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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐ จัดท าขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล 
ในการปฏิรูปประเทศเพ่ือยกระดับไปสู่การเป็น Thailand ๔.๐ และเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 –2580) 
แผนพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
(พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์กรมคุมประพฤติ 
ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560-2579) แนวโน้มทางเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 
กับการปฏิบัติงานและที่มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือเป็นกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนและยกระดับ
กรมคุมประพฤตไิปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล   

 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการที่ด าเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมุ่งสร้างมาตรฐาน 
การให้บริการระบบสารสนเทศขององค์กร ยกระดับการน าเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในองค์กร  
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือให้การสนับสนุน ส่งเสริมการบริหารงาน การเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร ตลอดจน 
การให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงาน   
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บทสรุปผู้บริหาร 
1. ความเป็นมา 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐ จัดท าขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล 
ในการปฏิรูปประเทศเพ่ือยกระดับไปสู่การเป็น Thailand ๔.๐ และเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 –2580) แผนพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
ยุทธศาสตร์กรมคุมประพฤติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แนวโน้มทางเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงกฎหมาย 
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและที่มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือเป็นกรอบและทิศทาง
ในการขับเคลื่อนและยกระดับกรมคุมประพฤติไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล   

ในการนี้ การจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมคุมประพฤติ ได้มีการด าเนินการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและและสภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือน าไปสู่ 
การก าหนดวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์  รวมถึงการก าหนด  
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ และหน่วยงานผู้ที่รับผิดชอบ  

 
2. สาระส าคัญของแผน 

 
  
“ยกระดับการคุมประพฤติด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความปลอดภัยของสังคม” 
 
 
 
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
2. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการคุมประพฤติ  
3. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
 
 
1. โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีประสิทธิภาพและม่ันคงปลอดภัย 
2. ประชาชนได้รับบริการอย่าง สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเท่าเทียม 
3. องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล  
4. บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

 

   วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

   พันธกิจด้านเทคโนโลยีดิจทิัล 

   เป้าประสงค์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและม่ันคงปลอดภัย     

สาระส าคัญ 
ของยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้หน่วยงาน ทั้งภายในและ
ภายนอก สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วเพียงพอต่อความต้องการ และมีความม่ันคง ปลอดภัย 
(Hardware Software Network and Security ) 

เป้าประสงค์ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีประสิทธิภาพและม่ันคงปลอดภัย 

ตัวช้ีวัด 
1. หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติมีระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย มาตรฐานเดียวกัน 
2. มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รองรับการปฏิบัติงานของบุคลากร แบบ 1 ต่อ 1  
3. มีการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 1 ระบบต่อปี 

กลยุทธ์ที่ ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 

แผนงานที่ 1.1 การพัฒนา ปรับปรุง บ ารุง รักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบส ารองข้อมูล และระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

๑.๑.๑ โครงการการพัฒนา ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบส ารองข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
๑.๑.๒ โครงการบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
๑.๑.๓ โครงการบ ารุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage) 
๑.๑.๔ โครงการบ ารุงรักษาศูนย์ข้อมูล (Data Center) 

แผนงานที่ 1.2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
๑.๒.๑ โครงการเช่าใช้ระบบเครือข่ายความเร็วสูงกรมคุมประพฤติ 
๑.๒.๒ โครงการพัฒนา ปรับปรุงระบบเครือข่ายส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

แผนงานที่ 1.3 การจัดหาครุภัณฑค์อมพิวเตอร์และอุปกรณ์  
๑.๓.๑ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง เพ่ือการทดแทน 
๑.๓.๒ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง เพ่ิมเติม 
1.3.3 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายเพื่อการทดแทน 

แผนงานที่ 1.4 การจัดหาซอฟต์แวร์ถูกต้องตามกฎหมายเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
๑.๔.๑ โครงการจัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัสให้กับหน่วยงานในสังกัด  
๑.๔.๒ โครงการจัดหาโปรแกรมส านักงานให้กับหน่วยงานในสังกัด 

กลยุทธ์ที่ 2  บริหารจัดการความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

 
แผนงานที่ 1.5 การบริหารจัดการความเสี่ยงและรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

๑.๕.๑ โครงการพัฒนาระบบส ารองและกู้คืนระบบจากอุบัติภัย (DR Site) 
๑.๕.๒ โครงการประเมินประสิทธิภาพระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

 
 
 
 
 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการคุมประพฤติ 

สาระส าคัญ 
ของยุทธศาสตร์ 

กรมคุมประพฤติ สามารถ สรรหา และน าเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนได้รับบริการอย่าง สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเท่าเทียม 
2. องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล  

ตัวช้ีวัด ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้และผู้รับบริการในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมมาใช้ในการคุมประพฤติ 
อยู่ในระดับไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗0  

กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุมประพฤติ 

 

แผนงานที่ 2.1 การน าเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุมประพฤติ  
๒.๑.๑ โครงการการน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกแทนการลงโทษ 

จ าคุก  
๒.๑.๒ โครงการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในงานคุมประพฤติ 

กลยุทธ์ที่ 2  เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและบริการประชาชน 

 

แผนงานที่ 2.2 การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อการบริหารจัดการและบริการประชาชน 
๒.๒.๑ โครงการพัฒนางานคุมประพฤติเพ่ือการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล (Digital Service)  
๒.๒.๒ โครงการเช่าใช้ระบบ Conference  
๒.๒.๓ โครงการเช่าใช้ระบบยืนยันตัวตน (Authentication) 
๒.๒.๔ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการติดตามงานของผู้บริหาร (GISMIS) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล     

สาระส าคัญ 
ของยุทธศาสตร์ 

การน าสถาปัตยกรรมองค์กร EA (Enterprise Architecture) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data governance) และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 
(Open Data)  

เป้าประสงค์ องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัด 
1. มีระบบสารสนเทศของกรมคุมประพฤติที่สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจได้ อย่างน้อยปีละ 1 ระบบ 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ในการใช้งานระบบสารสนเทศของกรมคุมประพฤติที่สามารถรองรับ
การปฏิบัติงานตามภารกิจได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานภายในองค์กร 

 

แผนงานที่ 3.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
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สาระส าคัญ 
ของยุทธศาสตร์ 

มีการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรกรมคุมประพฤติทุกระดับ รวมถึง 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 
แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อีกทั้งรัฐบาลได้ให้ความส าคัญ 

กับการปฏิรูปประเทศไทย ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อรูปแบบการปฏิบัติงาน ประกอบกับนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561–2580) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลัก 
ในการก าหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงการผลักดันให้ภาครัฐ 
น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานภาครัฐและการให้บริการ โดยปรับปรุงการบริหาร
จัดการระบบราชการ บูรณาการข้อมูลภาครัฐ การท างานให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่างมั่นคง
ปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน  
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งรัฐบาลได้ให้ส่วนราชการปรับปรุงหรือจัดท า
แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการบริหารงานและการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ดังนั้น กรมคุมประพฤติ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2566-2570  
ตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือยกระดับขององค์กร โดยใช้เป็นกรอบในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งเน้น 
การสร้างมาตรฐานการให้บริการสารสนเทศของกรมคุมประพฤติ มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ 
ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพ่ือให้ 
เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและพร้อมที่จะน าแผนไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

1.2 วัตถุประสงค์  
 1.2.1 เพ่ือศึกษาสถานการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกรมคุมประพฤติ  
 1.2.2 เพ่ือวิเคราะห์นโยบาย ความต้องการของผู้รับบริการ รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  
 1.2.3 เพ่ือให้มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2566-2570 ใช้เป็นกรอบแนวทาง 
ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมคุมประพฤติ 

1.3 เป้ำหมำย 
 มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2566 -2570 ที่สอดรับกับภารกิจ ความต้องการ 
ของผู้รับบริการและองค์กรอย่างแท้จริง  

1.4 วิธีกำรด ำเนินงำนในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลกรมคุมประพฤติ  
การจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2566-2570 มุ่งหวังให้มีการพัฒนา สนับสนุน 

หรือน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับการคุมประพฤติ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  
โดยได้ก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนินงาน สามารถสรุปไดต้ามภาพ 
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ภาพแสดงกรอบแนวทางในการจดัท าแผนปฏิบัติการดจิิทลักรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2566-2570 

กรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2566-2570 ซึ่งได้ก าหนด
ขั้นตอนในการด าเนินงาน สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1. ทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 

กระบวนการทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมคุมประพฤติ 
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ เริ่มตั้งแต่การทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงบริบทต่างๆ 
และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

2.  กำรศึกษำและวิเครำะห์  
 นโยบำย ยุทธศำสตร์ กฎหมำย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

 - กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
 - แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

-  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
                                  (พ.ศ. 2561-2580) 

- นโยบายประเทศไทย 4.0 
 - ระบบราชการ 4.0 (ส านักงาน ก.พ.ร.) 
 - กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล 
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 - ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
 - ยุทธศาสตร์กรมคุมประพฤติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

 วิเครำะห์สถำนกำรณ์ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
 รวบรวม และศึกษาข้อมูลประกอบด้วย นโยบาย โครงสร้างหน่วยงาน บุคลากร  

การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะความรู้ของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ศึกษำแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลปัจจุบันและในอนำคต 

ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี
ในอนาคต(Technology Trends) จึงมีความจ าเป็นอย่ างยิ่ ง เพ่ือให้ เกิดประสิทธิภาพและยกระดับ 
การให้บริการของกรมคุมประพฤติ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรให้มีความทันสมัย รองรับ  
การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลในอนาคต ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกของกรมคุมประพฤติ ดั งนั้น  
การด าเนินงานควรพัฒนาควบคู่กับเทคโนโลยีดิจิทัลปัจจุบัน ได้แก่ 1) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence : AI)  2 ) เท ค โน โลยี โลก เสมื อน  (Virtual Reality /Augmented Reality /Mixed Reality)  
3) การเก็บรวบรวมข้อมูล (Big Data) 4) การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ Cloud Computing  5) Blockchain/ 
Distributed Ledger Technology 6) อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ ง (Internet of Things: IoT) 7 ) แนวโน้ม
เทคโนโลยีทีส่ามารถสนับสนุนการก้าวสู่การคุมประพฤติในยุคดิจิทัล 

3. ส ำรวจระบบและเทคโนโลยีสำรสนเทศของหน่วยงำน 
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจข้อมูล ดังนี้ ระบบสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ต่อพ่วง โปรแกรมส าเร็จรูป ระบบเครือข่าย  ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ทักษะของบุคลากร 
รวมถึงข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ  

4. รวบรวมข้อมูลและจัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลกรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2566-2570 
การวิ เคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์ด้าน เทคโนโลยีดิจิทัลของ 

กรมคุมประพฤติ โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการร่วมประชุมจากผู้แทนหน่วยงาน ข้อมูลทุติยภูมิ น ามารวบรวม 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  เพ่ือการก าหนดกลยุทธ์  (Strategy)  
เชิงยุทธศาสตร์  รวมถึงการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์   ยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัด   เป้าหมาย  
แผนงาน/โครงการที่ส าคัญ งบประมาณ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

5. เสนอคณะกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กรมคุมประพฤติ 

6.  ประชำพิจำรณ์และปรับแก้ไข (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลกรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2566-2570 

7.  เสนออธิบดีกรมคุมประพฤติเพื่อขอควำมเห็นชอบ  

8. เผยแพร่แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลกรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2566-2570 
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บทที่ 2 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และโครงสร้างของกรมคุมประพฤติ 

กรมคุมประพฤติ  มีภารกิจเกี่ยวกับการคุมประพฤติผู้ กระท าผิด ทั้ งเด็ก เยาวชนและผู้ ใหญ่  
โดยการแสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาคดีของศาลหรือผู้มีอ านาจสั่งใช้ การสอดส่อง ติดตาม  
แก้ไขฟ้ืนฟู และสนับสนุนให้ชุมชนภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม การปฏิบัติต่อ
ผู้กระท าผิดและผู้ที่อยู่ในกระบวนการคุมประพฤติเพ่ือเสริมสร้างความสงบสุขในสังคม 

ในบทนี้ น าเสนอภาพรวมของกรมคุมประพฤติ ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ อ านาจหน้าที่ 
บทบาทภารกิจ โครงสร้าง และกรอบอัตราก าลังกรมคุมประพฤติ มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจของกรมคุมประพฤติ 
โดยกรมคุมประพฤติ มุ่งม่ันบริหารงานภายใต้หลักการ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค่านิยมหลัก “I AM DOP” 
   I – Integrity    ความซื่อสัตย์ 
   A – Accountability  ตรวจสอบได้/การรับผิดชอบ 
   M – Morality   คุณธรรม 
   D – Development  มุ่งม่ันพัฒนา 
   O – Opportunity  สร้างโอกาส 
   P – Participation  การมีส่วนร่วม 
   
วัฒนธรรมองค์กร 
  “มีความซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ ภายใต้คุณธรรม เพื่อมุ่งมั่นในการพัฒนา สร้างโอกาสเพื่อปวงประชา

แบบมีส่วนร่วม” 

2.2 อ านาจหน้าที่ของกรมคุมประพฤติ 
โดยปัจจุบันกรมคุมประพฤติมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

๑) ด าเนินการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมและสอดส่อง แก้ไข ฟ้ืนฟู และสงเคราะห์ผู้กระท าผิด 
ในชั้นก่อนฟ้อง ชั้นพิจารณาคดีของศาล และภายหลังที่ศาลมีค าพิพากษา ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการด าเนินการแก้ไข ฟ้ืนฟู และสงเคราะห์ผู้กระท าผิดในชุมชน 

วิสัยทัศน์ (Vision): 
“มุ่งมั่นแก้ไขและพฒันาผู้ถูกคุมความประพฤติอย่างมีมาตรฐาน โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความปลอดภัย 
  ในชุมชน” 

พันธกิจ (Mission): 
๑) แก้ไขและพัฒนาผู้ถูกคุมความประพฤติตามมาตรฐานงานคุมประพฤติ 
๒) ส่งเสริมและเฝา้ระวังความปลอดภัยในชุมชนด้วยระบบงานคุมประพฤติ 
๓) ขับเคลื่อนการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขและพฒันาผู้ถูกคุมความประพฤติ 
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3) พัฒนาระบบ รูปแบบ และด าเนินการเพ่ือสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพ่ือบรรเทาผลร้ายหรือ
การระงับข้อพิพาทท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าความผิด 

4) พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดในชุมชน 
5) จัดท าและประสานแผนงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้ง

เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด 
6) เสริมสร้าง สนับสนุน ส่งเสริม และประสานงานให้ชุมชน เครือข่าย และภาคประชาสังคมเข้ามา  

มีส่วนร่วมในรูปแบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชนหรือรูปแบบอ่ืนในการป้องกันสังคมจากอาชญากรรมและการปฏิบัติ
ต่อผู้กระท าผิดและผู้ที่อยู่ในกระบวนการคุมประพฤติของกรม 

7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

2.3 บทบาทภารกิจกรมคุมประพฤติ  
  กรมคุมประพฤติ มภีารกิจหลัก ดังนี้  

1. การสืบเสาะและพินิจ  
 การแสวงหาข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ เพ่ือประมวลข้อเท็จจริง 
จัดท ารายงานและความเห็นเสนอประกอบการพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจ โดยผู้ถูกสืบเสาะและ
พินิจตามภารกิจของกรมคุมประพฤติ ได้แก่ ผู้ต้องหา จ าเลย นักโทษเด็ดขาด หรือบุคคลอ่ืนซึ่งมีกฎหมาย
ก าหนดให้เข้าสู่กระบวนการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติ 

2. การคุมความประพฤติ 
 การควบคุมและสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ โดยผู้ถูกคุม
ความประพฤติตามภารกิจของกรมคุมประพฤติ ได้แก่ ผู้ต้องหา จ าเลย นักโทษเด็ดขาด หรือบุคคลอื่นที่ศาลหรือ
เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจ ก าหนดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติภายใต้การคุมความประพฤติของพนักงาน
คุมประพฤต ิ 

3. การแก้ไขฟื้นฟ ู
 การน ามาตรการต่าง ๆ มาใช้ในการปรับเปลี่ยน แก้ไขและเสริมสร้างทัศนคติ ความคิด และ
พฤติกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติ รวมทั้งการสงเคราะห์ผู้ถูกคุมความประพฤติ เพ่ือให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีข้ึน 
 4. การท างานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์   
 งานหรือกิจกรรมที่ก าหนดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติท าให้แก่สังคม ชุมชน หรือองค์กร 
สาธารณกุศล โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือค่าจ้าง และงานหรือกิจกรรมดังกล่าวต้องไม่แสวงหาผลก าไร  
ให้แก่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
 5. การสงเคราะห์  
 การสนับสนุนและส่งเสริมให้ได้รับสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีพ การบ าบัดรักษาอาการเจ็บป่วยทางกาย
และจิต การให้ความรู้และการฝึกอบรม ทักษะชีวิตการประกอบอาชีพตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ  
ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพตามสมควร 

 6. อาสาสมัครคุมประพฤติ  
  อาสาสมัครคุมประพฤติ เป็นผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ช่วยเหลือพนั กงานคุมประพฤติ  

โดยมีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาและแนะน าผู้กระท าผิดให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้ 
อย่างปกติสุข ไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ้ าอีก 
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2.4 โครงสร้างการบริหารงานของกรมคุมประพฤติ 
กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2561  ก าหนดหน่วยงานภายใต้สังกัดกรม 

คุมประพฤติ ประกอบด้วย หน่วยงานที่จัดตั้งเป็นทางการ จ านวน 89 หน่วยงาน และหน่วยงานที่จัดตั้งภายใน 
จ านวน 32 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 121  หน่วยงาน 

การแบ่งส่วนราชการของกรมคุมประพฤติ มีดังนี้ 
2.4.1 หน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิบดี 
 1) กลุ่มตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่หลักในการตรวจสอบการด าเนินงานภายในกรม 

และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม 
 2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ท าหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์  

มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า 
2.4.2 ราชการบริหารส่วนกลาง 

 1) ส านักงานเลขานุการกรม 
 2) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 3) กองพัฒนาการคุมประพฤติ 
 4) กองพัฒนาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
 5) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 6) กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุมประพฤติ 
 7) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการคุมประพฤติ 
 8) ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
 9) – ๑๓) ส านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ - ๕ 

2.4.3 ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัด 

2.5 กรอบอัตราก าลังกรมคุมประพฤติ 
 กรมคุมประพฤติ มีกรอบอัตราก าลังทั้งหมดจ านวน 4,253 คน โดยแบ่งประเภท/กลุ่มต าแหน่ง ได้ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเภท/กลุ่มต าแหน่ง กรอบ 

1 ข้าราชการ 
    - ประเภททั่วไป 285  
    - ประเภทวิชาการ 1,068  
    - ประเภทอ านวยการ 95  
    - ประเภทบริหาร 4  

รวม 1,452 
2 ลูกจ้างประจ า 
    - กลุ่มบริการพ้ืนฐาน 4  
    - กลุ่มสนับสนุน  172  

รวม 176  
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ล าดับ ประเภท/กลุ่มต าแหน่ง กรอบ 

3 พนักงานราชการ 
    - กลุ่มบริการ 930  
    - กลุ่มบริหารทั่วไป 1,189  
    - กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 2  
    - กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 3  

รวม 2,124  
4 ลูกจ้างชั่วคราว 
    - พนักงานคุมประพฤติ 305 
    - เจ้าพนักงานธุรการ 196  

รวม 501  
5 จ้างเหมาบริการ 
    - ท าความสะอาด 156  
    - รักษาความปลอดภัย 154  
    - พนักงานขับรถยนต์ 167  

รวม 477  
รวมอัตราก าลังทั้งสิ้น 4,253  

                                ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2565 
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บทที่ 3 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย กฎ และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

จากนโยบาย แผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์ กฎหมาย กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีการศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูล ตลอดจนศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของกรมคุมประพฤติ เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
และน าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2566-2570  
ได้มีการแบ่งกลุ่ม ดังนี้ 

ระดับ นโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย กฎ และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ประเทศ/รัฐบาล 1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

2. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
3. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้ วยการพัฒนาดิจิทั ลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

(พ.ศ. 2561-2580) 
4. นโยบายประเทศไทย 4.0 
5. ระบบราชการ 4.0 (ส านักงาน ก.พ.ร.) 
6. กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ค าสั่ง ระเบียบ และข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
กระทรวงยุติธรรม 7. ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
กรมคุมประพฤติ 8. ยุทธศาสตร์กรมคุมประพฤติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

9. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 

  ตารางสรุปข้อมูลที่มีการศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์เพื่อน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2566-2570 

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
   เป็นแผนการพัฒนาประเทศที่ก าหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วน 
ต้องปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทย โดยให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ  
ที่พัฒนาแล้ว สามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย  
6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

          1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
          2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
          3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
          4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
          5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
          6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

3.2 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย มุ่งเน้นการบริหารงานและการจัดท าบริการสาธารณะในรูปแบบ

และช่องทางดิจิทัล ด้วยการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ เพ่ือให้การท างานที่มีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล อันจะก่อให้เกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและ  
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ความสะดวกในการเข้าถึงบริการของประชาชนและภาคเอกชน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อ สาธารณชน 
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบริการที่สะดวกและเข้าถึงง่ายด้วยรัฐบาลดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพ่ิมและอ านวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจด้วยรัฐบาลดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการข้อมูลและกระบวนงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือการบริหารงาน

ที่ยืดหยุ่นและคล่องตัว 

3.3 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2561-2580) 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นแผนแม่บทหลัก 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที่ก าหนดทิศทาง  
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่างยั่งยืน
สอดคล้องกับการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ก าหนดภูมิทัศน์ดิจิทัล เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและ
เป้าหมายใน 4 ระยะ ดังภาพภูมิทัศน์ดิจิทัลทัลของไทย  

 
ภาพภูมิทัศน์ดจิิทัลทัลของไทย 

 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา 6 ด้าน คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
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3.4 นโยบายประเทศไทย 4.0 
ประเทศไทยยุค 4.0 (Thailand 4.0) เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

หรือโมเดลทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ต้องการปรับโครงสร้างและกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเดิมบนวิสัยทัศน์
ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ 
ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ที่ม ี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเน้นการใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ แทนการใช้ทรัพยากรพ้ืนฐานในการขับเคลื่อนเพ่ือน าประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว  
ที่มีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางที่ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  

3.5 ระบบราชการ 4.0 (ส านักงาน ก.พ.ร.) 

 
ระบบราชการ 4.0 

 

 

เพ่ือรองรับต่อยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ระบบราชการ
ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหม่ เพ่ือพลิกโฉม 
(Transform) ให้สามารถเป็นที่เชื่อถือ ไว้วางใจ และเป็น 
ที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

 
ภายใต้กระบวนทัศน์การพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิดประเทศไทย 4.0 เป็นอีกนโยบายหนึ่ งที่เป็น 

การวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่นคง  
มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูป  
การวิจัยและการพัฒนา ตลอดจน การปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมกัน เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้
แนวคิดประชารัฐ เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในประเทศและระดับโลก  
โดยระบบราชการ 4.0 มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) 
 - ท างานอย่างเปิดเผยโปร่งใส บุคคลภายนอกเข้าถึงได้ 
- แบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน สามารถตรวจสอบได้ 
- เปิดกว้างในภาคส่วนอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วม และรับโอนภารกิจไปด าเนินการแทนได้ 
- เชื่อมโยงการท างานอย่างเป็นเอกภาพและสอดคล้องกัน 
- จัดความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างสอดรับกับการท างานแนวระนาบในลักษณะของเครือข่าย

มากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง 
2. ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) 

- ท างานเชิงรุก มองไปข้างหน้า แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
โดยไม่ต้องได้รับการร้องขอก่อน 
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- ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐและระบบดิจิตอลในการจัดการบริการสาธารณะที่ตรงกับ 
ความต้องการประชาชน 

- เชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเพ่ือให้บริการได้อย่างเบ็ดเสร็จในจุดเดียวและประชาชนสามารถ  
ใช้บริการภาครัฐได้ตลอดเวลาผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น ติดต่อด้วยตนเอง สมาร์ทโฟน เว็บไซต์ เป็นต้น 

3.  มีสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 
- ท างานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ยืดหยุ่นและตอบสนอง 

ต่อสถานการณ์ได้อย่างทันเวลา 
- สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่ม และประยุกต์องค์ความรู้เข้ามาใช้ในการตอบโต้กับลูกโลก

แห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน 
- องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ท าให้

ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จของระบบราชการ 4.0 ซึ่งความส าเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 

ต้องอาศัยปัจจัยส าคัญ อย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ 
1. การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืนๆ ในสังคม (Collaboration) เป็นการยกระดับ 

การท างานให้สูงขึ้นไปกว่าการประสานงานกัน (coordination) หรือท างานด้วยกัน (cooperation) ไปสู่ 
การร่วมมือกัน (Collaboration) อย่างแท้จริง โดยจัดระบบให้มีการวางแผนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน มีการระดมและน าเอาทรัพยากรทุกชนิดเข้ามาแบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
มีการยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อผลส าเร็จที่เกิดขึ้นร่วมกันเพ่ือพัฒนาประเทศหรือแก้ปัญหา 
ความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น จนไม่มีภาคส่วนใดในสังคมจะสามารถด าเนินการ 
ได้ลุล่วงด้วยตนเองโดยล าพังอีกต่อไปหรือเป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองในรูปแบบ “ประชารัฐ” 

2. การสร้างนวัตกรรม (Innovation) เป็นการคิดค้นและแสวงหาวิธีการหรือ solutions ใหม่ๆ 
ท าให้เกิด big impact เพ่ือปรับปรุงและออกแบบการให้บริการสาธารณะและนโยบายสาธารณะให้สามารถ
ตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศ หรือตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ 
อันแปรผันไปตามสภาพพลวัตของการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยรูปแบบห้องปฏิบัติการ (GovLab/Public Sector 
Innovation Lab) และใช้กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในลักษณะที่ให้ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึกนึกคิด (Empathize) ก่อนจะสร้างจินตนาการ
(Ideate) พัฒนาต้นแบบ (Prototype) ท าการทดสอบปฏิบัติจริงและขยายผลต่อไป 

3. การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitization / Digitalization) เป็นการผสมผสานกันของ 
การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ (cloud computing) อุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟน 
และเครื่องมือเพ่ือการใช้งานร่วมกัน (collaboration tool) ท าให้สามารถติดต่อกันได้อย่างเรียลไทม์ไม่ว่าจะ
อยู่ที่ใดและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอันสลับซับซ้อนต่าง ๆ ได้ และช่วยให้บริการของทางราชการสามารถ
ตอบสนองความคาดหวังของประชาชนที่ต้องการให้ด าเนินการได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์ และ
ช่องทางได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และประหยัดในส่วนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องได้รับ  
การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด(mindset) ให้ตนเองมีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (Public 
Entrepreneurship) เพ่ิมทักษะให้มีสมรรถนะที่จ าเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน อันจะช่วยท าให้
สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (change leader) เพ่ือสร้างคุณค่า (public value) 
และประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 
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3.6 กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ค าสั่ง ระเบียบ และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล 
ได้มีการส ารวจกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร ประกอบด้วย 
3.6.1 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 

สาระส าคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
มีดังนี้ 

1) การรับรองสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในมาตรา 7 กล่าวว่า “ห้ามมิให้
ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใด เพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งจะเห็นได้ว่าบทบัญญัตินี้เป็นหลักการพื้นฐานที่มิให้มีการเลือกปฏิบัติระหว่างสิ่งที่จัดท า
ขึ้นในรูปของหนังสือ หลักฐานเป็นหนังสือ หรือต้นฉบับ (Original) กับสิ่งที่จัดท าขึ้นในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

2) การท าเป็นหนังสือ มาตรา 8 บัญญัติไว้ว่า “ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา 9 ในกรณี 
ที่กฎหมายก าหนดให้การใดต้องท าเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง ถ้าได้มีการจัดท า
ข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและน ากลับมาใช้ได้ โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง  
ให้ถือว่าข้อความนั้นได้ท าเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดงแล้ว” ซึ่งกล่าวได้ว่า  
มาตรา 8 นั้นเป็นการบัญญัติ เพ่ือขยายหลักการรับรองสถานะของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในมาตรา 7 ในกรณีที่
กฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติให้ต้องท าเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ ให้สามารถ
ท าในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นต้องน ากลับมาใช้
ใหม่ได้ โดยที่ความหมายไม่เปลี่ยนแปลง 

3) การลงลายมือชื่อ หลักการนี้ปรากฏอยู่ในมาตรา 9 ซึ่งสรุปได้ว่า ในกรณีที่บุคคลลงลายมือชื่อ
ในหนังสือ ให้ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีการลงลายมือชื่อแล้ว ถ้าบุคคลนั้นใช้วิธีการที่สามารถระบุตัวเจ้าของ
ลายมือชื่อได้ และสามารถจะแสดงได้ว่าเจ้าของลายมือชื่ อนั้นรับรองข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็น 
ของตน โดยวิธีดังกล่าวจะต้องเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสร้างหรือส่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์โดยค านึงถึงพฤติการณ์แวดล้อมหรือข้อตกลงของคู่กรณี 

4) ต้นฉบับ หลักการนี้ปรากฏอยู่ในมาตรา 10 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ในกรณีที่กฎหมาย
ก าหนดให้น าเสนอหรือเก็บรักษาข้อความหรือเอกสารที่เป็นต้นฉบับ หากได้น าเสนอหรือเก็บรักษาในรูปข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้น โดยวิธีการที่เชื่อถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อความนั้น ตั้งแต่การสร้างข้อความจนถึง
ข้อความที่เสร็จสมบูรณ์ และสามารถแสดงข้อความนั้นในภายหลังได้ ก็ให้ถือว่าได้มีการน าเสนอข้อความหรือ 
เก็บรักษาเป็นเอกสารต้นฉบับตามกฎหมายแล้ว 

5) การรับฟังพยานหลักฐานและชั่งน้ าหนักพยานหลักฐาน ปรากฏอยู่ในมาตรา 11 บทบัญญัติ 
ในมาตรานี้เป็นการห้ามปฏิเสธการรับฟังพยานหลักฐานในกระบวนพิจารณาด้วยเหตุที่ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แต่ทั้งนี้ในเรื่องของการรับฟังพยานหลักฐานเป็นดุลยพินิจของศาลที่จะรับฟังหรือไม่ก็ได้ 
กฎหมายจึงต้องก าหนดหลักเกณฑ์ในการชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานไว้ โดยให้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของ
ลักษณะหรือวิธีการที่ใช้สร้าง การเก็บรักษาหรือการสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะหรือวิ ธีการในการระบุ
ตัวผู้ส่ง รวมถึงพฤติการณ์ที่เก่ียวข้องทั้งปวง 

6) การเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความ ปรากฏอยู่ในมาตรา 12 โดยหลักการนี้ให้ความส าคัญว่า 
ข้อความหรือข้อมูลที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นต้องตรงกับเนื้อหาของข้อความหรือข้อมูลของเอกสาร
ก่อนที่จะมีการจัดเก็บให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น  
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ส่วนหลักการต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในมาตรา 13 ถึงมาตรา 24 อันได้แก่ หลักการว่าด้วยเรื่องการท า  
ค าเสนอหรือค าสนองในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการส่งและรับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ การตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เวลาและสถานที่ซึ่งถือว่าได้มีการส่งหรือรับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้น เป็นบทบัญญัติซึ่งคู่กรณีสามารถตกลงเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืนได้ 

นอกจากนั้นยังมีการบัญญัติหลักการเรื่อง วิธีการแบบปลอดภัย ไว้ในมาตรา 25 ซึ่งบัญญัติขึ้น 
เพ่ือให้กฎหมายมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้กับเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
แต่กฎหมายไม่ได้บัญญัติรายละเอียดถึงวิธีการที่จะถือว่าเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้ จึงเป็นหน้าที่ของผู้ใช้เทคโนโลยี  
ที่จะต้องพิจารณาว่าวิธีการใดที่จะถือว่าเป็นวิธีการที่ปลอดภัย รวมทั้งผู้ใช้ยังต้องมีหน้าที่ในการพิสูจน์ด้วยว่า 
เพราะเหตุใดวิธีการดังกล่าวจึงเป็นวิธีการที่น่าเชื่อถือตามกฎหมาย 

3.6.2 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 
สาระส าคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้ 
มาตรา 5 ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและ

มาตรการนั้นมิได้มีไว้ส าหรับตน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง จ า 
ทั้งปรับ 

มาตรา 6 ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อ่ืนจัดท าขึ้นเป็นการเฉพาะ 
ถ้าน ามาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา 7 ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและ
มาตรการนั้นมิได้มีไว้ส าหรับตน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา 8 ผู้ใดกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือดักรับไว้ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะหรือเพ่ือให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ 
ไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา 9 ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้ อ่ืนโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา 10 ผู้ใดกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบ เพ่ือให้การท างานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืน
ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถท างานตามปกติได้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือ 
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา 11 ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอ่ืนโดยปกปิดหรือ 
ปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอ่ืน 
โดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา 12 ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 
1) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดข้ึนในทันทีหรือในภายหลัง 

และไม่ว่าจะเกิดข้ึนพร้อมกันหรือไม่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 
2) เป็นการกระท าโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบ

คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทาง
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เศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเป็นการกระท าต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาท
ถึงสามแสนบาท ถ้าการกระท าความผิดตาม 2) เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปี
ถึงยี่สิบปี 

มาตรา 14 ผู้ใดกระท าความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

1) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน 

2) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิด 
ความเสียหายต่อความม่ันคงของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน 

3) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง
แห่งราชอาณาจักร หรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 

4) น าเข้ าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่ มีลักษณะอันลามกและ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ 

5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม 1) 2) 
3) หรือ 4) 

มาตรา 16 ผู้ใดน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร ์
ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อ่ืน และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนใด ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อ่ืนนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง 
หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

3.6.3 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หลักการส าคัญตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีดังนี ้

๑) ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) 
  ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น  

ชื่อ-สกลุ  ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน  ข้อมูลสุขภาพ  หมายเลขโทรศัพท์  e-Mail  ประวัติอาชญากรรม เป็นต้น 
๒) บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล 

(1 ) เจ้ าของข้ อมู ล ส่ วนบุ คคล  (Data Subject) ต ามกฎหมาย ไม่ ได้ ให้ ค า นิ ย าม ไว้  
แต่โดยหลักการทั่วไปแล้วหมายถึง บุคคลที่ข้อมูลนั้นระบุไปถึง 

(2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 
- บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนโดยทั่วไป ที่เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล  
ส่วนบุคคลของประชาชนหรือลูกค้าที่มาใช้บริการ 

 - ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ส าคัญที่กฎหมายก าหนดไว้เช่น จัดให้มีมาตรการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ด าเนินการเพ่ือป้องกันมิให้ผู้อ่ืนใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
โดยมิชอบ แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้ส านักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทราบภายใน ๗๒ ชั่วโมง
นับแต่ทราบเหตุ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) เพ่ือตรวจสอบ
การท างานของตน เป็นต้น 
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(3) ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) 
- บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล 

ส่วนบุคคล ตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บริการ Cloud service เป็นต้น 
- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่หลัก คือ ด าเนินการตามค าสั่งที่ได้รับจากผู้ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น เว้นแต่ค าสั่งนั้นขัดต่อกฎหมายหรือบทบัญญัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
๓) การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะชอบด้วยกฎหมาย หาก
ด าเนินการตามหลักการใดหลักการหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) Consent 
- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
- ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
- มีแบบหรือข้อความที่อ่านแล้วเข้าใจได้โดยง่าย และต้องไม่เป็นการหลอกลวง 
- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ถ้าไม่มีข้อจ ากัดสิทธิ เช่น  

มีกฎหมายที่ก าหนดให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้ก่อน 
(2) Scientific or Historical Research 

- จัดท าเอกสารประวัติศาสตร์  จดหมายเหตุ  การศึกษาวิจัย สถิติ 
(3) Vital Interest 

- เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เช่น การเข้า
รับบริการทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาล 

(4) Contract 
- เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา เช่น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท าสัญญากู้ยืม

เงินจากธนาคารธนาคารสามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ตามวัตถุประสงค์ของสัญญา 
(5) Public Task 

- เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐ เช่น หน่วยงานของรัฐจัดท า Big Data เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนของ
เกษตรกร 

(6) Legitimate Interest 
- เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือ

ของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เช่น บริษัทเอกชนติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคารเพ่ือรักษาความปลอดภัย  
ซึ่งบริษัทสามารถเก็บรวบรวมภาพถ่ายซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวได้ 

(7) Legal Obligations 
- เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย 

นอกจากหลักการข้างต้นแล้ว มีข้อมูลส่วนบุคคลอีกประเภทซึ่ งเรียกว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่มี 
ความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data) เช่น เชื้อชาติ   ประวัติอาชญากรรม  ข้อมูลพันธุกรรม  
พฤติกรรมทางเพศ เป็นต้น การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะมีหลักการที่เข้มงวดกว่า
ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป โดยจะกระท าได้หากด าเนินการตามหลักการใดหลักการหนึ่ง เช่น ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง 
(Explicit Consent) จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ 
ของบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้ เป็นต้น 
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๔) การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 
ประเทศปลายทางที่รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ที่เพียงพอ ทั้งนีต้้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศ 
๕) สิทธิของเขา้ของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Right)  

(1) สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access) 
 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
(2) สิทธิขอให้ลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ 

ตัวบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถ
ระบุตัวบุคคลได ้หากข้อมูลส่วนบุคคลที่หมดความจ าเป็น หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ขอถอนความยินยอมแล้ว 

๖) การร้องเรียน 
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการ

ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 
๗) ความรับผิดและบทลงโทษ 

(1) ความรับผิดทางแพ่ง 
- ผู้กระท าละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับเจ้ าของข้อมูล 

ส่วนบุคคล ไม่ว่าการด าเนินการนั้นจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม 
- ศาลมีอ านาจสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ิมเติมได้สองเท่าของค่าสินไหมทดแทน 

ที่แท้จริง 
(2) โทษอาญา 

- ก าหนดบทลงโทษทางอาญาไว้ส าหรับความผิดร้ายแรง เช่น การใช้หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลที่มคีวามละเอียดอ่อนโดยมิชอบ  ล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นแล้วน าไปเปิดเผยแก่ผู้อื่นโดยมิชอบ 

- ระวางโทษสูงสุดจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
- ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล กรรมการหรือผู้ จัดการ หรือบุคคลใด 

ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้นอาจต้องร่วมรับผิดในความผิดอาญาที่เกิดขึ้น 
(3) โทษทางปกครอง 

- ก าหนดโทษปรับทางปกครองส าหรับการกระท าความผิดที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ไม่แจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ทราบขอความยินยอมโดยหลอกลวงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ไม่แต่งตั้ง DPO เป็นต้น 

- โทษปรับทางปกครองสูงสุด ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

3.6.4 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 
จากการที่ประเทศไทยได้เริ่มเขาสู่ยุคสังคมสารสนเทศ ซึ่งมีการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ภาครัฐมากขึ้น จึงมีการสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐมีระบบการบริการของตน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก และรวดเร็ว อันเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของหน่วยงานของรัฐ พร้อมกับให้หน่วยงานของรัฐสามารถพัฒนาการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐภายใต้มาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่ อการด าเนิน
กิจกรรมของรัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับมาตรา 35 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 บัญญัติว่า ค าขอ การอนุญาต การจดทะเบียน ค าสั่งทางปกครอง  
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การช าระเงิน การประกาศหรือการด าเนินการใดๆ ตามกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ 
ถ้าได้กระท าในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาแล้ว ให้ถือว่า
มีผลโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้นก าหนด  
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.  2549  
โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1) ให้หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีระบบเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ในมาตรา 3 ได้ก าหนดให้การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ หน่วยงานของรัฐจะต้องจัด

ให้มีระบบเอกสารที่ท าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(1) เอกสารที่ท าในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นต้องอยู่ ในรูปแบบที่ เหมาะสม  

โดยสามารถแสดงหรืออ้างอิงเพ่ือใช้ในภายหลังและยังคงความครบถ้วนของข้อความในรูปแบบของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

(2) ต้องก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการยื่นเอกสารที่ท าในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติให้ยึดถือวันเวลาของการปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นหลัก และอาจก าหนด
ระยะเวลาในการด าเนินการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ด้วยก็ได้ เว้นแต่จะมี
กฎหมายในเรื่องนั้นก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

(3) ต้องก าหนดวิธีการที่ท าให้สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อ ประเภท ลักษณะหรือ
รูปแบบของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสามารถแสดงได้ว่าเจ้าของลายมือชื่อรับรองข้อความในข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

(4) ต้องก าหนดวิธีการแจ้งการตอบรับด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือด้วยวิธีการอ่ืนใด 
เพ่ือเป็นหลักฐานว่าได้มีการด าเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว 

2) ให้มีระบบเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการพิจารณาคดีทางปกครองโดยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐตามบทบัญญัติแห่ง มาตรา 4 นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 3 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ
จัดท ากระบวนการพิจารณาทางปกครองโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเอกสารที่ ท าในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ด้วย เว้นแต่จะมีกฎหมายในเรื่องนั้นก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

(1) มีวิธีการสื่อสารกับผู้ยื่นค าขอในกรณีที่เอกสารมีข้อบกพร่องหรือมีข้อความที่ผิดหลง 
อันเห็นได้ชัดว่าเกิดจากความไม่รู้หรือความเลินเล่อของผู้ยื่นค าขอ หรือการขอข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม รวมทั้งมีวิธีการ
แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองตามความจ าเป็นแก่กรณี ในกรณีที่กฎหมายก าหนด  
ให้ต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบ 

(2) ในกรณีมีความจ าเป็นตามลักษณะเฉพาะของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐใด 
หน่วยงานของรัฐนั้นอาจก าหนดเงื่อนไขว่า คู่กรณียินยอมตกลงและยอมรับการด าเนินการพิจารณาทางปกครอง
ของหน่วยงานของรัฐโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

3) ให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดท านโยบาย และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศจากบทบัญญัติในมาตรา 5 พระราชกฤษฎีกาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐฯ ได้ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพ่ือให้ 
การด าเนินการใดๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานของรัฐ หรือโดยหน่วยงานของรัฐมีความมั่นคง
ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ซึ่งแนวนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเนื้อหา ดังต่อไปนี้ 

(1) การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ 
(2) การจัดให้มีระบบสารสนเทศและระบบส ารองของสารสนเทศ ซึ่งอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
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และจัดท าแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ เพ่ือให้
สามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง 

(3) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
4) ให้หน่วยงานภาครัฐจัดท านโยบายและแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ในมาตรา 6 ในกรณีที่มีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่ท าให้
สามารถระบุตัวบุคคล ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแนวนโยบายและแนวปฏิบัติการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย 

5) ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าประกาศ นโยบาย และแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ในมาตรา 7 แนวนโยบายและแนวปฏิบัติตามมาตรา 5 และมาตรา 6 ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดท าเป็นประกาศ และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการมอบหมาย  
จึงมีผลใช้บังคับได้ หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่ได้แสดงไว้ และให้จัดให้มี 
การตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ 

6) ให้คณะกรรมการจัดท าตัวอย่างเบื้องต้น ส าหรับการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ 
ให้คณะกรรมการหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการมอบหมายจัดท าแนวนโยบาย และแนวปฏิบัติ

หรือการอ่ืนอันเกี่ยวกับการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกานี้ไว้เป็นตัวอย่างเบื้องต้น ส าหรับการด าเนินการ  
ของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ และหากหน่วยงานของรัฐแห่งใดมีการปฏิบัติงาน  
ตามกฎหมายที่แตกต่างเป็นการเฉพาะแล้ว หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นอาจเพ่ิมเติมรายละเอียดการปฏิบัติงาน 
ตามกฎหมายที่แตกต่างนั้นได้โดยออกเป็นระเบียบ ทั้งนี้ โดยให้ค านึงถึงความถูกต้องครบถ้วน ความน่าเชื่อถือ 
สภาพความพร้อมใช้งาน และความม่ันคงปลอดภัยของระบบและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

7) การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
ไม่มีข้อยกเว้น 

ในมาตรา 9 การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการตาม 
พระราชกฤษฎีกานี้ ไม่มีผลเป็นการยกเว้นกฎหมายหรือหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้น ก าหนดไว้ 
เพ่ือการอนุญาต อนุมัติ การให้ความเห็นชอบ หรือการวินิจฉัย 

3.6.5 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2553 

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการก าหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินการใดๆ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานของรัฐ และมีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
และเชื่อถือได้ ตลอดจนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1) หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ
หน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

2) หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ
หน่วยงาน 

3) ข้อปฏิบัติในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยต้องมีข้อปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) มีข้อก าหนดการเข้าถึงและควบคุมการใช้งานสารสนเทศ 
(2) มีข้อก าหนดการใช้งานตามภารกิจเพ่ือควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ 
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(3) ให้มีการบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน เพ่ือควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้ว และผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ เพื่อป้องกันการเข้าถึงจากผู้ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต 

(4) ให้มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน เพ่ือป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับ
อนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบท าส าเนาข้อมูลสารสนเทศ และการลักขโมยอุปกรณ์ประมวลผล
สารสนเทศ 

(5) ให้มีการควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย เพ่ือป้องกันการเข้าถึงบริการทางเครือข่าย 
โดยไม่ได้รับอนุญาต 

(6) ให้มีการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ เพ่ือป้องกันการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ  
โดยไม่ได้รับอนุญาต 

(7) ให้มีการควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ 
(8) หน่วยงานของรัฐที่มีระบบสารสนเทศต้องจัดท าระบบส ารอง 
(9) หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ 
(1๐) หน่วยงานของรัฐต้องก าหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน กรณีระบบคอมพิวเตอร์หรือ

ข้อมูลสารสนเทศเกิดความเสียหายหรืออันตรายใดๆ แก่องค์กรหรือผู้หนึ่งผู้ใด 
(11) หน่วยงานของรัฐสามารถเลือกใช้ข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

ด้านสารสนเทศ ที่ต่างไปจากประกาศฉบับนี้ได้ หากแสดงให้เห็นว่า ข้อปฏิบัติที่เลือกใช้มีความเหมาะสมกว่าหรือ
เทียบเท่า 

3.6.6 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท า
หรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551  
มีสาระส าคัญเพ่ือรับรองสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการท าธุรกรรมหรือสัญญา ให้มีผล
เช่นเดียวกับการท าสัญญาตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายปัจจุบัน (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) ก าหนดไว้ 
ได้แก่ การท าเป็นหนังสือ หลักฐานเป็นหนังสือ การลงลายมือชื่อ กล่าวคือ ถ้ามีการท าสัญญาระหว่างบุคคลที่ใช้
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามความหมายของกฎหมายแล้ว กฎหมายนี้ถือว่า 
การท าสัญญานั้น ได้ท าตามหลักเกณฑ์ข้างต้นของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว เป็นผลท าให้สัญญานั้น มีผล
สมบูรณ์หรือใช้บังคับได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก าหนด 
นอกจากนี้ ในมาตรา 12/1 วรรค 2 ก าหนดให้การจัดท าแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก าหนด ดังนั้น 
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้จัดท าประกาศเรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าหรือ
แปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น 
การส่งเสริมการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้น่าเชื่อถือ และมีผลในทางกฎหมายเช่นเดียวกับการท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีการทั่วไปท่ีเคยปฏิบัติอยู่เดิม โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1) ให้มีการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้มี
กระบวนการในการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความอย่างน้อย ดังนี้ 

(1) กระบวนการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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(2) กระบวนการตรวจสอบและรับรองว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดท าหรือแปลงนั้น 
มีความหมายเหมือนกับเอกสารและข้อความเดิม 

(3) กระบวนการบันทึกหลักฐานการด าเนินงานการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความ
ให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

(4) กระบวนการบันทึกเมตาดาตาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ เป็นข้อความบรรยาย
สาระส าคัญของเอกสารและข้อความ ซึ่งต้องครอบคลุมให้สามารถสืบค้นเอกสารและข้อความนั้นได้ถูกต้อง 

2) การจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีผู้รับผิดชอบ
ด าเนินงานในการจัดท าหรือแปลงในเรื่องของวิธีการดังกล่าว อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(1) จัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
(2) ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ ได้ 

จากการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ว่า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
มีความหมายหรือรูปแบบเหมือนกับเอกสารและข้อความเดิม 

(3) ตรวจสอบกระบวนการจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ 

(4) ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของเมตาดาตา 
3) การจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีการก าหนด

มาตรการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้ อย่างน้อย
ต้องครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ 

(1) การระบุตัวตน (Identification) 
(2) การยืนยันตัวตน (Authentication) 
(3) อนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิเข้าถึง (Authorization) 
(4) ความรับผิดชอบต่อผลของการกระท า (Accountability) 

4) การจัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์มีความละเอียดและความชัดเจนของเอกสารและข้อความเดิม 

5) ให้ผู้จัดท าหรือแปลง มีหน้าที่รักษาและด ารงสภาพของระบบการจัดท าหรือแปลงเอกสารไว้ให้
สมบูรณ์ เพ่ือให้มีการก ากับดูแลหรือการตรวจสอบได้ตลอดเวลา จากคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือหน่วยงานอื่นที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มอบหมายหรือหน่วยงานที่ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

3.7 ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ “เป็นหลักประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล” 
พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนเพื่อให้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน 
2. พัฒนาระบบงานยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามหลักสากล 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารความยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายให้มีธรรมาภิบาล 
4. พัฒนาระบบป้องกันอาชญากรรมเพ่ือสร้างความปลอดภัยในสังคม 
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เป้าประสงค์ 
1. ความมั่นคง  

- สังคมมีภูมิคุ้มกันและปลอดภัยจากยาเสพติด มีระบบป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
ที่เป็นภัยต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ 

- ประชาชนเชื่อมั่นและเข้าถึงบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายและเป็นมาตรฐานสากล 
- กระบวนการยุติธรรมได้รับความเชื่อมั่นและไม่ถูกน าเป็นเงื่อนไขในการใช้ความรุนแรง  

ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2. ความมั่งค่ัง 

ระบบการบั งคับคดีและการอนุญาโตตุลาการมีความเป็นพลวัตเชื่อมโยงนานาชาติ  
มีความทันสมัยเป็นมาตรฐานสากลและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3. ความยั่งยืน 
- ประชาชนได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าถึงความยุติธรรม 

อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
- สังคมมีความปลอดภัยจากผู้กระท าผิดที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อ 

การพัฒนาประเทศ 
- สังคมมีธรรมาภิบาล กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมีความเป็นพลวัต เสริมสร้าง  

ความมั่นคงและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอ านวยความยุติธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมด้านความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

3.8 ยุทธศาสตร์กรมคุมประพฤติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
ยุทธศาสตร์กรมคุมประพฤติ ระยะ 20 ปี ได้ก าหนดเป้าหมายที่สอดรับกัน โดยกรมคุมประพฤติ 

จะเป็นระบบหลักในการบริหารจัดการผู้กระท าผิดในชุมชนตามมาตรฐานสากล เพ่ือช่วยเหลือให้ผู้กระท าผิด
กลับมาเป็นพลังในการพัฒนาประเทศ สังคมมีความปลอดภัย และการแก้ไขฟ้ืนฟูดูแลช่วยเหลือผู้กระท าผิด  
มีความยั่งยืนอันเกิดจากความร่วมมือประสานพลังจากทุกภาคส่วน โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

วิสยัทัศน์ 
ประเทศไทยมีระบบบริหารจัดการผู้กระท าผิดในชุมชนตามมาตรฐานสากลเพ่ือสร้างพลัง  

ในการพัฒนาประเทศ 
พันธกิจ 

1. สร้างระบบก ารบริหารจัดการผู้กระท าผิดในชุมชน 
2. แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในชุมชนแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน 
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เป้าประสงค์ 
มั่นคง : สังคมปลอดภัยจากผู้กระท าผิด 
มั่งค่ัง : ผู้กระท าผิดเป็นทุนมนุษย์ในการพัฒนาประเทศ 
ยั่งยืน : สังคมประสานพลังในการบริหารจัดการผู้กระท าผิด 

ยุทธศาสตร์กรมคุมประพฤติ ระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการผู้กระท าผิด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการบริหารจัดการผู้กระท าผิดในชุมชน 

3.9 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 
กรมคุมประพฤติ ได้จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมคุมประพฤติ 

กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารในระยะเวลา ๕ ปี โดยด าเนินการให้เกิดความเหมาะสมกับผลการด าเนินการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมคุมประพฤต ิซึ่งยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ICT ของกรมคุมประพฤต ิได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาบุคลากรให้มทีักษะด้าน ICT 
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาทักษะด้าน ICT แก่บุคลากรทุกระดับ 
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนาเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการความรู้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาฐานข้อมูลและมาตรฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและบริการที่ดี 
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้าน ICT 
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและบริการที่ทันสมัย  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานส านักงาน  
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเฉพาะเพ่ือรองรับพันธกิจหลักของกรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ สร้างเสริมประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ พัฒนาความม่ันคงด้าน ICT 
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บทที่ 4 
สถานการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมคุมประพฤติ 

4.1 การทบทวนสถานการณ์ปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมคุมประพฤติ  
4.1.1 ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมคุมประพฤต ิแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
1) คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมคุมประพฤติ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดแผน นโยบาย ทิศทาง มาตรการ เกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมคุมประพฤติ ให้เป็นกลไก ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินภารกิจด้านอ่ืนของกรมคุมประพฤติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(2) พิจารณากลั่นกรองให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ เพ่ือจัดหา
คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมคุมประพฤติ รวมถึง
การล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ นั้นๆ 

(3)  ให้ค าปรึกษา หรือแนะน าเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(4)  พิจารณากลั่นกรอง ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในเรื่องอ่ืนใด เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของกรมคุมประพฤติ ให้ด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
(5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง  

ตามที่คณะกรรมการมอบหมายในด้านต่างๆ ที่เอ้ืออ านวยให้กรมคุมประพฤติมีและใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารตามเป้าหมาย 

(6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่อธิบดีกรมคุมประพฤติมอบหมาย 

2) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการคุมประพฤติ มีหน้าที่ดังนี ้
 (๑) จัดท าและปรับปรุงแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของกรม รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
(๒) เสนอแนะแผนงาน โครงการ และนโยบายที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม 
(๓) เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการฐานขอ้มูลและประมวลผลข้อมูลในด้านต่างๆ ของกรม 
(๔) ศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบงาน

คอมพิวเตอร์ของกรม ตลอดจนการบ ารุงรักษาระบบ 
(๕) พัฒนาและก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย และการเข้าถึงข้อมูลและ

ฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
(๖) พัฒนาระบบ แนวทาง และติดตามประเมินผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการน าเครื่องมือ

อิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อสนับสนุนมาตรการในการคุมประพฤติ 
(๗) เป็นศูนย์กลางในการควบคุม ก ากับ ดูแล และติดตามการใช้งานเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์  

ให้เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนด 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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4.1.2 ด้านบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการคุมประพฤติ มีการแบ่งโครงสร้างในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 
กรอบอัตราตามโครงสร้าง และจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ณ ปัจจุบัน 

กรอบอัตราตามโครงสร้าง 
ที ่ ต าแหน่ง อ านวยการ วิชาการ ทั่วไป ลจป. พรก. รวม 

สูง ต้น ชพ ชก ปก/ชก ชง ปง/ชง 
1 ผู้อ านวยการ  1        1 
2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์   1  10    1 12 
3 พนักงานคุมประพฤต ิ     4     4 
4 นักจัดการงานทั่วไป    1      1 
5 เจ้าพนักงานธุรการ       1   1 
6 เจ้าหน้าที่ธุรการ         1 1 
7 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล         1 1 

รวม          21 
 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ณ ปัจจุบัน 
ที ่ ต าแหน่ง อ านวยการ วิชาการ ทั่วไป ลจป. พรก. รวม 

สูง ต้น ชพ ชก ปก ชง ปง 
1 ผู้อ านวยการ  1        1 
2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์   1 2 1    1 5 
3 เจ้าหน้าที่ธุรการ         1 1 
4 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล         1 1 

รวม          8 

เมื่อพิจารณาอัตราก าลังด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการคุมประพฤติแล้ว  
ยังไม่เพียงพอต่อสภาพในการปฏิบัติงานที่ต้องมุ่งเน้นและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งดิจิทัล  
สนองนโยบายของประเทศ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องวางแผนในการเพ่ิมบุคลากรต าแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์หรือต าแหน่งที่สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และควรมีการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญ 
ให้กับบุคลากรที่มีอยู่ให้มีความพร้อม ตระหนัก เรียนรู้ และยอมรับกับสภาพปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลง 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรวดเร็ว 
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4.1.3 ด้านข้อมูล  
 ปัจจุบันกรมคุมประพฤติ มีการจัดเก็บข้อมูลหลากหลายรูปแบบ เช่น จัดเก็บในระบบฐานข้อมูล 

จัดเก็บในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล จัดเก็บในรูปแบบกระดาษ ซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บยังขาดการบูรณาการร่วมกัน  
มีการจัดเก็บในแต่ละส่วนงาน ขาดการบูรณาการหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งปัจจุบันศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือการคุมประพฤติ ได้ท าการศึกษาและรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดของกรมคุมประพฤติไว้บางส่วน  
เพ่ือเตรียมน ามาจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ของกรมคุมประพฤติตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพ่ือให้การได้มาของข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน  
เป็นปัจจุบัน ลดความซ้ าซ้อน มีความมั่นคงปลอดภัย รักษาความเป็นส่วนบุคคล และสามารถบูรณาการเชื่อมโยง
กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อน าข้อมูล มาสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกรมคุมประพฤติ   

4.1.4 ด้านระบบสารสนเทศ 
 ปัจจุบันกรมคุมประพฤติ มีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านต่างๆ ขององค์กร  

โดยระบบงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนภารกิจ ทั้งที่เป็นภารกิจสนับสนุนภารกิจหลักและงานทั่วไป  
จากการศึกษาข้อมูลในเบื้องต้นของกรมคุมประพฤติ  พบว่ามีการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้สนับสนุน 
งานค่อนข้างมาก และการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกรมคุมประพฤติ เป็นลักษณะของการให้บริการ 
จากศูนย์กลาง โดยมีคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) รวมถึงฐานข้อมูลต่างๆ ของระบบงานหลักจะถูกติดตั้ง 
อยู่ที่ห้องเครื่องแม่ข่าย (Data center) ของอาคารที่ท าการ และบางระบบงานติดตั้งอยู่บน Cloud Computing 
ของคลาวน์ภาครัฐ (GDCC)  

ระบบสารสนเทศของกรมคุมประพฤติมีการพัฒนาเพ่ือน ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
กรมคุมประพฤติ มีหลายระบบซึ่งเป็นจะมีฐานข้อมูลในแต่ละระบบและกระจายกันอยู่  แต่ก็ยังไม่ครอบคลุม 
ทุกกระบวนงาน รวมถึงระบบส่วนใหญ่ยังขาดการเชื่อมโยงเพ่ือใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างระบบงานทั้งหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอก ส่งผลให้ขาดการบูรณาการในการน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ  
จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานในการเชื่อมโยงข้อมูลที่ชัดเจนและก าหนดมาตรฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

4.1.5 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  
 กรมคุมประพฤติมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยส่วนใหญ่  ที่มีอายุ 

การใช้งานมากกว่า 5 ปี เช่น เครื่องแม่ข่ายที่ใช้งานมากว่า 5 ปี และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีก่อนปี พ.ศ.2558  
มีจ านวนมากกว่า 1 ,400 เครื่อง ที่ไม่สามารถปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพได้ ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ครอบคลุมทุกหน่วยงาน มีความทันสมัย มีเสถียรภาพ 
และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของบริการ รวมทั้ง สร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบ มีการจัดหา
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และ ต่ออายุสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน มีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการติดต่อประสานงาน 
และการให้บริการ  

4.1.6 ด้านระบบเครือข่าย   
 กรมคุมประพฤติ มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติทั่วประเทศในรูปแบบ

SD-WAN (PVN) ขนาดความเร็ว 700/700 Mbps เพ่ือรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร  
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งปัจจุบันมาตรฐานการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในหน่วยงานในสังกัด  
กรมคุมประพฤติยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น อุปกรณ์เครือข่ายไม่รองรับเทคโนโลยีปัจจุบัน การติดตั้ง
สายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่มีฉลากติดต้นสายและปลายสายท าให้การซ่อมบ ารุงหรือตรวจสอบล าบาก 
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ไม่มีผังการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน การติดตั้งจุดสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สายไม่มีการวัดรัศมี  
การกระจายสัญญาณท าให้การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายกระจายไม่ทั่วถึง เป็นต้น 

4.1.7 ด้านความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  
 กรมคุมประพฤติ ได้มีการประกาศ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2565 เพ่ือก าหนดขอบเขตของการบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมคุมประพฤติที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กร กฎหมายที่ เกี่ยวข้องและ 
เป็นบรรทัดฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีและการสื่อสารของบุคลากร
ในองค์กร และบุคลากรอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอันอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 
และระบบสารสนเทศของกรมคุมประพฤติ อีกทั้งใช้เป็นแนวทางเพ่ือการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมคุมประพฤติต่อไป 

4.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
การจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมคุมประพฤติ พ.ศ.2566-2570 โดยใช้การวิเคราะห์จากจุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ก าหนดปัจจัยหลักในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่แสดงถึง จุดแข็ง 
และจุดอ่อน การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่แสดงถึงโอกาสและอุปสรรค ซึ่งการวิเคราะห์สถานการณ์ดังกล่าว ได้ถูก
น าไปก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมคุมประพฤติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของกรมคุมประพฤติ สามารถสรุปแยกเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน ดังนี้ 

ประเด็นหลัก จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้านนโยบาย/ 
การบริหารจัดการ 
 

S1: กรมคุมประพฤติให้ความส าคัญเกี่ยวกับการน า
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในงานคุม
ประพฤติ 
S2: กรมคุมประพฤติมีโครงสร้างหลักท่ีชัดเจน โดยมี 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการคุมประพฤติเป็น
หน่วยงานหลักในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

W1: นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงท าให้ขาด 
ความต่อเนื่องในการด าเนินงาน 
 

ด้านบุคลากร S3: บุคลากรมีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงาน 

W2: บุคลากรยังไม่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และ
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพียงพอในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน  

เทคโนโลยี  S4: ระบบสารสนเทศของหน่วยงานมีการจัดเก็บ
ข้อมูลแบบรวมศูนย์ 
S5: มีระบบสารสนเทศท่ีรองรับการปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจ 
S6: ด้านระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยค่อนข้างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี
ระบบเครือข่ายครอบคลุมทุกหน่วยงาน 
S7:  มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก 

W3: ไม่มีระบบส ารอง (DR site) เพ่ือใช้เป็น
สถานที่เก็บข้อมูลไว้ส าหรับกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิด 
ภัยพิบัต ิ
W4: ส านักงานคุมประพฤติ มีการติดตั้ง
สายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลากหลาย
รูปแบบไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น อุปกรณ์
เครือข่ายเป็นรุ่นเก่าที่ไม่รองรับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
สายสัญญาณต่อพ่วงไม่มีการติดตั้งป้ายก ากับ  
การติดตั้งอุปกรณ์ Wireless ไม่ได้มีการวัดค่า 
การกระจายสัญญาณ เป็นต้น 
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ประเด็นหลัก จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

W5: ระบบสารสนเทศที่รองรับการปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจขาดความทันสมัย 
W6: อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยียังไม่เพียงพอ 
ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ด้านงบประมาณ S8:  มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์
ด้านระบบคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติมและทดแทน 

W7: หน่วยงานได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
ด้านเทคโนโลยีที่ขาดความต่อเนื่องและไมเ่พียงพอ  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment ) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของกรมคุมประพฤติ สามารถแยกเป็นโอกาสและอุปสรรค ดังนี้ 

ประเด็นหลัก โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

นโยบาย  O1: นโยบายระดับชาติมุ่งเน้นและให้
ความส าคัญการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

T๑: การเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง นโยบายรัฐบาลแต่ละ
สมัยแตกต่างกัน ส่งผลต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ไม่ต่อเนื่อง 

กฎหมาย 
ระเบียบ 

O2: มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่สนับสนุน
ต่อการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

สังคมและ
วัฒนธรรม 

O3: การเข้าสู่สังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้า
มามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้น  

T2: ผู้กระท าผิดบางกลุ่มยังเข้าไม่ถึงการให้บริการของ
หน่วยงานผ่านช่องทางดิจิทัล ท าให้การด าเนินงานของกรม 
คุมประพฤติไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

เทคโนโลยี O4: เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ง่ายขึ้น 
 

T3: พัฒนาการด้านเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการพัฒนาดิจิทัลของ
องค์กรในระยะยาวท าได้ค่อนข้างยาก   
T4: ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก่อให้เกิดภัยคุกคามเพ่ิมข้ึน 
ส่งผลต่อความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

ความร่วมมือจาก
หน่วยงาน
ภายนอก 

O5: หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีนโยบายที่น า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน  

T5: หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) 
แต่ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ 
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ตารางสรุปการวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix  

 จุดแข็ง (Strengths) จุดออ่น (Weakness) 

 S1: กรมคมุประพฤติให้ความส าคัญเกี่ยวกบัการน าเทคโนโลยีหรอืนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้
ในงานคุมประพฤต ิ
S2: กรมคมุประพฤติมีโครงสร้างหลกัที่ชัดเจน โดยมีศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการคุม
ประพฤติเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจทิัล 
S3: บุคลากรมีความพรอ้มที่จะเรียนรู้และทกัษะด้านเทคโนโลยีดจิิทัล เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
S4: ระบบสารสนเทศของหน่วยงานมกีารจดัเก็บขอ้มูลแบบรวมศนูย์ 
S5: มีระบบสารสนเทศทีร่องรับการปฏิบัติงานตามภารกจิ 
S6: ด้านระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และการรักษาความมัน่คงปลอดภัยค่อนข้างมี
ประสิทธภิาพ ซึ่งมีระบบเครอืข่ายครอบคลุมทกุหน่วยงาน 
S7:  มีการเชือ่มโยงขอ้มูลกับหน่วยงานภายนอก 
S8:  มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ด้านระบบคอมพวิเตอรเ์พิ่มเติมและ
ทดแทน 

W1: นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงท าให้ขาดความต่อเนือ่งในการด าเนนิงาน 
W2: บุคลากรขาดการเรียนรูแ้ละทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพียงพอในการสนับสนนุการ
ปฏิบัติงาน 
W3: ขาดระบบส ารอง (DR site) เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บขอ้มูลไว้ส าหรับกู้คืนข้อมลูเมือ่เกิดภัย
พิบัต ิ
W4: ส านกังานคุมประพฤต ิมกีารติดตั้งสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลากหลายรูปแบบ
ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เชน่ อุปกรณเ์ครอืข่ายเป็นรุน่เก่าที่ไมร่องรับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
สายสัญญาณตอ่พ่วงไม่มกีารติดตั้งป้ายก ากบั การติดตั้งอุปกรณ์ Wireless ไม่ได้มีการวดัค่าการ
กระจายสัญญาณ เป็นต้น 
W5: ระบบสารสนเทศทีร่องรับการปฏิบัติงานตามภารกจิขาดความทนัสมัย 
W6: อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลยังไม่เพยีงพอในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
W7: หน่วยงานได้รับการสนับสนนุงบประมาณด้านเทคโนโลยีที่ขาดความต่อเนื่องและไม่
เพียงพอ 

โอกาส (Opportunities) กลยทุธ์เชิงรกุ (S,O) กลยทุธ์เชิงแก้ไข (W,O) 

O1: นโยบายระดับชาตมิุ่งเนน้และให้ความส าคญัการน าเทคโนโลยีดิจทิัลมาใช ้
ในการปฏิบัตงิาน 
O2: มกีฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่สนับสนุนตอ่การน าเทคโนโลยีมาใช้ 
ในการปฏิบัติงาน 
O3: การเขา้สู่สังคมดจิิทลัทีเ่ทคโนโลยีเขา้มามบีทบาทในชีวิตประจ าวนัมากขึน้  
O4: เกดิเทคโนโลยีใหม่ๆ  ทีม่ีประสทิธภิาพสูง สามารถน ามาประยุกตใ์ช้ได้ง่ายขึ้น 
O5: หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหรอืหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งมีนโยบาย 
ที่น าเทคโนโลยีดิจทิัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

1.  พฒันาและบรหิารจดัการเทคโนโลยดี้านระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และการ
รักษาความม่ันคงปลอดภัยให้เปน็ไปตามระเบยีบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (S6O2) 
2. เพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดจิทิลัเพื่อยกระดบัและขบัเคลื่อนองคก์รเพื่อ
ก้าวไปสู่องคก์รดิจทิัล (S1S2S3S8O1O3) 
3. ต่อยอดการพฒันาระบบสารสนเทศส าหรบัการบริหารจัดการข้อมูลขององคก์ร 
(S1S2S4S5S7O4) 
4. บูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการคุมประพฤตกิบัหน่วยงานดา้นกระบวนการ
ยุตธิรรมและธรรมาภบิาล (Data Governance) (S4S7O4O5) 

1. เสริมสร้างศกัยภาพด้านเทคโนโลยดีิจทิัลแกบ่คุลากรทุกระดบั (W2O1O4) 
2. พัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อรองรบัการพัฒนาบคุลากร (W2O1O4) 
3. พัฒนาระบบส ารอง (DR site) เพื่อใช้เปน็สถานที่เกบ็ข้อมูลไว้ส าหรบักูค้นืข้อมูลเม่ือ

เกดิภยัพบิตั ิ(W3O2) 
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบรหิารงานภายในองคก์รให้สามารถรองรับ

ภารกิจได้อย่างมีประสทิธภิาพ (W1W5O1) 
5. จดัหาอปุกรณด์้านเทคโนโลยีดจิิทลัที่มีประสทิธภิาพเพื่อสนบัสนุนการปฏบิตัิงาน 

(W6O1) 
6. พัฒนา ปรบัปรุงระบบเครือข่ายให้มีประสิทธภิาพและเป็นมาตรฐาน (W4O4) 

อุปสรรค (Threats) กลยทุธ์เชิงป้องกัน (S,T) กลยทุธ์เชิงรบั (W,T) 

T๑: การเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง นโยบายรัฐบาลแต่ละสมัยแตกต่างกัน ส่งผลต่อ
การด าเนนิงานของหน่วยงานไม่ตอ่เนื่อง 
T2: ผู้กระท าผิดบางกลุม่ยังเข้าไม่ถึงการให้บริการของหน่วยงานผ่านช่องทางดจิิทัล 
ท าให้การด าเนนิงานของกรมคุมประพฤติไมบ่รรลุตามวัตถุประสงค์ 
ที่วางไว ้
T3: พัฒนาการด้านเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผล
ต่อการพัฒนาดิจทิัลขององคก์รในระยะยาวท าได้ค่อนข้างยาก   
T4: ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกอ่ให้เกิดภัยคุกคามเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อ 
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
T5: หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้ความร่วมมอืในการพัฒนาระบบศูนย์
แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) แต่ขอ้มูลไม่เพียงพอ 
ต่อการปฏิบัติงานของกรมคมุประพฤติ 

1. บรหิารจดัการเทคโนโลยดี้านระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภยัให้มีเสถยีรภาพ (S6T4) 

2. ส่งเสริมใหบ้คุลากรมีทกัษะ ความเข้าใจ และพร้อมใช้เทคโนโลยดีิจทิลั 
(S3T1T3T4) 

 

1. ปรบัปรุง กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกีย่วข้องใหส้อดรบักบัการน าเทคโนโลยดีจิิทลั
มาประยกุตใ์ชต้ามกระบวนงานของกรมคมุประพฤต ิ(W1W5O1O2) 

2. พัฒนาระบบใหท้ันสมัยเพื่อการใหบ้รกิารทีด่ี (W5T2) 
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การก าหนดกลยุทธ์ 
การก าหนดกลยุทธ์  ได้น าผลการวิ เคราะห์  SWOT และใช้ เครื่องมือส าหรับการสร้างกลยุทธ์  

(TOWS Matrix)  ด้วยการจับคู่ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกขององค์กรเพ่ือการก าหนดกลยุทธ์ 
(Strategy) เชิงยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. กลยุทธ์เชิงรุก  
1) พัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีด้านระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
2) เพ่ิมขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือยกระดับและขับเคลื่อนองค์กรเพ่ือก้าวไปสู่องค์กรดิจิทัล  
3) ต่อยอดการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการข้อมูลขององค์กร  
4) บูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการคุมประพฤติกับหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมและ  

ธรรมาภิบาล (Data Governance)  
2. กลยุทธ์เชิงป้องกัน  

1) บริหารจัดการเทคโนโลยีด้านระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และการรักษาความมั่นคงปลอดภัย  
ให้มีเสถียรภาพ  

2) ส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะ ความเข้าใจ และพร้อมใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
3. กลยุทธ์เชิงแก้ไข  

1) เสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากรทุกระดับ  
2) พัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากร  
3) พัฒนาระบบส ารอง (DR site) เพ่ือใช้เป็นสถานที่เก็บข้อมูลไว้ส าหรับกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติ  
4) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานภายในองค์กรให้สามารถรองรับภารกิจ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) จัดหาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
6) พัฒนา ปรับปรุงระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน  

4. กลยุทธ์เชิงรับ  
1)  ปรับปรุง กฎหมาย กฎ และระเบียบที่ เกี่ยวข้องให้สอดรับกับการน าเทคโนโลยีดิจิทัล 

มาประยุกต์ใช้ตามกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ  
2)  พัฒนาระบบให้ทันสมัยเพ่ือการให้บริการที่ดี  

4.3 นโยบายและทิศทางด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
จากข้อมูลผลการศึกษา วิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบคอมพิวเตอร์  ระบบสารสนเทศ  

ระบบรักษาความปลอดภัย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงกรมประพฤติ  
เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมและน าไปสู่การก าหนดทิศทางในการจัดท า
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2566-2570 ซึ่งสามารถสรุปทิศทางด้านการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดังนี้ 
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ทิศทางด้านการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้บริหารกรมคุมประพฤติ 

ด้าน ประเด็น 

การบริหารงาน 1. เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถเข้ามามีส่วนส่งเสริมและใช้ในการบริหารแผนการด าเนินงาน
ของกรมคุมประพฤติได้อย่างชัดเจน รวมถึงการบริหารงานของผู้บริหารในการขับเคลื่อนภารกิจ
ขององค์กร  

2. การน าเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้จะช่วยให้การคาดการณ์ การก าหนด
เป้าหมาย การใช้ทรัพยากร และการพยากรณ์แนวโน้ม การก าหนดทิศทางการบริหารงาน 
ที่ถูกต้อง แม่นย า ส่งผลให้การบริหารงานขององค์กรมีความรวดเร็ว แก้ไขสถานการณ์ต่างๆ  
ได้ทันท่วงที  

3. สามารถประเมินความคุ้มค่าของงบประมาณที่ถูกใช้ในการพัฒนา  
4. การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้จะท าให้กรมคุมประพฤติสามารถบริหารงานตามพันธกิจ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเพ่ิมขีดสามารถในการให้การบริการประชาชนเป็นไป 
อย่างรวดเร็ว ประชาชนมีทัศนคติที่ดี มีความพึงพอใจ และมีความเชื่อมั่น นอกจากนี้ยังช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนได้หลากหลายมิติ  

5. นโยบายภาครัฐเน้นให้หน่วยงานราชการพัฒนาระบบการให้บริการ ประชาชน 
ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เพ่ือลดภาระการเดินทางของประชาชน ลดค่าใช้จ่าย รวมทั้ง 
ลดระยะเวลาการขอรับบริการ 

การปฏิบัติงาน 1. เทคโนโลยีที่น ามาประยุกต์ใช้ในด้านการปฏิบัติงาน การจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัย  
พร้อมใช้งาน และเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ 
ที่รองรับหรือตอบสนองการปฏิบัติงาน จะช่วยให้การปฏิบัติงานของบุคลากร รวดเร็วขึ้น 
สามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ 

2. การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม สามารถช่วยให้
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และในอนาคตยังมีความจ าเป็นต้องพัฒนาต่อยอด 
ในเชิงรุกต่อไปเพ่ือให้ เห็นเป็นรูปธรรม มีการบูรณาการและปรับรูปแบบการท างาน  
ในยุค New Normal  

3. กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง จ าเป็นต้องมีการก าหนดให้เอ้ือต่อการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมคุมประพฤติ 

การบริการประชาชน 1. การบริการประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีทัศนคติที่ดี มีความพึงพอใจ และ
มีความเชื่อม่ัน  

2. การให้บริการแก่ผู้รับบริการต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ และช่องทางการให้บริการ 
โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ 

3. การท า Platform ส าหรับการให้บริการแก่ผู้รับบริการ หน่วยงาน หรือทุกภาคส่วน 
สามารถเสนอแนะปัญหา และแสดงความคิด เห็น  ซึ่ งจะเป็ นฐานข้อมูลของกรม 
ในการให้บริการ การแก้ไขปัญหา หรือ การปรับปรุงบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการ  
ของผู้รับบริการทุกกลุ่ม 
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ด้าน ประเด็น 

การบริการประชาชน 
(ต่อ) 

4. ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรหรือของตนเองได้ การท างาน 
มีความโปร่งใส สามารถรับรู้กระบวนการในการแก้ไขฟ้ืนฟูของตัวเองได้ด้วย ถือว่าเทคโนโลยี 
ดิจิทัลเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนให้การด าเนินงานของกรมคุมประพฤติ ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและมองว่าเป็นองค์กรที่ทันสมัย  

5. การบริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถือว่าเป็นเครื่องมือ 
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

การพัฒนาบุคลากร 1. การพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นสิ่งที่จ าเป็น ทั้งบุคลากรภายใน
องค์กร และ บุคลากรภายนอกองค์กร ประกอบด้วย ภาคประชาชนหรืออาสาสมัคร 
คุมประพฤติ และภาคราชการ จ าเป็นต้องมีความรู้ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่กรมคุมประพฤติ
ใช้ในปัจจุบัน และน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

2.การสื่อสาร การปฏิบัติงาน เพ่ือให้การท างานร่วมกันในองค์กรให้มีความทันสมัยและ 
มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตและการท างาน บุคลากร 
ของกรมคุมประพฤติจ าเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลง รู้เท่า 
ทันเทคโนโลยี เพ่ือป้องกัน ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม เช่น  
การสูญเสียการเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน การโจรกรรมข้อมูล  
การโจมตีทางไซเบอร์ เป็นต้น 
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บทที่ 5 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2566 - 2570 

5.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมคุมประพฤติ  โดยท าให้แผนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถใช้เป็น 

กรอบแนวทางได้อย่างมีทิศทางและเป็นระบบ จะต้องมีองค์ประกอบดังนี้ 

 5.1.1 วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 

 5.1.2 พันธกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
 

 
 
 

5.1.3 เป้าประสงค์ 

 

 

 

 
 

5.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและม่ันคงปลอดภัย     

สาระส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้หน่วยงาน ทั้งภายในและ
ภายนอก สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วเพียงพอต่อความต้องการ และมีความม่ันคง 
ปลอดภัย  

เป้าประสงค์ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีประสิทธิภาพและม่ันคงปลอดภัย 

ตัวช้ีวัด 
1. หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติมีระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย มาตรฐานเดียวกัน 
2. มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รองรับการปฏิบัติงานของบุคลากร แบบ 1 ต่อ 1  
3. มีการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 1 ระบบต่อปี 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
กลยุทธ์ที่ 2  บริหารจัดการความเสี่ยงและความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

 
 
 
 

“ยกระดับการคุมประพฤติด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความปลอดภัยของสังคม” 
 

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
2. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการคุมประพฤติ  
3. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

1. โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีประสิทธิภาพและม่ันคงปลอดภัย 
2. ประชาชนได้รับบริการอย่าง สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเท่าเทียม 
3. องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล  
4. บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  



 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2566-2570 

 

33 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการคุมประพฤติ 
สาระส าคัญของ

ยุทธศาสตร์ 
กรมคุมประพฤติสามารถ สรรหา และน าเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนได้รับบริการอย่าง สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเท่าเทียม 
2. องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล  

ตัวช้ีวัด ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้และผู้รับบริการในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมมาใช้ใน 
การคุมประพฤติ อยู่ในระดับไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗0  

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุมประพฤติ 
กลยุทธ์ที่ 2  เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและบริการประชาชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล     

สาระส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ 

การน าสถาปัตยกรรมองค์กร EA (Enterprise Architecture) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data governance) และการเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ (Open Data)  

เป้าประสงค์ องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัด 

1. มีระบบสารสนเทศของกรมคุมประพฤติที่สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างน้อย 
ปีละ 1 ระบบ 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ในการใช้งานระบบสารสนเทศของกรมคุมประพฤติที่สามารถ
รองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจได ้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานภายในองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 2  บูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานด้านกระบวนการยุติธรรม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
สาระส าคัญของ

ยุทธศาสตร์ 
มีการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรกรมคุมประพฤติทุกระดับ รวมถึง  
ผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจกรมคุมประพฤติ  

เป้าประสงค์ บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 
1. มีหลักสูตรการพัฒนาความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ปีละไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร 
2. ร้อยละของบุคลากรมีความรู้และมีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของบุคลากร 
ภายในปี พ.ศ. 2570  

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1  เสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากรทุกระดับ  
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากร 
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5.3 สรุปการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง   
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ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ 

กรมคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
 
 
 
 

   
 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
ระยะ 20 ป ี 

(พ.ศ.2561-2580) 

 
 

แผนพัฒนา 
รัฐบาลดิจิทัล 

ของประเทศไทย 

 
 
นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม  
(พ.ศ.2561-2580) 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
กระทรวงยุติธรรม  

ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ.2560-2579) 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
กรมคุมประพฤติ  

ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 ๕ ๖ 1 2 3 4 ๕ ๖ 1 2 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ให้มีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย     

- - - - -  - - - - - - - - - 
 
 - - - - - - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  
พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือยกระดับการคุมประพฤติ 

- - - - - 
 
 - - - - - - - 

 
 - -   

 - - - - - 
 
 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
อย่างมีธรรมาภิบาล     

- - - - -  
 

- -  
 - - - - - - - - 

 
 - - - - - -  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  
พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

- - - - - - - - - - - - - - 
 
 - - - - - - - - - - 
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5.4 แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและม่ันคงปลอดภัย     

สาระส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้หน่วยงาน ทัง้ภายในและภายนอก สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วเพียงพอ
ต่อความต้องการ และมีความมั่นคง ปลอดภัย (Hardware Software Network and Security ) 

เป้าประสงค์ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีประสิทธิภาพและม่ันคงปลอดภัย 

ตัวช้ีวัด 
1. หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติมีระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย มาตรฐานเดียวกัน 
2. มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รองรับการปฏิบัติงานของบุคลากร แบบ 1 ต่อ 1  
3. มีการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 1 ระบบต่อปี 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
กลยุทธ์ที่ 2  บริหารจัดการความเสี่ยงและความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
แผนการด าเนินงาน ประมาณการ

ค่าใช้จ่าย 
ประโยชน ์ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 66 67 68 69 70 
แผนงานที่ 1.1 การพัฒนา ปรับปรุง บ ารุง รักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบส ารองขอ้มูล และระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

1.1.1 โครงการการ
พัฒนา ปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
ระบบส ารองข้อมูลเพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพ 

 

 

 

1.เพื่อทดแทน
เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและระบบ
ฐานข้อมูลเดิมที่ใช้
งานเกินกว่า 10 ป ี
 

เพิ่มประสิทธิภาพ 
ระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและระบบ
ส ารองข้อมูล
รองรับระบบ
สารสนเทศใน
ปัจจุบนัและ
อนาคต  

- มีระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายทดแทน  
อย่างน้อย 1 ระบบ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปี 2567 : 
31,130,000 
 
ปี 2568 :  
17,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

เพื่อให้การบริการระบบ
ต่างๆ และทดแทนท างาน
ได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการระบบ
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุน
การปฏิบัติงานคุม
ประพฤติ แก่ผู้กระท าผิด 
และรองรับการขยายการ 

ศทส. 
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แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
แผนการด าเนินงาน ประมาณการ

ค่าใช้จ่าย 
ประโยชน ์ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 66 67 68 69 70 
แผนงานที่ 1.1 การพัฒนา ปรับปรุง บ ารุง รักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบส ารองขอ้มูล และระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (ต่อ) 
1.1.1 โครงการการ

พัฒนา ปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
ระบบส ารองข้อมูลเพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพ (ต่อ) 

 

2.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
ระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายให้สามารถ
รองรับการขยายตัว
ของระบบสารสนเทศ 
ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได ้

- -      - บริการระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุน 
การปฏิบัติงาน 
คุมประพฤติได ้
อย่างต่อเนื่อง 

 

1.1.2 โครงการ
บ ารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

 

เพื่อบ ารุงรักษา
ระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
แม่ข่ายที่ให้บริการ
ระบบสารสนเทศ
กรมคุมประพฤติ   

 

ระบบคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่ายและระบบ
ส ารองข้อมูล
รองรับระบบ
สารสนเทศ
สามารถให้บริการ 
และรองรับการใช้
งานได้อย่างต่อเนื่อง 
 

- ระดับความพงึพอใจ
ต่อการให้บริการระบบ
สารสนเทศของกรม 
คุมประพฤติของ
ผู้ใช้บริการไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ปีละ 720,000  
 

เพื่อบ ารุงรักษาระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่
ให้บริการระบบสารสนเทศ
กรมคุมประพฤติให้สามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 

ศทส. 
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แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
แผนการด าเนินงาน ประมาณการ

ค่าใช้จ่าย 
ประโยชน ์ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 66 67 68 69 70 
แผนงานที่ 1.1 การพัฒนา ปรับปรุง บ ารุง รักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบส ารองขอ้มูล และระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (ต่อ) 
1.1.3 โครงการ

บ ารุงรักษาระบบจดัเก็บ
ข้อมูล (Storage) 

 

เพื่อบ ำรุงรักษำ
ระบบจัดเก็บข้อมูล 
(Storage) 
 

 

ระบบคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่ายและระบบ
ส ารองข้อมูล
รองรับระบบ
สารสนเทศ
สามารถให้บริการ 
และรองรับ 
การใช้งานได ้
อย่างต่อเนื่อง 

- ระดับความพงึพอใจ
ต่อการให้บริการระบบ
สารสนเทศของกรม 
คุมประพฤติของ
ผู้ใช้บริการไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ปีละ 689,000  
 

ระบบจัดเก็บข้อมูล 
(Storage) สามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง 

 

ศทส. 

1.1.4 โครงการ
บ ารุงรักษาศนูย์ข้อมูล 
(Data Center) 

1. เพื่อบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไข
ระบบสนับสนุนศูนย์
ข้อมูล (Data Center)  
ให้สามารถใช้งานได้
เป็นปกติและต่อเนื่อง 

2. เพื่อรองรับการใช้
งานของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของกระทรวงยุติธรรม
ให้สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

ระบบคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่ายและระบบ
ส ารองข้อมูล
รองรับระบบ
สารสนเทศ
สามารถให้บริการ 
และรองรับ 
การใช้งานได ้
อย่างต่อเนื่อง 

- ระดับความพงึพอใจ
ต่อการให้บริการระบบ
สารสนเทศของกรม 
คุมประพฤติของ
ผู้ใช้บริการไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ปีละ 2,848,500 กรมคุมประพฤติและ
หน่วยงานในสังกัดกรม 
คุมประพฤติสามารถ
น าเข้าและเรียกใช้ข้อมูล
จากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารของกรม 
คุมประพฤติได้อย่าง
ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

ศทส. 
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แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
แผนการด าเนินงาน ประมาณการ

ค่าใช้จ่าย 
ประโยชน ์ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 66 67 68 69 70 
แผนงานที่ 1.2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายใหมี้ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

1.2.1 โครงการเช่าใช้
ระบบเครือข่ายความเร็ว
สูงกรมคุมประพฤต ิ
 
 
 

เพื่อเช่าใช้ระบบ
เครือข่ายข้อมูล
ความเร็วสูง (FTTx) 
เชื่อมโยงระหว่าง
กรมคุมประพฤติกับ
หน่วยงานในสังกัด
กรมคุมประพฤติ 
ทั่วประเทศ ส าหรับ
รองรับการใช้งาน 
ระบบสารสนเทศ
กรมคุมประพฤติ  
ระบบทะเบียน
ราษฎร์ ระบบงาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

- กรมคุมประพฤติ
มีระบบเครือข่าย
เชื่อมต่อกับ
หน่วยงานทั้งใน
ส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

- มีรายงานผล
การศึกษาวิเคราะห์
สภาพปัญหาการใช้
งานระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
 
- ร้อยละความส าเร็จใน
การปรับปรุงระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัด
กรมคุมประพฤติ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 

- ระดับความพงึพอใจ
เก่ียวกับการให้บริการ
ระบบเครือข่ายของ
ผู้ใช้งาน ไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ปีละ 6,926,800 กรมคุมประพฤติ และ
หน่วยงานในสังกัดกรม 
คุมประพฤติ สามารถใช้
งานระบบสารสนเทศ 
ของกรมคุมประพฤติ  
ผ่านช่องทางเครือข่าย
สื่อสารได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

ศทส. 
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แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
แผนการด าเนินงาน ประมาณการ

ค่าใช้จ่าย 
ประโยชน ์ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 66 67 68 69 70 
แผนงานที่ 1.2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายใหมี้ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน (ต่อ) 

1.2.2 โครงการพัฒนา 
ปรับปรุงระบบเครือข่าย
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค 

๑.พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
เครือข่ายของ
หน่วยงานส่วนกลาง
และภูมิภาคให้
สามารถรองรับ
ระบบงานและ
ภารกจิต่างๆ ได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 
 
๒. บ ารุงรักษาระบบ
เครือข่ายของ
หน่วยงานส่วนกลาง
และภูมิภาคให้มี
ประสิทธิภาพ  
และสามารถ
ให้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่องไม่ติดขัด 
 
 
 

- ระบบเครือข่าย
ของหน่วยงานใน
สังกัดกรม 
คุมประพฤติมี
มาตรฐานเดียวกนั 

- ระดับความพงึพอใจ
เก่ียวกับการให้บริการ
ระบบเครือข่ายของ
ผู้ใช้งาน ไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
 
- ร้อยละความส าเร็จใน
การปรับปรุงระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัด
กรมคุมประพฤติ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

     ปีละ 20,000,000 กรมคุมประพฤติ มีระบบ
เครือข่ายสื่อสารที่พร้อม
ใช้งาน มปีระสทิธิภาพ
และมีเสถียรภาพ 

ศทส. 
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แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
แผนการด าเนินงาน ประมาณการ

ค่าใช้จ่าย 
ประโยชน ์ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 66 67 68 69 70 
แผนงานที่ 1.3 การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
1.3.1 โครงการจัดซื้อ

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ต่อพ่วง  
เพื่อการทดแทน 

 
 
 

1. เพื่อจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์
ทดแทนเครื่องเดิมที่
มีอายุการใช้งานไม่
น้อยกว่า 7 ปี  

2. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรกรมคุม
ประพฤติกับระบบ
สารสนเทศที่ใช้งาน 
อยู่ในปัจจุบนัและที่
พัฒนาขึ้นใหม่ 

- เพื่อจัดหา
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ทดแทนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มี
อายุการใช้งาน
มากกว่า 7 ป ี

 

- จ านวนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์ได้รับ
การทดแทนตามกรอบ
ระยะเวลาการใชง้าน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ปี 2567 : 
11,320,000 
ปี 2568 : 
11,320,000 
ปี 2569 : 
11,320,000 
ปี 2570 : 
11,320,000 

กรมคุมประพฤติมี 
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงเพียงพอ 
ที่สามารถรองรับระบบ
สารสนเทศที่เกิดขึ้น 

ศทส.  
สลก. 

1.3.2 โครงการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มเติม 

เพื่อจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้มี
จ านวนเพียงพอต่อ
บุคลากรภายใน
หน่วยงานต่างๆ 
ของกรม 

- เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์ใหม่ 
หรือเพิ่มเติม เพื่อ
สนบัสนนุการ
ปฏิบัตงิานและ
รองรับการพฒันา
ของเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

- มีครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์รองรับ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรเพิ่มข้ึน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

   
 

  
 

ปี 2568 : 
11,320,000 
ปี 2570 : 
11,320,000 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี
จ านวนเพียงพอต่อ
บุคลากรภายในหน่วยงาน
ต่างๆ ของกรม สามารถ
รองรับการปฏิบัติงานได้
อย่างทั่วถึง 

ศทส.  
สลก. 
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แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
แผนการด าเนินงาน ประมาณการ

ค่าใช้จ่าย 
ประโยชน ์ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 66 67 68 69 70 
แผนงานที่ 1.3 การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ต่อ) 
1.3.3 โครงการจัดซื้อ

อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับ
ระบบเครือข่ายเพื่อการ
ทดแทน 

เพื่อจัดอุปกรณ์ 
ที่เก่ียวข้องกับ
เครือข่ายเครื่องเดิม
ที่มีอายุการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 7 ปี  

กรมคุมประพฤติมี
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับเครือข่าย
ทันสมัยและ 
มีประสทิธิภาพ 

- ระดับความพงึพอใจ
เก่ียวกับการให้บริการ
ระบบเครือข่ายของ
ผู้ใช้งาน ไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

  
 

   ปี 2567 
๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท 

อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับ
เครือข่ายทันสมัยและ 
มีประสิทธิภาพ 

ศทส. 

แผนงานที่ 1.4 การจัดหาซอฟต์แวร์ถูกต้องตามกฎหมายเพือ่สนับสนุนการปฏบิัตงิาน 
1.4.1 โครงการจัดหา

โปรแกรมป้องกันไวรัส
ให้กับหน่วยงานในสังกัด  

 
 

เพื่อจัดหาโปรแกรม 
ป้องกันไวรัสที่
ถูกต้องตามกฎหมาย 
ให้หน่วยงาน 
ในสังกัดกรม 
คุมประพฤติใช้งาน 

จัดหาซอฟต์แวร์
ที่ถูกต้องตาม
กฎหมายให้
หน่วยงานในสังกัด
กรมคุมประพฤติ 
ได้ใช้งาน 

- มีซอฟต์แวร์
พื้นฐานที่มีลิขสทิธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย 
ติดตั้งและใชง้านบน
เครื่องคอมพิวเตอร์
ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

ปี 2567 :  
๑,๓๖๒,๐๐๐๐ 
 
ปี 2569 :  
๑,๓๖๒,๐๐๐๐ 

 หน่วยงานในสังกัดของ
กรมคุมประพฤติ 
มีระบบโปรแกรมป้องกัน
ไวรัสที่เปน็มาตรฐาน
เดียวกัน 

ศทส.  
 

1.4.2 โครงการจัดหา
โปรแกรมส านักงาน
ให้กับหน่วยงานในสังกัด 

เพื่อจัดหา
โปรแกรมจัดการ
ส านักงานที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายให้
หน่วยงานในสังกัด
กรมคุมประพฤติ 
ใช้งาน 

จัดหาโปรแกรม
ป้องกันไวรัส 
เพื่อป้องกันไวรัส
คอมพิวเตอร์ให้กับ
หน่วยงานในสังกัด
กรมคุมประพฤติ 

- ระดับความพงึ
พอใจเก่ียวกับการ
ให้บริการระบบ
เครือข่ายของผู้ใช้งาน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ปี 2566 : 694,500 
ปี 2567 : 850,000 
ปี 2568 : 1,000,000 
ปี 2569 : 1,150,000 
ปี 2570 : 1,300,000 
 

หน่วยงานในสังกัดของ
กรมคุมประพฤติ 
มีระบบโปรแกรมจัดการ
ส านักงานที่เป็น
มาตรฐานเดียวกนั 

ศทส.  
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กลยุทธ์ที่ 2  บริหารจัดการความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
แผนการด าเนินงาน ประโยชน ์ ประมาณการ

ค่าใช้จ่าย 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 66 67 68 69 70 
แผนงานที่ 1.5 การบริหารจัดการความเสี่ยงและรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
1.5.1 โครงการพัฒนา
ระบบส ารองและกู้คืน
ระบบจากอุบัติภัย  
(DR Site) 
 
 

 

๑. เพื่อให้มีระบบ
ส ารองข้อมูลที่มี
เสถียรภาพและกู้
คืนข้อมูลได ้
๒. เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจในการ
ใช้งานระบบงาน
สารสนเทศของ
องค์กร 
 

มีระบบส ารอง
ข้อมูลและกู้คืน
ระบบสารสนเทศที่
สามารถน ามาใช้
ทดแทนได้หากเกิด
ปัญหากับข้อมูล
และระบบ
สารสนเทศ 

- มีระบบส ารอง
ข้อมูลและกู้คืนระบบ
สารสนเทศทีส่ามารถ
ท างานแทนระบบ 
DC Site ได้ภายใน
เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง  

 

  
 
 

 
 
 
 
 

   ระบบสามารถให้บริการใน
ภารกิจต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

ปี 2567: 
17,000,000 
 
 
 
 

 

ศทส. 

1.5.2 โครงการประเมิน
ประสิทธิภาพระบบรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย 
ด้านสารสนเทศ 
 

เพื่อท าการ
ประเมิน
ประสิทธิภาพ
ระบบรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย 
ด้านสารสนเทศ 
ของกรมคุม
ประพฤต ิ
 

- เพื่อให้ทราบถึง
ช่องโหว่ จุดอ่อน
และระดับความ
เสี่ยง ของระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายของกรม
คุมประพฤติ พร้อม
ทั้งแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไข 
 
 

- มีการทดสอบ 
การเจาะระบบ 
ไม่น้อยกว่า 1 ระบบ
ต่อปี  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 ปี 2567:  
1,๕๐๐,๐๐๐ 
ปี 2568:  
1,๕๐๐,๐๐๐ 
ปี 2569:  
๒,๐๐๐,๐๐๐ 
ปี 2570:  
๔,๕๐๐,๐๐๐ 

ศทส. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการคุมประพฤติ 

สาระส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ 

กรมคุมประพฤติ สามารถ สรรหา และน าเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมมาประยุกตใ์ช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนได้รับบริการอย่าง สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเท่าเทียม 
2. องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล  

ตัวช้ีวัด ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้และผู้รับบริการในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมมาใช้ในงานคุมประพฤติ อยู่ในระดับไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗0  

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุมประพฤติ 
กลยุทธ์ที่ 2  เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและบริการประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมประพฤติ 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
แผนการด าเนินงาน ประโยชน์ ประมาณการ

ค่าใช้จ่าย 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 66 67 68 69 70 
แผนงานที่ 2.1 การน าเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมประพฤติ  
2.1.1 โครงการการน า
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตัวมาใช้เพื่อเป็น
มาตรการทางเลือกแทน
การลงโทษจ าคุก  
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อเช่าอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตาม
ตัว (Electronic 
Monitoring) พร้อม
ระบบที่เกี่ยวข้องส าหรับ
การติดตามตัวผู้กระท าผิด
ตามที่กรมคุมประพฤติ 
หรือกระทรวงยุติธรรม
ก าหนด 

  

เพื่อเช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตัว (Electronic 
Monitoring) พร้อมระบบที่
เก่ียวข้อง ส าหรับการติดตาม
ตัวผู้กระท าผิดที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบของกรม 
คุมประพฤติหรือที่กระทรวง
ยุติธรรมก าหนด 

- ผู้ใช้งานมีความ 
พึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  1.ลดความแออัดใน
สถานที่คุมขัง 
แก้ปัญหาผู้ต้องขัง
ล้นเรือนจ าด้วย
มาตรการทางเลือก
แทนการลงโทษ 
จ าคุกเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
 
 
 

2.สร้าง... 

ปี 2566: 
158,430,600 
ปี 2567: 
316,861,200 
ปี 2568: 
316,861,200 

ศทส. 
กอบ. 
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แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
แผนการด าเนินงาน 

ประโยชน์ ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 66 67 68 69 70 

แผนงานที่ 2.1 การน าเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมประพฤติ (ต่อ) 
2.1.1 โครงการการน า
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตัวมาใช้เพื่อเป็น
มาตรการทางเลือกแทน
การลงโทษจ าคุก (ต่อ) 

2. เพิ่มประสิทธิภาพ ใน
การดูแลผู้กระท าผดิ
ตามภารกิจของ
กระทรวงยุติธรรมและ
หน่วยงานในสังกัด 
โดยการใช้มาตรการ
ทางเลือกแทนการ
ลงโทษจ าคุก และ
แก้ปัญหาผูต้้องขังลน้
เรือนจ า 

       2.สร้างความ
ยุติธรรมให้แก่
ผู้กระท าผิดทุกชน
ชั้นให้ได้รับสิทธิและ
โอกาสในการกลับตัว
เป็นพลเมืองดีและ 
เป็นพลังในการ
พัฒนาประเทศ 
3.ป้องกันสังคมจาก
ปัญหาอาชญากรรม
อันเกิดจากการ
กระท าผิดซ้ า 

  

2.1.2 โครงการน า
เทคโนโลยดีิจิทัล 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในงานคุมประพฤติ  

เพื่อน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในภารกิจ
ต่างๆ รองรับการ
ปฏิบัติงานในรปูแบบ
ดิจิทัล 

- มีการน าเทคโนโลยีรปูแบบ
ใหม่ มาใช้ในงานคุมประพฤต ิ

- มีนวัตกรรม
หรือเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน 
การคุมประพฤติ   
อย่างน้อย ๑ 
รูปแบบ 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

มีเครื่องมือที่ทันสมัย
ในการสนบัสนนุ 
การปฏิบัติงาน 

ปีละ 
20,000,000 

หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
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กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและบริการประชาชน 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
แผนการด าเนินงาน 

ประโยชน์ ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 66 67 68 69 70 

แผนงานที่ 2.2 การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อการบริหารจัดการและบริการประชาชน 
2.2.1 โครงการพัฒนา
งานคุมประพฤติเพื่อการ
ให้บริการในรูปแบบ
ดิจิทัล (Digital Service)  
 
 
 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการด้านงานคุม
ประพฤติกับผู้กระท าผิด
ที่ส านักงานและให้บริการ
แก่พยานและผู้เสียหาย
นอกส านักงาน 
2. เพื่อบูรณาการระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
หรือ Big Data ในการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลของ
กระทรวงยุติธรรม 
ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อ
หาสาเหตุของการกระท า
ผิดซ้ าภายในกลุ่มภารกิจ
พัฒนาพฤตินิสยั               

- มีระบบบริหาร 
จัดการภายใน
องค์กรรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

- การพัฒนา/
ปรับปรุง ระบบ
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนนุการ
ปฏิบัติงานของกรม
คุมประพฤติ อย่าง
น้อยปีละ 1 ระบบ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

1. สามารถลดขั้นตอน 
การให้บริการและการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่ 
ส่งผลให้การบริการ
สะดวกรวดเร็ว  
2. สามารถทดแทนการ
ใช้เจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานในส านักงาน
และเพิ่มประสทิธิภาพ
ให้กับเจ้าหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
3. สามารถลดการใช้
กระดาษ ประหยัด
ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน
รัฐในการจัดเก็บเอกสาร  
4. ลดภาระค่าใช้จา่ยและ
เวลาของประชาชนที่ต้อง
ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ 
โดยไม่ต้องเดินทางมาที่
ส านักงานโดยไมจ่ าเปน็ 
 

ปีละ 20,000,000 
 
 
 
 

 

ศทส. 
กพค. 
กอบ. 
กบส. 
กอฟ. 
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แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
แผนการด าเนินงาน ประโยชน์ ประมาณการ

ค่าใช้จ่าย 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 66 67 68 69 70 
แผนงานที่ 2.2 การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อการบริหารจัดการและบริการประชาชน (ต่อ) 
2.2.2 โครงการเช่าใช้
ระบบ Conference  
 

เพื่อเช่าระบบ 
Conference  

มีระบบ 
Conference  

- ผู้ใช้งานมีความ 
พึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

มีระบบ Conference ใน
การประชุม 

ปีละ ๓0,000 ศทส. 
 

2.2.3 โครงการเช่าใช้
ระบบยนืยันตวัตน 
(Authentication) 
 

เพื่อให้มีระบบยืนยัน
ตัวตน (Authentication) 
ก่อนเข้าใช้งาน
อินเตอร์เน็ต 

มีระบบยนืยัน
ตัวตน 
(Authentication) 
 

- ผู้ใช้งานมีความ 
พึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

มีระบบยนืยันตวัตน 
(Authentication) 
ก่อนเข้าใช้งาน
อินเตอร์เน็ต 

ปีละ 494,340 
 

ศทส. 
 

2.2.4 โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์
และการติดตามงานของ
ผู้บริหาร (GISMIS) 

เพื่อพัฒนาระบบส าหรับ
ผู้บรหิารกรมคุมประพฤติ
ในการติดตามงานแบบ 
Real-time ผ่าน Smart 
Phone สนับสนุน 
การตัดสินใจ  

มีระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์กรมคมุ
ประพฤต ิ(GIS) ที่
สามารถระบุพิกัด
ของกลุ่มเปา้หมาย  
และระบบ
สารสนเทศส าหรบั
ผู้บริหาร (MIS)  
การประมวลผล
ข้อมูล และน าเสนอ
ข้อมูลของผู้กระท า
ผิด รวมทัง้ข้อมูล
อ่ืนๆ ที่เกีย่วข้อง 

- การพัฒนา/
ปรับปรุง ระบบ
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนนุการ
ให้บริการ
ประชาชนหรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
อย่างน้อย 
ปีละ 1 ระบบ 

  
 

 
 

 
 

 
 

ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์กรมคุม
ประพฤติ (GIS) รองรับ
การน าเข้าข้อมูลพิกัดของ
กลุ่มเป้าหมายผา่น 
Smart Devices และ
ระบบสารสนเทศส าหรับ
ผู้บริหาร (MIS) รองรับ
การน าเข้าข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบนั 

MA ปีละ 49,000 ศทส. 
กยผ. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล     

สาระส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ 

การน าสถาปัตยกรรมองค์กร EA (Enterprise Architecture) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
กรมคุมประพฤติ และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data governance) และ 
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)  

เป้าประสงค์ องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัด 
1. มีระบบสารสนเทศของกรมคุมประพฤติที่สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจได้ อย่างน้อยปีละ 1 ระบบ 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ในการใช้งานระบบสารสนเทศของกรมคุมประพฤติที่สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจได้ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานภายในองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 2  บูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานด้านกระบวนการยุติธรรม 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานภายในองค์กร 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
แผนการด าเนินงาน ประโยชน์ ประมาณการ

ค่าใช้จ่าย 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 66 67 68 69 70 
แผนงานที่ 3.1 การเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
3.1.1 โครงการพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture : 
EA) ของกรมคุมประพฤติ 
 

เพื่อจัดท าแบบแผน
สถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise 
Architecture : EA) 

กรมคุมประพฤติมี
สถาปัตยกรรมองค์กร
ระยะต่างๆ แนวทาง
ในการด าเนินงาน 
และการเชื่อมโยง
ระบบข้อมูลภายใน
หน่วยงาน 
 

- มีรายงานผลการ
ออกแบบ
สถาปัตยกรรม องค์กร
ที่สามารถใช้เป็นกรอบ
การด าเนินงาน 
จ านวน 1 ชุด 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

กรมคุมประพฤติมี
สถาปัตยกรรมองค์กร
ระยะต่างๆ แนวทาง
ในการด าเนินงาน 
และการเชื่อมโยง
ระบบข้อมูลภายใน
หน่วยงาน 

 

ปี 2566 : 
800,000 
 
 
 
 
 
 

ศทส. 
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แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
แผนการด าเนินงาน ประโยชน์ ประมาณการ

ค่าใช้จ่าย 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 66 67 68 69 70 
แผนงานที่ 3.1 การเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อ) 
3.1.2 โครงการทบทวน
แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
กรมคุมประพฤติ  
พ.ศ.2566-2570 

ปรับปรุงแผนงานพฒันา 
เทคโนโลยดีิจิทัลของ
กรมคุมประพฤติให้มี
ความทันสมัยตาม
พัฒนาการของ
เทคโนโลย ี

มีการประเมินผลการ 
ด าเนนิงานโครงการ 
ทบทวนและปรับปรุง 
โครงการตาม
แผนปฏิบัติการดิจทิัล 
ให้เหมาะสมตาม
พัฒนาการของ 
เทคโนโลยีและภารกิจ 
ของกรมคุมประพฤต ิ
 

มีเอกสาร 
การประเมินผลและ
การปรบัปรุง
แผนปฏบิัติการดิจิทลั 

     แผนปฏบิัติการดิจิทลั
สอดรับกับภารกิจ 
และความต้องการ 

ปีละ  
250,000 

คณะท างานฯ 

3.1.3 โครงการพัฒนา 
ปรับปรุง บ ารุงรักษา
ระบบสารสนเทศให้
สามารถรองรับภารกิจได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 
 

เพื่อพัฒนา ปรบัปรุง 
บ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศให้สามารถ
รองรับภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- เพื่อให้ระบบ
สารสนเทศของกรม
คุมประพฤติ 
สามารถให้บริการได้
อย่างมีประสทิธิภาพ
และรวดเร็ว 

- ระบบสารสนเทศ
สามารถให้บริการได้
อย่างต่อเนื่อง 

- มีเอกสารการทบทวน
กระบวน การท างาน
เพื่อวิเคราะห์ออกแบบ/
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศของกรม 
คุมประพฤติ รายปี 
- มีการพัฒนา/ปรับปรุง
ระบบสารสนเทศที่
สามารถสนับสนุนการใช้
งานส าหรับผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานได้ตาม 
ความต้องการอย่างน้อย 
ปีละ 1 ระบบ 

      - MA 
ปีละ 3,000,000 
 
- พัฒนา ปรับปรุง 
ปีละ 
10,000,000 
 

ศทส. 
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กลยุทธ์ที่ 2  บูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานด้านกระบวนการยุติธรรม 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
แผนการด าเนินงาน 

ประโยชน์ ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 66 67 68 69 70 

แผนงานที่ 3.2 การพัฒนามาตรฐานข้อมูลและการเชื่อมโยง 
3.2.1 โครงการพัฒนา
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูล
และฐานข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
และฐานข้อมูลกับ
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

- กรมคุมประพฤติ 
สามารถแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลกับหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อสนับสนุน 
การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจต่างๆ ได้
อย่างมีมาตรฐาน 

- มีการจัดท า
มาตรฐานข้อมูล
ส าหรับการให้บริการ
กับผู้รับบริการหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

- มีการพัฒนา/
ปรับปรุงการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     สามารถบูรณาการ
ข้อมูลร่วมกันกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ปี 256๙:  
20,00๐,๐00 
ปี 25๗๐:  
20,00๐,๐00 
 

หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

3.2.2 โครงการจัดท า 
ธรรมาภิบาลข้อมูลและ
เปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ 
 

เพื่อให้มีความพร้อม 
ในการเก็บรักษา
ข้อมูล โดยให้ 
กรมคุมประพฤติ  
มีการจัดท า 
ธรรมาภิบาลข้อมูล
เพื่อน าไปสู่การ
เปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ 

- ประชาชน
สามารถเข้าถึง
ข้อมูลของ
หน่วยงานที่
สามารถเปิดเผยได ้
- การเปิดเผยชุด
ข้อมูลบนระบบ
ข้อมูลกลางภาครัฐ 
 

- มีการจัดท า/
ปรับปรุง ชุดข้อมูล
ให้ถูกต้องตาม
มาตรฐานชุดข้อมูล 
และเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์กลางภาครัฐ 
(data.go.th) 

     กรมคุมประพฤติ  
มีธรรมาภิบาลข้อมูล
เพื่อน าไปสู่การเปิดเผย 
ข้อมูลภาครัฐ 

ปี 2567:  
5,๕0๐,๐00 

 

หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
สาระส าคัญของ

ยุทธศาสตร์ 
มีการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรกรมคุมประพฤติทุกระดับ รวมถึงผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจกรมคุมประพฤติ  

เป้าประสงค์ บุคลากรทกุระดับมีสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 
1. มีหลักสูตรการพัฒนาความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ปีละไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร 
2. ร้อยละของบุคลากรมีความรู้และมีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของบุคลากร ภายในปี พ.ศ. 2570  

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1  เสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากรทุกระดับ  
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 1  เสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทลัแก่บุคลากรทุกระดบั 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
แผนการด าเนินงาน ประโยชน์ ประมาณการ

ค่าใช้จ่าย 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 66 67 68 69 70 
แผนงานการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีดจิิทัล 
4.1.1 โครงการพัฒนา
ความรู้และทักษะด้าน ICT 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
กรมคุมประพฤติ 
 

  

1. เพื่อสร้าง
ความรู้และทักษะ
ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลแก่ผู้บริหาร
กรมคุมประพฤติ 
 
2. เพื่อให้ผู้บริหาร
มีความรู้และน า
เทคโนโลยดีิจิทัล
ไปประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการ 
และการตัดสินใจได้ 

- สร้างศักยภาพผู้บริหาร 
กรมคุมประพฤติให้มีความรู้
ความสามารถในการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
ต่อการลงทุน สร้างศักยภาพ
ของบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้
มีความรู้ ความสามารถ 
ในการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ร้อยละ ๘๐  
ของผู้บริหารที่
ได้รับการพัฒนา  
 
 
 
 

 

     ผู้บรหิารมีความสามารถใช้
เทคโนโลยดีิจิทัลในการ
บริหารจัดการและ 
การปฏิบัติหนา้ที่ได ้
อย่างเหมาะสม 

ปีละ 
1,000,000 

ศทส. 
ศพบ. 
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แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
แผนการด าเนินงาน ประโยชน์ ประมาณการ

ค่าใช้จ่าย 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 66 67 68 69 70 
แผนงานการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีดจิิทัล (ต่อ) 
4.1.2 โครงการพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลส าหรับบุคลากร 

1. เพื่อสร้างพื้น
ฐานความรู้และ
ความเข้าใจ
เก่ียวกับเทคโนโลยี
ดิจิทัลแก่บุคลากร
ของกรมคุมประพฤติ 
 
2. เพื่อสนับสนนุ
การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในปัจจุบนั 
 

สร้างศักยภาพของ
บุคลากรด้าน
เทคโนโลยดีิจิทัลให้
มีความรูค้วามสามารถ 
ในการใช้งานได้
อย่างมปีระสทิธิภาพ  

- ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้บริหารที่ได้รบัการ
พัฒนา  

     บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยดีิจิทัลใน 
การปฏิบัติหนา้ที่ได ้
อย่างเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ 

ปีละ 
3,000,000 

ศทส. 
ศพบ. 

4.1.3 โครงการทดสอบ
สมรรถนะด้านดิจิทัล 
(Digital literacy)  
แก่บุคลากร 

 

1. บุคลากร ได้วัด
ความรู ้ความสามารถ
ทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
2. บุคลากร 
มีประกาศนียบัตร 
เพื่อรับรอง
ความสามารถ
ทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการทดสอบ
ทักษะดิจิทัลด้วย
ระบบการทดสอบ 
ที่เป็นมาตรฐาน 

- บุคลากรของกรม
คุมประพฤติมคีวามรู้
ความสามารถ 
ด้านดิจิทลั เปน็ที่
ยอมรับ 

- จ านวนบุคลากรใน
สังกัดกรมคุมประพฤติ
ได้เข้ารับความรู้และเข้า
ทดสอบสมรรถนะตาม
เกณฑ์ที่ กพ. ก าหนด 
ไม่น้อยกว่าปีละ  
๑00 คน  

- บุคลากร ผา่นเกณฑ์
การทดสอบ ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 50  

 

     1. บุคลากรมีความเข้าใจ
และตระหนักรู้ถึง
ความส าคัญของการพัฒนา
ทักษะความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy)  
2.สามารถใช้ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน การให้บริการ
ของรัฐ ให้มีความทันสมัย 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

ปีละ 500,000 ศทส. 
ศพบ. 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบการเรียนรู้เพ่ือรองรับการพัฒนาบุคลากร 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
แผนการด าเนินงาน ประโยชน์ ประมาณการ

ค่าใช้จ่าย 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 66 67 68 69 70 
แผนงานการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีดจิิทัล (ต่อ) 
4.1.4 โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีการเรียนรู้ 

 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยดีิจิทัล
เป็นสื่อในการ
พัฒนาสมรรถนะ 
บุคลากร 

- บุคลากรของกรม
คุมประพฤติ
สามารถศึกษา 
กฎระเบียบ  
วิธีปฏิบัติงาน 
ที่เก่ียวข้องใน
บทบาทหนา้ที ่
ที่รับผิดชอบจาก
ระบบได ้
 
- บุคลากรของกรม 
คุมประพฤติมี
ประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน
มากข้ึน 
 
 

มีความพึงพอใจในการ
ใช้งานระบบการเรียนรู้
ผ่านระบบ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
- มีสื่อการเรียนรู้ผ่าน 
สื่อสังคมออนไลน์  
อย่างน้อยปลีะ ๕ เร่ือง 

     บุคลากรที่การเข้าถึง
เทคโนโลยี สามารถเรียนรู้
ผ่านสื่อการเรียนที่มี
คุณภาพได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและมีความสนใจ
ในการเรียนรู้เพิ่มข้ึน 

ปีละ 500,000 ศทส. 
ศพบ. 
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บทที่ 6 
เทคโนโลยดีิจิทลัปัจจุบันและในอนาคต 

เนื่องจากปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การศึกษาแนวโน้มการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันและอนาคต (Technology Trends) จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ิมให้เกิดการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการของกรมคุมประพฤติ ตลอดจนการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความทันสมัย 
อีกทั้งเพ่ือให้รองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้วย มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ดังนี้ 

6.1 เทคโนโลยีดิจิทัลปัจจุบัน 
6.๑.1 Artificial Intelligence : AI  

ปัญญาประดิษฐ์  (Artificial Intelligence)  คือ เทคโนโลยีด้านระบบการประมวลผลที่มี
ความสามารถในการจัดการข้อมูล ทั้งเรียนรู้ชุดค าสั่งและน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นของ AI  
ท าให้สามารถน ามาต่อยอดและการพัฒนา ทั้งในด้านการบริหารจัดการและการวิเคราะห์แนวโน้มได้  ส าหรับรูปแบบ
การท างานของ AI มีการเชื่อมโยงองค์ประกอบซ้อนกันหลายอย่างทั้ง Machine Learning และ Deep Learning  
โดยแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียด ดังนี้ 

  Machine Learning คือ การท าให้ระบบคอมพิวเตอร์เรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยใช้ข้อมูล 
เป็นสื่อการเรียนรู้ ซึ่งจะเน้นไปที่การจดจ าลักษณะเด่นเพื่อจ าแนกความแตกต่างของข้อมูลเป็นหลัก 

  Deep Learning คือ  การเรียนรู้ของระบบคอมพิวเตอร์ผ่ านการจ าลอ งรูปแบบ 
การประมวลผลของสมองมนุษย์ในการกรองข้อมูลเชิงลึก ซึ่งสามารถคาดการณ์และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

ในปัจจุบันเทคโนโลยี AI กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือ Digital Transformation ที่ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน ลดต้นทุนด้านบุคลากรในระยะยาว ช่วยวิเคราะห์พฤติกรรม และยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น
ให้กับการท างาน อีกท้ังยังช่วยยกระดับความปลอดภัยของระบบภายในองค์กรและข้อมูลเพ่ิมมากขึ้น 

ตัวอย่างเทคโนโลยี AI ในชีวิตประจ าวัน  
1) การปลดล็อคหน้าจอโทรศัพท์ด้วย Face ID ถือเป็นการใช้เทคโนโลยี AI ในรูปแบบหนึ่ง 

โดยการใช้ biometrics หรือเทคโนโลยีชีวมิติ คือ เทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุตัวตน (Identification) และตรวจพิสูจน์
ผู้ใช้ (Verification) โดยใช้เทคนิคการแปรค่าเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละบุคคล มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบ 
ความแตกต่าง ท าให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และสะดวกยิ่งข้ึน 

2) การค้นหาบน Google เทคโนโลยี AI ที่ดูจากการค้นหาข้อมูลในอดีต และน ามาเสนอให้กับ
แต่ละบุคคล (Personalize) โดยมีเป้าหมายเพ่ือเสนอสิ่งเหล่านั้นที่แต่ละคนสนใจ เช่น การค้นหาข้อมูลบน Google 
หรือใช้บริการอยู่เป็นประจ านั้น  โดย Search engines สามารถค้นหาข้อมูลทั่วอินเตอร์เน็ตให้ได้ เพราะว่ามี AI เป็นต้น 

6.1.๒ Virtual Reality / Augmented Reality  
 Virtual reality หรือ VR คือการจ าลองสภาพแวดล้อมจริงเข้าไปให้เสมือนจริง โดยผ่าน 

การรับรู้จากการมองเห็น เสียง สัมผัส แม้กระทั้งกลิ่น โดยจะตัดขาดเราออกจากสภาพแวดล้อมปัจจุบันเพ่ือเข้าไปสู่
ภาพที่จ าลองข้ึนมา 

  Augmented reality หรือ AR คือ การรวม สภาพแวดล้อมจริงกับวัตถุเสมือนเข้าด้วยกัน 
ในเวลาเดียวกัน โดยวัตถุเสมือนที่ว่านั้น อาจจะเป็น ภาพ วีดิโอ เสียง ข้อมูลต่างๆที่ประมวลผลมาจากคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์สวมใส่ขนาดเล็กต่างๆ และท าให้เราสามารถตอบสนองกับสิ่งที่จ าลองนั้นได้ 
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6.1.๓ Big Data 
 Big Data เป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น

การวางแผนระดับประเทศ การวางแผนในองค์กร โดยมีข้อมูลจ านวนมหาศาล ซึ่งคุณลักษณะส าคัญอยู่ 4 แบบ 
คือ 1.เป็นข้อมูลที่มีจ านวนมากขนาดมหาศาล (Volume) 2.มีความซับซ้อนหลากหลาย (Variety) 3.มักจะ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา (Velocity) และ 4. ยังไม่สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์เพ่ือน ามาใช้ใน
การประกอบการพิจารณาได้ (Veracity) ในขณะที่ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลตามการเปลี่ยนแปลง 
ของสังคมโลก ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มเรียนรู้และเข้าใจระบบดิจิทัลมากขึ้น เพราะมีความเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน 
ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย การลงทุน การติดต่อสื่อสาร การใช้สินค้า Smart Device ต่างๆ ทุกสิ่ งทุกอย่าง  
จึงถูกขับเคลื่อนอยู่บนฐานข้อมูล ท าให้มีการใช้ประโยชน์จาก Big Data ที่แพร่หลายมากขึ้น ส าหรับเทคโนโลยี  
Big Data สามารถรวบรวมพฤติกรรมและกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงสามารถน าไปวิเคราะห์เพ่ือให้ได้ Insight ที่เป็น
ประโยชน์ส าหรับการด าเนินงาน สร้างความเข้าใจความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ๆ น าไปคาดการณ์พฤติกรรมในเชิงลึก  
ได้มากกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเดิมที่มใีนอดีต  

6.1.๔ Cloud Computing  
 Cloud Computing คือ โมเดลหรือโครงสร้างในการให้บริการทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยี 

เพ่ือการค านวณทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยผู้ให้บริการจะมีการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเป็น Data Center ที่ประกอบด้วย Cloud Server ที่ซับซ้อนจ านวนมาก การใช้งานจะ
เปรียบเสมือนการใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่ผู้ ใช้สามารถท างานได้จากทุกที่บนโลกเพียงมีอินเทอร์เน็ต  
ซึ่งแตกต่างจากคอมพิวเตอร์ทั่วไป การใช้งานที่มีขีดจ ากัดสูงกว่า ท าให้มีความเร็ว ปลอดภัย และสะดวกมากยิ่งขึ้น 

เทคโนโลยี Cloud มีการใช้งานมาเป็นเวลาหลายปี โดยหลายหน่วยงานเริ่มเปลี่ยนแปลงจาก 
การใช้ Data center ภายในองค์กร หรือ On premise มาเป็นการใช้บริการในรูปแบบ Cloud กันมากขึ้น ถือเป็น 
การกระตุ้นให้เกิด Digital transformation โดยเทคโนโลยี Cloud ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินงานท าให้
องค์กร สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่และทุกเวลา อีกทั้งระบบ Cloud computing ยังช่วยท าให้การจัดเก็บข้อมูล
จ านวนมากท าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทางไกลได้ในทุกเวลา 

6.๑.๕ Block Chain / Distributed Ledger Technology 
 Block chain เปิดพ้ืนที่เสมือนจริงบนโลกแห่งการเชื่อมโยงข้อมูลยุคดิจิทัล เทคโนโลยี Block 

chain เป็นระบบบันทึกรายการธุรกรรมและข้อมูลดิจิทัลแบบไม่มีระบบข้อมูลกลาง (Distributed) ที่มีการใช้กลไก
ข้อตกลงร่วมกัน (Consensus) ท าให้ข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือ Node มีความถูกต้องเที่ยงตรงและ 
เป็นข้อมูลชุดเดียวกันเสมอ ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลเดียวกันเรียกว่า บัญชีธุรกรรม (Ledger) ที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลไว้บน Node เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบ Shared Database หรือชื่อ “Distributed Ledger 
Technology (DLT)” โดยเป็นรูปแบบการบันทึกข้อมูลที่รับประกันความปลอดภัยว่าข้อมูลที่ถูกบันทึกไปก่อนหน้านั้น 
ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขซึ่ งทุกผู้ ใช้งานจะได้ เห็นข้อมูลชุดเดียวกันทั้ งหมด โดยใช้หลักการ 
Cryptography และความสามารถของ Distributed Computing เพ่ื อสร้างกลไกความน่ าเชื่ อถือ  โดยทุ ก 
เครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบ Block chain จะเก็บส าเนาข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ฐานข้อมูลภายใน Node ท าให้สามารถ
เรียกใช้ฐานข้อมูลบัญชีธุรกรรมของตนเองภายใน Node ได้ง่าย เพราะมีกระบวนการท างานพร้อมกันแบบอัตโนมัติ
ตลอดเวลา 
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6.๑.๖ Internet of Things (IoT)  
   Internet of Things (IoT) คือ การที่ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถเชื่อมโยงหรือ 

ส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล มีการเชื่อมโยงที่ ง่ายท าให้สามารถสั่งการควบคุม 
ในการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ไปจนถึงการเชื่อมโยงการใช้งานอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ากับการใช้งานอ่ืนๆ บนอุปกรณ์ Smart ต่างๆ ได้แก่ Smart 
Device, Smart Grid, Smart Home, Smart Network, Smart Intelligent Transportation ซึ่งจะแตกต่างจาก 
ในอดีตที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้เป็นเพียงสื่อกลางในการส่งและแสดงข้อมูลเท่านั้น 

เทคโนโลยี Internet of Things มีประโยชน์หลายด้าน เช่น เรื่องการเก็บข้อมูลที่แม่นย าและ 
เป็นปัจจุบัน ช่วยลดต้นทุน และช่วยเพ่ิมผลผลิตของพนักงานหรือผู้ใช้งานได้ เป็นต้น แม้ว่าแนวโน้มของ IoT มีเพ่ิมข้ึน
มีประโยชน์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ก็มีความเสี่ยงเพราะความท้าทายในการรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย
ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น จะผลักดันให้ผู้เชี่ยวชาญมีการรับมือทางด้านความปลอดภัยที่มากขึ้น ในทางตรงกันข้ามแฮกเกอร์
หรือผู้ไม่หวังดีก็จะท างานหนักเพ่ือที่จะเข้าควบคุม โจมตีเครือข่าย หรือเรียกค่าไถ่ในช่องโหว่ที่ IoT มีอยู่ ฉะนั้น
ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทาง IoT จึงจ าเป็นต้องพัฒนามาตรการ และระบบรักษาความปลอดภัยไอทีควบคู่ 
กันไป เพ่ือให้การใช้งาน IoT สามารถขับเคลื่อนต่อไปได ้

6.๒ แนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต 
การศึกษาแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต (Technology Trends) 

จากการศึกษาข้อมูล ปี  ค.ศ.2022 ของ บริษัทการ์ดเนอร์  (Gartner) ซึ่ งเป็นบริษัทชั้นน าที่ ให้ค าปรึกษา 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ท าการคาดการณ์ทิศทางและแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ดังนี้  

 
ภาพและข้อมูล อ้างอิงจาก https://www.gartner.com/en/information-technology/insights/top-technology-trends 

เทรนด์ที่ 1: โครงข่ายข้อมูล [Data Fabric] 
Data Fabric คือ แนวคิดการออกแบบที่ผสานรวมแหล่งข้อมูลที่ยืดหยุ่นระหว่างแพลตฟอร์มและผู้ใช้

เพ่ือธุรกิจ โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล Metadata ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับการออกแบบและการใช้ข้อมูล 
แบบบูรณาการและใช้ซ้ าได้ในทุกสภาพแวดล้อมทั้งแพลตฟอร์มไฮบริดและมัลติคลาวด์ ท าให้ข้อมูลพร้อมใช้งานได้ทุกท่ี 
ที่ต้องการไม่ว่าข้อมูลจะอยู่ที่ใด  Data Fabric ใช้การวิเคราะห์เรียนรู้และแนะน าได้ว่า ควรน าข้อมูลไปใช้หรือ 
เปลี่ยนที่ไหน ซึ่งจะช่วยลดกระบวนการจัดการข้อมูลได้ถึง 70% 
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เทรนด์ที่ 2: ตาข่ายความปลอดภัยไซเบอร์ [Cybersecurity Mesh] 
Cybersecurity Mesh เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสานรวมบริการความมั่นคงปลอดภัยที่แตกต่างและ

กระจายอย่างกว้างขวาง ช่วยให้โซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบเดี่ยวท างานร่วมกันเพ่ือปรับปรุงความมั่นคง
ปลอดภัยโดยรวม พร้อมกับย้ายจุดควบคุมให้เข้าใกล้สินทรัพย์ที่ได้รับการออกแบบมาให้ปกป้องได้มากยิ่งขึ้น  
โดยสามารถตรวจสอบยืนยันตัวตน บริบท และการปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ ทั้งใน
สภาพแวดล้อมคลาวด์และท่ีไม่ใช่คลาวด์  

เทรนด์ที่ 3: เพิ่มประสิทธิภาพประมวลผลความเป็นส่วนตัว [Privacy-Enhancing Computation] 
Privacy-Enhancing Computation (PEC) เป็นมาตรการควบคุมที่เข้ามาปกป้องการประมวลผลข้อมูล

ส่วนตัวภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งมีความส าคัญยิ่งขึ้นเนื่องจากการประกาศใช้กฎหมายด้านความเป็น
ส่วนตัวและการปกป้องข้อมูล ตลอดจนความกังวลของผู้บริโภคท่ีเพ่ิมข้ึนด้วย 

เทรนด์ที่ 4: แพลตฟอร์ม Cloud-Native [Cloud-Native Platforms] 
Cloud-Native Platform คือ เทคโนโลยีที่เปิดให้สร้างสถาปัตยกรรมแอพพลิเคชันใหม่ที่ปรับเปลี่ยนได้

อย่างยืดหยุ่นและคล่องตัว ซึ่งช่วยให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว โดยพัฒนา
ระบบขึ้นสู่คลาวด์ ท าให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้เต็มที่และลดความซับซ้อนในการดูแลรักษา ด้วยโซลูชัน
เทคโนโลยีรูปแบบใหม่นี้  คุณสามารถปรับขนาดและเร่งการเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัลได้  เพ่ือตอบสนองกับ 
การเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงทีด้วยการสร้างแอพพลิเคชันสู่การท ากิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ ให้เป็นอัตโนมัติได้ 
รวดเร็วขึ้น ใช้ประโยชน์สูงสุดจาก AI ได้อย่างเหมาะสม และท าให้ตัดสินใจได้รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น 

เทรนด์ที่ 5: แอพพลิเคชั่นแบบประกอบแยกส่วน [Composable Applications] 
Composable Applications พัฒนามาจากส่วนประกอบต่างๆ ที่เน้นธุรกิจเป็นหลัก ซึ่งช่วยให้ง่ายต่อ

การใช้และน าโค้ดกลับมาใช้ใหม่ และท าให้โซลูชันซอฟต์แวร์ใหม่ออกสู่ตลาดได้เร็วยิ่งขึ้น อี กทั้งสร้างมูลค่าสุทธิ 
ของกิจการเพ่ิมอีกด้วย ตัดปัญหาการขาดแคลนทักษะการเขียนโค้ดหรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ตอบโจทย์ได้ตรงจุด 

เทรนด์ที่ 6: การตัดสินใจอัจฉริยะ [Decision Intelligence] 
Decision Intelligence เป็นแนวทางปฏิบัติในการเพ่ิมประสิทธิภาพการตัดสินใจขององค์กร โดยจ าลอง

การตัดสินใจแต่ละครั้งเป็นชุดกระบวนการด้วยข้อมูลอัจฉริยะและการวิเคราะห์ เพ่ือให้ข้อมูล เรียนรู้และ  
ปรับการตัดสินใจให้เหมาะสมที่สุด Decision Intelligence สามารถรองรับและเสริมการตัดสินใจของมนุษย์ อีกทั้ง 
ท าให้เป็นกระบวนการอัตโนมัติด้วยการใช้การวิเคราะห์ การจ าลอง และ AI เข้ามาช่วยในการสร้างแพลตฟอร์ม 
Decision Intelligence 

เทรนด์ที่ 7: เครื่องมืออัตโนมัติแบบย่ิงยวด [Hyperautomation] 
Hyperautomation เป็นแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยธุรกิจอย่างมีระบบระเบียบ เพ่ือระบุ ตรวจสอบและ

ท าให้กระบวนการทางธุรกิจและไอทีเป็นไปโดยอัตโนมัติให้ได้มากที่สุด ซึ่งช่วยมอบความสามารถในการปรับ 
ขยายขนาด การท างานจากทางไกลและการพลิกโฉมโมเดลธุรกิจ 

เทรนด์ที่ 8: ปัญญาประดิษฐ์ทางวิศวกรรม [AI Engineering] 
AI Engineering เป็นแนวทางอัพเดตข้อมูล โมเดล AI และแอพพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพ่ือปรับปรุง 

การใช้งาน AI ให้มีประสิทธิภาพ เมื่อผนวกรวมกับกรอบการท างานปัญญาประดิษฐ์แล้ว AI Engineering  
จะด าเนินการส่งมอบระบบ AI เพ่ือสร้างมูลค่าทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
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เทรนด์ที่ 9: องค์กรแบบกระจาย [Distributed Enterprises] 
Distributed Enterprises สะท้อนถึงโมเดลธุรกิจที่เน้นดิจิทัลและทางไกลเป็นอันดับแรกเพ่ือเสริม

ประสบการณ์ของพนักงาน สร้างปฏิสัมพันธ์ทุกจุดสัมผัสระหว่างผู้บริโภคและพาร์ตเนอร์ในรูปแบบดิจิทัล และ  
สร้างประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ Distributed Enterprises จึงตอบสนองความต้องการของพนักงานและผู้บริโภค 
ที่อยู่ไกลกันได้ดีกว่า ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้ต่างมีความต้องการทั้งบริการเสมือนและการท างานในสถานที่แบบไฮบริดด้วย 

เทรนด์ที่ 10: ประสบการณ์เต็มรูปแบบ [Total Experience] 
 Total Experience เป็นกลยุทธ์ธุรกิจที่ผสานรวมประสบการณ์พนักงาน ลูกค้า ผู้ ใช้งาน และ

ประสบการณ์หลากหลายผ่านช่องทางปฏิสัมพันธ์หลายรูปแบบเพ่ือเร่งการเติบโตของธุรกิจ Total Experience 
สามารถขับเคลื่อนความมั่นใจ ความพึงพอใจ ความภักดีและการสนับสนุนของทั้งลูกค้าและพนักงานผ่านการจัดการ
ประสบการณ์ของผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องแบบองค์รวม 

เทรนด์ที่ 11: ระบบอัตโนมัติขั้นกว่า [Autonomic Systems] 
Autonomic Systems เป็นระบบทางกายภาพหรือซอฟต์แวร์ที่จัดการด้วยตนเอง ซึ่งเรียนรู้จาก

สภาพแวดล้อมและปรับเปลี่ยนอัลกอริธึมของตนแบบไดนามิกได้แบบเรียลไทม์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน  
ในระบบนิเวศน์ที่ซับซ้อน Autonomic Systems สร้างชุดความสามารถเทคโนโลยีที่สามารถรองรับความต้องการ 
และสถานการณ์ใหม่ๆ  เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน และป้องกันการจู่โจมโดยไม่ต้องให้คนเข้ามาช่วย 

เทรนด์ที่ 12: ก าเนิดใหม่ปัญญาประดิษฐ์ [Generative AI] 
Generative AI เป็นรูปแบบหนึ่งของ AI ที่เรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุจากข้อมูล และสร้างนวัตกรรมใหม่ 

ที่คล้ายคลึงกับต้นแบบ แต่ไม่ใช่เป็นการท าซ้ า Generative AI จึงมีประสิทธิภาพในการสร้างเนื้อหาสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ 
เช่น วิดีโอ และสามารถเร่งวงจรวิจัยและพัฒนาในวงการต่าง ๆ ตั้งแต่ด้านการแพทย์ไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
ด้วยโซลูชันเทคโนโลยีรูปแบบใหม่นี้ คุณสามารถปรับขนาดและเร่งการเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัลได้ เพ่ือตอบสนอง 
กับการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงทีด้วยการสร้างแอพพลิเคชันสู่การท ากิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ ให้เป็นอัตโนมัติ 
ได้รวดเร็วขึ้น ใช้ประโยชน์สูงสุดจาก AI ได้อย่างเหมาะสม และท าให้ตัดสินใจได้รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น 

6.3 แนวโน้มเทคโนโลยีที่สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาดิจิทัลของกรมคุมประพฤติ 
6.3.1 Virtual Reality / Augmented Reality 

Meta verse เป็นการผสานเทคโนโลยีแห่งโลกเสมือนที่สร้างสิ่งแวดล้อมของโลกจริงๆ และ
เทคโนโลยีเข้าด้วยกัน เพ่ือให้มนุษย์เข้ามามีปฏิสัมพันธ์หรือท ากิจกรรมร่วมกันผ่านตัวตนที่เป็นอวตาร (Avatar)  
ในรูปแบบกราฟิก 3 มิติ ท าให้รู้สึกเหมือนชีวิตจริงมากกว่าโซเชียลมีเดียที่ใช้ในปัจจุบัน โดย Meta verse มีเทคโนโลยี 
ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง  ป ร ะก อบ ด้ ว ย  AR (Augmented Reality) VR (Virtual Reality) แ ล ะ XR (Extended Reality)  
เป็นเทคโนโลยีส าคัญในการที่จะช่วยให้สภาพแวดล้อมโลกความเป็นจริงเข้ากับกิจกรรมในโลกเสมือนแบบ 360 องศา  
ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็น เสียง การสัมผัส และท าให้สามารถใช้ชีวิตบนโลกเสมือนจริงได้ ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์กับ
กรมคุมประพฤติ ได้ดังนี ้

1) ส านักงานเสมือน (Virtual Office) ออฟฟิศเสมือนสามารถมองได้ทั้งเป็นบริการอาคาร
ส านักงานแบบเสมือน สามารถท างานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแทน เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นในการท างาน 
จากที่ใดก็ได้ ประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งองค์กรและบุคลากร และอาจยังเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรได้ด้วย 

2) เกมมิฟิเคชั่น (Gamification) เป็นการใช้เทคนิคในรูปแบบของเกมโดยไม่ใช้ตัวเกม เพื่อเป็น
สิ่งที่ช่วยในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยวิธีการ  
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ที่สนุกสนาน ใช้กลไกของเกมเป็นตัวด าเนินการอย่างไม่ซับซ้อน อันจะท าให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรม ตรวจสอบ ปรับปรุง 
และหาวิธีการแก้ไขปัญหา โดยสามารถประยุกต์ให้อยู่ในรูปแบบของ Digital Game-based Learning จะช่วยลด
ค่าใช้จ่ายและทรัพยากรในระยะยาวอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีรูปแบบที่น่าสนใจ กระตุ้นการเรียนรู้เนื่องจากเป็นสื่อ  
ที่มีภาพ เสียง และโต้ตอบได้ สามารถเข้าถึงได้ทุกเวลา ไม่จ ากัดสถานที่  และร่วมกิจกรรมผ่านอุปกรณ์สื่อสาร 
และคอมพิวเตอร์ได้ สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปลูกจิตส านึกหรือปรับเปลี่ยนแก้ไขพฤติกรรมของผู้กระท าผิด  
ในการคุมประพฤต ิ

3) Virtual Event เป็นการจ าลองสภาพแวดล้อมของงานที่จัดขึ้นจริง แล้วย้ายขึ้นมาอยู่บนโลก
ออนไลน์ สู่รูปแบบการสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ โดย Virtual Event 
เหมาะทั้งการจัดงานขนาดใหญ่ที่มีผู้ร่วมงานจ านวนมากหรืองานขนาดเล็กที่อาจไม่จ าเป็นต้องใช้สถานที่จริงในการจัดงาน 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการประชุมสัมมนาระดับประเทศหรืออาเซียนได้ 

6.3.2 Cloud Computing การให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล โดยผ่านระบบ Cloud จะช่วยให้ลดต้นทุน
ในการด าเนินการ การให้บริการจะครอบคลุมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล  
และระบบออนไลน์ต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถเลือกก าลังการประมวลผล จ านวนทรัพยากร  
ได้ตามความต้องการในการใช้งาน 

6.3 .3 Artificial Intelligence (AI) เทคโนโลยีด้านระบบการประมวลผลที่มีความสามารถ 
ในการจัดการข้อมูล ปัจจุบันการน าเทคโนโลยี AI ได้เข้ามามีบทบาทในงานด้านต่างๆ มากขึ้น ส าหรับภารกิจของ 
กรมคุมประพฤตินั้น สามารถน า AI เข้ามาใช้ในการประเมินผล เช่น การตรวจสอบต าแหน่งทางอิเล็กทรอนิกส์  
การควบคุมด้วยเสียง ข้อความ และการใช้กล้องของสมาร์ทโฟน เป็นต้น สามารถสร้างข้อมูลเหล่านี้จ านวนมาก
เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ นิสัยและพฤติกรรมของผู้กระท าผิด  

6.3.4 การตัดสินใจอัจฉริยะ [Decision Intelligence] เป็นแนวทางปฏิบัติในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การตัดสินใจขององค์กร โดยจ าลองการตัดสินใจแต่ละครั้งเป็นชุดกระบวนการด้วยข้อมูลและการวิเคราะห์  เพ่ือให้
ข้อมูลได้มีการเรียนรู้และปรับการตัดสินใจให้เหมาะสมที่สุด สามารถน ามาใช้เป็นกระบวนการวิเคราะห์ด้วยวิธีการ
จ าลอง และน า AI เข้ามาช่วยในการสร้างแพลตฟอร์ม Decision Intelligence 

6.3.5 Internet of Thing (IoT) การน าเทคโนโลยี IoT เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่ 
โลกอินเทอร์เน็ต ท าให้สามารถเห็นความเคลื่อนไหวข้อมูลที่รวดเร็วและเป็นปัจจุบันมากขึ้น เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ 
Sensor ในห้องปฏิบัติการเพ่ือควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
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บทที่ 7 
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

การน าแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2566-๒๕๗๐ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
ดังนี้ 

การน าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมคุมประพฤติไปสู่การปฏิบัติ 
การน าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมคุมประพฤติไปสู่การปฏิบัติ ถือเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญ 

เนื่องจากเป็นกระบวนการที่จะขับเคลื่อนการด าเนินงานหรือกลไกที่ส าคัญทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่
ต้ังเป้าหมายไว้ ซ่ึงการด าเนินงานดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพได้อาจจะต้องด าเนินการโดยสังเขป ดังนี้ 

๑. ปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด ค่านิยม เป้าหมาย และวิธีการปฏิบัติงาน โดยสร้างความเข้าใจ 
ให้แก่บุคลากรทุกระดับเพ่ือให้เกิดการยอมรับและมีส่วนร่วม พร้อมที่จะน าแผนงานโครงการต่างๆ ไปด าเนินการ 
ตามแนวทางได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และสามารถประยุกต์การด าเนินงานให้เหมาะสมกับแนวทาง
ปฏิบัติงานของตนเอง  

๒. สนับสนุนเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติและสร้างการมีส่วนรวมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าประสงค์ตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงได้ก าหนดแนวทางการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
โดยให้หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติได้รับทราบและเข้าใจทิศทางการด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้ 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติให้บรรลุเป้าประสงค์ ตลอดจนเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง น าแผนไปสู่ 
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

๓. ผู้บริหารทุกระดับ ต้องให้ความส าคัญ มีความเข้าใจและผลักดันให้มีการด าเนินงานตามแผน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานได้ทราบเกี่ยวกับแนวคิด
และสาระส าคัญของแผนงาน วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม  
และให้การสนับสนุนเพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

๕. ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ จัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลกรมคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยมีการก ากับ ดูแล  
การติดตามผล รวมทั้งสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ที่ก าหนดไว้ 

๖. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์
ของการด าเนินงานเป็นหลักส าคัญ รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความรู้ ความช านาญในการด าเนินงาน
ตามแผนงานและโครงการต่างๆ  

๗. ติดตาม ตรวจสอบผลจากการด าเนินงานตามแผน/โครงการอย่างสม่ าเสมอว่าสามารถตอบสนอง
ต่อประเด็นยุทธศาสตร์หรือไม่ เพียงใด โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และน าผลที่ได้จากการติดตาม
และประเมินผลมาปรับปรุงการจัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

๘. สร้างมาตรการเร่งรัด หากมีแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการช้ากว่าก าหนด และตรวจสอบคุณภาพและ
การด าเนินงานอย่างใกล้ชิดและสม่ า เสมอ พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามและ
ประเมินผล รวมทั้งการก าหนดตัวชี้วัดแก่บุคลากรทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตาม ประเมินผล 
และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

๙. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์และเชื่อมโยง 
เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะการพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท าแผนงาน/โครงการ และการติดตาม
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ประเมินผล ให้มีความแม่นย าและเป็นปัจจุบันตรงกับความต้องการทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเป็นสารสนเทศ 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 

การติดตามประเมินผล 
การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกที่ส าคัญที่จะท าให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความก้าวหน้า 

ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และน าไปสู่การทบทวน ปรับปรุงแนวทาง
การด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์จนส่งผล ให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าประสงค์ท่ีก าหนด  

การประเมินผลจ าเป็นต้องมีการก าหนดดัชนีที่ใช้วัดผลส าเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมคุมประพฤติ  
ในภาพรวมระดับยุทธศาสตร์ หรือวัดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้น 
การติดตามและประเมินผลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมคุมประพฤติก าหนดแนวทาง ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด ผู้ประเมิน/หน่วยงาน 
ระยะเวลา 

ในการประเมิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มี
ประสิทธิภาพและ 
มั่นคงปลอดภัย     

1. หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ
มีระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
มาตรฐานเดียวกัน 

2. มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รองรับ 
การปฏิบัติงานของบุคลากร แบบ 1 ต่อ 1  

3. มีการตรวจสอบความม่ันคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อย่างน้อย 1 ระบบต่อปี 

- ผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง 
ของกรมคุมประพฤติ 
 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการคุมประพฤต ิ
 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทุก ๖ เดือน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   
พัฒนาขีดความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ยกระดับการคุมประพฤติ 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้และ
ผู้รับบริการในการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
หรือนวัตกรรมมาใช้ในงานคุมประพฤติ 
อยู่ในระดับไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗0 

- ผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง 
ของกรมคุมประพฤติ 
 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการคุมประพฤต ิ
 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทุก ๖ เดือน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   
พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการ
อย่างมีธรรมาภิบาล     

1. มีระบบสารสนเทศของ 
กรมคุมประพฤติที่สามารถรองรับ 
การปฏิบัติงานตามภารกิจได้ อย่างน้อย 
ปีละ 1 ระบบ 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการ 
ในการใช้งานระบบสารสนเทศของกรม
คุมประพฤติที่สามารถรองรับการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

- ผู้อ านวยการ (ส านัก กอง
ศูนย์ และกลุ่ม) 
 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการคุมประพฤต ิ
 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทุก ๖ เดือน 
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 ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด ผู้ประเมิน/หน่วยงาน 
ระยะเวลา 

ในการประเมิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   
พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้และมีทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

1. มีหลักสูตรการพัฒนาความรู้ 
และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
ปีละไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร 

2. ร้อยละของบุคลากรมีความรู้และ
มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 70 ของบุคลากร ภายในปี  
พ.ศ. 2570 

- ผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง 
ของกรมคุมประพฤติ 
 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการคุมประพฤต ิ
 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทุก ๖ เดือน 
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ภาคผนวก 
 

      คณะท างานเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2566 - 2570 

1 นางนุสรา  วงษ์สุวรรณ 
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ  

ประธานคณะท างาน 

๒ นางสาวจินดารัตน์  เหล็มเต๊ะ 
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการคุมประพฤติ 

คณะท างาน 

3 นางสุชาดา  แก้วมาดีงาม 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนางานบริการสังคม 

คณะท างาน 

4 นางสาวญาดา โกมลศรี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

คณะท างาน 

5 นายจามร  รัตนพงศ์บวร 
พนักงานคุมประพฤติช านาญการ 

คณะท างาน 

6 นางสาวลัดดาวรรณ คงนิล 
พนักงานคุมประพฤติช านาญการ 

คณะท างาน 

7 นายธนกฤต วิสิทธิ์ 
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ 

คณะท างาน 

8 นางสาวสุชาวดี  จันทร์เทียน 
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ 

คณะท างาน 
 

9 นางอรนุช  ภักตร์กระจ่าง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

คณะท างานและเลขานุการ 

10 นางสาวจิรา  มณเฑียร 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 11 นายพุฒิพงษ์  สมพิพงษ์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
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