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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 
ในบทน้ีกล่าวถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นกรอบนโยบายในการก าหนดทิศทางด้านการพัฒนา การบริหาร
จัดการ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปีงบประมาณ พ .ศ. 2556–2559 
ซึ่งการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์นี้เป ็นผลมาจากการศึกษาวิเคราะห์สภาพ       
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานปลดักระทรวงยุติธรรม การศึกษานโยบายของผู้บริหารระดับสูง 
ความต้องการของผู ้ปฏ ิบ ัติง านรวมทั ้งการด า เนินการประชุม เช ิงปฏิบ ัต ิการ เพื ่อก าหนด กลยุทธ์                   
โดยส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และ 4 ยุทธศาสตร์หลัก ดังน้ี 
 

3.1 วิสัยทัศน์  
 

 

“เป็นองค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
เพื่อสนับสนุนการอ านวยการบริหารจัดการงานยุติธรรมอย่างสร้างสรรค์” 

 
“An organization which develops innovative Information  

and Communication Technology in order to support  

justice administration exceptional” 
 

บทที่ 3 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที่ 4) ส านักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม พ.ศ. 2556-2559 
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3.2 พันธกิจ 
3.2.1 พัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรสมัยใหม่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       

ให้มีความเป็นเลิศในการสร้างนวัตกรรมที่ครอบคลุมการปฏิบัติงาน 
3.2.2 เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบูรณาการ

สร้างสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้การขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความรวดเร็ว
ทันสมัย มั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ เพื่อสนับสนุนการอ านวยการบริหารจัดการงานยุติธรรมอย่างสร้างสรรค์ 

3.2.4 เพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการ
สร้างมาตรฐานและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการอย่างมีคุณภาพและต่อเน่ือง
ส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานอย่างยั่งยืน  

 

3.3 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

 
ภาพ 3.1 ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที่ 4) ส านักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม พ.ศ. 2556-2559 
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ตาราง 3.1 ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ท่ี 1 และกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1: เพ่ิมขีดความสามารถ      
สร้างมาตรฐาน และพัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด้านการบริหารจัดการ
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และสร้างมาตรฐาน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ และเพื่อสร้าง
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการจัดการ   
ความต่อเน่ืองของกระบวนการทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ  

- พัฒนากลไกสร้างเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรและ
หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงยุติธรรม เพื่อเพิ่มพูนความเข้มแข็งด้านการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับ
กระทรวงฯ  

- พัฒนาสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศองค์กรเพื่อการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์:  
1. ส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สอดคล้องกับกรอบนโยบาย 

และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรม และแนวนโยบายด้านสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  

2. น านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของภาครัฐมาประยุกต์ใช้           
เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของระบบสารสนเทศ  

3. ก าหนดตัวชี้วัดของหน่วยงานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการประยุกต์    
ใช้นวัตกรรม 

4. ก าหนดให้มีกระบวนการด้านการบริหารจัดการระดับการให้บริการ (Service Level Management)           
ของผู้ให้บริการ 

5. พิจารณาแนวทางการใช้บริการ Outsource ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในลักษณะงาน
ที่เหมาะสม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที่ 4) ส านักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม พ.ศ. 2556-2559 
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ตาราง 3.2 ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ท่ี 2 และกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2: เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรบุคคล ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

- เสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแก่บุคลากรผู้เกี่ยวข้องในกลุ่มต่าง ๆ 
เพื่อน าไปสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
ต่อการลงทุน ดังน้ี 
o ผู้บริหารส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม: พัฒนาความรู้

ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         
เพื่อใช้ในการบริหารจัดองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  

o เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: 
พัฒนาความรู้ตามภารกิจหน้าที่เพื่อการดูแล บริหารจัดการ 
และด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

o เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานทั่วไป: พัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์:  
1. กระตุ้นการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยอาศัยความก้าวหน้าตาม Career Path 

ภาครัฐ  

2. ผลักดันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเน่ือง โดยผ่านบุคลากรที่มีทัศนคติที่ดี 

3. เสริมสร้างความสัมพันธ์และการประสานงานโดยการประยุกต์ใช้ Social Media  

4. หาช่องทางน าผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติมาสนับสนุนการปฏิบัติงานและการพัฒนาทักษะบุคลากร  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5. ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการใช้สื่อสังคมออนไลน์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที่ 4) ส านักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม พ.ศ. 2556-2559 
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ตาราง 3.3 ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ท่ี 3 และกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3: พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศ
และการเช่ือมโยงเพ่ือให้เกิดการใช้สารสนเทศ
อย่างบูรณาการ 

- พัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ครอบคลุมภารกิจหลัก การบริหารจัดการภายในและ
การให้บริการประชาชน และการบูรณาการ เพื่อให้เกิดการ
ใช้งานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณค่ามากขึ้น                  
สร้างประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ และการอ านวยความ
ยุติธรรม รวมทั้งส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมให้เกิด
ทางเลือกในการเข้าถึง และใช้งานระบบสารสนเทศของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้อย่างสะดวก              
และรวดเร็ว  

กลยุทธ์:  
1. ผู้บริหารส่งเสริมนโยบายให้เป็นหน่วยงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) และการเป็นส านักงาน 

ไร้กระดาษ (Paperless Office) 
2. ผู้บริหารสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลและการแลกเปลี่ยนร่วมกัน  
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติใช้อุปกรณ์สื่อสารไร้สายเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
4. ส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์   
5. ส่งเสริมการพัฒนา Web Application ส าหรับ Common Service อาทิ KM และ e-Learning โดยใช้

เทคโนโลยี Mobile Application อย่างต่อเน่ือง  
6. ประยุกต์ใช้การสื่อสาร Broadband เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศระหว่างระบบ  

7. ประยุกต์ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการฝึกอบรมและเสริมสร้างความรู้ส าหรับผู้ใช้งาน  
 

 
 
 
 
 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที่ 4) ส านักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม พ.ศ. 2556-2559 
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ตาราง 3.4 ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ท่ี 4 และกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4: บูรณาการและยกระดับ
โครงสร้างพ้ืนฐาน เครือข่ายสารสนเทศ และ
ระบบคอมพิวเตอร์ 

- เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสาร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ และความ
ครอบคลุมของการให้บริการ ด้านระบบเครือข่าย ระบบ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ต่าง ๆ ระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
และการสื่อสารระบบ อาทิ  
o ปรับปรุงและยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน เครือข่าย

สารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ให้มีมาตรฐาน
การเชื่อมต่อ และการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 

o พัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานร่วม (Common ICT 
Infrastructure) ระดับกระทรวง 

o พัฒนาระบบสื่อสารภายในกระทรวงด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

กลยุทธ์:  
1. ประยุกต์ใช้การสื่อสาร Broadband เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างกลุ่มภารกิจและ

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และสนับสนุนระบบ VDO Conference ส าหรับการติดต่อสื่อสาร  
ทั้งภายในหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค  และระหว่างหน่วยงานของส่วนราชการในสังกัด             
กระทรวงยุติธรรม 

2. ส่งสริม และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีระบบการสื่อสารแบบไร้สาย  เพื่อสามารถใช้งานระบบสารสนเทศ      
ขององค์กรได้ทุกที่ทุกเวลา  

3. พัฒนาประสิทธิภาพห้อง Data Center ให้ระบบสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัย และป้องกันภัยคุกคาม 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

4. ผลักดันการสร้างศูนย์ปฏิบัติการส ารอง (DR Site) เพื่อรองรับการเป็นหน่วยงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
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3.4 ล าดับความส าคัญและแผนการด าเนินงาน 
การน าเอาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์น้ันจ าเป็นจะต้องก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานแต่ละระยะให้มี
ความชัดเจน รวมทั้งก าหนดขอบเขตของกิจกรรม และผลลัพธ์ที่ต้องด าเนินงานอย่างชัดเจน ซึ่งในแผนแม่บทฯ 
ฉบับน้ีได้ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ ดังน้ี 

 

 
 

 
ภาพ 3.2 เป้าหมายการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
3.4.1 ล าดับความส าคัญ 

เพื่อให้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ฉบับน้ีสามารถน าไปปฏิบัติ และประเมินผลได้จริงในระหว่างวาระการด าเนินการ จึงได้จัดล าดับความส าคัญ
และเป้าหมายของแผนจะด าเนินการอย่างสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงยุติธรรมซึ่งแบ่งเป้าหมายออกเป็น 2 ระยะ ดังน้ี 
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3.4.1.1 ระยะที่ 1 ป ีพ.ศ. 2556–2558  
มุ่ง เน้นการปรับปรุงและการพัฒนาเครือข่ายบุคลากรและหน่วยงานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทั้งหมด เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการ และความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนา
ระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องรองรับการขยายตัวของการใช้งาน โดยการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้องครอบคลุมด้านการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน การสื่อสารทางเลือก 
เพื่อทดแทนการเดินทางและลดงบประมาณด้านการสื่อสาร การให้บริการประชาชนอย่างทั ่วถึงและ
ครอบคลุม รวมทั้งการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ร่วม ระดับกระทรวง (MOJ Common e-Service)     
เพื่อการใช้งานร่วมกัน  

3.4.1.2 ระยะที่ 2 ป ีพ.ศ. 2559  
มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อลดข้อจ ากัดด้านสถานที่การเข้าถึง และใช้งาน

ทรัพยากรสารสนเทศ โดยพัฒนานวัตกรรมเพื่อประยุกต์ใช้อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย (Mobile Technology)      
ประเภทต่าง ๆ อาทิ การประยุกต์ใช้หลักการ Mobile Web Application หรือ Mobile Application รวมทั้ง
มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการบริหารจัดการ ทั้งในส่วนของการจัดการการให้บริการ และการจัดการ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อให้เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนามีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย  
ที่เหมาะสมกับระบบสารสนเทศไร้สาย และสามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ืองอย่างยั่งยืน  

 
3.4.2 แผนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

  ภายใต้แผนแม่บทฯ ฉบับน้ีประกอบไปด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ซึ่งภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์  
มีแผนงาน โครงการและกรอบระยะเวลาการด าเนินงาน ดังน้ี 
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ตาราง 3.5 แผนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ล าดับ

ที ่
แผนงาน โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
56 57 58 59 

1 ยุทธศาสตร์เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างมาตรฐาน และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ     
และการสื่อสาร 

1.1 แผนงานจัดท ามาตรฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างต่อเน่ือง 

1) โครงการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture) ของกระทรวง
ยุติธรรม 

    

2) โครงการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture) ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ระยะที่ 1: จัดท าขอบเขตการด าเนินงาน 
เพ่ือจัดท าสถาปัตยกรรมของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ระยะที่ 2: ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและ
พัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร 

    

3) โครงการจัดท าระบบบรหิารจัดการ 
การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม (Information Technology 
Service Management: ITSM) 

    

4) โครงการจัดท าระบบบริหารจัดการ   
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  
(Information Security Management 
System: ISMS) 

    

1.2 แผนงานพัฒนากรอบการด าเนินงาน
ด้านเทคโนโล ยีสารสนเทศ    
และการสื่ อสารอย่างยั่ งยืน 

1) โครงการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง
ยุติธรรมและส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม  
ระยะที่ 1: จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 4)  
ของกระทรวงยุติธรรม และส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.  2556–2559 
ระยะที่ 2: จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 5)     
ของกระทรวงยุติธรรม และส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.  2560–2562 
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ตาราง 3.5 แผนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
แผนงาน โครงการ 
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56 57 58 59 

1.3 แผนงานเสริมสร้างความสัมพันธ์ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
การประสานงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

1) โครงการสร้างความร่วมมือในการบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสารกระทรวงยุติธรรม 

    

2) โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

    

1.4 แผนงานบริหารจัดการให้เกิดความ
ต่อเน่ืองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

1) โครงการบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรแ์ละ
เครือข่าย 

    

2) โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ     
2 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2.1 แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
1) โครงการสัมมนาวิชาการการปรับเปลี่ยนไปสู่ 

IPv6 

 

   

2) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบ
ระบบสารสนเทศ (IT Audit) 

    

3) โครงการจัดท ามาตรฐานขีดสมรรถนะ     
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 

    

4) โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากร   
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

    

2.2 แผนงานเพ่ิมศักยภาพให้กับบุคลากร
ผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

1) โครงการนิเทศงาน ติดตามและประเมินผล
การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
และการสื่อสาร หน่วยงานในส่วนภูมิภาค 

    

2) โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารส าหรับผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของ
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

    

3) โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารส าหรับผู้บริหาร
ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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ตาราง 3.5 แผนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
แผนงาน โครงการ 
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  4) โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากร
ทั่วไปของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

    

3 ยุทธศาสตร์พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศและการเช่ือมโยงเพ่ือให้เกิดการใช้สารสนเทศอย่างบูรณาการ 
3.1  แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ     

เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน 
เครือข่าย ไร้สาย 
 

1) โครงการพัฒนาและขยายผลระบบจัดการ
องค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยี Mobile 
Application 
ระยะที่ 1: ขยายผลการใช้งานระบบจัดการ
องค์ความรู้ 
ระยะที่ 2: พัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้
ผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

    

2) โครงการพัฒนาและขยายผลระบบฐานข้อมูล
กฎหมาย 

    

3) โครงการพัฒนาและขยายผลระบบการ
เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยี 
Mobile Application 
ระยะที่ 1: ขยายผลการใช้งานระบบการ
เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
ระยะที่ 2: พัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็น Mobile Web 

    

3.2  แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ   
เพ่ือบริการประชาชน 

1) โครงการพัฒนาระบบการรับและแยกประเภท
ของการร้องเรียน ร้องทุกข์เพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัด       
กระทรวงยุติธรรม 

   
 

 

2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุน
การบริหารจัดการและการใหบ้ริการ
ประชาชนของส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

    

3) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน     
4) โครงการพัฒนาเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรม      

ที่ทุกคนเข้าถึงได้ 
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3.3  แผนงานพัฒนาบริการสารสนเทศ
กลางเพ่ือการบริหารจัดการภายใน
กระทรวงยุติธรรม 

1) โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

    

2) โครงการพัฒนาระบบงานงบประมาณ    
เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

    

3) โครงการพัฒนาระบบพัสดุครุภัณฑ์เพ่ือรองรับ
การปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

    

4) โครงการพัฒนาระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

    

5) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายผู้บริหาร     
6) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล กระทรวงยุติธรรม 
    

3.4  แผนส่ งเสริมการพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) โครงการจัดประกวดเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ได้จริง
กระทรวงยุติธรรม 

    

2) โครงการประกวดการรายงานผล 
การด าเนินงานหน่วยงานในส่วนภูมิภาคผ่าน
ระบบสารสนเทศ 
ระยะที่ 1: จัดกิจกรรมประกวดการรายงาน
ผลการด าเนินงานหน่วยงานในส่วนภูมิภาค 
น าร่อง 10 แห่งผ่านระบบสารสนเทศ 
ระยะที่ 2: จัดกิจกรรมขยายผลการประกวด
การรายงานผลการด าเนินงานหน่วยงานใน
ส่วนภูมิภาคผ่านระบบสารสนเทศ  
จ านวน 20 แห่ง 
ระยะที่ 3: จัดกิจกรรมขยายผลการประกวด
การรายงานผลการด าเนินงานหน่วยงานใน
ส่วนภูมิภาคผ่านระบบสารสนเทศ  
จ านวน 81 แห่ง 
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3.5  แผนงานพัฒนาการบูรณาการข้อมูล 1) โครงการพัฒนาการบูรณาการข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
กระทรวงยุติธรรม 

    

2) โครงการพัฒนาศูนย์กลางบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงยุติธรรม        
(MOJ Enterprise Portal) 

    

3) โครงการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลาง 
ลายพิมพ์น้ิวมือมาตรฐานกระทรวงยุติธรรม   
ระยะที่ 1: ก าหนดมาตรฐานการจัดเก็บ และ
แลกเปลีย่นข้อมูล 
ระยะที่ 2: ก าหนดแนวทางการทดสอบการ
เชื่อมโยง และสืบค้น ข้อมูลลายพิมพ์น้ิวมือ 

    

4 ยุทธศาสตร์บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน เครือข่ายสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ 
4.1  แผนงานเสริมศักยภาพระบบ

คอมพิวเตอร์และเครือข่ายส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมและ   
กระทรวงยุติธรรม 

1) โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพระบบเครือข่าย
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

    

2) โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพระบบเครือข่าย
ความเร็วสูงส าหรบัหน่วยงานในส่วนภูมภิาค 

    

3) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายเพ่ือรองรับระบบ Cloud Computing 
กระทรวงยุติธรรม 
ระยะที่ 1: ส ารวจเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่ายที่ใช้งานเป็นระยะเวลานาน 
และความต้องการระบบสารสนเทศ 
ระยะที่ 2: จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ติดต้ัง ทดสอบและน าไปใช้งาน 

    

4) โครงการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์    
กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม ่

    

5) โครงการทดแทนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน
ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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4.2  แผนงานเพ่ิมศักยภาพระบบสื่อสาร
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

1) โครงการเพ่ิมศักยภาพระบบการประชุม
ระยะไกล (VDO Conference) 
ระยะที่ 1: จัดหาและติดต้ังระบบ VDO 
Conference ส าหรับ 6 หน่วยงานและ
ยุติธรรมน าร่อง 10 จังหวัด 
ระยะที่ 2: จัดหาระบบ VDO Conference 
ส าหรับส่วนขยาย 

    

2) โครงการจัดหาและพัฒนาระบบ Unified 
Communications (UC) 

    

4.3  แผนงานเพ่ิมศักยภาพการรักษา   
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
กระทรวงยุติธรรม 

1) โครงการจัดท าศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง  
(DR Site) 

    

2) โครงการจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส
คอมพิวเตอร์แบบองค์กร 

    

 


