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6.2 สรุปความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
ในหัวข้อน้ีกล่าวถึงความสัมพันธ์ของแผนงานภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับน้ี   

กับของยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอาทิ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2555 -2558 
ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน 2015 กรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ ระยะ พ.ศ. 2554-2563 (ICT2020) และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย (พ.ศ. 2552-2556) รวมถึงแผนแม่บทแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ฉบับที่ 4) ของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556-2559 ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
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ตาราง 6.5 สรุปความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

แผนแม่บท ICT (ฉบับที่ 4) 
ของส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2556-2559 

แผนปฏิบัติราชการ  
4 ปี ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

ยุติธรรม 
พ.ศ. 2555-2558 

แผนปฏิบัติราชการ  
4 ปี กระทรวง

ยุติธรรม 
พ.ศ. 2555-2558 

แผนแม่บท ICT 
ของอาเซียน 2015 

กรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ

ประเทศ ระยะ  
พ.ศ. 2554-2563 

(ICT2020) 

แผนแม่บท ICT  
(ฉบับที่ 2)  

ของประเทศไทย 
(พ.ศ. 2552-2556) 

แผนแม่บท ICT  
(ฉบับที่ 4) 

กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2556-2559 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างมาตรฐาน และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
แผนงานที่ 1 จัดท ามาตรฐาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ    
การสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอย่างต่อเน่ือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนา
ประสิทธภิาพระบบ
การอ านวยการและ
การจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาระบบการ
จัดการภายใน
องค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มาตรการ 4.2 ส่งเสริมให้
เครือข่ายมีความมั่นคงและ
ปลอดภัยมีการปกป้องข้อมูล
ร่วมทั้งมีความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานรักษา
ความปลอดภัยคอมพิวเตอร ์

 
แผนงาน ร่วมสร้างกรอบ 
เพ่ือความมั่นคงและความ
ปลอดภัยของข้อมูล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ICT ที่เป็น
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
หรือการสื่อสารรูปแบบ
อื่นที่เป็น Broadband 
ให้มีความทันสมัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การบริหารจัดการระบบ 
ICT ของประเทศอย่าง 
มีธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เสริมสร้างขีด
ความสามารถในการ
บริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
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ตาราง 6.5 สรุปความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
แผนแม่บท ICT (ฉบับที่ 4) 

ของส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2556-2559 

แผนปฏิบัติราชการ  
4 ปี ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

ยุติธรรม 
พ.ศ. 2555-2558 

แผนปฏิบัติราชการ  
4 ปี กระทรวง

ยุติธรรม 
พ.ศ. 2555-2558 

แผนแม่บท ICT 
ของอาเซียน 2015 

กรอบนโยบาย
เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ
สื่อสารของประเทศ 

ระยะ  
พ.ศ. 2554-2563 

(ICT2020) 

แผนแม่บท ICT 
(ฉบับที่ 2)  

ของประเทศไทย 
(พ.ศ. 2552-2556) 

แผนแม่บท ICT  
(ฉบับที่ 4) 

กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2556-2559 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างมาตรฐาน และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
แผนงานที่ 2 พัฒนากรอบ   
การด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสารอย่างยั่งยืน 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาระบบการ
จัดการภายในองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มาตรการ 4.2 ส่งเสริมให้
เครือข่ายมีความมั่นคงและ
ปลอดภัยมีการปกป้องข้อมูลร่วม
ทั้งมีความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานรักษาความปลอดภัย
คอมพิวเตอร์ 
 
แผนงาน ร่วมสร้างกรอบเพ่ือความ
มั่นคงและความปลอดภัยของ
ข้อมูล 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การบริหารจัดการ
ระบบ ICT ของ
ประเทศอย่างม ี
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
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ตาราง 6.5 สรุปความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
แผนแม่บท ICT (ฉบับที่ 4) 

ของส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2556-2559 

แผนปฏิบัติราชการ  
4 ปี ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

ยุติธรรม 
พ.ศ. 2555-2558 

แผนปฏิบัติราชการ  
4 ปี กระทรวง

ยุติธรรม 
พ.ศ. 2555-2558 

แผนแม่บท ICT 
ของอาเซียน 2015 

กรอบนโยบาย
เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ
สื่อสารของประเทศ 

ระยะ  
พ.ศ. 2554-2563 

(ICT2020) 

แผนแม่บท ICT 
(ฉบับที่ 2)  

ของประเทศไทย 
(พ.ศ. 2552-2556) 

แผนแม่บท ICT  
(ฉบับที่ 4) 

กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2556-2559 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างมาตรฐาน และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
แผนงานที่ 3 เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ การ
แลกเปลีย่นประสบการณ์ และ
การประสานงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือและยุติธรรม
ทางเลือก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาระบบการ
จัดการภายในองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มาตรการ 4.2 ส่งเสริมให้
เครือข่ายมีความมั่นคงและ
ปลอดภัยมีการปกป้องข้อมูลร่วม
ทั้งมีความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานรักษาความปลอดภัย
คอมพิวเตอร์ 
 
แผนงาน ร่วมสร้างกรอบเพ่ือ
ความมั่นคงและความปลอดภัย
ของข้อมูล 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การบริหารจัดการ
ระบบ ICT ของ
ประเทศอย่าง 
มีธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
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ตาราง 6.5 สรุปความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
แผนแม่บท ICT (ฉบับที่ 4) 

ของส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2556-2559 

แผนปฏิบัติราชการ  
4 ปี ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

ยุติธรรม 
พ.ศ. 2555-2558 

แผนปฏิบัติราชการ  
4 ปี กระทรวง

ยุติธรรม 
พ.ศ. 2555-2558 

แผนแม่บท ICT 
ของอาเซียน 2015 

กรอบนโยบาย
เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ
สื่อสารของประเทศ 

ระยะ  
พ.ศ. 2554-2563 

(ICT2020) 

แผนแม่บท ICT 
(ฉบับที่ 2)  

ของประเทศไทย 
(พ.ศ. 2552-2556) 

แผนแม่บท ICT  
(ฉบับที่ 4) 

กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2556-2559 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างมาตรฐาน และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
แผนงานที่ 4 บริหาร
จัดการให้เกิดความต่อเน่ือง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบเทคโนโลยี 
และการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาระบบการ
จัดการภายในองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มาตรการ 4.2 ส่งเสริมให้
เครือข่ายมีความมั่นคงและ
ปลอดภัยมีการปกป้องข้อมูลร่วม
ทั้งมีความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานรักษาความปลอดภัย
คอมพิวเตอร์ 
 
แผนงาน ร่วมสร้างกรอบเพ่ือ
ความมั่นคงและความปลอดภัย
ของข้อมูล 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การบริหารจัดการ
ระบบ ICT ของ
ประเทศอย่าง 
มีธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
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ตาราง 6.5 สรุปความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
แผนแม่บท ICT (ฉบับที่ 4) 

ของส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

    พ.ศ. 2556-2559 

แผนปฏิบัติราชการ  
4 ปี ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

ยุติธรรม 
พ.ศ. 2555-2558 

แผนปฏิบัติราชการ  
4 ปี กระทรวง

ยุติธรรม 
พ.ศ. 2555-2558 

แผนแม่บท ICT 
ของอาเซียน 2015 

กรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ

ประเทศ ระยะ  
พ.ศ. 2554-2563 

(ICT2020) 

แผนแม่บท ICT 
(ฉบับที่ 2)  

ของประเทศไทย 
(พ.ศ. 2552-2556) 

แผนแม่บท ICT  
(ฉบับที่ 4) 

กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2556-2559 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

แผนงานที่ 1 พัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เสริมสร้างและ
พัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาระบบการ
จัดการภายในองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาทุนมนุษย์ 
  
แผนงาน การจัดท า
โปรแกรมเพ่ือพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพด้าน ICT 
และการเพ่ิมความรูท้ักษะ
ด้าน ICT 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาทุนมนุษย์ที่มี
ความสามารถใน        
การสร้างสรรค์และ       
ใช้สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ มี
วิจารณญาณ และรู้เท่า
ทัน รวมถึงพัฒนา
บุคลากร ICT ที่มี
ความรู้ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญ        
ระดับมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาก าลังคน    
ด้าน ICT และบุคคล
ทั่วไปใหม้ีความสามารถ
ในการสร้างสรรค์ ผลิต 
และใช้สารสนเทศอย่าง
มีวิจารณญาณและรู้เท่า
ทัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
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ตาราง 6.5 สรุปความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
แผนแม่บท ICT (ฉบับที่ 4) 

ของส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2556-2559 

แผนปฏิบัติราชการ  
4 ปี ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

ยุติธรรม 
พ.ศ. 2555-2558 

แผนปฏิบัติราชการ  
4 ปี กระทรวง

ยุติธรรม 
พ.ศ. 2555-2558 

แผนแม่บท ICT 
ของอาเซียน 2015 

กรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ

ประเทศ ระยะ  
พ.ศ. 2554-2563 

(ICT2020) 

แผนแม่บท ICT 
(ฉบับที่ 2) 

ของประเทศไทย 
(พ.ศ. 2552-2556) 

แผนแม่บท ICT  
(ฉบับที่ 4) 

กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2556-2559 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
แผนงานที่ 2 เพ่ิมศักยภาพ
ให้กับบุคลากรผู้ใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาระบบการ
จัดการภายในองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาทุนมนุษย์ 
 
แผนงาน การจัดท าโปรแกรม
เพ่ือพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
ด้านไอซีที และการเพ่ิมความรู้
ทักษะด้านไอซีท ี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาทุนมนุษย์ที่มี
ความสามารถใน        
การสร้างสรรค์และ 
ใช้สารสนเทศอย่างมี
ประสทิธภิาพมี
วิจารณญาณและรู้เท่า
ทัน รวมถึงพัฒนา
บุคลากร ICT ที่มี
ความรู้ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญ       
ระดับมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาก าลังคน     
ด้าน ICT และบุคคล
ทั่วไปใหม้ีความสามารถ
ในการสร้างสรรค์ผลิต 
และใช้สารสนเทศอย่าง
มีวิจารณญาณและรู้เท่า
ทัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
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ตาราง 6.5 สรุปความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
แผนแม่บท ICT (ฉบับที่ 4) 

ของส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2556-2559 

แผนปฏิบัติราชการ  
4 ปี ส านักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2555-2558 

แผนปฏิบัติราชการ  
4 ปี กระทรวงยุติธรรม 

พ.ศ. 2555-2558 

แผนแม่บท ICT 
ของอาเซียน 2015 

กรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ

ประเทศ ระยะ  
พ.ศ. 2554-2563 

(ICT2020) 

แผนแม่บท ICT 
(ฉบับที่ 2)  

ของประเทศไทย 
(พ.ศ. 2552-2556) 

แผนแม่บท ICT  
(ฉบับที่ 4) 

กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2556-2559 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศและการเช่ือมโยงเพ่ือให้เกิดการใช้สารสนเทศอย่างบูรณาการ 

แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือเผยแพร่องค์

ความรู้ผ่านเครือข่ายไร้สาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบเทคโนโลยี 
และการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบงานยุติธรรม
และการอ านวยความ
ยุติธรรมตาม
มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การปฏิรูปทางเศรษฐกิจ 
 
แผนงาน อ านวยความ
สะดวกเพ่ือการแบ่งปัน
และแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทางธุรกิจในกลุ่มประเทศ
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ใช้ ICT เพ่ือสร้าง
นวัตกรรมการบริการ
ของภาครัฐที่สามารถ
ให้บริการประชาชน
และธุรกิจทุกภาคส่วน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความมั่นคงปลอดภัย 
และมธีรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือสนับสนุน
การสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารและการ
บริการของภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ผลักดันนวัตกรรม
สารสนเทศและเชื่อมโยงให้
เกิดการใช้สารสนเทศแบบ
บูรณาการ 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที่ 4) ส านักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม พ.ศ. 2556-2559  
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ตาราง 6.5 สรุปความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
แผนแม่บท ICT (ฉบับที่ 4) 

ของส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2556-2559 

แผนปฏิบัติราชการ  
4 ปี ส านักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2555-2558 

แผนปฏิบัติราชการ  
4 ปี กระทรวงยุติธรรม 

พ.ศ. 2555-2558 

แผนแม่บท ICT 
ของอาเซียน 2015 

กรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ

ประเทศ ระยะ  
พ.ศ. 2554-2563 

(ICT2020) 

แผนแม่บท ICT 
(ฉบับที่ 2)  

ของประเทศไทย 
(พ.ศ. 2552-2556) 

แผนแม่บท ICT  
(ฉบับที่ 4) 

กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2556-2559 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศและการเช่ือมโยงเพ่ือให้เกิดการใช้สารสนเทศอย่างบูรณาการ (ต่อ) 
แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือบริการ

ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
สนับสนุนและส่งเสริม
การอ านวยความ
ยุติธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบงาน
ยุติธรรมและการอ านวย
ความยุติธรรมตาม
มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างพลังและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  
 
แผนงาน การส่งเสริมการ
ท าธุรกรรมทีม่ีความ
มั่นคงปลอดภัยภายใน
ภูมิภาคอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ใช้ ICT เพ่ือสร้าง
นวัตกรรมการบริการ
ของภาครัฐที่สามารถ
ให้บริการประชาชน
และธุรกิจทุกภาคส่วน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความมั่นคงปลอดภัย 
และมีธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือสนับสนุน
การสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารและการ
บริการของภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ผลักดันนวัตกรรม
สารสนเทศและเชื่อมโยงให้
เกิดการใช้สารสนเทศแบบ
บูรณาการ 
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ตาราง 6.5 สรุปความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
แผนแม่บท ICT (ฉบับที่ 4) 

ของส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2556-2559 

แผนปฏิบัติราชการ  
4 ปี ส านักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2555-2558 

แผนปฏิบัติราชการ  
4 ปี กระทรวงยุติธรรม 

พ.ศ. 2555-2558 

แผนแม่บท ICT 
ของอาเซียน 2015 

กรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
ของประเทศ ระยะ  
พ.ศ. 2554-2563 

(ICT2020) 

แผนแม่บท ICT 
(ฉบับที่ 2)  

ของประเทศไทย 
(พ.ศ. 2552-2556) 

แผนแม่บท ICT  
(ฉบับที่ 4) 

กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2556-2559 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศและการเช่ือมโยงเพ่ือให้เกิดการใช้สารสนเทศอย่างบูรณาการ (ต่อ) 
แผนงานที่ 3 พัฒนาบริการ
สารสนเทศกลางเพ่ือการ
บริหารจัดการภายใน
กระทรวงยุติธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบเทคโนโลยี 
และการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบงาน
ยุติธรรมและการ
อ านวยความยุติธรรม
ตามมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การลดความเลื่อมล้ าใน
การเข้าถึงเทคโนโลยี 
 
แผนงาน ลดความ
เหลื่อมล้ าในการเข้าถึง
เทคโนโลยีภายใน
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ผลักดันนวัตกรรม
สารสนเทศและ
เชื่อมโยงให้เกิดการใช้
สารสนเทศแบบ 
บูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือสนับสนุน
การสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารและการ
บริการของภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือสนับสนุนการสร้างธรร
มาภิบาลในการบรหิารและ   
การบริการของภาครัฐ 

แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการ
พัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบงาน
ยุติธรรมและการ
อ านวยความยุติธรรม
ตามมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างนวัตกรรม 
 
แผนงาน จัดให้มี
เครือข่ายของศูนย์แห่ง
ความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ผลักดันนวัตกรรม
สารสนเทศและ
เชื่อมโยงให้เกิดการใช้
สารสนเทศแบบ 
บูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือสนับสนุน
การสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารและการ
บริการของภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ผลักดันนวัตกรรม
สารสนเทศและเชื่อมโยงให้
เกิดการใช้สารสนเทศแบบ
บูรณาการ 
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ตาราง 6.5 สรุปความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
แผนแม่บท ICT (ฉบับที่ 

4) 
ของส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2556-2559 

แผนปฏิบัติราชการ  
4 ปี ส านักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2555-2558 

แผนปฏิบัติราชการ  
4 ปี กระทรวงยุติธรรม 

พ.ศ. 2555-2558 

แผนแม่บท ICT 
ของอาเซียน 2015 

กรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
ของประเทศ ระยะ  
พ.ศ. 2554-2563 

(ICT2020) 

แผนแม่บท ICT 
(ฉบับที่ 2)  

ของประเทศไทย 
(พ.ศ. 2552-2556) 

แผนแม่บท ICT  
(ฉบับที่ 4) 

กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2556-2559 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศและการเช่ือมโยงเพ่ือให้เกิดการใช้สารสนเทศอย่างบูรณาการ (ต่อ) 
แผนงานที่ 5 พัฒนา        
การบูรณาการข้อมูล 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบงาน
ยุติธรรมและการอ านวย
ความยุติธรรมตาม
มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างพลังและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  
 
แผนงาน การส่งเสริม
การท าธุรกรรมทีม่ี
ความมั่นคงปลอดภัย
ภายในภูมิภาคอาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ใช้ ICT เพ่ือสร้าง
นวัตกรรมการบริการของ
ภาครัฐที่สามารถ
ให้บริการประชาชนและ
ธุรกิจทุกภาคส่วนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีความ
มั่นคงปลอดภัย และมี
ธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือสนับสนุน
การสร้างธรรมาภิบาลใน 
การบริหารและการ
บริการของภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ผลักดันนวัตกรรม
สารสนเทศและเชื่อมโยงให้
เกิดการใช้สารสนเทศแบบ
บูรณาการ 
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ตาราง 6.5 สรุปความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
แผนแม่บท ICT (ฉบับที่ 4) 

ของส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2556-2559 

แผนปฏิบัติราชการ  
4 ปี ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

ยุติธรรม 
พ.ศ. 2555-2558 

แผนปฏิบัติราชการ  
4 ปี กระทรวงยุติธรรม 

พ.ศ. 2555-2558 

แผนแม่บท ICT 
ของอาเซียน 2015 

กรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
ของประเทศ ระยะ  
พ.ศ. 2554-2563 

(ICT2020) 

แผนแม่บท ICT 
(ฉบับที่ 2)  

ของประเทศไทย 
(พ.ศ. 2552-2556) 

แผนแม่บท ICT  
(ฉบับที่ 4) 

กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2556-2559 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน เครือข่ายสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์  
แผนงานที่ 1 เสริมศักยภาพ
ระบบคอมพิวเตอรแ์ละ
เครือข่ายส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมและ
กระทรวงยุติธรรม 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาระบบการจัดการ
ภายในองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มาตรการ 4.1 พัฒนา
ระบบเชื่อมต่อบรอด
แบนด์ 
 

แผนงาน พัฒนาระบบ
เชื่อมต่อบรอดแบนด์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงหรือการ
สื่อสารรูปแบบอื่นที่เป็น
เส้นทางน าสัญญาณที่มี
ความเร็วในการรับ/ส่ง
สัญญาณสูงให้มีความ
ทันสมัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
บูรณาการและยกระดับ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
เครือข่ายสารสนเทศ และ
ระบบคอมพิวเตอร ์

แผนงานที่ 2 เพ่ิมศักยภาพ
ระบบสื่อสารส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบเทคโนโลยี 
และการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาระบบการจัดการ
ภายในองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มาตรการ 4.1 พัฒนา
ระบบเชื่อมต่อบรอด
แบนด์ 
 

แผนงาน พัฒนาระบบ
เชื่อมต่อบรอดแบนด์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงหรือการ
สื่อสารรูปแบบอื่นที่เป็น
เส้นทางน าสัญญาณที่มี
ความเร็วในการรับ/ส่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
บูรณาการและยกระดับ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
เครือข่ายสารสนเทศ และ
ระบบคอมพิวเตอร ์



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที่ 4) ส านักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม พ.ศ. 2556-2559  
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ตาราง 6.5สรุปความสอดคล้องของยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมท่ีเก่ียวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ต่อ) 

แผนแม่บท ICT (ฉบับที่ 4) 
ของส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2556-2559 

แผนปฏิบัติราชการ  
4 ปี ส านักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2555-2558 

แผนปฏิบัติราชการ  
4 ปี กระทรวงยุติธรรม 

พ.ศ. 2555-2558 

แผนแม่บท ICT 
ของอาเซียน 2015 

กรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
ของประเทศ ระยะ  
พ.ศ. 2554-2563 

(ICT2020) 

แผนแม่บท ICT 
(ฉบับที่ 2)  

ของประเทศไทย 
(พ.ศ. 2552-2556) 

แผนแม่บท ICT  
(ฉบับที่ 4) 

กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2556-2559 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน เครือข่ายสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ (ต่อ)  

    สัญญาณสูงให้มีความ
ทันสมัย 

  

แผนงานที่ 3 เพ่ิมศักยภาพ   
การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ
กระทรวงยุติธรรม 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาระบบการจัดการ
ภายในองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การลดความเลื่อมล้ าในการ
เข้าถึงเทคโนโลยี 
 

แผนงาน ลดความเหลื่อม
ล้ าในการเข้าถึงเทคโนโลยี
ภายในอาเซียน 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การบริหารจัดการ
ระบบ ICT ของ
ประเทศอย่าง 
มีธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
บูรณาการและยกระดับ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
เครือข่ายสารสนเทศ และ
ระบบคอมพิวเตอร ์

 
 


