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เน่ืองดวยในยุคปจจุบันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจ ไปสู “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” โดยมีแนวคิดหลัก 
คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ 
ดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม รวมถึงเปลี่ยนจาก 
การเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น  

กระทรวงยุ ติธรรม มีภารกิจในการดําเนินการพัฒนากฎหมายและระบบบริหารจัดการ 
ของกระบวนการยุติธรรม การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ชวยเหลือและใหความรูแกประชาชน 
ทางกฎหมาย ปองกัน ปราบปราม แกไข ฟนฟูสมรรถภาพของผูติดยาเสพติด รวมทั้งปองกัน แกไขปญหา
อาชญากรรมในสังคมและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การบังคับคดี ทางแพง บังคับคดีทางอาญา บําบัดแกไข
ฟนฟูผูกระทําผิด ประกอบกับปจจุบันภาครัฐมีนโยบายมุงเนนการใหบริการมากขึ้น โดยมีเปาหมาย 
ในการพัฒนาประเทศสู  “ความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน” ดวยการสราง “ความเขมแข็งจากภายใน”  
ตามแนวทางโมเดลประเทศไทย 4.0 ดังน้ัน เพ่ือตอบสนองภารกิจและสอดรับกับนโยบายภาครัฐ  
กระทรวงยุติธรรมจําเปนตองนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามาชวยในการดําเนินงาน 
ของทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมใหสอดคลอง และครบทั้งกระบวนการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน และการใหบริการประชาชน  
 เมื่อแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 4) กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556-2559  
ไดสิ้นสุดลง ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 ขึ้น โดยยึดกรอบนโยบายของภาครัฐ อาทิ โมเดลประเทศไทย 4.0  
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 2554-2563 แผนพัฒนาดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand)  แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2559-2561) 
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2559-2562 และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารอาเซียน ป  2563 (ASEAN ICT Masterplan 2020) เปนหลัก เพ่ือใหส วนราชการในสังกัด 
กระทรวงยุติธรรมสามารถใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางตอเน่ือง  

ในการบรรลุถึงภารกิจขางตน กระทรวงยุติธรรมจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการนําเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาประยุกตใช เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขับเคลื่อนใหกระทรวงยุติธรรมไปถึงเปาหมายไดตามแผนที่ ต้ังไว 
อยางมั่นคง และย่ังยืน สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการ และมีความเปนเลิศในการใหบริการประชาชน 
สอดคลองกับแนวนโยบายของภาครัฐ และสามารถรองรับตอความกาวหนาของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว ซึ่งในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรมใหสามารถขับเคลื่อนไดอยางมั่นคง 
และย่ังยืนน้ัน แผนปฏิบัติการดิจิทัลจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ในการกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร และแผนงาน 
รวมถึงตัวช้ีวัด เพ่ือติดตามและประเมินผลการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรมและสวนราชการ
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมใหดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน 

ทั ้งนี ้ เพื ่อมุ งเนนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิท ัลใหมีประสิทธิภาพ และความตองการ 
ในการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
ใหมีความรูความสามารถและทักษะในการประยุกตใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองคกรไดอยางตอเนื่องตอไป โดยกระทรวงยุติธรรมมีการกําหนดวิสัยทัศนไว 
ดังน้ี 

บทสรปุผูบริหาร 
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วิสัยทัศนกระทรวงยุติธรรม 
 
 
 
 

 สถานภาพการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม 
การศึกษา วิเคราะหสถานภาพการใชงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรมและสวนราชการ

ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งไดจากการรวบรวมขอมูลสถานะปจจุบัน ปญหา อุปสรรค และความตองการ 
ในการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดวยกรรมวิธีตาง ๆ อาทิ การสัมภาษณผูบริหาร
ระดับสูง การสํารวจการปฏิบัติงาน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมอง (Workshop) เพ่ือทําการวิเคราะห
ขอมูลสภาพแวดลอมภายใน สภาพแวดลอมภายนอก และสภาพการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในปจจุบันของกระทรวงยุติธรรม จากน้ันนําขอมูลมาวิเคราะหดวยเทคนิค TOWS Matrix โดยขอมูลที่ไดจาก
กรรมวิธีตาง ๆ น้ัน สามารถสรุปปญหา อุปสรรค ความตองการในการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และสภาพปจจุบัน เพ่ือกําหนดเปาหมายของกระทรวงยุติธรรมที่ตอบสนองตอวิสัยทัศน 
ดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม คือ “บริหารงานยุติธรรมดวยเทคโนโลยีดิจิทัลระดับสากล” จึงตองมี
การดําเนินการตามกิจกรรมหลัก (Major Activities) โดยแบงออกเปน 6 ดาน คือ ดานนโยบาย ดานการใหบริการ 
ดานขอมูล ดานระบบสารสนเทศ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และดานบุคลากร รายละเอียดดังน้ี 

“หลักประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล” 
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 ในปจจุบัน ประเทศไทยไดมีการวางรากฐานเศรษฐกิจและสังคมไทยใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดจากการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชภายใตนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยดวยแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ งกระทรวงยุติธรรมเปนองคกรภาครัฐจําเปนจะตองมีการเตรียม 
ความพรอมในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนโครงสรางเชิงองคกร การบูรณาการ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากร 
อยางคุมคา ดวยปจจัยดังกลาว จึงไดมีการศึกษา วิเคราะห และสรุปความสัมพันธของสภาพแวดลอมภายนอก
ที่เกี่ยวของกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564  ดังน้ี 
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ความสัมพันธของแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 กับขอมูลสภาพแวดลอมภายนอก 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 1: ยกระดับคุณภาพความพรอมของ
หนวยงานในกระบวนการยติธรรม 
 

 

แผนปฏิบตัิการดิจิทัลกระทรวงยตุิธรรม พ.ศ. 2560-2564 

ยุทธศาสตรที่ 1: ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐาน
สนับสนุนการปฏิบัติงานและการใหบริการ          

ทั่วถึง ม่ันคง และปลอดภัย 

ยุทธศาสตรที่ 3: มุงสูการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการที่

เปนเลิศ 

ยุทธศาสตรที่ 2 : เสริมสรางมาตรฐานและผลักดัน
การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือขับเคลื่อน 

กระทรวงยุติธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาบุคลากรเขาสูยุคดิจิทัล 

ประเทศไทย 4.0 

พัฒนากลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่
เชื่อมตอและบังคับอุปกรณตาง ๆ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ  

พัฒนาทักษะบุคลากร ICT 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน 
ป 2563 (ASEAN ICT Masterplan) 

ยุทธศาสตรที่ 4: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ICT 
ยุทธศาสตรที่ 8: ความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศและการ
รับรองความปลอดภัย 
ยุทธศาสตรที่ 6: ICT ในตลาดเดียว 
ยุทธศาสตรที่ 7: ส่ือและเนื้อหารูปแบบใหม 
ยุทธศาสตรที่ 3: การสรางนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรที่ 5: การพัฒนาทุนมนุษย 

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 2554-2563 (ICT 2020) 

ยุทธศาสตรที่ 1: พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ICT ท่ีเปนอินเทอรเน็ตความเร็วสูง หรือ การ
ส่ือสารรูปแบบอื่นท่ีเปน Broadband ใหมีความทันสมัยมีการกระจายอยางท่ัวถึง และมีความ

มั่นคงปลอดภัย สามารถรองรับความตองการของภาคสวนตาง ๆ ได 
ยุทธศาสตรที่ 7 : พัฒนาและประยุกต ICT เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ท่ี
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี 4: ใช ICT เพื่อสรางนวัตกรรมการบริการของภาครัฐที่สามารถ
ใหบริการประชาชน และธุรกิจทุกภาคสวนไดอยางมีประสทิธิภาพ มคีวามมั่นคง
ปลอดภัย และมีธรรมภบิาล 
ยุทธศาสตรท่ี 6: พัฒนาและประยุกต ICT เพือ่ลดความเหลื่อมล้าํทางเศรษฐกิจ และ
สังคม โดยสรางความเสมอภาคของโอกาสในการเขาถึงทรพัยากรและบริการสาธารณะ 
 
ยุทธศาสตรที่ 2: พัฒนาทนุมนุษยที่มีความสามารถในการพัฒนาและใชสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย  
ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2559-2561) 

ยุทธศาสตรที่ 4: การยกระดับความมั่นคง  
และเพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 1: การพัฒนาและยกระดับ  
ขีดความสามารถ รองรับการไปสูรัฐบาลดิจิทัล 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2559-2562 

ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการยุติธรรม 
 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2558 - 2561 

 
    ยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนาโครงสรางและเครือขายเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เอื้อตอการติดตอสื่อสาร 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพิจารณา
พิพากษาคดี 
ยุทธศาสตรท่ี 2 : การกําหนดมาตรฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเสนอ
ปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และระบบงานที่เกี่ยวของเพื่อรองรับ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 4 : การบูรณาการขอมูลคดีศาลยุติธรรมดวยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการจัดทําฐานขอมูลกลางสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี 
 
 

แนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่เก่ียวของกับการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารที่ทันสมัย (IT Trends) 

• Adaptive Security Architecture 
• Mesh App and Service Architecture 

• Intelligent Apps 
• Conversational Systems 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย หรือ แผนอื่นๆ     
ที่เก่ียวของ 

• พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และที่
แกไขเพ่ิมเติม 
 

• พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 

แผนยุทธศาสตร 
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2558-2561 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4: พัฒนากฎหมาย กระบวนการ
ยุติธรรม และสงเสริมความรวมมือกับทุกภาคสวนทั้งใน
และตางประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5: พัฒนาระบบบริหารจัดการโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: พัฒนาประสิทธิภาพการบริการ
ประชาชนใหเขาถึงความยุติธรรม 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
(Digital Thailand) 

ยุทธศาสตรที่ 1: พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล 
ประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมทั่วประเทศ 

 ยุทธศาสตรที่ 6: สรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 

 
ยุทธศาสตรที่ 3: สรางสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเทาเทียม 
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตรที่ 4: ปรับเปล่ียนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 
 
ยุทธศาสตรที่ 5: พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1: ยกระดับคุณภาพความพรอมของ
หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 2: บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อนวัตกรรมกระบวนการยุติธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 4: พัฒนากฎหมาย ระเบียบ  
และขอบังคับใหเอื้อตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการยุติธรรม 
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สรุปความสัมพันธของนโยบายภาครัฐที ่เกี ่ยวของกับแผนปฏิบัติการดิจิท ัลกระทรวงยุติธรรม  

พ.ศ. 2560-2564 ดังน้ี 

นโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 
ความเกี่ยวของ 

ดานนโยบาย ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

ดานขอมูล ดานระบบ
สารสนเทศ 

ดาน 
การบริการ 

ดาน
บุคลากร 

ประเทศไทย 4.0 -  -    
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของประเทศไทย  
ระยะ พ.ศ. 2554-2563 (ICT 2020) 

      

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม (Digital Thailand) 

      

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ของประเทศไทย ระยะ 3 ป  
(พ.ศ. 2559-2561) 

-     - 

แผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม  
พ.ศ. 2559-2561 

 -    - 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการยุตธิรรม  
พ.ศ. 2559-2562 

 - - - -  

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารอาเซียน ป 2563 
(ASEAN ICT Masterplan 2020) 

      

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2558-2561 

- -  - - - 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร (ฉบับท่ี 4)  
กระทรวงยุตธิรรม พ.ศ. 2556-2559 

      

พระราชบัญญัตวิาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  
พ.ศ. 2550 

      

พระราชบัญญัตวิาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  
พ.ศ. 2560 

      

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 
ของราชการ พ.ศ. 2540 

 -  - - - 

แนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยี 
(Technology Trends) 

-     - 

 
จากการศึกษา วิ เคราะห ขอมู ลทั้ งป จจัยภายใน และป จจัยภายนอกที่ ส งผลกระทบตอ 

การดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล จึงนําผลการวิเคราะหดังกลาว มากําหนดกรอบแนวทางการพัฒนา 
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 ดังน้ี 
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วิสัยทัศนดานเทคโนโลยีดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม  

  
 

คําอธิบาย 
กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจในการดําเนินการพัฒนากฎหมายและระบบบริหารจัดการ 

ของกระบวนการยุติธรรม การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ชวยเหลือและใหความรูแกประชาชน 
ทางกฎหมาย ปองกัน ปราบปราม แกไข ฟนฟูสมรรถภาพของผูติดยาเสพติด รวมทั้งปองกัน แกไขปญหา
อาชญากรรมในสังคมและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การบังคับคดีทางแพง บังคับคดีทางอาญา บําบัดแกไข
ฟนฟูผูกระทําผิด โดยการยกระดับการอํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชนดวยนวัตกรรมการขับเคลื่อน 
ที่สะดวก รวดเร็ว ตอการดําเนินคดี และการรับความชวยเหลือของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
ดวยการบริหารจัดการที่โปรงใส และตรวจสอบได 

 

พันธกิจดานเทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงยุติธรรม 
1) ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยดานระบบสารสนเทศตามมาตรฐานสากล 
2) พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานครอบคลุมทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
3) พัฒนาระบบสารสนเทศใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
4) ผลักดันเชิงนโยบายเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพ่ือการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพและตอเน่ือง 
5) เสริมสรางศักยภาพบุคคลใหมีความพรอมสามารถปฏิบัติงานในยุคดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงยุติธรรม 
 ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม มีดังน้ี 

 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 1: ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนการปฏิบัติงานและการใหบริการทั่วถึง มั่นคง และปลอดภัย 
  ยกระดับประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานของกระทรวงยุติธรรมตามมาตรฐานสากลในการบริหาร

จัดการความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศใหรองรับการปฏิบัติงานตาง ๆ ของสวนราชการ
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และสามารถเช่ือมโยงกันระหวางสวนราชการไดอยางทั่วถึง มั่นคง 
และปลอดภัย 

ยุทธศาสตรที่ 2: เสริมสรางมาตรฐานและผลักดันการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือขับเคลื่อนกระทรวงยุติธรรม 
  ผลักดันเชิงนโยบาย และเสริมสรางขีดความสามารถการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัล  

และยกระดับมาตรฐานขอมูลที่เปนมาตรฐานกลาง เพ่ือใหสามารถบูรณาการขอมูลรวมกัน
ระหวางสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม อาทิ การศึกษาและจัดทําสถาปตยกรรมองคกร 
(Enterprise Architecture) ของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม การประยุกตใชและพัฒนา
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การจัดทํามาตรฐานการจัดเก็บ
และรูปแบบขอมูลดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Data Standard) ของกระทรวงยุติธรรม 

  

              หนา-viii 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 

ยุทธศาสตรที่ 3: มุงสูการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการที่เปนเลิศ 
  เพ่ิมชองทางในการเขาถึงความยุติธรรม เพ่ือใหบริการประชาชนและผูที่เกี่ยวของไดทุกที่ทุกเวลา  

อาทิ การใหบริการผานทางอุปกรณสื่อสารไรสาย การใหบริการผานทางระบบสนับสนุนการบริการ 
รวมถึงอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกระทรวงยุติธรรมทั้งในระดับบริหาร 
และปฏิ บั ติ งาน อาทิ  ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสิ นใจ (Business Intelligence)  
ของผูบริหาร ระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
ของกระทรวงยุติธรรม และการบูรณาการแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 4: พัฒนาบุคลากรเขาสูยุคดิจิทัล 
  พัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแกบุคลากรผูเก่ียวของใหมีประสิทธิภาพ 

นําไปสูการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางยั่งยืน เพ่ิมประสิทธิภาพการใชงานเพ่ือใหเกิดความ
คุมคาตอการลงทุน ดังน้ี 

- ระดับผูบริหาร: พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถ
บริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: พัฒนาความรูตามภารกิจหนาที่ 
เพ่ือสามารถบริหารจัดการ และดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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สรุปความสัมพันธของวิสัยทัศน กลยุทธ และเปาประสงคตามรายยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัล ดังน้ี 

 
 

ความสอดคลองของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) กับยุทธศาสตร 
ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 ดังน้ี 
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                                         หน้า- xi 

ล าดับความส าคัญและเป้าหมาย 
การน าแผนปฏิบัติการดิจิทัล และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธ์ินั้น จ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมาย และระยะเวลาของการด าเนินงานแต่ละระยะให้มีความชัดเจน รวมทั้งก าหนดขอบเขตของกิจกรรม และผลลัพธ์ที่ ต้อ ง

ด าเนินงานอย่างชัดเจน ซ่ึงในแผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับนี้ได้ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้ 
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ซึ่งการดําเนินงานตามยุทธศาสตรตาง ๆ ภายในแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 

มีกลยุทธและแผนงานโดยสังเขป ดังน้ี  

ยุทธศาสตร/แผนงาน ป (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐาน สนับสนนุการปฏิบัติงาน และการใหบริการทั่วถึง ม่ันคง และปลอดภยั 

กลยุทธที่ 1 : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานยกระดับการใหบริการ 

แผนงานที่ 1 : สงเสริมและขยายผลการใชบริการระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม      

แผนงานที่ 2 : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
และรองรับการใหบริการดิจิทัล 

     

กลยุทธที่ 2 : สรางความนาเชื่อถือดานความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีดิจทิัลตามมาตรฐานสากล 

แผนงานที่ 1 : จัดทําระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยและระบบบริหารการใหบริการดิจิทัล 
กระทรวงยุติธรรม 

     

แผนงานที่ 2 : ปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือรองรับ 
การมุงสูการเปนองคกรดิจิทัล 

     

ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางมาตรฐานและผลักดันการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือขับเคลื่อนกระทรวงยุติธรรม 

กลยุทธที่ 1: ผลักดนันโยบายการจัดทํามาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงานที่ 1 พัฒนาและปรับปรุง กฎ ระเบียบ นโยบาย ขอบังคับ และแนวปฏิบัติใหเอ้ือตอ 
การปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม 

     

แผนงานที่ 2 จัดทําและรวบรวมองคความรูดานกฎหมาย เพ่ือการบริการดิจิทัลแกประชาชน      
แผนงานที่ 3 จัดทํามาตรฐานการจัดเก็บและรูปแบบขอมูลดิจิทัล (Data Standard) กระทรวงยุติธรรม      
แผนงานที่ 4 ผลักดันการปฏิบัติงานและการบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปนมาตรฐานสากล      
แผนงานที่ 5 ศึกษาและจัดทํามาตรฐานการจัดเก็บขอมูลอัตลักษณบุคคล      
กลยุทธที่ 2: เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัล  

แผนงานที่ 1 ศึกษาและจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมและสวนราชการในสังกัด 
กระทรวงยุติธรรม 

 จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
 จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2565-2569 

     

แผนงานที่ 2 ศึกษาและจัดทําสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) ของสวนราชการ 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

     

แผนงานที่ 3 เสริมสรางการประยุกตใชและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

     

ยุทธศาสตรที่ 3 มุงสูการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการที่เปนเลิศ 

กลยุทธที่ 1: มุงสูการบริหารและการปฏิบัติงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร      

แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล      

แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบขอมูลเชิงวิเคราะหเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักกระทรวงยุติธรรม      

แผนงานที่ 4 พัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรกระทรวงยุติธรรม      

แผนงานที่ 5 พัฒนาระบบสารสนเทศดานอัตลักษณของกระทรวงยุติธรรม      

แผนงานที่ 6 บูรณาการแลกเปล่ียนขอมูลดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม       
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ยุทธศาสตร/แผนงาน ป (พ.ศ.) 
2560 2561 2562 2563 2564 

กลยุทธที่ 2: ยกระดับการใหบริการประชาชนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงานที่ 1 : พัฒนาบริการดิจิทัลสําหรับใหบริการประชาชน 
 Mobile Web Application  
 Chat bot 

     

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาบุคลากรเขาสูยุคดิจิทัล 

กลยุทธที่ 1: พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมเขาสูยุคดจิิทัล 

แผนงานที่ 1 : พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับผูบริหารดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม   

     

แผนงานที่ 2 : พัฒนาศักยภาพของผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร      

แผนงานที่ 3 : พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

     

แผนงานที่ 4 : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร      

แผนงานที่ 5 : เสริมสรางความสัมพันธและแลกเปล่ียนประสบการณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร 

     

 
 

ปจจัยแหงความสําเร็จ (Critical Success Factor) 
ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลใหสามารถบรรลุไดตามวิสัยทัศน พันธกิจ 

และยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัลที่กําหนดไว ประกอบดวย 
 

• การสนับสนุนและนโยบายที่ชัดเจนจากผูบริหาร 
นโยบายที่ ชัดเจนและการสนับสนุนจากผูบริหารเปนตัวกําหนดทิศทางและผลักดัน 

การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม เพ่ือใหมีการพัฒนาและปฏิบัติงานตาง ๆ ในทิศทางเดียวกัน  
รวมถึงผูบริหารควรเขามามีสวนรวมในขั้นตอนการพัฒนาและใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหกับผูปฏิบัติ และแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
ที่พัฒนาขึ้น 

 
• ความรวมมือของสวนราชการในสังกัดและเจาหนาที่ผูปฏิบัติ 

ผูบริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบัติของกระทรวงยุติธรรมจะตองตระหนักถึงการใหความรวมมือ 
ในดานตาง ๆ เพ่ือดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 ทั้งน้ีเพราะผูใช
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ ผูบริหารและเจาหนาที่ของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่พัฒนาขึ้นจะตอบสนองกับความตองการของผูใชหรือไม ขึ้นอยูกับขอมูลตาง ๆ  
ที่ผูใชแจงตอผูพัฒนาระบบ และความรวมมือของเจาหนาที่ผูปฏิบัติในการนําขอมูลเขาสูระบบอยางสม่ําเสมอ
และตอเน่ือง อีกทั้งในกระบวนการ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ควบคูไปกับการปรับเปลี่ยน
กระบวนการปฏิบัติงาน ปญหาและขอขดัแยงระหวางหนวยงานตาง ๆ  อาจเกิดขึ้นได ซึ่งผูบริหารของกระทรวงยุติธรรม
ควรใหความสําคัญและกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาตาง ๆ เหลาน้ัน  
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• ทัศนคติในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
เมื่อมีการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ยอมสงผลกระทบทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

การปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจเปนสิ่งใหมสําหรับผูปฏิบัติงานบางคน และเมื่อประยุกต
เทคโนโลยีสารดิจิทัลเขามาใชในกระทรวงยุติธรรมยอมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ซึ่งโดยธรรมชาติแลว 
ผูปฏิบัติงานอาจตอตานการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรูเทคโนโลยีดิจิทัลใหม และอาจสงผลใหผูปฏิบัติงานไม
ยอมรับและไมใชงานระบบที่พัฒนาขึ้น ผูบริหารของกระทรวงยุติธรรมควรตระหนักถึงองคประกอบน้ี  
และสงเสริมใหมีการประชาสัมพันธใหผูปฏิบัติงานเขาใจถึงประโยชนที่จะไดรับจากการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
การจัดหลักสูตรการฝกอบรมตามความเหมาะสมเพ่ือพัฒนาและเตรียมความพรอมบุคลากรผูปฏิบัติ ซึ่งหากผู
ปฏิบัติมีทัศนคติที่ ดีตอเทคโนโลยีสารสนเทศ ยอมชวยใหผูปฏิบัติงานสนับสนุนและใหความรวมมือใน 
การพัฒนาและใชงานระบบทางเทคโนโลยีสารสนเทศดวย 

 

• การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มีโครงสรางการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เปนระบบ โดยมีหนวยงาน

ผูรับผิดชอบโครงการและหนวยงานกลางเปนผูติดตามความคืบหนาโครงการในภาพรวม ตรวจสอบโครงการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือลดความซ้ําซอนในการพัฒนาระบบที่เหมือนกัน  
รวมถึงกําหนดและควบคุมการพัฒนาระบบใหมีมาตรฐานกลาง/มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งนอกจากสงผลใหการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรมประสบความสําเร็จแลว เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดจะมีมาตรฐานเดียวกัน 
และเทคโนโลยีสารสนเทศของแตละหนวยงานจะสามารถบูรณาการรวมกันได  ซึ่ งเปนประโยชน 
ตอการปฏิบัติงานตอหนวยงานอยางมาก 

 

• ประสบการณและความเชี่ยวชาญของผูพัฒนาระบบ 
เน่ืองจากแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประกอบไปดวย แผนงานที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารในหลายลักษณะ ดังน้ันควรพิจารณาคัดเลือกบริษัทผูพัฒนาระบบที่มีความเช่ียวชาญ 
และมีประสบการณในแตละดาน ใหมีความเหมาะสมกับประเภทโครงการที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยควรพิจารณา
ถึงประสบการณและวิธีการในการบริหารจัดการโครงการ (Project Management) ความนาเช่ือถือ 
ของบริษัทผู พัฒนาระบบ และกรรมวิธีการติดต้ังและนําระบบไปใชงาน (System Implementation)  
ทั้งน้ี เพ่ือใหโครงการที่พัฒนาเปนไปตามความตองการใชงานของหนวยงาน และกอใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
ตอกระทรวงยุติธรรม 

 

• การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับ 
การเขาสูยุคดิจิทัล 

เพ่ือใหแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมสามารถนําไปใชงานไดจริง เกิดประโยชนสูงสุด 
ผูบริหารกระทรวงยุติธรรมควรใหความสําคัญ  และสงเสริมการใช เทคโนโลยี โดยพัฒนาศักยภาพ 
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทั้ งผูบริหาร  
และผูปฏิบัติการ โดยผลักดันใหมีการพัฒนาทักษะความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร เพ่ือใหสามารถพัฒนาและใชงานระบบสนับสนุนปฏิบั ติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
และตอบสนองทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
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ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมน้ัน จําเปนตองอาศัยความรู
ความสามารถของบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเปนตัวขับเคลื่อนหลัก ซึ่งบุคลากรสามารถประเมิน 
และพัฒนาตนเอง ไดดังน้ี 

- ประเมินทักษะตนเอง  (Self-Assessment) ของบุคลากรผูปฏิบัติงานสวนราชการ 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพ่ือใหทราบถึงจุดบกพรองของตน เพ่ือหาแนวทาง 
ในการปรับปรุงแกไขจุดบกพรองน้ัน 

- สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมวิเคราะหผลประเมินขางตนและจัดฝกอบรม 
ใหเหมาะสมรายบุคคล หรือเฉพาะกลุมบุคคล ใหมีความเหมาะสมตามสายงาน 

- ดําเนินการฝกอบรมบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมตามความเหมาะสม 
ตามสายงาน 

- ติดตามและประเมินผลบุคลากรผู เขารับการฝกอบรมเปนรายบุคคลหลังจาก 
ผานการฝกอบรม 
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บทน ำ 
 
กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจ ในการด าเนินการพัฒ นากฎหมายและระบบบริหารจัดการ 

ของกระบวนการยุติธรรม การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ช่วยเหลือและให้ความรู้แก่ประชาชน 
ทางกฎหมาย ป้องกัน ปราบปราม แก้ไข ฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งป้องกัน แก้ไขปัญหา
อาชญากรรมในสังคมและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การบังคับคดีทางแพ่ง บังคับคดีทางอาญา บ าบัดแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระท าผิด ประกอบกับปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายมุ่ง เน้นการให้บริการมากข้ึน โดยมี เป้าหมาย 
ในการพัฒนาประเทศสู่ “ความมั่นคง มั่ งค่ัง และยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน”  
ตามแนวทางโมเดลประเทศไทย 4.0 ดังนั้นเพื่อให้ตอบสนองภารกิจและสอดรับกับนโยบายภาครัฐ  
กระทรวงยุติธรรมจ าเป็นต้องน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยในการด าเนินงาน 
ของทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้สอดคล้อง และครบทั้งกระบวนการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน และได้จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม  
พ.ศ. 2560 – 2564 โดยยึดกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยระยะ  
พ.ศ. 2554-2563 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม  
พ.ศ. 2559-2562 และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ปี 2563 เป็นหลัก เพื่อให้ส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร
ได้อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้บรรลุตามภารกิจข้างต้น ในการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560–2564 
กระทรวงยุติธรรมจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (Information 
and Communication Technology : ICT) มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขับเคลื่อนให้กระทรวงยุติธรรม 
ไปถึงเป้าหมายได้ตามแผนที่ตั้งไว้อย่างมั่นคง และยั่งยืน สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการ และการให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวนโยบายของภาครัฐ และสามารถรองรับความก้าวหน้า 
ของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ของกระทรวงยุติธรรมให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนนั้น แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2560-2564 จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนงาน รวมถึงตัวช้ีวัด 
เพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม และส่วนราชการในสังกัด 
ให้ด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน 

เป้าหมายของแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม ฉบับนี้ จะมุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ระบบโครงสรา้งพื้นฐาน การบูรณาการข้อมูลรว่มกันจากทุกสว่นราชการในสงักัดกระทรวงยุติธรรม มุ่งพัฒนาสู่
ระบบ Paperless และมีการพัฒนาระบบ Artificial Intelligence หรือ AI รวมกับเทคโนโลยีด้าน Social 
Network เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมทั้ งมีการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง มั่นคง  
และความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล  

บทที่ 1 



บทท่ี 1 บทนํา 

1.1 วัตถุประสงค 
1.1.1 เพ่ือใหกระทรวงยุติธรรมมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมอยางบูรณาการ  

มีความเปนเอกภาพ ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ออกแบบสามารถเช่ือมตอและทํางานรวมกันไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ 

1.1.2 เพ่ือใหกระทรวงยุติธรรมมีกรอบแนวทางในการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม 
สอดคลองกับภารกิจงาน ตลอดจนมีการจัดลําดับขั้นตอนตามความสําคัญของกิจกรรม 

1.1.3 เพ่ือกําหนดเปาหมายและตัวช้ีวัดการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถติดตามประเมินผล
การดําเนินงานได และสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงยุติธรรม 

 

1.2 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.2.1 กระทรวงยุติธรรมมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 เพ่ือเปนกรอบ

แนวทางการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
1.2.2 กระทรวงยุติธรรมมีกรอบแนวทางในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเต็มประสิทธิภาพ 

ทั้งการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน นวัตกรรมการใหบริการ การบูรณาการขอมูล และการพัฒนาทักษะบุคลากร 
1.2.3 สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีกรอบแนวทางในการบูรณาการขอมูลรวมกัน  

รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงาน และการใหบริการประชาชน  
1.2.4 สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีกรอบแนวทางสําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล

กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 
1.2.5 มีขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารและการปฏิบัติงานของสวนราชการในสังกัด

กระทรวงยุติธรรม เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและทันตอสถานการณ 
 

1.3 กรอบแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 
 

 
 

 
 
 

                                                          หนา 1-2 



บทท่ี 1 บทนํา 

การจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 ประกอบดวย 2 ขั้นตอนหลัก ดังน้ี 
 
ขั้นตอนที่ 1: ศึกษาแนวทางการพัฒนาดานเทคโนโลยดิีจิทัลในปจจุบันและนโยบายที่เก่ียวของ 

ในขั้นตอนน้ี เปนขั้นตอนเริ่มตน ดําเนินงานโดยดําเนินการศึกษา และวิเคราะหสภาพ 
การดําเนินงานของกระทรวงยุติธรรม โดยจะแบงขั้นตอนยอยออกเปน 2 ขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนที่  1.1:  ศึกษา และวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ที่มีผลกระทบตอการพัฒนา 
ดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือใหทราบถึงจุดแข็งที่จะใชใหเปนประโยชนกับจุดออน 
ที่จะตองดําเนินการปรับปรุง แกไข สถานะปจจุบัน ปญหา อุปสรรค และความตองการ
ดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม โดยศึกษาจากเอกสารและขอมูล 
ที่เกี่ยวของ อาทิ แผนยุทธศาสตร นโยบาย และแนวปฏิบัติ ศึกษาสถานภาพปจจุบัน 
ปญหา อุปสรรค และความตองการดานเทคโนโลยีดิจิทัล  

ขั้นตอนที่ 1.2:   ศึกษา และวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก เพ่ือใหทราบถึงโอกาส และภัยคุกคาม 
ที่มีผลกระทบตอการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม โดยศึกษาจาก 
เอกสารและขอมูลที่เกี่ยวของ อาทิ  

- แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ป2563 (ASEAN 
ICT Masterplan 2020)  

- กรอบนโยบายและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554–2563 
ของประเทศไทย ICT 2020 (National ICT Policy Framework 
2011-2020)   

- แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand)  
- แผนพัฒนารัฐบาลดิจทิัลของประเทศไทย ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2559-2561) 
- พระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย ขอบังคับ หรือแผนอ่ืน ๆ 

ทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวของ 
- แนวโนมเทคโนโลยีในปจจุบัน (Technology Trends) และ/หรือแนวปฏิบัติ 

ที่ดีและเหมาะสมที่สุด (Best Practices)  
- มาตรฐาน (Standards) ที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

ที่ทันสมัย 
 

ขั้นตอนที่ 2: ออกแบบเชิงหลักการและจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล  
ในขั้นตอนน้ีเปนการกําหนดกรอบการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล ในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรม 

รายละเอียดทางเทคนิค รวมทั้งแผนการดําเนินงาน แนวทางการประยุกตใชดานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ออกแบบไว 
โดยจะแบงขั้นตอนยอยออกเปน 4 ขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 2.1:  กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือใหสอดคลองกับ 
แนวนโยบายการดําเนินงาน แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ/แผนพัฒนาตาง ๆ  
ทั้งในระดับกระทรวง และระดับประเทศ  

ขั้นตอนที่ 2.2:  กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยหลังจากที่มีการกําหนด
วิสัยทัศน และพันธกิจดานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ ชัดเจน จะดําเนินการกําหนด 
ยุทธศาตรและกรอบการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลในภาพรวม แผนการดําเนินงาน 
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แนวทางการประยุกตใชดานเทคโนโลยีดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมใหสอดคลอง 
กับแนวนโยบายการดําเนินงาน วิสัยทัศน และพันธกิจดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
ที่กําหนดไวในหัวขอ 2.1 

ขั้นตอนที่ 2.3:  กําหนดสถาปตยกรรมดานเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบดวย กรอบสถาปตยกรรม
องคกรในภาพรวม สถาปตยกรรมระบบโครงสรางพ้ืนฐาน และสถาปตยกรรม 
ระบบสารสนเทศ เพ่ือสรางภาพรวมสถาปตยกรรมดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
กระทรวงยุติธรรม  

ขั้นตอนที่ 2.4:  จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือกําหนดแนวทาง และวิธีปฏิบัติของกลยุทธ การใช
เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ประกอบอยูภายในแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2560-2564 เพ่ือใหกระทรวงยุติธรรมสามารถนําไปสูการปฏิบัติจริง 

ทั้งน้ี เมื่อนําไปดําเนินการตามปงบประมาณที่วางแผนไว (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงยุติธรรม 
จะตองมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมเปนระยะ ๆ เพ่ือใหสวน
ราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล ในทิศทางที่สอดคลองกับแผนงานที่วางไว 
รวมทั้งเมื่อสิ้นสุดตามวาระของแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. 2564) กระทรวงยุติธรรมตองมี
การประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และเขาสูขั้นตอนที่ 1 ของแนวทางการจัดทําแผนอีกครั้ง เพ่ือใหเกิด
การพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ ชัดเจน และตอเน่ืองตอไป  
 

1.4 คําอธิบายโครงรางรายงาน 
รายงานแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 ประกอบดวย 8 บท ดังน้ี 

 
บทสรุปผูบรหิาร 
 
บทที่ 1 บทนํา  

กลาวถึง ที่มา และความสําคัญของการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม วัตถุประสงค 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ กรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม และคําอธิบาย
โครงรางรายงาน 
 
บทที่ 2 สถานภาพการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม 
 กลาวถึง ผลการศึกษาสถานภาพการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก
ที่เกี่ยวของกับกระทรวงยุติธรรม  
 
บทที่ 3 การออกแบบดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรมในภาพรวม 
 กลาวถึง รายละเอียดแนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมองคกรดานเทคโนโลยีดิจิทัลในภาพรวม 
ของกระทรวงยุติธรรม ประกอบดวย กรอบสถาปตยกรรมองคกรในภาพรวม สถาปตยกรรมระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 
และสถาปตยกรรมระบบสารสนเทศ 
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บทที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม  
 กลาวถึง วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศของกระทรวงยุติธรรม  
 

บทที่ 5 แผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม  
 กลาวถึง หลักการจัดลาํดับความสําคัญ ความเรงดวนของโครงการดวยวิธีการกําหนดคะแนน (Scoring) 
แผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรมที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ 
ในการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งประกอบดวย ช่ือแผนงาน วัตถุประสงค ระยะเวลาดําเนินการ กิจกรรมหลัก 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ และผูรับผิดชอบ 
 
บทที่ 6 โครงการดานการบูรณาการเพื่อบริการในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรม  
 กลาวถึง การใชงานขอมูลและการบริหารจัดการการบูรณาการขอมูลในภาพรวม รวมถึงโครงการ 
ดานการบูรณาการเพ่ือบริการในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรม มีรายละเอียด ดังน้ี ลําดับความสําคัญ 
ของโครงการ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ กลุมเปาหมาย กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน ตัวช้ีวัดความสําเร็จ
ของโครงการ ประโยชนที่จะไดรับ และผูรับผิดชอบหลัก/หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
บทที่ 7 หลักสูตรดานการพัฒนาบุคลากรเขาสูยุคดิจิทัล  
 กลาวถึง เน้ือหาหลักสูตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยหลักสูตรดังกลาวจะพิจารณาตามความเหมาะสม 
ในการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
บทที่ 8 แนวทางการนําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม สูการปฏิบัติ  
 กลาวถึง ขอเสนอแนะและการนําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมสูการปฏิบัติ และการติดตาม 
และการประเมินผลแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
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สถานภาพการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดจิิทัล 
กระทรวงยุติธรรม 
 

การศึกษาขอมูลและวิเคราะหสถานภาพภายใน อาทิ โครงสราง อํานาจหนาที่ ภารกิจ และสถานภาพ
ภายนอกที่เก่ียวของ อาทิ กรอบวิสัยทัศน เปาหมาย นโยบาย ยุทธศาสตรของภาครัฐ รวมถึงแนวโนม 
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต (Technology Trend) กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่มีผลตอการพัฒนา
ดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

2.1 ผลการศึกษาปจจัยภายในท่ีเก่ียวของ 
วิสัยทัศนของกระทรวงยุติธรรม 

 
 
 

 

พันธกิจของกระทรวงยุติธรรม  
1) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนเพ่ือใหเขาถึงความยุติธรรมอยางเทาเทียม 
2) พัฒนาระบบงานยุติธรรมและการบังคับใชกฎหมายใหเปนไปตามหลักสากล 
3) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารความยุติธรรมและการบังคับใชกฎหมายใหมีธรรมาภิบาล 
4) พัฒนาระบบปองกันอาชญากรรมเพ่ือสรางความปลอดภัยในสังคม 
 
ประเด็นยุทธศาสตรของกระทรวงยุติธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนใหเขาถึงการอํานวยความยุติธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบการปฏิบัติตอผูกระทําผิดในที่ควบคุมและชุมชน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนากฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสงเสริมความรวมมือกับทุกภาคสวน

ทั้งในและตางประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
2.1.1 กระบวนการปฏิบัติงานตามผังโครงสรางของกระทรวงยุติธรรม 
 กระทรวงยุติธรรมมีภารกิจหลักที่สําคัญในดานการอํานวยความยุติธรรมอยางครบวงจร               

ต้ังแตการดําเนินการในการประสานนโยบาย ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน การปองกันและปราบปรามยาเสพติด งานดานนิติวิทยาศาสตร การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 
ที่เปนคดีพิเศษ และการดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษาทั้งในคดีแพงและคดีอาญา โดยจะแบงหนาที ่

บทที่ 2 

“หลักประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล” 

         หนา 2-1 



บทท่ี 2 สถานภาพการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม 

ความรับผิดชอบตามกลุมภารกิจ ไดแก กลุมภารกิจดานอํานวยการ กลุมภารกิจดานอํานวยความยุติธรรม  
กลุมภารกิจดานบริหารความยุติธรรม กลุมภารกิจดานพัฒนาพฤตินิสัย และกลุมสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
และขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม สามารถแสดงรายละเอียด โครงสรางของกระทรวงยุติธรรมได 
ดังภาพ 2.1-1 

 

 

ภาพ 2.1-1 โครงสรางของกระทรวงยุติธรรม 
 

2.1.2 ภารกิจ หนาที่ ความรับผิดชอบ ของหนวยงานภายในของกระทรวงยุติธรรม 
 กระทรวงยุติธรรมมีภารกิจเปนหนวยงานหลักของกระบวนการยุติธรรม ในการพัฒนากฎหมาย

และระบบบริหารจัดการของกระบวนการยุติธรรมอยางเปนเอกภาพ โปรงใส คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
ชวยเหลือและใหความรูแกประชาชนทางกฎหมาย ปองกัน ปราบปราม แกไข ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
รวมทั้งปองกัน แกไขปญหาอาชญากรรมในสังคมและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การบังคับคดีทางแพง  
การบังคับคดีทางอาญา บําบัดแกไขฟนฟูผูกระทําผิด โดยกระทรวงยุติธรรมประกอบดวยสวนราชการในสังกัด 
ทั้งหมด 10 หนวยงาน รายละเอียดภารกิจ หนาที่ และความรับผิดชอบของแตละสวนราชการ ดังน้ี 
 

จัดตั้งตาม พ.ร.บ.พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ.2549 

จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) พ.ศ.2554
จัดตั้งตาม พ.ร.บ.สถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 
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บทท่ี 2 สถานภาพการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: อางอิงขอมูลอัพเดท ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 จาก http://www.moj.go.th/view/7545 

กลุมภารกิจดานความยุติธรรม 
 

กลุมภารกิจดานบริหารความยุติธรรม 
 

กลุมภารกิจดานอํานวยการ 

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
มีภารกิจหนาที่ในการเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงยุติธรรมใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรี จัดทําแผนแมบทกระทรวงยุติธรรม  
การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน การประชาสัมพันธ ตลอดจนดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย 
ในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรม 

สํานักงานกิจการยุติธรรม 

มีภารกิจหนาที่ ในการดําเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการของคณะกรรมการการยุติธรรมแหงชาติ  
จัดทํานโยบายแผนยุทธศาสตร  และแนวทางการบริการงานยุติธรรมของประเทศ เพื่อเสนอ 
ตอคณะกรรมการฯ ศึกษาวิเคราะห และเสนอแนะนโยบายการตั้งและจัดสรรงบประมาณในกระบวนการ
ยุติธรรม รวมถึงเสนอแนะ สนับสนุน และดําเนินการพัฒนากฎหมายและระบบงานในกระบวนการ
ยุติธรรม 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
มีภารกิจรับผิดชอบในการปองกัน ปราบปราม  
และควบคุมอาชญากรรมพิเศษ ไดแก อาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร  
อ า ช ญ า ก ร ร ม ท่ี มี อิ ท ธิ พ ล เ ข า ม า เ กี่ ย ว ข อ ง  
อาชญากรรมข า มชา ติ  อ งค ก รอ าชญากรรม  
รวมท้ังอาชญากรรมอื่น ๆ ท่ีสรางความเสียหาย  
และสงผลกระทบอยางรายแรงตอระบบเศรษฐกิจ 
สังคม และความมั่นคงของประเทศ 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร 
มีภารกิจรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
มาตรฐานงานดานนิติ วิทยาศาสตร รับเรื่อง 
รองทุกขจากบุคคล ซ่ึงไดรับความเสียหาย 
จากการประพฤติผิ ดหลัก เกณฑมาตรฐาน  
หรือจรรยาบรรณของผูปฏิ บัติ งาน  ดานนิติ
วิทยาศาสตร ตลอดจนการพิสูจนบุคคลสูญหาย 

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

มีภารกิจหนาที่ ในการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สงเสริมและพัฒนาดานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน ดําเนินการ และสงเสริมการระงับ
ขอพิพาทในสังคม ดําเนินการคุมครองพยาน 
ต า ม ก ฎ ห ม า ย  จั ด ทํ า ร ะ บ บ ม า ต ร ก า ร  
และดําเนินการชวยเหลือประชาชนที่ตกเปนเหยื่อ
อาชญากรรม สงเสริม ดําเนินการ และปฏิบัติการ
ตามแผนปฏิบัติการดานสิทธิมนุษยชน 

กรมบังคับคดี 

มีภารกิจหนาที่ ในการดําเนินการยึด อายัด  
และจําหนายทรัพยสินตามคําสั่งศาล การบังคับ
คดีล มละลาย  คดีฟ นฟูกิ จการของลูกหนี ้
ตามคําสั่งศาล รับวางทรัพยของลูกหนี้หรือผูมี
สิทธิวางทรัพย 

กลุมภารกิจดานพัฒนาพฤตินิสัย 

 
กรมคุมประพฤติ 

มีภารกิจหนา ท่ี ในการดําเนินการสืบเสาะ 
และพินิจ ควบคุมและสอดสอง แกไขฟนฟู  
และสงเคราะหผูกระทําผิดในชั้นกอนฟอง  
ชั้ น พิจารณาค ดีของศาล  ภายหลั ง ท่ี ศ าล 
มีคําพิพากษา ดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพ 
ผู ติดยา เสพติด  ในระบบบั งคับ รักษาตาม
กฎหมายเสริมสราง สนับสนุน และประสานงาน  
ใหภาคประชาสั งคม เข ามามี ส วนร ว ม ใน 
การปฏิบัติตอผูกระทําผิด 
 

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

มีภารกิจในการดําเนินการพิทักษและคุมครองเด็ก 
และเยาวชนท่ีกระทําความผิด สงเสริมความมั่นคง 
ของสถาบันครอบครัวและชุมชน โดยใชกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือก กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
ก า รหั น เ หค ดี ออกจากก ระบวนการยุ ติ ธ ร รม 
และมาตรการอื่ น  ๆ  ดํา เนินการด านคดีอาญา  
คดีครอบครัว กํากับการปกครอง และการบําบัด  
แก ไข  ฟน ฟู  รวมถึงปองกัน  พัฒนา สงเคราะห   
และติดตามประเมินผลเด็กและเยาวชน 

กรมราชทัณฑ 
มีภารกิจหนาที่ในการปฏิบัติตอผูกระทําผิด 
ใ ห เ ป น ไ ป ต า ม คํ า พิ พ า ก ษ า  ห รื อ คํ า สั่ ง 
ตามกฎหมายกํ าหนดแนวทางการปฏิ บัต ิ
ตอผูตองขังใหสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ นโยบายของกระทรวงยุติธรรม 
รวมถึงหลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 

สังกัดกระทรวงยุติธรรม และขึ้นตรงตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
ดําเนินการดานการประสานงาน อํานวยการดานนโยบาย 
แผนงาน งบประมาณ และบูรณาการปฏิบัติงานปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
ประสานความร วมมื อกั บต างประเทศ ตรวจสอบ  
ยึด อายัดทรัพยสิน ประชาสัมพันธ และติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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2.1.3 ปัญหา อุปสรรค และความต้องการในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 จากการรวบรวมข้อมูลสถานภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค และความต้องการในการด าเนินงาน           

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน และการให้บริการด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ อาทิ 
การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง การส ารวจการปฏิบัติงาน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมสมองและ 
รับฟังความคิดเห็น (Workshop) วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม สภาพการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันของกระทรวงยุติธรรม และวิเคราะห์
เทคนิค TOWS Matrix รวมถึงการใช้แบบสอบถามส าหรับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยได้น า
ข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ ซึ่งสามารถสรุปปัญหา อุปสรรค และความต้องการในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลได้ 6 ด้าน คือ ด้านนโยบาย ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านระบบสารสนเทศ ด้านข้อมูล ด้านการ
ให้บริการ และด้านบุคลากร ดังนี ้
 

 
 

ภาพ 2.1-2 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงยุติธรรม 
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ภาพ 2.1-3 ความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงยุติธรรม 

จากการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค และความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
การบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน และการให้บริการของกระทรวงยุติธรรม จากทั้ง 6 ด้าน พบว่า  
มปีัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกระทรวงยุติธรรม 5 ด้าน ดังนี ้ 

ด้านนโยบาย พบว่า การปฏิบัติงานมีการบันทึกข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศ และจัดท าในรูปแบบ
เอกสารควบคู่กันไปจึงท าให้เกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูล มีการโอนย้ายบุคลากรท าให้ขาดความต่อเนื่องใน  
การปฏิบัติงาน งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีไม่เพียงพอ  
และขาดการบูรณาการงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานให้สามารถ
ท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการก าหนดนโยบายการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน เพื่อใช้สนับสนุน  
การตัดสินใจ มีระบบการติดตามและประเมินผลส าหรับโครงการที่ด าเนินการตามนโยบายและภารกิจหลัก 
ของหน่วยงาน รวมถึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเพียงพอ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า การเช่ือมโยงเครือข่ายในส่วนภูมิภาคขาดความเสถียรจึงท าให้เกดิปญัหา
ในการใช้งานระบบสารสนเทศ รวมถึงขาดอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้สนับสนุ นการปฏิบัติงาน  
อาทิ อุปกรณ์ส ารองข้อมูล ดังนั้น จึงต้องมีการปรับปรุงระบบการเช่ือมโยงเครือข่าย รวมถึงจัดหาอุปกรณ์  
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เพียงพอ  
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ดานขอมูล พบวา ขาดมาตรฐานในการจัดเก็บขอมูล และขาดการบูรณาการขอมูลรวมกัน ดังน้ันจึง
ตองมีการบูรณาการขอมูลรวมกันอยางเปนระบบ รวมทั้งตองคํานึงถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล 
เพ่ือใหมีขอมูลที่ถูกตองสนับสนุนการปฏิบัติ เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการที่สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

ดานระบบสารสนเทศ พบวา กระบวนการทํางานเรื่องเดียวกัน แตมีการใชระบบสารสนเทศที่แตกตางกัน 
รวมถึงขาดระบบจัดเก็บและวิเคราะหขอมูล ดังน้ัน จึงตองมีระบบจัดเก็บขอมูลที่เปนมาตรฐานเพ่ือใหสามารถ
นําขอมูลหรือสารสนเทศมาวิเคราะหและวางแผนในการปฏิบัติงานได 

ดานบุคลากร พบวา บุคลากรยังยึดติดกับการทํางานในรูปแบบเอกสาร ไมประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมกับการปฏิบัติงาน ขาดการฝกอบรมอยางตอเน่ือง จํานวนบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมีไมเพียงพอ และมีการโอนยายหนวยงาน สงผลใหขาดความตอเน่ืองในการดําเนินงาน 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ัน จึงตองมีการสงเสริมใหเกิดการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน  
และพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันตอยุคดิจิทัล 

ซึ่งทั้ง 5 ดาน ตางเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม 
จะเห็นไดวา “ดานนโยบาย และดานขอมูล” เปนประเด็นสําคัญที่สุดของกระทรวงยุติธรรมที่ตองพิจารณา 
ดังน้ันจึงควรมีนโยบายจากผูบริหารระดับสูงที่ชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง รวมถึงตองมีการสนับสนุน
ในการจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ และจัดทํามาตรฐานขอมูลกลางใหใชงานรวมกัน
ของแตละสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ดังน้ันควรพิจารณาใหมีการบูรณาการขอมูลรวมกัน  
และมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระดับสูงตามมาตรฐานสากล รวมถึงการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับ
การบูรณาการขอมูล และการขยายตัวของผูใชงานที่เพ่ิมมากขึ้น  

ซึ่งในอนาคตกระทรวงยุติธรรมจะมีการพัฒนางานบริการดานระบบสารสนเทศใหสามารถเขาถึงได
จากทุกที่ ทุกเวลา และหลากหลายอุปกรณ  
 

2.1.4 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองและรับฟงความคิดเห็น (Workshop)  
SWOT Analysis คือ เทคนิคการวิเคราะหจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส 

(Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ที่มีผลตอการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม โดย 

 

อุปสรรคภายนอกที่สงผลตอกระทรวงยุติธรรมทําใหไมสามารถบรรลุเปาหมายได

โอกาสภายนอกที่ชวยสนับสนุนกระทรวงยุติธรรมใหบรรลุเปาหมายได

จุดออนภายในกระทรวงยุติธรรมที่สงผลใหไมสามารถบรรลุเปาหมายได

จุดแข็งภายในที่ผลักดันใหกระทรวงยุติธรรมสามารถบรรลุเปาหมายไดS 
W 
O 

T 

                                            หนา 2-6 



บทท่ี 2 สถานภาพการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมสมองและรับฟงความคิดเห็น (Workshop) สามารถสรุป
จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ดังน้ี 

 
(S) 
1. ผูใชงานมีทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
2. บุคลากรดาน ICT มีความรูความสามารถ และทักษะดานเทคโนโลยี

เพ่ือตอบสนองการปฏิบัติงานได 
3. มีระบบสารสนเทศรองรับการใหบริการประชาชน 
4. มีระบบดานความมั่นคงปลอดภัยสูง 
5. มีการสนับสนุนดานอุปกรณฮารดแวรใหแกทุกสวนราชการภายใต

สังกัดกระทรวงยุติธรรม 
6. มีระบบอินเทอรเน็ตครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

(W) 
1. กระบวนการทํางานมีความซ้ําซอนทั้งรูปแบบเอกสารและระบบสารสนเทศ 
2. กระบวนการทํางานซ้ําซอนสงผลใหเกิดความลาชา 
3. ขาดการบูรณาการ การทํางานรวมกันในกระบวนการยุติธรรม 
4. บางขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมตองใช เอกสารหลักฐาน 

ในรูปแบบกระดาษในปริมาณมาก 
5. ขาดขอมูลในการสนับสนุนการวิเคราะหขอมูลแบบ Real-Time 
6. ขาดการสรางความตระหนักในการใชขอมูลรวมกัน 
7. ขาดความตระหนักในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชใน 

การสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
8. ขาดการเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนขอมูลในกระบวนการยุติธรรม 
9. จํานวนขอมูลที่มีปริมาณมาก 
10. มีฐานขอมูลจํานวนมาก 
11. ขาดมาตรฐานดานการจัดการขอมูล 

(O) 
1. สงเสริมการสรางความตระหนักการเรียนรูเก่ียวกับการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศตามนโยบายภาครัฐ และ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 
และที่แกไขเพ่ิมเติม 

2. มี พ.ร.บ. การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส เพ่ือรองรับการทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสใหมีความปลอดภัยและนาเชื่อถือ 

3. รัฐบาลมีการสงเสริมใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

4. มีนโยบายในการขับ เค ล่ือนเศรษฐกิจและสังคมไทยดวย 
เทคโนโลยีดิจิทัล 

5. มีนโยบายที่สนับสนุนการทํางานทุกแพลตฟอรม 
6. รัฐบาลผลักดันการใช Digital Signature 

(T) 
1. ขาดกฎหมายรองรับเอกสารหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสทําให 

ยังมีการใชงานในรูปแบบกระดาษ 
2. ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณ 
3. นโยบายเปล่ียนแปลงบอยทําใหการปฏิบัติงานไมตอเนื่อง 
4. เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 
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TOWS คือ การนําอ ุปสรรค (Threat) โอกาส (Opportunity) จุดอ อน (Weakness)        
และจุดแข็ง (Strength) นํามาประยุกตใชในการวางกลยุทธของกระทรวงยุติธรรม โดย 

 
ซึ่งสามารถนํามากําหนดกลยุทธ โดยการจับคูจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (TOWS Matrix) ไดดังน้ี 

สภาพแวดลอมภายใน 

 

สภาพแวดลอมภายนอก 

 

S-Strengths 

(จุดแข็ง) 

 

W-Weaknesses 

(จุดออน) 

O-Opportunities 

(โอกาส) 

SO-Strategies  

(กลยุทธเชิงรุก) 

 เปนการจับคูระหวางจุดแข็งกับโอกาส 
ซึ่ ง เปนปจจัยเชิงบวก เ พ่ือกอให เ กิด 
ความไดเปรียบ 

WO-Strategies  

(กลยุทธเชิงแกไข) 

 เปนการจับคูระหวางจุดแข็งกับอุปสรรค  
ซึ่ งมี จุดแข็ ง  ( S) เปนป จ จัย เชิ งบวก  
และมี อุปสรรค (T) เปนปจจัยเชิงลบ  
เพ่ือนําจุดแข็งมาใชปองกันหรือหลีกเล่ียง
อุปสรรคที่จะเกิดขึ้น 

 

T-Threats 

(อุปสรรค) 

ST-Strategies  

(กลยุทธเชิงปองกัน) 

 เปนการจับคูระหวางจุดออนกับโอกาส 
ซึ่ งมี จุดอ อน  (W) เปนป จ จัย เชิ งลบ 
แตมี โอกาส (O) เปนปจ จัยเชิ งบวก 
นําโอกาสมาใชกําจัดจุดออน หรือนําโอกาส
มาใชใหเกิดประโยชนตอองคกร 

WT-Strategies  

(กลยุทธเชิงรับ) 

 เ ป นการ จับคู ร ะหว า ง จุ ดอ อน  (W)  
กับอุปสรรค (T) ซึ่ ง เปนปจจัยเชิงลบ 
ทั้งคูองคกรตองคิดกลยุทธที่กระทําแลว
สามารถกําจัดจุดออนได และสามารถ
ปองกันอุปสรรคไดดวยในคราวเดียวกัน 

 
 
  

อุปสรรคภายนอกที่สงผลตอกระทรวงยุติธรรมทําใหไมสามารถบรรลุเปาหมายได

โอกาสภายนอกที่ชวยสนับสนุนกระทรวงยุติธรรมใหบรรลุเปาหมายได

จุดออนภายในกระทรวงยุติธรรมที่สงผลใหไมสามารถบรรลุเปาหมายได

จุดแข็งภายในที่ผลักดันใหกระทรวงยุติธรรมสามารถบรรลุเปาหมายได

T 

O 

W 
S 
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บทท่ี 2 สถานภาพการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมสมองและรับฟงความคิดเห็น (Workshop) สามารถ
กําหนดกลยุทธเชิงรุก กลยุทธเชิงแกไข กลยุทธเชิงปองกัน และกลยุทธเชิงรับ ของกระทรวงยุติธรรม ไดดังน้ี 

  

(O) 
1. สงเสริมการสรางความตระหนักการเรียนรูเกี่ยวกับการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายภาครัฐ และ พ.ร.บ. 
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

2. มี พ.ร.บ. การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส เพื่อรองรับ
การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใหมีความปลอดภัย
และนาเชื่อถือ 

3. รัฐบาลมีการสงเสริมใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

4. มีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

5. มีนโยบายท่ีสนับสนุนการทํางานทุกแพลตฟอรม 
6. รัฐบาลผลักดันการใช Digital Signature 

(T) 
1. ขาดกฎหมายรอง รับ เอกสารหลั กฐานทาง

อิเล็กทรอนิกสทําใหยังมีการใชงานในรูปแบบ
กระดาษ 

2. ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณ 
3. นโยบายเปลี่ยนแปลงบอยทําใหการปฏิบัติงาน

ไมตอเนื่อง 
4. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

 
 

(S) 
1. ผู ใ ช ง า น มี ทั ก ษ ะด า น ก า ร ใ ช เ ท ค โน โ ล ยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
2. บุคลากรดาน ICT มีความรูความสามารถ  

และทักษะดานเทคโนโลยี เ พ่ือตอบสนอง 
การปฏิบัติงานได 

3. มี ระบบสารสนเทศรอง รับการใหบ ริการ
ประชาชน 

4. มีระบบดานความมั่นคงปลอดภัยสูง 
5. มีการสนับสนุนดานอุปกรณฮารดแวร ใหแก 

ทุกสวนราชการภายใตสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
6. มีระบบอินเทอรเน็ตครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

 
 
 

(SO) 
1. พัฒนาระบบอินเทอร เน็ตใหครอบคลุมทุก พ้ืน ท่ี   

เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม (S6,O4) 
2. ยกระดับการใหบริการประชาชนทุกท่ีทุกเวลา (S3,O3) 
3. พัฒนาชองทางการใหบริการประชาชนผานระบบ

สารสนเทศท่ีตอบสนองต อความต องการ และม ี
ความมั่นคงปลอดภัยสูง (S1,O1,O3,O5) 

4. สงเส ริมใหนํา เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต 
ในการปฏิบัติงาน (S3,S4,S7,O2,O4) 

5. สงเสริมใหบุคลากรของหนวยงานมีความรูการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายภาครัฐ และ พ.ร.บ. 
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 (S1,O1) 

6. พัฒน าอิ น เ ทอ ร เ น็ ต ส นั บ สนุ น ก า รป ฏิบั ติ ง าน 
ของบุคลากรและใหบริการประชาชน (S3,O5) 

7. พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของกระทรวงยุติธรรม 
Single Windows ท่ีมีความปลอดภัยสูง (S3,O3,O4) 

8. ผลักดันใหมีการใช Digital Signature ภายในองคกร
อยางท่ัวถึง (O6,S1,S2) 

(ST) 
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

ดานเทคโนโลยี (S2,T3) 
2. สงเสริม บูรณาการสารสนเทศขอมูล และการใช

เทคโนโลยีรวมกับนโยบาย ปรับปรุงระเบียบ
การจัดซ้ือจัดจางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (S1,T2) 

3. การ จัด ทํ าแผนการ จัด ซ้ือ ระบบ เทค โน โลยี
สารสนเทศ (T4,S3,S4) 

4. แก ไขกฎหมาย  เ พ่ือรองรับเอกสารหลักฐาน 
ทางอิเล็กทรอนิกส (S3,T3) 

5. บู รณ าก า ร ใ ช ง บ ป ร ะม าณ ใน ภาพร ว ม  ICT  
เพ่ือประหยัดงบประมาณและลดความซํ้าซอนใน
การพัฒนาระบบของกระทรวงยุติธรรม (S3,T2) 

6. สงเสริมความรูใหบุคลากรสามารถปรับตัวเขากับ
การเปลี่ยนแปลงของนโยบาย (S1,S2,T3) 

(W) 
1. กระบวนการทํางานมีความซํ้าซอนท้ังรูปแบบ

เอกสารและระบบสารสนเทศ 
2. กระบวนการ ทํางาน ซํ้ าซ อนส งผลให เกิด 

ความลาชา 
3. ขาดการบู รณาการ การทํ างานร วมกั นใน

กระบวนการยุติธรรม 
4. บางข้ันตอนในกระบวนการยุติธรรมตองใช

เ อกสารหลั ก ฐ าน ใน รู ปแบบกระดาษ ใน 
ปริมาณมาก 

5. ขาดขอมูลในการสนับสนุนการวิเคราะหขอมูล
แบบ Real-Time 

6. ขาดการสรางความตระหนักในการใชขอมูล
รวมกัน 

7. ขาดความตระหนักในการใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

8. ขาดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลใน
กระบวนการยุติธรรม 

9. จํานวนขอมูลท่ีมีปริมาณมาก 
10. มีฐานขอมูลจํานวนมาก 
11. ขาดมาตรฐานดานการจัดการขอมูล 

(WO) 
1. สงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต 

ใชเพ่ือลดกระบวนการทํางานท่ีซํ้าซอนระหวางรูปแบบ 
เอกสารและระบบสารสนเทศ อีกท้ังสามารถนําขอมูล 
ท่ี ไ ด ม า ใ ช ส นั บ ส นุ น ข อ มู ล แ บ บ  Real - Time 
(W3,W7,O3) 

2. นํานโยบายท่ีรัฐบาลสงเสริมการปฏิบัติงานใหเกิด 
การสนับสนุนการวิเคราะหขอมูลแบบ Real-Time 
(W7,O3) 

3. นํานโยบายท่ีรัฐบาลสงเสริมใหกระบวนการยุติธรรม 
มีการบูรณาการทํางานรวมกัน (W5,O3) 

4. นําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทํางานเพ่ือลดความ
ซํ้าซอน (W3,O5) 

5. สรางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลในการเชื่อมโยง
ขอมูลภายในกระทรวงยุ ติธรรม (W ท้ังหมด : O 
ท้ังหมด) 

6. สรางความตระหนักรู ในการวิ เคราะหกระบวนการ
ป ฏิ บั ติ ง าน เ พ่ื อ ล ด ค ว า ม ซํ้ า ซ อ น ข อ ง ข อ มู ล  
โดยการเชื่ อมโยงผ าน  Web Server (W3,W4,W5, 
W9,W10 : O3,O4) 

7. พัฒนาขอมูลของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมให
อยู ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสและพรอมแลกเปลี ่ยน
ระหวางกัน (W5,W10 : O3,O4) 

8. ปรับปรุงใหมี ระเบียบรองรับการลดใชกระดาษ 
(W15,O6) 

(WT) 
1. พัฒนาระบบสารสนเทศใหสามารถสนับสนุน

น โยบายอ งค ก ร ท่ี มี ก า ร เ ปลี่ ย น แปล งบ อ ย 
และใหสอดคลองกับเทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว (W3,T3) 

2. สรางความเขาใจกับหนวยงานในกระบวนการ 
ท่ี เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ก ร ะ บ ว น ก า ร ยุ ติ ธ ร ร ม  (IT 
Awareness) เ พ่ื อ ให เกิ ดการยอมรั บเอกสาร 
หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส ที ่ม ีความปลอดภัย 
อ าท ิ ศ า ล  และผู ปฏิบ ัต ิงานในกระบวนการ
ยุติธรรม (W ท้ังหมด : T1) 
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บทท่ี 2 สถานภาพการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม 

2.2 ผลการศึกษาปจจัยภายนอกที่เก่ียวของ 
ปจจัยภายนอกที่เกี่ยวของ อาทิ กรอบวิสัยทัศน เปาหมาย นโยบาย ยุทธศาสตรของภาครัฐที่เกี่ยวของ

กับแนวทางการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลกับกระทรวงยุติธรรม ประกอบดวย 
 
2.2.1 ประเทศไทย 4.0 

ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 คือ ประเทศไทยที่กาวสูประเทศผูมีรายไดสูงดวย  
“ผลิตภาพ” (Productivity) บนฐานแหงความรู นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค ซึ่งตองผสานกับการบริการ
คุณคาสูงบนฐานของวัฒนธรรม 

 

 
ภาพ 2.2-1 โมเดลประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 

 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม “5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย” ประกอบดวย 

1. กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
2. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness & Bio-Med) 
3. กลุมเครื่องมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม  

(Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 
4. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตที่เช่ือมตอและบังคับอุปกรณตาง ๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยี

สมองกลฝงตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) 
5. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง (Creative, Culture & High Value Services) 
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จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 พบว่า สิ่งที่ควรน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดท า
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 ดังนี้  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
2.2.2 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 2554-2563  

(ICT 2020) 
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 จะมีการพัฒนาอย่างฉลาด การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

และสังคมจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ และปัญญา และเป้าหมายหลัก คือ มีโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT  
ความเร็วสูงที่กระจายอย่างทั่วถึง ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน มีความรอบรู้ สามารถพัฒนา  
และใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทัน ท าให้เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• มีการน าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตั ว (Digital, IoT, 
Artificial Intelligence & Embedded Technology) มาประยุกต์ใช้
กับการให้บริการทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
หน่วยงานภายนอก ผู้บริหาร และภาคประชาชน อาทิ ระบบโต้ตอบ
อัตโนมัติ (Chat Bot) 

 

ยกระดับการให้บริการ 
 

• มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรให้ทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

พัฒนาทักษะด้าน ICT 



บทท่ี 2 สถานภาพการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม 

วิสัยทัศน 

 
ภาพ 2.2-2 วิสัยทัศนของกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  

ระยะ พ.ศ. 2554-2563 (ICT 2020) 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของกรอบนโยบาย ICT2020 ได กําหนดยุทธศาสตร เ พ่ือการพัฒนา  
7 ยุทธศาสตร ดังภาพ 2.2-3 

 

 
 

ภาพ 2.2-3 กรอบนโยบาย ICT2020 
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ยุทธศาสตรที่ 1:  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ICT ที่เปนอินเทอรเน็ตความเร็วสูง หรือการสื่อสารรูปแบบอ่ืน 
ที่เปน Broadband ใหมีความทันสมัย มีการกระจายอยางทั่วถึง และมีความมั่นคงปลอดภัย
สามารถรองรับความตองการของภาคสวนตาง ๆ ได 

ยุทธศาสตรที่ 2:  พัฒนาทุนมนุษยที่มีความสามารถในการพัฒนา และใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
มีวิจารณญาณ และรู เทาทัน รวมถึงพัฒนาบุคลากร ICT ที่มีความรูความสามารถ  
และความเช่ียวชาญระดับมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตรที่ 3:  ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT เพ่ือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 
และนํารายไดเขาประเทศ โดยใชโอกาสจากการรวมกลุมเศรษฐกิจ การเปดการคาเสรี  
และประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 4:  ใช  ICT เ พ่ือสรางนวัตกรรมการบริการของภาครัฐที่สามารถใหบริการประชาชน  
และธุรกิจทุกภาคสวนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรที่ 5:  พัฒนาและประยุกต ICT เพ่ือสรางความเขมแข็งของภาคการผลิต ใหสามารถพ่ึงตนเอง 
และแขงขันไดในระดับโลก โดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบริการ และเศรษฐกิจสรางสรรค 
เพ่ือเพ่ิมสัดสวนภาคบริการในโครงสรางเศรษฐกิจโดยรวม 

ยุทธศาสตรที่ 6:  พัฒนาและประยุกต ICT เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ และสังคม โดยสราง 
ความเสมอภาคของโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร และบริการสาธารณะสําหรับประชาชน 
ทุกกลุม โดยเฉพาะบริการพ้ืนฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตอยางมีสุขภาวะที่ ดี ไดแก  
บริการดานการศึกษา และบริการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตรที่ 7:  พัฒนาและประยุกต ICT เ พ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมที่ เปนมิตร 
กับสิ่งแวดลอม 

จากการศึกษากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563  
ของประเทศไทย พบวา ยุทธศาสตรที่ควรนํามาประยุกตใชรวมกับการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 ดังน้ี 
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• เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางเลือกหลากหลายเส้นทางที่ ใช้เชื่อมโยง
หน่วยงานในสังกัด มีโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และมีความม่ันคงปลอดภัยสูง 

 

ยุทธศาสตร์ที่  1: พัฒนาโครงสร้ าง
พื้ นฐาน ICT ที่ เป็ นอินเทอร์ เ น็ ต 
ความเร็วสูง หรือการสื่อสารรูปแบบอ่ืน
ที่เป็น Broadband ให้มีความทันสมัย  
มีการกระจายอย่ างทั่ วถึ ง  และมี 
ความม่ันคงปลอดภัย สามารถรองรับ 
ความต้องการของภาคส่วนต่าง  ๆได้ 

• มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นระบบ 
และเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งมีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และความต้องการ  
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ทักษะใหม่ ๆ ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาเชิงความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมเชิงบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

ยุทธศาสตร์ที่  2: พัฒนาทุนมนุษย์ 
ที่มีความสามารถในการพัฒนา และใช้
สารสนเทศอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ  
มีวิจารณญาณ และรู้ เท่าทัน รวมถึง
พั ฒนาบุ คลากร  ICT ที่ มี คว ามรู้
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญระดับ
มาตรฐานสากล 

• ส่งเสริม และพัฒนาช่องทาง หรือ กลไกทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูล และมีปฏิสัมพันธ์กับภาครัฐ 
เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก และมีทางเลือกที่หลากหลาย 
ในการใช้บริการของภาครัฐ ซ่ึงรวมถึงการจัดให้มีบริการที่สามารถ
เข้าถึงผ่านทางอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ไร้สายเพิ่มมากขึ้น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6: พัฒนาและประยุกต์ 
ICT เพื่อลดความหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ  
และสังคม โดยสร้างความเสมอภาค 
ของโอกาสในการเข้ าถึ งทรัพยากร  
และบริการสาธารณะส าหรับประชาชน
ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะบริ การพื้ นฐาน 
ที่ จ าเป็นต่ อการด ารงชี วิตอย่ างมี 
สุขภาวะที่ดี ได้แก่ บริการด้านการศึกษา 
และบริการสาธารณสุข 
 

• มีการประยุกต์ ใช้ เทค โนโลยีดิ จิทั ล ในการสร้างน วัต กรรม  
ในการให้บริการของภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเวลา 
และมีความม่ันคงปลอดภัยสูง 

 

ยุทธศาสตร์ที่  4: ใช้  ICT เพื่อสร้ าง
นวัตกรรมการบริ การของภาครั ฐ 
ที่ ส าม าร ถ ให้ บ ริ ก า รป ร ะ ช า ช น  
และธุ ร กิ จทุ กภาคส่ วนได้ อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ มีความม่ันคงปลอดภัย 
และมีธรรมาภิบาล 

• ส่ง เสริมการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีดิ จิทั ลในการปฏิบั ติ ง าน  
เพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้กระดาษ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาและประยุกต์ 
ICT  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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2.2.3 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) 

 
 

ภาพ 2.2-4 วิสัยทัศน “ปฏิรูปประเทศไทยสูยุคดิจิทัลไทยแลนด” 
 

เพ่ือใหวิสัยทัศนและเปาหมายในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมดวยเทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผล 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจึงไดกําหนด กรอบยุทธศาสตรการพัฒนา 6 ดาน คือ 

 
 

ภาพ 2.2-5 กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) 
 

ยุทธศาสตรที่ 1: พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมทั่วประเทศ 
ยุทธศาสตรที่ 2: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตรที่ 3: สรางสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตรที่ 4: ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 
ยุทธศาสตรที่ 5: พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ยุทธศาสตรที่ 6: สรางความเช่ือมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
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 จากการศึกษาแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) พบว่า 
ยุทธศาสตร์ที่ควรน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• ระบบโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงยุติธรรมจะครอบคลุม 
และมีความม่ันคงปลอดภัยระดับสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาโครงสร้าง
พื้ นฐานดิ จิทั ลประสิท ธิภาพสูง 
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

• สร้างข้อมูลที่เป็นมาตรฐานพร้อมเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน และ/หรือ 
ให้บริการมากขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6: สร้างความเชื่อม่ัน
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

• มีนวัตกรรมการให้บริการทุกภาคส่วน การใช้งานระบบจะง่ายขึ้น  
หรือมีหลากหลายทางเลือกมากขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ปรับเปลี่ยนภาครัฐ
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

• ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของกระทรวงยุติธรรมผ่านระบบดิจิทัล
ได้มากขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างสังคมคุณภาพ
ที่ทั่วถึงเท่าเทียม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

• การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรมได้รับการสนับสนุนมากขึ้น 

• ประชาชนทั่วไป หรือ End-User มีความรู้การใช้งานระบบมากขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่  5: พัฒนาก าลังคน 
ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล 
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2.2.4 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2559-2561) 
วิสัยทัศนสูการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่กําหนดไว คือ 
“ใน 3 ปขางหนา ภาครัฐไทยจะยกระดับสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล ที่มีการบูรณาการระหวาง

หนวยงาน มีการดําเนินงานแบบอัจฉริยะ ใหบริการโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง และขับเคลื่อนใหเกิด 
การเปลี่ยนแปลงไดอยางแทจริง” สามารถกําหนดขีดความสามารถในเชิงดิจิทัลหลักของภาครัฐเปน  
26 ดาน ดังน้ี 

 

 
 
ยุทธศาสตรการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
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ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การพัฒนาและยกระดับ ขีดความสามารถ รองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2: การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การยกระดับความมั่นคง และเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน 

 
 จากการศึกษาแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) พบว่า 
ยุทธศาสตร์ที่ควรน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

• มุ่ ง เ น้ นการพัฒนาร ะบบ เทค โน โ ลยี ส า รสน เทศภาครั ฐ 
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูล  

• ยกระดับการให้บริการภาครัฐที่สะดวก รวดเร็ว และตรงกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ   

• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย
ระดับสากล 

• บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลาง ส าหรับบริการส่วนราชการ 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล 

• ยกระดับศักยภาพบุคลากรของกระทรวงยุติธรรม 
 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  1: ก า ร พั ฒ น า 
และยกระดับ ขีดความสามารถ
รองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 

• มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพื่อเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งในการรักษาความปลอดภัย โดยเปลี่ยนจากการแก้ไข
สถานการณ์มาเป็นการป้องกันก่อนเกิดเหตุมากขึ้น 

• ประยุกต์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) มาสนับสนุน
การตัดสินใจแบบ Real Time 

ยุ ทธศาสตร์ ที่  4: การ ยกร ะ ดั บ 
ความม่ันคง และเพิ่มความปลอดภัย
ของประชาชน 
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2.2.5 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2558-2561 
 วิสัยทัศน์  

 
 
  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1:  พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2:  บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3:  พัฒนาระบบปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4:  พัฒนากฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  

ทั้งในและต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5:  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
จากการที่ได้ศึกษาแผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2558-2561 พบว่า ยุทธศาสตร ์

ที่ควรน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกบัการจัดท าแผนปฏิบัตกิารดจิิทลักระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

“หลักประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล” 

• ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของกระทรวงยุติธรรมผ่านระบบ
ดิจิทัลได้มากขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1: พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริการประชาชน
ให้เข้าถึงความยุติธรรม 

• การใช้งานระบบจะต้องถูกออกแบบและพัฒนาโดยค านึงถึงระบบ
ที่บูรณาการข้อมูลร่วมกัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4: พัฒนา
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม  
แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กับ 
ทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ 

• การใช้งานระบบจะต้องถูกออกแบบและพัฒนาโดยค า นึ งถึ ง 
ระบบที่บูรณาการข้อมูลร่วมกัน และมีมาตรฐานข้อมูลระดับสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5: พัฒนา
ระบบบริหารจัดการโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 
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2.2.6 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2559-2562 
วิสัยทัศน์ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1: ยกระดับคุณภาพความพร้อมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
ยุทธศาสตร์ที 2: บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนวัตกรรมกระบวนการยุติธรรม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4: พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้เอื้อต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม 

จากการที่ได้ศึกษาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม พ.ศ.2559-2562 พบว่า 
ยุทธศาสตร์ที่ควรน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการจดัท าแผนปฏิบัติการดิจิทลักระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

“การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้กระบวนการยุติธรรมรวดเร็ว  
ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม” 

• มีการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้หน่วยงานมีความพร้อมเพิ่ มขึ้ น 
ในด้านโครงสร้างพื้นฐานหรือเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้สามารถรับมือ  
กับการปฏิบัติ งาน และสามารถส่งต่อข้อมูลให้ เป็นประโยชน์ 
ต่อการยกระดับการให้บริการ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  1: ยกร ะดั บ 
คุณภาพความพร้อมของหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรม 

• มีการสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน 
เพื่อพัฒนาช่องทางการให้บริการผ่านระบบสารสนเทศที่ตอบสนอง 
ต่อความต้องการและมีความม่ันคงปลอดภัยสูง 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  2: บู รณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนวัตกรรม
กระบวนการยุติธรรม 

• มีการด าเนินการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  3: การพัฒนา 
และบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ
กระบวนการยุติธรรม 

• มีการสนับสนุนให้มีกฎหมายในการรองรับต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการผลักดัน
นโยบายด้านการจัดท ามาตรฐาน และการบูรณาการข้อมูล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนากฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับให้ เ อ้ือต่ อ 
การ ใช้ เทค โนโลยี ส าร ส น เท ศ
กระบวนการยุติธรรม 
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2.2.7 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน  ปี 2563 (ASEAN ICT 
Masterplan 2020) 

แผนแม่บท AIM 2020 มี เป้าหมายส าคัญในการสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
มีการน า ICT สมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างการเจริญเติบโตของอาเซียน โดยมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ (Smart City) สร้างโอกาสด้าน ICT ที่หลากหลาย เกิดตลาดดิจิทัล 
และชุมชนออนไลน์ที่มั่นคงปลอดภัย 

 
วิสัยทัศน์  

 
 
 
 

 
แผนแม่บท AIM 2020 ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การพัฒนาและการปรับเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2: การรวมตัวและการสร้างพลังของประชาชนด้วย ICT  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การสร้างนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5: การพัฒนาทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ท่ี 6: ICT ในตลาดเดียว  
ยุทธศาสตร์ท่ี 7: สื่อและเนื้อหารูปแบบใหม่  
ยุทธศาสตร์ท่ี 8: ความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศและการรับรองความปลอดภัย 
  

“มุ่งสู่การน าอาเซียนสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีใช้ดิจิทัลอย่างมั่นคง ปลอดภัย 
ยั่งยืน และสามารถปรับเปลี่ยนได้ อันจะก่อให้เกิดประชาคมอาเซียนท่ีขับเคลื่อน 

ด้วยนวัตกรรม มีความเท่าเทียมท่ัวถึง และเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน” 
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จากการที่ได้ศึกษาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ปี 2563 (ASEAN ICT 
Masterplan 2020) พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ควรน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 ดังนี ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• จัดท ามาตรฐานและแอปพลิเคชันส าหรับข้อมูลเปิด (Open Data) 
และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3: การสร้างนวัตกรรม 

• ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เข้มแข็งอย่างต่อเน่ือง เพื่อการเติบโต 
และความส าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  4: ก า ร พั ฒ น า
โครงสร้างพื้นฐาน ICT 

• พัฒนากรอบแนวคิดในการยกระดับทักษะบุคลากร และจัดท า 
แผนการน าทางฝึกอบรมพัฒนาด้าน  ICT และน าหลักสูตรด้ าน 
การเฝ้าติดตามเครือข่าย และการประเมินความปลอดภัยมาจัด
ฝึกอบรมจริง 

ยุทธศาสตร์ที่  5: การพัฒนาทุน
มนุษย ์

• จัดท าแนวทางปฏิบัติที่ใช้ก ากับดูแลและมาตรฐานในการใช้งานข้อมูล
ของกระทรวงยุติธรรม เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 
ที่เก่ียวข้อง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6: ICT ในตลาดเดียว 

• จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารระดับสูง บุคลากร
และประชาชน เพื่อการน าข้อมูลมาพัฒนาสื่อ และเน้ือหาให้เหมาะสม
กับยุคปัจจุบัน 

ยุทธศาสตร์ที่  7: สื่อและเน้ือหา
รูปแบบใหม ่

• พัฒนาโครงการในการอบรมเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของโครงข่าย 
โดยให้มีการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยเป็นระยะ ๆ ให้กับ
บุคลากรกระทรวงยุติธรรมและส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
และสร้ า งแนวทางปฏิบั ติที่ เหมาะสมที่ สุ ด เพื่ อ ให้ด า เ นินไป 
อย่างต่อเน่ืองและมีการให้ความรู้ด้านการกู้คืนระบบจากภัยพิบัติต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ ที่  8: ความ ม่ันคง
ปลอดภัยทางสารสนเทศและการ
รับรองความปลอดภัย 
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2.2.8 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ. 2558-2561 
วิสัยทัศน์ 
  
 
 

 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1:  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2:  การก าหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ และระบบงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3:  การยกระดับศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรศาลยุติธรรม  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4:  การบูรณาการข้อมูลคดีศาลยุติธรรมด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดท า

ฐานข้อมูลกลางสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5:  การพัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการติดต่อสื่อสาร 

 
จากการศึกษากรอบนโยบายของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ. 2558-2561 

พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ควรน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 
ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ศาลยุติธรรมน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี
และการบริหารงาน ศาลยุติธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ  

โปร่งใส เป็นธรรมแก่ประชาชน” 

• ประยุกต์ ใช้ ก าร เ ชื่ อ มโ ยงข้ อมู ล ร่ วม กับระบบ ง าน e-Office  
และ e-Court ของศาลยุติธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่  1 : การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพิจารณา
พิพากษาคด ี

• มีมาตรฐานด้ าน เทคโนโลยี สารสนเทศ เป็ นกร อบแนวท า ง 
การปฏิบัติ งาน และการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศ (Security Management) รวมถึงมีการเสนอปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และระบบงานที่ เ ก่ีย วข้ อง 
เพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
กับหน่วยงานอ่ืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การก าหนดมาตรฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเสนอ
ปรับปรุ งแก้ ไขกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และระบบงานที่เก่ียวข้อง 
เพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 



บทท่ี 2 สถานภาพการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• มีฐานขอมูลกลางท่ีสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางกระทรวงยุติธรรม และหนวยงานภายนอกผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลไดท่ัวถึง 
สะดวก และรวดเร็ว 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การบูรณาการขอมูล
คดีศาลยุติธรรมดวยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือการจัดทําฐานขอมูลกลาง 
สนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี 

• ยกระดับประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานของกระทรวงยุติธรรมตาม
มาตรฐานสากลในการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศใหรองรับการปฏิบัติงานตาง ๆ ของสวนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม และสามารถเชื่อมโยงกันระหวางสวนราชการได
อยางท่ัวถึง ม่ันคง และปลอดภัย 

 

 
ยุทธศาสตรที่ 5: การพัฒนาโครงสราง
และเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เอ้ือตอการติดตอสื่อสาร 
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2.2.9 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 
พระราชบัญญัติฉบับน้ีเปนกฎหมายอาญาที่ระบุความผิดที่เก่ียวของกับการใชคอมพิวเตอร

โดยผิดกฎหมาย ทุกมาตราของกฎหมายฉบับน้ีระบุใหเปนความผิดทางอาญาที่ยอมความไมได (ยกเวนมาตรา 
16 เพียงมาตราเดียวที่เปนความผิดอาญาที่ยอมความได) โดยพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 มีการแบงประเภทตามมาตราไวดังตอไปน้ี  

 

บทลงโทษสําหรับผูกระทําผิด พ.ร.บ. วาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 
ฐานความผิด โทษจําคุก โทษปรับ 

มาตรา 5 การเขาถึงระบบคอมพิวเตอรโดยมิชอบ ไมเกิน 6 เดือน ไมเกิน 10,000 บาท 

มาตรา 6 การเปดเผยมาตรการปองกัน 
การเขาถึงระบบคอมพิวเตอรท่ีผูอ่ืน
จัดทําขึ้นเปนการเฉพาะโดยมิชอบ 

ไมเกิน 1 ป ไมเกิน 20,000 บาท 

มาตรา 7 การเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยมิชอบ ไมเกิน 2 ป ไมเกิน 40,000 บาท 

มาตรา 8 การดักรับขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืน
โดยมิชอบ 

ไมเกิน 3 ป ไมเกิน 60,000 บาท 

มาตรา 9 การทําใหเสียหาย ทําลาย แกไข 
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมขอมูลคอมพิวเตอร
โดยมิชอบ 

ไมเกิน 5 ป ไมเกิน 100,000 บาท 

มาตรา 10 การกระทําเพ่ือใหการทํางาน 
ของระบบคอมพิวเตอรของผูอ่ืน 
ไมสามารถทํางานไดตามปกติ 

ไมเกิน 5 ป ไมเกิน 100,000 บาท 

มาตรา 11 การสงขอมูลคอมพิวเตอรรบกวน 
การใชระบบคอมพิวเตอรของคนอ่ืน 
โดยปกติสุข (Spam Mail) 

ไมมี ไมเกิน 100,000 บาท 

มาตรา 12 การกระทําผิดตอความม่ันคง  
(1) กอใหเกิดความเสียหายแกขอมูล 

คอมพิวเตอรของประชาชน 
(2) กอใหเกิดความเสียหายตอ 

ความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ/
เศรษฐกิจ 

(3) การกระทําความผิดตาม (2)  
เปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกชีวิต 

ไมเกิน 10 ป 
 
 

3 ป - 15 ป 
 
 

10 ป - 20 ป 

และไมเกิน 200,000 บาท 
 
 

และ 60,000 - 300,000 บาท 
 
 

ไมมี 

มาตรา 13 การจําหนายชุดคําสั่งท่ีจัดทําขึ้น  
เพ่ือนําไปใชเปนเครื่องมือ 
ในการกระทําความผิด 

ไมเกิน 1 ป ไมเกิน 20,000 บาท 

มาตรา 14 การใชระบบคอมพิวเตอรทําความผิดอ่ืน 
(เผยแพรเนื้อหาอันไมเหมาะสม) 

ไมเกิน 5 ป ไมเกิน 100,000 บาท 

มาตรา 15 ผูใหบริการจงใจสนับสนุน หรือยินยอม 
ใหมีการกระทําความผิดตามมาตรา 14 

ตองระวางโทษ
เชนเดียวกับผูกระทํา

ความผิดตามมาตรา 14 

ตองระวางโทษ 
เชนเดียวกับผูกระทําความผิด

ตามมาตรา 14 
มาตรา 16 การตกแตงขอมูลคอมพิวเตอร 

ท่ีเปนภาพของบุคคล 
ไมเกิน 3 ป ไมเกิน 60,000 บาท 
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จากการศึกษาพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 พบวา 
ยุทธศาสตรที่ควรนํามาประยุกตใชรวมกับการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 
ดังน้ี   

บทลงโทษสําหรับผูกระทําผิด พ.ร.บ. วาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ความเก่ียวของ 
ฐานความผิด โทษจําคุก โทษปรับ มีการนําพระราชบัญญัติ 

วาดวยการกระทําความผิด
เกี่ ย วกั บคอม พิ ว เตอ ร   
พ.ศ .  2550 ในมาตรา ท่ี
เ กี่ ย ว ข อ ง ม า กํ า ห น ด
แนวทางดานความม่ันคง
ปลอดภัยและบุคลากรควร
ตระหนักถึงความปลอดภัย
ใ น ก า ร ใ ช ง า น ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรา 5 การเขาถึงระบบคอมพิวเตอร 
โดยมิชอบ 

ไมเกิน 6 เดือน ไมเกิน 10,000 บาท 

มาตรา 6 การเปดเผยมาตรการปองกัน 
การเขาถึงระบบคอมพิวเตอร 
ท่ีผูอ่ืนจัดทําขึ้นเปนการเฉพาะโดย
มิชอบ 

ไมเกิน 1 ป ไมเกิน 20,000 บาท 

มาตรา 7 การเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอร 
โดยมิชอบ 

ไมเกิน 2 ป ไมเกิน 40,000 บาท 

มาตรา 8 การดักรับขอมูลคอมพิวเตอร 
ของผูอ่ืนโดยมิชอบ 

ไมเกิน 3 ป ไมเกิน 60,000 บาท 

มาตรา 9 การทําใหเสียหาย ทําลาย แกไข 
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมขอมูล 
คอมพิวเตอรโดยมิชอบ 

ไมเกิน 5 ป ไมเกิน 100,000 บาท 

มาตรา 10 การกระทําเพ่ือใหการทํางาน 
ของระบบคอมพิวเตอรของผูอ่ืน 
ไมสามารถทํางานไดตามปกติ 

ไมเกิน 5 ป ไมเกิน 100,000 บาท 

มาตรา 11 การสงขอมูลคอมพิวเตอรรบกวน
การใชระบบคอมพิวเตอรของคน
อ่ืนโดยปกติสุข (Spam Mail) 

ไมมี ไมเกิน 100,000 บาท 

มาตรา 12 การกระทําผิดตอความม่ันคง  
(1) กอใหเกิดความเสียหายแกขอมูล 

คอมพิวเตอรของประชาชน 
(2) กอใหเกิดความเสียหายตอ 

ความม่ันคงปลอดภัยของ
ประเทศ/เศรษฐกิจ 

(3) การกระทําความผิดตาม (2)  
เปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกชีวิต 

ไมเกิน 10 ป 
 
 

3 ป - 15 ป 
 
 

10 ป - 20 ป 

และไมเกิน 200,000 บาท 
 
 

และ 60,000 - 300,000 บาท 
 
 

ไมมี 

มาตรา 13 การจําหนายชุดคําสั่งท่ีจัดทําขึ้น  
เพ่ือนําไปใชเปนเครื่องมือ 
ในการกระทําความผิด 

ไมเกิน 1 ป ไมเกิน 20,000 บาท 

มาตรา 14 การใชระบบคอมพิวเตอร 
ทําความผิดอ่ืน (เผยแพรเนื้อหา 
อันไมเหมาะสม) 

ไมเกิน 5 ป ไมเกิน 100,000 บาท 

มาตรา 15 ผูใหบริการจงใจสนับสนุน  
หรือ ยินยอมใหมีการกระทําความผิด 

ตองระวางโทษ
เชนเดียวกับผูกระทํา

ความผิด 

ตองระวางโทษ 
เชนเดียวกับผูกระทํา

ความผิด 
มาตรา 16 การตกแตงขอมูลคอมพิวเตอร 

ท่ีเปนภาพของบุคคล 
ไมเกิน 3 ป ไมเกิน 60,000 บาท 
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2.2.10 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 
พระราชบัญญัติฉบับน้ีเปนกฎหมายอาญาที่ระบุความผิดที่เก่ียวของกับการใชคอมพิวเตอร

โดยผิดกฎหมาย ปรับปรุง และเพ่ิมเติมจากพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
พ.ศ. 2550 ทุกมาตราของกฎหมายฉบับน้ีระบุใหเปนความผิดทางอาญาที่ยอมความไมได (ยกเวนมาตรา 16 
เพียงมาตราเดียวที่เปนความผิดอาญาที่ยอมความได) โดยพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 มีการเปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ดังตอไปน้ี 

 
 

 
  มีการนําพระราชบัญญัติวา

ดวยการกระทําความผิด
เ ก่ี ย ว กั บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร   
พ . ศ .  2560 ใ น ม า ต ร า 
ที่ เ ก่ี ย ว ข อ ง ม า กํ า ห น ด
แนวทางดานความมั่นคง
ปลอดภัย และบุคลากรควร
ตระหนักถึงความปลอดภัย
ใ น ก า ร ใ ช ง า น ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความเก่ียวของ 

ที่มา: ilaw.or.th 
 

พ.ร.บ. คอมพิวเตอรฯ 
พ.ศ. 2550 

 

พ.ร.บ. คอมพิวเตอรฯ พ.ศ. 2560 
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2.2.11 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติวา บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูล หรือขาวสารสาธารณะในครอบครอง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลน้ันจะกระทบ
ตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสีย อันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอ่ืน  
ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ  โดยไดแบงตามหมวดดังตอไปน้ี 
 
 

หมวด เกี่ยวกับ 
หมวดที่ 1 การเปดเผยขอมูลขาวสาร 
หมวดที่ 2 ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย 
หมวดที่ 3 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
หมวดที่ 4 เอกสารประวัติศาสตร 
หมวดที่ 5 คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
หมวดที่ 6 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
หมวดที่ 7 บทลงโทษ 
บทเฉพาะกาล  

 
จากการศึกษาพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พบวา ยุทธศาสตรที ่

ควรนํามาประยุกตใชรวมกับการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 ดังน้ี 
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หลักการพระราชบัญญัติ ความเกี่ยวของ 
การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูล
ขาวสารเกี่ ยวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐ 
เปนสิ่ งจํ าเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดง 
ความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตอง 
กับความเปนจริง อันเปนการสงเสริมใหมีความเปน
รัฐบาลโดยประชาชนมากย่ิงขึ้น สมควรกําหนดให
ประชาชนมีสิทธิได รูขอมูลขาวสารของราชการ  
โดยมีขอยกเวน อันไมตองเปดเผยท่ีแจงชัดและจํากัด
เฉพาะขอมูลขาวสารท่ีหากเปดเผยแลวจะเกิด 
ความเสียหายตอประเทศชาติหรือตอประโยชน 
ท่ีสําคัญของเอกชน 

มีการใชพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ในการเป ด เผยข อม ูลข าวสารของส วนราชการในส ังก ัด
กระทรวงยุติธรรม โดยคํานึงความถูกตองในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ ไดแก ขอมูลขาวสารท่ีไมสามารถ
เปดเผยได ขอมูลขาวสารท่ีเปดเผยได และขอมูลขาวสาร 
สวนบุคคล  เ พ่ือ ท่ีประชาชนมีสิทธิได รับ รูขอมูลขาวสาร 
ของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

 
2.2.12 แนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Trends)  

Gartner ซึ่ ง เปนบริษัทวิจัยและใหคําแนะนําดาน IT ในสหรัฐอเมริกา  ไดประกาศ  
10 เทคโนโลยีที่ จะมีผลตอป  2017 ซึ่ งจะทําให เ กิดการเปลี่ ยนแปลงในการตัดสินใจเ ชิง ธุร กิจ  
การตลาด และการทํางานในองคกรตาง ๆ ในอนาคตเทคโนโลยีจะถูกฝงเขาไปในทุกสิ่งของโลกธุรกิจ  
ทําใหเกิดบริการดิจิทัล (Digital Services) ที่มีระบบอัจฉริยะที่อยู เ บ้ืองหลัง ระบบโครงขาย (Mesh)  
ที่เช่ือมโยง คน อุปกรณ เน้ือหา และบริการตาง ๆ เขาดวยกันน้ีจะถูกเรียกวา Intelligent Digital Mesh 
ผูบริหารองคกรจําเปนจะตองศึกษาและทําความเขาใจกับระบบ Intelligent Digital Mesh น้ี เพ่ือปรับองคกร
ใหสามารถรองรับกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ได Gartner แบง 10 
เทคโนโลยีออกเปน 3 กลุม ดังภาพ 2.2-6 

 

 
 

ภาพ 2.2-6 Top 10 Strategic Technology Trends for 2017 
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Technology Trends For 2017 ความเก่ียวของ 
1. Artificial Intelligence 
and Advanced Machine 
Learning 

AI และ Machine Learning ซ่ึ งประกอบดวย
เทคโนโลยีและเทคนิคตาง ๆ จํานวนมาก  
อ า ทิ  Deep Learning, Neural Networks  
และ Natural-Language Processing (NLP) 
ไดเริ่มจะมีการนําเทคนิคท่ีกาวหนาขึ้น เพ่ือมา
สรางระบบท่ีสามารถจะเขาใจ เรียนรู พยากรณ 
ปรับเปลี่ยนแก ไข และมีศักยภาพในการท่ี
สามารถทํางานได เองโดยมีการปอนขอมูล 
จากมนุษยเพียงเล็กนอย 

มีการประยุกตใชกับการวิเคราะหขอมูล
ขนาดใหญ หรือ การวิเคราะหพฤติกรรม
ของผูรองเรียน รองทุกข 

2. Intelligent Apps การเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสรางการทํางาน
ขององคกรจากเดิม โดยจะมีการทํางาน 
ท่ีงายขึ้น และผูปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น มีการประยุกตใช AI และ Machine 
Learning เ พ่ื อ ส ร า ง แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น ใ ห ม  
อ า ทิ  Virtual Personal Assistants (VPAs) 
หรือ ปรับปรุงแอปพลิเคชันเดิม 

มี การประ ยุกต ใช  AI และ  Machine 
Learning เ พ่ือสรางแอปพลิ เคชันใหม 
ท่ีสามารถรองรับการปฏิบัติงานไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ อาทิ ระบบการใหบริการ
ประชาชนรูปแบบใหม 

3. Intelligent Things Intelligent Things ห ม า ย ถึ ง  อุ ป ก ร ณ 
และสิ่งของตาง ๆ จะมีการประยุกตใช AI  
และ Machine Learning ซ่ึงก็จะทําใหอุปกรณ
สามารถมีพฤติกรรมท่ีโตตอบกับสภาพแวดลอม
และผูคนได ซ่ึง Intelligent Things จะแบง
ออกเปนสามกลุมใหญคือ หุนยนต โดรน  
และยานพาหนะอิสระ (Autonomous Vehicles) 
ซ่ึงในอนาคต Intelligent Things จะเปลี่ยน
รูปแบบจาก Stand-alone เปนแบบ Collaboration 
ท่ี จะเ ห็นอุปกรณ เหล านี้ สามารถทํางาน 
รวมกันได 

มีการประยุกตใชอุปกรณ อาทิ หุนยนต 
โดรน และยานพาหนะอิสระ (Autonomous 
Vehicles) สํ า ห รั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น 
นอกสถานท่ีของสวนราชการในสังกัด 
กระทรวงยุติธรรม 

4. Virtual Reality and 
Augmented Reality 

เทคโนโลยี VR และ AR ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
วิ ธี การท่ีผู คนโต ตอบกับผู อ่ื น หรือ ระบบ
ซอฟตแวรอ่ืน ๆ  อาทิ Head-mounted Displays 
(HMDs) ซ่ึงเปนเครื่องแสดงผล หรือเทคโนโลยี 
Projection ท่ี อาจถูกรวมเข าไปในอุปกรณ 
สวมใสอาทิ แวนตา หรือหมวกกันน็อก ทําใหเรา
สามารถเห็นภาพเสมือนจาก Digital Mesh App  

มี ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช เ ค ร่ื อ ง แ ส ด ง ผ ล  
ห รื อ เ ทค โน โล ยี  Projection ร ว มกั บ 
การปฏิบั ติ งานนอกสถาน ท่ีของส วน
ราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

5. Digital Twins เปน Sensor ท่ีติดอยูกับผลิตภัณฑท่ีสามารถ
สงขอมูลกลับมา เพ่ือนํามาใชสํ าหรับการ
วางแผน หรือการพยากรณขอมูล 

มีการประยุกตใชเทคโนโลยี Digital Twins 
เพ่ือการวิเคราะหขอมูล การพยากรณ
ข อ มู ล  เ พ่ื อป ร ะกอบ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ  
หรือวางแผน 
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Technology Trends For 2017 ความเกี่ยวข้อง 
6. Blockchains and 
Distributed Ledgers 

รายการข้อมูลต่าง ๆ ที่ เข้ารหัส และเก็บไว้ 
อย่างถาวร ซ่ึงจะเผยแพร่กันระหว่างผู้เก่ียวข้อง 
ในเครือข่าย โดยข้อมูลแต่ละชุดก็จะเก็บเวลา
อ้างอิงและการเชื่อมโยงกับรายการข้อมูลต่าง ๆ  
โดยผู้ มีสิทธ์ิเข้าถึงข้อมูลสามารถตรวจสอบ
รายการข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น 

มีการประยุกต์ใช้ร่วมกับการใช้ระบุตัวตน 
การออกใบรับรอง หรือแม้แต่การใช้ใน 
ข้อสัญญาต่าง ๆ ได้ 

7. Conversational 
System 

ระบบติดต่อกับผู้ใช้แบบการสนทนา จะท าให้
ค นและ อุปกร ณ์ โ ต้ ต อบ กันด้ วยการพูด  
หรือ การเขียนด้วยภาษาทั่ว ๆ  ไป โดยไม่ต้อง
ใช้ค าสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ 

Conversational System เป็นการติดต่อ 
สื่อสารกับบุคลากร หรือ ประชาชนทั่วไป
ที่ต้องการสอบถามข้อมูลข่าวสาร โดยเป็น
ลั กษณะแบบ Chat Bot การสนทนา 
มี ค ว า ม ซั บ ซ้ อ น  อ า ทิ  ก า ร จั ด เ ก็ บ 
การสอบปากค าพยานในเหตุการณ์อาจ 
ท าให้อุปกรณ์สามารถแสดงผลลัพธ์ยาก ๆ 
ได้ อาทิ ภาพของผู้ต้องสงสัย  

8. Mesh App and 
Service Architecture 

มี การ เปลี่ ยนแปลงสถาปั ตยกรรม ไ อที   
เทคโนโลยี  และ เครื่ อง มือที่ จะ ใช้ ในการ
ออกแบบและพัฒนา Solution หลายช่องทาง
ที่จะสนับสนุนผู้ใช้จ านวนมากที่ มีบทบาท 
ที่ หลากหลาย โดยอาจใช้ อุปกรณ์ต่ าง  ๆ  
มาติดต่อกันผ่านเครือข่ายจ านวนมาก 

การท า ใ ห้ เ ทค โน โ ลยี เ พิ่ ม ช่ อ ง ท า ง 
ในการเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารกัน โดยใช้ 
Miniservices , Microservices และ APLs 
ต่ าง  ๆ  ที่ มี ในส่ วนราชการ ใน สั ง กั ด
กระทรวงยุติธรรมมีอยู่ อาทิ ระบบ Cloud 
ของกระทรวงยุติธรรม 

9. Digital Technology 
Platform 

บล็อกที่รวมเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
เพื่อที่จะก าหนดรูปแบบการท างานร่วมกัน 
ใ น ก า ร ที่ จ ะ ส ร้ า ง  App แ ล ะ  Services  
โดยประกอบด้วยแพลตฟอร์ม 5 ส่วน คือ 
Information System Platform, Customer 
Experience Platform, Analytics and Intelligence 
Patform, loT Platform และ Business Ecosystem 
Platform  

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
สามารถพัฒนาแพลตฟอร์มและท างาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10. Adaptive Security 
Architecture 

การเข้ามาของ Intelligent Digital Mesh, Digital 
Technology Platforms และสถาปัตยกรรม
แอปพลิเคชันจะท าให้ระบบความปลอดภัยไอทีที่
ซับซ้อนยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันภัยคุกคามไซเบอร์ 
หรือ “Hacker Industry” ก็มีการพัฒนาไปอย่าง
มาก และมีการใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนและเทคนิค
ที่เก่งขึ้น โดยเฉพาะความปลอดภัยที่อาจเกิดจาก
การใช้ระบบ IoT 

กระทรวงยุ ติ ธ ร ร มต้ อ ง มี ก าร รั ก ษา 
ความม่ันคงปลอดภัยระดับสูงสุด ในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศ 
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บริษัท Gartner ได้ท านายแนวโน้มทางด้านธุรกิจไอที1 ในอนาคตนับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป 
โดยจะมีแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีที่ครอบคลุมทุกธุรกิจ ดังนี้ 

1. ภายในปี 2564 ผู้ใช้งาน 100 ล้านคนจะซื้อสินค้าผ่านทาง Augmented Reality  
เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) จะเป็นที่นิยมน ามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ และสามารถ
สร้างนวัตกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่  โดยใช้อุปกรณ์ Mobile Device จะเป็นตัวเช่ือม
ระหว่างโลกแห่งความเป็นจริง และโลกของดิจิทัลเข้าด้วยกัน 
 

2. ภายในปี 2563 ร้อยละ 30 ของการเข้าถึงข้อมูลภายใน Website จะไม่ต้องใช้หน้าจออีกต่อไป 
เทคโนโลยีที่ใช้เสียงเป็นหลักในการเข้าถึงข้อมูล อาทิ Google Home หรือ Amazon Echo นั้น
จะช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องอาศัยหน้าจอแสดงผลอีกต่อไป 
และกลายเป็นจุดก าเนิดของ Platform แบบ Voice-First Interaction โดยจะสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้จากทุกที่ทุกเวลา 
 

3. ภายในปี 2562 ร้อยละ 20 ของแบรนด์ต่าง ๆ จะเลิกพัฒนา Mobile Application 
อง ค์กรต่ า ง  ๆ  จ ะ เ ริ่ มประหยัดค่ า ใ ช้จ่ าย  ด้ วยการหยุ ดพัฒนา  Mobile Application  
หรือ หยุดการจ้างพัฒนา เนื่องจากมีปัญหา อาทิ ความยุ่งยากในการติดตั้ง และค่าใช้จ่ายในการลงทนุ  
ท าให้ปัจจุบันมีการสนใจการพัฒนาในรูปแบบ Mobile Web Application ซึ่ งเข้าถึงได้ง่าย  
สามารถปรับเปลี่ยนตามรูปแบบของอุปกรณ์เคลื่อนที่ไร้สาย 
 

4. ภายในปี 2563 การวิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยให้วิธีการท างานของแรงงานกว่า 1,000 ล้านคนทั่วโลกดีข้ึน 
การ วิเคราะห์ ข้อมูล  Context ส าหรับผู้ ใ ช้งานแต่ละคนได้นั้นมีความก้ าวหน้ามากข้ึน  
และเริ่มน าศาสตร์ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง อาทิ Psychology, Social Neuroscience และ Cognitive 
Science มาประยุกต์ใช้มากยิ่งข้ึน 
 

5. ภายในปี 2566 ธุรกิจที่ใช้ Blockchain เป็นหลัก จะมีมูลค่า 10,000 ล้านเหรียญ 
Blockchain จะกลายเป็นเทคโนโลยีหลักแห่งอนาคต ส าหรับการบันทึก Transaction ต่าง ๆ  
ที่เกิดข้ึนได้อย่างปลอดภัย และโปร่งใส ท าให้ทุก ๆ การแลกเปลี่ยนเกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว 
ภายในเวลาหลักนาที และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
 

6. ภายในปี 2564 ร้อยละ 20 ของกิจกรรมต่าง ๆ  ในชีวิตประจ าวันของผู้คนจะเกี่ยวข้องกับดิจิทัล
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล จะเข้าไปมีบทบาทในชีวิตของผู้คนมากข้ึน 

 

จากแนวโน้มทางด้านธุรกิจไอที ในอนาคตนับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป ถือเป็นโอกาสที่จะสามารถ
เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้ในอนาคต อาทิ แนวโน้มการใช้
อุปกรณ์ Mobile Device ที่ เพิ่มข้ึน ถือเป็นโอกาสที่ประชาชนจะเข้าถึงบริการของกระทรวงยุติธรรม 
ได้มากยิ่ง ข้ึน หรือ แนวโน้มการเลิกพัฒนา Mobile Application เนื่องจากการพัฒนารูปแบบ Mobile 
Application นั้นจะมีค่าใช้จ่าย และเข้าถึงได้ยาก ไม่คุ้มกับการลงทุน ส่งผลให้ทิศทางการพัฒนาบริการต่าง ๆ   
ของกระทรวงยุติธรรม จะเป็นการพัฒนาในลักษณะ Web Application ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
การเข้าถึงได้จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ไร้สายทุกประเภท เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลและบริการของกระทรวงยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา 
 

1ที่มา: http://www.gartner.com/newsroom/id/3482117 

https://www.gartner.com/newsroom/id/3482117
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และแนวโน้มการพัฒนาระบบเทคโนโลยีในอนาคต (Technology Trend) นับตั้งแต่ปี 2560  
เป็นต้นไป ส่งผลกระทบต่อการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2560-2564 ทั้งในเรื่องการวางแผน  
การออกแบบ และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต ซึ่งก้าวเข้าสู่ยุค 3rd Generation Platform  
ตามภาพ 2.2-7  

 
ภาพ 2.2-7 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน 

ได้ก้าวเขา้สู่ยุค 3rd Platform2 
 
แพลตฟอร์มยุคที่ 3 (3rd Generation Platform) คือ แพลตฟอร์ม หรือ สภาพแวดล้อมที่มีการใช้

อย่างแพร่หลายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของทั้งภาครัฐและเอกชน โดย มีการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

แพลตฟอร์มยุคที่  1 คือ ยุคของการใช้ระบบ Mainframe ระบบสารสนเทศพัฒนาข้ึนมา 
เพื่อประมวลผลบนระบบ Mainframe เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจากมุมมองขององค์กร ยุคนี้ผู้ใช้งานต้องท าตามระบบ 
อย่างเดียว และการท างานของระบบมีความซับซ้อน 

แพลตฟอร์มยุคที่ 2 คือ ยุคของการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ในยุคนี้ระบบต่าง ๆ ส่วนใหญ่ของภาครัฐ 
และเอกชนจะมีการเช่ือมโยงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนมาก ผู้ใช้งานมีการใช้งานได้ง่ายและสะดวกข้ึน 
สามารถใช้งานได้จากภายในและภายนอกองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา: 
2http://www.idc.com/prodserv/3rd-platform/ 
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ปัจจุบันได้เข้าสู่แพลตฟอร์มยุคที่  3 ผู้ใช้งานมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน สามารถเข้าถึงจากอุปกรณ์ 
ที่หลากหลาย ระบบจึงต้องท างานได้อย่างรวดเร็ว สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายตามความต้องการ  
ท าให้องค์กรส่วนใหญ่ต้องยอมรับการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดข้ึน อาทิ ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ลดลง 

 
เทคโนโลยีหลักของ 3rd Generation Platform ประกอบไปด้วย 
 
- Cloud 

เทคโนโลยี Cloud คือ การให้บริการที่ครอบคลุมการประมวลผลทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยสามารถเลือกก าลังการประมวลผล หรือ เลือกจ านวนทรัพยากร 
ได้ตามความต้องการ สามารถเข้า ถึ งได้จากทุกที่  ทุก เวลาผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิ  
โทรศัพท์เคลื่อนที่ไร้สาย เครื่องคอมพิวเตอร์ บริการหลักของเทคโนโลยี Cloud มี 3 แบบ ได้แก่ 
(1) Software as a Service (SaaS) เป็นการเช่าใช้บริการซอฟต์แวร์ หรือแอปพลิเคชัน 

ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยประมวลผลบนระบบของผู้ให้บริการ  
(2) Platform as a Service (PaaS) ผู้ให้บริการจะจัดเตรียมฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และชุดค าสั่ง

ต่าง ๆ เพื่อรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน  
(3) Infrastructure as a Service (IaaS) เป็นการ เ ช่าใ ช้ระบบโครงสร้ างพื้ นฐาน อาทิ   

หน่วยประมวลผล ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่ายเสมือน (Virtualization) 
 

- Mobility 
เทคโนโลยี Mobility คือ การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายไร้สาย ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ใช้งาน 
ผ่านอุปกรณ์ไร้สายเคลื่อนที่เพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก ดังนั้นการพัฒนาระบบสารสนเทศในอนาคต
ต้องค านึงถึงรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้งานที่เปลี่ยนไป ต้องสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์  
ที่หลากหลาย เข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา สะดวกและรวดเร็ว ทันต่อความต้องการ อาทิ  
รองรับการให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านอุปกรณ์ไร้สายเคลื่อนที่ 
 

- Big Data/Analytics 
เทคโนโลยี Big Data/Analytics คือ การน าข้อมูลขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการต่าง ๆ 
มาวิเคราะห์ เพื่อให้สามารถเข้าใจผู้ใช้งานขององค์กร หรือ เพื่อปรับเปลี่ยน หรือพัฒนาการให้บริการ
ขององค์กร หรือ สนับสนุนด้านการตัดสินใจ 
 

- Social Business 
เทคโนโลยี Social Business คือ การติดต่อสื่อสารที่รองรับการใช้งานจ านวนมากจากผู้ใช้งาน 
ทั่วโลก และเป็นระบบที่มีผู้ใช้งานตลอดเวลา เทคโนโลยี Social ดังกล่าว เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่ง
ที่ผู้พัฒนาระบบควรต้องค านึงถึง เพราะจะท าให้องค์กรสามารถเข้าถึงผู้ใช้งานได้ง่าย สะดวก 
และรวดเร็วมากขึ้น 
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ตาราง 2.2-1 ความสัมพันธ์ของนโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 

นโยบายภาครัฐที่เก่ียวข้อง 
ความเก่ียวข้อง 

ด้านนโยบาย ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ด้านข้อมูล ด้านระบบ
สารสนเทศ 

ด้าน 
การบริการ 

ด้าน
บุคลากร 

ประเทศไทย 4.0 -  -    
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของประเทศไทย 
ระยะ พ.ศ. 2554-2563 (ICT 2020) 

      

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม (Digital Thailand) 

      

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ของประเทศไทย ระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. 2559-2561) 

-     - 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2558-2561 

 -    - 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการยุติธรรม  
พ.ศ. 2559-2562 

 - - - -  

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การสื่อสารอาเซียน ปี 2563 
(ASEAN ICT Masterplan 2020) 

      

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2558-2561 

- -  - - - 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  
พ.ศ. 2550 

      

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  
พ.ศ. 2560 

      

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ พ.ศ. 2540 

 -  - - - 

แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(Technology Trends) 

-     - 
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 จากตาราง แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
กระทรวงยุติธรรมในด้านต่าง ๆ ที่ควรค านึงถึง ได้แก่ 

1) ประเทศไทย 4.0 มีแนวทางการด าเนินงานที่กระทรวงยุติธรรมสามารถน ามาประยุกต์ ใช้ 
กับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านระบบสารสนเทศ ด้านการบริการ 
และด้านบุคลากร 

2) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 2554-2563 
(ICT 2020) มีแนวทางการด าเนินงานที่กระทรวงยุติธรรมสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ ด้านนโยบาย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านข้อมูล ด้านระบบสารสนเทศ  
ด้านการบริการ และด้านบุคลากร 

3) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) มีแนวทางการด าเนินงาน 
ที่กระทรวงยุติธรรมสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ ด้านนโยบาย  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านข้อมูล ด้านระบบสารสนเทศ ด้านการบริการ และด้านบุคลากร 

4) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี  (พ.ศ.  2559-2561) มีแนวทาง 
การด าเนินงานที่กระทรวงยุติธรรมสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  
อาทิ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านข้อมูล ด้านระบบสารสนเทศ และด้านการบริการ 

5) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2558-2561 มีแนวทางการด าเนินงานที่กระทรวงยุติธรรม
สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ ด้านนโยบาย ด้านข้อมูล  
ด้านระบบสารสนเทศ และด้านการบริการ  

6) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม พ.ศ.  2559-2562 มีแนวทาง 
การด าเนินงานที่กระทรวงยุติธรรมสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  
อาทิ ด้านนโยบาย และด้านบุคลากร 

7) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ปี 2563 (ASEAN ICT Masterplan 
2020) มีแนวทางการด าเนินงานที่กระทรวงยุติธรรมสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ ด้านนโยบาย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านข้อมูล ด้านระบบสารสนเทศ 
ด้านการบริการ และด้านบุคลากร 

8) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ. 2558-2561 มีแนวทางการด าเนินงาน 
ที่กระทรวงยุติธรรมสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ ด้านข้อมูล 

9) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีการก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงานด้านนโยบาย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านข้อมูล ด้านระบบสารสนเทศ ด้านการบรกิาร 
และด้านบุคลากร 

10) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 มีการก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงานด้านนโยบาย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านข้อมูล ด้านระบบสารสนเทศ ด้านการบรกิาร 
และด้านบุคลากร 

11) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
ด้านนโยบาย และด้านข้อมูล 

12) แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Trends) มีผลกระทบต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
กระทรวงยุติธรรม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านข้อมูล ด้านระบบสารสนเทศ และด้านการบริการ 
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การออกแบบด้านเทคโนโลยีดิจิทลัของกระทรวงยุติธรรม             
ในภาพรวม 
 

กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวงยุติธรรม
เป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการประจ าทั่วไป เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยี ดิจิทัล เพื่อให้กระทรวงยุติธรรม 
เป็นศูนย์กลางการบรกิารและบริหารสว่นราชการ มีกรอบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัทีชั่ดเจน ซึ่งพิจารณา
จากทิศทางของการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลือ่นการปฏิบัติงานและสร้างนวัตกรรม
การให้บริการส าหรับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจและยุทธศาสตร์
บรรลุเป้าหมายได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน โดยจะค านึงถึงการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบนัให้เกิด
ประโยชน์ ต่อยอดการพัฒนาระบบสารสนเทศเดิมที่มีประสิทธิภาพ เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในการออกแบบ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรมในภาพรวม ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) หลักการที่เกี่ยวข้อง
กับการออกแบบ อาทิ กรอบแนวทางการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร กรอบแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ
องค์กรแบบใหม่ 2) แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ในภาพรวม 
ของกระทรวงยุติธรรม 3) สถาปัตยกรรมระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 4) สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ   

 
3.1 หลักการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ 

กล่าวถึง หลักการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสถาปัตยกรรมต่าง ๆ อาทิ กรอบแนวทางการจัดท า
สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) กรอบแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศองค์กรแบบใหม่   

3.1.1 กรอบแนวทางการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร  
การจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร หรือ EA เปรียบได้กับการจัดท าแผนที่ภาพรวมขององค์กร

เพื่อแสดงให้เห็นถึงส่วนประกอบและความเช่ือมโยงต่าง ๆ ที่มีอยู่ในองค์กร ช่วยให้องค์กรสามารถมองเห็น
ความเช่ือมโยงของแต่ละส่วนในภาพรวม ท าให้การพัฒนาต่อยอด ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และการบ ารุงรักษา
สถาปัตยกรรมแต่ละระดับขององค์กรมีความคล่องตัวมากข้ึน สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของ
องค์กร ลดความซ้ าซ้อนของการปฏิบัติงาน ลดต้นทุนในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศต่าง ๆ  อีกทั้งยังช่วย
ในเรื่องของการจัดการด้านการลงทุน สามารถท าให้เกิดการลงทุนที่คุ้มค่ามากยิ่งข้ึน โดยองค์ประกอบหลัก 
ของ EA จะประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ 

บทท่ี 3 
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ภาพ 3.1-1 องค์ประกอบหลกัของ EA 

- สถาปัตยกรรมทางธุรกิจ (Business Architecture) เพื่อแสดงกลยุทธ์หลักขององค์กร 
โดยค านึงถึงเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ การด าเนินธุรกิจ ตลอดจน Business Process 
ของแต่ละหน่วยงาน  

- สถาปัตยกรรมด้านข้อมูล (Information Architecture) เพื่อแสดงข้อมูลทั้ งหมด 
ของแต่ละหน่วยงาน การไหลของข้อมูล หน่วยงานที่เป็นต้นน้ า กลางน้ า หรือ ปลายน้ า 

- สถาปัตยกรรมระบบงาน (Application Architecture) เพื่อแสดงระบบสารสนเทศ 
ในองค์กร และระบบสารสนเทศดังกล่าวสามารถรองรับธุรกิจองค์กรในด้านใดบ้าง 

- สถาปั ตยกรรมด้ านเทคนิค (Technical Architecture) เพื่ อแสดงโครงสร้ างทั้ งหมด 
ขององค์กร อาทิ โครงสร้างด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) โครงสร้างด้านซอฟต์แวร์ 
(Software) 

การท า EA ให้ประสบความส าเร็จนั้น ควรได้รับการสนับสนุนและผลักดันจากผูบ้รหิารองค์กร 
เพราะการจัดท าแผน EA ไม่ใช่งานด้าน ICT เพียงด้านเดียว หากแต่เป็นงานระดับองค์กร จึงต้องการ 
การสนับสนุนจากหลาย ๆ ฝ่ายที่มีความส าคัญในการผลักดันองค์กรให้ประสบความส าเร็จ เปรียบเสมือน  
การจัดท า EA เป็นการจัดระเบียบวัฒนธรรมในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการท างานระบบสารสนเทศ  
และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และเทคโนโลยี ตลอดจนช่วยให้สามารถ
พัฒนาและปรับปรุงองค์กรได้อย่างมีประสิท ธิภาพ และสิ่ งที่ส าคัญสิ่ งหนึ่ง  คือ การพิจารณาเลือก
Framework โดย EA Framework ในปัจจุบันมีทั้งที่เป็นลักษณะ Open Source และลักษณะทางการค้า 
(Commercial) ซึ่งองค์กรต่าง ๆ ให้ความสนใจประยุกต์ใช้ EA Framework ส าหรับแผน EA ที่หลากหลาย  
อาทิ The Zachman Framework for Enterprise Architecture (Zachman Framework), The Open Group 
Architecture Framework (TOGAF) แ ล ะ Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF)  
โดยแต่ละ Framework มีหลักการ ดังนี ้

http://zachmaninternational.com/2/Zachman_Framework.asp
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3.1.1.1 The Zachman Framework for Enterprise Architecture 
 The Zachman Framework แสดงดังภาพ 3.1-2 เป็นแนวคิดที่พิจารณา

องค์ประกอบเกี่ยวกับการสื่อสารโดยการสอบถามด้วย 6 ค าถามต่อไปนี้  
ใคร (Who) ท าอะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) ท าไม (Why)  
และอย่างไร (How) ค าถามเหล่านี้จะช่วยรวบรวม และวิเคราะห์เรื่องราว  
หรือ สิ่งต่าง ๆ รวมถึงการหาความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลของสิ่งเหล่านั้น 
องค์ประกอบที่สอง คือ มุมมองผูร้บัฟงั (ตามแนวตั้งของภาพ) เป็นองค์ประกอบ
ที่กล่าวถึง มุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ EA ในมุมมองต่าง ๆ  

 
ภาพ 3.1-2 The Zachman Framework for Enterprise Architecture 

 
3.1.1.2 The Open Group Architecture Framework (TOGAF) 

TOGAF เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า EA ที่กล่าวถึง วิธีการ ข้ันตอน 
เทคนิค และเครื่องมือในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร เรียกว่า Architecture 
Development Method (ADM) เพื่อแนะแนวการพัฒนาสถาปัตยกรรมทั้งหมด
ขององค์กร  

จุดเด่นที่ ส าคัญของ TOGAF คือ การวางกรอบแนวทางที่ ระบุ ถึง  
วิธีการ ข้ันตอน เทคนิค เครื่องมือที่ ใช้ในแต่ละข้ันตอน และความพร้อม 
ของข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร ซึ่งนับเป็นปัจจัยที่ส าคัญ 
ในการพัฒนาและ/หรือ ปรับปรุงสถาปั ตยกรรมองค์กรตามหลั กการ 
ขอ ง Architecture Development Method (ADM) ซึ่ งจ ะ แบ่ งแน วท า ง 
การด าเนินงานออกเป็น 9 ข้ันตอน แสดงรายละเอียด ดังภาพ 3.1-3 
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ภาพ 3.1-3 TOGAF Architecture Development Method 

 
โดยรายละเอียดแนวทางการดําเนินงานทั้ง 9 ขั้นตอน ประกอบไปดวย   

1) ขั้นตน (Preliminary) : อธิบายถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง TOGAF 
เพ่ือใหสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินงานขององคกร และระบุหลักการ
สถาปตยกรรม (Architecture Principle) ซึ่ งจะใช เปน โครงราง 
ในการออกแบบสถาปตยกรรมองคกร 

2) วิสัยทัศนสถาปตยกรรม (Architecture Vision) : อธิบายถึงกิจกรรม
ในขั้นตนของการพัฒนาสถาปตยกรรม ประกอบไปดวย การกําหนด
ขอบเขตของการพัฒนา (Scope) ระบุผูที่มีสวนไดสวนเสียตอการพัฒนา 
(Stakeholder) การปรับปรุงหลักการสถาปตยกรรมที่ ไดรับมา 
จากขั้นตน การจัดทําวิสัยทัศนสถาปตยกรรม (Architecture Vision) 
ซึ่งเปนการอธิบายพอสังเขปของสถาปตยกรรมองคกรในอนาคต  
และบอกถึงประโยชนที่จะไดรับจากความสําเร็จของการพัฒนา
สถาปตยกรรม  

3) สถาป ตยกรรมด าน ธุ รกิ จ  (Business Architecture) : อ ธิบายถึ ง 
การพัฒนาสถาป ตยกรรมด าน ธุรกิจ  เพ่ื อสนับสนุน วิสั ยทั ศน
สถาปตยกรรมตามที่ไดระบุไวในขั้นตอนกอนหนา  

                           หนา 3-4 
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4) สถาปตยกรรมดานระบบงาน (Information System Architecture) : 
อธิบายถึ งการพัฒนาสถาป ตยกรรมด านระบบงานสารสนเทศ  
เพ่ือสนับสนุนวิสัยทัศนสถาปตยกรรม  

5) สถาปตยกรรมดานเทคโนโลยี (Technology Architecture) : อธิบายถึง
การพัฒนาสถาปตยกรรมดานเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนวิสัยทัศน
สถาปตยกรรม  

6) โอกาสและแนวทางการแกปญหา (Opportunities and Solutions) : 
อธิบายถึ งการวางแผนในการดําเนินการพัฒนาสถาปตยกรรม 
ในดานตาง ๆ ตามที่ระบุไว พรอมทั้งกําหนดกรอบ หรือระยะเวลา 
การสงมอบงานตามแผนงาน  

7) การวางแผนการเปลี่ ยนแปลง (Migration Planning) : อธิบายถึง
รายละเอียดในการพัฒนาสถาปตยกรรมเพ่ือเปลี่ยนจากสถาปตยกรรม
ปจจุบัน (Baseline/Current Architecture) ไปสูสถาปตยกรรมเปาหมาย 
(Target/Future Architecture)  

8) การกํากับดูแลการดําเนินการ (Implementation Governance) : 
อธิบายถึงการกํากับดูแลการพัฒนาโครงการ หรือ กิจกรรมตาง ๆ  
ใหสอดคลองกับสถาปตยกรรมที่ ไดออกแบบไว โดยมีขั้นตอนดังน้ี  
ระบุทรัพยากร (Resources) และทักษะ (Skill) ที่จําเปนตอการพัฒนา
โครงการ แนวทาง และวิธีการแกไขปญหา ไปประยุกตใช (Guide for 
Applying Solution) ทบทวนความสอดคลองระหวางสิ่งที่กําลังพัฒนา
กับสถาปตยกรรมที่ออกแบบไว (Compliance Review)  

9) การจัดการการเปลี่ยนแปลงสถาปตยกรรม (Architecture Change 
Management) : อธิบายถึงการบริหารจัดการ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตอสถาปตยกรรมองคกร 
 

3.1.1.3 Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF) 
 Federal Enterprise Architecture (FEA) ได ให แนวทางในการจัดทํ า  
และการนําเอาสถาปตยกรรมองคกรไปใชงาน เรียกวา Federal Enterprise 
Architecture Framework หรือ FEAF ซึ่งแนวทางการพัฒนาสถาปตยกรรม
องค กรแบบ FEA จะมุ งเน นการสร างโม เดล หรือ แบบจํ าลองอ างอิ ง 
(Consolidated Reference Model) ที่สามารถนํากลับมาใชงานไดอีกในอนาคต 
ตลอดจนการจัดการความซับซอนของระบบสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ขององคกร เรียกวา Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF) 
โดยสามารถแบงออกเปน 6 แบบจําลอง ดังภาพ 3.1-4 
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ภาพ 3.1-4 Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF) 
 

1) แบบจ าลองอ้างอิงประสิทธิภาพองค์กร (Performance Reference 
Model) : อธิบายถึง วัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์กร และความสัมพันธ์
ระหว่างเป้ าหมายองค์กรกับองค์กรอื่น นอกจากนี้ ยั งรวมไปถึง 
การติดตาม และวัดประสิทธิภาพขององค์กร  

2) แบบจ าลองอ้างอิงธุรกิจ (Business Reference Model) : อธิบายถึง
บริการต่าง ๆ  (Business Services) ที่มีการใช้ร่วมกันภายในองค์กร
และระหว่างองค์กร และกระบวนการธุรกิจ  

3) แบบจ าลองอ้างอิงข้อมูล (Data Reference Model) : อธิบายถึง
การบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน และการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ตลอดทั้งองค์กร   

4) แบบจ าลองอ้างอิงแอปพลิเคชัน (Application Reference Model) : 
อธิบายถึง  การน า เอาแอปพลิเคชันมาใช้งานให ้สอดคล ้องก ับ
กระบวนการธุรกิจ  

5) แบบจ าลองอ้างอิงโครงสร้างพื้นฐาน ( Infrastructure Reference 
Model) : อธิบายถึง โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่ถูกน ามาใช้เพื่ออ านวย
ความสะดวกต่อการบริหารจัดการกับธุรกิจ  แอปพลิเคชัน ข้อมูล 
และความมั่นคงปลอดภัย  

6) แบบจ าลองอ้ างอิ งความมั่นคงปลอดภัย (Security Reference 
Model) : อธิบายถึงการออกแบบ และน ามาตรการควบคุม (Control) 
ความมั่นคงปลอดภัยไปใช้ เพื่อให้การด าเนินการด้านธุรกิจ และเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นไปด้วยการรักษาความลับ (Confidentiality) ความถูกต้อง 
(Integrity) ความพร้อมใช้ (Availability) ความโปร่งใส (Transparency) 
และตรวจสอบได้ (Accountability) รวมไปถึงการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง (Risk Management)  
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 FEAF ไดใหแนวทางการพัฒนาสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise 
Architecture Development) เชนเดียวกับ TOGAF แตมีขั้นตอนและรายละเอียด
ที่แตกตางกัน ดังน้ี  

1) การระบุและทวนสอบ (Identify and Validate) : ผู ที ่เกี ่ยวของ
รวมกันระบุความตองการ (Requirement) และขอบเขต (Scope) 
ในการพัฒนาสถาปตยกรรมองคกร พรอมทั้งทวนสอบ เพื่อใหมั่นใจ
ไดวามีความเขาใจตอความตองการตรงกัน ระบุตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ
องคกร และระบุบุคคลที่มีหนาที่รับผิดชอบตอการอนุมัติ (Approve) 
ความตองการในการเปลี่ยนแปลงสถาปตยกรรม  

2) การวิจัยและการสืบคน (Research and Leverage) : สํารวจสิ่งที่
องคกรมี หรือองคกรอ่ืนมี เพ่ือระบุถึงโอกาสที่จะนําเอาสิ่งที่มีอยูแลว  
มาปรับใชใหตรงกับความตองการที่ไดระบุไวในขอแรก  

3) การนิยามและการวางแผน (Define and Plan) : วิเคราะหและออกแบบ
สถาปตยกรรมองคกรในดานตาง ๆ อาทิ ยุทธศาสตร (Strategy) ธุรกิจ 
(Business) ขอมูล (Data) แอปพลิเคชัน (Application) โครงสรางพ้ืนฐาน 
(Infrastructure) และความมั่นคงปลอดภัย (Security) จัดทําแนวทาง 
(Roadmap) และแผน (Plan) การดําเนินงาน 

4) การลงทุนและการดําเนินการ (Invest and Execute) : ทําการตัดสินใจ
วาจะลงทุน หรือ ดําเนินการตามแผนที่ไดระบุไวหรือไม ยอนกลับไป
ปรับปรุงแผนใหมในกรณีตัดสินใจไมดําเนินการ การตัดสินใจวาไมลงทุน
อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ อาทิ นโยบาย เทคโนโลยี 
กระบวนการ หรือ ทรัพยากร  

5) การวัดผล (Perform and Measure) : วัดผลลัพธที่ เกิดขึ้นจาก 
การดําเนินงานในขั้นที่ 4 ดวยมาตรวัดที่ไดกําหนดขึ้นในขั้นตอนที่ 1 
ผลจากการวัดสามารถนําไปปรับปรุงแผนการพัฒนาในรอบตอไป 
 

3.1.2 กรอบแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศองคกรแบบใหม  
แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศขององคกรมีการพัฒนาไปอยางมากจากอดีต 

ถึงปจจุบัน เหตุผลหลักของการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นจาก 2 ปจจัยหลัก คือ ความซับซอนของความตองการ
ขององคกรที่มีเพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากสภาพการแขงขันตาง ๆ และความตองการการปรับเปลี่ยนที่บอยครั้ง
มากขึ้น การปรับเปลี่ยนที่ตองรอประมวลผลเปนระยะเวลานาน ไมสามารถตอบสนองความตองการได 
อีกตอไป  ทฤษฎีที ่เกี ่ยวข องก ับการพ ัฒนาระบบสารสนเทศ  เริ ่มจากการพัฒนาระบบในแบบเดิม  
คือ Waterfall และตามดวยแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบใหมที่เรียกวา Agile ที่ถูกออกแบบ
มาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของความตองการที่มากขึ้นในปจจุบัน การพัฒนาระบบแบบ Waterfall Process 
คือ การพัฒนาที ่จะตองทํากิจกรรมที ่เปนขั ้นตอนตั้งแตการวิเคราะหขอมูล การวางแผน การออกแบบ  
การเขียนโปรแกรม การทดสอบระบบ และสุดทาย คือ การนําระบบไปใชงาน และการบํารุงรักษาระบบ  
แสดงดังภาพ 3.1-5 
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ภาพ 3.1-5 แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ Waterfall Model 
 

ปญหาที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาดังกลาว คือ การพัฒนาใชเวลามาก และไมสามารถตอบสนอง 
ตอการเปลี่ยนแปลงขององคกร หรือ สภาพแวดลอมตาง ๆ ไดอยางทันทวงที ทําใหบอยครั้ง ระบบสารสนเทศ
ที่พัฒนาขึ้นดวยการพัฒนาในรูปแบบน้ี มักถูกมองวาไมทําตามความตองของผูใชงาน จากปญหาดังกลาว
ขางตน จึงเกิดแนวความคิดที่จะทําใหโครงการมีขนาดที่เล็กลง เพ่ือจะสามารถพัฒนา และนําสงใหกับผูใชงาน
ไดใชงานเร็วขึ้น อีกทั้งยังสามารถทราบถึงความตองการที่เปลี่ยนไปไดรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งการพัฒนาในแนวทาง
ดังกลาว มีแนวคิดอยูหลากหลายรูปแบบ แตรูปแบบที่เปนที่กลาวถึงในปจจุบันเปนอยางมาก และเปนที่ยอมรับ
ในบริษัทช้ันนําของโลก คือ แนวคิดที่ เรียกวา Agile Software Development หรือการพัฒนาซอฟตแวร 
(Software) แบบ Agile แสดงดังภาพ 3.1-6 
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ภาพ 3.1-6 แนวทางการพัฒนาซอฟตแวร แบบ Agile 

 
จากแนวทางการพัฒนาซอฟตแวร แบบ Agile ดังกลาว สามารถเปรียบเทียบความแตกตาง 

กับแนวทางการพัฒนาซอฟตแวร แบบ Waterfall ได ดังภาพ 3.1-7 

 
ภาพ 3.1-7 เปรียบเทียบระหวางแนวทางการพัฒนาซอฟตแวร แบบ Waterfall และ Agile 
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จากผลการศึกษาสภาพการใชงานระบบสารสนเทศของกระทรวงยุติธรรม พบวา  
ปญหาทางดานขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ที่มีความจําเปนในการปฏิบัติงานทั้งระดับผูบริหาร และระดับบุคลากร
ผูปฏิบัติงานมีปริมาณมาก ยุงยากตอการรวบรวมขอมูลที่กระจัดกระจายอยูในแตละสวนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม และหนวยงานภายนอก ดังน้ันเพ่ือใหกระทรวงยุติธรรมสามารถตอบสนองตอเหตุการณ 
และนโยบายตาง ๆ ไดอยางทันทวงที รองรับตอความผันผวนของความตองการ กระทรวงยุติธรรมจึงควร
ประยุกตใชการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ Agile ในการพัฒนา และ/หรือ ปรับปรุงระบบสารสนเทศตอไป 
ในอนาคต 
 

3.2 แนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture: EA) ในภาพรวม
ของกระทรวงยุติธรรม 

จากการศึกษาการปฏิบัติงานของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จะเห็นไดวา กระทรวงยุติธรรม
เปนหนวยงานที่ผูบริหารเห็นความสําคัญและใหการสนับสนุนระบบสารสนเทศ ทําใหมีระบบสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่ของหนวยงาน และระบบ Common Service เพ่ือใชบริการ
ดานการใหความรู และประชาสัมพันธ แตกระทรวงยุติธรรมยังประสบกับปญหา อุปสรรคในการพัฒนา 
ระบบสารสนเทศที่ยังไมครอบคลุมการปฏิบัติงานตามภารกิจตาง ๆ ทําใหไมตอบสนองตามความตองการ 
ของผูใชงานทั้งในดานระบบสารสนเทศที่ไมตรงตามการปฏิบัติงานของบุคลากร ทําใหบุคลากรยังคงปฏิบัติงาน
ในรูปแบบเอกสารเปนหลัก การพัฒนาระบบฐานขอมูลมีความซ้ําซอน และขอมูลในระบบสารสนเทศ 
ยังไมเปนปจจุบัน ทําใหขอมูลที่มีอยูไมสามารถนําไปวิเคราะหและจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรมแกผูบริหารได  

เพ่ือเปนการลดจํานวนระบบสารสนเทศที่มีอยูจํานวนมากในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน 
ของกระทรวงยุติธรรม การลดปริมาณการนําเขาขอมูล การจัดเก็บขอมูลที่มีคุณภาพ และตอบสนอง 
การทํางานในรูปแบบที่คุนเคย อาทิ การพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองตอ 
การปฏิบัติงานของบุคลากรในกระทรวงยุติธรรม และการติดตอสื่อสารผานโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่ 
ไรสาย โดยระบบสารสนเทศรูปแบบใหมที่พัฒนาขึ้น ควรไดรับการพัฒนามุงเนนการใชงานผานอุปกรณ
เคลื่อนที่ไรสาย ชวยลดการนําเขาขอมูลในรูปแบบเดิม สามารถแสดงผลขอมูลที่ถูกตอง และเปนปจจุบัน  
การใชงานที่สามารถทําไดทุกที่ทุกเวลา การจัดเก็บขอมูลควรมีฐานขอมูลหลักเพียงฐานขอมูลเดียว  
และเปนมาตรฐานที่เปนปจจุบัน เพ่ือใชเปนแหลงขอมูลอางอิง รองรับการตัดสินใจของผูบริหาร การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร และการบริการประชาชนได นอกจากน้ี กระทรวงยุติธรรมมีภารกิจและหนาที่ที่จําเปนตองอาศัย
การวิเคราะหขอมูลซึ่งมีแนวโนมที่สูงขึ้น เพ่ือใหเกิดการใชขอมูลที่มีอยูไดอยางเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งในดาน
การวางแผนเชิงนโยบาย การบริหารจัดการ ตลอดจนการใหบริการประชาชนจึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนา
ระบบวิเคราะหขอมูลที่มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

 จากทิศทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคตของกระทรวงยุติธรรม 
ในภาพรวมตองมีการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน เพ่ือรองรับการขยายตัวของปริมาณขอมูล 
ที่มากขึ้นในอนาคต โดยคํานึงถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัย การปองกันการเขาถึงขอมูล การกําหนดสิทธิ
ในการเขาใชงานระบบ และควบคุมการใชงานระบบสารสนเทศผานอุปกรณเคลื่อนที่ ทั้งน้ีการออกแบบ
สถาปตยกรรมองคกรกระทรวงยุติธรรม มีวัตถุประสงคในการออกแบบเพ่ือยกระดับบริการของกระทรวงยุติธรรม 
ใหมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย สามารถใชบริการไดงาย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยคํานึงถึง 
ผูที่มีสวนเก่ียวของกับการใชบริการของกระทรวงยุติธรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชน นอกจากน้ี 
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4 มุมมอง
(Viewpoints)

ผู้บริหาร

ส่วนราชการในสังกัด               
กระทรวงยุติธรรม

หน่วยงานภายนอก

ประชาชน

5 แบบจ าลอง
(Models)

ด้านช่องทางติดต่อ 
(Channel)

ด้านข้อมูล

(Data)

ด้านระบบงาน

(Application)

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(Infrastructure)

ด้านความม่ันคงปลอดภยั

(Security)

กระทรวงยุติธรรมได้ประยุกต์ใช้ กรอบแนวคิดและหลักการของ Zachman, TOGAF และ FEAF รวมถึ ง
สถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) มาใช้ออกแบบกรอบในการพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงยุติธรรม เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมยึดกรอบมุมมอง
ของสถาปัตยกรรมองค์กร  

ในการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรของแต่ละส่วนราชการ พบว่า มุมมองของสถาปัตยกรรมองค์กร 
ของกระทรวงยุติธรรม สามารถแบ่งออกเป็น 4 มุมมองหลัก (Viewpoint) ได้แก่ 1) มุมมองของผู้บริหาร  
2) มุมมองของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 3) มุมมองของหน่วยงานภายนอก และ 4) มุมมอง 
ของประชาชน โดยแต่ละมุมมองของสถาปัตยกรรมองค์กรนั้น จะมีมุมมองที่ครอบคลุมสถาปัตยกรรมองค์กร  
ในด้านต่าง ๆ (Enterprise Reference Models) ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านช่องทางติดต่อ 
(Channel) ด้ านข้อ มูล  (Data) ด้า นร ะบบงา น (Application) ด้ าน โคร งสร้า งพ้ืนฐาน  (Infrastructure)  
และด้านความม่ันคงปลอดภัย (Security) ดังภาพ 3.2-1 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3.2-1 กรอบมุมมองหลักของสถาปัตยกรรมองค์กรของส่วนราชการ 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

 



บทท่ี 3 การออกแบบดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรมในภาพรวม 

 
 

ภาพ 3.2-2 ผูมีสวนเก่ียวของกับการใชบริการของกระทรวงยุติธรรม 
 

 

 
 

ภาพ 3.2-3 ภาพรวมการออกแบบสถาปตยกรรมองคกรของกระทรวงยุติธรรม 
 

 จากภาพ 3.2-2 และภาพ 3.2-3 จะเห็นไดวาผูที่มีสวนเกี่ยวของกับมุมมองการออกแบบสถาปตยกรรม
องคกรของกระทรวงยุติธรรม ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก  

1) มุมมองผูบริหาร สามารถใชงานระบบสารสนเทศไดงายผานทางอุปกรณเคลื่อนที่ไรสาย  
และมีระบบวิเคราะหขอมูลเพ่ือชวยสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย อาทิ ขอมูลภาพรวม 
ในมุมมองที่หลากหลาย และความคิดเห็นดานตาง ๆ จากผูที่เก่ียวของ โดยกระทรวงยุติธรรม
จะใหบริการทั้งในสวนของขอมูล ระบบงาน ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน และความมั่นคงปลอดภัย  
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2) มุมมองหน่วยงานภายนอก สามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างสะดวก 
และรวดเร็วอย่างเป็นระบบ มีความม่ันคงปลอดภัยสูง โดยกระทรวงยุติธรรมจะให้บริการ  
ทัง้ในส่วนของข้อมูล ระบบงาน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และความม่ันคงปลอดภัย 

3) มุมมองส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน เพ่ือให้ข้อมูล 
เป็นมาตรฐาน สามารถเข้าถึงได้ง่าย ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว มีความม่ันคงปลอดภัยระดับสูง 
โดยกระทรวงยุติธรรมจะให้บริการทั้งในส่วนของข้อมูล ระบบงาน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
และความม่ันคงปลอดภัย 

4) มุมมองประชาชน สามารถเข้าถึงการบริการที่สะดวก และรวดเร็ว ผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ ไร้สาย 
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และปลอดภัย โดยกระทรวงยุติธรรมจะให้บริการ  
ทั้งในส่วนของระบบงาน และความม่ันคงปลอดภัย 
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ภาพ 3.2-4 กรอบการออกแบบสถาปตยกรรมองคกรของกระทรวงยุติธรรม 

 
จากภาพ 3.2-4 การออกแบบสถาปตยกรรมองคกรในอนาคตของกระทรวงยุติธรรม ไดออกแบบ

สถาปตยกรรมองคกรในดานตาง ๆ (Enterprise Reference Models) โดยแบงเปน 5 ดาน ไดแก  
1) ดานชองทางการติดตอ (Channel) หมายถึง ชองทางที่จะสามารถติดตอ หรือ การใหบริการ

ประชาชนที่เขามารับการบริการกับสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมไดอยางสะดวก 
และรวดเร็วยิ่งขึ้น อาทิ การติดตอหนวยงานโดยตรง การติดตอผานหนาเว็บไซตของสวนราชการ  

ระ
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โค
รง

สร
าง

พ
ื้นฐ

าน
 

ดานความม่ันคง
ปลอดภัย 

ระบบสารสนเทศ 
สําหรับใหบริการ 

หนวยงานภายนอก 

ระบบสารสนเทศ 
สําหรับใหบริการประชาชน 

ระบบสารสนเทศ 
สนับสนุนการตัดสินใจ 

ของผูบริหาร 

ระบบสารสนเทศขอมูล 
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของหนวยงานภายใน 

ขอมูลที่ถูกจัดเก็บ 
ในรูปแบบฐานขอมูล 

ขอมูลที่ไมไดจัดเก็บ 
ในรูปแบบฐานขอมูล 

ระบบปฏิบัติการ 

ฮารดแวร 

ระบบเครือขาย 

ระบบอํานวยการ  

นโยบายภาครัฐ 

นโยบาย 
ดานความม่ันคง

ปลอดภัย 

ระเบียบ ขอบังคับ  
และกฎหมาย 

การบริหาร 
จัดการความเสี่ยง 

มาตรฐาน 
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อ ติดตอผานบุคคล/สื่อสังคมออนไลน 

การเขาถึงขอมูล 
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2) ด้านระบบสารสน เทศ (Application) หมา ยถึง การพัฒนาระบบสารสนเทศและการน า 
ระบบสารสนเทศส่วนกลาง (Common) มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน  และการให้บริการ อาทิ 
ระบบสารสนเทศที่ร องรับการปฏิบั ติงาน  ระบบสารสนเทศที่ส ามารถใช้ข้อ มูลร่ วมกัน 
ระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ระบบวิเคราะห์สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน ระบบข้อมูลเชิงพ้ืนที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และระบบ 
การให้บริการกับหน่วยงานภายนอกและประชาชน 

3) ด้านข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อมูลส าหรับบริหารจัดการในภาพรวมระดับกระทรวง อาทิ ข้อมูล
ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ การเงินการบัญชี พัสดุครุภัณฑ์ ยุทธศาสตร์และแผนงาน  
ซ่ึงสามารถจัดเก็บได้ 2 แบบ คือ จัดเก็บในฐานข้อมูล และไม่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล  

4) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) หมายถึง การรองรับระบบสารสนเทศและการให้บริการ 
สนับสนุนการปฏิบัติงาน ซ่ึงระบบดังกล่าวเน้นการใช้งานและการน าเข้าข้อมูลผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที่ไร้สาย ระบบเครือข่ายหลัก และระบบส ารองข้อมูล ควรได้รับการปรับปรุงและเสริม
ประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงของข้อมูลที่จะมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต  ดังนั้น 
โครงสร้างพ้ืนฐานควรรองรับการเติบโตของข้อมูลที่มหาศาล (Big Data)  

5) ด้านความม่ันคงปลอดภัย (Security) หมายถึง การประเมินความเสี่ยงทั้งในกระบวนการบริหาร
จัดการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
รวมถึงพัฒนาปรับปรุงด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการมีมาตรฐานทางด้านการจัดเก็บและรูปแบบข้อมูลที่ มี
มาตรฐานเดียวกัน (Data Standard) ท าให้เกิดข้อมูลที่มีประสิทธิภาพต่อการใช้งานในอนาคต 

 
โดยแต่ละมุมมองของสถาปัตยกรรมองค์กรนั้น จะมีมุมมองต่อแบบจ าลอง (Enterprise Reference 

Model) ที่แตกต่างกัน แสดงดังภาพ 3.2-5 
 

 
 

ภาพ 3.2-5 รายละเอียดมุมมอง (Viewpoint) ในแต่ละแบบจ าลอง (Reference Model) 



บทที่ 3 กำรออกแบบด้ำนเทคโนโลยดิีจิทลัของกระทรวงยติุธรรมในภำพรวม 

                           หน้ำ 3-16 

 จากรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงกรอบแนวทางเพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
น าไปประยุ กต์ใช้ในการจั ดท า  ทบทวน  และปรับปรุงสถา ปัตยกรรมองค์กรของแ ต่ละส่ วนร าชกา ร  
โดยสิ่งที่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมต้องเตรียมการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม 
ในส่วนสถาปัตยกรรมองค์กรมี ดังต่อไปนี้ 

1) ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ/หน้าที่หลัก และประเมินสถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทีส่นับสนุน
ภารกิจ/หน้าที่หลักของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  

2) ออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรปัจจุบัน (As-Is) ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
โดยครอบคลุมสถาปัตยกรรมด้านธุรกิจ สถาปัตยกรรมด้านข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบ งาน 
และสถาปัตยกรรมด้านเทคนิค 

3) ออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรอนาคต (To-Be) เพ่ือการบริการด้า นเทคโนโลยี ดิจิทั ล  
โดยครอบคลุ มสถาปั ตยกรรมด้านธุ รกิจ สถาปั ตยกรรมด้านข้ อมูล สถาปั ตยกรรมระบบงาน  
และสถาปัตยกรรมด้านเทคนิคที่สอดคล้องกับกรอบแนวทางการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม 

4) วิเคราะห์ เปรียบ เทียบช่อ งว่าง (Gap Analysis) ระหว่างสถาปั ตยกรรมองค์กรปัจ จุบั น  
และสถาปัตยกรรมองค์กรอนาคตที่ออกแบบ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานในอนาคต 

5) ก าหนดแผนงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการน าสถาปัตยกรรมองค์กร  
ไปสู่การใช้งานจริง 

6) ติดตามและประเมินผลทบทวนการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรของส่วนราชการ ในสังกัด 
กระทรวงยุติธรรม  
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3.3 สถาปัตยกรรมระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล มีส่วนส าคัญอย่างมากในการสนับสนุนและให้บริการดิจิทัล  
และเป็นรากฐานของการพัฒนาและขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีเสถียรภาพ มีความพร้อมใช้งาน และมีความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนรองรับการขยายตัวในอนาคต   
โดยนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการให้บริการดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม มุ่งเน้นการบูรณาการ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและศูนย์คอมพิวเตอร์ (ICT and Data Center Consolidation) โดยให้กระทรวงยุติธรรม
จัดท าระบบคลาวด์เพื่อให้บริการภายในส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลที่มุ่งเน้นการท า ICT and Data Center Consolidation และอนุญาตให้หน่วยงานด้านความมั่นคง 
ของประเทศ สามารถด าเนินการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์และมีระบบคลาวด์ของตนเอง   

ระบบคลาวด์ของกระทรวงยุติธรรม (MOJ Cloud) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการกับส่วนราชการ 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในรูปแบบ Private Cloud ซึ่งเป็นการจัดท าระบบคลาวด์ เพื่อใช้ในกิจการ 
ของกระทรวงยุติธรรม โดยระบบจะติดตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก กระทรวงยุติธรรม (On premise) 
โดยให้บริการผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารของรัฐบาลและระบบเครือข่ายสื่อสารภายใต้การก ากับดูแล 
ของกระทรวงยุติธรรม ปัจจุบันกระทรวงยุติธรรม โดยส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ด าเนินการจัดท า
ระบบ MOJ Cloud ในระยะที่ 1 เป็นที่เรียบร้อย โดยเบื้องต้นการบริการระบบคลาวด์ที่จัดท าเป็นแบบ 
Infrastructure as a Service (IaaS) ในการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์เสมือน หน่วยจัดเก็บข้อมูลและเครือข่าย 
และให้บริการเพิ่มเติมในส่วนของระบบปฏิบัติการ ระบบจัดการฐานข้อมูล และระบบรักษาความปลอดภัย  
ในแบบ Platform as a Service (PaaS) บางส่วน ดังนั้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
จะเน้นการพัฒนาและขยายผลการให้บริการระบบ MOJ Cloud เพื่อรองรับการพัฒนาบริการดิจิทัล 
ของกระทรวงยุติธรรม โดยสามารถก าหนดสถาปัตยกรรมระบบ MOJ Cloud แสดงได้ตามภาพ 3.3-1 

 

 

ภาพ 3.3-1 สถาปัตยกรรมระบบ MOJ Cloud 
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จากภาพสามารถอธิบายองค์ประกอบของสถาปัตยกรรม MOJ Cloud ได้ดังนี้ 
- MOJ Data Center 

Facilities  
ในเลเยอร์นี้ เป็นการเตรียมระบบศูนย์คอมพิวเตอร์  เพื่ อรองรับ 
การให้บริการระบบ MOJ Cloud โดยมุ่ งเน้นให้ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมมีการรวบรวมและบูรณาการการใช้ทรัพยากร 
ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล และศูนย์คอมพิวเตอร์ร่วมกัน 
(ICT & Data Center Consolidation)  

- Security Management &                            
Data Privacy 

ใน เล เยอร์นี้ เป็ นการบริห ารความมั่ นคงปลอดภัย (Security 
Management) ระบบ MOJ Cloud และการป้องกันข้อมูล (Data Privacy) 
ที่อยู่ภายในระบบ MOJ Cloud ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล อาทิ 
ISO/IEC 27001 

- Service Management & 
Provisioning 

ในเลเยอร์นี้ เป็นการบริหารการให้บริการ  (Service Management)  
และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน (Service Provisioning) ส าหรับ
ระบบ MOJ Cloud เพื่ อจั ดเตรี ยมเครื่ องมื อและกระบวนการ 
ในการบริหารการให้บริการ Cloud ให้อยู่ ในระดับมาตรฐานสากล  
อาทิ ISO/IEC 20000 

- Infrastructure as a Service 
(IaaS) 

ในเล เยอร์ นี้ เป็ นการให้ บริ การโครงสร้ างพื้ นฐานของระบบ  
MOJ Cloud โดยจะกล่ าว ถึ งบ ริ ก ารที่ มี ก ารจั ด เต รี ยม ไว้ ให้  
ซึ่งการให้บริการในส่วนนี้ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะเป็น 
ผู้ จั ดเตรียมบริการในรูปแบบบริการกลาง (Common Services)  
อาทิ บริการ Virtual Machine บริการ Storage บริการ Network 

- Platform as a Service 
(PaaS) 

ในเลเยอร์นี้เป็นการให้บริการแพลตฟอร์มระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของระบบ MOJ Cloud โดยจะกล่าวถึงบริการที่มีการจัดเตรียมไว้ให้ 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
1) บริการแพลตฟอร์มกลาง (Common Platforms) บริการในส่วนน้ี

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะเป็นผู้ จัดเตรียมบริการ 
ในรูปแบบบริการกลาง (Common Services) อาทิ บริการ
แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม  Database บ ริ ก ารแ พ ล ต ฟ อ ร์ ม  Security  
บริการแพลตฟอร์มการพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยแพลตฟอร์ม 
ที่มีการจัดเตรียมต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของกระทรวงยุ ติ ธรรม  จะต้ องไม่ หลากหลาย 
เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ อาทิ  แพลตฟอร์ม Database  
ควรจะเน้นหลักที่ MS SQL และ MySQL  

2) บริการแพลตฟอร์มที่ จัด เตรียมโดยส่ วนราชการในสั งกั ด  
(Agency Platforms) บริการในส่วนน้ีกระทรวงยุติธรรมส่งเสริม
ให้ส่วนราชการในสังกัดจัดท าแพลตฟอร์มส าหรับการใช้งาน
ร่วมกัน (Shared Platforms) ส าหรับการสนับสนุนกลุ่มภารกิจ 
ที่รับผิดชอบ หรือที่ได้รับมอบหมายตามนโยบาย เพื่อการให้บริการ
ผ่าน MOJ Cloud ซึ่ งจะต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงยุติธรรมเช่นกัน 
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- Software as a Service 
(SaaS) 

ในเลเยอร์นี้ เป็นการให้บริการซอฟต์แวร์  หรือ ระบบสารสนเทศ 
ของระบบ MOJ Cloud โดยจะกล่าวถึง บริการที่มีการจัดเตรียมไว้ให้  
ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
1) บริการระบบสารสนเทศส าหรับประชาชน (Citizen Engage Apps) 

เป็นการรวบรวมระบบสารสนเทศส าหรับให้บริการประชาชน 
ที่จัดท าโดยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม อาทิ MOJ 
Mobile Web App Social Media  โดยกระทรวงยุติธรรมส่งเสริม
ให้ ส่ วนราชการน าระบบสารสนเทศมาติดตั้ งเพื่ อให้ บริการ 
ผ่าน MOJ Cloud 

2) บริการระบบสารสนเทศกระทรวงยุติธรรม (Enterprise Apps)  
เป็นการรวบรวมระบบสารสนเทศส าหรับให้บริการภายใน
กระทรวงยุติธรรม ที่จัดท าโดยส่วนราชการในสงักัดกระทรวงยุติธรรม 
อาทิ MOJ Mobile Web App Social Media  โดยกระทรวงยุติธรรม
ส่งเสริมให้ส่วนราชการน าระบบสารสนเทศมาติดต้ังเพื่อให้บริการ
ผ่าน MOJ Cloud หรือเป็นระบบสารสนเทศที่จัดท าโดยหน่วยงาน
ภายนอกและทุ กหน่ วยงานในสั งกัดของกระทรวงยุติ ธรรม  
อาทิ ระบบ DPIS 

3) บริการระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Productivity 
Apps) เป็นระบบสารสนเทศกลางเพื่อเป็นบริการกลาง(Common 
Services) โดยส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้จัดเตรียม 
อ าทิ  e-Mail Office Automation VDO Conference ทั้ ง นี้ 
ในส่ วนของระบบสารสน เทศสนับ สนุนการป ฏิบั ติ งาน  
ทางกระทรวงยุติธรรม สามารถพิจารณาเลือกการจัดท า SaaS 
เพื่ อการให้บริการข้ึนมาเอง หรือ การใช้บริการ Public SaaS  
ที่มีความน่าเช่ือถือในการให้บริการ อาทิ MS Office 365 Google 
Business Suite  หรือ โดยพิ จารณาจากปัจจัยด้านการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ค่าใช้จ่ายระยะสั้นและระยะยาว  
การจัดการการให้บริการ 

- Application Integration ในเลเยอร์นี้เป็นการกล่าวถึงเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการบูรณาการระบบ
สารสนเทศ (Application Integration) ส าหรับสนับสนุนการให้บริการ 
MOJ Cloud  

- User/ Admin Portal ในเลเยอร์นี้ เป็นการกล่าวถึง Portal กลางส าหรับสนับสนุนผู้ใช้งาน 
และผู้ดูแลระบบ (User/ Admin Portal) ในการใช้บริการ และดูแลระบบ 
MOJ Cloud 

- Report and Analytics ในเลเยอร์นี้เป็นการกล่าวถึง การจัดเตรียมรายงานและข้อมูลวิเคราะห์ 
(Report and Analytics) ส าหรับสรุปรายงานและสถิติการใช้ งาน 
ระบบ MOJ Cloud 
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- Governance & 
Compliance 

ในเลเยอรน้ีเปนการกลาวถึงการกํากับดูแลธรรมาภิบาลและการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบต าง ๆ (Governance & Compliance) ของระบบ  
MOJ Cloud ซึ่งกระทรวงยุติธรรมจะตองกําหนดภารกิจหนาที่หนวยงาน 
เพ่ื อกํากับดูแลเชิงนโยบาย และตรวจประเมินการใช งานระบบ  
MOJ Cloud 

 
จากสถาปตยกรรมระบบ MOJ Cloud ที่กลาวไปขางตนน้ัน จะเห็นไดวา MOJ Cloud ถือวาเปน

ระบบโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลหลักของกระทรวงยุติธรรม ที่มีการบูรณาการทั้งในดานการใชงาน
โครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ดานการเช่ือมโยงระบบสารสนเทศและแพลตฟอรม ดานขอมูล  
ตลอดจนดานบริการดิจิทัล ดังน้ันทิศทางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงจะเนน 
การจัดเตรียมระบบโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับการใหบริการ MOJ Cloud และการสราง 
ระบบเครือขายสื่อสารขอมูลในการเช่ือมโยงหนวยงาน และเพ่ือการบริการดิจิทัลโดยใช MOJ Cloud  
เปนศูนยกลาง โดยสถาปตยกรรมระบบโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม 
สามารถแสดงไดตามภาพ 3.3-2 

 

 

ภาพ 3.3-2 สถาปตยกรรมระบบโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทลั 
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จากภาพสามารถอธิบายไดสถาปตยกรรมระบบโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรมได ดังน้ี 
- ศูนยคอมพิวเตอรหลัก 

กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงยุติธรรม มุงเนนการบูรณาการการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
และศูนยคอมพิวเตอร (ICT and Data Center Consolidation)  
โดยส งเสริม ให ส วนราชการในสั งกั ดกระทรวงยุ ติ ธรรมใช 
ศู นย คอม พิ วเตอร  และ MOJ Cloud ร วมกั น  โดยป จจุ บั น 
กระทรวงยุ ติธรรมมีศูนยคอมพิวเตอรหลัก  อยู  2 แห ง คือ  
ศูนยคอมพิวเตอรหลักแห งที่ ห น่ึ ง ต้ั งอ ยูที่ อาคารที่ ทํ าการ 
กระทรวงยุติธรรมปจจุบัน (ในอนาคตจะยายไปกอสรางใหม  
ณ อาคารที่ทําการใหมกระทรวงยุติธรรม และศูนยคอมพิวเตอรหลัก
แหงที่ สอง (ศูนยคอมพิวเตอรสํารอง) ต้ังอยู ในสวนภูมิภาค  
ตามสถาป ตยกรรมฯ ศู นย คอม พิ วเตอรหลั กทั้ งสองแห ง 
ถูกกําหนดใหทํางานเสมือนเปนเน้ือเดียวกันแบบ Active-Active 
และมี High Availability สูง เปนระบบสํารองซึ่งกันและกันทั้ง 2 แหง 
และมีการออกแบบและบริหารความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจน 
การบริหารการใหบริการเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากล   
เพ่ือสนับสนุนการใหบริการ MOJ Cloud ใหมีความนาเช่ือถือ  
มีเสถียรภาพ และมั่นคงปลอดภัย โดยศูนยคอมพิวเตอรหลัก 
ทั้งสองแหงจะตองมีระบบโครงสรางพ้ืนฐานและการรักษาความ
ปลอดภัยที่อยูในระดับเดียวกันและทัดเทียมกัน ดังน้ันทิศทาง 
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยี ดิจิทั ลสําหรับศูนย
คอมพิวเตอรหลักจะเนนการพัฒนาตามแนวทางที่กลาวไว 
ขางตน  ทั้ งน้ี ในการกอสรางหรือจัดทํ าศูนยคอมพิวเตอรหลัก 
ของกระทรวงยุติธรรมจําเปนตองอางอิงมาตรฐาน อาทิ มาตรฐาน 
Data Center สําหรับประเทศไทย ของวิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทย EIA/TIA 942 และ Uptime 

- ระบบเครือขายสื่อสารขอมูล สถาปตยกรรมระบบเครือขายสื่อสารขอมูลของกระทรวงยุติธรรม  
จะประกอบดวย 4 สวนหลัก คือ 
1) ระบบเครือขาย กระทรวงยุติธรรม (MOJ Network)  

ในส วนน้ี ถื อเป นเครือข ายทางไกลที่ เป น Backbone หลัก 
ของกระทรวงยุ ติธรรม ซึ่ งจัดทํ าและดูแลการปฎิ บั ติการ 
โดยสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมุ งเนนการขยาย 
การเช่ือมตอไปยังสวนราชการในสังกัดทุกแหง เพ่ือใช เปน 
เสนทางหลักอีกหน่ึงเสนทางรวมกับระบบเครือขายภาครัฐ (GIN)  
เพ่ือใหมีเสนทางสํารองระหวางกัน ไมทําใหการบริการหยุดชะงัก  
โดยวัตถุประสงคของระบบ MOJ Network เพ่ื อใชสํ าหรับ 
การแลกเปลี่ ยนข อมู ล การให บริ การระบบ MOJ Cloud  
และการใหบริการดิจิทัล กับสวนราชการในสังกัด โดยดูแล 
การรักษาความมั่นคงเครือขายสื่อสารใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
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และตามการบริห ารความ เสี่ ยงของกระทรวงยุ ติ ธรรม  
รวมถึงปรับปรุงเครือข่ายระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักทั้งสอง
แห่งโดยการสร้างวงจรเครือข่ายความเร็วสูงผ่านสายใยแก้วน าแสง
ความเร็ วไม่ น้ อยกว่า 10 Gbps เพื่ อรองรับปริ มาณข้อมู ล 
จ านวนมากที่ ต้ องมี การส่ งผ่ านระหว่างกั น  ทั้ งนี้ เพื่ อเป็ น 
การเตรียมการด้านการขยายตัว ในแผนฯ ฉบับนี้ ก าหนดกรอบอัตรา
การเติบโตของขนาดช่องสัญญาณเครือข่ายอยู่ที่ร้อยละ 20 ต่อปี 

2) ระบบเครือข่ายภาครัฐ (Government Information Network: GIN)  
ในส่วนนี้เป็นระบบเครือข่ายที่ภาครัฐจัดหาให้เพื่อใช้ในสื่อสาร
ข้อมูลระหว่างส่วนราชการ ซึ่งกระทรวงยุติธรรมใช้ช่องทางนี้ 
เป็นเส้นทางหลักในการเช่ือมโยงกับส่วนราชการในสั งกัด  
และแลกเปลี่ยนข้อมูลและท าธุรกรรมส่วนราชการภายนอก  
ซึ่งกระทรวงยุติธรรมมีนโยบายให้ดูแลการรักษาความมั่นคง
เครือข่ายสื่อสารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และตามการบริหาร 
ความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ด้านความมั่ นคงปลอดภัยของประเทศส าหรับในส่วนที่ มี 
การเช่ือมโยงกับระบบ GIN 

3) ระบบเครอืข่ายของส่วนราชการในสังกัด 
ในส่ วนนี้ เป็ นระบบ เครือ ข่ายที่ ด า เนินจั ดห าและดู แล 
การปฏิบัติการโดยส่วนราชการในสังกัดเพื่อเช่ือมโยงกับส่วน
ราชการย่อยในสังกัดของตนเอง หรือ ใช้ในภารกิจของส่วน
ราชการนั้น ซึ่งกระทรวงยุติธรรมสนับสนุนให้ส่วนราชการ
ขยายการเช่ือมโยงให้ครอบคลุมผู้ป ฏิบัติงาน ตลอดจน 
การให้บริการประชาชนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยให้
ค านึงถึงการรักษาความมั่นคงเครือข่ายสื่อสารให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และตามการบริหารความเสี่ยงของแต่ละส่วน
ราชการ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้านความมั่นคง
ปลอดภัยของประเทศ 

4) ระบบอินเทอร์เน็ต 
ในส่วนนี้เน้นการปรับปรุงอินเทอร์เน็ต เพื่อรองรับการเข้าใช้งาน
ของผู้ ใช้งานทั้ งของส่วนราชการในสั งกัดกระทรวงยุติธรรม 
หน่วยงานอื่น ๆ  ภายนอก และประชาชน โดยให้ค านึงถึงการรักษา
ความมั่นคงเครือข่ายสื่อสารให้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
ตามการบริหารความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการ รวมทั้งต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  
ทั้ งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมการด้านการขยายตัว ในแผนฯ ฉบับนี้ 
ก าหนดกรอบอัตราการเติบโตของขนาดช่องสัญญาณเครือข่าย 
อยู่ที่ร้อยละ 20 ต่อปี 
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- การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยเทคโนโลยีดิจิทัล 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงยุติธรรมมุ่งเน้น 
ให้ทั้งในส่วนของระบบ MOJ Cloud  MOJ Network และระบบโครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลของส่วนราชการ ต้องปรับปรุงระบบการควบคุม
เข้าถึงและใช้งาน (Access Control System) ให้สามารถพิสูจน์ตัวตน 
แบบหลาย Multi-factor Authentication เพื่อรองรับการเข้าถึงระบบ
สารสนเทศที่ มี ระดับความส าคัญแตกต่างกัน ตลอดจนยกระดับ 
การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยประยุกต์ใช้
มาตรฐานสากล อาทิ  ISO/IEC 27001 Information Security Management 
System ตลอดจนมีการเตรียมการด้านการบริหารความต่อเนื่องธุรกิจ 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 22301 Business Continuity Plan รวมทั้ง
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้านความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  
โดยด าเนินการจัดท ามาตรการป้องกันตามกรอบการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยเทคโนโลยีดิจิทัล ตามภาพ 3.3-3 

 

 
 

ภาพ 3.3-3 กรอบแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีดิจิทัล 
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มาตรการปองกัน 
รูปแบบการ

ปองกัน 
ภัยคุกคาม 

ระบบเครือขายศูนยคอมพิวเตอร 

 

Firewall Segmentation  

การกรองแบบ Stateful และ 
การตรวจสอบโปรโตคอล 

กอนเกิดเหตุ 

 

การเขาถึงที่ ไม ไดรับอนุญาต 
และแพคเก็ตที่มีรูปแบบไมถูกตอง 

 

Anti-Malware  

ระบุ บล็อก และวิเคราะหไฟล
และการสง-ที่เปนอันตราย 

กอน ระหวาง  
และหลงัเกิดเหตุ 

 

การกระจายมัลแวรผานเครือขาย
หรือระหวางเซิรฟเวอรและอุปกรณ 

 

Intrusion Detection and 
Prevention  

การระบุการโจมตีดวยลายมือช่ือ
และการวิเคราะหความผิดปกติ 

กอนเกิดเหตุ 

 

การโจม ตี โดย ใช เวิ ร ม ไวรั ส 
หรือเทคนิคอ่ืน ๆ 

 

VPN Concentrator  

การเขาถึงระยะไกลแบบเขารหัส 

กอนเกิดเหตุ 

 

บริการที่เปดเผยและการโจรกรรม
ขอมูล 

 

Flow Analytics  

การวิเคราะหขอมูล  Meta Data 
ของการรับสงขอมูลเครือขายเพ่ือ
ระบุเหตุการณดานความปลอดภัย 

ระหวาง  
และหลงัเกิดเหตุ 

กิ จ ก ร ร ม ที่ เป น อั น ต ร า ย
ดําเนินการผานเทคนิคที่ตางกัน
โดยทั่วไป โดยอาชญากรไซเบอร
ผ าน ท างอิ น เท อ ร เน็ ตห รื อ
เครือขายอ่ืน ๆ 

 

DDoS Protection  

ปองกันรูปแบบการโจมตี DDoS 

กอน ระหวาง  
และหลงัเกิดเหตุ 

 

การโจมตี DDoS ที่มาจากหลาย
แหลงจํานวนมากเพ่ือประสงค
จะทําลายการใหบริการ 

 

DNS-Based Advanced Threat 
Solution 

บล็ อก กิ จกรรม อิน เท อร เน็ ต
ทั้ งหมดที่ กํ าหนดไว ใน โด เมน 
ที่เปนอันตราย 

กอนเกิดเหตุ 

 

มัลแวร ฟชช่ิง การควบคุมการ 
Call Back บ น พ อ ร ต  ห รื อ
โปรโตคอลใด ๆ 

การใหบริการระบบสารสนเทศ 

 

Web Application Firewall  

การ เฝ าระ วั งและตรวจสอบ 
แอปพลิเคชันขั้นสูง 

กอน ระหวาง  
และหลงัเกิดเหตุ 

 

การโจมตีแอปพลิเคชันที่พัฒนา
ไมดี 

 

Web Security  

การ เฝ าระ วั งและตรวจสอบ 
การเขาถึงอินเทอรเน็ตบนเว็บ  

ระหวาง  
และหลงัเกิดเหตุ 

การแท รกซึ ม และ กิ จกรรม 
ที่ เปนอันตรายดําเนินการผาน
เทคนิคที่ตางกันผานทาง HTTP 
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มาตรการปองกัน 
รูปแบบการ

ปองกัน 
ภัยคุกคาม 

 

Server-Based Security  

ซอฟตแวรรักษาความปลอดภัย 
เพ่ือปกปองเครื่องแมขาย 

กอน ระหวาง  
และหลงัเกิดเหตุ 

 

ไวรัสหรือมัลแวรที่คุกคามระบบ  

 

Application Visibility Control  

การตรวจสอบ ข อมู ล  Packet  
เชิงลึก (Deep Packet inspection : 
DPI) ของการรับส งข อมู ลของ 
แอปพลิเคชัน 

ระหวาง  
และหลงัเกิดเหตุ 

เ ค รื่ อ ง มื อ โ จ ม ตี ซ อ น ตั ว 
อ ยู ใน แอปพลิ เค ชันที่ ได รั บ
อนุญาต 

 

TLS/SSL Encryption Offload  

ฮารดแวรที่ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเขารหัสขอมูล 

กอนเกิดเหตุ 

 

การขโมยขอมลูที่ไมไดเขารหสั 

 

Email Security  
การตรวจสอบคุณภาพและปองกัน  
e-mail   

ระหวาง  

และหลงัเกิดเหตุ 

การแท รกซึ มและ กิ จกรรม 
ที่เปนอันตรายดําเนินการผาน
เทคนิคที่ตางกันผานทาง e-mail 

การบริหารจัดการระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยแบบรวมศูนย 

 

Policy/Configuration  

การกําหนดนโยบายและจัดการ
โครงสรางพ้ืนฐานแบบครบวงจร
และการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ขอกําหนด 

กอนและระหวาง 
เกิดเหตุ 

 

การเขายึดครองโครงสรางพ้ืนฐาน
หรืออุปกรณ 

 

Time Synchronization 

การปรับเทียบนาฬิกาอุปกรณ 

กอนเกิดเหตุ 

 
- 

 

Monitoring  

การ เฝ าระ วั งและตรวจสอบ
การจราจรเครือขาย 

กอน ระหวาง  
และหลงัเกิดเหตุ 

 

กิ จ ก ร ร ม ที่ เป น อั น ต ร า ย
ดําเนินการผานเทคนิคที่ตางกัน
โดยทั่วไปโดยอาชญากรไซเบอร
ผ าน ท างอิ น เท อร เน็ ตห รื อ
เครือขายอ่ืน ๆ 

 

Anomaly Detection  

การระบุ โฮสตที่ ติดไวรัส  และ 
การสแกนหาโฮสตที่มีชองโหวอ่ืน ๆ 

กอนและระหวาง 
เกิดเหตุ 

 

การรั บ ส งข อ มู ล ขอ งวอ ร ม  
ที่มีพฤติกรรมในการพยายาม
สแกนการทํางานของระบบ 
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มาตรการป้องกัน 
รูปแบบการ

ป้องกัน 
ภัยคุกคาม 

 

Analysis/Correlation  

การจัดการเหตุการณ์ความปลอดภัย
ของข้อมูลแบบเรียลไทม์ 

ระหว่าง  
และหลังเกิดเหตุ 

กา ร โจม ตี ที่ มี รู ป แบ บ แ ล ะ
พฤติกรรมทีห่ลากหลาย 

 

Vulnerability Management  

การสแกนและบริห ารจั ด กา ร 
ช่องโหว่ของระบบฯ 

ก่อน ระหว่าง  
และหลังเกิดเหตุ 

 

อุปกรณ์ที่เป็นอันตรายที่เชื่อมต่อ
กับโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

Logging/ Reporting  

รวบร วมข้อ มูลเห ตุกา รณ์จ า ก
ส่วนกลาง 

ก่อน ระหว่าง  
และหลังเกิดเหตุ 

 

ก า ร เข้ า ถึ ง เค รื อ ข่ า ย ห รื อ 
การก า หน ดค่า โดย ไม่ ไ ด้ รั บ
อนุญาต 

การบริหารจัดการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ISO/IEC 
27001 

Security Management  

การบริหารจัดการการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ก่อน ระหว่าง  
และหลังเกิดเหตุ 

การวางนโยบาย กระบวนการ 
มาตรการในการบริหารจัดการ
การรักษาความม่ันคงปลอดภัย
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นระบบ 

 
3.4  สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ 
 สถาปั ตยกรรมระบบสารสน เทศของกระทร วงยุ ติธ รรม เป็ นกรอบแนวทา งในการ พัฒนา  
และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในด้านข้อมูล ด้านระบบสารสนเทศ และการให้บริการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

3.4.1 การบูรณาการด้านระบบสารสนเทศของกระทรวงยุติธรรม 
การออกแบบเชิงแนวคิดของสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ ในแง่ความปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศและการบริการต่าง ๆ พิจารณาและออกแบบผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร 
ที่เก่ียวข้อง การสัมภาษณ์ และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน สามารถก าหนดรูปแบบการเข้าถึงบริการต่าง ๆ  
ของระบบสารสนเทศของกระทรวงยุติธรรมได้ตรงตามความต้องการ  เพ่ือเอ้ือต่อการปฏิบัติงานที่ตอบสนอง 
ต่อภารกิจร่วมกันระหว่างผู้บริหาร  ผู้ปฏิบัติการ  ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานภายนอก 
และประชาชน 

1) การมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล การออกแบบ และปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการของภาครัฐ 
โดยอาศัยข้อมูล ดิจิทัล  เพ่ือสร้างบริการของรัฐใน รูปแบบใหม่ ผ่ านเทคโนโลยี  
Mobile Social Cloud Technology ในยุคดิจิทัล โดยมีลักษณะ 3 ประการ ได้แก่  
(1) Reintegration: การบูรณาการการท างานของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 

เพ่ือให้เกิดการก ากับ ดูแล และควบคุมการบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  
(2) Needs-based holism: การปรับปรุงองค์กรภาครัฐ เพ่ือให้เกิดการให้บริการ

สาธารณะ ที่ให้ความส าคัญต่อการน าความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
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(3) Digitalization: การใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการน าระบบบริหารสารสนเทศ  
มาใช้ รวมถึงการให้ความส าคัญต่อการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซ่ึงจะเข้ามา
แทนที่วิธีการท างานแบบเดิม 
 

2) การพัฒนา Mobile Client Application เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซ่ึงสามารถ
เรียกดูข้อมูลผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ไร้สาย โดยให้สิทธ์ิการใช้งานเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นระบบสารสนเทศที่จ า เป็นต้องมีการรักษาความปลอดภัย
ระดับสูง 
 

3) การใช้งานระบบสารสนเทศกลาง (Common) ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
เพ่ือให้เกิดเป็นองค์กรดิจิทัลที่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันในการปฏิบัติงานให้ตอบสนอง 
ต่อภารกิจ และการน าข้อมูลของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมสนับสนุน  
การให้บริการส าหรับหน่วยงานภายนอก และประชาชน 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโ ลยีดิจิทั ล 
ของกระทรวงยุติธรรมกับระบบสารสนเทศต่าง ๆ อาทิ ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ระบบสารสนเทศกลาง 
ที่ใช้งานร่วมกันทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และระบบสารสนเทศส าหรับให้บริการประชาชน  
และความสอดคล้องของช่องทางการให้บริการต่าง ๆ  อาทิ Mobile Social Cloud, Mobile Client Application 
และ Application กับระบบสารสนเทศ ดังตาราง 3.4-1 และตาราง 3.4-2 ตามล าดับ 

 
ตาราง 3.4-1 ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์/ 
ระบบสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศ 
สนับสนุน 

การตัดสินใจ 
ของผู้บริหาร 

ระบบสารสนเทศ 
สนับสนุน           

การปฏิบัติงาน         
ของส่วนราชการ 

ในสังกัด            
กระทรวงยุติธรรม 

ระบบสารสนเทศ
กลางท่ีใช้งาน
ร่วมกันทุกส่วน
ราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

(Common) 

ระบบสารสนเทศ 
ส าหรับให้บริการ

ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน
สนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ท่ัวถึง มั่นคง และปลอดภัย 

    

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : เสริมสร้างมาตรฐาน 
และผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
เพ่ือขับเคล่ือนกระทรวงยุติธรรม 

   - 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : มุ่งสู่การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพ่ือการบริหาร การปฏิบัติงาน 
และการบริการท่ีเป็นเลิศ 

    

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ 
ยุคดิจิทัล 

- - - - 

หมายเหตุ ยุทธศาสตรท่ี 4 เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
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 จากตาราง 3.4-1 ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ด้าน เทคโนโลยี ดิจิทัลและระบบสารสนเทศ 
แสดงถึ งยุ ทธศาสตร์ของกระทรวงยุติ ธรรม ตามแผนปฏิ บั ติการดิจิ ทั ลกระทรวงยุ ติ ธรรม พ.ศ. 2560-2564  
มีความสอดคล้องกับการพัฒนาและประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศในอนาคต ดังนี้  

- ยุทธศาสตร์ที่  1 ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการทั่วถึง  
ม่ันคง และปลอดภัย โดยระบบสารสนเทศของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีการใช้ข้อมูล
ร่วมกัน และการน าระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับภารกิจของกระทรวงยุติธรรมขึ้นบนระบบ 
Cloud Computing 

- ยุ ทธศาสตร์ ที่  2 เสริ มสร้ างมาตรฐานและผลั กดันการใช้ เทคโนโลยี ดิจิ ทั ล  เพ่ือขั บเคลื่ อน 
กระทรวงยุติธรรม อาทิ การพัฒนาและปรับปรุง กฎ ระเบียบ และนโยบายให้ เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
ด้ านเทคโนโลยี ดิจิ ทั ลของกระทรวงยุ ติ ธรรม การมีมาตรฐานการจั ดเก็บและรู ปแบบข้ อมู ล 
ด้านเทคโนโลยีดิจิ ทั ล (Data Standard) เพ่ือเป็ นการสร้ างรากฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

- ยุทธศาสตร์ที่  3 มุ่งสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการ 
ที่เป็นเลิศ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล ระบบข้อมูลเชิงวิเคราะห์
เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลัก การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านอัตลักษณ์บุคคล ระบบสารสนเทศ 
ทางภูมิศาสตร์กระทรวงยุติธรรม และพัฒนาบริการดิจิทัลส าหรับให้บริการประชาชน นอกจากนี้ยังมี
ระบบสารสนเทศกลาง (Common) ที่ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมสามารถใช้ร่วมกันได้ 
อาทิ ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ระบบสารสนเทศบูรณาการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 

- ยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ยุคดิจิทัล  มีการจัดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
ให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

 

ตาราง 3.4-2 ความสอดคล้องของช่องทางการให้บริการและระบบสารสนเทศ 
ช่องทางการให้บริการ/ 

ระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศ 

สนับสนุน 
การตัดสินใจ 
ของผู้บริหาร 

ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลสนับสนุน 
การปฏิบัติงาน 

ของหน่วยงานภายใน 

ระบบสารสนเทศ 
ส าหรับให้บริการ
หน่วยงานภายนอก 

ระบบสารสนเทศ 
ส าหรับให้บริการ

ประชาชน 

Mobile Social Cloud - - -  
Mobile Client Application    - 
Application    - 
 



 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม 
 
ในบทนี้กลาวถึง การกําหนดทิศทางดานการพัฒนา การบริหารจัดการ และการประยุกตใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรมในปงบประมาณ 2560–2564 ซึ่งการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร
และกลยุทธ เปนผลมาจากการศึกษาวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม การศึกษา
นโยบายของผูบริหารระดับสูง ความตองการของผูปฏิบัติงาน รวมทั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมอง 
เพ่ือกําหนดกลยุทธ ดังน้ี 
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ความสัมพันธของแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 กับขอมูลสภาพแวดลอมภายนอก 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 1: ยกระดับคุณภาพความพรอมของ
หนวยงานในกระบวนการยติธรรม 
 

 

แผนปฏิบตัิการดิจิทัลกระทรวงยตุิธรรม พ.ศ. 2560-2564 

ยุทธศาสตรที่ 1: ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐาน
สนับสนุนการปฏิบัติงานและการใหบริการ          

ทั่วถึง ม่ันคง และปลอดภัย 

ยุทธศาสตรที่ 3: มุงสูการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการที่

เปนเลิศ 

ยุทธศาสตรที่ 2 : เสริมสรางมาตรฐานและผลักดัน
การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือขับเคลื่อน 

กระทรวงยุติธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาบุคลากรเขาสูยุคดิจิทัล 

ประเทศไทย 4.0 

พัฒนากลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่
เชื่อมตอและบังคับอุปกรณตาง ๆ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ  

พัฒนาทักษะบุคลากร ICT 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน 
ป 2563 (ASEAN ICT Masterplan) 

ยุทธศาสตรที่ 4: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ICT 
ยุทธศาสตรที่ 8: ความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศและการ
รับรองความปลอดภัย 
ยุทธศาสตรที่ 6: ICT ในตลาดเดียว 
ยุทธศาสตรที่ 7: ส่ือและเนื้อหารูปแบบใหม 
ยุทธศาสตรที่ 3: การสรางนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรที่ 5: การพัฒนาทุนมนุษย 

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 2554-2563 (ICT 2020) 

ยุทธศาสตรที่ 1: พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ICT ท่ีเปนอินเทอรเน็ตความเร็วสูง หรือ การ
ส่ือสารรูปแบบอื่นท่ีเปน Broadband ใหมีความทันสมัยมีการกระจายอยางท่ัวถึง และมีความ

มั่นคงปลอดภัย สามารถรองรับความตองการของภาคสวนตาง ๆ ได 
ยุทธศาสตรที่ 7 : พัฒนาและประยุกต ICT เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ท่ี
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี 4: ใช ICT เพื่อสรางนวัตกรรมการบริการของภาครัฐที่สามารถ
ใหบริการประชาชน และธุรกิจทุกภาคสวนไดอยางมีประสทิธิภาพ มคีวามมั่นคง
ปลอดภัย และมีธรรมภบิาล 
ยุทธศาสตรท่ี 6: พัฒนาและประยุกต ICT เพือ่ลดความเหลื่อมล้าํทางเศรษฐกิจ และ
สังคม โดยสรางความเสมอภาคของโอกาสในการเขาถึงทรพัยากรและบริการสาธารณะ 
 
ยุทธศาสตรที่ 2: พัฒนาทนุมนุษยที่มีความสามารถในการพัฒนาและใชสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย  
ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2559-2561) 

ยุทธศาสตรที่ 4: การยกระดับความมั่นคง  
และเพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 1: การพัฒนาและยกระดับ  
ขีดความสามารถ รองรับการไปสูรัฐบาลดิจิทัล 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2559-2562 

ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการยุติธรรม 
 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2558 - 2561 

 
    ยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนาโครงสรางและเครือขายเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เอื้อตอการติดตอสื่อสาร 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพิจารณา
พิพากษาคดี 
ยุทธศาสตรท่ี 2 : การกําหนดมาตรฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเสนอ
ปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และระบบงานที่เกี่ยวของเพื่อรองรับ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 4 : การบูรณาการขอมูลคดีศาลยุติธรรมดวยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการจัดทําฐานขอมูลกลางสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี 
 
 

แนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่เก่ียวของกับการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารที่ทันสมัย (IT Trends) 

• Adaptive Security Architecture 
• Mesh App and Service Architecture 

• Intelligent Apps 
• Conversational Systems 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย หรือ แผนอื่นๆ     
ที่เก่ียวของ 

• พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และที่
แกไขเพ่ิมเติม 
 

• พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 

แผนยุทธศาสตร 
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2558-2561 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4: พัฒนากฎหมาย กระบวนการ
ยุติธรรม และสงเสริมความรวมมือกับทุกภาคสวนทั้งใน
และตางประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5: พัฒนาระบบบริหารจัดการโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: พัฒนาประสิทธิภาพการบริการ
ประชาชนใหเขาถึงความยุติธรรม 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
(Digital Thailand) 

ยุทธศาสตรที่ 1: พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล
ประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมทั่วประเทศ 

 ยุทธศาสตรที่ 6: สรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 

 
ยุทธศาสตรที่ 3: สรางสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเทาเทียมดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตรที่ 4: ปรับเปล่ียนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 
 
ยุทธศาสตรที่ 5: พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1: ยกระดับคุณภาพความพรอมของ
หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 2: บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อนวัตกรรมกระบวนการยุติธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 4: พัฒนากฎหมาย ระเบียบ  
และขอบังคับใหเอื้อตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการยุติธรรม 
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บทท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม 

4.1 วิสัยทัศน และพันธกิจการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม 
4.1.1 วิสัยทัศนดานเทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงยุติธรรม 

 

 

คําอธิบาย 
กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจหลักดานการอํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชนต้ังแต 

การดําเนินการ ดานการประสานนโยบาย ดานกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม การคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน การปองกันและปราบปรามยาเสพติด งานดานนิติวิทยาศาสตร การสืบสวน สอบสวนคดีอาญา
ที่ เปนคดีพิเศษ และการดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษาทั้งในคดีแพงและอาญาดวยนวัตกรรม 
การขับเคลื่อนที่สะดวก รวดเร็ว ตอการดําเนินคดี และการรับความชวยเหลือของสวนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมดวยการบริหารจัดการที่โปรงใส และตรวจสอบได 

4.1.2 พันธกิจดานเทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงยุติธรรม 
4.1.2.1 ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 
4.1.2.2 พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานครอบคลุมทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
4.1.2.3 พัฒนาระบบสารสนเทศใหทันตอเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
4.1.2.4 ผลักดันเชิงนโยบายเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการดานเทคโนโลยี

ดิจิทัล เพ่ือการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพและตอเน่ือง 
4.1.2.5 เสริมสรางศักยภาพบุคคลใหมีความพรอมสามารถปฏิบัติงานในยุคดิจิทัลได 

อยางมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม 

4.2 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และตัวชี้วัดความสําเร็จ ดานเทคโนโลยีดิจิทัล
ของกระทรวงยุติธรรม 
4.2.1 ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงยุติธรรม 

กระทรวงยุติธรรมไดมีการกําหนดยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัล 4 ยุทธศาสตรหลัก ดังน้ี 
 

 

 
ภาพ 4.2-1 ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 

4.2.2 ความสอดคลองของวิสัยทัศน กลยุทธ และเปาประสงคตามรายยุทธศาสตรดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้ 
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บทท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม 

 
 

ภาพ 4.2-2 ความสอดคลองของวิสัยทัศน กลยุทธ และเปาประสงคตามรายยุทธศาสตร 
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงยุติธรรม 

4.2.3 ความสัมพันธของยุทธศาสตร  เป าประสงค  กลยุทธ  และตัวชี้ วัดความสําเร็จ 
ดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม 

จากยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรมขางตน สามารถสรุปรายละเอียด
ความสัมพันธของยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด และสวนราชการที่เกี่ยวของได ดังน้ี 

4.2.3.1 ยุทธศาสตรที่  1 : ยกระดับโครงสร างพื้ นฐานสนั บสนุ นการปฏิบั ติ งาน 
และการใหบริการทั่วถึง ม่ันคง และปลอดภัย 

ประเด็นยุทธศาสตร 
 ยกระดับประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานของกระทรวงยุติธรรมตาม

มาตรฐานสากลในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
ใหรองรับการปฏิบัติงานตาง ๆ ของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
และสามารถเช่ือมโยงกันระหวางสวนราชการไดอยางทั่วถึง มั่นคง และปลอดภัย 
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บทท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม 

เปาประสงค 
1) มีโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเช่ือมโยง 

กันระหวางสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
2) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบ 

Cloud เพ่ือการจัดสรรทรัพยากรอยางคุมคา 
3) เพ่ือใหองคกรมีการใชมาตรฐานสากลในการบริหารจัดการความมั่นคง ปลอดภัย

ของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

ตัวชี้วัด 
- จํานวนบริการโครงสรางพ้ืนฐาน (IaaS) ที่พรอมใหบริการ 
- จํานวนการใชบริการโครงสรางพ้ืนฐาน (IaaS) ของสวนราชการในสังกัด

กระทรวงยุติธรรม 
- จํานวนงบประมาณที่สามารถประหยัดไดจากการลงทุน และดูแลโครงสราง

พ้ืนฐานของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม                        
- จํานวนระบบโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

และเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 
- จํานวนสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมใหบริการระบบเครือขาย

สื่อสารขอมูลและอินเทอรเน็ตที่มีคุณภาพครอบคลุมพ้ืนที่การใชงาน 
- สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัย 

และการใหบริการดิจิทัล ตามมาตรฐานสากล        
- ผลการประเมนิดานระบบบรหิารความมั่นคงปลอดภัยและระบบบริการดิจิทัล     
- ลดจํานวนเหตุการณที่มีการบุกรุกถึงความมั่นคงปลอดภัยของสวนราชการ

ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

สวนราชการทีร่ับผิดชอบหลกั /ที่เก่ียวของ 
- สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
- สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

 
4.2.3.2 ยุทธศาสตรที่ 2 : เสริมสรางมาตรฐานและผลักดันการใชเทคโนโลยีดิจิทัล           

เพื่อขับเคลื่อนกระทรวงยุติธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร 
 ผลักดันเชิงนโยบาย และเสริมสรางขีดความสามารถการบริหารจัดการ 
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล และยกระดับมาตรฐานขอมูลที่ เปนมาตรฐานกลาง  
เพ่ือใหสามารถบูรณาการขอมูลรวมกันระหวางสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
อาทิ การศึกษาและจัดทําสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) 
ของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม การประยุกตใชและพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การจัดทํามาตรฐาน 
การจัด เก็บและรูปแบบขอมูลด าน เทคโนโล ยี ดิจิทั ล  (Data Standard)  
ของกระทรวงยุติธรรม 
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เปาประสงค 
 ผลักดันเชิงนโยบาย และเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัล และการจัดทํามาตรฐานขอมูลกลางเพ่ือการบูรณาการขอมูลรวมกัน 

ตัวชี้วัด 
- มีกฎ ระเบียบ นโยบาย ขอบังคับ และแนวปฏิบัติที่เอ้ือตอการปฏิบัติงาน 

ดานเทคโนโลยีดิจิทัล  
- จํานวนองคความรูดานกฎหมายที่ไดรวบรวม วิเคราะห และจัดทํา 
- มีมาตรฐานการจัดเก็บและรูปแบบขอมูลดิจิทัล (Data Standard) 
- มีการปฏิบัติงานและการบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 
- มีมาตรฐานการจัดเก็บขอมูลอัตลักษณบุคคล 
- สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลที่สอดคลอง

กับแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 
- กระทรวงยุติธรรมมีแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565-2569    
- สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีสถาปตยกรรมองคกรเพ่ือ 

การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล       
- มีการจัดประกวดการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน หรือมีการจัด

ประกวดแขงขันการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 

สวนราชการทีเ่ก่ียวของ 
- สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

4.2.3.3 ยุทธศาสตรที่ 3 : มุงสูการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการปฏิบัติงาน 
และการบริการที่เปนเลิศ 

ประเด็นยุทธศาสตร 
 เพ่ิ มช องทางในการเข าถึ งความยุ ติ ธรรม เพ่ื อให บริการประชาชน 
และผูที่เกี่ยวของไดทุกที่ทกุเวลา อาทิ การใหบริการผานทางอุปกรณสื่อสารไรสาย 
การใหบริการผานทางระบบสนับสนุนการบริการ รวมถึงอํานวยความสะดวก 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกระทรวงยุติธรรมทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติงาน 
อาทิ  ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ (Business Intelligence)  
ของผูบริหาร ระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล ระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตรของกระทรวงยุติธรรม และการบูรณาการแลกเปลี่ยนขอมูล
ดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 

เปาประสงค 
1) เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกระทรวงยุติธรรม 
2) เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเขาถึงความยุติธรรม สําหรับประชาชนไดทุกที่ทุกเวลา 
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ตัวชี้วัด 
- จํานวนขอมูลในระบบสารสนเทศที่สามารถนํามาใชสนับสนุนการตัดสินใจ

ของผูบริหาร 
- ความพึงพอใจในระบบสารสนเทศของผูบริหารกระทรวงยุติธรรม 
- จํานวนระบบสารสนเทศที่รองรับการปฏิบัติงาน 
- รอยละของจํานวนกระดาษที่ลดลงเทียบตอป 
- จํานวนระบบขอมูลเชิงวิเคราะห 
- ระดับความพึงพอใจของการใชระบบเชิงวิเคราะห 
- ระดับความพึงพอใจของการใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
- ความถูกตองขอมูลดานอัตลักษณบุคคลในระบบสารสนเทศ 
- จํานวนขอมูลทีเ่ขารวมบูรณาการแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัล 
- ระดับความพึงพอใจของผูใชงาน 
- มีระบบ Mobile Web Application ใหบริการประชาชน 
- มีระบบ Chat bot ใหบริการประชาชน 

สวนราชการทีเ่ก่ียวของ 
- สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

4.2.3.4 ยุทธศาสตรที ่4 : พัฒนาบุคลากรเขาสูยคุดิจิทัล 

ประเด็นยุทธศาสตร 
 พัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแกบุคลากร
ผูเกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพ นําไปสูการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางย่ังยืน 
เพ่ิมประสิทธิภาพการใชงานเพ่ือใหเกิดความคุมคาตอการลงทุน ดังน้ี 

- ระดับผูบริหาร: พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สามารถบริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: พัฒนาความรูตาม
ภารกิจหนาที่เพ่ือสามารถบริหารจัดการ และดําเนินงานดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค 
 มีบุคลากรที่มศีักยภาพ พรอมเขาสูยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 

ตัวชี้วัด 
- จํานวนผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขารวมการฝกอบรม 
- จํานวนบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสวนราชการใน

สังกัดกระทรวงยุติธรรมเขารวมการฝกอบรม 
- จํานวนบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสวนราชการใน

สังกัดกระทรวงยุติธรรมผานเกณฑการประเมินสมรรถนะในหลักสูตร
คอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 
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- มีการจัดกิจกรรมเสริ มสร้ างความสั มพันธ์ และแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง 
- ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
- ส านักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 

4.3 ล าดับความส าคัญและเป้าหมาย 
การจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับนี้ได้เล็งเห็นความส าคัญของการขับเคลื่อนไปสู่ประเทศไทย 4.0 

เพ่ือให้เป็นประเทศที่มีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน มีการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี   มีการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดยประเทศไทย 4.0 มีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้   
1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์  
3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 4) กลุ่มดิจิทัล 
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  
5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่ มีมูลค่าสูง  จากการศึกษาแนวทางการพัฒนา 
ประเทศไทย 4.0 พบว่า สิ่งที่ควรน ามาประยุกต์ใช้กับแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 
คือ การพัฒนาสมรรถนะด้าน  ICT ของบุคลากร และการน าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อและบังคับ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว มาประยุกต์ใช้กับการให้บริการทุกภาคส่วน  

ในการน าแผนปฏิบัติการดิจิทัล และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์นั้น  
จ าเป็นจะต้องก าหนดเป้าหมาย ขอบเขต และผลลัพธ์ของการด าเนินงานแต่ละระยะให้ชัดเจน ซ่ึงในแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลฉบับนี้ได้ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงาน ในแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้ 
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4.3.1 ดับความส าคัญ 
เพื่อให้แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 ฉบับนี้สามารถน าไปปฏิบัติ 

และประเมินผลได้จริงในระหว่างการด าเนินงาน จึงได้จัดล าดับความส าคัญและเป้าหมายของแผนที่จะด าเนินการ
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 โดยแบ่งเป้าหมายออกเป็น 2 ระยะ 
ดังนี้ 

4.3.1.1 ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2560-2562 
มุ่งเน้นการปรับปรุงและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความมั่นคง 

ปลอดภัย และน่าเช่ือถือ เพื่อรองรับการให้บริการต่าง ๆ ส าหรับส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม อาทิ ส่งเสริมการขยายผลการใช้บริการระบบ Cloud 
Computing พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานและการบริการ  
จัดท าระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัย และปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัย 
ของกระทรวงยุ ติ ธร รม  รวมทั้ งมุ่ ง เน้น การ จั ดท าม าตรฐานการจั ด เก็ บ 
และรูปแบบข้อมูลทางดิจิทัล (Data Standard) เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมมีมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลในทิศทางเดียวกัน และบูรณาการ
แลกเปลี่ ยนข้อมูลดิจิ ทั ลกระทรวงยุติธรรม จัดท าสถาปั ตยกรรมองค์กร 
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ  
ที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร  และผลักดันกระบวนการปฏิบัติงาน 
และการบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้กระทรวงยุติธรรม 
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานและการบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมาตรฐาน
ยอมรับระดับสากล 

 
4.3.1.2 ระยะที่ 2 ป ีพ.ศ. 2563-2564 

มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
การพัฒนาและจัดท ามาตรฐานส าหรับการบริหารจัดการการให้บริการด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล และการบ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้มีขีดความสามารถ 
ในการพัฒนา การรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
รวมถึงผลักดันการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้มีศักยภาพและความเช่ียวชาญ 
ตามสายงานที่เป็นมาตรฐานสากล  

  



บทท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม 

4.3.2 เปาหมายตามรายยุทธศาสตรปงบประมาณ 2560-2564 

ตาราง 4.3-1 เปาหมายตามรายยุทธศาสตรปงบประมาณ 2560-2564 

ยุทธศาสตรที่ 1:  ยกระดับโครงสรางพื้นฐานสนับสนุนการปฏิบัติงานและการใหบริการทั่วถึง ม่ันคง 
และปลอดภัย 

ปงบประมาณ เปาหมาย 
พ.ศ. 2560 -  

พ.ศ. 2561-2564 - มีบริการโครงสรางพ้ืนฐาน (IaaS) ที่พรอมใหบริการ 
- มีการใชบริการโครงสรางพ้ืนฐาน (IaaS) ของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
- มีงบประมาณที่สามารถประหยัดไดจากการลงทุน และดูแลโครงสรางพ้ืนฐาน 

ของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม                        
- มีระบบโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการปฏิ บั ติงาน  

และเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 
- สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมใหบริการระบบเครือขายสื่อสารขอมูล 

และอินเทอรเน็ตที่มีคุณภาพครอบคลุมพ้ืนที่การใชงาน 
- สวนราชการในสังกัดกระทรวงมีระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยและการใหบริการ

ดิจิทัลตามมาตรฐานสากล        
- มีการประเมินดานระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยและระบบบริการดิจิทัล     
- จํานวนเหตุการณที่มีการบุกรุกถึงความมั่นคงปลอดภัยของสวนราชการในสังกัด

กระทรวงยุติธรรมลดลง 
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บทท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม 

ตาราง 4.3-1 เปาหมายตามรายยุทธศาสตรปงบประมาณ 2560-2564 (ตอ) 

ยุทธศาสตรที่ 2:  เสริมสรางมาตรฐานและผลักดันการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนกระทรวงยุติธรรม 
ปงบประมาณ เปาหมาย 
พ.ศ. 2560 - มีกฎ ระเบียบ นโยบาย ขอบังคับ และแนวปฏิบั ติที่ เอ้ือตอการปฏิบั ติงาน 

ดานเทคโนโลยีดิจิทัล  
- สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลที่สอดคลองกับ

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 
- สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีสถาปตยกรรมองคกรเพ่ือการบริหาร

จัดการเทคโนโลยีดิจิทัล  
- สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมใหความรวมมือจัดสงผลงานเขาประกวด

การออกแบบเสนอแนวความคิดสรางสรรคดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
พ.ศ. 2561 - มีกฎ ระเบียบ นโยบาย ขอบังคับ และแนวปฏิบั ติที่ เอ้ือตอการปฏิบั ติงาน 

ดานเทคโนโลยีดิจิทัล  
- สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลที่สอดคลองกับ

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 
- สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีสถาปตยกรรมองคกรเพ่ือการบริหาร

จัดการเทคโนโลยีดิจิทัล  
- สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมใหความรวมมือจัดสงผลงานเขาประกวด

การออกแบบเสนอแนวความคิดสรางสรรคดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
พ.ศ. 2562 - มีกฎ ระเบียบ นโยบาย ขอบังคับ และแนวปฏิบั ติที่ เอ้ือตอการปฏิบั ติงาน 

ดานเทคโนโลยีดิจิทัล  
- มีองคความรูดานกฎหมายที่ไดรวบรวม วิเคราะห และจัดทําใหเปนสารสนเทศ 
- ก ระท รวง ยุ ติ ธ ร รม มี ม าต รฐ าน ก ารจั ด เก็ บ แ ล ะรู ป แ บ บ ข อ มู ล ดิ จิ ทั ล  

(Data Standard) 
- สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลที่สอดคลองกับ

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 
- สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีสถาปตยกรรมองคกรเพ่ือการบริหาร

จัดการเทคโนโลยีดิจิทัล  
- สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมใหความรวมมือจัดสงผลงานเขาประกวด

การออกแบบเสนอแนวความคิดสรางสรรคดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
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บทท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม 

ตาราง 4.3-1 เปาหมายตามรายยุทธศาสตรปงบประมาณ 2560-2564 (ตอ) 

ยุทธศาสตรที่ 2:  เสริมสรางมาตรฐานและผลักดันการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนกระทรวงยุติธรรม 
ปงบประมาณ เปาหมาย 
พ.ศ. 2563 - มีกฎ ระเบียบ นโยบาย ขอบังคับ และแนวปฏิบั ติที่ เอ้ือตอการปฏิบั ติงาน 

ดานเทคโนโลยีดิจิทัล  
- มีองคความรูดานกฎหมายที่ไดรวบรวม วิเคราะห และจัดทําใหเปนสารสนเทศ 
- กระทรวงยุติธรรมมีการปรับปรุงมาตรฐานการจัดเก็บและรูปแบบขอมูลดิจิทัล  

(Data Standard) 
- สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจัดทํามาตรฐานดานขอมูลการปฏิบัติงาน

และการบริการตามมาตรฐานระดับสากล 
- กระทรวงยุติธรรมมีการจัดทํามาตรฐานการจัดเก็บขอมูลอัตลักษณบุคคล 
- สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลที่สอดคลองกับ

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 
- สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีสถาปตยกรรมองคกรเพ่ือการบริหาร

จัดการเทคโนโลยีดิจิทัล  
- สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมใหความรวมมือจัดสงผลงานเขาประกวด

การออกแบบเสนอแนวความคิดสรางสรรคดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
พ.ศ. 2564 - มีกฎ ระเบียบ นโยบาย ขอบังคับ และแนวปฏิบั ติที่ เอ้ือตอการปฏิบั ติงาน 

ดานเทคโนโลยีดิจิทัล  
- มีองคความรูดานกฎหมายที่ไดรวบรวม วิเคราะห และจัดทําใหเปนสารสนเทศ 
- กระทรวงยุติธรรมมีการปรับปรุงมาตรฐานการจัดเก็บและรูปแบบขอมูลดิจิทัล  

(Data Standard) 
- สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจัดทํามาตรฐานดานขอมูลการปฏิบัติงาน

และการบริการตามมาตรฐานระดับสากล 
- กระทรวงยุติธรรมมีการปรับปรุงมาตรฐานการจัดเก็บขอมูลอัตลักษณบุคคล 
- สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลที่สอดคลองกับ

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 
- กระทรวงยุติธรรมมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2565-2569  
- สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีสถาปตยกรรมองคกรเพ่ือการบริหาร

จัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
- สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมใหความรวมมือจัดสงผลงานเขาประกวด

การออกแบบเสนอแนวความคิดสรางสรรคดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
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บทท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม 

ตาราง 4.3-1 เปาหมายตามรายยุทธศาสตรปงบประมาณ 2560-2564 (ตอ) 

ยุทธศาสตรที่ 3:  มุงสูการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการที่เปนเลิศ 
ปงบประมาณ เปาหมาย 
พ.ศ. 2560 - กระทรวงยุติธรรมมีขอมูลในระบบสารสนเทศที่สามารถนํามาใชสนับสนุน 

การตัดสินใจของผูบริหาร 
- กระทรวงยุติธรรมระบบสารสนเทศที่รองรับการปฏิบัติงาน 
- กระทรวงยุติธรรมสามารถลดจํานวนกระดาษในการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2561 - กระทรวงยุติธรรมมีขอมูลในระบบสารสนเทศที่สามารถนํามาใชสนับสนุน 
การตัดสินใจของผูบริหาร 

- กระทรวงยุติธรรมสามารถลดจํานวนกระดาษในการปฏิบัติงาน 
- สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรใชงาน 
- กระทรวงยุติธรรมมีระบบ Mobile Web Application ใหบริการประชาชน 

พ.ศ. 2562 - กระทรวงยุติธรรมมีขอมูลในระบบสารสนเทศที่สามารถนํามาใชสนับสนุน 
การตัดสินใจของผูบริหาร 

- กระทรวงยุติธรรมสามารถลดจํานวนกระดาษในการปฏิบัติงาน 
- สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรใชงาน 
- กระทรวงยุติธรรมมีขอมูลบูรณาการแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกัน 
- กระทรวงยุติธรรมมีระบบ Mobile Web Application ใหบริการประชาชน 

พ.ศ. 2563 - กระทรวงยุติธรรมมีขอมูลในระบบสารสนเทศที่สามารถนํามาใชสนับสนุน 
การตัดสินใจของผูบริหาร 

- กระทรวงยุติธรรมสามารถลดจํานวนกระดาษในการปฏิบัติงาน 
- กระทรวงยุติธรรมมีระบบขอมูลเชิงวิเคราะหใชงาน 
- สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรใชงาน 
- กระทรวงยุติธรรมมีขอมูลบูรณาการแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกัน 
- กระทรวงยุติธรรมมีระบบ Mobile Web Application ใหบริการประชาชน 
- มีระบบ Chat bot ใหบริการประชาชน 
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บทท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม 

ตาราง 4.3-1 เปาหมายตามรายยุทธศาสตรปงบประมาณ 2560-2564 (ตอ) 

ยุทธศาสตรที่ 3:  มุงสูการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการที่เปนเลิศ 
ปงบประมาณ เปาหมาย 
พ.ศ. 2564 - กระทรวงยุติธรรมมีขอมูลในระบบสารสนเทศที่สามารถนํามาใชสนับสนุน 

การตัดสินใจของผูบริหาร 
- กระทรวงยุติธรรมสามารถลดจํานวนกระดาษในการปฏิบัติงาน 
- กระทรวงยุติธรรมมีระบบขอมูลเชิงวิเคราะหใชงาน 
- กระทรวงยุติธรรมมีขอมูลดานอัตลักษณบุคคลในระบบสารสนเทศ 
- กระทรวงยุติธรรมมีขอมูลบูรณาการแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกัน 
- กระทรวงยุติธรรมมีระบบ Mobile Web Application ใหบริการประชาชน 
- มีระบบ Chat bot ใหบริการประชาชน 

 
ยุทธศาสตรที่ 4:  พัฒนาบุคลากรเขาสูยุคดิจิทัล 
ปงบประมาณ เปาหมาย 

พ.ศ. 2560-2564 - ผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขารวมการฝกอบรมพัฒนา
ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- พัฒนาศักยภาพของผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสวนราชการ
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เสริมสรางความรู ทักษะเพ่ิมเติมจากสมรรถนะที่จําเปน
สําหรับวิชาชีพ 

- บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสวนราชการในสังกัด
กระทรวงยุ ติธรรมเข ารวมการฝกอบรมทักษะ ความรูความสามารถใน 
การพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนอง 
ตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

- บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสวนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมผานเกณฑการประเมินสมรรถนะในหลักสูตรคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 

- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสริมสราง
ความรู ทักษะเพ่ิมเติมจากสมรรถนะที่จําเปนสําหรับวิชาชีพ 

- กระทรวงยุติธรรมจัดกิจกรรมสรางเสริมความสัมพันธ และแลกเปลี่ยนประสบการณ
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
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ในบทน้ีจะกลาวถึง แผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม และกลยุทธในการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบดวย ช่ือแผนงาน วัตถุประสงค กิจกรรม สวนราชการที่รับผิดชอบและที่เก่ียวของ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ และระยะเวลาดําเนินการ  

 

5.1 หลักการจัดลําดับความสําคัญ ความเรงดวนของแผนงาน/โครงการดวยวิธีการกําหนด
คะแนน (Scoring) 
การวิเคราะหแผนงาน/โครงการตามรายยุทธศาสตรทั้ง 4 ดานของกระทรวงยุติธรรม เพ่ือใหบรรลุ

วิสัยทัศนในการขับเคลื่อนกระทรวงยุติธรรมไปสูองคกรดิจิทัล ไดประยุกตใชเทคนิค Weight Scoring Model 
ซึ่งเปนหน่ึงในเครื่องมือที่มีกระบวนการอยางเปนระบบ (Systematic Process) ในการเลือกแผนงาน/
โครงการตาง ๆ บนพ้ืนฐานของหลายปจจัย อาทิ การระบุสิ่งสําคัญ (Criteria Important) การกําหนดคา
นํ้าหนัก (รอยละ) ใหแตละปจจัย และการกําหนดคะแนนใหแตละปจจัยในแตละแผนงาน/โครงการ  

5.1.1 หลักการวิเคราะหของพาเรโต (Pareto’s Principle) 
ทฤษฎี Pareto's Principle หรือ กฎ 80/20 เปนแนวคิดที่แสดงใหเห็นถึง สิ่งสําคัญจํานวน 

ไมมาก แตสามารถสรางผลกระทบไดเยอะ ยกตัวอยางเชน 20% ของปญหากอใหเกิดความเสียหายถึง 80%  
หรือ 20% ของคนในองคกรควบคุมอํานาจในการบริหารจัดการไวถึง 80% หรือเน้ืองานเพียง 20%  
สามารถสรางผลลัพธไดถึง 80% (อีกนัยหน่ึง งานที่ทํา 80% สราง impact ในเชิงบวกใหกับองคกรเพียงแค 20% 
เพราะสวนมากเปนงาน routine หรือ paperwork ซึ่งมีคุณคานอยตอองคกร) สาระสําคัญของกฎ 80/20  
คือ เปนเครื่องมือที่คอยยํ้าเตือนใหมุงเนนไปที่ 20% ของสวนที่เปนสาระสําคัญ กลาวคือ การเรียงลําดับขอมูล
ในแผนงาน/โครงการ ควรเรียงตามหมวดหมูจากมากไปหานอย จากซายไปขวา และเรียงลําดับความสําคัญ
ของแผนงาน/โครงการ อาทิ ปญหา สาเหตุของปญหา ชนิดของความไมสอดคลองกัน และอ่ืน ๆ เพ่ือศึกษา
วิเคราะหถึงปญหาที่กอใหเกิดผลกระทบเชิงลบจากมากไปนอย ดังภาพ 5.1-1 
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ภาพ 5.1-1 หลักการวิเคราะหของพาเรโต (Pareto’s Principle) 

 
กรรมวิธีในการวิเคราะหของพาเรโต (Pareto’s Principle) 
1) หาสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในองคกร โดยจัดเปนหมวดหมู หรือ แยกเปนประเภท 
2) เก็บขอมูลตามสาเหตุ ตามระยะเวลาที่กําหนด 
3) คํานวณขอมูลในแตละสาเหตุออกมาเปนรอยละโดยเทียบกับขอมูลทั้งหมด 
4) เขียนกราฟแทง โดยใชแกนนอน แสดงถึงสาเหตุของปญหา แกนต้ัง แสดงถึงอัตราสวน

รอยละของขอมูล โดยเรียงลําดับจากสาเหตุของปญหาที่มีอัตราสวนรอยละสูงที่สุด 
ไปยังตํ่าที่สุด ตามลําดับ 

5) แกไขปญหา โดยพิจารณาแกไขปญหาเรียงตามลําดับความสําคัญสาเหตุของปญหา 
 

5.1.2 หลักการวิเคราะห Action Priority Matrix 
เปนการวิเคราะหในรูปแบบตารางเมตริกซ 2 มิติ เพ่ือจัดลําดับความสําคัญของสิ่งที่จะทํา           

การเปรียบเทียบทั้งกอนและหลัง โดยคํานึงถึงผลกระทบ (Impact) และความพยายาม (Effort) ซึ่งตารางเมตริกซ
ดังกลาว จะประกอบไปดวย 4 สวน คือ สวน“Quick Wins” เปนสวนที่มีผลกระทบสูง ใชความพยายามตํ่า 
เมื่อทําแลวคาดวาจะไดผลลัพธดี จึงควรรีบดําเนินการทันที เปนอันดับแรก สวน“Major Projects”  
เปนสวนที่มีผลกระทบสูง ใชความพยายามสูง เมื่อทําแลวคาดวาจะไดผลลัพธดี นับเปนสวนที่สําคัญขาดไมได 
จําเปนตองมีการวางแผน และเตรียมการกอนที่จะดําเนินการ สวน“Fill Ins” เปนสวนที่มีผลกระทบตํ่า  
ใชความพยายามตํ่า เมื่อทําแลวคาดวาจะไดผลลัพธปานกลาง จะถูกจัดไวในอันดับที่ 3 และอันดับสุดทาย  
คือ สวน“Had Slogs” เปนสวนที่มีผลกระทบตํ่า ใชความพยายามสูง เมื่อทําแลวคาดวาจะไดผลลัพธไมดี 
นับเปนสิ่งที่ไมจําเปนตองดําเนินการ หรือควรหลีกเลี่ยง แสดงรายละเอียดดังตาราง 5.1-2 
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ภาพ 5.1-2 หลักการวิเคราะห Action Priority Matrix  

 
5.1.3 หลักการวิเคราะห Time Priority Matrix  

เปนการวิเคราะหในรูปแบบตารางเมตริกซ 2 มิติ เพ่ือใชในการบริหารจัดการเวลา และจัดลําดับ
ความสําคัญของสิ่งที่จะทํา โดยคํานึงถึงความเรงดวน (Urgent) และความสําคัญ (Important) ซึ่งตารางเมตริกซ
ดังกลาว จะประกอบไปดวยกลุมงาน 4  ประเภท คือ ประเภทที่ 1 สําคัญ เรงดวน จัดเปนงานที่จะตอง 
เรงดําเนินการในทันที ประเภทที่ 2 สําคัญ ไมเรงดวน จัดเปนงานที่จําเปนตองมีการวางแผนการดําเนินงาน
กอนที่จะลงมือทํา ประเภทที่ 3 เรงดวน แตไมสําคัญ จัดเปนงานที่ควรจะมอบหมาย หรือระบุใหคนอ่ืนทํา  
และประเภทที่ 4 ไมเรงดวน ไมสําคัญ จัดเปนงานที่สามารถเลื่อนระยะเวลาออกไปกอนไดหรือไมจําเปนตองทํา 
ดังภาพ 5.1-3 
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ภาพ 5.1-3 หลักการวิเคราะห Time Priority Matrix  

 
5.1.4 หลักการ Project Prioritization 

การวิเคราะหแนวทางการจัดลําดับความสําคัญแผนงาน/โครงการ (Project Prioritization 
Guide) ของ Office of Quality Improvement, University of Wisconsin-Madison เปนเครื่องมือชวย 
ในการจัดลําดับความสําคัญ ความเรงดวนของแผนงาน/โครงการ ไมวาจะเปนแผนงาน/โครงการทั่วไป  
หรือแผนงาน/โครงการที่มีการรองขอใหจัดทํา (Project Requests) ซึ่งจะวิเคราะหจากความสําคัญ 
ในการจัดทําแผนงาน/โครงการ (เรียงตามลําดับจากมากไปนอย) ดวยการใหคะแนนจากปจจัย และเง่ือนไขตาง ๆ 
ที่ เกี่ยวของ อาทิ ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรขององคกร ความคุมคาในการใชงาน  
ความสําคัญตอการบรรเทาความเสี่ยง ประโยชนที่จะไดรับจากการดําเนินงาน ความสําคัญและความจําเปน 
ตอผูใชงาน ตลอดจนคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ 

เพ่ือใหกระทรวงยุติธรรมสามารถขับเคลื่อนไปสูองคกรดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา                 
และรวดเร็ว จึงมีการจัดลําดับความสําคัญของแผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                
ของกระทรวงยุติธรรม โดยประยุกตจากหลักการวิเคราะหขอมูลขางตน รายละเอียด ดังน้ี 
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ตาราง 5.1-1 แผนงานตามรายยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการท่ัวถึง มั่นคง และปลอดภัย 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการท่ัวถึง ม่ันคง และปลอดภัย 

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการให้บริการ 
แผนงานที ่1 : ส่งเสริมและขยายผลการใช้บริการระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม 
วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการโครงสร้างพื้นฐาน (IaaS) ของระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม 
2. เพื่อขยายและเพิ่มรูปแบบการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (IaaS) ของระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม 
3. เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดปรับเปลี่ยนและถ่ายโอนระบบที่ติดตั้งบนระบบคอมพิวเตอร์เดิมมาติดตั้งที่บริการโครงสร้างพื้นฐาน (IaaS) ของระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม  

กิจกรรม 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ        

และที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
1. ประเมินสถานภาพและความต้องการใช้งานบริการ Cloud Computing 

ของกระทรวงยุติธรรม 
2. จัดท าแผนการปรับปรุงระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม 

เพื่อปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพขยายและเพิ่มรูปแบบให้บริการ 
3. ปรับปรุงระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรมตามแผนที่วางไว้ 
4. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  

ใช้บริการระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม 
5. ประเมินผลการด าเนินการ 
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
1. ประเมินสถานภาพระบบสารสนเทศพิจารณาแนวทางการปรับเปลี่ยน

โอนถ่ายไปยังระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม 
2. จัดท าแผนการปรับเปลี่ยนโอนถ่ายระบบสารสนเทศไปติดตัง้ยงัระบบ 

Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม 
3. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบหลัก/ที่เกี่ยวข้อง 
 ส านักงานปลัด                

กระทรวงยุติธรรม 
 ส่วนราชการในสังกัด           

กระทรวงยุติธรรม 
 

1. จ านวนบริการโครงสร้างพื้นฐาน 
(IaaS) ที่พร้อมให้บริการ 

2. จ านวนการใช้บริการโครงสร้าง
พื้นฐาน (IaaS) ของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

3. จ านวนงบประมาณที่สามารถ
ประหยัดได้จากการลงทุน  
และดูแลโครงสร้างพื้นฐาน 
ของส่ วนราชการในสั ง กั ด
กระทรวงยุติธรรม                        

 

     



บทท่ี 5 แผนยุทธศาสตรด์้านเทคโนโลยดีิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 

                            หน้า 5-7 

ตาราง 5.1-1 แผนงานตามรายยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการท่ัวถึง มั่นคง และปลอดภัย (ต่อ) 

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการท่ัวถึง ม่ันคง และปลอดภัย 

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการให้บริการ 
แผนงานที ่2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และรองรับการให้บริการดิจิทัล 
วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อปรับปรุงและจัดท าระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 
2. เพื่อปรับปรุงและจัดท าระบบเครือข่ายสื่อสารสารข้อมูลและอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการให้บริการประชาชน 
3. เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย อาทิ อุปกรณ์ Mobile อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ IoT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

กิจกรรม 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ        

และที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. ศึกษาความต้องการของระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
ของกระทรวงยุติธรรมและส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
ส าหรับการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการดิจิทัล 
ทั้งในเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ต 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 

2. จัดท าแผนการปรับปรุงและจัดท าระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
ดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรมและส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
ส าหรับการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการดิจิทัล 

3. ปรับปรุงและจัดท าระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิ จิทัล 
ของกระทรวงยุติธรรมและส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม                 
ส าหรับการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามแผน
ที่วางไว้ 

4. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

ส่วนราชการ 
ที่รบัผิดชอบหลัก/ที่เกี่ยวข้อง 
 ส่วนราชการในสังกัด           

กระทรวงยุติธรรม 
 

1. จ านวนระบบโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีดิ จิทัลเพื่อสนับสนุน 
การปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ 

2. จ านวนส่ วนราชการในสั งกั ด
กระทรวงยุ ติ ธรรม ให้ บริ การ 
ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
และอินเทอร์ เน็ตที่ มี คุณภาพ
ครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน 
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                    หน้า 5-8 

ตาราง 5.1-1 แผนงานตามรายยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการท่ัวถึง มั่นคง และปลอดภัย (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการท่ัวถึง ม่ันคง และปลอดภัย 

กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างความน่าเชื่อถือด้านความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 
แผนงานที ่1 : จัดท าระบบบริหารความม่ันคงปลอดภัยและระบบบริหารการให้บริการดิจิทัล กระทรวงยุติธรรม 
วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อจัดท าระบบบริหารความม่ันคงปลอดภัยของกระทรวงยุติธรรมและส่วนราชการในสังกัดตามมาตรฐานสากล อาทิ ISO/IEC 27001 
2. เพื่อจัดท าระบบบริหารการให้บริการระบบบริการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมและส่วนราชการในสังกัดตามมาตรฐานสากล อาทิ ISO/IEC 20000 และ ITIL 

กิจกรรม 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ        

และที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. ประเมินสถานภาพปัจจุบันด้านการบริหารความม่ันคงปลอดภัย        
และการบริหารการให้บริการดิจิทัล 

2. จัดท าแผนการจัดท าระบบการบริหารความม่ันคงปลอดภัย           
และระบบการบริหารการให้บริการดิจิทัล 

3. ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล
ให้สามารถท างาน รองรับระบบบริหารความม่ันคงปลอดภัย 
และระบบบริหารการให้บริการ 

4. ด าเนินการตามแผนฯ  ที่ก าหนด 
5. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบหลัก/ที่เกี่ยวข้อง 
 ส านักงานปลัด                

กระทรวงยุติธรรม 
 ส่วนราชการในสังกัด           

กระทรวงยุติธรรม 
 

1. ส่ ว น ร า ช ก า ร ใน สั ง กั ด   
กระทรวงยุติธรรมมีระบบ
บริหารความม่ันคงปลอดภัย
และการให้บริการดิจิทัล 
ตามมาตรฐานสากล        

2. ผลการประเมินด้านระบบ
บริหารความม่ันคงปลอดภัย
และระบบบริการดิจิทัล            
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ตาราง 5.1-1 แผนงานตามรายยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการท่ัวถึง มั่นคง และปลอดภัย (ต่อ) 

 

  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการท่ัวถึง ม่ันคง และปลอดภัย 

กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างความน่าเชื่อถือด้านความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 
แผนงานที ่2 : ปรับปรุงระบบความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล  
วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงระบบความม่ันคงปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อรองรับการมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 

กิจกรรม 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ        

และที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ส ารวจ และศึกษ า

สถานภาพปัจจุบันและความต้องการปรับปรุง ระบบความม่ันคง
ปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล  

2. ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจัดท าแผนการปรับปรุง              
ระบบความม่ันคงปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิ จิทัล                
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมปรับปรุงระบบความม่ันคง
ปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลตามแผนที่จัดท าไว้ 

3. ด าเนินการตามแผนฯ ที่ก าหนด 
4. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบหลัก/ที่เกี่ยวข้อง 
 ส่วนราชการในสังกัด           

กระทรวงยุติธรรม 

ลดจ านวนเหตุการณ์ที่ มีการบุก
รุก ถึ งค วาม ม่ันค งปลอดภั ย 
ข อ งส่ วน ร าช ก าร ใน สั ง กั ด
กระทรวงยุติธรรม 
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ตาราง 5.1-2 แผนงานตามรายยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างมาตรฐานและผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือขับเคลื่อนกระทรวงยุติธรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : เสริมสร้างมาตรฐานและผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนกระทรวงยุติธรรม 

กลยุทธ์ที่ 1 : ผลักดันนโยบายการจัดท ามาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
แผนงานที ่1: พัฒนาและปรับปรุง กฎ ระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีกฎ ระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่รองรับและเอ้ือต่อการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  

กิจกรรม 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ        

และที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. ศึกษาข้อจ ากัดอันเน่ืองมาจากกฎ ระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับ รวมถึง 
พ.ร.บ. และแนวปฏิบัติที่เก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม 

2. ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข นโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ  
และแนวปฏิบัติให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัด 
กระทรวงยุติธรรม อาทิ  
- นโยบายผลักดันการใช้ระบบประชุมทางไกลร่วมกับการ

ปฏิบัติงาน 
- นโยบายผลักดันให้บุคลากรกระทรวงยุติธรรมมีการใช้ 

การติดต่อประสานงานผ่านช่องทางการสื่อสารของภาครัฐ 
- นโยบายส่งเสริมการท าธุรกรรมการช าระเงินด้วยอิเล็กทรอนิกส์           

ต าม น โย บ าย ก าร ช า ร ะ เงิ น อิ เล็ ก ท รอ นิ กส์ แ ห่ งช าติ                          
(National e-Payment) 

- กฎระเบียบในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างส่วนราชการ 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

3. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

ส่วนราชการ                           
ที่รับผิดชอบหลัก/เกี่ยวข้อง 

 ส่วนราชการในสังกัด           
กระทรวงยุติธรรม 

มีกฎ  ระ เบี ยบ  นโยบาย 
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ  
ที่ เ อ้ือต่ อการปฏิ บั ติ งาน 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
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ตาราง 5.1-2 แผนงานตามรายยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างมาตรฐานและผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือขับเคลื่อนกระทรวงยุติธรรม (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : เสริมสร้างมาตรฐานและผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนกระทรวงยุติธรรม 

กลยุทธ์ที่ 1 : ผลักดันนโยบายการจัดท ามาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
แผนงานที ่2 : จัดท าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อการบริการดิจิทัลแก่ประชาชน 
วัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และจัดท าองค์ความรู้ด้านกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม โดยเป็นองค์ความรู้ตั้งต้นส าหรับพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนต่อไป 

กิจกรรม 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ        

และที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 
ระยะที่ 1 จัดตั้งคณะกรรมการและหารือ 
1. ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม คัดเลือกตัวแทนจาก 

ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อจัดตั้งคณะท างาน 
โดยการปฏิบั ติ งานต้องมีความสอดคล้องกับแผนงาน อาทิ  
นักกฎหมาย และนิติกรของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม      

ระยะที่ 2 ด าเนินการรวบรวมจัดท าองค์ความรู้ด้านกฎหมาย 
ของกระทรวงยุติธรรม 
2. คณะท างานรวบรวมกฎหมายของทุกส่ วนราชการในสังกัด 

กระทรวงยุติธรรม เพื่อจัดท าเป็นองค์ความรู้ด้านกฎหมาย 

ส่วนราชการ                           
ที่รับผิดชอบหลัก/เกี่ยวข้อง 

 คณะท างานจากตัวแทน 
ของทุกส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

 ส่วนราชการในสังกัด           
กระทรวงยุติธรรม 

จ านวนองค์ความรู้ด้านกฎหมาย  
ที่ได้รวบรวม วิเคราะห์ และจัดท า        

 

     



บทท่ี 5 แผนยุทธศาสตรด์้านเทคโนโลยดีิจิทัลระทรวงยุติธรรม 

                           หน้า 5-12 

ตาราง 5.1-2 แผนงานตามรายยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างมาตรฐานและผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือขับเคลื่อนกระทรวงยุติธรรม (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : เสริมสร้างมาตรฐานและผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนกระทรวงยุติธรรม 

กลยุทธ์ที่ 1 : ผลักดันนโยบายการจัดท ามาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
แผนงานที ่3 : จัดท ามาตรฐานการจัดเก็บและรูปแบบข้อมูลดิจิทัล (Data Standard) กระทรวงยุติธรรม 

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อจัดท ามาตรฐานการจัดเก็บและรูปแบบข้อมูลดิจิทัล (Data Standard) กระทรวงยุติธรรม 
2. เพื่อรองรับการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

กิจกรรม 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ        

และที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบมาตรฐานการจัดเก็บและรูปแบบ
ข้อมูลดิจิทัล (Data Standard) ของกระทรวงยุติธรรม 

2. น ามาตรฐานการจัดเก็บและรูปแบบข้อมูลดิ จิทั ล (Data 
Standard) ไปใช้งาน 

3. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

ส่วนราชการ                              
ที่รับผิดชอบหลัก /ที่เกี่ยวข้อง 

 ส านักงานปลัด               
กระทรวงยุติธรรม 

 ส่วนราชการ 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

มีมาตรฐานการจัดเก็บและรูปแบบ
ข้อมูลดิจิทัล (Data Standard)  
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                            หน้า 5-13 

ตาราง 5.1-2 แผนงานตามรายยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างมาตรฐานและผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือขับเคลื่อนกระทรวงยุติธรรม (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : เสริมสร้างมาตรฐานและผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนกระทรวงยุติธรรม 

กลยุทธ์ที่ 1 : ผลักดันนโยบายการจัดท ามาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
แผนงานที ่4 : ผลักดันการปฏิบัติงานและการบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานสากล 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระทรวงยุติธรรมมีมาตรฐานการปฏิบัติงานและการบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานสากล 

กิจกรรม 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ        

และที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. ศึกษา มาตรฐานการปฏิบัติงานและการบริการข้อมูลดิจิทัล  

ตามมาตรฐานระดับสากล อาทิ  มาตรฐานสากลของ ITIL  
และ ISO20000 

2. คัดเลือกและก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงยุ ติธรรมที่ จะน ามาจัดท ามาตรฐานด้ าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

3. ปฏิบัติงานและบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 
4. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

ส่วนราชการ                            
ที่รับผิดชอบหลัก/ ที่เกี่ยวข้อง 
 ส่วนราชการในสังกัด 

กระทรวงยุติธรรม 
 

มีการปฏิบัติงานและการบริการ 
ด้ าน เท ค โน โลยี ดิ จิ ทั ล ต าม
มาตรฐานสากล 
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ตาราง 5.1-2 แผนงานตามรายยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างมาตรฐานและผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือขับเคลื่อนกระทรวงยุติธรรม (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : เสริมสร้างมาตรฐานและผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนกระทรวงยุติธรรม 

กลยุทธ์ที่ 1 : ผลักดันนโยบายการจัดท ามาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
แผนงานที ่5 : ศึกษาและจัดท ามาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล 
วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อจัดท ามาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล 
2. เพื่อจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลตามมาตรฐาน 
3. เพื่อน ามาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลไปสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

กิจกรรม 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ        

และที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. ศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานสากลที่เก่ียวข้องกับข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล  
2. ศึกษาสถานภาพการใช้งานและความต้องการด้านอัตลักษณ์บุคคล 

ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่เก่ียวข้อง 
3. ออกแบบและจัดท ามาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล  

อาทิ ใบหน้า ม่านตา ดีเอ็นเอ  
 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบหลัก 
 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 ส านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด 

  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
 ส่วนราชการในสังกัด          

กระทรวงยุติธรรม 

มีมาตรฐานการจัดเก็บ
ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล 
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ตาราง 5.1-2 แผนงานตามรายยุทธศาสตร์ ท่ี 2 เสริมสร้างมาตรฐานและผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือขับเคล่ือนกระทรวงยุติธรรม (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : เสริมสร้างมาตรฐานและผลกัดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือขับเคลื่อนกระทรวงยุติธรรม 

กลยุทธ์ท่ี 2 : เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
แผนงานท่ี 1 : ศึกษาและจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
วัตถุประสงค์ :  เพ่ือปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมและส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ 

กิจกรรม 
ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ        

และท่ีเก่ียวข้อง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 
จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
1. ส่วนราชการในสัง กัดกระทรวงยุติธรรมประเมินความเหมาะสม  

และวิเคราะห์ปัจจัยเก้ือหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน
ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม  
พ.ศ. 2560-2564 

2. ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผล
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

3. ส่วนราชการในสัง กัดกระทรวงยุติธรรม จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 
 

จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2565-2569 
1. วิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล

กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 
2. ศึกษา วิเคราะห์ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีเก่ียวข้อง   
3. ออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
4. ก าหนดแผนงานและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 
5. จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 

ส่วนราชการ                            
ท่ีรับผิดชอบหลัก /ท่ีเก่ียวข้อง 
 ส านักงานปลัด            

กระทรวงยุติธรรม 
 ส่วนราชการในสังกัด            

กระทรวงยุติธรรม 

1. ส่ วน ราชก า รใ น สั ง กั ด
ก ระ ท รวง ยุ ติ ธร รม มี
แผนปฏิ บั ติการดิจิ ทั ล ท่ี
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ดิจิ ทั ลกระทรวงยุ ติธรรม                    
พ.ศ. 2560-2564 
 
 
 
 

2. ก ระ ท รว ง ยุ ติ ธร ร ม มี 
แผนป ฏิ บั ติ กา รดิ จิ ทั ล  
พ.ศ. 2565-2569           
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                          หน้า 5-16 

ตาราง 5.1-2 แผนงานตามรายยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างมาตรฐานและผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือขับเคลื่อนกระทรวงยุติธรรม (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : เสริมสร้างมาตรฐานและผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนกระทรวงยุติธรรม 

กลยุทธ์ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
แผนงานที ่2 : ศึกษาและจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ที่สอดคล้องกับกรอบแนวทางการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของกระทรวงยุติธรรม 
2. เพื่อให้เกิดการปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) อย่างต่อเน่ือง 

กิจกรรม 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ        

และที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจหลัก 
ฟังก์ชันงานหลัก และประเมินสถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

2. ออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรปัจจุบัน (As-Is) ของส่วนราชการ 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยครอบคลุมสถาปัตยกรรมด้านธุรกิจ 
สถาปัตยกรรมด้านข้อมูล สถาปัตยกรรมด้านระบบสารสนเทศ 
และสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยี 

3. ออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรอนาคต (To-Be) เพื่อการบริการ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยครอบคลุมสถาปัตยกรรมด้านธุรกิจ 
สถาปัตยกรรมด้านข้อมูล สถาปัตยกรรมด้านระบบสารสนเทศ  
และสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับกรอบแนวทาง 
การจัดท าสถ าปั ต ยกรรมองค์ กร ด้ าน เท คโน โลยีดิ จิทั ล 
ของกระทรวงยุติธรรม 

4. วิเคราะห์เปรียบเทียบช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่างสถาปัตยกรรม
องค์กรปัจจุบัน และสถาปัตยกรรมองค์กรอนาคต 

5. ก าหนดแผนงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

ส่วนราชการ                                
ที่รับผิดชอบหลัก /ที่เกี่ยวข้อง 
 ส่วนราชการในสังกัด            

กระทรวงยุติธรรม 

มีสถาปัตยกรรมองค์กร เพื่อการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
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                          หน้า 5-17 

ตาราง 5.1-2 แผนงานตามรายยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างมาตรฐานและผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือขับเคลื่อนกระทรวงยุติธรรม (ต่อ) 

 

  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : เสริมสร้างจัดท ามาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อขับเคลื่อนกระทรวงยุติธรรม 

กลยุทธ์ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
แผนงานที ่3 : เสริมสร้างการประยุกต์ใช้และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ออกแบบ เสนอแนวความคิดสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  

กิจกรรม 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ        

และที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจัดกิจกรรม  
ให้บุคลากรออกแบบ เสนอแนวความคิดสร้างสรรค์  
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ 
- จัดประกวดการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน 

(Algorithm Process) ของส่ วนราชการ ในสั ง กั ด
กระทรวงยุติธรรม 

- จัดประกวดนวัตกรรมการให้บริการประชาชน 
2. ประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรให้ แก่ผู้ชนะ 

การประกวด 

ส่วนราชการ                                  
ที่รับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้อง 

 ส่วนราชการในสังกัด            
กระทรวงยุติธรรม 

มีการจัดประกวดการออกแบบ
กระบวนการปฏิ บั ติ งาน หรื อมี 
การจัดประกวดแข่งขันการพัฒนา
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 
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                          หน้า 5-18 

ตาราง 5.1-3 แผนงานตามรายยุทธศาสตร์ท่ี 3 มุ่งสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการท่ีเป็นเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : มุ่งสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการท่ีเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ 1 : มุ่งสู่การบริหารและการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจทิัล 
แผนงานที ่1 : พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการวางแผน ที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 

กิจกรรม 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ        

และที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการของผู้บริหาร 
2. ออกแบบระบบสารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการ             

และภารกิจหลักของผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับ

ผู้บริหาร 
4. ทดสอบระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับ

ผู้บริหาร 
5. จัดอบรมขั้นตอนและวิธีการใช้งานของระบบสารสนเทศ

วิเคราะห์ตัดสินใจส าหรับผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรม 
6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

ส่วนราชการ                               
ที่รับผิดชอบหลัก /ที่เกี่ยวข้อง 

 ส านักงานปลัด                 
กระทรวงยุติธรรม 

 ส่วนราชการในสังกัด              
กระทรวงยุติธรรม 

1. จ านวนข้ อมูลในระบบสารสนเทศ 
ที่ ส าม าร ถ น าม า ใช้ ส นั บ ส นุ น 
การตัดสินใจของผู้บริหาร 

2. ความพึ งพอใจในระบบสารสนเทศ 
ของผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม 

     



บทท่ี 5 แผนยุทธศาสตรด์้านเทคโนโลยดีิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 

                          หน้า 5-19 

ตาราง 5.1-3 แผนงานตามรายยุทธศาสตร์ท่ี 3 มุ่งสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการท่ีเป็นเลิศ (ต่อ) 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : มุ่งสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการท่ีเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ 1  : มุ่งสู่การบริหารและการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล 
แผนงานที ่2 : พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล 
วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
2. เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัลของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

กิจกรรม 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ        

และที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการด้านระบบสารสนเทศ 
ของบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  

2. ออกแบบระบบสารสนเทศที่รองรับการปฏิบัติงาน       
ตามภารกิจหลักของส่วนราชการในสังกัด 
กระทรวงยุติธรรม 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศ  
4. ทดสอบระบบสารสนเทศ 
5. จัดอบรมขั้นตอนและวิธีการใช้งานของระบบสารสนเทศ 
6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

ส่วนราชการ                                       
ที่รับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้อง 

 ส่วนราชการในสังกัด              
กระทรวงยุติธรรม 
 

1. จ านวนระบบสารสนเทศที่รองรับ      
การปฏิบัติงาน 

2. ร้อยละของจ านวนกระดาษที่ลดลง
เทียบต่อปี 
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ตาราง 5.1-3 แผนงานตามรายยุทธศาสตร์ท่ี 3 มุ่งสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการท่ีเป็นเลิศ (ต่อ) 

 
 

  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : มุ่งสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการท่ีเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 1 : มุ่งสู่การบริหารและการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจทิัล 
แผนงานที ่3 : พัฒนาระบบข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักกระทรวงยุติธรรม 
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลเชิงวิเคราะห์ส าหรับบุคลากรใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

กิจกรรม 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ        

และที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการด้านข้อมูลส าหรับการพัฒนา
ระบบข้อมูลเชิงวิเคราะห์สนับสนุนการตัดสินใจของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

2. ออกแบบระบบสารสนเทศข้อมูลเชิงวิเคราะห์ของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม อาทิ  

- คดีข่มขืนที่ เกิดซ้ ามากที่สุดในพื้นที่ ใด โดยน าข้อมูล 
มาวิเคราะห์ เพื่อน าไปใช้ในการป้องกันอย่างต่อเน่ือง 

- ลักษณะพฤติกรรมนักโทษที่มีการกระท าความผิดซ้ า 
3. พัฒนาระบบข้อมูลเชิงวิเคราะห์ของส่วนราชการในสังกัด

กระทรวงยุติธรรม  
4. ทดสอบระบบข้อมูลเชิงวิเคราะห์ของส่วนราชการในสังกัด

กระทรวงยุติธรรม 
5. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

ส่วนราชการ                                  
ที่รับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้อง 

 ส่วนราชการในสังกัด              
กระทรวงยุติธรรม 

1. จ านวนระบบข้อมูลเชิงวิเคราะห์ 
2. ระดับความพึงพอใจของการใช้         

ระบบเชิงวิเคราะห์ 
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ตาราง 5.1-3 แผนงานตามรายยุทธศาสตร์ท่ี 3 มุ่งสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการท่ีเป็นเลิศ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : มุ่งสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการท่ีเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ 1   : มุ่งสู่การบริหารและการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
แผนงานที ่4 : พัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์กระทรวงยุติธรรม 
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของข้อมูลในเชิงพื้นที่ ส าหรับเป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจตามภารกิจของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

กิจกรรม 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ        

และที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. ศึกษา และวิเคราะห์กระบวนงานที่มีความสัมพันธ์กับข้อมูล
ในเชิงพื้นที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

2. จัดห าเครื่องมือในการพัฒ นาระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
4. ทดสอบระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์                        
5. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

ส่วนราชการ                             
ที่รับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้อง 

 ส่วนราชการในสังกัด              
กระทรวงยุติธรรม 
 

ระดับความพึงพอใจของการใช้         
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
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ตาราง 5.1-3 แผนงานตามรายยุทธศาสตร์ท่ี 3 มุ่งสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการท่ีเป็นเลิศ (ต่อ) 

 

  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : มุ่งสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการท่ีเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 1   : มุ่งสู่การบริหารและการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
แผนงานที ่5 : พัฒนาระบบสารสนเทศด้านอัตลักษณ์ของกระทรวงยุติธรรม 
วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลของกระทรวงยุติธรรม 
2. เพื่อเป็นระบบสารสนเทศที่มีเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจตามภารกิจ และให้บริการด้านการตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานด้านอัตลักษณ์บุคคล 

กิจกรรม 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ        

และที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. ศึกษา ออกแบบระบบสารสนเทศตามมาตรฐาน 
ด้านอัตลักษณ์บุคคลที่ได้มีการจัดท าขึ้น อาทิ มาตรฐาน
กลางลายพิมพ์น้ิวมือกระทรวงยุติธรรม   

2. จัดหาเครื่องมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้ าน 
อัตลักษณ์บุคคล 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านอัตลักษณ์ของบุคคล 
4. ทดสอบระบบสารสนเทศด้านอัตลักษณ์ของบุคคล 
5. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

ส่วนราชการ                             
ที่รับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้อง 

 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด 
 กรมราชทัณฑ์ 
 ส่วนราชการในสังกัด 

กระทรวงยุติธรรม 

1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
2. ความถูกต้องข้อมูลด้านอัตลักษณ์

บุคคลในระบบสารสนเทศ 
 
 

     



บทท่ี 5 แผนยุทธศาสตรด์้านเทคโนโลยดีิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 

                           หน้า 5-23 

ตาราง 5.1-3 แผนงานตามรายยุทธศาสตร์ท่ี 3 มุ่งสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการท่ีเป็นเลิศ (ต่อ) 

 

  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : มุ่งสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการท่ีเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ 1  : มุ่งสู่การบริหารและการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล 
แผนงานที ่6 : บูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม 
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศบูรณาการให้รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ        

และที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ ด้านข้อมูลดิจิทัล       
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม          

2. วิเคราะห์ออกแบบระบบสารสนเทศที่ตอบสนอง        
ต่อความต้องการ เพื่อเชื่อมโยงน าเข้าสู่ ระบบ
สารสนเทศ 

3. จัดห าเครื่ องมื อที่ เห ม าะสม  เพื่ อบู รณ าการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล 

4. พัฒนาระบบสารสนเทศบูรณาการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม 

5. ทดสอบระบบบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล
ของกระทรวงยุติธรรม 

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  

ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้อง 

 ส านักงานปลัด               
กระทรวงยุติธรรม 

 ส่วนราชการในสังกัด              
กระทรวงยุติธรรม 
 
 

 

 

 

 

 

1. จ านวนข้อมูลที่เข้าร่วมบูรณาการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ 
 

     



บทท่ี 5 แผนยุทธศาสตรด์้านเทคโนโลยดีิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 

                        หน้า 5-24 

ตาราง 5.1-3 แผนงานตามรายยุทธศาสตร์ท่ี 3 มุ่งสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการท่ีเป็นเลิศ (ต่อ) 

 

  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : มุ่งสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการท่ีเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 2 : ยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 
แผนงานที ่1 : พัฒนาบริการดิจิทัลส าหรับให้บริการประชาชน 
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้บริการประชาชน ที่สะดวก และรวดเร็วในยุคดิจิทัล  

กิจกรรม 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ        

และที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. ศึกษา วิเคราะห์การบริการในปัจจุบันของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

2. ศึกษาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยส าหรับ         
การบริการประชาชน 

- Mobile Web Application 
- Chat bot 

3. ออกแบบระบบสารสนเทศบริการประชาชน              
4. พัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการที่สะดวก 

รวดเร็ว (Real-time) ด้านบริการประชาชน 
5. ทดสอบระบบสารสนเทศบริการประชาชน 
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการ           

ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

ส่วนราชการ                                
ที่รับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้อง 

 ส านักงานปลัด               
กระทรวงยุติธรรม 

 ส่วนราชการในสังกัด              
กระทรวงยุติธรรม 

1. มีระบบ Mobile Web 
Application ให้บริการประชาชน 

2. มีระบบ Chat bot ให้บริการ
ประชาชน 

 
 

     



บทท่ี 5 แผนยุทธศาสตรด์้านเทคโนโลยดีิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 

                        หน้า 5-25 

ตาราง 5.1-4 แผนงานตามรายยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาบุคลากรเขา้สูยุ่คดิจิทัล 

หมายเหตุ : ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ที่ท าหน้าที่ควบคุม ก ากับการท างานของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ อาทิ ผู้อ านวยการส่วน/ส านัก/กอง/ศูนย์ 

  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
แผนงานที ่1 : พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับผูบ้ริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม                               
วัตถุประสงค ์: เพื่อพัฒนาผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีทักษะบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ         

และที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรที่เหมาะสมส าหรับผู้บริหารด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาทิ 

- การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านสารสนเทศ 
- เทคโนโลยีใหม่ส าหรับการจัดการข้อมูล 
- การรักษาความปลอดภัย ระบบสารสนเทศ 

และการจัดการ 
- การก ากับดู แลโครงการระบบสารสนเทศ 

และการจัดการระบบกระบวนการ 
- การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
- การฝึกอบรมผู้น าส าหรับจัดการระบบข้อมูล

สารสนเทศ 
2. ด าเนินการฝึกอบรม  
3. ทบทวนหลักสูตรส าหรับผู้บริหารด้านเทคโนโลยี     

สารสนเทศและการสื่อสารทุกปี 

ส่วนราชการ                                
ที่รับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้อง 

 ส่วนราชการในสังกัด               
กระทรวงยุติธรรม 
 

จ านวนผู้บริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วม
การฝึกอบรม 

     



บทท่ี 5 แผนยุทธศาสตรด์้านเทคโนโลยดีิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 

                        หน้า 5-26 

ตาราง 5.1-4 แผนงานตามรายยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาบุคลากรเขา้สูยุ่คดิจิทัล (ต่อ) 

หมายเหตุ : ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ที่ท าหน้าที่ควบคุม ก ากับการท างานของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ อาทิ ผู้อ านวยการส่วน/ส านัก/กอง/ศูนย์ 

  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
แผนงานที ่2 : พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะเพิ่มเติมจากสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับวิชาชีพ 

กิจกรรม 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ         

และที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรอบรม ระดับผู้บริหาร อาทิ 
- หลักสูตรการคิดวิเคราะห์และมองภาพองค์รวม  
- หลักสูตรการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
- หลักสูตรการให้ค าปรึกษา 

2. ด าเนินการฝึกอบรม 
3. ทบทวนหลักสูตรส าหรับผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารทุกปี 

ส่วนราชการ                                
ที่รับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้อง 
 ส่วนราชการในสังกัด               

กระทรวงยุติธรรม 
 

จ านวนผู้ บริหารด้ าน เท ค โน โลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วม
การฝึกอบรม 

 

     



บทท่ี 5 แผนยุทธศาสตรด์้านเทคโนโลยดีิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 

                        หน้า 5-27 

ตาราง 5.1-4 แผนงานตามรายยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาบุคลากรเขา้สูยุ่คดิจิทัล (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
แผนงานที ่3 : พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
วัตถุประสงค ์:  เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีทักษะความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 

กิจกรรม 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ         

และที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. ประเมินทักษะตนเอง (Self-Assessment) ของบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. วิเคราะห์จากการประเมินข้างต้นมาจัดท าแผนฝึกอบรม 
ให้เหมาะสมกับรายบุคคล หรือเฉพาะกลุ่มบุคคล อาทิ 
หลักสูตร อาทิ  

- หลักสูตรความรู้เรื่องการบริหาร ICT ทั้งยุทธศาสตร์ 
Solution Management, Staff Management 
และ Quality Management  

- หลักสูตรความรู้เรื่องกฎระเบียบและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ (Legal and Ethical Issues) การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (System Development 
Process and Methods)  

- หลักสูตรการบริหารข้อมูลและฐานข้อมูล (Data 
Management and Databases)  

- หลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ประกอบด้วย 
หลักสูตรด้านการสื่อสาร โปรแกรมประมวลผลค า  
โปรแกรมแผ่นตารางท าการ โปรแกรมการน าเสนอ 
การใช้อินเทอร์เน็ตและการค้นหาข้อมูล  

ส่วนราชการที่รับผิดชอบหลัก  
 ส่วนราชการในสังกัด               

กระทรวงยุติธรรม 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
 ส่วนราชการในสังกัด               

กระทรวงยุติธรรม 
 

1.  จ านวนบุ คลากรด้ าน เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมเข้าร่วมการฝึกอบรม 

2. จ านวนบุคลากรด้ าน เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมผ่านเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะในหลักสูตรคอมพวิเตอร์
พื้นฐาน 

 

     



บทท่ี 5 แผนยุทธศาสตรด์้านเทคโนโลยดีิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 

                        หน้า 5-28 

ตาราง 5.1-4 แผนงานตามรายยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาบุคลากรเขา้สูยุ่คดิจิทัล (ต่อ) 

หมายเหตุ: 1) รายละเอียดหลักสูตรส าหรับพัฒนาทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารระบุใน บทที่ 7 
 2) บุคลากรทั่วไปสามารถน าหลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐานมาพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได ้
 3) เกณฑ์การประเมินสมรรถนะอ้างอิงตามระดับความช านาญในแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยตุิธรรม พ.ศ. 2560-2564 
  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
แผนงานที ่3 : พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม (ต่อ) 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีทักษะความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 

กิจกรรม 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ         

และที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 

3. ด าเนินการฝึกอบรม 
4. ติดตามและประเมินผลบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารรายบุคคลหลังจากเข้าร่วมการฝึกอบรม 
 

 
     



บทท่ี 5 แผนยุทธศาสตรด์้านเทคโนโลยดีิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 

                        หน้า 5-29 

ตาราง 5.1-4 แผนงานตามรายยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาบุคลากรเขา้สูยุ่คดิจิทัล (ต่อ) 

  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
แผนงานที ่4 : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสริมสร้างความรู้ ทักษะเพิ่มเติมจากสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับวิชาชีพ 

กิจกรรม 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ         

และที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. วิเคราะห์ผลประเมินข้างต้นและจัดฝึกอบรมให้เหมาะสม 
กับรายบุคคล หรือเฉพาะกลุ่มบุคคล อาทิ 
- การบริหารจัดการโครงการส าหรับผู้ปฏิบัติงาน (Project 

Management)  
- หลักสูตรมาตรฐานการให้บริการ IT (ISO20000 หรือ ITIL) 
- หลักสูตรการบริหารการจัดซ้ือจัดจ้าง (IT Procurement) 

และการบริหาร Outsourcing      
- การบริหารจัดการโครงการส าหรับหัวหน้างาน (Project 

Management) 
2. ด าเนินการฝึกอบรม 
3. ทบทวนหลักสูตรส าหรับพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุกปี 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบหลัก  
 ส่วนราชการในสังกัด               

กระทรวงยุติธรรม 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
 ส่วนราชการในสังกัด               

กระทรวงยุติธรรม 
 

จ านวนบุ คลากรด้ านเทคโนโลยี
สารสน เทศและการสื่ อสารของ 
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
เข้าร่วมการฝึกอบรม  

 

     



บทท่ี 5 แผนยุทธศาสตรด์้านเทคโนโลยดีิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 

                        หน้า 5-30 

ตาราง 5.1-4 แผนงานตามรายยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาบุคลากรเขา้สูยุ่คดิจิทัล (ต่อ) 

  

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
แผนงานที ่5 : เสริมสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

กิจกรรม 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ         

และที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. จัดท าแผนการเสริมสร้างความสัมพันธ์บุคลากร 
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  

หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาเผยแพร่
ความรู้  

3. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

ส่วนราชการ                               
ที่รับผิดชอบหลัก/ ที่เกี่ยวข้อง 
 ส่วนราชการในสังกัด               

กระทรวงยุติธรรม 
 ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร รม เส ริ ม ส ร้ า ง
ค วามสั มพั น ธ์แ ละแลก เป ลี่ ย น
ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

     



 

 
 

 
โครงการดานการบูรณาการเพ่ือการบริการในภาพรวม 
ของกระทรวงยุติธรรม 
 

การใชงานขอมูลของหนวยงานตาง ๆ จําเปนจะตองมีการกําหนดรูปแบบ เพ่ือใหมีมาตรฐานใน 
การใชขอมูลรวมกัน เพ่ือเปนการบูรณาการ ลดความซ้ําซอนของขอมูล ประหยัดงบประมาณในการดําเนินงาน
บางกิจกรรม  ดังน้ัน กระทรวงยุติธรรมจึงไดจัดทําในรูปแบบโครงการดานการบูรณาการเพ่ือการบริการใน
ภาพรวมของกระทรวงยุติธรรม มีรายละเอียดดังน้ี ลําดับความสําคัญของโครงการ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค 
งบประมาณ กลุมเปาหมาย กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ ประโยชนที่จะไดรับ  
และผูรับผิดชอบหลัก/หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

6.1 การใชงานขอมูลและแนวทางการบริหารจัดการการบูรณาการขอมูลในภาพรวม 

 ผลสํารวจการใชงานดานขอมูลของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และการบริหารจัดการ 
เรื่องบูรณาการขอมูลในภาพรวม เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม โดยขอมูลที่นํามา
บูรณาการ หมายรวมถึง ขอมูลทั้งหมดที่ใชในระบบสารสนเทศของกระทรวงยุติธรรมที่ไดจากการเก็บรวม
รวมขอมูลจากกรรมวิธีตาง ๆ อาทิ การสัมภาษณ การสํารวจ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมอง 
และรับฟงความคิดเห็น การตอบแบบสอบถาม รวมถึงการศึกษาขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ  
 

6.1.1 การใชงานขอมูล 
การใชงานขอมูลของกระทรวงยุติธรรม ไดจากการสัมภาษณผูบริหารระดับสูง การแจก

แบบสอบถาม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมสมองและรับฟงความคิดเห็นของหนวยงานในสังกัด 
กระทรวงยุติธรรม  การสํารวจสถานภาพการใชงาน และความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถแบงได 
2 สวน คือ การใชงานขอมูลจากสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และการใชงานขอมูลจากหนวยงาน
ภายนอกกระทรวงยุติธรรม มีรายละเอียดดังน้ี 

 
 
 
 
 

 

บทที่ 6 
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บทท่ี 6 โครงการดานการบูรณาการเพ่ือการบริการในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรม 

ตาราง 6.1-1 การใชงานขอมูลจากสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

 สวนราชการในสงักัด 
กระทรวงยุติธรรม 

กลุมขอมูล/แหลงขอมูล 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง

ยุติธรรม 

กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรีภาพ 

กรม 
บังคับคด ี

กรม 
คุมประพฤติ 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

กรม
ราชทัณฑ 

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

สํานักงาน
กิจการ
ยุติธรรม 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
ปองกันและ
ปราบปราม 
ยาเสพติด 

1. ขอมูลคดียาเสพติด    U   U   C 
2. ขอมูลผูตองขังคดีเด็ก     C U U    
3. ขอมูลประวัติผูตองขัง      C   U U 
4. ขอมูลสถิติผูตองขัง      C     
5. ขอมูลในระบบ Data Warehouse       C    
6. ขอมูลผูกระทําความผิด    C       
7. ขอมูลสอดสองผูถูกคุมประพฤติ    C     U  
8. ขอมูลในระบบ บสต.2    C      U 
9. ขอมูล DNA        C   
10. ขอมูลบุคคลสูญหาย        C   
11. ขอมูลหมายจับ         C  

หมายเหตุ:  C หมายถึง   หนวยงานผูสราง/บันทึกขอมูล 
  U หมายถึง   หนวยงานผูใชขอมูลซึ่งปจจุบันมีการเชื่อมโยงขอมูลแลว 
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บทท่ี 6 โครงการดานการบูรณาการเพ่ือบริการในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรม 

 

ตาราง 6.1-2 การใชงานขอมูลจากหนวยงานภายนอกกระทรวงยุติธรรม 

  สวนราชการในสงักัด 
กระทรวงยุติธรรม 

กลุมขอมูล/แหลงขอมูล 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง

ยุติธรรม 

กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรีภาพ 

กรม 
บังคับคด ี

กรม 
คุมประพฤติ 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

กรม
ราชทัณฑ 

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

สํานักงาน
กิจการ
ยุติธรรม 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
ปองกันและ
ปราบปราม 
ยาเสพติด 

1. ขอมูลบุคคลเดินทางเขา-ออก : 
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

      U   U 

2. ขอมูลหนังสือเดินทาง : กรมการกงสุล       U   U 
3. ขอมูลยานพาหนะ : กรมการขนสงทางบก       U  U U 
4. ขอมูลทะเบียนราษฎร : กรมการปกครอง  U U  U U U U U U 
5. ขอมูลทะเบียนนิติบุคคล : กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา 
  U    U   U 

6. ขอมูลทะเบียนผูประกันตน :  
สํานักงานประกนัสังคม 

      U  U U 

7. ขอมูลผลการพิจารณาคด ี: 
ศาลอุทธรณ/ศาลยุติธรรม 

          

8. ขอมูลผลการพิจารณาคด ี:  
สํานักงานอัยการสูงสุด 

          

9. ขอมูลแผนท่ี (ระบบ GIS) : กรมอุทยานแหงชาต ิ           
10. ขอมูลการเสียภาษี : กรมสรรพากร          U 
11. ขอมูลการชําระคาไฟฟา ขอมูลการใชไฟ :  

การไฟฟานครหลวง 
         U 

12. ขอมูลบุคลากร : สํานักงาน ก.พ.         U  
13. ขอมูลติดตามตัวชี้วัด : สํานักงาน กพร.         U  
14. ขอมูลในระบบ Police : สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ  U    U U   U 
15. ระบบ Police Cloud : สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ           
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ตาราง 6.1-2 การใชงานขอมูลจากหนวยงานภายนอกกระทรวงยุติธรรม (ตอ) 

 สวนราชการในสงักัด 
กระทรวงยุติธรรม 

กลุมขอมูล/แหลงขอมูล 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง

ยุติธรรม 

กรมคุมครอง
สิทธิและ
เสรีภาพ 

กรม 
บังคับคด ี

กรม 
คุมประพฤติ 

กรมพินิจและ
คุมครองเด็ก
และเยาวชน 

กรม
ราชทัณฑ 

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร 

สํานักงาน
กิจการ
ยุติธรรม 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
ปองกันและ

ปราบปรามยา
เสพติด 

16. ขอมูลทะเบียนประวัติอาชญากร (CDS) : 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

   U     U  

17. ขอมูลผลการจับกุมคดียาเสพติด :  
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

        U U 

18. ขอมูลอาชญากรรมขามชาติ CMIS :  
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

         U 

19. ขอมูลในระบบ Codis : FBI        U   
20. ขอมูลท่ีดิน : กรมท่ีดิน           
21. ขอมูลการจัดซ้ือจัดจางระดับกรม : 

กรมบัญชีกลาง 
U          

22. ขอมูลบัญชีการเงิน : กรมบัญชีกลาง   U        
23. ขอมูลบุคคลลมละลาย : สถาบันการเงิน   U        
24. ขอมูลดานการเงิน : สถาบันการเงิน           
25. ขอมูลธุรกรรมทางการเงิน : สํานักงานปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน 
         U 

26. ขอมูลแรงงานตางดาว : กรมการจัดหางาน          U 
27. ขอมูลชาวตางชาติ : กรมการจัดหางาน    U       
28. ขอมูลหมายจับ คนหาย รถหาย :  

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
        U  

29. ขอมูลงบประมาณแผนดิน : สํานักงบประมาณ           
หมายเหตุ:  C หมายถึง   หนวยงานผูสราง/บันทึกขอมูล 

 U หมายถึง   หนวยงานผูใชขอมูลซึ่งปจจุบันมีการเชื่อมโยงขอมูลแลว
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6.1.2 แนวทางการบริหารจัดการการบูรณาการข้อมูลในภาพรวม 
แนวทางการบริหารจัดการการบูรณาการข้อมูลในภาพรวม สามารถก าหนดมาตรฐานในการ

แลกเปลี่ยนและเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานภายนอกสังกัด
กระทรวงยุติธรรม เพื่อให้สอดรับกับการใช้งานของกระทรวงยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รายละเอียด 
ดังภาพ 6.1-1 

 

 
ภาพ 6.1-1 แสดงรายละเอียดการก าหนดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน 

 
ในการวิเคราะห์และออกแบบแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลของกระทรวงยุติธรรม จะค านึงถึงผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 4 ฝ่าย คือ ประชาชน ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม ส่วนราชการภายในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดี  
กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ ส านักงานกิจการยุติธรรม และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
หน่วยงานภายนอกสังกัดกระทรวงยุติธรรม อาทิ กรมการปกครอง กรมการขนส่งทางบก ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
และส านักงานอัยการสูงสุด  

 ทั งนี  การบูรณาการข้อมูลของกระทรวงยุติธรรมควรค านึงถึงมาตรฐานด้านการเชื่อมโยงข้อมูล อาทิ 
Enterprise Service Bus (ESB) เพื ่อให้การบูรณาการข้อมูลดังกล่าว สามารถบูรณาการข้อมูลที ่มาจาก 
Platform ที่หลากหลาย ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เชื่อมโยงถึงกัน และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี  ความมั่นคงปลอดภัย 
ของข้อมูลนับเป็นปัจจัยหลักที่กระทรวงยุติธรรมควรมุ่งเน้นให้รองรับกับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย  



บทที่ 6 โครงการด้านการบูรณาการเพื่อบริการในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรม 

 

                                                                                                                                                                         หน้า 6-6 

ของข้อมูล เพื ่อเป็นการก าหนดสิทธิ ์การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย   
โดยใช้ VPN ควรมีการเข้ารหัส และถอดรหัสข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบบริการข้ อมูล 
ผ่านแม่ข่าย SSL Server เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสื่อสาร หรือส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ตลอดจนการอ้างอิงมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 17799  
ฉบับประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศ และใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิง 
เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับกระทรวงยุติธรรม 

 
6.2 โครงการด้านการบูรณาการเพื่อบริการในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรม 

รายละเอียดโครงการด้านการบูรณาการเพื่อบริการในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย  
ล าดับความส าคัญของโครงการ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมหลัก/ขั นตอน 
ตัวชี วัดความส าเร็จของโครงการ ประโยชน์ที่จะได้รับ และผู้รับผิดชอบหลัก/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 



ทที่ 6 โครงการด้านการบูรณาการเพ่ือบริการในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรม                                 

                                      หน้า 6-7      

  

                                                                                                                                             

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการปฏิบัต ิงานและการให้บริการทั่วถึง ม่ันคง และปลอดภัย 

กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระด ับการให้บริการ 
แผนงานที่ 1: ส่งเสริมและขยายผลการใช้บริการระบบ Cloud Computing กระทรวงยุต ิธรรม 

ล าด ับความส าค ัญ
ของโครงการ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ 
งบประมาณ (บาท/ปี พ.ศ.) งบประมาณ

โดยรวม 
(บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย ก ิจกรรมหลัก/ข้ันตอน ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ประโยชน์ที่จะได ้รับ ผู้รับผิดชอบหลัก/
หน่วยงานที่เก ี่ยวข้อง 

2560 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การเชื่อมโยงระบบ Cloud 
Computing กระทรวงยุติธรรม 

เพื่อให้การใช้งานระบบ Cloud Computing  
กระทรวงยุติธรรมกับส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม จ านวน 6 แห่ง สามารถ 
ใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ 

- 23,040,000 - - - 23,040,000 ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

1. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะทางเทคนิค 

2. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
3. น าไปใช้งาน 

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
จ านวน 6 แห่ง สามารถใช้งานระบบ 
Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม
ได้อย่างต่อเน่ือง 

1. ระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม 
สามารถให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง 

2. ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมสามารถ
ใช้งานระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม  
ได้อย่างม่ันคงปลอดภัย 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

2 โครงการจัดหา และพัฒนา 
ระบบ Cloud Computing 
กระทรวงยุติธรรม ระยะที่ 2 

เพื่อจัดหาทรัพยากรระบบ Cloud Computing 
ให้เพียงพอรองรับการให้บริการแก่ส่ วนราชการ 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

- 98,665,240 - - - 98,665,240 ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

1. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะทางเทคนิค 

2. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
3. น าไปใช้งาน 

มีการขยายระบบ Cloud Computing  
กระทรวงยุติธรรม ให้มีทรัพยากร 
ที่พร้อมจะให้บริการแก่ส่วนราชการ 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และประชาชน
ทั่วไปสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างต่อเน่ือง
และมีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศที่กระทรวงยุติธรรม
ให้บริการอยู่สามารถให้บริการได้อย่างมีเสถียรภาพ 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

แผนงานที่ 2: พ ัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัต ิงาน และรองรับการให้บริการด ิจิทัล 

1 โครงการระบบโครงสร้าง 
เครือข่ายสื่อสาร อาคารที่ท าการ 
กระทรวงยุติธรรม 

เพื่อจัดท าโครงการระบบโครงสร้างเครือข่ ายสื่อสาร 
อาคารที่ท าการกระทรวงยุ ติธรรม เพื่อให้ระบบ
สารสนเทศของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
สามารถให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง 

- 94,770,500 
 

- - - 94,770,500 ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

1. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะทางเทคนิค 

2. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
3. น าไปใช้งาน 

กระทรวงยุติธรรม มีระบบโครงสร้าง
เครือข่ายสื่อสาร 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี 
ระบบโครงสร้างเครือข่ายสื่อสาร อาคารที่ท าการ
กระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

1 โครงการจัดท าระบบโครงสร้าง
เครือข่ายสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
กระทรวงยุติธรรม 
 

เพื่อจัดท าโครงการจัดท าระบบโครงสร้างเครือข่าย
สื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม 
เพื่อให้ระบบสารสนเทศของส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรมสามารถให้บริการได้อย่ างต่อเน่ือง
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

- 99,550,000 - - - 99,550,000 ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

1. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะทางเทคนิค 

2. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
3. น าไปใช้งาน 

กระทรวงยุติธรรม มีระบบโครงสร้าง
เครือข่ายสื่อสาร 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีระบบ
โครงสร้างเครือข่ายสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์
กระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
เครือข่ายสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
กระทรวงยุติธรรม 

เพื่อจัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ าย
สื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม 
เพื่อให้ระบบสารสนเทศของส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรมสามารถให้บริการได้อย่ างต่อเน่ือง
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

- 29,645,000 - - - 29,645,000 ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

1. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะทางเทคนิค 

2. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
3. น าไปใช้งาน 

กระทรวงยุติธรรม มีระบบเครือข่าย
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีระบบ
เครือข่ายสื่อสารศูนย์คอมพิวเตอร์ กระทรวงยุติธรรม 
เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถให้บริการได้ 
อย่างต่อเน่ือง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการปฏิบัต ิงานและการให้บริการทั่วถึง ม่ันคง และปลอดภัย (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระด ับการให้บริการ (ต่อ) 

แผนงานที่ 2: พ ัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัต ิงาน และรองรับการให้บริการด ิจิทัล (ต่อ) 

ล าด ับความส าค ัญ
ของโครงการ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ 
งบประมาณ (บาท/ปี พ.ศ.) งบประมาณ

โดยรวม 
(บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย ก ิจกรรมหลัก/ข้ันตอน ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ประโยชน์ที่จะได ้รับ ผู้รับผิดชอบหลัก/
หน่วยงานที่เก ี่ยวข้อง 

2560 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการจัดซื้อพร้อมติดต้ัง 
ระบบโทรศัพท์ (IP Phone)  
กระทรวงยุติธรรม 

1. เพื่อจัดหาระบบโทรศัพท์ ให้ทันสมัยรองรับ
เทคโนโลยี VoIP  

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบโทรศัพท์รองรับ 
การติดต่อสื่อสารทางภาพ ทางเสียง  
และการสื่อสารข้อมูลได้ 

3. เพื่อประหยัดงบประมาณ ลดคาใชจาย 
ในการติดตอสื่ อสารทางโทรศัพทลง เน่ืองจาก
ระบบโทรศัพท์แบบเดิม การสนทนาผ่ านเสียง
ไดถูกเปลี่ยนใหอยูในรูปแบบของการส่ งข้อมูล 
โดยผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต 

- 50,985,000 - - - 50,985,000 ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

1. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะทางเทคนิค 

2. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
3. น าไปใช้งาน 

มีระบบโทรศัพทท์ี่รองรับเทคโนโลยี VoIP 
จ านวน 1 ระบบ 

เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
สามารถติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ
ระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

2 โครงการติดต้ังระบบเครือข่ าย 
ไร้สาย (Wireless LAN)  
อาคารที่ท าการกระทรวงยุติธรรม 

เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร และประชาชน 
ผู้มาติดต่อราชการ สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกระทรวงยุติธรรมและอินเทอร์เน็ต
ได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

- 33,998,000 - - - 33,998,000 ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

1. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะทางเทคนิค 

2. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
3. น าไปใช้งาน 

มีระบบเครือข่ายไร้สาย ให้บริการภายใน
อาคารที่ท าการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ 

ผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนผู้ มาติดต่อราชการ  
ภายในอาคารที่ท าการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่
สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตและเข้ าถึงระบบสารสนเทศ 
ของหน่วยงานผ่านระบบเครือข่ายไร้สายได้ 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

3 โครงการจัดท าระบบสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอล 
(Digital Signage) และระบบ
บริหารจัดการห้องประชุม 
(Reservation Meeting 
Room System) อาคารที่ท าการ 
กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ 

เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์  
ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ  
ของกระทรวงยุติธรรม 

- 3,275,000 - - - 3,275,000 1. ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

2. ประชาชน 

1. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะทางเทคนิค 

2. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
3. น าไปใช้งาน 

มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์  
ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ  
ของกระทรวงยุติธรรม 

เพิ่มภาพลักษณ์ให้กับกระทรวงยุติธรรมโดยเป็นช่องทาง 
ในการแจ้ง ประกาศข่าวสารให้กับบุคคลภายนอก 
และบุคคลภายใน สร้างความน่าสนใจ และสื่อสาร 
ได้เข้าใจง่าย 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

1 โครงการจัดท าระบบรักษา 
ความปลอดภัยระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม 

เพื่อจัดท าโครงการจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัย
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม
เพื่อให้ระบบสารสนเทศของส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรมสามารถให้บริการได้ 
อย่างต่อเน่ือง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

- 96,844,000 - - - 96,844,000 ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

1. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะทางเทคนิค 

2. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
3. น าไปใช้งาน 

กระทรวงยุติธรรม มีระบบรักษา 
ความปลอดภัยระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
กระทรวงยุติธรรม 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมีระบบรักษา
ความปลอดภัยเครือข่ ายสื่ อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์
กระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ระบบสารสนเทศ 
สามารถให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง ปลอดภัย  
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

1 โครงการจัดท าศูนย์ปฏิบัติงาน
ส ารอง (DR Site) กระทรวงยุติธรรม 
ระยะที่ 2 

เพื่อจัดท าศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง 
เพื่อให้ระบบสารสนเทศของส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรมสามารถให้บริการได้ 
อย่างต่อเน่ือง 

- 250,718,250 - - - 250,718,250 ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

1. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะทางเทคนิค 

2. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
3. น าไปใช้งาน 

มีศูนย์ปฏิบัติงานส ารองกลาง (DR Site) 
กระทรวงยุติธรรม 

กระทรวงยุติธรรมมีศูนย์ปฏิบัติงานส ารองเพื่อให้
ระบบสารสนเทศสามารถให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการปฏิบัต ิงานและการให้บริการทั่วถึง ม่ันคง และปลอดภัย (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ 2: สร้างความน่าเช่ือถือด ้านความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีด ิจิทัลตามมาตรฐานสากล 
แผนงานที่ 1: จัดท าระบบบริหารความม่ันคงปลอดภัยและระบบบริหารการให้บริการด ิจิทัลกระทรวงยุต ิธรรม 

ล าด ับความส าค ัญ
ของโครงการ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ 
งบประมาณ (บาท/ปี พ.ศ.) งบประมาณ

โดยรวม 
(บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย ก ิจกรรมหลัก/ข้ันตอน ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ประโยชน์ที่จะได ้รับ ผู้รับผิดชอบหลัก/
หน่วยงานที่เก ี่ยวข้อง 

2560 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการจัดท ามาตรฐาน 
ความม่ันคงปลอดภัย Cloud 
Computing กระทรวงยุติธรรม 

เพื่อจัดท ามาตรฐานความม่ันคงปลอดภัย 
Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม  
ให้ระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม 
มีการบริหารความม่ันคงปลอดภัย 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 

- - 9,670,600 - - 9,670,600 ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

จัดจ้างโครงการจัดท ามาตรฐาน 
ความม่ันคงปลอดภัย Cloud 
Computing กระทรวงยุติธรรม 

กระทรวงยุติธรรม มีระบบ Cloud 
Computing ที่มีการบริหารความม่ันคง
ปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 

กระทรวงยุติธรรม มีระบบ Cloud Computing  
ที่มีการบริหารความม่ันคงปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ 
สามารถให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง ปลอดภัย  
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  เสริมสร้างมาตรฐานและผลักดันการใช้เทคโนโลยีด ิจิทัล เพ ื่อขับเคล่ือนกระทรวงยุต ิธรรม 

กลยุทธ์ที่ 1 ผลักดันนโยบายการจัดท ามาตรฐานด้านเทคโนโลยีด ิจิทัล 
แผนงานที่ 3 จัดท ามาตรฐานการจัดเก ็บและรูปแบบข้อมูลด ้านเทคโนโลยดี ิจิทัล (Data Standard) ของกระทรวงยุต ิธรรม 

ล าด ับความส าค ัญ
ของโครงการ โครงการ วัตถุประสงค ์ 

งบประมาณ (บาท/ปี พ.ศ.) งบประมาณ
โดยรวม 
(บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย ก ิจกรรมหลัก/ข้ันตอน ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ประโยชน์ที่จะได ้รับ 
ผู้รับผิดชอบหลัก/

หน่วยงานที่
เก ี่ยวข้อง 

2560 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูล
กระทรวงยุติธรรม 
 

1. เพื่อจัดท ามาตรฐานข้อมูลกระทรวงยุติธรรม 
2. เพื่อก าหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับ

การบูรณาการข้อมูล 

- - 11,327,000 - - 11,327,000 ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

1. ศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
กระบวนการท างาน และรูปแบบ
การจัดเก็บข้อมูลของส่วนราชการ 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมรวม 
ทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ TH e-GIF, Dublin 
Core  Metadata , National 
Information Exchange Model 
(NIEM) , Statistical Data and 
Metadata Exchange (SDMX) 

3. วิเคราะห์สภาพการใช้ข้อมูลในปัจจุบัน 
4. ออกแบบมาตรฐานข้อมูล 

กระทรวงยุติธรรม 
5. ก าหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล อาทิ 
API Gateway 

มีมาตรฐานข้อมูลกระทรวงยุติธรรม 1. สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน 
และการให้บริการได้ 

3. ช่วยลดความซ้ าซ้อนของการลงทุน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การปฏิบัต ิงาน และการบริการที่เป็นเลิศ  

กลยุทธ์ที่ 1 มุ่งสู่การบริหารและการปฏิบัต ิงานด้วยเทคโนโลยีด ิจิทัล 
แผนงานที่ 5 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านอัตลักษณ์ของกระทรวงยุต ิธรรม 

ล าด ับความส าค ัญ
ของโครงการ โครงการ วัตถุประสงค ์ 

งบประมาณ (บาท/ปี พ.ศ.) งบประมาณ
โดยรวม 
(บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย ก ิจกรรมหลัก/ข้ันตอน ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ประโยชน์ที่จะได ้รับ 
ผู้รับผิดชอบหลัก/

หน่วยงานที่เก ี่ยวข้อง 2560 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการพัฒนาระบบอัตลักษณ์
บุคคล 
 
 

เพื่อก าหนดทิศทางการจัดเก็บข้อมูล 
อัตลักษณ์บุคคล และการใช้งานฐานข้อมูล
จากแหล่งเดียวกัน 

- - - 7,500,000 7,500,000 15,000,000 ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

1. จัดต้ังคณะท างาน 
2. ศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานสากล 

ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล  
3. ศึกษาสถานภาพการใช้งาน 

และความต้องการด้านอัตลักษณ์
บุคคลของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง 

4. ออกแบบและจัดท ามาตรฐานการจัดเก็บ
ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล อาทิ ใบหน้า 
ม่านตา หรือ ดีเอ็นเอ 

5. ทดสอบการใช้งาน 
6. น าระบบไปใช้งาน 

 

มีเคร่ืองมือจัดการอิเล็กทรอนิกส์ 1. มีการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลในทิศทางเดียวกัน 
2. มีการอัพเดทข้อมูลที่ศูนย์กลาง 
3. ใช้ข้อมูลจากแหล่งเดียวกัน 
4. เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าข้อมูลอัตลักษณ์ น้ันมีความถูกต้อง 

และเป็นข้อมูลจากแหล่ งเดียวกัน 
5. ทุกหน่วยงานสามารถเรียกใช้ข้อมูลจากส่วนกลางได้ 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด 

แผนงานที่ 6 บูรณาการแลกเปล่ียนข้อมูลด ิจิทัลของกระทรวงยุต ิธรรม 

1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
การให้บริการงานยุติธรรม 
 

เพื่อมีการบูรณาการข้อมูลการให้บริการ 
งานยุติธรรม 

- - 20,067,500 - - 20,067,500 ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

1. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ  
และออกแบบระบบสารสนเทศ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
3. ทดสอบระบบ 
4. ฝึกอบรมการใช้งาน 
5. ขึ้นใช้งานจริง 

มีฐานข้อมูลกลางกระทรวงยุติธรรม
ให้บริการส่วนราชการในสังกัด 
กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. สนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการ 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

2. มีศูนย์กลางข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
และสนับสนุนการตัดสินใจกระทรวงยุติธรรม 

3. มีการบูรณาการข้อมูลการให้บริการงานยุติธรรม 
 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีด ิจิทัล 

แผนงานที่ 1 พัฒนาบริการด ิจิทัลส าหรับให้บริการประชาชน 

1 โครงการพัฒนาระบบให้บริการ
ข้อมูลความรู้ด้านกฎหมาย
เบื้องต้นแก่ประชาชน 
 

เพื่อบริการข้อมูลความรู้ด้านกฎหมายเบื้ องต้น 
แก่ประชาชน โดยให้บริการในรูปแบบที่สามารถ
โต้ตอบได้แบบเรียลไทม์ 

 

- - - - 8,232,500 8,232,500 1. ประชาชน 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ  
และออกแบบระบบสารสนเทศ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
3. ทดสอบระบบ 
4. ฝึกอบรมการใช้งาน 
5. ขึ้นใช้งานจริง 

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ ใช้งานระบบ 
 

1. ประชาชนสามารถรับบริการข้อมูล สอบถาม
ข้อมูลด้านกฎหมายเบื้องต้น 

2. ระบบสามารถโต้ตอบได้แบบเรียลไทม์ 
3. อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

1 โครงการพัฒนาระบบรับเร่ือง
ร้องเรียน ร้องทุกข์  
กระทรวงยุติธรรม 
 

เพื่อให้บริการรับเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลดระยะเวลาการด าเนินงาน
และช่วยประชาชนในการประหยัดค่าเดินทางใน
การเดินทาง 

 

- - - - 3,209,500 3,209,500 1. ประชาชน 
2. ส่วนราชการในสังกัด

กระทรวงยุติธรรม 

1. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ  
และออกแบบระบบสารสนเทศ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
3. ทดสอบระบบ 
4. ฝึกอบรมการใช้งาน 
5. ขึ้นใช้งานจริง 

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ ใช้งานระบบ 
 

1. ประชาชนสามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

2. ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
3. สามารถติดตามสถานะ การด าเนินงานได้ 

ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 



 

ส ำนักบริหำรงำนวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้ำลำดกระบัง                     หน้ำ 7-1 

 
 
 
 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

 
การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรมให้มีศักยภาพ  

และความเชี่ยวชาญตรงตามต าแหน่งงาน จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมีการจัดท าโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
โดยอ้างอิงจาก “เอกสารเผยแพร่ ผลการศึกษา โครงการศึกษา เพื่อจัดท ามาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง 
เพื่อรองรับบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศภาครัฐ ส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร, สิงหาคม 2556”, “European e-Competence Framework for ICT User 3.0” และ 
“มาตรฐาน EUCIP (European Certification of Informatics Professionals)” โดยได้น าเสนอหลักสูตร 
ส าหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 5 หลักสูตร ดังนี้ 

 หลักสูตรส าหรบัผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 หลักสูตรส าหรบันักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับเชี่ยวชาญ 
 หลักสูตรส าหรบันักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการพิเศษ 
 หลักสูตรส าหรบันักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการและปฏิบัติการ 
 หลักสูตรการพฒันาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

  
7.1 หลักสูตรส าหรับผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นอกจากสมรรถนะทางการบริหาร ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดไว้ 6 ข้อส าหรับต าแหน่งประเภท
อ านวยการ ซึ่งได้แก่ สภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ การสอนงานและการมอบหมายงาน 
ศักยภาพเพื่อน าการปรับเปลี่ยน และการควบคุมตนเอง นั้น ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับช านาญการขึ้นไป จ าเป็นต้องมีสมรรถนะด้านการบริหารสารสนเทศ  
เชิงกลยุทธ์เพิ่มเติม เพื่อตอบสนองภารกิจและสอดรับกับนโยบายภาครัฐที่ให้น าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย 
ในการด าเนินงาน จึงได้ก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสาร ดังแสดงในตาราง 7.1-1 
 

บทที่ 7 



บทท่ี 7 หลักสูตรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรเข้ำสู่ยคุดจิิทัล 

                    หน้ำ 7-2 

ตาราง 7.1-1 หลักสูตรอบรมส าหรับผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 

สมรรถนะที่ได้รับ 
จากการอบรม 

หลักสูตรส าหรับ
ผู้บริหาร 

หลักสูตรส าหรับผู้บริหาร 
การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 

ด้านสารสนเทศ
(Information 

Strategy 
Management) 

เทคโนโลยีใหม่
ส าหรับ 

การจัดการข้อมูล 
(New 

Technologies 
for Data 

Management) 

การรักษา 
ความปลอดภัย

ระบบสารสนเทศ 
และการจดัการ 
การก ากับดแูล 
(Information 
System (IS) 
Security and 
Governance 

Management) 

โครงการระบบ
สารสนเทศ 

และการจดัการ
กระบวนการ 
(IS Project 

and Process 
Management) 

การจัดการ 
ด้านการ

เปลี่ยนแปลง 
และนวัตกรรม 
(Change and 
Innovation 

Management) 

การฝึกอบรม
ผู้น าส าหรับ

จัดการ 
ระบบข้อมูล
สารสนเทศ 

(Leadership 
Training for  
IS Manager) 

การสร้างความสอดคล้อง
ระหว่างระบบสารสนเทศ 
และกลยุทธ์องค์กร 
(Information System 
IS and Business 
Strategy Alignment) 

  

   

 

การพัฒนาแผนธุรกิจ 
(Business Plan 
Development) 

   
 

 
 

การออกแบบ
สถาปัตยกรรมระบบ 
(Architecture 
System Design) 

  

    

การติดตามทิศทาง 
ของเทคโนโลยีดิจทิัล 
(Technology trend 
monitoring) 

  

    

การบริหารเชิงนวัตกรรม  
(Innovating 
Management) 

   
   

การพัฒนากลยุทธ์ 
ด้านความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 
(Information Security 
Strategy Development) 

 

 

 

   



บทท่ี 7 หลักสูตรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรเข้ำสู่ยคุดจิิทัล 

                    หน้ำ 7-3 

ตาราง 7.1-1 หลักสูตรอบรมส าหรับผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
 
 

สมรรถนะที่ได้รับ 
จากการอบรม 

หลักสูตรส าหรับ
ผู้บริหาร 

หลักสูตรส าหรับผู้บริหาร 
การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 

ด้านสารสนเทศ
(Information 

Strategy 
Management) 

เทคโนโลยีใหม่
ส าหรับ 

การจัดการข้อมูล 
(New 

Technologies 
for Data 

Management) 

การรักษา 
ความปลอดภัย

ระบบสารสนเทศ 
และการจดัการ 
การก ากับดแูล 
(Information 
System (IS) 
Security and 
Governance 

Management) 

โครงการระบบ
สารสนเทศ 

และการจดัการ
กระบวนการ 
(IS Project 

and Process 
Management) 

การจัดการ 
ด้านการ

เปลี่ยนแปลง 
และนวัตกรรม 
(Change and 
Innovation 

Management) 

การฝึกอบรม
ผู้น าส าหรับ

จัดการ 
ระบบข้อมูล
สารสนเทศ 

(Leadership 
Training for  
IS Manager) 

การพัฒนากลยุทธ์ 
ด้านคุณภาพงาน  
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร  
(ICT Quality 
Strategy 
Development) 

 

 

  

  

การจัดการสารสนเทศ 
และองค์ความรู้ 
(Information and 
Knowledge 
Management) 

 

 

  

  

การบริหารโครงการ 
และผลงานสะสม 
ของโครงการ 
(Project and Portfolio 
Management) 

   

 

 

 

การบริหารความเส่ียง 
(Risk Management) 

  
  

  

การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงในองค์การ 
(Business Change 
Management) 

   

  

 

หมายเหตุ:   1)   หมายถึง สมรรถนะที่ได้รับจากการอบรมหลักสูตรส าหรับผู้บริหารตามที่ก าหนด  
    2) ส าหรับผู้บริหารทั่วไปสามารถน าหลักสูตรข้างต้นมาพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ 
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7.2 หลักสูตรส าหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร ์ระดับเชี่ยวชาญ 

7.2.1 หลักสูตรการคิดวเิคราะห์และมองภาพองค์รวม (Analytical and Conceptual Thinking) 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีกรอบความคิดเรื่องการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ (Analytical 

Thinking) และมองภาพองค์รวม 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเครื่องมือช่วยคิดในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ อาทิ Critical 

Thinking Technique, Mind Mapping  
กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
     เนื้อหาหลักประกอบด้วยการบรรยายเพื่อให้เห็นถึง 
 ความหมายของการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และมองภาพองค์รวม 
 เครื่องมือช่วยคิดในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ อาทิ Critical Thinking Technique, Mind 

Mapping  
 การท ากิจกรรมเพื่อให้เข้าใจกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ 

  
7.2.2 หลักสูตรการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Decision Making and Problem Solving) 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อพัฒนาผู้ เข้ารับการฝึกอบรมให้มีหลักการหรือแนวทางที่ดีในการแก้ปัญหา การตัดสินใจ  

การวางแผนปฏิบัติ และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง  ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่จะมี
ผลกระทบต่อหน่วยงาน หรือองค์กร 

 เพื่อแยกแยะสาเหต ุและผลลัพธจ์ากปัญหา 
 เพื่อรวบรวม และบริหารข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการแก้ปัญหา และการตัดสินใจอย่างเป็นธรรม 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถมองถึงอนาคต วางแผนปฏิบัติ และป้องกันอุปสรรคต่าง ๆ 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถก าหนดวิธีการติดตามผลได้ 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
     เนื้อหาหลักประกอบด้วยการบรรยายเพื่อให้เห็นถึง 
 สาเหตุที่ท าใหก้ารแก้ปญัหาและการตัดสินใจยุ่งยากล าบากขึ้น 
 การพิจารณาและการวิเคราะห์สถานการณอ์ย่างเป็นระบบ 
 กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 กระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 
 กระบวนการวางแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
 ความคิดสร้างสรรค์กับระบบการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
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7.2.3 หลักสูตรการให้ค าปรกึษา (Consultation Skills) 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และความสามารถด้าน Consulting Skills 
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติด้าน Consulting Skills 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
     เนื้อหาหลักประกอบด้วยการบรรยายเพื่อให้เห็นถึง 
 กรอบความคิด หลักการ ขั้นตอน และวิธีการด้าน Consultation 
 รูปแบบ แนวทาง และเทคนิคด้าน Consultation 
 รายละเอียดขั้นตอนของกระบวนการด้าน Consultation 
 การท ากิจกรรมและทดลองปฏิบัติจริง 

 

7.2.4 หลักสูตรการบริหารเครือข่ายและการรักษาความมั่นคงปลอดภยัภาครัฐ (IT Security) 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศ

ภาครัฐ (Government Security Monitoring) 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

และการรักษาความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) 
กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
 การวางแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการโจมตี และภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ 
 รายละเอียดและนโยบายการบริหารจัดการช่องโหว่ (Vulnerability Management Policy) 
 การเจาะเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) และแนวทางการตรวจสอบช่องโหว่ของเครือข่าย 

ที่รับผิดชอบ 
 วิธีการในการปรับปรุงแก้ไขช่องโหว่ของระบบเครือข่าย เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในระบบ

สารสนเทศภาครัฐ 
 
7.2.5 หลักสูตรการออกแบบและบริหารฐานข้อมลู (Database Management) 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างฐานข้อมูล และการจัดรูปแบบข้อมูล

(Data Modeling) 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้การบริหารฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในหน่วยงานราชการ 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารฐานข้อมูล 
 หลักการพื้นฐานของฐานข้อมูล 
 ฐานข้อมูลแบบ Relation และ Object 
 การออกแบบฐานข้อมูลและการจัดท าพจนานุกรมข้อมูล 
 การปรับแต่ง (Fine-tune) ฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ 
 กรณีศึกษา (Case Study) ของการบริหารฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในหน่วยงานราชการเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าไปประยุกต์ใช ้
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7.2.6 หลักสูตรการจัดท าแผนปฏิบัติการดจิิทัลของส่วนราชการ  
วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ

การดิจิทัลของประเทศ 
 เพื่ อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการดิจิทัล  

การประยุกต์ใช้และสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงาน 
กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
 ความจ าเป็นในการใช้ ICT เชิงกลยุทธ์ และความส าคัญในการปรับแผนกลยุทธ์ทาง ICT ให้เข้ากับ 

กลยุทธ์ของส่วนราชการ 
 แนวคิดและความตระหนักรู้ของความส าคัญในการปฏิบัติงานภายใต้แผนแม่บท ICT ของประเทศไทย

และส่วนราชการ 
 แนวคิดและความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
 ICT2020 กับการประยุกต์เพื่อประกอบการวางแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
 e-Government Project และแนวโน้มของ ICT ประเทศไทย 
 แนวทางการประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลให้สอดคล้องกับ

ภารกิจส่วนราชการ 
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7.3  หลักสูตรส าหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร ์ระดับช านาญการพิเศษ 
7.3.1 หลักสูตรความรูเ้รื่องการออกแบบระบบ ICT ให้เขา้กับพันธกิจองค์กร 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถออกแบบระบบ ICT ให้เข้ากับพันธกิจขององค์กร 
 เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการท างานร่วมกัน 

(Collaborative Technology) ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ ระบบ e-Learning และสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media) 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
     เนื้อหาหลักประกอบด้วยการบรรยายเพื่อให้เห็นถึง 
 ความส าคัญของข้อมูลกับการท างานภายในองค์กร กลยุทธ์ ขั้นตอนการตัดสินใจ 
 กรณีศึกษาการใช้งาน ICT ภายในองค์กรที่ประสบความส าเร็จทั้งในและต่างประเทศ อาทิ การประมวลผลข้อมูล 

การสร้างระบบอัตโนมัติ เครื่องมือการใช้งาน การแบ่งปันข้อมูลความรู้ และการใช้ระบบ e-Business  
 ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร อาทิ หน่วยงานต่างประเทศ ผู้มีส่วนได้เสีย 

และสภาวะแวดล้อมขององค์กร พร้อมทั้งเทคนิคการวิเคราะห์องค์กร อาทิ SWOT เพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างกลยุทธอ์งค์กรที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และก าหนดการใช ้ICT กับแผนยุทธศาสตร์องค์กร 

 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบ ICT กับการบริหารองค์กรในแต่ละระดับ 
 ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ (MIS) ที่ใช้ภายในองค์กรและอธิบายถึงชุดค าสั่งที่ใช้ในระบบ 
 ระบบพื้นฐานที่จ าเป็นในการใช้สื่อมัลติมีเดีย การฝึกอบรมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และห้องเรียน

จ าลอง (e-Learning)  
 ผลกระทบที่ข่าวสารและเทคโนโลยีการสื่อสารส่งผลต่อสังคมได้ และแนวคิดเกี่ยวกับ Digital Device 

 
7.3.2 หลักสูตรความรูเ้รื่องการบรหิาร ICT ทั้งยุทธศาสตร ์Solution Management, Staff Management 
และ Quality Management 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เรื่องการบริหาร ICT ทั้งยุทธศาสตร์ Solution Management, 

Staff Management และ Quality Management 
กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
     เนื้อหาหลักประกอบด้วยการบรรยายเพื่อให้เห็นถึง 
 ความจ าเป็นในการใช้ ICT ในเชิงกลยุทธ์ และความส าคัญในการปรับแผนกลยุทธ์ทาง ICT  

ให้เข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
 หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรด้าน ICT ในแต่ละต าแหน่ง อาทิ Chief Information Officer–CIO, 

Chief Security Officer–CSO ผู้ใช้ (End User) และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รวมถึงความแตกต่าง
ของหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนา บ ารุงรักษา ระบบสารสนเทศ อาทิ การวิเคราะห์ระบบ  
การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ การพัฒนาชุดค าสั่ง การจัดการเครือข่าย และการจัดการฐานข้อมูล 

 แนวคิดและประโยชน์ของการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information Management–PIM) 
เพื่อการค้นหา จัดเก็บ และการสืบค้นข้อมูลเพื่อการน ามาใช้งาน 

 ระบบ ICT เพื่อการประมวลธุรกรรม ระบบควบคุมกระบวนการ ระบบการวางแผน การวางระบบอัตโนมัติ 
และระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่จ าเป็น 
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7.3.2 หลักสูตรความรูเ้รื่องการบรหิาร ICT ทั้งยุทธศาสตร ์Solution Management, Staff Management 
และ Quality Management (ต่อ) 
 คุณลักษณะในการประเมินผลคุณภาพของระบบสารสนเทศ   
 แนวทางต่าง ๆ ที่ใช้ส าหรับการควบคุมคุณภาพ อาทิ TQM, ISO  
 แนวทางการตรวจติดตามและประเมินผลการลงทุนด้าน ICT 

 
7.3.3 หลักสูตรความรูเ้รื่องการประเมนิความคุ้มค่าระบบ ICT 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจแนวทางการประเมินความคุ้มค่าระบบ ICT 
 เพื่อให้เกิดการทดลองปฏิบัติงานจริงในการค านวณความคุ้มค่าของระบบ ICT ในองค์กร 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
     เนื้อหาหลักประกอบด้วยการบรรยายเพื่อให้เห็นถึง 
 แนวคิดของ “ผู้มีส่วนได้เสีย” “ลูกค้า” “ผู้สนับสนุนการด าเนินโครงการ” หรือ “ผู้ใช้บริการ ICT”  
 ขั้นตอนการทดสอบความคุ้มคา่ในเชิงพาณิชย์ของแผนสารสนเทศพร้อมทั้งการปรับใช้ให้เข้ากับแผนธุรกจิ 
 แนวคิดความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ และความเป็นไปได้ในการปรับใช้กับองค์กร 
 วิธีการและหลักในการประเมินผลการลงทุน อาทิ ผลตอบแทนจากการลงทุน อัตราผลตอบแทน

ภายใน และมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
 วิธีการประเมินประโยชน์ที่ได้รับจากระบบ ICT ทั้งที่จับต้องได้ อาทิ การลดต้นทุน การพัฒนาตาราง

การท างาน หรือประโยชน์ที่จับต้องไม่ได้ อาทิ ความพอใจของพนักงาน หรือการสร้างภาพลักษณ์
ให้กับองค์กร  

 แนวทางการประเมินค่าใช้จ่าย และประโยชน์ที่ได้รับก่อน ระหว่างและหลังจากการน าระบบ ICT มาใช้งาน 
 วิธีการหลักที่จ าเป็นในการประเมินระบบ ICT อาทิ ความเป็นไปได้ งบประมาณ การควบคุมผลตอบแทน

จากการลงทุน โครงการน าร่อง และการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
 

7.3.4 หลักสูตรการจัดท าแผนปฏิบัติการดจิิทัลของส่วนราชการ  
วัตถุประสงค ์
 เพื ่อให้ผู ้เข ้ารับการฝึกอบรมมีความรู ้เรื ่องการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของส่วนราชการ 

ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของประเทศ 
 เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวการผลักดันและบูรณาการงานผ่าน  

แผนปฏิบัติการดิจิทัลให้เกิดเป็นรูปธรรมในแต่ละส่วนราชการ 
กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
 การก าหนดแผนกลยุทธ์ทาง ICT ให้เข้ากับกลยุทธ์ของส่วนราชการและแผนแม่บท ICT ของประเทศไทย

(ICT2020) 
 แนวคิดเชิงลึกและปัญหา/อุปสรรคเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
 แผนแม่บท ICT ของประเทศไทย (ICT2020) กับการประยุกต์เพื่อประกอบการวางแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
 e-Government Project และแนวโน้มของ ICT ประเทศไทย 
 การผลักดันและบูรณาการงานผ่านแผนปฏบิัติการดิจิทัลให้เกิดเป็นรูปธรรมในแต่ละสว่นราชการ 
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7.3.5 หลักสูตรความรูเ้รื่องการบริหารความสัมพันธ์ การน าเสนอ และการสื่อสาร 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการบริหารความสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่ายทางสังคม 

(Social Network) 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าเสนอและสื่อสารเพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
 เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถใช้เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ใหม่ ๆ ในการน าเสนอ/สื่อสาร 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
     เนื้อหาหลักประกอบด้วยการบรรยายเพื่อให้เห็นถึง 
 แนวคิดเรื่องการบริหารความสัมพันธ์ รวมถึงประเด็นท้าทายที่อาจเกิดขึ้นจากการท างานร่วมกัน 

และการร่วมมือกันในกลุ่ม/ทีม 
 เทคโนโลยีการใช้เครือข่ายทางสังคม (Social Network Technologies) และการใช้เครือข่าย 

ทางสังคมให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร อาทิ กลยุทธ์การตลาดภาครัฐ การสร้างเครือข่าย
ประชาชน หรือการร่วมงานผ่านสภาพแวดล้อมเสมือนจริง  

 ผลกระทบของเครือข่ายทางสังคมที่มีต่อการท างานในรูปแบบใหม่ ๆ และความมีส่วนร่วมของสังคม 
 ปัจจัยที่ผลักดันให้ เกิดการยอมรับในเทคโนโลยี และสาเหตุที่อาจก่อให้ เกิดการต่อต้านกับ 

การเปลี่ยนแปลง 
 ทักษะการสื่อสารและการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางและเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงคุณสมบัติทางเทคนิคที่จ า เป็นในการใช้

โสตทัศนูปกรณ ์
 
7.3.6 หลักสูตรความรูเ้รื่องกฎระเบียบและจรรยาบรรณวชิาชีพ (Legal and Ethical Issues) 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจความส าคัญของสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญาในด้าน ICT 
 เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นทางกฎหมาย อาทิ  พ.ร.บ.ว่าด้วย 

การกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักของจริยธรรมและจรรยาวิชาชีพของ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
     เนื้อหาหลักประกอบด้วยการบรรยายเพ่ือให้เห็นถึง 
 แนวคิดของทรัพย์สินทางปัญญา และการกระท าที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงวิธีการ

ในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา และการครอบครองลิขสิทธิ์ในเชิง ICT 
 ประเด็นหลัก ๆ ในทางกฎหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ ICT อาทิ สิทธิส่วนบุคคล ลิขสิทธิ์  

การอนุญาตใชซ้อฟต์แวร ์และสัญญา  
 หลักการวิชาชีพและประเด็นพิจารณาทั่วไปในเชิงจรรยาวิชาชีพเกี่ยวกับการใช้และพัฒนาระบบ ICT 
 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบ IT อาทิ พื้นผิวสัมผัสที่มีอุณหภูมิสูง  

การทิ้ง/ท าลายเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ คลื่นรังสี สายไฟฟ้า หรืออาการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
การใช้งานเป็นเวลานาน  
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7.3.7 หลักสูตรความรูเ้รื่องแผนยุทธศาสตร์ชาติและมาตรฐานงาน ICT ของประเทศไทย 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับงาน ICT อันจะ

ส่งผลเชื่อมโยงในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานต่าง ๆ ที่ก าหนดโดยกระทรวงดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่องานที่รับผิดชอบ 
กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
     เนื้อหาหลักประกอบด้วยการบรรยายเพ่ือให้เห็นถึง 
 แผนแม่บทต่าง ๆ อันได้แก่ แผนแม่บท ICT ของประเทศไทย (ICT2020) แผนการพัฒนาและวิจัย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ รวมถึงแผนแม่บทด้ านความมั่นคงปลอดภัย 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 

 แนวทางการเช่ือมโยงแผนปฏิบัติการดิจิทัลระดับประเทศสู่ระดับส่วนราชการ/หน่วยงาน  
 มาตรฐานข้อมูล มาตรฐานความปลอดภัย และมาตรฐานด้านเทคนิคในเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของรัฐบาลไทย รวมถึงแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้สอดคล้อง (Compliance) กับมาตรฐานกลาง 
 หลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรฐานในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
 กรณีศึกษาในหน่วยงานรัฐท่ีด าเนินการประสบความส าเร็จ ผ่านการเสวนา หรืออภิปรายสรุป 

 
7.3.8 หลักสูตรเรื่องสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (Hardware, 
Computer Architectures and Processors) 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ 

และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับเครื่องมือประมวลผล (Process Device) 

ในการท าหนา้ทีค่วบคุมการท างานของระบบคอมพิวเตอร ์
กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
     เนื้อหาหลักประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติเพื่อใหเ้ห็นถึง 
 องค์ประกอบหลัก ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ อาท ิCPU, RAM, ROM พร้อมทั้งหน้าที่การท างาน 

และความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบ 
 ประเภท คุณสมบัติและประโยชน์การใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ได้ อาทิ คีย์บอร์ด 

เม้าส์ ดิสก์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์  
 การเปรียบเทียบระหว่างเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลต่าง ๆ อาทิ DRAM, SRAM, EPROM, Flash Memory 
 โครงสร้างสถาปัตยกรรมและการท างานของคอมพิวเตอร ์
 ระดับความซับซ้อนของหน่วยความจ า  การเลือกใช้ความเร็วเมื่อเทียบกับความจุของข้อมูล

ประสิทธิภาพของหน่วยความจ า และการปรับใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ 
 ประเภทและคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ อาท ิคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 
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7.3.8 หลักสูตรเรื่องสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (Hardware, 
Computer Architectures and Processors) (ต่อ) 
 แนวคิดของ Instruction Set Architecture (ISA) รวมถึง Instruction Pipelining, Dynamic Scheduling 

และ Speculative Execution 
 หลักการ Coprocessor และหน้าที่ของ Coprocessor ใน ISA 
 คุณลักษณะของ Microprocessor อาทิ Single/multi Core, Pipeline Stage, Clock Frequency 

Caching System ขนาด Chipset ปริมาณไฟฟ้าที่ใช ้
 
7.3.9 หลักสูตรการบริหารระบบจัดการ (Operating Systems) 
วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการเรื่องการประมวลผลของระบบปฏิบัติการ 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารหน่วยความจ าและการจัดเก็บข้อมูล 

รวมถึงความปลอดภัยและการป้องกันข้อมูล 
กรอบเนื้อหาของหลักสูตร   
     เนื้อหาหลักประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติเพื่อให้เห็นถึง 
 หน้าที่ของระบบปฏิบัติการในการท างานของคอมพิวเตอร์ และความแตกต่างของระบบปฏิบัติการ 

แต่ละประเภท อาท ิBatch, Rime-sharing, Real time 
 แนวคิดของ Application Programming Interface (API) อาท ิJava, Windows, Google Maps 
 การท างานของซอฟต์แวร ์ในการจัดการทรัพยากรต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ 
 วิธีการที่ระบบปฏิบัติการใช้ฮาร์ดแวร ์หน่วยความจ าและการจัดเก็บข้อมูลในการบริหาร Virtual 

Memory รวมถึงหน้าที่ของระบบไฟล์ 
 แนวทางและกลไกการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ 
 ภัยคุกคามที่มากับ Malware อาท ิBackdoors, Trojan, ไวรัสคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งมาตรการเพ่ือใช้

ป้องกันปัญหาดังกล่าว 
 หลักการส าหรบัการควบคุมการเข้าใช้งาน (Access Control) 
 แนวทางการส ารองและการกู้ข้อมูล 
 คุณลักษณะหลักของระบบปฏิบัติการของกลุ่ม Unix, Linux, Mac และ Microsoft Windows 
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7.3.10 หลักสูตรการบริหารโครงขา่ยและการสื่อสาร (Communications and Networks) 
วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของระบบสื่อสาร 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบและสถาปัตยกรรมเครือข่าย 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร  
     เนื้อหาหลักประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติเพื่อให้เห็นถึง 
 ระบบเครือข่ายและการส่งสัญญาณแบบ Analog และสัญญาณ Digital 
 มาตรฐานเครือข่าย อาท ิITU หรือ IEEE รวมถึงองค์ประกอบของเครือข่าย อาท ิแม่ข่าย (Host)  

ตัวสื่อสัญญาณ อุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งหน้าที่การท างานของแต่ละองค์ประกอบ 
 คุณสมบัติของตัวสื่อสัญญาณ อาท ิTwisted Pair, Coaxial Cable, Fiber Optic และ Microwave  
 หน้าที่ของอปุกรณ์ต่อเชื่อม อาท ิHub, Switch, Router, Repeater 
 LAN และ WAN และเทคโนโลยีที่ใช ้
 การท างานของ Firewall และความส าคัญของความปลอดภัยเครือข่าย 
 รูปแบบ IOS 1-layer Reference พร้อมทั้งระบุการให้บริการในแต่ละ Layer  
 การเชื่อมโยงรูปแบบ TCP/IP เข้ากับรูปแบบ IOS Reference รวมถึงความแตกต่างระหว่าง TCP 

และ UDP ในเชิงความเร็ว และความแม่นย า 
 
7.3.11 หลักสูตรการบริหารความปลอดภัย (Network Security) 
วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความปลอดภัยการอ่านรหัส
(Cryptography) และระบบ Domain Name (DNS) 

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในข้อความและการส่งสัญญาณเสียงผ่าน Internet (VoIP) 
กรอบเนื้อหาของหลักสูตร  
     เนื้อหาหลักประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติเพื่อให้เห็นถึง 
 การปลอมแปลง การขโมยช่ือผู้ใช้ และปัญหาด้านความปลอดภัยอ่ืน ๆ 
 ที่มาของการอ่านรหัส พร้อมทั้งการใช้งานส าหรับการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย รวมถึง 

ความแตกต่างระหว่าง Algorithm ของรหัสลับ และรหัสสาธารณะ 
 ระบบ Domain Name (DNS) และขอบเขตการใช้งาน 
 แนวคิดของ IP Address และการแปลง Domain Name ให้เป็น IP Address 
 หน้าที่ของ Web Server และ Web Client หรือ Browser 
 การท างานของ Hypertext Transfer Protocol (HTTP) และ Uniform Resource Locator (URL) 
 ระบบการส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อาทิ e-Mail SMS/MMS Instant Message หรือการ Post 

ข้อความตามหน้าเว็บไซต์ 
 ความหมายของ Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Post Office Protocol Version 3 

(POP 3) และ Internet Message Access Protocol (IMAP) 
 แนวคิดเก่ียวกับโทรศัพท์ IP รวมถึงคุณสมบัติที่จ าเป็นส าหรับการใช้ และการเช่ือมต่อ VoIP 
 ประเภทและขนาดของข้อมูลที่ต้องการส่งต่อ การก าหนดเครือข่าย รวมถึงคุณสมบัติของระบบ 

Server ที่จ าเป็นส าหรับ Host ข้อมูลมัลติมีเดีย 
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7.3.12 หลักสูตรการบริหารระบบไรส้าย (Wireless and Ubiquitous Computing) 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบของการใช้ระบบ  Multimedia  

และคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการสื่อสารแบบไร้สาย และเครือข่ายไร้สาย 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร    
     เนื้อหาหลักประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติเพื่อให้เห็นถึง    
 การบริหารและการใช้งานเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ อาทิ Smartphone, PDA, GPS หรือเครื่องคอมพิวเตอร์

ขนาดพกพา 
 การบริหารและการใช้งานอุปกรณ์ส าหรับการใช้และจัดเก็บงานมัลติมีเดีย อาทิ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 

ไมโครโฟน หน้าจอแสดงภาพ ล าโพง หูฟัง CD-ROM, DVD, Flash Memory พร้อมทั้งมีความรู้ 
ความเข้าใจในการน าอุปกรณ์เหล่านี้มาใช้งาน 

 การบริหารและการใช้งาน ระบบไร้สายต่าง ๆ อาท ิBluetooth, IEEE802.11, IEEE802.16 (WiMax)  
 ข้อจ ากัดและปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ในระบบไร้สาย หรือคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
 การบริหารและการใช้งาน องค์ประกอบและหน้าที่ของ Wireless LAN (WLAN) 
 การบริหารและการใช้งาน องค์ประกอบหลัก ๆ ของเครือข่ายสัญญาณดาวเทียม (Satellite-based 

Network) 
 คุณสมบัติหลักของการตั้งแผน Mobile Station อาทิ Mobile IP, WAP, Bluetooth, UMTS รวมถึง

ความสามารถและขีดจ ากัดในการท างานของแผน Mobile Station แต่ละแผน 
 
7.3.13 หลักสูตรการบริการและสนับสนนุผู้ใช้งาน (Service Delivery and Support) 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์กับผู้ใช้และข้อตกลงระดับการให้บริการ 

(SLA) 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสมรรถนะระบบและแผนรับเหตุฉุกเฉิน 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการให้บริการทางเทคนิค (Service Desk) 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
     เนื้อหาหลักประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติเพื่อให้เห็นถึง 
 ความสัมพันธ์กับผู้ใช้งานและข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) 
 ขั้นตอนการบริหารระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) และส่วนประกอบหลัก ๆ อาทิ 

การก าหนดแผนการให้บริการ การวัดผล การแก้ปัญหา IPR และการรักษาข้อมูลความลับ การประกัน
ผลงาน และการยกเลิกการให้บริการ  

 การบริหารสมรรถนะระบบและแผนการจัดการสมรรถนะของระบบ รวมถึงมาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
ต่อระบบ 

 การจัดท าแผนรับเหตุฉุกเฉิน อาทิ การจัดพนักงานดูแลในแต่ละช่วงเวลา การส ารองข้อมูล 
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7.3.13 หลักสูตรการบริการและสนับสนนุผู้ใช้งาน (Service Delivery and Support) (ต่อ) 
 มาตรการที่ใช้ส าหรับการควบคุมการเข้าใช้งาน อาทิ Percentage Availability ความถี่ที่ระบบเกิดปัญหา 

และผลกระทบเมื่อระบบเกิดปัญหา 
 วิธีการและเทคนิคบริหารการเข้าใช้เครือข่าย อาทิ การวิเคราะห์ความผิดพลาดด้วยแผนภูมิต้นไม้  
 วัตถุประสงค์และรูปแบบของการให้บริการทางเทคนิคในองค์กร พร้อมทั้งแผนการจัดการปัญหา  

และการปรับใช้กับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 
 

7.3.14 หลักสูตรการบริหารระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) 
วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท างาน วิธีการ และเครื่องมือต่าง ๆ 

ที่ใช้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์และความเชื่อมโยง ตลอดจนประโยชน์

ของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS RS และ GPS) 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสร้าง/ปรับปรุง/

แก้ไข/จัดการ/วิเคราะห์/แสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ได้ 
กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
     เนื้อหาหลักสูตรสามารถติดตามได้ใน  GISDA ซึ่งเป็นองค์กรมหาชนที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งสามารถ  
สรุปเนื้อหาหลักได้ดังนี้ 
 การบรรยายในเรื่องหลักการพื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบพิกัดและหลักการอ่านแผนที่ 

ระบบการจัดการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่  
การสร้างแบบจ าลองเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เบื้องต้น และโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ 
ของประเทศ (NSDI) 

 การฝึกปฏิบัตเิพื่อให้เกิดความช านาญกับโปรแกรมและข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์
 การฝึกปฏิบัติในการอ่านแผนที่ ระบบพิกัด มาตราส่วน ทิศทาง ระยะทางในแผนที่ รวมถึงการน าเข้า

ข้อมูลเชิงพื้นที่/เชิงบรรยาย 
 การฝึกปฏิบัติในการปรับปรุง แก้ไขและจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รวมถึงการสืบค้นข้อมูล 

และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที ่
 การฝึกปฏิบัติในการสร้างแบบจ าลองเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยใช้ Model Builder รวมถึง

แสดงผลและการจัดท าแผนที่ 
 



บทที่ 7 หลักสูตรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรเข้ำสู่ยุคดิจิทัล 

                    หน้ำ 7-15 

7.4 หลักสูตรส าหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการและปฏิบัติการ 
7.4.1 หลักสูตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (System Development Process and Methods) 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในวงจรการพัฒนาระบบและเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบและการใช้จริง รวมถึงการควบคุม

ระบบและการรักษาความปลอดภัยของระบบ 
กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
     เนื้อหาหลักประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติแบบ Workshop เพื่อให้เห็นถึง 
 ระบบประมวลผลข้อมูล System Software และ Application Software 
 ขั้นตอนหลัก ๆ ในการพัฒนาระบบ และวงจรของระบบ โดยเริ่มจาก วิเคราะห์ พัฒนา การปล่อย

ระบบออกใช ้การใช้ระบบ การบ ารุงรักษา และการรื้อถอน 
 คุณสมบัติเบื้องต้นที่จ าเป็นต่อการออกแบบระบบ อาทิ  คุณลักษณะขององค์กร หรือคุณสมบัติ 

ทางเทคนิค 
 เครื่องมือในการแก้ไข ติดต้ัง ทดสอบ และ Debug ระบบ 
 แนวทางการทดสอบ และการทบทวนระบบในรูปแบบต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ 
 ขั้นตอนหลัก ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปล่อยระบบออกสู่การใช้จริง อาทิ  การย้ายข้อมูล 

การถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ใช้ระบบ และการช่วยเหลือผู้ใช้  
 ความเสี่ยงที่อาจท าให้ระบบล่ม พร้อมทั้งมาตรการในการป้องกันข้อมูลส าคัญขององค์กร และขั้นตอน

การรักษาความปลอดภัยในภาวะปกต ิ
 ผลกระทบของการพัฒนาโครงสร้างทางเทคโนโลย ี

 
7.4.2 หลักสูตรการบริหารขอ้มูลและฐานข้อมูล (Data Management and Databases)  
วัตถุประสงค์  
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างฐานข้อมูล และการจัดรูปแบบข้อมูล 

(Data Modeling)  
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการฐานข้อมูลและระบบความปลอดภัย 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร  
     เนื้อหาหลักประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติแบบ Workshop เพื่อให้เห็นถึง  
 ความส าคัญของการบันทึกข้อมูลแบบถาวรเพ่ือใช้ส าหรับการประมวลและรายงานผลเข้าสู่ระบบ  
 การออกแบบและการบ ารุงรักษาส าหรับระบบฐานข้อมูลที่รองรับหลากหลายผู้ใช้ (Multi-user)  
 ระบบการจัดการไฟล์ (File Management System) และระบบการจัดการฐานข้อมูล (DBMS)  
 องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล อาท ิไฟล์ข้อมูล รายการข้อมูล ดัชนีข้อมูล ข้อมูลสถิติ   
 องค์ประกอบของระบบจัดการฐานข้อมูล อาท ิการเรียกใช้ข้อมูล การสร้างรายงาน เครื่องมือ  

จัดการฐานข้อมูล การส ารอง/การกู้ข้อมูล   
 แนวคิดของ “ข้อมูล” และรูปแบบข้อมูลต่าง ๆ อาทิ Object-based Logical, Record-based Logical 

และ Physical Data  
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7.4.2 หลักสูตรการบริหารขอ้มูลและฐานข้อมูล (Data Management and Databases) (ต่อ) 
 หลักการของ Object-based Logical Model อาทิ รูปแบบ Entity-relationship และ Object-oriented 
 รูปแบบค าสั่งและองค์ประกอบส าคัญของ SQL อาทิ การก าหนดรูปแบบข้อมูล (DDL) การใช้ประโยชน์

จากข้อมูล (DML) และการควบคุมข้อมลู (DCL)  
 ขั้นตอนการจัดการฐานข้อมูลที่ส าคัญ อาทิ การจัดโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล วิธีการเข้าใช้งาน หรือ

การอนุมัติให้ผู้ใช้เข้าใช้งาน 
 ประเด็นและนโยบายด้านความปลอดภัยและจรรยาบรรณการใช้ข้อมูล (CIA – Confidentiality, 

Integrity, Availability)  
 แผนการกู้ข้อมูลเมื่อเกิดปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ  
 แนวคิดและองค์ประกอบของการสร้างคลังข้อมูล (Data Warehouse – DW) รวมถึงแนวคิดของ 

การท า Data Mining และหลักการที่ใช้ในระบบคลังข้อมูล 
 
7.4.3 หลักสูตรการออกแบบและพฒันาโปรแกรม (Programming) รวมถึงการทดสอบ 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมคีวามรู้ความเข้าใจในวิธีและเทคนิคการออกแบบซอฟต์แวร ์
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในภาษาส าหรับการเขียนโปรแกรม 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการทดสอบระบบ 
 เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีโอกาสทดลองเขียนโปรแกรมง่าย ๆ 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
    เนื้อหาหลักประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติแบบ Workshop เพื่อให้เห็นถงึ 
 วิธีและเทคนิคการออกแบบซอฟต์แวร ์
 แนวคิดและแนวทางการออกแบบโปรแกรมด้วยวิธีต่าง ๆ 
 ความแตกต่างระหว่างการพัฒนาซอฟต์แวร ์แบบ Open Source และ Proprietary 
 ภาษาส าหรบัการเขียนโปรแกรมในรูปแบบต่าง ๆ และความเข้าใจเกี่ยวกับ Syntax 
 ความบกพร่อง และสาเหตุการล่มของระบบ รวมทั้งแนวทางการทดสอบระบบในระดับต่าง ๆ 
 งานเอกสารที่ใช้ในการพัฒนาระบบและการจัดท าผลงานสง่มอบ 
 วิธีการบ ารุงรักษาระบบที่เหมาะสม อาท ิการตรวจสอบการลงค าสั่งทดสอบอัตโนมัติในระบบ  
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7.4.4 หลักสูตรการออกแบบเว็บไซต์และการเชื่อมประสานระหว่างผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ (User Interface 
and Web Design) 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเชื่อมประสานระหว่างผู้ใช้และคอมพิวเตอร์

รวมถึงแนวทางและมาตรฐาน 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางและวิธีการออกแบบหน้าเว็บไซต์ 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
    เนื้อหาหลักประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติแบบ Workshop เพื่อให้เห็นถึง 
 แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการสื่อสาร อาทิ ผู้ส่งสาร สาร และผู้รับสาร พร้อมทั้งวิธีการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพได ้
 แนวคิดของการสร้างหน้าจอผู้ใช้งาน และรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ส าหรับการสื่อสาร

ส าหรับมนุษย์ อาท ิภาพ เสียง กลิ่นเทียม หรือสัมผัสเทียม 
 รูปแบบการทดสอบประสิทธิภาพของหน้าจอผู้ใช้งานเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์ของการออกแบบ 
 ที่มาของการใช้ Internet และ World Wide Web รวมถึง Hypertext และ Hypermedia 
 องค์ประกอบหลัก ๆ ในการสร้างหน้าเว็บไซต ์
 ความเข้าใจในความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ใช้หน้าเว็บไซต์ และความเสี่ยงของการส่งสารที่มาก

เกินความจ าเป็นในหน้าเว็บไซต ์
 หลักการ เครื่องมือและขั้นตอนของการพัฒนาเว็บไซต์ที่ เหมาะสมกับผู้ ใช้  (User-friendly)  

และคุณสมบัติที่ใช้วัดคุณภาพของหน้าเว็บไซต์ 
 แนวคิดและการใช ้HTML XHTML และการ Markup รวมถึงภาษาต่าง ๆ ส าหรับการเขียนโปรแกรม 
 ประเด็นท้าทายในการรวบรวม Web-based System เข้ากับระบบที่ใช้อยูใ่นปัจจุบันขององค์กร 

 
7.4.5 หลักสูตรการออกแบบ ผลิตและตกแต่งภาพเคลื่อนไหว (Animation) 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการออกแบบ ผลิตและตกแต่งภาพ 

เคลื่อนไหว (Animation) 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทดลองผลิตและตกแต่งภาพเคลื่อนไหว (Animation) 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
     เนื้อหาหลักประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติแบบ Workshop เพื่อให้เห็นถึง 
 แนวคิดของกราฟิกและภาพเคลื่อนไหว (Animation) ทั้งในแบบ Bitmap และ Vector ระบบภาพ

และเสียง Digital 
 แนวทางการน าภาพเคลื่อนไหวมาใช้และรูปแบบมาตรฐาน 
 ประโยชน์ของการใช้ภาพเขียน รูปภาพ สี ภาพเคลื่อนไหว 
 หลักการในการออกแบบกราฟิก อาท ิBalance, Harmony, ContrastVariety 
 โปรแกรมที่ใช้ในการผลิตและตกแต่งภาพเคลื่อนไหว 
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7.4.6 หลักสูตร IT Administration 
       จะแบ่งออกเป็นหลักสูตรย่อยทั้งหมด 4 ส่วน ดังต่อไปนี ้
ก. Hardware 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีกรอบความคิดและเทคโนโลยสีมัยใหม่ที่เกี่ยวกับ Hardware 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีโอกาสทดลองงานที่เกี่ยวกับ Hardware ใหม่ ๆ 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
     เนื้อหาหลักประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบตัิแบบ Workshop เพื่อให้เห็นถงึ 
 Personal Computer และ Motherboards 
 BIOS ได้แก่ ระบบการท างาน ระบบการจัดเก็บ รวมทั้งท าความรู้จักกับองค์ประกอบและการท างาน 

ที่เกี่ยวข้อง อาทิ POST, SETUP, CMOS, Firmware 
 Microprocessors 
 Buses and System Resources 
 Interfaces, Mass Storage 
 Video Display 
 Printers 

ข. Operating Systems 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีกรอบความคิดและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการ 

(Operating Systems) 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีโอกาสทดลองงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ (Operating Systems) 

ใหม่ ๆ 
กรอบเนื้อหาของหลักสูตร   
     เนื้อหาหลักประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติแบบ Workshop เพื่อให้เห็นถึง 
 การท างานและการใช้ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงคุณลักษณะต่าง  ๆ ของ

ระบบปฏิบัติการ อาท ิCLI GUI Interactivity 
 ความเข้าใจถึงความส าคัญ องค์ประกอบพื้นฐาน การท างาน และคุณลักษณะเบื้องต้นของ Server 
 System Configuration 
 Disk Management และ Disk Maintenance 
 แนวทางในการ Diagnosing and Troubleshooting      
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ค. Network 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีกรอบความคิดและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวกับการบริหารโครงข่าย 

(Network) 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีโอกาสทดลองงานที่เกี่ยวกับการบริหารโครงข่าย (Network) 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
     เนื้อหาหลักประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติแบบ Workshop เพื่อให้เห็นถงึ 
 การอธิบายถึงการท างาน และความแตกต่างของ OSI ในแต่ละระดับ (Layer) ได้แก่ (Physical, 

Datalink, Network, Transport, Session, Presentation และ Application) 
 แนวคิดและการท างานระบบต่าง ๆ ดังนี้  OSI Reference Model, Physical, Data Link and 

Network Layers, TELNET, File Transfer Protocol (FTP) , WWW, e-Mail, Groupware and 
Sharing, Network Services Usage and Configuration 

ง. IT Security 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีกรอบความคิดและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย

ทางเทคโนโลยี (IT Security) 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีโอกาสทดลองงานที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยี 

(IT Security) 
กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
     เนื้อหาหลักประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติแบบ Workshop เพื่อให้เห็นถึง 
 Authentication และความจ าเป็นในการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ (Availability) 
 Malware รวมถึงรูปแบบโปรแกรมท าลายข้อมูลเบื้องต้น อาทิ ไวรัส Trojans Worms และความเข้าใจ

ถึงการท างานของโปรแกรมป้องกันไวรัส (Anti-Virus) 
 Public Key Infrastructure 
 Network Security รวมถึงรูปแบบของภัยคุกคามต่อระบบความปลอดภัย 
 Firewalls 
 Social Ethical and Legal Aspects of Computer Security 
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7.4.7 หลักสูตรการจัดท าแผนปฏิบัติการดจิิทัลของส่วนราชการ ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เรื่องการการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลที่สอดคล้องกับ 

แผนแม่บท ICT ของประเทศไทย (ICT2020) 
 เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

การประยุกต์ใช้และสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงาน 
กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
 ความจ าเป็นในการใช้ ICT เชิงกลยุทธ์ และความส าคัญในการปรับแผนกลยุทธ์ทาง ICT ให้เข้ากับ 

กลยุทธ์ของส่วนราชการ 
 แนวคิดและความตระหนักรู้ของความส าคัญในการปฏิบัติงานภายใต้แผนแม่บท ICT ของประเทศไทย 

(ICT2020) 
 แนวคิดและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
 ความเป็นมาของการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับต่าง ๆ 
 ICT2020 e-Government Project และแนวโน้มของ ICT ประเทศไทย 

 
7.4.8 หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของส่วนราชการ 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทดลองน าความรู้มาจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของส่วนราชการ 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัต ิการหาข้อมูลประกอบการจัดท าแผนปฏบิัติการดิจิทัล 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
 แนวคิดและรูปแบบเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
 การทดลองปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

 
7.4.9 หลักสูตรเทคนิคการแก้ไขปัญหาระบบ IT แบบมอือาชีพ 
วัตถปุระสงค ์
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจถึงปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระบบ IT ในหน่วยงาน และแนวทาง 

การแก้ไข 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจกระบวนการในการให้บริการ และสนบัสนุนแบบมืออาชีพในศูนย ์IT 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
 แนวคิดเรื่องการบริการและสนับสนุนผู้ใช้งานในส่วนราชการแบบมืออาชีพเพื่อให้ผู้ใช้สามารถน า IT 

มาประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค ์
 กรณีศึกษาปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในงานบริการและสนับสนุนของศูนย์ IT และเทคนิคในการแก้ไขปัญหา 
 เทคนิคการรวบรวมปัญหา 
 เทคนิคหรือแนวทางการแก้ไขที่ได้ผล 
 เทคนิคการซ่อมบ ารุงอุปกรณ ์IT ที่เกิดความเสียหาย 
 การก ากับดูแลการให้บริการของผู้ขายอุปกรณ์ (Supplier or Outsource Vendors) 
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7.4.10 หลักสูตรเทคนิคการติดตั้ง และการบ ารุงรักษาระบบ IT ในส่วนราชการ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจเทคนิคและความรู้ใหม่ที่เกี่ยวกับการติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์ 
และเครือข่าย 

 เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจกระบวนการในการบ ารุงรักษาระบบ IT ผ่านกรณีศึกษา 
กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
 เทคนิคและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร ์และเครือขา่ย 
 เทคนิคการจัดท าแผนภาพไดอะแกรมของระบบเครือข่าย 
 ขั้นตอนการจัดท าบัญชีระบบฮาร์ดแวร ์ซอฟต์แวร ์และอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
 แนวทางการบันทึกการปฏิบัติงาน ปัญหาและเวลาที่เกิดปัญหา การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และผลการแก้ไข

ปัญหา 
 แนวทางการบ ารุงรักษาระบบ IT เชิงรุก 
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7.5 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 เป็นหลักสูตรทางเลือกส าหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายละเอียด ดังนี้  
 
7.5.1 หลักสูตรการบริหารจดัการโครงการส าหรบัผู้ปฏิบตัิงาน (Project Management) 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีกรอบความคิดและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใชใ้นการบริหารโครงการ 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจกระบวนการในการวางแผนโครงการ การตรวจติดตาม การควบคุม

และการประเมินโครงการ 
กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 

 แนวทางการก าหนดแผนงาน (Gantt Chart) และการประมาณการค่าใช้จ่าย/งบประมาณในโครงการ
สารสนเทศต่าง ๆ 

 เครื่องมือที่จ าเป็นในการบริหารโครงการ อาทิ ความส าคัญของตารางการท างาน (Milestone) 
การวิเคราะห์ผล (Earned Value Analysis) หรือดัชนีชี้วัดผลงาน (KPIs) รวมถึงแนวทางการควบคุม
โครงการในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านทรัพยากร ผลงานส่งมอบและความคืบหน้าของโครงการ 

  แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการ 
  ประเภทและเครื่องมือในการติดตามประเมินผลโครงการ 

 
7.5.2 หลักสูตรมาตรฐานการให้บริการ IT (ISO 20000 หรือ ITIL) 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีองค์ความรู้ในมาตรฐานการให้บริการด้าน  IT ตามหลัก ISO 20000  

ที่จะมีบทบาทส าคัญในส่วนราชการ 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจกระบวนการในการปรับปรุงการให้บริการตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
 แนวคิดและกรอบมาตรฐานการให้บริการ IT (ISO 20000 หรือ ITIL) 
 นิยามของบริการ 
 การก าหนดบริการและการจัดท าข้อตกลงในการให้บริการ (Service Level Management) 
 วงจรชีวิตของการบริหารในการให้บริการ (Service Management Life Cycle) 
 การปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continual Service Improvement) ตัวอย่างการน ามาตรฐาน

การให้บริการ IT ไปใช้ในหน่วยราชการ (Case Study) 
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7.5.3 หลักสูตรการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง (IT Procurement) และการบริหาร Outsourcing 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้แนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพในภาคราชการ 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าองค์ความรู้เรื่องการบริหาร Outsourcing ที่ประสบความส าเร็จ

ไปใช้ในส่วนราชการที่สังกัด 
กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม 
 ขัน้ตอนส าคัญในการจัดซื้อจัดจ้าง อาท ิการคดัเลือกผู้รับจ้างเบ้ืองต้น (Shortlist) การจัดท าเอกสาร 
 ข้อก าหนดในการจัดซื ้อจัดจ้าง เกณฑ์ในการให้คะแนนผู ้เสนอราคาและเนื ้อหาส าคัญที ่พึงมีใน 

สัญญาว่าจ้าง 
 การก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและการประเมินผลประจ าปี 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหาร Outsourcing และแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการ 

ที่ประสบความส าเร็จ 
 
7.5.4 หลักสูตรการบริหารจดัการโครงการส าหรับหัวหน้างาน (Project Management) 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีกรอบความคิดและเทคโนโลยสีมัยใหม่ในการบริหารโครงการ 
 เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจกระบวนการในการวางแผนโครงการ การตรวจติดตาม  

และประเมินผลการลงทุนด้าน ICT 
กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
 แนวทางการบริหารโครงการ ส าหรับหัวหน้างาน อาทิ การบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารการสื่อสาร 

การบริหารคุณภาพ  
 เครื่องมือที่จ าเป็นในการบริหารโครงการ อาทิ ความส าคัญของตารางการท างาน (Milestone) 

การวิเคราะห์ผล (Earned Value Analysis) หรือดัชนีชี้วัดผลงาน (KPIs) รวมถึงแนวทางการประเมินผล
ความคุ้มค่าในการลงทุนด้าน ICT 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการ 
 ประเภทและเครื่องมือในการติดตามประเมินผลโครงการ 

 
 

 



 
 
 
 

แนวทางการนําแผนปฏิบัติการดิจิทัลสูการปฏิบัติ 
 
ขอเสนอแนะในการนําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 ไปสูการปฏิบัติ  

และติดตามประเมินผล เพ่ือผลักดันใหสามารถดําเนินการไดจริง ซึ่งการนําแผนปฏิบัติการดิจิทัล ไปปฏิบัติน้ัน  
อาจมีความซับซอน และมีปจจัยตาง ๆ ที่เปนขอจํากัด สงผลกระทบตอการดําเนินการอยูตลอดเวลา ดังน้ัน 
การจะนําแผนปฏิบัติการดิจิทัล สูการปฏิบัติจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยความรวมมือและการดําเนินงาน 
จากผูมีสวนไดสวนเสียในทุกระดับ อาทิ ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (CIO) ของกระทรวงยุติธรรม บุคลากร และหนวยงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ภายใตสังกัดสวนราชการ โดยขอเสนอแนะในการนําแผนปฏิบัติการดิจิทัล สูการปฏิบัติเพ่ือใหสามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ มีดังน้ี 
 

8.1 ขอเสนอแนะและการนําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมสูการปฏิบัติ 
ขอเสนอแนะและการนําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมสูการปฏิบัติ ประกอบดวย 

8.1.1  การผลักดันแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมสูการปฏิบัติ 
การนําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมสูการปฏิบัติน้ัน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัย

การผลักดันจากระดับนโยบายสูระดับปฏิบัติ (Top-Down) จากผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) 
ของกระทรวงยุติธรรมสูสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม อาทิ  

- การกําหนดนโยบาย และการสนับสนุนดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
- การสนับสนุนดานงบประมาณ จัดหาแหลงงบประมาณ  
- ผลักดันงบประมาณ โดยการใหขอมูลกับหนวยงานที่จัดสรรงบประมาณ เพ่ือช้ีแจง 

ถึงผลกระทบหากไมไดรับงบประมาณ 
- การติดตามความกาวหนา และผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือใหเปนไป

ตามเปาหมายการดําเนินการที่แทจริง 

นอกจากน้ี ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงยุติธรรม ควรมีบทบาท
ในการประสานความรวมมือทั้งภายในสวนราชการ และภายนอกสวนราชการ เพ่ือใหเกิดทางเลือก 
ในการนําแผนปฏิบัติการดิจิทัล ไปสูการปฏิบัติจริง ซึ่งผลลัพธของความรวมมือที่คาดวาจะไดรับ ประกอบไปดวย 

- แหลงเงินทุน 
- การใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ ที่มคีวามพรอม 
- ความรวมมือในการประยุกตใชงาน จากกรณีศึกษาที่มีความใกลเคียง และแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice)  
- ความรวมมือและองคความรูจากผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

บทที่ 8 
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8.1.2  การวิเคราะหผลกระทบ เพื่อการจัดทําและปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําป 
การนําแผนปฏิบัติการดิจิทัลไปสูการปฏิบัติไดจริงจําเปนตองแปลงแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ

กระทรวงไปสูแผนปฏิบัติการของสวนราชการในสังกัด และแผนปฏิบัติการประจําป ซึ่งมีแนวทางใน 
การดําเนินการ ดังน้ี 

- การวิเคราะหความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรและแผนงาน/โครงการ เพ่ือใหเขาใจ 
ถึงความสําคัญ เปาหมาย และความเช่ือมโยงตอเน่ืองในรายละเอียด  

- จัดทําและปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําป ซึ่งประกอบไปดวย วัตถุประสงค เปาหมาย 
วิธีการดําเนินงาน งบประมาณ  และตัวช้ีวัด โดยการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับ 
สวนราชการ และการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําป จําเปนจะตองมีการวิเคราะห
ผลกระทบ และความเช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตรและแผนงาน/โครงการตาง ๆ  
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายในองครวม 

- การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม ประเมินผล
ตามตัวช้ีวัด และวิเคราะหความสําเร็จ และในกรณีที่ไมเปนไปตามเปาหมายควรปรับปรุง
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม ตามลําดับความสําคัญ และความเช่ือมโยง
ระหวางยุทธศาสตรและแผนงาน/โครงการตาง ๆ  

8.1.3 มาตรการดานการสรางแรงจูงใจในการใชงานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงยุติธรรม ผูอํานวยการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และผูบริหารของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ควรมีบทบาทในการกําหนด
มาตรการดานการสรางแรงจูงใจในการใชงานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในลักษณะตาง ๆ อาทิ  

- การสรางแรงจูงใจเชิงอุดมคติ โดยการดําเนินบทบาทเปนแบบอยาง (Role Model)  
การเปนผูใชงานอัจฉริยะ (Smart User) ตลอดจนการผลักดันการใชงานโดยปฏิบัติงาน
เปนตัวอยาง เพื่อใหผูที่เกี่ยวของปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อาทิ การสื่อสาร การสั่งการ 
การใชงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส และการติดตามงานทางอิเล็กทรอนิกส (อาทิ e-Mail 
การนัดหมาย การสื่อสารขอความอิเล็กทรอนิกส) 

- การสรางแรงจูงใจเชิงควบคุม โดยบรรจุตัวช้ีวัดที่ เกี่ยวของกับการประยุกตใชงาน
เทคโนโลยีดิจิทัลสูหนวยงานผูใช ซึ่งกําหนดใหเปนตัวช้ีวัดดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานตาง ๆ อาทิ  การบันทึกขอมูล การเผยแพรขอมูล และการสื่อสาร 
ผานระบบอิเลก็ทรอนิกส  

- การสรางแรงจูงใจเชิงบวก โดยดําเนินการใหมีกระบวนการคัดเลือกกลุมผูใชงาน
อัจฉริยะ (Smart User) เพ่ือใหเปนกลุมบุคลากรที่มีคุณคา และกําหนดใหมีแรงจูงใจ 
ในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง เพ่ือใหเกิดแรงจูงใจเชิงบวก อาทิ มาตรการดานรางวัล  
และมาตรการดานยกระดับภาพลักษณของบุคลากร 
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8.2 การติดตามและการประเมินผล 
เพ่ือใหกระทรวงยุติธรรมสามารถพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางตอเน่ือง สอดคลองตามยุทธศาสตรที่

กําหนดไว และสามารถผลักดันใหเกิดประโยชนอยางแทจริง ซึ่งสอดคลองตามภารกิจหนาที่ของกระทรวง
ยุต ิธ ร รม ใน การสนับ สนุน ก าร ดํา เน ิน งาน ตา ง  ๆ  ให บ รรล ุว ัต ถ ุป ระส งค แ ละ เป าห ม ายตาม
ยุทธศาสตรที่ กําหนดไว จึงควรมีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนแผนงาน/โครงการเปนประจําทุกป 

 
8.2.1 การบริหารจัดการการติดตามและประเมินผล 

  ในการบริหารจัดการการติดตามและประเมินผล กระทรวงยุติธรรมควรคํานึงถึงการนํา
ยุทธศาสตรและกลยุทธตาง ๆ ที่ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการดิจิทัล ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  
โดยแบงออกเปน 2 ระดับ คือ การติดตามและประเมินผลระดับกระทรวง และระดับสวนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมทั้งหมด โดยสามารถแสดงถึงความสัมพันธของการติดตามและประเมินผลในภาพรวมได 
ดังภาพ 8.2-1  

 

 
 

ภาพ 8.2-1 ภาพรวมการบรหิารจัดการการติดตามและประเมินผล 
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8.2.1.1 แนวทางการติดตามและประเมินผลระดับกระทรวง 
ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานระดับกระทรวงตาม

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม ควรคํานึงถึงการนํายุทธศาสตร 
และกลยุทธตาง ๆ ที่ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการดิจิทัล ไปสูการปฏิบัติ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

1) สงเสริมใหเกิดองคความรูดานการบริหารแกผูที่เกี่ยวของ 
เพ่ือใหเกิดแรงจูงใจในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร/ 
กลยุทธที่ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

2) จัดประชุมช้ีแจงและทําความเขาใจในแผนยุทธศาสตร/ 
กลยุทธใหแกบุคลากรในสังกัด ตลอดจนผูที่ เกี่ยวของ  
เพ่ือใหเกิดความเขาใจ และเกิดการมีสวนรวมในยุทธศาสตร/ 
กลยุทธ 

3) ผลักดันใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล โดยคํานึงถึงเกณฑในการติดตาม 
และประเมินผล ดังน้ี 

- ความครบถวนของแผนงาน/โครงการ ตามรายยุทธศาสตร
ที่ระบุอยูบนแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

- ความสอดคลองของระยะเวลาในการดําเนินงาน 
ของสวนราชการในสังกัด เทียบกับระยะเวลา 
ของแผนงาน/โครงการที่ระบุอยูบนแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 

- ความสอดคล อ งของเป าห ม าย ยุท ธศาสตร 
ในแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของสวนราชการในสังกัด  
เทียบกับเปาหมายและตัวช้ี วัดตามลําดับตาง ๆ  
ที่ระบุอยูแผนปฏิบัติการดิจิทัล โดยประเมินจาก 
การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่มีอยูเปรียบเทียบ
กับตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติการดิจิทัล  

4) ประเมินผลเปาหมายและตัวช้ีวัดโดยรวม และเมื่อครบวาระ
ของแผนปฏิ บั ติการดิ จิทั ล เพ่ื อนํ าไปสู การปรับปรุ ง 
แผนปฏิบัติการดิจิทัล 

- ประเมินและสรุปผลรายแผนงาน 
- ประเมินและสรุปผลรายยุทธศาสตร 
- ประเมินและสรุปผลเปาหมายรายป 
- ประเมินและสรุปผลเปาหมายภาพรวมของแผนปฏิบัติการ

ดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 
- สรุปผลสิ่งที่ตองดําเนินการเพ่ือปรับปรุง แกไข หรือ 

พัฒนาตอเน่ือง เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมฉบับถัดไป 

                     หนา 8-4 



  บทท่ี 8 แนวทางการนําแผนปฏิบัติการดิจิทัลสูการปฏิบัติ  

8.2.1.2 แนวทางการติดตามและประเมินผลของสวนราชการในสังกัด 
สวนราชการในสงักัดกระทรวงยุติธรรม ควรมีการติดตามประเมินผล

ก า ร ดํา เน ิน ง าน ต าม แ ผ น ป ฏ ิบ ัต ิก า รด ิจ ิท ัล  โดยคํานึงถึ งการนํา
ยุทธศาสตรและกลยุทธตาง ๆ ที่ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการดิจิทัลไปสู 
การปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

1) สงเสริมใหเกิดองคความรูดานการบริหารแกผูที่เกี่ยวของ 
เพ่ือใหเกิดแรงจูงใจในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร/ 
กลยุทธที่ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

2) จัดประชุมช้ีแจงและทําความเขาใจในแผนยุทธศาสตร/ 
กลยุทธใหแกบุคลากรในสังกัด ตลอดจนผูที่ เกี่ยวของ 
เพ่ื อ ให เกิ ด ค วาม เข า ใจ  แ ล ะ เกิ ด ก ารมี ส วน ร ว ม 
ในยุทธศาสตร/กลยุทธ 

3) ผลักดันใหมี การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล โดยคํานึงถึงเกณฑในการติดตาม 
และประเมินผล ดังน้ี 

- มี แผนงาน/โครงการดํ าเนิ นการครบถ วนตาม 
ที่แผนปฏิบัติการดิจิทัลกําหนด 

- มีการกําหนดระยะเวลาการดําเนินการที่สอดคลอง 
กับแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

- มีการกําหนดตัวช้ีวัดที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 

4) การประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติการ โดยประเมินผล
การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่มีอยู เปรียบเทียบกับ
ตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือนําไปสูการปรับปรุง
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 

- ผลการปฏิบัติงานของสวนราชการตาง ๆ เปนไปตาม
ตัวช้ีวัดที่แผนปฏิบัติการดิจิทัลกําหนด ทั้งในสวน 
ของเปาหมายรายป/เปาหมายรวมของแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 

- สรุปผลสิ่ งที่ ตองดําเนินการเพ่ือปรับปรุง แก ไข  
หรื อ พั ฒนาต อเน่ื อง เพ่ื อนํ าไปสู การปรับปรุ ง
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม ฉบับถัดไป 
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