใจ และ
ส่งเสริมให้มีการใช้งาน
ระบบสารสนเทศอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง 

- พิจารณาแนวทางการ 
Outsourcing 

 

การบูรณาการข้อมูล 
และการบริการสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศ  
- การจัดเก็บข้อมูลใน

ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ไม่มีการเช่ือมโยงกัน 

- ไม่มีระบบสารสนเทศ
เชิง     กลยุทธ์ระดับ
กระทรวง 

- ไม่มีเช่ือมโยงบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ระดับ
กระทรวง 

ระบบสารสนเทศ  
- พัฒนาการบูรณาการ

ข้อมูลสารสนเทศเชิง     
กลยุทธ์ท่ีสนับสนุนการ
ติดสินของผู้บริหาร 

- พัฒนาศูนย์กลาง
บริการอิเล็กทรอนิกส์
ของกระทรวงยุติธรรม
ให้สามารถใช้งาน
ระบบสารสนเทศของ
กระทรวงยุติธรรมได้
จากจุดเดียว 

- MOJ Portal System 
- Enterprise 

Architecture (EA) 
- Business Intelligence 

(BI) 

- Hybrid IT Cloud 
Computing 
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ตาราง 2.7 การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) (ต่อ) 

เป้าหมาย สถานภาพองค์ประกอบ 
ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
และการส่ือสาร 

กิจกรรมท่ีต้อง
ด าเนินการ 

เทคโนโลยีท่ีสนับสนุน 

การบูรณาการข้อมูล 
และการบริการสารสนเทศ 
(ต่อ) 

ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
-  

 

 

 

 

 

 
 

การบริหารจัดการ ICT 
- ไม่มีบริหารจัดการ

ทรัพยากรร่วมกันใน
ระดับกระทรวง 

ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
- เพ่ิมศักยภาพการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศกระทรวง
ยุติธรรม 
จัดท าศูนย์ปฏิบัติงาน
ส ารอง (DR Site) 

การบริหารจัดการ ICT  
- จัดท าสถาปัตยกรรม

องค์กร (Enterprise 
Architecture)  
จัดท ามาตรฐาน
เช่ือมโยงและ
แลกเปล่ียนข้อมูล 
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ตาราง 2.7 การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) (ต่อ) 

เป้าหมาย สถานภาพองค์ประกอบ 
ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
และการส่ือสาร 

กิจกรรมท่ีต้อง
ด าเนินการ 

เทคโนโลยีท่ีสนับสนุน 

การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ระบบสารสนเทศ  
-  

ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
- ข้อจ ากัดทางด้าน

งบประมาณการ
บ ารุงรักษา  
 

การบริหารจัดการ ICT  
- กระบวนการบริหาร

จัดการระบบ
สารสนเทศส่วนใหญ่ไม่
เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

- ขาดการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ และการ
ประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ  ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และ   การส่ือสาร 

 

ระบบสารสนเทศ  
-  

ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
- บ ารุงรักษาระบบ

คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย และระบบ
สารสนเทศ 

การบริหารจัดการ ICT 
- ก าหนดกรอบการ

พัฒนาแผนแม่บทด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

- ประยุกต์ใช้
กระบวนการด้านระบบ
บริหารจัดการการ
ให้บริการส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
อาทิ ITSM และ ISMS 
ให้เป็นมาตรฐานสากล 

- จัดกิจกรรมแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ และ
เผยแพร่ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารท้ังใน
และต่างประเทศ 

-  

 

 
 
 


