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ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมมีหน้ำที่เสนอแนะนโยบำยและยุทธศำสตร์เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร

กระทรวงยุติธรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยรัฐบำล นโยบำยรัฐมนตรี 
กำรจัดท ำแผนแม่บทกระทรวงยุติธรรม และด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรกำรเงิน    
กำรประชำสัมพันธ์  กำรด ำ เ นินงำนเกี่ยวกับกฎหมำย ในควำมรับผิดชอบของกระทรวงยุ ติธรรม                  
โดยอำศัยเคร่ืองมือกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐมำเป็นตัวขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรองค์กร  เคร่ืองมือหน่ึงที่มีควำมส ำคัญน่ันคือ กำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำช่วย
สนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเกิดควำมคล่องตัว  ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน และควำมควำมซ้ ำซ้อน        
ของข้อมูล  จึงมีนโยบำยในกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำช่วยสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กร ทั้งน้ีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำช่วยสนับสนุน         
กำรปฏิบัติงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กรได้น้ัน จ ำเป็นต้องมีกำรจัดท ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
และกำรสื่อสำร เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้มี
มำตรฐำนเดียวกัน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมได้จัดท ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
มำอย่ำงต่อเน่ือง โดยแผนแม่บทฯ ฉบับล่ำสุดคือ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554-2556 ซึ่งได้หมดวำระลงแล้ว จึงจ ำเป็นต้องจัดท ำแผนแม่บท
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ฉบับที่ 4) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556-2559 ขึ้น    
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

กำรจัดท ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ฉบับที่ 4) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม        
พ.ศ. 2556-2559 โดยยึดแนวนโยบำยของรัฐบำล กรอบนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรระยะ 
พ.ศ. 2555–2563 ของประเทศไทย (ICT 2020) แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ฉบับที่ 4) 
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556-2559  แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม  พ.ศ. 2555-2558 
และแผนแม่บท ICT ของอำเซียน 2015 เพื่อพัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ โดยค ำนึงถึงควำมพร้อมของ
บุคคลำกรในกำรก้ำวสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economics Community – AEC) และมุ่งเน้น
กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรแบบบูรณำกำร เพื่อควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร และเกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรปฏิบัติงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม    
โดยศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร จึงได้ก ำหนดทิศทำงและวำงแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรในระยะประจ ำปีงบประมำณ 2556–2559 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงยุติธรรม          
ซึ่งแผนแม่บทฯ ฉบับน้ีจะมุ่งเน้นกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรและ
องค์ประกอบด้ำนสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่มีอยู่ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ     
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรให้เกิดควำมเข้มแข็ง ก่อให้เกิดกำรพัฒนำและกำรใช้งำนอย่ำง
ยั่งยืน และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ไว้ ดังน้ี 

บทสรุปผู้บริหาร 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที่ 4) ส านักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม พ.ศ. 2556-2559 
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วิสัยทัศน์ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 
 

“บริหารจัดการงานกระทรวงยุติธรรมอย่างเป็นเลิศ” 
 

สถานภาพและความต้องการด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อส าร ส านั กงาน                 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

จำกกำรศึกษำ ว ิเครำะห์สถำนภำพกำรใช ้งำนด้ำนเทคโนโลย ีสำรสนเทศและกำรสื ่อสำร       
ส ำน ักง ำนปลัดกระทรวงย ุติธ รรม  สำมำรถสร ุปควำม เป ้ำหมำย ทำงด้ำนเทคโนโลย ีสำรสนเทศ               
และกำรสื่อสำร และสิ่งที่ต้องท ำด ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย แสดงได้ดังน้ี 

 

 
 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที่ 4) ส านักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม พ.ศ. 2556-2559 
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จำกภำพข้ำงต้น แสดงถึงควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ที่มุ ่งเน้น
ในกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อบริกำรประชำชนและบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพ 
กำรบูรณำกำรข้อมูลสำรสนเทศและระบบสำรสนเทศ กำรสร้ำงระบบเครือข ่ำย ให้มีประสิทธิภำพ      
และคร อบคล ุม  กำรย กระด ับ กำรบ ร ิห ำรจ ัดกำรด ้ำนเทค โนโล ย ีส ำรส นเทศแ ละกำร สื ่อส ำ ร                   
ที่เป็นมำตรฐำน ตลอดจนกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนเทคโนโลยีสำ รสนเทศและกำรสื่อสำรให้กับบุคลำกร
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมอย่ำงต่อเน่ือง 

 
โดยแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรฉบับนี้ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ 

และกรอบกำรวำงแผนงบประมำณเพื่อด ำเนินกำรดังน้ี 
 

วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

 

“เป็นองค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
เพื่อสนับสนุนการอ านวยการบริหารจัดการงานยุติธรรมอย่างสร้างสรรค์” 

 
“An organization which develops innovative Information  

and Communication Technology in order to support  

justice administration exceptional” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที่ 4) ส านักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม พ.ศ. 2556-2559 
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พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
1. พัฒนำตนเองให้เป็นองค์กรสมัยใหม่สำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร       

ให้มีควำมเป็นเลิศในกำรสร้ำงนวัตกรรมที่ครอบคลุมกำรปฏิบัติงำน 
2. เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคลด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และบูรณำกำร

สร้ำงสังคมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อเป็นหน่วยงำนสนับสนุนให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของกระทรวงยุติธรรมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน มีควำมรวดเร็ว
ทันสมัย มั่นคงปลอดภัยและน่ำเชื่อถือ เพื่อสนับสนุนกำรอ ำนวยกำรบริหำรจัดกำรงำนยุติธรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

4. เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร โดยกำรสร้ำง
มำตรฐำนและพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำร เพื่อมุ่งเน้นกำรให้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพและต่อเน่ืองส ำหรับ
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของผู้ใช้งำนอย่ำงยั่งยืน  

 
  



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที่ 4) ส านักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม พ.ศ. 2556-2559 

          หน้า v 

 
ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ยุทธศำสตร์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม มีดังน้ี 
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ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1: เพ่ิมขีดความสามารถ      
สร้างมาตรฐาน และพัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

- พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร และสร้ำงมำตรฐำน
เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร และเพื่อสร้ำง
กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศและกำรจัดกำร   
ควำมต่อเน่ืองของกระบวนกำรทำงธุรกิจที่มีประสิทธิภำพ  

- พัฒนำกลไกสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือของบุคลำกรและ
หน่วยงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ
กระทรวงยุติธรรม เพื่อเพิ่มพูนควำมเข้มแข็งด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในระดับ
กระทรวงฯ  

- พัฒนำสถำปัตยกรรมระบบสำรสนเทศองค์กรเพื่อกำรบริกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของส่วนรำชกำรใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กลยุทธ์:  
1. ส่งเสริมให้มีกำรจัดท ำแผนแม่บทด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่สอดคล้องกับกรอบนโยบำย 

และแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรของกระทรวงยุติธรรม และแนวนโยบำยด้ำนสำรสนเทศของหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง  

2. น ำนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศของภำครัฐมำประยุกต์ใช้           
เพื่อเพิ่มเสถียรภำพของระบบสำรสนเทศ  

3. ก ำหนดตัวชี้วัดของหน่วยงำนในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงแรงกระตุ้นในกำรประยุกต์    
ใช้นวัตกรรม 

4. ก ำหนดให้มีกระบวนกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรระดับกำรให้บริกำร (Service Level Management)           
ของผู้ให้บริกำร 

5. พิจำรณำแนวทำงกำรใช้บริกำร Outsource ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในลักษณะงำน
ที่เหมำะสม  
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ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2: เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรบุคคล ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

- เสริมสร้ำงศักยภำพ และพัฒนำสมรรถนะด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรแก่บุคลำกรผู้เกี่ยวข้องในกลุ่มต่ำง ๆ 
เพื่อน ำไปสู่กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
อย่ำงยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้งำน เพื่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำ
ต่อกำรลงทุน ดังน้ี 
o ผู้บริหำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม: พัฒนำควำมรู้

ควำมเข้ำใจด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร         
เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

o เจ้ำหน้ำที่ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร: 
พัฒนำควำมรู้ตำมภำรกิจหน้ำที่เพื่อกำรดูแล บริหำรจัดกำร 
และด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

o เจ้ำหน้ำที่ผู้ใช้งำนทั่วไป: พัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อสนับสนุน 
กำรปฏิบัติงำนของตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กลยุทธ์:  
1. กระตุ้นกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรโดยอำศัยควำมก้ำวหน้ำตำม Career Path 

ภำครัฐ  

2. ผลักดันกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงต่อเน่ือง โดยผ่ำนบุคลำกรที่มีทัศนคติที่ดี 

3. เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และกำรประสำนงำนโดยกำรประยุกต์ใช้ Social Media  

4. หำช่องทำงน ำผู้เชี่ยวชำญจำกนำนำชำติมำสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนและกำรพัฒนำทักษะบุคลำกร  
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

5. ส่งเสริมให้มีกำรจัดฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภัยในกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที่ 4) ส านักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม พ.ศ. 2556-2559 

          หน้า viii 

 
 

ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3: พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศ
และการเช่ือมโยงเพ่ือให้เกิดการใช้สารสนเทศ
อย่างบูรณาการ 

- พัฒนำนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ที่ครอบคลุมภำรกิจหลัก กำรบริหำรจัดกำรภำยในและ
กำรให้บริกำรประชำชน และกำรบูรณำกำร เพื่อให้เกิดกำร
ใช้งำนข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงมีคุณค่ำมำกขึ้น                  
สร้ำงประโยชน์ต่อกำรบริหำรจัดกำร และกำรอ ำนวยควำม
ยุติธรรม รวมทั้งส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมให้เกิด
ทำงเลือกในกำรเข้ำถึง และใช้งำนระบบสำรสนเทศของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมได้อย่ำงสะดวก              
และรวดเร็ว  

กลยุทธ์:  
1. ผู้บริหำรส่งเสริมนโยบำยให้เป็นหน่วยงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) และกำรเป็นส ำนักงำน 

ไร้กระดำษ (Paperless Office) 
2. ผู้บริหำรสนับสนุนให้เกิดกำรเชื่อมโยงข้อมูลและกำรแลกเปลี่ยนร่วมกัน  
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติใช้อุปกรณ์สื่อสำรไร้สำยเพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำน  
4. ส่งเสริมให้เกิดกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนกำรเป็นรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์   
5. ส่งเสริมกำรพัฒนำ Web Application ส ำหรับ Common Service อำทิ KM และ e-Learning โดยใช้

เทคโนโลยี Mobile Application อย่ำงต่อเน่ือง  
6. ประยุกต์ใช้กำรสื่อสำร Broadband เพื่อสนับสนุนกำรเชื่อมโยงข้อมูลสำรสนเทศระหว่ำงระบบ  

7. ประยุกต์ใช้เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตเพื่อกำรฝึกอบรมและเสริมสร้ำงควำมรู้ส ำหรับผู้ใช้งำน  
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ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4: บูรณาการและยกระดับ
โครงสร้างพ้ืนฐาน เครือข่ายสารสนเทศ และ
ระบบคอมพิวเตอร์ 

- เพิ่มศักยภำพโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำร โดยกำรเพิ่มประสิทธิภำพ และควำม
ครอบคลุมของกำรให้บริกำร ด้ำนระบบเครือข่ำย ระบบ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ต่ำง ๆ ระบบกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรระบบ อำทิ  
o ปรับปรุงและยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำน เครือข่ำย

สำรสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ให้มีมำตรฐำน
กำรเชื่อมต่อ และกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยตำมมำตรฐำนสำกล 

o พัฒนำบริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนร่วม (Common ICT 
Infrastructure) ระดับกระทรวง 

o พัฒนำระบบสื่อสำรภำยในกระทรวงด้วยเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร  

กลยุทธ์:  
1. ประยุกต์ใช้กำรสื่อสำร Broadband เพื่อสนับสนุนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลสำรสนเทศระหว่ำงกลุ่มภำรกิจและ

ส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และสนับสนุนระบบ VDO Conference ส ำหรับกำรติดต่อสื่อสำร  
ทั้งภำยในหน่วยงำนส่วนกลำง และส่วนภูมิภำค  และระหว่ำงหน่วยงำนของส่วนรำชกำรในสังกัด             
กระทรวงยุติธรรม 

2. ส่งสริม และพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยีระบบกำรสื่อสำรแบบไร้สำย  เพื่อสำมำรถใช้งำนระบบสำรสนเทศ      
ขององค์กรได้ทุกที่ทุกเวลำ  

3. พัฒนำประสิทธิภำพห้อง Data Center ให้ระบบสำรสนเทศมีควำมมั่นคงปลอดภัย และป้องกันภัยคุกคำม 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น  

4. ผลักดันกำรสร้ำงศูนย์ปฏิบัติกำรส ำรอง (DR Site) เพื่อรองรับกำรเป็นหน่วยงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 
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ล าดับความส าคัญและเป้าหมาย 

 
 

เพื่อให้แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม
ฉบับน้ีสำมำรถน ำไปปฏิบัติ และประเมินผลได้จริงในระหว่ำงวำระกำรด ำเนินกำร จึงได้จัดล ำดับควำมส ำคัญ
และเป้ำหมำยของแผนจะด ำเนินกำรอย่ำงสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ของกระทรวงยุติธรรมซึ่งแบ่งเป้ำหมำยออกเป็น 2 ระยะ ดังน้ี 

1. ระยะที่ 1 ป ีพ.ศ. 2556–2558  
มุ่งเน้นกำรปรับปรุงและกำรพัฒนำเครือข่ำยบุคลำกรและหน่วยงำนด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำรของส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทั้งหมด เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และควำมร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน รวมทั้งมุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
และโครงสร้ำงพื้นฐำนที่สอดคล้องรองรับกำรขยำยตัวของกำรใช้งำน โดยกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ต้องครอบคลุมด้ำนกำรปฏิบัติงำนภำยในหน่วยงำน กำรสื่อสำรทำงเลือก เพื่อทดแทนกำรเดินทำง
และลดงบประมำณด้ำนกำรสื่อสำร กำรให้บริกำรประชำชนอย่ำงทั่วถึงและครอบคลุม รวมทั้งกำรพัฒนำ
บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ร่วมระดับกระทรวง (MOJ Common e-Service) เพื่อกำรใช้งำนร่วมกัน  

2. ระยะที่ 2 ป ีพ.ศ. 2559  
มุ่งเน้นกำรประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อลดข้อจ ำกัดด้ำนสถำนที่กำรเข้ำถึง  และใช้งำน

ทรัพยำกรสำรสนเทศ โดยพัฒนำนวัตกรรมเพื่อประยุกต์ใช้อุปกรณ์สื่อสำรไร้สำย (Mobile Technology)      
ประเภทต่ำง ๆ อำทิ กำรประยุกต์ใช้หลักกำร Mobile Web Application หรือ Mobile Application รวมทั้ง
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มุ่งเน้นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกระบวนกำรบริหำรจัดกำร ทั้งในส่วนของกำรจัดกำรกำรให้บริกำร และกำรจัดกำร
กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ เพื่อให้เทคโนโลยีที่ได้รับกำรพัฒนำมีกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย  
ที่ เ ห ม ำ ะ ส มกั บ ร ะบ บ ส ำร ส น เท ศ ไ ร้ ส ำ ย  แ ล ะส ำ ม ำร ถ ใ ช้ ง ำ นไ ด้ อ ย่ ำ ง ต่ อ เ น่ื อ งอ ย่ ำ งยั่ ง ยื น
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ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ควำมสัมพันธ์ของแผนงำนภำยใต้แผนแม่บทเทคโนโลย ีสำรสนเทศและกำร สื่อสำรฉบับน้ีกับ
ยุทธศำสตร์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อำทิ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ฉบับที่ 4) กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2556-2559 กรอบนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศระยะ พ.ศ. 2554-2563 (ICT2020) 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 และแผนแม่บท
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของอำเซียน 2015 ซึ่งมีรำยละเอียด ดังภำพด้ำนล่ำง 
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นอกจำกนี้ ยังสำมำรถสรุปควำมสอดคล้องของแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร      

(ฉบับที่ 4) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556-2559 กับยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 แสดงรำยละเอียดดังภำพด้ำนล่ำง 

 

 
 

ซึ่งกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ต่ำง ๆ ภำยในแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ฉบับน้ีประกอบไปด้วย 14 แผนงำนหลัก ซึ่งมีกรอบแผนกำรใช้งบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2556–2559 ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 
2556 2557 2558 2559  (บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างมาตรฐาน และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
แผนงานที่ 1 จัดท ำมำตรฐำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพ่ือเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงต่อเน่ือง  

     

โครงกำรที่ 1 จัดท ำสถำปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture) ของ  
กระทรวงยุติธรรม 

- 6,500,000 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

6,500,000 

โครงกำรที่ 2 จัดท ำสถำปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture) ของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

- 2,500,000 5,500,000 - 8,000,000 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 
2556 2557 2558 2559  (บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างมาตรฐาน และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
โครงกำรที่ 3 จัดท ำระบบบรหิำรจัดกำรกำร
ให้บริกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 
(Information Technology  Service 
Management: ITSM) 

- - - 3,520,000 3,520,000 

โครงกำรที่ 4 จัดท ำระบบบรหิำรจัดกำร 
ควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ  
(Information Security Management 
System: ISMS) 

- - - 3,740,000 3,740,000 

รวมงบประมาณแผนงานที่ 1 - 9,000,000 5,500,000 7,260,000 21,760,000 
แผนงานที่  2 พัฒนำกรอบกำรด ำเนินงำน
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
อย่ำงยั่งยืน  

     

โครงกำรที่ 1 จัดท ำแผนแม่บทเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรของกระทรวงยุติธรรม 
และส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 

7,000,000 - 7,700,000 - 14,700,000 

รวมงบประมาณแผนงานที่ 2 7,000,000 - 7,700,000 - 14,700,000 

แผนงานที ่ 3 เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ 
กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ และกำรประสำนงำน
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  

     

โครงกำรที่ 1 สร้ำงควำมร่วมมือในกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรกระทรวงยุติธรรม  

478,600 - - - 478,600 

โครงกำรที่ 2 เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ และ
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ทำงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร  

- 1,100,000 1,210,000 1,210,000 3,520,000 

รวมงบประมาณแผนงานที่ 3 478,600 1,100,000 1,210,000 1,210,000 3,998,600 
แผนงานที่ 4 บริหำรจัดกำรให้เกิดควำมต่อเน่ือง
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

     

โครงกำรที่ 1 บ ำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอรแ์ละ
เครือข่ำย 

20,650,000 24,530,000 29,681,500 32,651,000 107,512,500 

โครงกำรที่ 2 บ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ 1,060,000 2,085,000 4,259,000 4,259,000 11,663,000 
รวมงบประมาณแผนงานที่ 4 21,710,000 26,615,000 30,941,000 36,910,000 116,176,000 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 29,188,600 36,715,000 48,350,500 45,380,000 159,634,100 

  



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที่ 4) ส านักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม พ.ศ. 2556-2559 

          หน้า xvi 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 
2556 2557 2558 2559  (บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
แผนงานที่ 1 พัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

     

โครงกำรที่ 1 สัมมนำวิชำกำรกำรปรบัเปลีย่นไปสู่ 
IPv6 

12,300 - - - 12,300 

โครงกำรที่ 2 ฝึกอบรมหลักสูตรกำรตรวจสอบ
ระบบสำรสนเทศ (IT Audit) 

17,100 - - - 17,100 

โครงกำรที่ 3 จัดท ำมำตรฐำนขีดสมรรถนะด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ
บุคลำกรกระทรวงยุติธรรม 

344,600 - - - 344,600 

โครงกำรที่ 4 พัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรของบุคลำกรด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 

- 5,955,500 
 

5,537,400 
 

4,635,400 
 

16,128,300 
 

รวมงบประมาณแผนงานที่ 1 374,000 5,955,500 5,537,400 4,635,400 16,502,300 
แผนงานที่ 2 เพ่ิมศักยภำพให้กับบุคลำกรผู้ใช้งำน
ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

     

โครงกำรที่ 1 นิเทศงำน ติดตำมและประเมินผล
กำรใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำร หน่วยงำนในส่วนภูมิภำค 

487,260 887,260 1,073,600 1,180,960 3,629,080 
 

โครงกำรที่ 2 พัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรส ำหรบัผู้บริหำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง (CIO) ของ 
ส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

- 1,568,000 585,200 
 

980,100 
 

3,133,300 
 

โครงกำรที่ 3 พัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรส ำหรบัผู้บริหำรของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 

- 1,692,000 1,879,900 
 

2,514,050 
 

6,085,950 
 

โครงกำรที่ 4 พัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรของบุคลำกรทั่วไปของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 

- 1,854,000 
 

2,630,100 
 

2,691,700 
 

7,175,800 
 

                     รวมงบประมาณแผนงานที่ 2   487,260 6,001,260 6,168,800 7,366,810 20,112,870 
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 861,260 11,956,760 11,706,200 12,002,210 36,526,430 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 
2556 2557 2558 2559  (บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศและการเช่ือมโยงเพ่ือให้เกิดการใช้สารสนเทศอย่างบูรณาการ 
แผนงานที่ 1 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือเผยแพร่
องค์ควำมรู้ผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย 

     

โครงกำรที่ 1 พัฒนำและขยำยผลระบบจัดกำรองค์
ควำมรู้ด้วยเทคโนโลยี Mobile Application 

- - - 3,300,000 3,300,000 

โครงกำรที่ 2 พัฒนำและขยำยผลระบบฐำนข้อมูล
กฎหมำย 

- - - 863,500 863,500 

โครงกำรที่ 3 พัฒนำและขยำยผลระบบกำรเรียนรู้
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยี Mobile 
Application 

- - - 3,300,000 3,300,000 

                    รวมงบประมาณแผนงานที่ 1 - - - 7,463,500 7,463,500 
แผนงานที่ 2 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือบริกำร
ประชำชน 

     

โครงกำรที่ 1 พัฒนำระบบกำรรับและแยกประเภท
ของกำรร้องเรียน ร้องทุกข์ เพ่ือรองรับกำร
ปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรในสังกัด 
กระทรวงยุติธรรม 

- - 841,500 - 841,500 
 

โครงกำรที่ 2 พัฒนำระบบสำรสนเทศสนับสนุน
กำรบริหำรจัดกำรและกำรใหบ้ริกำรประชำชนของ
ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด 

3,888,000 - - - 3,888,000 

โครงกำรที่ 3 พัฒนำระบบเครือข่ำยยุติธรรมชุมชน - 735,000 - - 735,000 
โครงกำรที่ 4 พัฒนำเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมที่
ทุกคนเข้ำถึงได้ 

- - 1,980,000 - 1,980,000 

                    รวมงบประมาณแผนงานที่ 2 3,888,000 735,000 2,821,500 - 7,444,500 
แผนงานที่ 3 พัฒนำบริกำรสำรสนเทศกลำง
เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรภำยในกระทรวงยุติธรรม   

     

โครงกำรที่ 1 พัฒนำระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรองรับกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 

- 1,850,000 - - 1,850,000 

โครงกำรที่ 2 พัฒนำระบบงำนงบประมำณ  
เพ่ือรองรับกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

- - 1,216,000 - 1,216,000 

โครงกำรที่ 3 พัฒนำระบบพัสดุครุภัณฑ ์
เพ่ือรองรับกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

- - - 1,476,000 1,476,000 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 
2556 2557 2558 2559  (บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศและการเช่ือมโยงเพ่ือให้เกิดการใช้สารสนเทศอย่างบูรณาการ (ต่อ) 
โครงกำรที่ 4 พัฒนำระบบกำรลำอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือรองรับกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

- - 558,000 - 558,000 

โครงกำรที่ 5 พัฒนำระบบข้อมูลเครือข่ำยผูบ้ริหำร 680,000 - - - 680,000 
โครงกำรที่ 6 พัฒนำระบบสำรสนเทศกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล กระทรวงยุติธรรม 

- 3,500,000 - - 3,500,000 

                   รวมงบประมาณแผนงานที่ 3 680,000 7,000,000 1,774,000 1,476,000 10,930,000 
แผนงานที่ 4 ส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรม
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

     

โครงกำรที่ 1 จัดประกวดเทคโนโลยีระบบ
สำรสนเทศสร้ำงสรรค์ที่น ำมำใช้ได้จริง  
กระทรวงยุติธรรม 

- - 2,299,000 2,299,000 4,598,000 

โครงกำรที่ 2 ประกวดกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนหน่วยงำนในส่วนภูมิภำคผ่ำน 
ระบบสำรสนเทศ 

- 1,000,000 2,000,000 2,500,000 5,950,000 

                    รวมงบประมาณแผนงานที่ 4 - 1,000,000 4,299,000 4,799,000 10,098,000 
แผนงานที่ 5 พัฒนำกำรบูรณำกำรข้อมูล      
โครงกำรที่ 1 พัฒนำกำรบูรณำกำรข้อมูล
สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร 
กระทรวงยุติธรรม 

- - - 20,018,200 20,018,200 

โครงกำรที่ 2 พัฒนำศูนย์กลำงบริกำร
อิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงยุติธรรม  
(MOJ Enterprise Portal) 

- - 18,682,000 - 18,682,000 

โครงกำรที่ 3 บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลกลำง 
ลำยพิมพ์น้ิวมือมำตรฐำนกระทรวงยุติธรรม 

- 463,311,000 - - 512,239,000 

                      รวมงบประมาณแผนงานที่ 5 - 463,311,000 255,371,000 20,018,200 738,700,200 
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 4,568,000 470,396,000 264,265,500 33,756,700 772,986,200 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน งบประมาณ (บาท/ปี) รวมงบประมาณ 
2556 2557 2558 2559  (บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน เครือข่ายสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ 
แผนงานที่ 1 เสริมศักยภำพระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ำยส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม
และกระทรวงยุติธรรม 

     

โครงกำรที่ 1 เพ่ิมประสิทธภิำพระบบเครือข่ำย
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 

- 81,213,000 - - 81,213,000 

โครงกำรที่ 2 เพ่ิมประสิทธภิำพระบบเครือข่ำย
ควำมเร็วสูงส ำหรับหน่วยงำนในส่วนภูมิภำค 

- 942,600 28,852,200 28,852,200 58,647,000 
 

โครงกำรที่ 3 ปรับปรุงประสิทธิภำพระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเพ่ือรองรบัระบบ Cloud 
Computing กระทรวงยุติธรรม 

- - 57,561,500 4,363,500 61,925,000 

โครงกำรที่ 4 พัฒนำศูนย์คอมพิวเตอร์ 
กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ 

- - - 217,590,600 217,590,600 

โครงกำรที่ 5 ทดแทนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
พ้ืนฐำนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 

- 14,374,800 17,249,800 17,249,800 48,874,400 

                      รวมงบประมาณแผนงานที่ 1 - 96,530,400 103,663,500 268,056,100 468,250,000 
แผนงานที่ 2 เพ่ิมศักยภำพระบบสื่อสำร
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 

     

โครงกำรที่ 1 เพ่ิมศักยภำพระบบกำรประชุม
ระยะไกล (VDO Conference) 

28,000,000 - 15,000,000 - 43,000,000 

โครงกำรที่ 2 จัดหำและพัฒนำระบบ Unified 
Communications (UC) 

- - 15,946,000 - 15,946,000 

รวมงบประมาณแผนงานที่ 2 28,000,000 - 30,946,000 - 58,946,000 
แผนงานที่ 3 เพ่ิมศักยภำพกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยสำรสนเทศกระทรวงยุติธรรม 

     

โครงกำรที่ 1 จัดท ำศูนย์ปฏิบัติงำนส ำรอง  
(DR Site) 

- - 56,528,600 - 56,528,600 

โครงกำรที่ 2 จัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส
คอมพิวเตอร์แบบองค์กร 

1,350,000 - - - 1,350,000 

                      รวมงบประมาณแผนงานที่ 3 1,350,000 - 56,528,600 - 57,878,600 
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 29,350,000 96,530,400 191,138,100 268,056,100 585,074,600 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 63,967,860 615,598,160 515,460,300 359,195,010 1,554,221,130 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Critical Success Factor) 
1. การผลั กดันแผนแม่บทเทค โนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อส ารของ ส านั กงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรมสู่การปฏิบัติ 
กำรน ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม

สู่กำรปฏิบัติจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที ่จะต้องอำศัยกำรผลักดันจำกระดับนโยบำยสู่ระดับปฏิบัติ ( Top-Down) 
โดยเฉพำะจำกผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง (CIO) ประจ ำส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมลงสู่
หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ดังน้ี  

1.1 กำรมอบนโยบำย และกำรสร้ำงพันธกรณีสนับสนุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ         
และกำรสื่อสำร 

1.2 กำรส นับสนุนด้ำนงบประมำณและจัดหำแหล่ ง งบประมำณ รวมทั้ งผลัก ดัน             
ด้ำนงบประมำณจำกกำรชี้แจงให้แหล่งเงินทุนและงบประมำณเข้ำใจถึงควำมส ำคัญและ
ผลกระทบหำกไม่เกิดกำรด ำเนินกำร 

1.3 กำรติดตำมผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำ เนินงำนตำมแผนแม่บทฯ เพื่อให้กำรอ้ำงอิง         
แผนแม่บทฯ เป็นไปตำมเป้ำหมำยกำรด ำเนินกำรที่แท้จริง 

1.4 กำรประสำนควำมร่วมมือทั้งภำยในหน่วยงำน ภำยนอกหน่วยงำน รวมทั้งในระดับ
นำนำชำติ เพื่อให้เกิดทำงเลือกต่ำง ๆ ในกำรน ำเอำแผนแม่บทฯ ไปปฏิบัติงำนได้จริง 
 

2. การวิเคราะห์ผลกระทบ เพ่ือการจัดท าและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
กำรน ำแผนแม่บทไปใช้สู่กำรปฏิบัติไ ด้จริงจ ำเป็นต้องแปลงแผนแม่บท ฯ ส ำ นักงำน

ปลัดกระทรวงยุติธรรมสู่แผนแม่บทฯ ระดับหน่วยงำน และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ซึ่งมีแนวทำงในกำรด ำเนินกำร  ดังน้ี 
2.1 กำรวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์และแผนงำน: เพื่อให้เข้ำใจถึงควำมส ำคัญ เป้ำหมำย 

และควำมเชื่อมโยงต่อเน่ืองในรำยละเอียด  
2.2 จัดท ำแผนแม่บทฯ ระดับหน่วยงำนและกำรปรับปรุงแผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี :          

ซึ่งประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย วิธีกำรด ำเนินงำน ประมำณกำรงบประมำณ
ตัวชี้วัด โดยกำรจัดท ำแผนแม่บทฯ ระดับหน่วยงำนและกำรปรับปรุงแผนกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำปีจ ำเป็นจะต้องวิเครำะห์ผลกระทบ และควำมเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์และ
แผนงำน/โครงกำรต่ำง ๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยในองค์รวม 

2.3 กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนฯ: ประเมินผลตำมตัวชี้วัด และวิเครำะห์ควำมส ำเร็จ 
และในกรณีที่ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยควรปรับปรุงแผนฯ ตำมล ำดับควำมส ำคัญ และ            
ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์และแผนงำน/โครงกำรต่ำง ๆ  
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3. มาตรการด้านการสร้างแรงจูงใจในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง (CIO) กระทรวงยุติธรรม และผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ต้องมีบทบำทในกำรก ำหนดมำตรกำรด้ำนกำรสร้ำงแรงจูงใจ ในกำรใช้งำน           
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ดังน้ี  

3.1 กำรสร้ำงแรงจูงใจเชิงอุดมคติ: โดยกำรด ำเนินบทบำทเป็นแบบอย่ำง (Role Model)   
ในกำรเป็นผู้ใช้งำนอัจฉริยะ (Smart User) และผลักดันกำรใช้งำนโดยปฏิบัติงำนเป็นตัวอย่ำง 
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กำรใช้กำรสื่อสำร สั่งกำร และติดตำม
งำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น e-Mail กำรนัดหมำย กำรสื่อสำรข้อควำมอิเล็กทรอนิกส์) 
กำรใช้งำนเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์  

3.2 กำรสร้ำงแรงจูงใจเชิงควบคุม: โดยด ำเนินกำรบรรจุตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับกำรประยุกต์ใช้
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรสู่หน่วยงำนผู้ใช้ โดยกำรก ำหนดให้เป็น
ตัวชี้วัดด้ำนประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ อำทิ กำรบันทึกข้อมูล 
กำรเผยแพร่ข้อมูล กำรสื่อสำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์  

3.3 กำรสร้ำงแรงจูงใจเชิงบวก: โดยด ำเนินกำรให้มีกระบวนกำรคัดเลือกกลุ่มผู้ใช้งำนอัจฉริยะ 
(Smart User) เพื่อให้เป็นกลุ่มบุคลำกรที่มีคุณค่ำ และก ำหนดให้มีแรงจูงใจในกำรปรับปรุง
พัฒนำตนเองเพื่อให้เกิดแรงจูงใจเชิงบวก อำทิ มำตรกำรด้ำนรำงวัล มำตรกำรด้ำนยกระดับ
ภำพลักษณ์ของบุคลำกร    

 
4. การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (Business Process Improvement) 

โครงกำรด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ประสบควำมส ำเร็จล้วนแล้วแต่ต้องพิจำรณำถึง
กำรปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้เหมำะสม สอดคล้อง และเพื่อกำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ     
และกำรสื่อสำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพควบคู่ไปกับกำรออกแบบและพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ          
และกำรสื่อสำร โดยกำรปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำนจ ำเป็นต้องค ำนึงถึงประเด็นต่ำง ๆ ดังน้ี 

4.1 กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำน: กำรออกแบบและกำรปรับปรุง
กระบวนกำรปฏิบัติงำนน้ันเป็นสิ่งที่มีปัจจัยน ำเข้ำสู่กำรออกแบบปรับปรุงจ ำนวนมำก 
ดังน้ันกำรไม่มีทิศทำงที่ชัดเจนอำจน ำไปสู่กำรปรับปรุงที่ไม่เหมำะสมไม่สำมำรถแก้ไข
ปัญหำได้ และไม่สอดคล้องกับกำรประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
จึงควรก ำหนดเป้ำหมำยของกำรปรับปรุงที่ชัดเจน เช่น กำรลดระยะเวลำปฏิบัติงำน   
กำรลดปริมำณกระดำษ กำรลดจ ำนวนขั้นตอน หรือปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนเป็น
แบบอัตโนมัติ เป็นต้น 

4.2 กำรก ำหนดรำยละเอียดข้อก ำหนดกระบวนกำรปฏิบัติงำน : ต้องก ำหนดองค์ประกอบ
ของกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน เช่น ขอบเขตกำรด ำเนินกำร หน่วยงำนหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง กิจกรรมและแนวทำงกำรท ำกิจกรรม ซึ่งในกำรออกแบบกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อรองรับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กิจกรรมต้องก ำหนดสิ่ง       
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ที่เกี่ยวข้องดังน้ี ผู้รับผิดชอบและแนวทำงกำรบันทึกข้อมูล ขั้นตอนกำรประมวลผลด้วย
ระบบสำรสนเทศ วิธีกำรกำรรับ-ส่งข้อมูลด้วยเอกสำรและอิเล็กทรอนิกส์ 

4.3 กำรทดสอบกระบวนกำรปฏิบัติงำน: โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกระบวนกำรที่ เกี่ยวข้องกับ   
กำรให้บริกำรแก่หน่วยงำนภำยนอกหรือประชำชน กระบวนกำรที่มีควำมซับซ้อน หรือ
กระบวนกำรที่ส่งผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอื่น ๆ 
จ ำเป็นต้องผ่ำนกำรทดสอบกระบวนกำรปฏิบัติงำนร่วมกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรก่อนกำรประกำศใช้จริง (Operational Readiness Acceptance Test) 
เพื่อทดสอบกำรวัดหรือพิสูจน์ควำมพร้อมปฏิบัติกำรควำมถูกต้องและกำรบรรลุถึง
วัตถุประสงค์กำรออกแบบกำรปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำน โดยผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 
ด้วยสถำนกำรณ์ปฏิบัติกำรจ ำลองต่ำง ๆ  

4.4 กำรก ำหนดหรือประกำศระเบียบปฏิบัติงำน: ภำยหลังจำกที่ผ่ำนกำรทดสอบกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนแล้ว หน่วยงำนต้องด ำเนินกำรประกำศใช้อย่ำงเป็นทำงกำร เพื่อให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงในองค์กร กำรใช้งำนระบบสำรสนเทศอย่ำงชัดเจน โดยกำรก ำหนดหรือ
ประกำศระเบียบปฏิบัติงำนต้องประกอบด้วย ก ำหนดเร่ิมใช้งำน ผู้เกี่ยวข้อง และ
ขอบเขตควำมรับผิดชอบ  

 


