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ผนวก ฉ สรุปการศึกษาดูงานท่ีประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้

 

Incheon Airport Immigrationวันที่  6 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
 
KIAS Korea Immigration Authentication Section 
องค์กร KIAS มีพนักงานจ านวน 650 คน ซึ่งทุกคนท างานตลอด 24 ชั่วโมง  
ระบบ Korea Immigration Authentication system (KIAS)  
  

เป็นระบบป้องกันการปลอมแปลงหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Passport) ซึ่งน้ีมีฐานข้อมูลที่
ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจดจ าใบหน้า และการตรวจสอบการปลอมแปลงของใบหน้า โดยระบบ
จะท าการตรวจจับใบหน้าและท าการตรวจสอบเป็นรูปแบบจุด ตลอดจนสามารถตรวจสอบการท าศัลยกรรม
ได้ 80 % ดังภาพ 
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ระบบสามารถตรวจสอบผู้กระท าความผิด/ปล้น และลักขโมย/ผู้ค้ายาเสพติด/ฆาตกรรม ดังภาพ 
 

 
 

ฐานข้อมูลจดจ าลายนิ้วมือ 
เป็นการตรวจสอบความแตกต่างของลายน้ิวมือเพื่อพิสูจน์ตัวบุคคลโดยสามารถแบ่งลายน้ิวมือ

ออกเป็นมี 3 แบบ ได้แก่ 
1. Arch Pattern  ลายน้ิวมือแบบเส้นโค้ง 
2. Loop Pattern ลายน้ิวมือแบบมัดหวาย 
3. Whorl Patter ลายน้ิวมือแบบก้นหอย 

 
ปัญหาท่ีพบจากการใช้ Fingerprint และการ Scan Face 
- การใช้ Fingerprint เน่ืองจากน้ิวมือที่ใช้ในการสแกนมีเหงื่อจึงท าให้มองเห็นลายพิมพ์น้ิวมือไม่

ชัดเจน 
- การใช้กล้องสแกนใบหน้าได้ภาพที่ไม่ชัดเจน เน่ืองจากบางคร้ังต าแหน่งของกล้องที่ใช้อยู่สูงหรือต่ า

เกินไป ซึ่งทั้งสองปัญหาตอนน้ีได้รับการแก้ไขแล้ว 
 

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการศึกษา วิเคราะห์ และจัดท ามาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล ก าหนดวิธีการสืบค้นข้อมูลและ

เชื่อมโยงข้อมูลลายพิมพ์น้ิวมือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนา ปรับเปลี่ยน 
ขยายตัว และรองรับการให้บริการเพิ่มเติมส าหรับหน่วยงานที่ต้องการใช้งานระบบลายพิมพ์น้ิวมือ 
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ระบบ On-nara BPSวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 
 
 ระบบ On-nara BPS คือนวัตกรรมล่าสุดของสาธารณรัฐเกาหลีที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ความโปร่งใส และความรับผิดชอบของรัฐบาล ให้มีระบบแบบแผนมากยิ่งขึ้น On-nara BPS เป็นระบบบริหาร
จัดการของรัฐบาลที่อ านวยความสะดวกในกระบวนการเอกสารและการบริหารจัดการแบบ On-line ซึ่งเป็น
เสมือนระบบหลักที่ช่วยให้การบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพและสามารถเชื่อมโยงกันได้        
ระบบ On-nara BPS เกิดขึ้นต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยมีหน่วยงานรัฐบาลที่ใช้งานถึง 54 หน่วยงาน 
 

กลยุทธ์ในการออกแบบ 
กลยุทธ์ในการออกแบบคือ ใช้งานง่าย (User friendly) มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Useful Information)

มีข้อมูลที่ทันเวลา (Timely Information) ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Time Efficient) การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ (Effective Communication) 

 
การท างานของระบบ On-nara BPS  
ระบบ On-nara BPS จะสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจทั้งหมด ซึ่งรวมถึง การวางแผน (Planning) 

การด าเนินงาน (Implementation) การประเมินผล (Evaluation) และข้อเสนอแนะ (Feedback) ดังภาพ 
 

 
 

ระบบ On-nara BPS ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ระบบจัดการงาน (Task Management) 
และระบบจัดการเอกสาร (Document Management) 

 



แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ฉบับท่ี 4) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556-2559 

 

หน้า ฉ-4 

 
การจัดการงาน (Task Management) 
การปฏิบัติงานของรัฐบาลสามารถแบ่งงานออกเป็นงาน (Unit Task) จ านวนมาก ซึ่งเป็นส่วนที่

เล็กที่สุดในกระบวนการของหน่วยงานภาครัฐดังภาพ 
 

 
 

TC (Task Card) จะถูกสร้างตามงานการบริหารจัดการที่เล็กที่สุดของรัฐบาล โดย TC จะช่วยใน
การบริหารจัดการงานและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที ่เกี ่ยวข้องกับงานนั้นๆ TC จะประกอบด้วย หัวเรื่อง 
(Head Section) ส่วนการด าเนินการ (Performance Section) ส่วนบริหารคุณภาพ (Quality Management) 
การประชาสัมพันธ์ (Public Relation Management) และส่วนบริหารจัดการลูกค้า (Client Management) 

 
การจัดการเอกสาร (Document Management) 
DC (Document Card) ช่วยในการจัดการเอกสารในรูปแบบมาตรฐาน ซึ่งจะมีการจัดเก็บทุกกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นในการตัดสินใจ (ผู้ร่าง ผู้แก้ไข การแก้ไข และอื่น ๆ) ซึ่ง DC จะประกอบด้วย หัวเรื่อง (Head Section) 
เส้นทางของเอกสาร (Path Section) และส่วนรักษาความปลอดภัย (Security Section) 
 ส่วนอื่นๆ อาทิ บันทึก (Memo Reporting) ซึ่งช่วยให้ส่งบันทึกถึงผู้รับได้หลายคนพร้อม  ๆ กัน 
การบริหารจัดการแผนงานรายวัน (Daily Plan Management) ซึ่งช่วยในการบริหารจัดการแผนและ
กิจกรรมรายวัน การบริหารจัดการการประชุม (Meeting Management) ซึ่งช่วยในการบริหารจัดการ
เน้ือหาการประชุม รวมถึงหัวข้อ ประเด็น และการตัดสินใจ โดยเชื่อมโยงกับส่วน Document Card 
การบริหารจัดการค าสั่ง (Directive Management) ซึ่งช่วยในการบริหารจัดการค าสั่งจากผู้บริหารและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งจะเกี่ยวข้องกับงาน 
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ข้อเสนอแนะ 
- รัฐบาลไทยควรมีการจัดท าระบบบริหารจัดการของรัฐบาลที่มีลักษณะเดียวกันกับระบบ On-nara 

BPS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความโปร่งใส ให้กับการบริหารงานของรัฐบาล 
 

ระบบ MinWon24 วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 
 

 
 
ระบบให้บริการประชาชน (MinWon24) เป็นเว็บไซต์ของรัฐบาลที่มีลักษณะเป็นบริการอิเล็กทรอนิกส์

ให้ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One-stop on-line service) ที่ให้บริการทั้ง ชาวเกาหลี ชาวต่างชาติ และผู้พิการ 
ซึ่งเป็นการให้บริการต้ังแต่ การกรอกแบบฟอร์มร้องขอรับบริการ (Application) กระบวนการขอรับบริการ 
(Processing) และการออกหนังสือต่าง ๆ (Issuance) โดยให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่ ซึ่งสามารถให้บริการประชาชนได้ทุกที่ทุกเวลา ลักษณะบริการหลักคือ เป็นช่องทางหลักของข้อมูล
การให้บริการประชาชน ครอบคลุมกระบวนการขอรับบริการ การออกหนังสือ ต่าง ๆ และการทบทวน 
เป็นการบูรณาการบริการประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ รวมทั้งบริการตรวจสอบและออกใบรับรอง 
กรณีเปลี่ยนที่อยู่อีกด้วย 

ระบบ Minwon24 เกิดขึ้นต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยมีประเภทการให้บริการมากกว่า 1000 ประเภท  
และการออกใบรับรองมากกว่า 700 ประเภท ซึ่งเป็นการให้บริการแบบ On-line ผู้ขอรับบริการสามารถส่ง
เอกสาร และรับผลได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสถานที่ราชการเพื่อด าเนินเรื่อง ท าให้ช่วยลดงานในการบริหาร
จัดการและลดการใช้กระดาษได้อย่างมีนัยส าคัญ รวมถึงโดยปกติการบูรณาการบริการที่มีอยู่จะด าเนินการ
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พร้อมกันหลาย ๆ บริการเป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้ผู้ขอรับบริการได้รับความสะดวกและเป็นบริการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางไปติดต่อส่วนราชการอื่น ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งประชาชนสามารถ
เข้าถึงเว็บพอร์ทัล Minwon24 เพียงขั้นตอนเดียว  

ระบบ Minwon24 เป็นการให้บริการร่วมกันซึ่งมีการลงทะเบียนและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ที่ส่วนกลาง ซึ่งหน่วยงานราชการจะเข้าถึงข้อมูล e-Record Library ซึ่งจัดเก็บ
เอกสารที่จ าเป็นส าหรับผู้ขอรับบริการ ท าให้ขั้นตอนการขอรับบริการมีความคล่องตัวและสะดวกสบาย 

 
ข้ันตอนในการขอรับบริการ 
ผู้ขอรับบริการส่งแบบฟอร์มขอรับบริการผ่านระบบ Minwon24 โดยการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

และการสแกนเอกสารทางการต่าง ๆ  จะถูกลงทะเบียนและจัดเก็บในระบบ e-Record Library ในกรณีที่
เจ้าหน้าที่ที่รับงานน้ัน ๆ ต้องการเอกสารสามารถเข้าถึงได้ตามสิทธิที่ก าหนดผู้ขอรับบริการสามารถเข้าถึง
ข้อมูลสถานะภาพขอและผลลัพธ์ของบริการได้บนระบบ Minwon24 

 
ช่องทางการให้บริการผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ี 
ระบบ Minwon24 สามารถรองรับได้ทั้งระบบปฏิบัติการที่เป็น Android, IOS และ Windows โดยมี

แอ็พพลิเคชั่นเฉพาะในการเข้าถึงบริการ 
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การให้บริการผู้พิการและผู้ไร้สมรรถภาพ  
ระบบ Minwon24 สามารถรองรับการให้บริการส าหรับผู้พิการและผู้ไร้สมรรถภาพ ซึ่งรวมถึง

การให้บริการผ่านเสียง และเคร่ืองมือที่ช่วยให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการ Minwon24 ได้ รวมถึงมีบริการ
ให้ความช่วยเหลือทางไกล (Remote Access) ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงบริการได้อีกทั้งยังรองรับภาษาถึง 7
ภาษาให้ชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงบริการของ Minwon24 ได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 
- กระทรวงยุติธรรมควรมีการจัดท าระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แก่ประชาชนในลักษณะ

แบบเบ็ดเสร็จเช ่นเดียวกับระบบ MinWon24 เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการประชาชน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
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Government-wide Enterprise Architecture วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556  
 EA คือกรอบแนวทางและวิธีการในการวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรตามกฎมาตรฐาน
และกระบวนการ 
 หน่วยงานภาครัฐบาลของประเทศเกาหลีมีการท า EA เพื่อค านวณทรัพยากรที่ต้องใช้งานทั้งหมด
ท าให้สามารถรู้ได้ว่ามีจุดอ่อนตรงไหนที่ต้องแก้ไข และท าให้สามารถจัดสรรทรัพยากรในระดับประเทศได้อีกด้วย 
 GEA มีการท างานเร่ิมจากการวางแผน (Plan) การด าเนินการจัดท า  (DO) และการติดตาม/
ประเมินผล (SEE) และจะมีการท างานวนลูปอยู่ เสมอ การพัฒนา GEA ของแต่ละหน่วยงานเร่ิมในปี               
พ.ศ. 2549 โดยการพัฒนา EA มีวิธีการท า 4 ระยะ ดังน้ี 
 ระยะที่ 1 การวางแผนการท ายุทธศาสตร์ 
 ระยะที่ 2 การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 
 ระยะที่ 3  การน าแผนมาด าเนินการตรวจสอบ 
 ระยะที่ 4 การอบรมและวัดผลระดับ EA 
 การจัดท า EA ต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ชัดเจน 
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาที่ชัดเจน ซึ่งการท า EA เปรียบเสมือนการสร้างบ้าน ต้องมีแบบแผน กฎระเบียบ 
วิธีการท า สัญลักษณ์ เพื่อให้ได้แบบพิมพ์เขียว (Blueprint) และ Business Model ขององค์กรมาใช้งาน 
 โดยรัฐบาลเกาหลีมี 3 วัตถุประสงค์ในการจัดท า EA  ดังน้ี 

1. การบูรณาการ 
2. การวางแนวทาง 
3. การเปลี่ยนแปลง 

 
ความคิด และรูปแบบของ GEA 

 มีการเชื่อมโยงหน่วยงานแต่ละหน่วยงานของรัฐบาลเกาหลี เข้าด้วยกัน และท าให้หน่วยงาน
ภาครัฐบาลรู้ว่ามีทรัพยากรทั้งหมดอะไรบ้างภายในประเทศ 
 ระบบ GEA ของรัฐบาลเกาหลีเป็นเว็บ portal เพื่อศูนย์กลางในการดูภาพรวมระบบสารสนเทศ และ
ท าให้สามารถบริหารจัดการในการวางแผนทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง 
 

ผลลัพธ์ท่ีได้จาก GEA 
- ประหยัดงบประมาณ และลดต้นทุนในการพัฒนาระบบสารสนเทศเน่ืองจาก หน่วยงานที่มี        

ความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศเดียวกัน จะมีการพัฒนาเพียงระบบเดียวและใช้งานร่วมกัน  
- ลดความซ้ าซ้อนของการพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะท าการพัฒนาระบบเหมือนกัน 
- การท างานภาครัฐบาลกับแต่ละหน่วยงานสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ 
- GEA สามารถท าให้การบริหารจัดการระบบและข้อมูลมีประสิทธิภาพ 
- การจัดท าสถาปัตยกรรมจะท าให้ทราบได้ว่าแต่ละหน่วยงานมีอะไรบ้างที่คล้ายคลึงกัน  
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ข้อเสนอแนะ 
- ควรมีการจัดท าสถาปัตยกรรมระบบขององค์กรที่เป็นแนวทาง และทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อลดความซ้ าซ้อนของแพลตฟอร์มของระบบสารสนเทศ และโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

- เพื่อให้มีมาตรฐานในการบูรณาการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลในกระทรวงยุติธรรม ซึ่งช่วยลดความ
ยุ่งยากในการเชื่อมโยงฟังก์ชั่นและข้อมูลระหว่างหลาย ๆ ระบบสารสนเทศภายในกระทรวงยุติธรรม  

- เพื่อให้มีการสร้างแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบโมดูลและบริการของกระทรวง
ยุติธรรม ซึ่งมีความง่ายต่อการปรับเปลี่ยน ขยายตัว และรองรับการให้บริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็น
มาตรฐานตามแนวทางของ Service Oriented Architecture และ Web Services 
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National Computing & Information Agency: NCIAวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
 

ประวัติความเป็นมา 
ในช่วงปี พ.ศ. 2543 มีการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลายในแต่ละกระทรวง          

ซึ่งสร้างและด าเนินการระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละกระทรวงเอง ซึ่งเป็นผลให้เกิดความซ้ าซ้อนใน
การลงทุนในระบบสารสนเทศ (Information System) การขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบรักษาความ
ปลอดภัย และสภาพแวดล้อมของระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ด้วยความต้องการตามยุทธศาสตร์ที่
จะเอาชนะภัยคุกคามด้านความปลอดภัยและภัยธรรมชาติอย่างเป็นระบบ ความต้องการระบบที่สามารถ
ให้บริการที่มีเสถียรภาพที่เพิ่มมากขึ้น ช่องว่างระหว่างการบริหารจัดการคุณภาพของบริการในแต่ละหน่วยงาน 
ประสิทธิภาพต่ าเมื่อเทียบกับการลงทุน และต้นทุนของการด าเนินงานด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น 
 รัฐบาลของสาธารณรัฐเกาหลีตัดสินใจที่จะสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ของประเทศ (Integrated data 
center: IDC) ขึ้น ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น โดยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานขอบระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน  
 

 
 
NCIA เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ของประเทศที่มีการให้บริการระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสร้างขึ้น         

เมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยการสร้างระบบสนับสนุนและระบบเครือข่ายสื่อสารส าหรับรัฐบาลโดยเฉพาะและสร้าง 
Government Integrated Data Center (GIDC)ขึ้นที่ Daejeon และสร้าง GIDC แห่งที่ 2 ขึ้นที่ Gwangju 
ในปี พ.ศ. 2550 โดย GIDC ที่ Daejeon รองรับการท างานของระบบสารสนเทศของ 25 หน่วยงานใน         
ปี พ.ศ. 2549 และ GICD ที่ Gwangju รองรับการท างานของระบบสารสนเทศของ 22 หน่วยงานในปี พ.ศ. 2549    
ในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการใช้งานทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมกันอย่างกว้างขวางในหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2554 
ได้มีการใช้งาน G-Cloud ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแบบ Cloud computing และมีการจัดท า e-ANSI ซึ่งเป็นระบบ
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การเฝ้าระวังด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ครอบคลุมระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดขึ้น และในปี พ.ศ. 2555 
ได้มีการพัฒนาบริการให้สามารถสนับสนุนระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ได้ 

 
 
มาตรฐานระดับโลก 
NCIA ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับโลกถึง 4 ด้านหลัก คือ การบริการด้าน IT (ISO2000) ระบบ

คุณภาพส าหรับโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT (ISO9001) การบริหารจัดการความต่อเน่ืองให้ธุรกิจ (BS25999) 
และ การจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ (GISMS) 

 
การให้บริการ 
NCIA สามารถให้บริการได้ 24/7 คือตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน โดยไม่มีรอยต่อในการให้บริการรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการปฏิบัติงานและมีบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เป็นระบบ 
 
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเป็นการป้องกันระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จากภัยคุกคาม

ทั้งทางกายภาพและไซเบอร์ อาทิ การควบคุมการเข้าถึง การเฝ้าระวังระบบแบบ Real-time โดยระบบจะตัด
การโจมตีทางไซเบอร์อัตโนมัติ และสามารถแก้ไขการจู่โจมแบบ DDOS ได้ภายใน 10 นาทีหลังจากตรวจพบ 
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ประสิทธิภาพและความสะดวกสบาย 
NCIA ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง โดยลดต้นทุนในการใช้ทรัพยากรด้านสารสนเทศของ

รัฐบาล ซึ่งสามารถลดต้นทุนทั้ งในการจัดซื้อจัดจ้าง การปฏิบัติงาน และการบ า รุงรักษาได้ถึง 30%                  
เมื่อเปรียบเทียบกับการแยกกันพัฒนาระบบ อีกทั้งในปี พ.ศ. 2554 มีการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อรองรับการให้บริการจากอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่และการจัดท าสภาพแวดล้อมให้เป็นแบบ  Cloud               
(G-Cloud Platform) 

 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
- ควรมีการสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์(IDC) ของกระทรวงยุติธรรมและส่วนราชการในสังกัด เพื่อลด

ต้นทุนและความซ้ าซ้อนในการจัดซื้อโครงสร้างพื้นฐาน 
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- ควรมีการจัดท าระบบมาตรฐานของศูนย์คอมพิวเตอร์ (IDC) ของกระทรวงยุติธรรมและ              
ส่วนราชการในสังกัด เพื่อให้มีการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

- ควรมีการจัดท าศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง เพื่อป้องกันภัยคุกคามทั้งจากธรรมชาติและจากมนุษย์ 
เพื่อให้สามารถให้การบริการได้ตลอดเวลา มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 
ระบบงบประมาณและบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ Digital Budget and Accounting System (DBAS - dBrain) 
กระทรวงกลยุทธ์และการเงิน (Ministry of Strategy and Finance) วันท่ี 8 พฤษภาคม 2556 
ประวัติการพัฒนาระบบ dBrain 
 

ปี (พ.ศ.) ประวัติ 
2547-2548 - เริ่มบูรณาการระบบงบประมาณเป็นระเบียบวาระการประชุมแห่งชาติ 

- เริ่มด าเนินการบูรณาการระบบงบประมาณ 
2549 - พัฒนาระบบด้วยงบประมาณ 60ล้านดอลล่าร์ 

- ด าเนินการทดสอบการปฏิบัติการ 
2550 เริ่มใช้งานระบบ 
2555 โดยเฉลี่ย ผู้ใช้งาน 50,000 สร้าง 300,000transaction ซึ่งมีมูลค่า 5.8 ล้านดอลล่าร์ต่อวัน 

 
ระบบ รายละเอียด 

BSP (Business Strategy Planning) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของนโยบาย แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ 
และ กลยุทธ์หลักของนวัตกรรมเกี่ยวกับการเงิน 

BPR (Business Process 
Reengineering) 

เพิ่มประสิทธิภาพ และ ท ากระบวนการในปัจจุบันให้คล่องตัวให้
สอดคล้องกับระบบสารสนเทศเพื่อท าการน าระบบใหม่มาใช้ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

ISP ( Information Strategy 
Planning) 

น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
dBrain เป็นระบบที่บูรณาการระบบต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นโดยเป็นระบบการเข้าถึงการใช้บริการของ

ระบบทั้งหมดได้ด้วยการพิสูจน์ตัวตนเพียงคร้ังเดียว  (Single Sign on: SSO) และแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service : OSS) 

- การบูรณาการระบบ การรวมฟังก์ชั่นที่หลากหลายโดยผ่านระบบหรือ User Interface เดียว 
ซึ่งสามารถประกอบด้วยระบบย่อยหลายระบบ 
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- การเชื่อมโยงระบบ การอนุญาตให้ระบบที่ต่างกันสามารถแบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลระบบการคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมเกี่ยวกับงบประมาณ  

- SSO ระบบความปลอดภัยที่สามารถให้เข้าใช้บริการของระบบทั้งหมดได้ด้วยการพิสูจน์ตัวตน
เพียงคร้ังเดียว โดยสามารถเข้าใช้ระบบได้ด้วยความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน ช่วยให้ผู ้ใช้มีจ านวนบัญชี
รายชื่อลดลง สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน และลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและต้นทุน  
ในการบริหารจัดการตัวตนที่หลากหลาย 

- OSS บางข้อมูลที่สร้างจากธุรกรรมทางการคลังในระบบหน่ึงสามารถแบ่งบันกับระบบอื่น ๆ ได้ 
เมื่อการใช้งบประมาณในการจัดซื้อสินค้า บัญชีแยกประเภทส าหรับการบริหารจัดการสินค้าจะถูกเก็บ โดย
อัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่สอดคล้องและสะดวกต่อผู้ใช้งาน  หน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลางและ        
ส่วนภูมิภาคมีการออกแบบและใช้งานระบบบริหารจัดการการคลังภาครัฐของตนเองจึงเป็นจุดให้มี          
การปรับปรุงให้ดีขึ้น 
 

- ก่อนที่จะมีระบบ dBrain เดิมระบบบริหารจัดการการคลังมีอยู่ 3 ส่วนคือ 
o NaFis : National Finance Information System ซึ่งพัฒนาโดย MOFE : Ministry of 

Finance and Economy ในปี 2002 ระบบการคลังที่เน้นรายได้ ค่าใช้จ่าย และบัญชี 
o FIMsys : Fiscal Information Management System พัฒนาในปี 2000 โดย MPB : 

Ministry of Planning and Budgeting ระบบงบประมาณเน้นที่การขอและจัดต้ังงบประมาณ 
o Local gov. finance system พัฒนาตั้งแต่กลางปี 2000 โดยไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลกับรัฐบาล

ในส่วนกลาง ซึ่งครอบคลุมทั้งระบบทรัพย์สินและระบบงบประมาณ 
- ความยุ่งยากในการพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ 

o 3 อุปสรรคหลักคือ 
 หน่วยงานภาครัฐในส่งภูมิภาคและกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education) 

มีการต่อต้านแนวความคิดในการบูรณาการข้อมูลระบบบริหารจัดการงบประมาณร่วม 
 มี 2 กระทรวงที่ควบคุม dBrain ซึ่งระบบ NaFisโดย MOFE และFIMsys โดย MPB เป็น

แกนหลักในการจัดท าระบบบริหารจัดการการเงินซึ่งทั้ง 2 กระทรวงมีการแข่งขันกัน 
 แรงต้านจากผู้ใช้งานระบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นและไม่คุ้นเคยกับระบบใหม่ 

o แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 อนุญาตให้มีการใช้งานระบบเดิมส่งข้อมูลการเงินเข้าสู่ระบบใหม่ 
 ให้ MPB เป็นผู้ควบคุมระบบ dBrain ในขณะที่ให้พนักงานจาก MOFE รับผิดชอบในบางส่วน 
 เตรียมการให้การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้ใช้งานตลอดทั้งปี 

- dBrain ง่ายในการน ามาใช้งานในระบบงบประมาณและสภาพแวดล้อมทางเทคนิคที่แตกต่างกัน 
o COTS (Commercial Off-The-Shelf) ระบบซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์พัฒนาด้วยคุณภาพที่

ดีเทียบเท่ากับสินค้าที่ขายในท้องตลาด 
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o dBrain’s modular structure มีโครงสร้างที่สามารถแยกออกเป็นส่วน ๆ ซึ่งรองรับการ
ขยายตัวได้เป็นอย่างดี 

o สามารถลดความเสี่ยง เวลา และต้นทุน 
o ง่ายในการตอบสนองความต้องการพิเศษของรัฐบาล 

- LDSW (Locally Developed Software) ในช่วงแรกของการพัฒนาระบบ FMIS ของประเทศ 
o ระบบใช้งานง่าย 
o ง่ายต่อการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือกฎงบประมาณ 
o สามารถแก้ไขและปรับปรุงฟังก์ชันได้อย่างรวดเร็ว 
o ต้นทุนในการบ ารุงรักษาต่ า 

 
ข้อเสนอแนะ 
- ควรมีการจัดท าระบบบริหารจัดการงบประมาณและบัญชีของกระทรวงยุติธรรมและส่วนราชการ

ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ยังไม่มีระบบงบประมาณและบัญชี 
o เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการของบประมาณ 
o เพื่อให้มีข้อมูลการของบประมาณและบัญชีเพื่อการบริหารจัดการภายในหน่วยงานและภายในกระทรวง 
o เพื่อให้สามารถน าข้อมูลงบประมาณและบัญชีเพื่อการวิเคราะห์ส าหรับผู้บริหารทั้งในระดับกรม

และกระทรวงได้ 
- ควรมีการจัดท าระบบบริหารจัดการงบประมาณและบัญชีของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

Ministry of justice กระทรวงยุติธรรมเกาหลี วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
 

MOJ Portal System 
- การรวมข้อมูลสารสนเทศที่มีการใช้งานร่วมกัน  
- การเข้าใช้งานระบบจากที่เดียวซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่อ านวยความสะดวกในการใช้บริการระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ Single Sign On (SSO)  
- ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ 
- วิธีการปฏิบัติ 

 
ระบบควบคุมความประพฤติ 
- บันทึกลงทะเบียนข้อมูลผู้ถูกกักกัน 
- มีการเชื่อมต่อไปที่โทรศัพท์เพื่อดูว่าผู้ถูกกักขังอยู่ที่น่ันหรือไม่ 
- มีโปรแกรมส าหรับนักโทษที่ล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งเป็นก าไลในการติดตามนักโทษ 
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ระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- อายุ 10-19 ป ี
- ให้ค าปรึกษาทางด้านจิตใจผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงระดับการศึกษาประถมต้น-มัธยม

ปลาย 
- ระบบกรมราชทัณฑ์ 
- เป็นระบบที่ดูแลนักโทษเข้าจนกระทั่งนักโทษออกจากราชทัณฑ์  
- ดูแลการรักษาพยาบาล 
- บริหารจัดการเงินที่นักโทษมีการฝากไว้ และสามารถส่งข้อมูลการเงินของนักโทษได้ทาง e-Mail 

และธนาคารอิเล็กทรอนิกส์  
 

ระบบเยี่ยมนักโทษ โดยญาติสามารถเยี่ยมนักโทษได้จากทางบ้านซึ่งตอนน้ีอยู่ระหว่างการพัฒนา 
www.kics.go.kr กระทรวงยุติธรรมเกาหลีจัดท าเว็บไซต์เพื่อดูแลเร่ืองกักขัง และเพื่อให้การท างานไม่ทับซ้อน
กันกับหน่วยงานอื่น โดยประชาชนสามารถตรวจสอบคดี ค่าปรับ ผ่านเว็บไซต์ได้ 
www.hikorea.go.kr เป็นเว็บไซต์ส าหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ที่ประเทศเกาหลี  เช่น ท างานในประเทศ
เกาหลี โดยเว็บไซต์น้ีจะรวบรวมข้อมูลคู่มือการลงทุนภายในประเทศเกาหลี 
cyberland.lawnorder.go.kr ,www.lawedu.go.kr เป็นเว็บไซต์ให้ความรู้ด้านกฎหมาย เกมการศึกษา หนังส าหรับ
เด็กและเยาวชน  
MOJ Cyber Security Center เพื่อป้องกันระบบและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีระบบการป้องกัน
ไวรัส และการจู่โจมตลอด 365 วัน 24 ชั่วโมง  
แผนในอนาคต จะมีการเปลี่ยนแผนการด าเนินงานทุก 5 ปี ซึ่งภายในปีน้ีจะมีการวางแผนอีก 5 ถัดไป 

 
ข้อเสนอแนะ 
- ควรมีการเผยแพร่ความรู้ข้อมูลด้านกฎหมาย กฎระเบียบของกระทรวงยุติธรรมที่สามารถเข้าถึง

ประชาชนทุกช่วงอายุ เพื่อเป็นการปลูกฝังด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับในการด าเนินชีวิต และช่วยให้ลดจ านวน
ผู้กระท าความผิดได้ 

 
Korean Probation Information System ระบบสารสนเทศคุมประพฤติ วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
 

หน่วยงานคุมประพฤติของประเทศเกาหลี มีระบบสารสนเทศช่วยในการบริหารจัดการ โดยมีระบบ
สารสนเทศ ดังน้ี 

- Probation Integration Support System (PISS) เพื่อช่วยในการเก็บรวบรวมประวัติข้อมูล
นักโทษ และเป็นฐานข้อมูลเพื่อช่วยในการพิพากษา 

http://www.kics.go.kr/
http://www.hikorea.go.kr/
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- Curfew Supervision Voice Verification System (CVS) เป็นระบบที่ช่วยในการตรวจสอบผู้
กักขัง หรือผู้คุมประพฤติผ่านทางเสียง โดยระบบจะมีการบันทึกเสียงนักโทษ และท าการสุ่มโทรศัพท์ไปหา
นักโทษเพื่อตรวจสอบว่านักโทษดังกล่าวยังอยู่ที่ห้องขัง หรือที่กักขังหรือไม่ 

- Mobile Office Probation Information System (MOPIS) เป็นระบบที่ช่วยให้พนักงานคุม
ประพฤติสามารถดูแล ก ากับนักโทษได้ตลอดเวลา โดยตรวจสอบผ่านโทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟน อาทิ ข้อมูล
ประวัตินักโทษ 

- Cyber Probation Office System (CPO) เป็นระบบเพื่อใช้ในการบันทึกการเข้า-ออกผู้ถูกคุมขัง 
และมีการบันทึกข้อมูลรูปถ่ายด้วยกล้อง 

- Probation Kiosk System (PKISS) เป็นเคร่ือง Kiosk ที่บันทึกข้อมูลนักโทษ และสามารถให้
นักโทษรายงานตัวตามที่ได้นัดหมายด้วยเคร่ืองได้ 

- Sex Offender Management System (SOM) เป็นระบบที่ใช้ในการบันทึกนักโทษกระท าช าเรา 
เพื่อดูว่านักโทษตอนน้ีอยู่ที่ไหน 

- Ubiquitous Guard System (U-Guard) เป็นเครือข่ายระบบไร้สายที่สามารถให้บริการได้ 24 
ชั่วโมง  

- Probation & Parole Archiving System (PACS) เป็นระบบ High – Speed Scanner ใน
การบันทึกข้อมูลนักโทษอย่างรวดเร็ว 

- Korean GPS Tracking System เป็นระบบติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ หรือนักโทษที่ได้รับ
การปล่อยตัวออกจากเรือนจ า เพื่อให้สามารถออกมาประกอบอาชีพภายนอกได้ แต่ยังคงต้องมีการรายงานตัว
ตามที่ทางกรมคุมประพฤติก าหนด ซึ่งการควบคุมตัวน้ีมีการใช้อุปกรณ์ส าหรับติดตามตัวผู้ถูกคุมประพฤติที่
เรียกว่า Electronic Devices of U-Guard System โดยมีการจ าแนกออกเป็น 2 รูปแบบ ดังน้ี 

 

1. รูปแบบใช้ภายในบ้าน ได้แก่ Home Monitoring Unit 
2. รูปแบบใช้ภายนอกบ้าน ได้แก่ Portable Tracking Device, Bracelet Tracker 

 

โดยรายละเอียดอุปกรณ์ดังภาพ 
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โดยระบบมีสัญญาณแจ้งเตือนห้ามไม่ให้ผู้ถูกควบคุมเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งหากเกิดเหตุร้ายจะแสดง
หลักฐานการกระท าผิด ดังภาพ 
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ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานประเทศเกาหลีมีการน า Electronic Monitoring (EM) มาใช้ในการควบคุมตัวนักโทษที่พ้น

จากการถูกคุมขังในเรือนจ า หรือได้รับการปล่อยให้สามารถออกมาประกอบอาชีพภายนอกเรือนจ าได้ เพื่อให้
สามารถท าประโยชน์แก่ประเทศซึ่งหากกระทรวงยุติธรรมต้องการน าระบบ EM มาประยุกต์ใช้กับนักโทษควร
ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ รวมถึงผลกระทบในการน า EM มาประยุกต์ใช้งานกับส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมทั้งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านกฎหมาย รวมทั้ง
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจก่อนน ามาใช้งานจริง เพื่อให้การน า EM มาประยุกต์ใช้งานส าหรับประเทศไทยมี
ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 
 


