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บทน ำ 
 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมมีภำรกิจสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนให้กับส่วนรำชกำรในสังกัด

กระทรวงยุติธรรม  ซ่ึงมีหน่วยงำนในสังกัดทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ดังนั้นในกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว
ได้น ำ เทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรสื่อสำรเข้ำมำ ช่วยสนับสนุนกำรปฏิบัติ ง ำน ด้ำนกำร ให้บ ริกำ ร                    
ด้ำนกำรอ ำนวยกำรและสนับสนุนกำรปฏิบัติให้กับส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทั้งในส่วนกลำง  
และส่วนภูมิภำคให้มีประสิทธิภำพ จึงมีกำรจัดท ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรส ำหรับ 
ใช้ เป็น กรอบ แนวทำ งในกำ ร พัฒนำ ระบบ เทคโนโลยีส ำ ร สน เทศและกำ รสื่ อสำร ของส ำ นัก งำ น            
ปลัดกร ะทรวงยุติธร รมให้ส ำมำรถน ำระบบเทคโนโลยีสำร สนเทศและกำรสื่อสำร มำ ประยุก ต์ใช้กับ         
กำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเหมำะสม 

ส ำนั กงำ นปลั ดกร ะทร วงยุติธ รรม  โดยศูนย์เทคโนโลยีสำ รสน เทศและกำ รสื่อสำร ได้จั ดท ำ                    
แผนแม่บทเทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำอย่ำ งต่อเนื่อง  ซ่ึงฉบับล่ำ สุดได้หมดวำระลงแล้ ว                     
ดังนั้น กำรขับเคลื่อนงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมต่อไป     
จึงต้องจัดท ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมฉบับใหม่ขึ้น 
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรขับเคลื่อนงำนด้วยกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศแ ละกำรสื่อสำร   
มำช่วยสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนให้กับหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ภำยใต้กรอบ
นโยบำยของรัฐบำล กรอบนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรระยะ พ.ศ. 2555–2563 ของประเทศไทย 
(ICT 2020) แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  (ฉบับที่ 4) กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2256-2559 
และแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2555-2558 โดยค ำนึงถึงควำมพร้อมขององค์กร 
และบุคลำกรในกำรก้ำวสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economics Community – AEC) และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรในปัจจุบันที่ มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว จึงมุ่งเน้นกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ    
และกำรสื่อสำรให้เหมำะสมกับองค์กร 

ดังนั้น กำรจัดท ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ฉบับที่ 4) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2556–2559  ได้ท ำกำรศึกษำข้อมูลจำกนโยบำยของรัฐบำล กรอบนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
และกำรสื่อสำรระยะ พ.ศ. 2555–2563 ของประเทศไทย (ICT 2020) แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
และกำรสื่อสำร (ฉบับที่ 4) กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556-2559 ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน และแนวโน้มกำรพัฒนำ
เทคโนโลยี (Technology Trends) รวมทั้งกำรศึกษำข้อมูลจำกกำรเทียบเคียง (Bench Marking) ทั้งในและ
ต่ำ งประเทศมำท ำกำร วิเคร ำะห์ เพ่ือก ำหนดวัตถุป ระสง ค์ วิสั ยทั ศน์  พันธกิจ ยุ ทธศำสตร์  กลยุทธ์ 

บทท่ี 1 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที ่4) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556–2559 
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สถำปัตยกรรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร แผนกำรด ำเนินงำนและประมำณกำรงบประมำณ
โครงกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  โดยมีรำยละเอียดกำรจัดท ำแผนแม่บทเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ฉบับที่ 4) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556–2559 ดังต่อไปนี้  
 

1.1 วัตถุประสงค์  
1.1.1 เพ่ือศึกษำสถำนภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 
1.1.2 เพ่ือก ำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ ในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่สอดคล้อง

กับแนวนโยบำยแผนยุทธศำสตร์และแผนแม่บท/แผนพัฒนำต่ำง ๆ ทั้งในระดับกระทรวง และระดับประเทศ 
1.1.3 เพ่ือก ำ หนดยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำด้ำน เทคโน โลยีส ำรสนเทศในภำพรวม             

แผนก ำ รด ำ เนิ น งำ น  แ นวท ำ งก ำ รป ระยุ ก ต์ ใ ช้ เท คโน โลยี ส ำ ร สน เ ทศแ ละก ำ รสื่ อสำ ร ขอ ง                     
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม  

1.1.4 เ พ่ือ ศึกษำ และวิ เคร ำ ะห์ สถำ ปั ตยกร ร มสำ รสน เทศในภำ พร วมของ ส ำ นั ก งำ น             
ปลัดกระทร วงยุติ ธรรม ในกำ รก ำหนดแนวทำงและวิ ธีปฏิบั ติของกลยุทธ์ ด้ำน เทคโนโลยี สำรสนเทศ             
และกำรสื่อสำรที่ชัดเจน และน ำไปสู่กำรปฏิบัติจริงได้ 
 

1.2 กรอบกำรจัดท ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของส ำนักงำน        
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

กำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ฉบับที่ 4) ของส ำนักงำน                        
ปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556-2559 มีกรอบกำรจัดท ำ ดังนี้ 
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ภำพ 1.1 กรอบกำรจัดท ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 

 
จำกภำพ 1.1 กำรจัดท ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ฉบับที่ 4) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม      

พ.ศ. 2556–2559 ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนหลัก ดังนี้  
 
1.2.1 ขั้นตอนท่ี 1: ศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรในปัจจุบัน

และนโยบำย  
ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนเริ่มต้นด ำเนินงำนโดยกำรด ำเนินกำรศึกษำ และวิเครำะห์สภำพของ

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยจะแบ่งขั้นตอนย่อยออกเป็น 2 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 
1.2.1.1 ขั้นตอนที่ 1.1 ศึกษำ และวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำย ใน  ที ่มีผลกร ะทบต่อ

กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือให้ทรำบถึงจุดแข็งที่สำมำรถน ำมำใช้ให้เป็นประโยชน์ 
กับจุดอ่อนที่ จะต้องด ำ เนินกำรปรับปรุง แ ก้ไข  สถำนะปั จจุบัน ปัญหำอุปสรรค และควำมต้องกำ ร        
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม  

1.2.1.2 ขั้นตอนที่ 1.2 ศึกษำ และวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกเพ่ือให้ทรำบถึงโอกำส
และอุปสร รคที่ มีผลกร ะทบ ต่อกำ ร พัฒนำ เทคโนโลยี สำ ร สนเทศและกำรสื่ อสำ ร ของส ำ นัก งำ น                
ปลัดกระทรวงยุติธรรม  

1.2.2 ขั้นตอนท่ี 2: ออกแบบเชิงหลักกำรและจัดท ำแผน  
 ในขั้นตอนนี้เป็นกำรก ำหนดกรอบกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร       

ในภำพรวมของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม รำยละเอียดทำงเทคนิค รวมทั้งแผนกำรด ำเนินงำน แนวทำง     
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กำรประยุกต์ใช้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ออกแบบไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับกรอบนโยบำยของ
กระทรวงยุติธรรม โดยจะแบ่งขั้นตอนย่อยออกเป็น 4 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 

1.2.2.1 ขั้นตอนที่ 2.1 ก ำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจ แผนยุทธศำสตร์และแผนแม่บท/แผนพัฒนำต่ำง ๆ ทั้งในระดับ
กระทรวง และระดับประเทศ  

1.2.2.2 ขั้นตอนที่ 2.2 ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
โดยหลังจำกที่มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ชัดเจน          
จะด ำเนินกำรก ำหนดยุทธศำสตร์และกรอบกำรพัฒนำ ด้ำ น เทคโน โลยีส ำ ร สน เทศและกำ รสื ่อสำ ร       
ในภำพรวมแผนกำรด ำเนินงำน แนวทำงกำรประยุกต์ใช้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมให้สอดคล้องกับแนวนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์  และพันธกิจ
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ที่ก ำหนดไว้ในขั้นตอนที่ 2.1 

1.2.2.3 ขั้นตอนที่ 2.3 ก ำหนดสถำปัตยกรรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร   
เ พ่ือสร้ ำ งภำ พร วม สถำ ปั ตยกร รมด้ำ น เทคโน โลยี ส ำ ร ส น เทศและกำ รสื่ อ สำ ร ของส ำ นั ก งำ น                        
ปลัดกระทรวงยุติธรรม  

1.2.2.4 ขั้นตอนที่  2.4 จั ดท ำ แผนแม่บทด้ำ นเทคโน โลยี สำร สนเทศและกำรสื่ อสำ ร         
เพ่ือก ำหนดแนวทำงและวิธีปฏิบัติของกลยุทธ์กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ที่ประกอบอยู่
ภำยในแผนแม่บทด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพ่ือให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม
สำมำรถน ำแผนแม่บทฯ ไปสู่กำรปฏิบัติจริง 

ทั้ งนี้ เม่ือมีกำรน ำเอำแผนแม่บทฯ ไปด ำเนิ นกำรตำมปี งบประมำณที่ วำงแผนไว้ จนครบถ้ วน                        
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมจะต้องด ำเนินกำรประเมินผลเป็นระยะ ๆ รวมทั้งเม่ือสิ้นสุดตำมวำระของ
แผนแม่บทฯ (ปี 2559) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมจ ำเป็นต้องประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน           
และเข้ำสู่ขั้นตอนที่ 1 อีกครั้ง เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงมีทิศทำง              
มีควำมชัดเจนและต่อเนื่องต่อไป  

 
1.3 โครงร่ำงของแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ฉบับที่ 4) 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556-2559 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  (ฉบับที่ 4) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม  
พ.ศ. 2556-2559  ประกอบด้วย 7 บท ดังนี้ 

 
บทท่ี 1 บทน ำ กล่ำวถึง วัตถุประสงค์ กร อบกำ รจ ัดท ำ แผนแม่บท เทคโน โลยีส ำ ร สน เทศ            

และ กำรสื่อสำรของส ำนัก งำนปลัด กระทรวงยุติ ธร รม และโคร งแผนแม่บทเทคโนโลยีสำ รสน เทศ                 
และกำ รสื่อสำ รส ำ นัก งำนปลั ดกร ะทรวงยุติ ธรรม รวมถึงค ำอธิบ ำยเนื้อหำร ำยบทโดยสังเขปของ                     
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำ รสื ่อสำ ร  ( ฉบับที ่  4 )  ส ำ น ัก งำ นปลัดกร ะทร วงยุติธ ร รม             
พ.ศ. 2556 -2559  

 
บทท่ี 2 บทวิเครำะห์สถำนภำพกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรของ ส ำนักงำน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม  กล่ำวถึง รำยละเอียดผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสน เทศ   
และกำรสื่อสำรทั้งภำยใน และภำยนอก สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดแข็ง -จุดอ่อน และโอกำส- อุปสรรค 
(SWOT) โดยผลกำรวิเครำะห์จะครอบคลุมถึงปัจ จ ัย ต่ำ ง  ๆ ที ่ เ กี ่ย วข้อ ง  อำ ทิ ร ะบบสำ รสน เทศ              
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย กำรบริห ำ ร จ ัดกำ ร  และบุคลำ กร  และกล่ำ วถึงควำ มต้องกำ ร                 
ด้ำนกำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม แนวโน้มกำร
พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในอนำคต (Technology Trends) และน ำไปสู่กำรกำ ร วิเคร ำ ะห์
ช่องว่ำง (Gap Analysis) เพ่ือวิเครำะห์เปรียบเทียบสภำพกำรด ำเนินงำนและเป้ำหมำยควำมต้องกำร
ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ มีควำมเป็นไปได้   

 
บทท่ี 3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์  และกลยุทธ์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 

กล่ำวถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ย ุทธศำ สตร ์  และกลยุทธ์  ตลอดจน ล ำ ดับควำ มส ำ คัญและเป้ำ หมำ ย             
ซ่ึงจะใช้เป็นกรอบในกำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำ รสื ่อสำ ร          
ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ฉบับที่ 4) ส ำนักงำนปลัดกร ะทร วงยุติธ ร รม   
พ .ศ .  2556-2559 ซ่ึ ง ยุ ทธ ศำ สต ร์ ด้ ำ น เทค โน โล ยี ส ำ ร สน เ ทศแล ะกำ ร สื่ อส ำ ร ขอ ง ส ำ นั ก งำ น              
ปลัดกระทรวงยุติธรรมประกอบไปด้วย 4 ยุทธศำสตร์หลัก  ได้แก่ 

- ยุทธศำสตร์ที่  1 : เพ่ิมขีดควำมสำมำรถ สร้ำงกระบวนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

- ยุทธศำสตร์ที่ 2: เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคลด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
- ยุทธศำสตร์ที่ 3: พัฒนำนวัตกรรมสำรสนเทศและกำรเชื่อมโยง เพ่ือให้เกิดกำรใช้สำรสนเทศ

อย่ำงบูรณำกำร 
- ยุทธศำสตร์ที่ 4: บูรณำกำรและยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เครือข่ำยสำรสนเทศ และระบบ

คอมพิวเตอร์ 
 

บทท่ี 4 สถำปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 
กล่ำวถึง ภ ำพรวมของสถำปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรสื่อสำร ซ่ึงจะเป็นแนวทำ ง            
ทำงเทคนิคในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม
ในอนำคตให้เป็นไปอย่ำงมีทิศทำง และสำมำรถพัฒนำร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นเนื ้อ เดีย วกัน          
ซ่ึงประกอบไปด้วย สถำปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ และสถำปัตยกรรมระบบสำรสนเทศ  
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บทท่ี 5 แผนงำนโครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 
กล่ำวถึง รำยละเอียดแผนงำนตำมรำยยุทธศำสตร์ต่ำง  ๆซ่ึงประกอบด้วยรำยละเอียดของโครงกำรตำมแผนงำน โครงกำร 
กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงำนผู้ที่เก่ียวข้อง ระยะเวลำ  และงบประมำณกำรด ำเนินงำน ในกำรพัฒนำระบบ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และกำรด ำเนินกิจกรรมที่จ ำเป็นต่ำง ๆ  ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม
เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติต่อไป 

 
บทท่ี 6 แผนงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม  

กล่ำวถึง สรุปแผนงำนและโครงกำร รวมถึงรำยละเอียดควำมสัมพันธ์ของยุทธศำสตร์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับยุทธศำสตร์ในด้ำนต่ำง ๆ ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
(ฉบับที่ 4) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556-2559  

 
บทท่ี 7 ข้อเสนอแนะกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ กล่ำวถึง รำยละเอียดข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่จะ

น ำเอำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  (ฉบับที่ 4 ) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2556-2559  นี้ ไปใช้ในกำรด ำเนินงำนให้เกิดประโยชน์  


