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ข้อเสนอแนะการน าแผนสูก่ารปฏิบัติ 
 
ในบทน้ีกล่าวถึงข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนการน าเอาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ฉบับที่ 4) ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556-2559 ไปปฏิบัติและผลักดันให้สามารถด าเนินการได้     
ซึ่งการน าเอาแผนแม่บทฯ ไปปฏิบัติน้ันอาจมีความซับซ้อน เน่ืองจากตลอดระยะเวลาการด าเนินงาน              
ตามแผนแม่บทฯ อาจมีปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นข้อจ ากัด และส่งผลกระทบต่อการด าเนินการอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น           
การจะน าแผนสู่การปฏิบัติจ าเป็นอย่างยิ่งที ่จะต้องอาศัยการด าเนินงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับ
ต่าง ๆ อาทิ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ       
และการสื่อสาร เป็นต้น  ซึ่งข้อเสนอแนะในการน าแผนไปสู่ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ มดัีงน้ี 

 

7.1 การผลักดันแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสู่การปฏิบัติ 

การน าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
สู่การปฏิบัตินั้น  จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการผลักดันจากระดับนโยบายสู่ระดับปฏิบัติ (Top-Down)  
จากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจ ากระทรวงยุติธรรมลงสู่หน่วยงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและหน่วยงานอื่น ๆ ภายในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาทิ  

- การมอบนโยบายและการสร้างพันธกรณีสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- การสนับสนุนด้านงบประมาณและจัดหาแหล่งงบประมาณ ร่วมทั้งผลักดันด้านงบประมาณ    

จากการชี้แจงให้แหล่งเงินทุนและงบประมาณเข้าใจถึงความส าคัญ  และผลกระทบ            
หากไม่เกิดการด าเนินการ 

- การติดตามผลความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ เพื่อให้การอ้างอิงแผนแม่บทฯ 
เป็นไปตามเป้าหมายการด าเนินการที่แท้จริง 

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจ ากระทรวงยุติธรรมยังต้องมีบทบาทในการ
ประสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดทางเลือกในการน า
แผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติได้จริง ซึ่งผลลัพธ์ของความร่วมมือที่คาดว่าจะได้รับประกอบด้วย  
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- แหล่งเงินทุนหรือเทคโนโลยีทางเลือกซึ่งหน่วยงานอื่น ๆ มีทรัพยากรสนับสนุน 
- ความร่วมมือด้านแนวทางการประยุกต์ใช้และแนวทางปฏิบัติที ่ดีที ่สุด (Best Practice) 

จากกรณีศึกษาที่มีความใกล้เคียง 
- ความร่วมมือและองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

7.2 การวิเ ค ร าะห์ผลกระทบ เพื่อการจัดท าและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

การน าแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติได้จริงจ าเป็นต้องแปลงแผนแม่บทฯ สู่แผนปฏิบัติการประจ าปี
โดยมีแนวทางในการด าเนินการ ดังน้ี 

- การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อให้เข้าใจถึงความส าคัญ 
เป้าหมาย และความเชื่อมโยงต่อเน่ืองในรายละเอียด  

- จัดท าและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานประจ าปีซึ่งประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
วิธีการด าเนินงาน ประมาณการ งบประมาณตัวชี้วัด โดยการจัดท าแผนแม่บทฯ              
ระดับหน่วยงานและการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานประจ าปีจ าเป็นจะต้องวิเคราะห์
ผลกระทบ และความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายในองค์รวม 

- การประเมินผลการด าเนินการตามแผนฯ ประเมินผลตามตัวชี้วัด และวิเคราะห์ความส าเร็จ 
และในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายควรปรับปรุงแผนแม่บทฯ ตามล าดับความส าคัญ และ
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการต่าง ๆ  

 

7.3 มาตรการด้านการสร้างแรงจูงใจในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจ ากระทรวงยุติธรรม ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และผู้บริหารของหน่วยงานในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ต้องมีบทบาทในการ
ก าหนดมาตรการด้านการสร้างแรงจูงใจในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ 
อาทิ  

- การสร้างแรงจูงใจเชิงอุดมคติโดยการด าเนินบทบาทเป็นแบบอย่าง (Role Model)     
การเป็นผู้ใช้งานอัจฉริยะ (Smart User) และผลักดันการใช้งานโดยปฏิบัติงานเป็นตัวอย่าง 
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การใช้การสื่อสาร สั่งการ และติดตามงาน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น e-Mail การนัดหมาย การสื่อสารข้อความอิเล็กทรอนิกส์) การใช้
งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
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- การสร้างแรงจูงใจเชิงควบคุมโดยด าเนินการบรรจุตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสู่หน่วยงานผู้ใช้ โดยการก าหนดให้เป็นตัวชี้วัด    
ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ การบันทึกข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล 
การสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

- การสร้างแรงจูงใจเชิงบวกโดยด าเนินการให้มีกระบวนการคัดเลือกกลุ่มผู้ใช้งานอัจฉริยะ 
(Smart User) เพื่อให้เป็นกลุ่มบุคลากรที่มีคุณค่า และก าหนดให้มีแรงจูงใจในการปรับปรุง
พัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดแรงจูงใจเชิงบวก อาทิ มาตรการด้านรางวัล มาตรการด้านยกระดับ
ภาพลักษณ์ของบุคลากร 

 
7.4 การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (Business Process Improvement) 

โครงการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประสบความส าเร็จล้วนแล้วแต่ต้องพิจารณาถึงการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เหมาะสม สอดคล้อง และเพื่อการใช้งานเทคโนโลยีสา รสนเทศ       
และการสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ               
และการสื่อสาร โดยการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานจ าเป็นต้องค านึงถึง ประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 

- การก าหนดเป้าหมายการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน : การออกแบบและการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานน้ันเป็นสิ่งที่มีปัจจัยน าเข้าสู่การออกแบบปรับปรุงจ านวนมาก ดังน้ัน
การไม่มีทิศทางที่ชัดเจนอาจน าไปสู่การปรับปรุงที่ไม่เหมาะสม ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
และไม่สอดคล้องกับการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จึงควร
ก าหนดเป้าหมายของการปรับปรุงที่ชัดเจน เช่น การลดระยะเวลาปฏิบัติงาน การลดปริมาณ
กระดาษ การลดจ านวนขั้นตอน หรือปรับปรุงกระบวนการท างานเป็นแบบอัตโนมัติ ฯลฯ                 
โดยเป้าหมายการปรับปรุงน้ีต้องน าไปเป็นเกณฑ์ในการออกแบบ และการวัดผลการปฏิบัติ
ต่อไป 

- การก าหนดรายละเอียดข้อก าหนดกระบวนการปฏิบัติงาน : การปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานจะต้องก าหนดองค์ประกอบของกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เช่น ขอบเขตการ
ด าเนินการ หน่วยงานหรือผู้ เกี่ยวข้อง กิจกรรม  และแนวทางการท ากิจกรรม ซึ่งในการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร กิจกรรม
ต้องก าหนดสิ่งที่เกี่ยวข้องดังน้ี ผู้รับผิดชอบ แนวทางการบันทึกข้อมูล ขั้นตอนการประมวลผล
ด้วยระบบสารสนเทศ และวิธีการการรับ-ส่งข้อมูลด้วยเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ 

- การทดสอบกระบวนการปฏิบัติงาน: โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับ       
การให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกหรือประชาชน กระบวนการที่มีความซับซ้อน หรือ
กระบวนการที่ส่งผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอื่น ๆ จ าเป็นต้อง
ผ่านการทดสอบกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ก่อนการประกาศใช้จริง (Operational Readiness Acceptance Test) เพื่อทดสอบการวัด
หรือพิสูจน์ความพร้อมปฏิบัติการ ความถูกต้อง และการบรรลุถึงวัตถุประสงค์การออกแบบ
การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน โดยผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยสถานการณ์ปฏิบัติการจ าลอง
ต่าง ๆ  

- การก าหนดหรือประกาศระเบียบปฏิบัติงาน: ภายหลังจากที่ผ่านการทดสอบกระบวนการ
ปฏิบัติงานแล้ว  หน่วยงานต้องด าเ นินการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ เกิด          
การเปลี่ยนแปลงในองค์กร การใช้งานระบบสารสนเทศอย่างชัดเจน โดยการการก าหนดหรือ
ประกาศระเบียบปฏิบัติงานต้องประกอบด้วย ก าหนดเร่ิมใช้งาน ผู้เกี่ยวข้อง และขอบเขต
ความรับผิดชอบ  

    


