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ค�ำน�ำ
ปัจจุบนั โลกเริม่ เข้าสูย่ คุ ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั ทีเ่ ทคโนโลยีดจิ ทิ ลั จะไม่เป็นเพียงเครือ่ ง
มือสนับสนุนการท�ำงานเหมือนอย่างที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริง
และจะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และ
กระบวนการทางสังคมอื่น ๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้อง
น�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ท�ำให้องค์กรและ
หน่วยงานต่าง ๆ จะปรับเปลีย่ นกระบวนการท�ำงาน และผลักดันให้องค์กรขับเคลือ่ นด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน รวมทั้งกระบวนการด้านความ
ยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลและพยายามที่จะขับเคลื่อน
ภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญให้บรรลุเป้าหมายด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจึงมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนทีจ่ ะต้องจัดท�ำแผนดิจทิ ลั ของศาลรัฐธรรมนูญ
ปี 2565–2568 เพื่อใช้เป็นกรอบในการผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกส�ำคัญในการปฏิบัติตาม
นโยบายภาครัฐ ทีต่ อ้ งการให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนตามยุทธศาสตร์รฐั บาลดิจทิ ลั (Digital government)
ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐต้องมีแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริการ
และการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของความส�ำเร็จของนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) อย่างยั่งยืน

สารจาก

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญมีนโยบายสอดคล้องกับแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม และตามที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย
ของรัฐบาล ที่มีเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศไทย
4.0 (Thailand 4.0) และเศรษฐกิจดิจทิ ลั (Digital economy)
ซึง่ ในส่วนแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ สรุปสาระส�ำคัญเป็น 4 ด้าน คือ
1) การบริหารงานภาครัฐและการให้บริการประชาชนด้วย
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั 2) การพัฒนาโครงสร้างเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และ
การเชือ่ มโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ 3) การพัฒนาคนด้าน
นายวรวิทย์ กังศศิเทียม
เทคโนโลยีดิจิทัล และ 4) การพัฒนาความปลอดภัยด้าน
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ศาลรัฐธรรมนูญได้นำ� แผนแม่บทการบริหาร
งานยุติธรรมแห่งชาติมาเป็นแนวทางการด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมด้วย
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลือ่ มล�ำ 
้ สร้างความโปร่งใส และโดยเฉพาะอ�ำนวยความยุตธิ รรม
กับประชาชน ให้สามารถติดตามความคืบหน้าตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการยุติธรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างความ
สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส
ศาลรัฐธรรมนูญได้ตระหนักถึงความส�ำคัญและประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในองค์กร เนือ่ งจากช่วงเวลานี้
มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Disruptive technology) ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการใช้ชีวิต
ประจ�ำวันและรูปแบบท�ำงาน จึงได้กำ� หนดยุทธศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ไว้ในแผนปฏิบตั ิ
ราชการของศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเตรียมตัวและปรับตัวให้พร้อมรองรับกับการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้งาน
ในองค์กร (Digital transformation) และพร้อมจะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
organizations) ปัจจุบันศาลรัฐธรรมนูญได้ด�ำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้สนับสนุนภารกิจของคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ และเจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้มคี วามสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส ได้แก่ การน�ำเทคโนโลยี
IoT (Internet of things) มาช่วยพัฒนาระบบ e-Court ให้มมี าตรฐาน น่าเชือ่ ถือ และโปร่งใส่ ในช่วงเวลาการออกนัง่
พิจารณาคดีจะสามารถดึงข้อมูลคดีจากระบบบริหารจัดการงานคดีได้อย่างอัตโนมัติ และสามารถ Chat ปรึกษากัน
ระหว่างตุลาการกับเจ้าหน้าที่คดี มีระบบ VDO conference ในการสืบพยานหรือพิจารณาคดีทางไกล นอกจากนี้
ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพื่อรวมค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทั่วโลก
หรือทีเ่ กีย่ วข้อง มีการพัฒนาระบบสืบค้นค�ำวินจิ ฉัยและค�ำสัง่ เพือ่ เป็นประโยชน์กบั ประชาชนรวมถึงผูท้ สี่ นใจ ซึง่ เป็น
ระบบที่รวบรวมค�ำวินิจฉัยและค�ำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ มีระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) และมีการเชื่อม
โยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สมัยใหม่สามารถช่วยให้ระบบท�ำงาน
ได้รวดเร็ว มีเสถียรภาพ มีความน่าเชื่อถือ และที่ส�ำคัญฐานข้อมูลมีความมั่นคงปลอดภัยด้วย
การจัดท�ำแผนดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ ปี 2565–2568 นี้ เปรียบเสมือนการวางรากฐานที่มั่นคงและ
การก�ำหนดทิศทางการพัฒนาด้านดิจทิ ลั ของศาลรัฐธรรมนูญ ในนามของศาลรัฐธรรมนูญจึงขอความร่วมมือจากคณะ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการ และบุคลากรทุกคนในองค์กร ช่วยกันระดม
ความคิดเห็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
ต่อประเทศชาติและประชาชน

สารจาก

เลขาธิการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
ส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ รั บ ผิ ด ชอบงานธุ ร การของ
ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นการรวบรวมข้อมูล (Information)
เพือ่ สนับสนุนการพิจารณา การวินจิ ฉัย และการตัดสินคดีของ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากการรวบรวมข้อมูล
แล้วก็มีเรื่องของการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ข้อมูล
ด้วย จ�ำเป็นต้องมีระบบบริหารจัดการข้อมูลทีม่ สี มรรถนะสูง
เพราะเป็นหัวใจส�ำคัญที่ช่วยให้การปฏิบัติงานของคณะ
ตุลาการศาลรัฐธรรรมนูญมีประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันนี้
ดร.เชาวนะ ไตรมาศ
เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ส ่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมปฏิ รู ป
ประเทศ (Big rock) ด้านกระบวนการยุติธรรม โดยน�ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยกระบวนการยุติธรรม เพื่ออ�ำนวยความสะดวก ความรวดเร็ว แก้ปัญหาความเหลื่อมล�้ำ 
ความไม่เสมอภาค ให้กับประชาชน ดังนั้นส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญต้องจัดท�ำแผนดิจิทัลเพื่อเป็นกรอบและทิศทาง
การด�ำเนินงานที่ชัดเจน
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีเป้าหมายต้องการจะเป็นองค์กรดิจิทัล และเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลทั้งหมด ซึ่งมี
การเตรียมความพร้อมเพือ่ ขับเคลือ่ นองค์กรด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เริม่ ต้นจากการวางระบบและจัดท�ำแผนดิจทิ ลั ของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ปี 2565–2568 และการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลที่มีสมรรถนะสูง รวมถึงการฝึกอบรม
บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และแบ่งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นช่วง (Phase) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
การเปลีย่ นผ่านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ขององค์กร (Digital transformation) จะเป็นเครือ่ งมือช่วยพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ดิจิทัลของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สนับสนุนภารกิจของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญด้วยระบบบริหารจัดการข้อมูล
แบบอัจฉริยะ (Smart) และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) จากฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big data) ด้วยเทคโนโลยีปญ
ั ญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) การรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์
(Cyber security) ประโยชน์ที่บุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะได้รับ คือ การท�ำงานของบุคลากรจะมี
ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ส่วนประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการที่ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับงานด้านบริการประชาชน คือ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่า
ใช้จ่ายน้อย ตรวจสอบได้ และลดความเหลื่อมล�้ำ
ในนามของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ขอขอบคุณคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูบ้ ริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ข้ า ราชการ และบุคลากรทุก คนในองค์ก รที่ มี ส ่ วนเกี่ ย วข้ อ งและให้ ค วามร่ วมมื อ ในการจั ด ท� ำ แผนดิ จิทั ล ของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ปี 2565–2568 ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าแผนดิจทิ ลั ของศาลรัฐธรรมนูญฉบับนีจ้ ะช่วยให้การ
ท�ำงานของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดอยู่ในรูปแบบดิจิทัล และเป็น e-Court อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างยั่งยืน
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แผนดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ
ปี 2565–2568

เล่มนี้จัดท�ำขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 วัตถุประสงค์

1)  เพือ่ ก�ำหนดทิศทางและขอบเขตของการพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ   
2) เพื่อจัดท�ำแผนงาน/โครงการตามกรอบระยะเวลาของแผนปฏิบัติราชการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัล  

1.2 ขั้นตอนการด�ำเนินงาน  
1) การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในองค์กรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยแบบสอบถาม
บุคลากร การสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร และการส�ำรวจเก็บข้อมูล ได้แก่ คุณสมบัตแิ ละจ�ำนวนของครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย ปัญหาและความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
ผู้บริหารและบุคลากร เป็นต้น  
2) การรวบรวมและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กรทีเ่ กีย่ วกับเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
และกฎหมายหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  
3) การวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis) ของสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก
องค์กร รวมกับการวิเคราะห์ TOWS matrix เพื่อสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสมส�ำหรับแผนดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ
ปี 2565–2568 ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญมาก
4) การจัดประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารและบุคลากรของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ทีเ่ ป็นตัวแทน
จากกลุ่มงานต่าง ๆ จ�ำนวน 4 ครั้ง มีจ�ำนวนผู้เข้าร่วมประชุมครั้งละไม่น้อยกว่า 60 คน เพื่อระดมความคิดเห็นและ
มีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ ของการด�ำเนินงานจัดท�ำแผนดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ ปี 2565–2568 จนกระทั่งได้
รายละเอียดของวิสัยทัศน์, พันธกิจ, เป้าประสงค์, ยุทธศาสตร์, กลยุทธ์ และแผนงาน / โครงการตามกรอบระยะเวลา

1.3 สรุปผลการด�ำเนินงาน  
1) จากการส�ำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้งานเป็นประจ�ำในศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญพบว่า มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจ�ำนวน 315 เครื่อง และเครื่องพิมพ์จ�ำนวน 107 เครื่อง
วิเคราะห์เทียบจ�ำนวนอุปกรณ์ต่อจ�ำนวนบุคลากรทั้งหมดเป็น 1.4:1 และ 0.5:1 ส�ำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และ
เครือ่ งพิมพ์ ตามล�ำดับ ซึง่ แสดงให้เห็นว่าจ�ำนวนอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน เมือ่ พิจารณาอายุการใช้งานของเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์พบว่าส่วนมาก (ร้อยละ 75) มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี แต่เครื่องพิมพ์ส่วนมาก (ร้อยละ 62) มีอายุ
การใช้งานเกิน 5 ปี จึงควรวางแผนจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทนอย่างสม�่ำเสมอ
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2) ซอฟต์แวร์ทงั้ หมดมีลขิ สิทธิถ์ กู ต้องและเพียงพอต่อการใช้กบั งานส�ำนักงานหรืองานเอกสาร และมีการพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น ภารกิ จ ของคณะตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และบุ ค ลากรของส� ำ นั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร ระบบบริหารจัดการงานคดี ระบบรับค�ำร้อง
ทางอิเล็กทรอนิกส์และให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสืบค้นค�ำวินจิ ฉัยและค�ำสัง่ ระบบห้องออกนัง่ พิจารณา
คดีอิเล็กทรอนิกส์ และระบบถอดเสียงอัตโนมัติภาษาไทย เป็นต้น ระบบงานสารสนเทศส่วนมากสามารถใช้งานได้
และมีการพบปัญหาการใช้งานในระดับที่ไม่ร้ายแรง (Minor) ซึ่งสามารถด�ำเนินการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา
ได้อย่างต่อเนื่อง
3)  ศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายมีมาตรฐานระดับใช้งานทั่วไป อาจจะยังไม่เพียงพอกับลักษณะ
งานหรือข้อมูลของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ที่ต้องการความมั่นคงปลอดภัยสูง และมีความ
พร้อมใช้งานสูง (High availability)
4) ส�ำนักเทคโนโลยีดิจิทัลมีต�ำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ�ำนวน 3 อัตรา เทียบสัดส่วนต่อจ�ำนวนบุคลากร
ทั้งหมดเป็น 1:72 ท�ำหน้าที่หลัก ได้แก่ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดท�ำ  และบ�ำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย เป็นต้น และมีต�ำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จ�ำนวน 2 อัตรา และ
ช่างสือ่ สาร จ�ำนวน 1 อัตรา ซึง่ ท�ำหน้าทีช่ ว่ ยปฏิบตั งิ าน ดูแล รักษา และช่วยแก้ปญ
ั หาเกีย่ วกับการใช้งานระบบสารสนเทศ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง จากการวิเคราะห์สัดส่วนและปริมาณงานในปัจจุบันและเพิ่มขึ้นในช่วง
ปี 2565–2568 จึงควรเพิ่มอัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสม
5) การรวบรวมและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กรทีเ่ กีย่ วกับเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรปู ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทการบริหารงานยุตธิ รรมแห่งชาติ และกฎหมาย
หรือมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถแบ่งได้เป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารงาน การให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 2) การพัฒนาโครงสร้างเทคโนโลยีดิจิทัล และ 3) การพัฒนาคน
ด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และ 4) การปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือมาตรฐานความมัน่ คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
6) จุดแข็งขององค์กร ได้แก่ จ�ำนวนเครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอ่ พ่วงเพียงพอ ซอฟต์แวร์มลี ขิ สิทธิ์ ระบบ
โครงสร้างและเครือข่ายมีมาตรฐาน และมีการพัฒนาระบบงานสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการท�ำงาน เป็นต้น จุดอ่อนของ
องค์กร ได้แก่ จ�ำนวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไม่เพียงพอ ไม่มีระบบฐานข้อมูลกลาง ไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูล
กับหน่วยงานภายนอก และการปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ไม่ครบถ้วน เป็นต้น ส่วนโอกาส
ได้แก่ ประชาชนใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพิม่ ขึน้ เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มีคณ
ุ ภาพเพิม่ ขึน้ และราคาลดลง มีกฎหมายและมาตรฐาน
ทีเ่ กีย่ วข้องชัดเจน เป็นต้น และในส่วนของอุปสรรค ได้แก่ ประชาชนบางส่วนไม่สามารถใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ได้ การเผยแพร่
ข้อมูลทีไ่ ม่เป็นความจริงด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เทคโนโลยีเปลีย่ นแปลงเร็วเกินไป การเปลีย่ นแปลงทางการเมือง เป็นต้น
จากการวิเคราะห์ SWOT analysis ร่วมกับการวิเคราะห์ TOWS matrix ได้เป็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ส�ำหรับ
แผนดิจทิ ลั ของศาลรัฐธรรมนูญ ปี 2565–2568
7) เป้าหมายของการประชุมครัง้ ที่ 1 เพือ่ ร่วมกันพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ส�ำหรับวิเคราะห์
SWOT analysis และ TOWS matrix มีผเู้ ข้าร่วมประชุมจ�ำนวน 69 คน เป้าหมายของการประชุมครัง้ ที่ 2 เพือ่ ร่วมกัน
ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ทีเ่ หมาะสมของแผนดิจทิ ลั มีผเู้ ข้าร่วมประชุมจ�ำนวน
69 คน เป้ า หมายของการประชุ ม ครั้ ง ที่ 3 เพื่ อ ร่ ว มกั น พิ จ ารณาแผนงาน/โครงการ เป้ า หมาย ตั ว ชี้ วั ด
งบประมาณ และหน่วยงานรับผิดชอบ มีผู้เข้าร่วมประชุมจ�ำนวน 87 คน และเป้าหมายของการประชุมครั้งที่ 4
เพือ่ ร่วมกันพิจารณาร่างแผนดิจทิ ลั ของศาลรัฐธรรมนูญ ปี 2565–2568 และร่วมกันรับทราบกรอบแนวทางการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล มีผู้เข้าร่วมประชุมจ�ำนวน 84 คน
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8) รายละเอียดโดยย่อของแผนดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ ปี 2565–2568 มีดังนี้  
วิสัยทัศน์ คือ ยกระดับศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital organization)  
พั นธกิจ คือ สนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ บุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
และพัฒนาการบริการประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้ าประสงค์ คือ พัฒนาโครงสร้างเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาระบบงานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
พัฒนาการบริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูด้ า้ นการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั กับการ
ปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 (Smart infrastructure) การพัฒนาโครงสร้างเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ตามมาตรฐาน
เพือ่ รองรับการยกระดับศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรดิจทิ ลั อย่างยัง่ ยืน ยุทธศาสตร์ที่ 2 (Smart processes) การพัฒนา
ระบบงานของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ให้มคี วามสะดวก รวดเร็ว
โปร่งใส่ มีประสิทธิภาพ และสามารถเชือ่ มโยงข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรได้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 (Smart services)
การพัฒนาระบบงานบริการทีย่ ดึ ประชาชนเป็นศูนย์กลางด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ให้มคี วามสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ และยุทธศาสตร์ที่ 4 (Smart people) การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
9) แผนดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ ปี 2565–2568 มีจ�ำนวนโครงการรวมทั้งหมด 43 โครงการ งบประมาณ
รวมทั้งหมด 263,452,900 บาท โดยก�ำหนดให้ช่วงปีงบประมาณ 2565–2566 เป็น Initial phase เน้นแผนงาน/
โครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างและเครือข่ายหรือระบบพื้นฐานที่จ�ำเป็น และจากนั้นช่วงปีงบประมาณ 2567–2568
เป็น Digital transformation phase เน้นแผนงาน/โครงการที่ยกระดับเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ ในแต่ละ
ปีงบประมาณมีจ�ำนวนแผนงาน/โครงการ ดังนี้ ปีงบประมาณ 2565 มีจ�ำนวน 12 โครงการ (155,873,900 บาท)
ปีงบประมาณ 2566 มีจ�ำนวน 12 โครงการ (59,550,000 บาท) ปีงบประมาณ 2567 มีจ�ำนวน 10 โครงการ
(18,379,000 บาท) และปีงบประมาณ 2568 มีจำ� นวน 9 โครงการ (29,650,000 บาท) ซึง่ แผนงาน/โครงการทัง้ หมดนี้
เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากรทุกคนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของการยกระดับศาลรัฐธรรมนูญเป็น
องค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ในปัจจุบัน และความต้องการ
ระบบสารสนเทศ
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แผนดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ 2565-2568

สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน
และความต้องการระบบสารสนเทศ

2.1

โครงสร้างศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วย
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน 9 คน ดังนี้
1) ผู้พิพากษาในศาลฎีกา จำ�นวน 3 คน
2) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จำ�นวน 2 คน
3) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ จำ�นวน 1 คน
4) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ จำ�นวน 1 คน
5) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 2 คน
ส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ประกอบด้ ว ย ส� ำ นั ก สถาบั น วิ ท ยาลั ย กอง และกลุ ่ ม งานในสั ง กั ด ส� ำนั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน 20 หน่วยงาน ดังภาพที่ 2.1

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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ส�ำนักคดี 2

- กลุ่มงานคดี 4
- กลุม
่ งานคดี 5
- กลุม
่ งานคดี 6

ส�ำนักคดี 4

- กลุ่มงานคดี 10
- กลุม
่ งานคดี 11
- กลุม
่ งานคดี 12

ส�ำนักบริหารจัดการคดี

- กลุม
่ งานตรวจรับค�ำร้อง
และให้คำ� ปรึกษาคดี
- กลุม
่ งานสนับสนุนธุรการงานคดี

- กลุ่มงานคดี 1
- กลุม
่ งานคดี 2
- กลุม
่ งานคดี 3

ส�ำนักคดี 3

- กลุ่มงานคดี 7
- กลุม
่ งานคดี 8
- กลุม
่ งานคดี 9

ส�ำนักมาตรฐานคดีรฐ
ั ธรรมนูญ

- กลุม
่ งานส่งเสริมมาตรฐานงานคดี
- กลุม
่ งานพัฒนามาตรฐานงานคดี

กลุม
่ งานหอสมุดจดหมายเหตุ
และพิ พิธภัณฑ์

กองยุทธศาสตร์ แผนงาน
และงบประมาณ

- กลุม
่ งานการคลัง
- กลุม
่ งานพัสดุ
- กลุม
่ งานรักษาความปลอดภัย
และอาคารสถานที่

ส�ำนักบริหารกลาง

- กลุม
่ งานนวัตกรรมพัฒนา
- กลุม
่ งานพัฒนามาตรฐานดิจท
ิ ล
ั

- กลุม
่ งานบริหารทัว่ ไป
- กลุม
่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
- กลุม
่ งานบริหารการประชุม

กองสื่อสารองค์กร

ส�ำนักเทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ล
ั

ส�ำนักบริหารและอ�ำนวยการ

รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ภารกิจด้านบริหาร)

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

กองวิเทศสัมพั นธ์
และการต่างประเทศ

- กลุม
่ งานบริหารหลักสูตร
และพัฒนาบุคลากร
ศาลรัฐธรรมนูญ
- กลุม
่ งานบริหารหลักสูตร
และพัฒนาสังคม

- กลุม
่ งานวิจย
ั
และพัฒนากฎหมายรัฐธรรมนูญ
- กลุม
่ งานสัมมนา
และเผยแพร่กฎหมาย

กองรัฐธรรมนูญต่างประเทศ

วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ

สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา

รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ภารกิจด้านด้านวิชาการ)

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

ที่ปรึกษาด้านวิชาการ

เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ภารกิจด้านคดีการเมือง/อืน
่ ๆ)

ส�ำนักคดี 1

รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ภารกิจด้านคดีกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ)

กลุ่มงานสนับสนุนที่ปรึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ

กลุ่มงานนิติการ

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานสนับสนุนคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ

ส�ำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน
และความต้องการระบบสารสนเทศ

บุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน 18 คน
2) ข้าราชการ จ�ำนวน 133 คน และ 3) ลูกจ้างประจ�ำและพนักงานราชการ จ�ำนวน 55 คน รวมทั้งหมด จ�ำนวน 206
คน โดยผู้บริหารส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย  
1) เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน 1 คน
2) รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน 3 คน
3) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 คน
4) ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 11 คน
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้แต่งตั้งให้ นายบุญเสริม นาคสาร
รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง  (Chief information officer, CIO)  ซึ่งมี
อ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ดูแล และรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
การสื่อสาร และข้อมูลสารสนเทศของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
2) ก�ำกับ ดูแล ยุทธศาสตร์และแผนงานหรือโครงการ ให้เป็นไป
ตามแผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

นายบุญเสริม นาคสาร

รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

จากการแบ่งส่วนราชการและการบังคับบัญชา มีหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ
ส�ำนักเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีผู้อ�ำนวยการส�ำนักเป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในฐานะ
หัวหน้าส่วนราชการทีส่ งู กว่ากอง ส�ำนักเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ งาน คือ กลุม่ งานนวัตกรรมพัฒนา และ
กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานดิจิทัล รายละเอียดบุคลากรแสดงดังภาพที่ 2.2

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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02

นายธนวินท์ ณ เชียงใหม่

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเทคโนโลยีดิจิทัล

นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานนวัตกรรมพั ฒนา

นางสาวชิดชนก เทพสุนทร

นางศุจิพร เกียรติวิวัฒน์

ผูอ
้ ำ� นวยการกลุม
่ งานพัฒนามาตรฐานดิจท
ิ ล
ั

นายนรสิงห์ แสงบัวเผื่อน

นักวิชาการคอมพิ วเตอร์ช�ำนาญการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำ� นาญการพิเศษ

นางสาวกรกมล จิตรญาติ

นายปภู ธรรมวงศา

เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ

นายชลธี จาตุรนต์รัศมี
ช่างสื่อสาร ช.3

นักวิชาการคอมพิ วเตอร์ปฏิบัติการ

นายดนุสรณ์ สุมาลย์ศักดิ์
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวนลินรัตน์ อโศกบุญรัตน์
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพที่ 2.2 โครงสร้างส�ำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
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แผนดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ 2565-2568

สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน
และความต้องการระบบสารสนเทศ

กลุ่มงานนวัตกรรมพั ฒนา มีหน้าที่โดยสรุปดังนี้

ออกแบบ จัดท�ำ  ทดสอบ ประมวลผลของโปรแกรมระบบงาน ระบบฐานข้อมูล ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำโปรแกรม
ระบบงาน และระบบฐานข้อมูลแก่ผู้ใช้งาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากร ดูแลลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ส�ำเร็จรูป
จัดท�ำฐานข้อมูลค�ำวินจิ ฉัยและข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญไทยและต่างประเทศ รวมทัง้ วิเคราะห์
ความต้องการ ประเมินความน่าจะเป็นในการพัฒนาและจัดหาโปรแกรมระบบงาน ระบบฐานข้อมูลที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

กลุ่มงานพั ฒนามาตรฐานดิจิทัล มีหน้าที่โดยสรุปดังนี้

จั ด หา ติ ด ตั้ ง ควบคุ ม บ� ำ รุ ง รั ก ษาเครื อ ข่ า ยต่ า ง ๆ ของระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข ่ า ยโปรแกรมปฏิ บั ติ ก าร
เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมทั้งควบคุมการจัดเก็บข้อมูลและแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านฮาร์ดแวร์และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพัฒนาบุคลากร ทดสอบ ประมวลผล ระบบการท�ำงานของเครือ
ข่าย ระบบเว็บไซต์ การเชือ่ มโยงระบบเครือข่าย และการรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดท�ำ
แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั รวมทัง้ พัฒนาระบบงานและระบบการให้บริการให้เป็นมาตรฐานและเข้าถึงผูใ้ ช้บริการ
จากข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 แสดงสัดส่วนจ�ำนวนบุคลากรประเภทนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (3 คน)
ต่อจ�ำนวนบุคลากรทั้งหมดของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (215 คน) เป็น 1:72 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่
เกินกว่าค่าแนะน�ำ 1:421 จากผลการศึกษาของ Gowen และเกินกว่าค่าแนะน�ำ 1:452 จากรายงานของ Robert half
international ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจ�ำนวนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานด้านการศึกษา วิเคราะห์
ออกแบบ จัดท�ำ และบ�ำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย จึงควรวางแผน
เพิ่มจ�ำนวนบุคลากรประเภทนักวิชาการคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับปริมาณงาน อย่างน้อย 3 อัตรา และจะท�ำให้
สัดส่วนเป็น 1:36
เช่นเดียวกันสัดส่วนบุคลากรประเภทนักเทคโนโลยีสารสนเทศและช่างสื่อสารรวมเป็นจ�ำนวน 3 คน ท�ำหน้าที่
ด้านสนับสนุนและช่วยแก้ปัญหาการใช้งานทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้กับบุคลากรทั้งหมดของศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจ�ำนวน 215 คน เป็นสัดส่วน 1:72 จึงควรวางแผนเพิ่มจ�ำนวนบุคลากรประเภท
นักเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 3 อัตรา จะท�ำให้สัดส่วนเป็น 1:36 เพื่อรองรับกับภารกิจของส�ำนักเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั ทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามแผนดิจทิ ลั ของศาลรัฐธรรมนูญ ปี 2565–2568 รวมทัง้ เพือ่ รองรับกับจ�ำนวนบุคลากรของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญที่จะเพิ่มขึ้นอีกด้วย

1

Gowen, L. D. Predicting staffing sizes for maintaining computer-networking infrastructures. <https://www.mitre.org>
(1 October 2021).

2

Robert half international. How many help desk tier 1 personnel do you need?. <https://www.roberthalf.com>
(1 October 2021).
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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2.2

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล

จากการศึ ก ษาและส� ำ รวจสถานภาพด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในปั จ จุ บั น ของ
ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เฉพาะที่มีการใช้งานเป็นประจ�ำ 
ประกอบด้วย 1) เครื่องคอมพิ วเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ต่อพ่ วง 2) ซอฟต์แวร์
และ 3) ศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยและระบบเครือข่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับวิเคราะห์
และประเมิ น สภาพความเหมาะสม ปั ญ หา ข้ อ จ� ำ กั ด เงื่ อ นไข และศั ก ยภาพ
ความพร้ อมการน�ำประโยชน์ข องระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในภารกิ จ
ของแต่ละหน่วยงานภายในส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีรายละเอียดดังนี้
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สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน
และความต้องการระบบสารสนเทศ

2.2.1 เครื่องคอมพิ วเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่ วง
1) เครื่องคอมพิ วเตอร์ส่วนบุคคล

ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์สว่ นบุคคลทีใ่ ช้งานเป็นประจ�ำทัง้ หมดจ�ำนวน
315 เครือ่ ง ได้แก่ ประเภทตัง้ โต๊ะ (ร้อยละ 72) ประเภท
แท็บเล็ต (ร้อยละ 17) และประเภทโน้ตบุค๊ (ร้อยละ 11) มี
สัดส่วนเครือ่ งคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคลต่อจ�ำนวนบุคลากร
ทัง้ หมด มากกว่าหนึง่ (1.4 : 1) โดยเครือ่ งคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล ประมาณร้อยละ 75 มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี
มีประสิทธิภาพเหมาะสมส�ำหรับลักษณะงานส�ำนักงานและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน เป็นที่ทราบกันดีว่า
เทคโนโลยีดา้ นคอมพิวเตอร์จะมีการเปลีย่ นแปลงทุก ๆ ปี
และมักจะเป็นไปตามกฎของมัวร์ (Moore’s law) ทีท่ ำ� นาย
ไว้ว่าปริมาณของทรานซิสเตอร์บนวงจรรวม จะเพิ่มเป็น
เท่าตัวประมาณทุก ๆ สองปี จึงควรวางแผนจัดหาเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์สว่ นบุคคลทดแทน ทีม่ อี ายุการใช้งานมากกว่า
5 ปี และเป็นไปตามข้อแนะน�ำการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ของกระทรวงดิจิทัล
เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
2) เครื่องพิ มพ์

หน่วยงานภายในของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ มีเครือ่ งพิมพ์รวมทัง้ หมดเป็น 107 เครือ่ ง
เป็นเครือ่ งพิมพ์ ประเภทเลเซอร์ (Laser) ประเภทฉีดหมึก
(Inkjet) และประเภทความร้อน (Thermal) โดยมีช่วง
อายุการใช้งาน 0-5 ปี มีจ�ำนวน 41 เครื่อง และช่วงอายุ
การใช้งานมากกว่า 5 ปี มีจ�ำนวน 66 เครื่อง โดยทั่วไป
เครือ่ งพิมพ์ทมี่ อี ายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี มักจะมีปญ
ั หา
เกีย่ วกับการจัดหาตลับหมึกเนือ่ งจากอาจจะไม่มกี ารผลิต
แล้ ว รวมถึ ง ปั ญ หาจากการซ่ อ มบ� ำ รุ ง เพราะอะไหล่
มี จ� ำ นวนน้ อ ยและการหยุ ด ผลิ ต อะไหล่ ข องผู ้ ผ ลิ ต
เครื่องพิมพ์ เป็นต้น  

การใช้งานเครื่องพิมพ์ทั้งประเภทประเภทฉีดหมึก
และประเภทเลเซอร์รวมกันโดยเฉลีย่ หน่วยงานละ 2 – 4
เครื่อง ขึ้นอยู่กับจ�ำนวนบุคลากรและปริมาณงานด้าน
เอกสาร สอดคล้องกับหลักการพืน้ ฐานทีค่ วรมีเครือ่ งพิมพ์
อย่างน้อยหนึ่งเครื่องส�ำหรับกลุ่มงานขนาดเล็ก เมื่อ
วิ เ คราะห์ สั ด ส่ ว นจ� ำ นวนบุ ค ลากรทั้ ง หมดต่ อ จ� ำ นวน
เครือ่ งพิมพ์เป็น 2:1 ซึง่ เป็นสัดส่วนทีน่ อ้ ยมากเมือ่ เปรียบ
เทียบกับข้อมูลของ Xerox corporation (2011) ทีแ่ สดง
สัดส่วนจ�ำนวนผู้ใช้งานต่อจ�ำนวนเครื่องพิมพ์เป็น 8:11
และผลการศึกษานี้ยังชี้ให้เห็นว่า การใช้งานเครื่องพิมพ์
ผ่านระบบเครือข่าย (Network) จะช่วยเพิ่มสัดส่วนผู้ใช้
งานต่ อ จ� ำ นวนเครื่ อ งพิ ม พ์ เ ป็ น 25:1 โดยไม่ ล ด
ประสิ ท ธิ ภ าพในการท� ำ งาน และที่ ส� ำ คั ญ คื อ ช่ ว ยลด
ค่าใช้จ่ายลงอย่างน้อยร้อยละ 40 รวมทั้งการลดปริมาณ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon footprint) ประมาณ
ร้อยละ 50 ซึง่ เป็นประเด็นส�ำคัญทีป่ ระชุมรัฐภาคีอนุสญั ญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สมัยที่ 21 (Conference of the parties, COP 21)
ทีต่ อ้ งการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมีประเทศไทยเข้าร่วม
ด้วย ปัจจุบันมีการใช้เครื่องพิมพ์ทั้งผ่านระบบเครือข่าย
และไม่ผา่ นระบบเครือข่าย (Stand-alone) ตามลักษณะ
การท�ำงานของแต่ละหน่วยงาน และพิจารณาถึงการ
รักษาความลับของข้อมูลด้วย
3) เครื่องสแกนเอกสาร (Scanner)

ปัจจุบนั ภายในหน่วยงานนิยมท�ำการสแกนเอกสารด้วย
เครือ่ งพิมพ์แบบมัลติฟงั ก์ชนั และนิยมท�ำการสแกนเอกสาร
ด้วยเครือ่ งถ่ายเอกสาร (เป็นการท�ำสัญญาเช่าเครือ่ งถ่าย
เอกสารจากเอกชน) แต่อย่างไรก็ตามถ้าหน่วยงานมีความ
จ�ำเป็นต้องท�ำการสแกนเอกสารเป็นประจ�ำและเป็นจ�ำนวน
มากต่อครัง้ ควรก�ำหนดให้ใช้เครือ่ งสแกนเอกสารเฉพาะ
งานลักษณะแบบนี้ ไม่ควรใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์แบบ
มัลติฟงั ก์ชนั เพือ่ ป้องกันปัญหาคอขวด (Bottleneck) จาก
การใช้งานทีห่ ลากหลายในเครือ่ งเดียวกัน

Xerox corporation. Xerox: your proven managed print services partner. <https://www.xerox.com> (1 October 2021).

1
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2.2.2 ซอฟต์แวร์

จากการส� ำ รวจและรวบรวมข้ อ มู ล การใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และส� ำ นั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ซอฟต์แวร์ระบบ (System software)
และ 2) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application software)
ซอฟต์แวร์ระบบ (System software)
ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (Operating system) ของ
Microsoft window รุ่น Window 10 ประเภทลิขสิทธิ์ จ�ำนวน 329 ลิขสิทธิ์ ส�ำหรับใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application software)
ซอฟต์แวร์ประยุกต์คือซอฟต์แวร์ที่ได้รับการออกแบบเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท�ำงานเฉพาะอย่างตาม
ความต้องการและประโยชน์ของผู้ใช้งาน ซอฟต์แวร์ประยุกต์แบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้  
2.1) ซอฟต์แวร์ประยุกต์พื้นฐาน

ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานทั่วไปและเป็นที่นิยมใช้งาน เช่น การประมวลค�ำ  การสร้างเอกสาร ตาราง
ค�ำนวณ แผนภูมิ การน�ำเสนอ การเก็บฐานข้อมูล หรือการสื่อสาร เป็นต้น พบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของ
ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีการใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์พื้นฐาน แบ่งตามลักษณะการใช้งาน
ออกเป็น 5 กลุ่ม ดังตารางที่ 2.1
กลุ่ม
กลุ่มงานส�ำนักงาน
กลุ่มป้องมัลแวร์
กลุ่มเว็บเบราว์เซอร์
กลุ่มบีบอัดไฟล์

กลุ่มงานมัลติมีเดีย

ชื่อซอฟต์แวร์ประยุกต์พื้นฐาน

รุ่น

ชนิด

Microsoft office 2007

Service pack 2

ลิขสิทธิ์ จ�ำนวน 329
ลิขสิทธิ์

Adobe acrobat reader

เวอร์ชันล่าสุด

ฟรีแวร์

Bitdefender antivirus

GravityZone

ลิขสิทธิ์ จ�ำนวน 280
ลิขสิทธิ์

Chrome

เวอร์ชันล่าสุด

ฟรีแวร์

Firefox

เวอร์ชันล่าสุด

ฟรีแวร์

WinRAR

เวอร์ชันล่าสุด

ฟรีแวร์

7-zip

เวอร์ชันล่าสุด

ฟรีแวร์

GOM

เวอร์ชันล่าสุด

ฟรีแวร์

VLC

เวอร์ชันล่าสุด

ฟรีแวร์

PhotoScape

เวอร์ชันล่าสุด

ฟรีแวร์

ตารางที่ 2.1 ซอฟต์แวร์ประยุกต์พ้ื นฐานที่ใช้ในศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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2.2) ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะด้าน

ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ดำ� เนินการจัดซือ้ ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะด้าน รวมทัง้ ด�ำเนินการ
จั ด จ้ า งพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ ป ระยุ ก ต์ เ ฉพาะด้ า นขึ้ น มาเพื่ อ สนั บ สนุ น ภารกิ จ ของคณะตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
และการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รายละเอียดของซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะด้านมีดังนี้  

ระบบสารสนเทศเพื่ อการบริหารองค์กร
(e-Office)

เป็นระบบด้านการบริหาร ประกอบด้วย 1) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2) ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
3) ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 4) ระบบงานหรือโครงการและงบประมาณ 5) ระบบพัสดุและครุภัณฑ์
6) ระบบบัญชีและการเงิน 7) ระบบจองห้องประชุม 8) ระบบขอใช้ยานพาหนะ 9) ระบบแจ้งปัญหาและซ่อมบ�ำรุง
และ 10) ระบบตารางนัดหมาย ดังภาพที่ 2.3

ภาพที่ 2.3 ระบบสารสนเทศเพื่ อการบริหารองค์กร (e-Office)

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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ระบบบริหารจัดการงานคดี

(Case management system, CMS)
เป็นระบบงานด้านคดี สามารถใช้ด�ำเนินงานด้านคดีได้ตั้งแต่การรับค�ำร้องจนถึงค�ำสั่ง และค�ำวินิจฉัย ดังภาพที่ 2.4

ภาพที่ 2.4 ระบบบริหารจัดการงานคดี
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ระบบรับค�ำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์
และให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Filing and e-Service system)

เป็นระบบที่รองรับการยื่นค�ำร้องใหม่ค�ำร้องเพิ่มเติมค�ำชี้แจง หรือเอกสารอื่นใดเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
และติดตามคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ กับภาคประชาชน โดยประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าของคดีของตนเอง
ได้ ในรูปแบบร้อยละความคืบหน้า ซึ่งจะสัมพันธ์กันกับการด�ำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในระบบบริหารจัดการงานคดี
ดังภาพที่ 2.5

ภาพที่ 2.5 ระบบรับค�ำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์และให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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ระบบสืบค้นค�ำวินิจฉัยและค�ำสั่ง
(Case searching system)

เป็นระบบทีร่ วบรวมค�ำสัง่ และค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยจะสัมพันธ์กนั กับค�ำวินจิ ฉัยและค�ำสัง่ ทีจ่ ดั ท�ำขึน้
ในระบบบริหารจัดการงานคดี ดังภาพที่ 2.6

ภาพที่ 2.6 ระบบสืบค้นค�ำวินิจฉัยและค�ำสั่ง
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ระบบห้องออกนั่งพิ จารณาคดี
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Courtroom)

เป็ น ระบบที่ ใ ช้ ใ นช่ ว งเวลาการออกนั่ ง พิ จ ารณาคดี โดยสามารถดึ ง ข้ อ มู ล ของคดี ที่ อ อกนั่ ง มาจากระบบ
บริหารจัดการงานคดีได้อย่างอัตโนมัติ เพื่อประกอบการออกนั่ง และสามารถ Chat ปรึกษากันได้ระหว่างตุลาการ
และเจ้าหน้าที่ ในช่วงการออกนั่งพิจารณาคดี มีระบบ VDO conference ในการสืบพยาน หรือพิจารณาคดีทางไกล
รวมถึงการดูภาพบรรยากาศในห้องออกนั่งพิจารณาคดี และภาพที่ถ่ายทอดสดได้ ดังภาพที่ 2.7

ภาพที่ 2.7 ระบบห้องออกนั่งพิ จารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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ระบบถอดเสียงอัตโนมัติภาษาไทย
(Thai automatic transcription system)

เป็นระบบทีใ่ ช้ในการถอดเสียงการออกนัง่ พิจารณาคดี หรือการประชุมได้อย่างอัตโนมัติ และสามารถให้เจ้าหน้าที่
ร่วมแก้ไขการถอดเสียงได้พร้อมกันหลายคน ดังภาพที่ 2.8

ภาพที่ 2.8 ระบบถอดเสียงอัตโนมัติภาษาไทย
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ระบบกล้องวงจรปิดและระบบ
รักษาความปลอดภัยการเข้า-ออกอาคาร
(CCTV and access control system)

เป็นระบบที่ใช้บริหารจัดการกล้องวงจรปิดทั้งหมดขององค์กร และก�ำหนดผู้มีสิทธิ์การเข้าและออกประตู
ของทุกห้องในองค์กร ดังภาพที่ 2.9

ดังภาพที่ 2.9 ระบบกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัยการเข้าและออกอาคาร
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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ระบบเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นระบบประชาสัมพันธ์ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเผยแพร่ค�ำวินิจฉัยและค�ำสั่งศาล
กฎหมายและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องให้กับประชาชนทั่วไป ดังภาพที่ 2.10

ภาพที่ 2.10 ระบบเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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ระบบติดตามเครือข่ายภายในองค์กร
(Network Monitoring System)

เป็นระบบแสดงผลและติดตามการท�ำงานของระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์และระบบเครือข่าย
รวมทั้งเฝ้าระวังภัยคุมคามจากภายนอก ดังภาพที่ 2.11

ภาพที่ 2.11 ระบบติดตามเครือข่ายภายในองค์กร

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(e-Mail) ใหม่

เป็นระบบให้บริการ e-Mail ของส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อรองรับกับ IPv6
ดังภาพที่ 2.12

ภาพที่ 2.12 ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ใหม่
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ระบบศูนย์รวมค�ำวินิจฉัยและค�ำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญทั่วโลก
(Intelligent search system for international
constitutional court rulings, ISS)

เป็ น ระบบที่ ร วบรวมค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ค� ำ สั่ ง และบทความของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และองค์ ก รเที ย บเท่ า ทั่ ว โลก
ไว้ในที่เดียวกัน หรือเรียกได้ว่าเป็น International constitutional court rulings hub ที่ผู้สนใจจะสามารถค้นหา
ค�ำวินิจฉัย ค�ำสั่ง และบทความจากศาลรัฐธรรมนูญและองค์เทียบเท่าทั่วโลกได้ในที่เดียว ซึ่งจะเป็นการช่วยลด
ระยะเวลาการค้นหาและอ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้สนใจ

ระบบตอบค�ำถามอัตโนมัติอัจฉริยะ (Intelligent chatbot)
เป็นระบบที่ช่วยเสริมในการปฏิบัติงานในส่วนของการตอบค�ำถามเชิงพื้นฐาน แนะน�ำวิธีการยื่นค�ำร้องด้วย
วิธตี า่ ง ๆ กระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องในการยืน่ ค�ำร้อง หรือข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึ่งจะช่วยให้สามารถรองรับความต้องการของประชาชนที่มีจ�ำนวนมากได้อย่างทั่วถึง รวมถึงเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่
สามารถอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการสอบถามข้อมูล หรือปรึกษาคดีที่มีความซับซ้อน

ระบบฐานข้อมูลและบริการศาลรัฐธรรมนูญอัจฉริยะ
(UniCon, Intelligent hub and one-stop service)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

ส่วนการวิเคราะห์และเรียนรู้การใช้งานระบบของผู้ใช้งาน (Adaptive personalized widget)  
ส่วนการวิเคราะห์ Content recommendation (Trending และ Personalized suggestion)
ระบบศูนย์รวมงานวิจยั ของศาลรัฐธรรมนูญ (Collections of international constitutional journals and articles)
ระบบศูนย์รวมค�ำแปลของค�ำวินจิ ฉัยและค�ำสัง่ ของศาลรัฐธรรมนูญทัว่ โลก (International constitutional
court rulings and decisions translation)
ระบบศูนย์รวมรัฐธรรมนูญ วิธีพิจารณา และบรรทัดฐานของศาลรัฐธรรมนูญทั่วโลก (Collections of
international constitutions)
ระบบรับเรื่องการปรึกษาคดี (Case consulting)
ระบบจัดเก็บเอกสารที่สนใจจากในระบบไว้ในกล่องส่วนตัว (Keep)
ส่วนการเชื่อมต่อและใช้งานระบบศูนย์รวมค�ำวินิจฉัยและค�ำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญทั่วโลก (Intelligent
search system)
ส่วนการเชื่อมต่อระบบยื่นค�ำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์และการแจ้งเตือนความคืบหน้าด้านคดี (e-Filing and
e-Service)
ส่วนการเชื่อมต่อและติดตามคดี (Case tracking)
ส่วนการเชื่อมต่อและแสดงภาพและเสียงของการถ่ายทอดสดการออกนั่งพิจารณาคดี (VDO streaming)
ส่วนการเชื่อมต่อและใช้งานระบบตอบค�ำถามอัจฉริยะ (Intelligent chatbot)
ส่วนการวิเคราะห์และค�ำนวณ Journal impact ของบทความ

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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2.2.3 ศูนย์คอมพิ วเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย
1) ศูนย์คอมพิ วเตอร์แม่ข่าย
ศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตัง้ อยูใ่ นศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ)์ เป็นพืน้ ทีส่ ำ� หรับระบบเซิรฟ์ เวอร์เป็นศูนย์รวมอุปกรณ์สอื่ สาร
สายสัญญาณ และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีระบบและอุปกรณ์สนับสนุนการท�ำงาน
ของระบบเครือข่าย ดังตารางที่ 2.2 และภาพที่ 2.13
ตารางที่ 2.2 อุปกรณ์ประกอบศูนย์คอมพิ วเตอร์แม่ข่ายของศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ล�ำดับที่

32

รายการ

ยี่ห้อ

รุ่น

จ�ำนวน

1.

เครื่องส�ำรองไฟฟ้าขนาด 20 kVA
และแบตเตอรี่ 40 ชุด

Blueline

PTP20

1 ระบบ

2.

เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นชนิดน�้ำเย็น

STULZ

ASD300CW

2 เครื่อง

3.

ระบบตรวจจับการรั่วซึมของน�้ำ

Water sense

LDI-IM

1 ระบบ

4.

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

Notifier

RP-2002(E)

1 ระบบ

5.

ระบบตรวจจับควันไฟความไวสูง

Stratos

Micra25

1 ระบบ

6.

ระบบเฝ้าดูและแจ้งเตือนอัตโนมัติ

Telealarm

SM01

1 ระบบ
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ภาพที่ 2.13 ศูนย์คอมพิ วเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

33

02

2) โครงสร้างของระบบเครือข่ายของศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตของผูใ้ ห้บริการ คือ บริษทั ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และมีไฟร์วอลล์ (Firewall) จ�ำนวน 2 เครือ่ ง
เพื่อท�ำหน้าที่รักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยไฟร์วอลล์เครื่องแรกจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับเครือข่าย
DMZ กับ Internet และไฟร์วอลล์เครือ่ งทีส่ องจะรักษาความมัน่ คงปลอดภัยให้กบั เครือข่ายของเครือ่ งแม่ขา่ ย ร่วมกับ
เครือข่ายของผูใ้ ช้งานภายในส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ส�ำหรับการบริหารปริมาณการใช้ (Traffic data) งานเครือข่าย
มีการใช้อุปกรณ์ Bandwidth management คอยควบคุม และใช้อุปกรณ์ Wireless controller ในการควบคุม
การใช้งานในเครือข่ายไร้สาย โครงสร้างของระบบเครือข่ายประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังภาพที่ 2.14
Rack Floor 7

Rack Floor 8

Rack Floor 9

Rack Floor 4

Rack Floor 5

Rack Floor 6

Rack Floor 1

Rack Floor 2

Rack Floor 3

Router TOT

Firewall
Huawei

Bandwidth
management

Switch DMZ Zone

Firewall
Checkpoint

Wireless Controler

DMZ Zone

Core Switch

Server Internal Zone

ภาพที่ 2.14 โครงสร้างของระบบเครือข่ายของศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน
และความต้องการระบบสารสนเทศ

3) ระบบบริหารจัดการเครือข่าย
ทำ�หน้าที่บริหารจัดการ ติดตาม และตรวจสอบการทำ�งานของระบบเครือข่าย รวมทั้งการทำ�งานของเซิร์ฟเวอร์
ระบบบริหารจัดการเครือข่ายมีรายละเอียดดังตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 รายละเอียดของระบบบริหารจัดการเครือข่าย
ล�ำดับ

รายการ

ยี่ห้อ

รุ่น

จ�ำนวน

1.

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครือข่าย

Manage Engine

OpManager

100 ลิขสิทธิ์

2.

ซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์

Manage Engine

Firewall Analyzer

1 ลิขสิทธิ์

3.

ระบบตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์

HP

DL380G8

1 ชุด

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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2.3

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล

การศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลสภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กรกับการจัดท�ำแผนดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่มีความเชื่อมโยงกับนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิรปู ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กฎหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ เป็นต้น สรุปเป็นภาพรวม
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ การบริหารงานและบริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั , การพัฒนาโครงสร้างดิจทิ ลั , การพัฒนาคน
ด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และการพัฒนาความมัน่ คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2.4
ตารางที่ 2.4 ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำแผนดิจิทัล
ของศาลรัฐธรรมนูญ

ความเกี่ยวข้องแต่ละด้าน

นโยบายภาครัฐ

การบริหารงาน
การพัฒนา
การพัฒนาคน การพัฒนา
และบริการ
โครงสร้างดิจิทัล ด้านเทคโนโลยี ความมั่นคง
ปลอดภัย
ประชาชนด้วย
ดิจท
ิ ัล
ด้
า
นเทคโนโลยี
เทคโนโลยีดิจิทัล
ดิจิทัล

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561–2580









แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561–2580





แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2561–2565











แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560–2564









แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562–2565



–

–



กรอบนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561–2580

















–







–



–

–

พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ. 2560









พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562





–



พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
พ.ศ. 2562

–

–

–







–



–



–



นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล





–

แผนปฏิบัติราชการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2563-2565










แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561–2565
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอาเซียน ปี 2563
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ
ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2544
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2.4

สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน
และความต้องการระบบสารสนเทศ

การรวบรวมข้อมูลความต้องการด้าน
เทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ล
ั ของผูบ
้ ริหารและบุคลากร

การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารเพือ่ รับนโยบาย วิสยั ทัศน์ และความต้องการด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั จาก
ผู้บริหารของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งหน่วยงานระดับส�ำนักในสังกัดส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ มีรายละเอียดดังนี้

2.4.1 ผู้บริหารของศาลรัฐธรรมนูญ
1) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม
ศาลรัฐธรรมนูญมีนโยบายเกีย่ วกับการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั กับกระบวนการยุตธิ รรม และสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เศรษฐกิจดิจทิ ลั (Digital economy) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรปู ประเทศ แผนแม่บทการบริหารงานยุตธิ รรมแห่งชาติ และแผนต่าง ๆ เกีย่ วข้อง
รวมทัง้ มีการเตรียมตัวและปรับตัวให้พร้อมรองรับการน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาประยุกต์ใช้งานในองค์กร (Digital transformation)
และพร้อมจะเป็นองค์กรทีข่ บั เคลือ่ นด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั (Digital organizations)
ศาลรัฐธรรมนูญได้เริม่ น�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สมัยใหม่ หรือ IoT (Internet of things) มาช่วยพัฒนาระบบ e-Court room
ให้มมี าตรฐาน น่าเชือ่ ถือ และโปร่งใส่ ในช่วงเวลาการออกนัง่ พิจารณาคดีจะสามารถดึงข้อมูลของคดีจากระบบบริหาร
งานคดี (Case management system, CMS) แบบอัตโนมัติ และสามารถ Chat ปรึกษากันได้ระหว่างตุลาการและ
เจ้าหน้าที่ มีระบบ VDO conference ในการสืบพยานหรือพิจารณาคดีทางไกล รวมถึงการดูภาพบรรยากาศในห้อง
ออกนัง่ พิจารณาคดี และภาพทีถ่ า่ ยทอดสดได้
ศาลรัฐธรรมนูญควรด�ำเนินการพัฒนาระบบสืบค้นค�ำวินิจฉัยและค�ำสั่ง เพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนรวมถึง
ผูท้ สี่ นใจ ซึง่ เป็นระบบทีร่ วบรวมค�ำวินจิ ฉัยและค�ำสัง่ ของศาลรัฐธรรมนูญ โดยจะสัมพันธ์กนั กับระบบบริหารจัดการงานคดี
ในวันข้างหน้าจะเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และจ�ำเป็นต้องมีระบบวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data analytics) และมี
การเชือ่ มโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สมัยใหม่สามารถ
ช่วยให้ระบบท�ำงานได้รวดเร็ว มีเสถียรภาพ มีความน่าเชือ่ ถือ และทีส่ ำ� คัญฐานข้อมูลมีความมัน่ คงปลอดภัยด้วย อย่างไรก็
ดี
คาดหวังว่าเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะน�ำมาใช้งานควรเป็นเทคโนโลยีท่ีใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน แต่มีประสิทธิภาพสูง
เหมาะกับลักษณะงานด้านต่าง ๆ ของศาลรัฐธรรมนูญ

2) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศ. ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
การเตรียมความพร้อมเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital organization) ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยอ�ำนวยความสะดวก
ในการท�ำงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ บุคลากร และงานบริการประชาชน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น
การจัดหาฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ การปรับปรุงระบบโครงข่าย หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้อง
กับกฎหมายหรือมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง และการส่งเสริมบุคลากรให้มคี วามรูแ้ ละความสามารถด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เป็นต้น
แนวทางของการพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีเ่ กีย่ วข้องกับศาลรัฐธรรมนูญ ได้แก่ การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้
เชื่อมโยงเข้ากับระบบ e–Library ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนาระบบการติดตามการปฏิบัติงาน
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีความมั่นคงปลอดภัย การเชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องประกอบการวินจิ ฉัยของคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ และการพัฒนาเพิ่มช่องทางหรือแพลตฟอร์มให้ประชาชนสามารถติดต่อกับศาลรัฐธรรมนูญด้วย
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพิม่ ขึน้ เป็นต้น ซึง่ คาดหวังว่าการน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาขับเคลือ่ นองค์กรจะท�ำให้เกิดการบริหารจัดการ
ภายในทีม่ ธี รรมาภิบาลและเป็นมาตรฐานสากล

2.4.2 ผู้บริหารของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
1) เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ดร.เชาวนะ ไตรมาศ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าทีร่ วบรวมข้อมูล เพือ่ สนับสนุนการพิจารณา การวินจิ ฉัย และการตัดสินคดีของ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากนีก้ ม็ เี รือ่ งของการศึกษา การวิจยั และการเผยแพร่ขอ้ มูลด้วย ซึง่ จ�ำเป็นต้องมีระบบ
บริหารจัดการข้อมูลทีม่ สี มรรถนะสูง เพราะเป็นหัวใจส�ำคัญทีช่ ว่ ยให้การปฏิบตั งิ านของคณะตุลาการศาลรัฐธรรรมนูญ
มีประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบนั ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีสว่ นร่วมในกิจกรรมปฏิรปู ประเทศ (Big rock) ด้านกระบวนการ
ยุตธิ รรม เป็นการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั กับกระบวนการยุตธิ รรม โดยอ�ำนวยความสะดวก ความรวดเร็ว แก้ปญ
ั หาความ
เหลือ่ มล�ำ 
้ ความไม่เสมอภาค ให้กบั ประชาชน
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีการเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เริ่มต้นจากการ
วางระบบและจัดท�ำแผนดิจทิ ลั ของศาลรัฐธรรมนูญ ปี 2565–2568 และการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลทีม่ สี มรรถนะ
รวมถึงการฝึกอบรมบุคลาการด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และแบ่งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เป็นช่วง (Phase) เพือ่ ให้
เกิดความต่อเนือ่ ง โดยคาดหวังให้การท�ำงานของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญทัง้ หมดอยูใ่ นรูปแบบดิจทิ ลั และเป็น e-Court
อย่างสมบูรณ์ ซึง่ ส่งผลให้การท�ำงานของบุคลากรจะมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และประชาชนจะได้รบั
ความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และลดความเหลือ่ มล�ำ 
้

่ รึกษาด้านวิชาการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
2) ทีป
่ วชาญ
รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผูท
้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ ชีย
และผู้อ�ำนวยการ หรือผู้แทน
จากการสัมภาษณ์ที่ปรึกษาด้านวิชาการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ ชีย่ วชาญ และผูอ้ ำ� นวยการ หรือผูแ้ ทน สรุปข้อมูลความต้องการด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ได้ดงั นี้
1) ควรปรับปรุงระบบงานสารสนเทศ เช่น ระบบ e-office, CMS, e-Filing and e-Service system เป็นต้น
ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนือ่ ง มีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ และสอดคล้องกับขัน้ ตอนการท�ำงานของแต่ละหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง
2) ควรพัฒนาระบบงานสารสนเทศให้รองรับการท�ำงานทัง้ หมด และมีความปลอดภัยสูงสอดคล้องกับลักษณะงาน
ที่เป็นความลับ และควรมีระบบส�ำหรับการบริหารโครงการ ติดตามความคืบหน้าหรือความก้าวหน้าของงาน
การนัดหมาย การแจ้งเตือน พร้อมทัง้ แสดงระยะเวลาทีเ่ หลือของงาน และแสดงข้อมูลเป็นรูปภาพหรือกราฟ
3) ควรจั ด หาคอมพิ ว เตอร์ แ ละซอฟต์ แ วร์ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ส อดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะงานของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน
และสนับสนุนอุปกรณ์ส�ำหรับการประชุมทางไกล
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4) ควรน�ำระบบ e-Signature มาใช้ เพื่อเพิ่มความสะดวก ความรวดเร็ว และประสิทธิภาพในการท�ำงาน และ
ชื่อโดเมนของอีเมลของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญควรสั้น เพื่อความสะดวกในการสื่อสาร
5) ควรมีระบบฐานข้อมูลกลางเพือ่ เก็บข้อมูลทีส่ ำ� คัญ และใช้ขอ้ มูลร่วมกัน และเชือ่ มโยงกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก  
6) ควรเพิ่มจ�ำนวนบุคลากรของส�ำนักเทคโนโลยีดิจิทัลให้เพียงพอกับภารกิจ
7) ควรมีการฝึกอบรมเป็นประจ�ำเกีย่ วกับการใช้ระบบงานสารสนเทศ และการแก้ปญ
ั หาเบือ้ งต้นเกีย่ วกับฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์
ตารางที่ 2.5 รายชื่อที่ปรึกษาด้านวิชาการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รองเลขาธิการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้อ�ำนวยการ หรือผู้แทน
ล�ำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง

1.

นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์

ที่ปรึกษาด้านวิชาการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

2.

นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล

รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

3.

นายมนตรี กนกวารี

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี รักษาราชการแทนรองเลขาธิการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ

4

นายอดิเทพ อุยยะพั ฒน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี

5

นายสมพงษ์ กลีบสวัสดิ์

ผู้อ�ำนวยการสํานักประธานศาลรัฐธรรมนูญ

6

นางสาวสิริยา หอมสุวรรณ

ผู้อ�ำนวยการสํานักบริหารกลาง

7

นายธนวินท์ ณ เชียงใหม่

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเทคโนโลยีดิจิทัล

8

นางสาวสาวิตรี อมรตานนท์

ผู้อ�ำนวยการสํานักบริหารและอํานวยการ

9

นางอัจฉราพร นาคสาร

ผู้อ�ำนวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา

10

นางสาวศิวาภรณ์ เฉลิมวงศ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักมาตรฐานคดีรัฐธรรมนูญ

11

นางสาวณิชาภา ภูมินายก

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักคดี 2

12

นางศรัณยา  วีระกรพานิช

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักคดี 3

13

นางสาวธาริณี มณีรอด

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักคดี 4

14

นางสาวพรพิ นี ปลูกเจริญ

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานคดี 1

15

นายอรรถวุฒิ รัตนสุภา

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานคดี 2

16

นายปฐมพงษ์ ค�ำเขียว

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานคดี 5

17

นางสาวไปรยา ทัศนสกุล

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานคดี 11

18

นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานนวัตกรรมพั ฒนา

19

นางศุจิพร เกียรติวิวัฒน์

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานพั ฒนามาตรฐานดิจิทัล

20

นายฐิติพงศ์ ฤกษ์เย็น

ผู้แทนผู้อ�ำนวยการกองวิเทศสัมพั นธ์และการต่างประเทศ

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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2.4.3 ความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร
การส�ำรวจความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยแบบสอบถาม
โดยค�ำถามลักษณะปลายปิดเป็นแบบให้คะแนน (Rating scale) ด้วยวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ก�ำหนดค่าเกณฑ์การให้
คะแนน 5 ระดับ โดยแบบสอบถามมีเนื้อหาที่ส�ำคัญประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
1) ข้อมูลทั่วไป
2) ปัญหาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน
3) ความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต
4) การประเมินความคิดเห็น ความพึงพอใจ หรือความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ผลการท� ำ แบบสอบถามความต้ อ งการด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ของบุ ค ลากรของส� ำ นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ผูท้ ำ� แบบสอบถามมีจำ� นวนทัง้ หมด 53 คน จากการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ร่วมกับการวิเคราะห์ผลการประเมินจากแบบสอบถาม แสดงให้เห็นว่า ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีจุดเด่น
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีเ่ พียงพอ มีคณ
ุ ภาพ และมาตรฐาน ได้แก่ เครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง, ซอฟต์แวร์และระบบงานสารสนเทศ, ศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย, หน่วยงานและบุคลากร
ทีด่ แู ลด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เป็นต้น และทีส่ ำ� คัญคือทัศนคติทดี่ ขี องบุคลากรในส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญทีเ่ ข้าใจและ
เห็นถึงความจ�ำเป็นของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนภารกิจและขับเคลื่อนองค์กร อย่างไรก็ตามหัวข้อที่ควร
จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป ได้แก่ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นย�ำของระบบถอดเสียง
ภาษาไทย, การเปลี่ยนชื่อโดเมนของอีเมล (@constitutionalcourt.or.th) ให้สั้นกระชับเพื่อป้องกันความผิดพลาด
ในการสื่อสารและการใช้งาน, การเพิ่มจ�ำนวนนักวิชาการคอมพิวเตอร์และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เพียงพอกับ
ภารกิจของหน่วยงาน และการจัดฝึกอบรมเพิม่ เติมความรูด้ า้ นเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ให้กบั บุคลากรเป็นประจ�ำ เพือ่ เป็นการ
เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรส�ำหรับการพัฒนาเป็นองค์กรดิจิทัลต่อไป
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2.4.4 วิเคราะห์ความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
การวิเคราะห์ความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจากข้อมูล
สถานภาพด้านเทคโนโลยีดีในปัจจุบันขององค์กร, ข้อมูลการสอบถามความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยการ
สัมภาษณ์ผู้บริหาร และข้อมูลการสอบถามความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้

1) ความต้องการด้านคอมพิ วเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่ วง

1.1) คอมพิวเตอร์ ควรจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทดแทนเครื่องที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี และ
ควรเป็นประเภทโน้ตบุ๊ค เพื่อสะดวกในการใช้งานได้ทุกที่ โดยเฉพาะในกรณีการท�ำงานจากที่บ้าน (Work from
home) และควรจัดหาคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลส�ำหรับงานประมวลผล หรืองานกราฟิก หรืองานมัลติมีเดีย ให้กับ
หน่วยงานที่มีความจ�ำเป็นต้องใช้
1.2) เครื่องพิมพ์ ควรจัดหาเครื่องพิมพ์ทดแทนเครื่องที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี และมีคุณสมบัติพิมพ์งาน
สองหน้าแบบอัตโนมัติ และควรจัดกลุ่มประเภทเครื่องพิมพ์ให้รองรับการท�ำงานของแต่ละกลุ่มงาน ทั้งเครื่องพิมพ์
ประเภทเลเซอร์ และเครื่องพิมพ์ประเภทหมึก
1.3) เครื่องสแกนเอกสาร ควรจัดหาเครื่องสแกนเอกสารทดแทนเครื่องที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี และมี
คุณสมบัติสแกนเอกสารสองหน้าแบบอัตโนมัติ
1.4) เครื่องถ่ายส�ำเนาเอกสาร ปัจจุบันนี้ใช้วิธีการเช่าจากบริษัทเอกชน และมีคุณสมบัติสามารถพิมพ์ และสแกน
เอกสาร และถ่ายส�ำเนาเอกสารได้
1.5) เครือ่ งส�ำรองไฟฟ้า ควรจัดหาเครือ่ งส�ำรองไฟฟ้าให้กบั คอมพิวเตอร์สว่ นบุคคลประเภทตัง้ โต๊ะเฉพาะทีจ่ ำ� เป็น
ก่อน เนือ่ งจากแบตเตอรีข่ องเครือ่ งส�ำรองไฟฟ้ามีอายุการใช้งานโดยเฉลีย่ 2 ปี และมีแนวโน้มทีจ่ ะทยอยจัดหาเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลประเภทโน้ตบุ๊คให้กับบุคลากรทุกคนทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลประเภทตั้งโต๊ะ
ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี
1.6) เครื่องปั่นไฟฟ้า ควรพิจารณาใช้เครื่องปั่นไฟฟ้าส�ำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายได้
อย่างน้อย 4 ชั่วโมง เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบในกรณีไฟฟ้าดับ
1.7) อื่น ๆ เช่น ควรมีอุปกรณ์ส�ำรองที่มีคุณภาพและพร้อมใช้งาน หรืออุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการประชุมแบบ
ออนไลน์ เป็นต้น

2) ความต้องการด้านซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์พ้ื นฐาน

ควรใช้และอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ให้เหมือนกันทั้งองค์กร จัดหาซอฟต์แวร์ส�ำหรับการ
ประชุมทางไกลหรือแบบออนไลน์ให้เพียงพอ และพิจารณาใช้ระบบประชุมทางไกล

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

41

02

3) ความต้องการด้านซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะด้าน
หรือระบบงานสารสนเทศ

3.1) ควรพัฒนาระบบงานสารสนเทศให้ใช้ได้อย่างสมบูรณ์และลดการใช้กระดาษในกระบวนการท�ำงาน เช่น
e-Office, CMS, e-Filing and e-Service และอื่น ๆ เป็นต้น
3.2) ควรจัดหาซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะด้านให้กับกลุ่มงานที่มีความจ�ำเป็นต้องใช้เป็นประจ�ำ  เช่น ซอฟต์แวร์
ประยุกต์เฉพาะด้านกราฟิก (Photoshop, illustrator, premiere pro หรือออกแบบสิง่ พิมพ์) หรือซอฟต์แวร์ประยุกต์
เฉพาะด้านมัลติมีเดียขั้นสูง เป็นต้น
3.3) ควรพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นย�ำของระบบถอดเสียงภาษาไทย
3.4) ควรพิจารณาน�ำ  e-Signature และระบบฐานข้อมูลกลาง และระบบเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ (Cloud)
มาประยุกต์ใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวก และรวดเร็วในการท�ำงาน

4) ความต้องการด้านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบเครือข่าย

4.1) ควรพิจารณาเลือกผู้ให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการให้บริการ
ที่สะดวกและรวดเร็ว
4.2) ควรพิจารณาใช้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
4.3) ควรพิจารณาใช้ระบบคลาวด์เพื่อจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูล

5) ความต้องการด้านการฝึกอบรมหรือเพิ่ มเติมความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล
5.1) ควรมีการฝึกอบรมการใช้งานระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ อย่างสม�่ำเสมอ

5.2) ควรมีการฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการท�ำงานอย่างสม�่ำเสมอ
5.3) ควรมีการฝึกอบรมการใช้งาน การดูแลรักษาและแก้ปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อย่างสม�่ำเสมอ
5.4) ควรมีการอบรมด้านกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั โดยเฉพาะด้านการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์

6) ความต้องการด้านบุคลากรของส�ำนักเทคโนโลยีดิจิทัล

6.1) ควรเพิ่มจ�ำนวนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เพียงพอกับภารกิจของหน่วยงาน

6.2) ควรเพิ่มเติมความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงลึก เช่น Big data analysis, AI, Cloud computing เป็นต้น
ให้กบั บุคลากรของส�ำนักเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ด้วยการเข้ารับการฝึกอบรมในหน่วยงานราชการหรือเอกชนจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
เช่น ส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือส�ำนักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
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2.5
				

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกองค์กร (SWOT analysis)
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  

INTERNAL FACTORS

จากผลการศึกษา สามารถสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคจากสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก
องค์กรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญและสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ ดังภาพที่ 2.15

ภาพที่ 2.15 การวิเคราะห์ SWOT
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จุดแข็ง

จุดอ่อน

(Strengths, S)

(Weaknesses, W)

S1: องค์กรมีความน่าเชื่อถือ
สู ง มี โ ครงสร้ า งองค์ ก รและ
นโยบายที่ ชั ด เจนด้ า นการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากร
มี ค ว า ม รู้ ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ

W1: ไม่ มี ก ารติ ด ตามหรื อ
ประเมิ น ความสำ�เร็ จ ของ
นโยบายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ของสภาวะแวดล้อม
ภายในองค์กร

S2: มี ร ะบบงานสารสนเทศ
สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
บุ ค ลากร และงานบริ ก าร
ประชาชนด้วยข้อมูลทีน่ า่ เชือ่ ถือ
และโปร่งใส
S3: มี ค วามสะดวกและ
รวดเร็วในการให้บริการหรือ
แก้ ไขปั ญ หาด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับบุคลากรใน
องค์กร
S4: บุ ค ลากรของสำ�นั ก
เทคโนโลยีดิจิทัลมีความรู้และ
ความสามารถเพี ย งพอด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
S5: บุ ค ลากรในองค์ ก รส่ ว นมากมี ทั ศ นคติ เ ห็ น ประโยชน์
และสนับสนุนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศสำ�หรับงานด้านต่าง ๆ

ของสภาวะแวดล้อม
ภายในองค์กร

อุปสรรค

ของสภาวะแวดล้อม
ภายนอกองค์กร

ของสภาวะแวดล้อม
ภายนอกองค์กร

(Opportunities, O)

O1: คนรุ่นใหม่มีความรู้และ
สามารถพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และประชาชนมี
แนวโน้มใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ ติดต่อ ติดตาม และสอบถาม
W2: ระบบงานสารสนเทศ ข้ อ มู ล กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ
ด้ า นการบริ ก ารประชาชน เพิ่มขึ้น
มีผู้ใช้งานน้อย
O2: เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
W3: จำ�นวนบุ ค ลากรของ อุปกรณ์ และเครือข่ายไร้สาย
สำ� นั ก เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล ความเร็วสูงมีคณ
ุ ภาพ มาตรฐาน
ไม่เพียงพอ และขาดความรูด้ า้ น และความปลอดภัย ราคาถูกลง
เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงลึก และเข้าถึงได้งา่ ย สามารถนำ�มา
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
W4: บุ ค ลากรในองค์ ก ร ของบุคลากรและการบริการ
ส่วนมากขาดความรู้ด้านการ ประชาชน
ใช้งานคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
ต่อพ่วง ระบบงานสารสนเทศ O3: มีผเู้ ชีย่ วชาญหรือทีป่ รึกษา
การดูแลรักษาเบื้องต้น และ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเทคโนโลยี เชิ ง ลึ ก ให้ กั บ องค์ ก ร รวมทั้ ง
สารสนเทศ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ใช้ฝึกอบรม
บุคลากร
W5: มีแนวโน้มใช้งบประมาณ
เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ การบำ�รุ ง รั ก ษา O4: มีนโยบายและแผนของ
อุ ป กรณ์ ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ รัฐบาลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ
แม่ข่าย ระบบเครือข่าย และ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบงานสารสนเทศ
ของหน่วยงานภาครัฐ

S6: ได้รับงบประมาณสำ�หรับ
ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเพียงพอทุกปี
และมีแนวโน้มได้รับเพิ่มขึ้น
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(Threats, T)

T1: ประชาชนหรื อ บุ ค คลที่
สนใจติ ด ต่ อ กั บ หน่ ว ยงานรั ฐ
ด้วยแพลตฟอร์มทีห่ ลากหลาย
หลายภาษา และประชาชน
จำ�นวนมากไม่ ส ามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้
T2: มี ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล
ข่าวสารที่ไม่เป็นความจริงใน
สังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
T3: มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศกระทำ�ความผิด
T4: เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายและเปลี่ยนแปลง
เร็วเกินไป ส่งผลให้กฎหมาย
หรื อ มาตรฐานเปลี่ ย นแปลง
ตามไม่ทัน ความแตกต่างของ
มาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูล
หน่ ว ยงานภาครั ฐ รวมทั้ ง
อุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น ของ
ล้าสมัย
T5: การแปลงข้อมูลใหม่และ
ข้อมูลเก่าจำ�นวนมากให้เป็น
รูปแบบดิจิทัลต้องใช้บุคลากร
และเวลามาก

สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน
และความต้องการระบบสารสนเทศ

จุดแข็ง

(Strengths, S)

ของสภาวะแวดล้อม
ภายในองค์กร

S7: มี จำ�นวนคอมพิ ว เตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพียงพอ
มีคุณสมบัติเหมาะกับลักษณะ
งานสำ�นักงาน มีความเสถียร
และพร้อมใช้งาน
S8: มีซอฟต์แวร์สำ�หรับงาน
สำ�นั ก งานที่ ถู ก ลิ ข สิ ท ธิ์ แ ละ
เพียงพอต่อการใช้งาน
S9: มี ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์
แม่ ข่ า ยและระบบเครื อ ข่ า ย
มี ม าตรฐาน ความปลอดภั ย
ความเร็ว ความเสถียร ความ
พร้อมใช้งาน และครอบคลุม
ทุกพื้นที่ทำ�งาน
S10: มี แ ผนบำ�รุงรัก ษาและ
มี ก ารจ้ า งบริ ษั ท ที่ เชี่ ย วชาญ
ดูแล ศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ระบบเครือข่าย และระบบงาน
สารสนเทศ
S11: การมี ส่ ว นร่ ว มของ
บุ ค ลากรในการจั ด ทำ�แผน
ยุทธศาสตร์ รวมทั้งแผนดิจิทัล
ของศาลรัฐธรรมนูญ

จุดอ่อน

(Weaknesses, W)
ของสภาวะแวดล้อม
ภายในองค์กร

โอกาส

อุปสรรค

ของสภาวะแวดล้อม
ภายนอกองค์กร

ของสภาวะแวดล้อม
ภายนอกองค์กร

(Opportunities, O)

(Threats, T)

W6: ไม่มรี ะบบฐานข้อมูลกลาง O5: มีกฎหมายและข้อบังคับ
สำ�หรับระบบงานสารสนเทศ ที่ ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องปฏิบัติตาม
W7: ไม่มสี ว่ นร่วมของบุคลากร
ในหน่วยงานต่าง ๆ กับการ O6: มี ม าตรฐานและแนว
พัฒนาระบบงานสารสนเทศ ป ฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจ น เ กี่ ย ว กั บ
ทำ�ให้ ร ะบบงานสารสนเทศ เทคโนโลยี ส ารสนเทศให้
ไม่สอดคล้องกับการใช้งานของ สอดคล้องและตรงกัน
บุคลากร

T6: สภาพเศรษฐกิจมีแนวโน้ม
ชะลอตั ว และมี ผ ลกระทบ
ต่อการพิจารณางบประมาณ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

W8: ไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภายนอก

T8: การปฏิ บั ติ ใ ห้ ค รบถ้ ว น
ตามกฎหมาย หรือมาตรฐาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี
สารสนเทศใช้ ง บประมาณ
เวลา และบุคลากรเพิ่มขึ้น

W9: ไม่มกี ารทำ�สถาปัตยกรรม
องค์กร หรือไม่มแี ผนเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล ขององค์ ก ร และไม่ มี
แผนฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้กับบุคลากร
W10: ไม่ มี ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้
ครบถ้วนตามกฎหมาย และ
มาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

T7: การเปลี่ ย นแปลงทาง
การเมื อ ง ส่ ง ผลต่ อ นโยบาย
แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
หน่วยงานภาครัฐ

T9: การของบประมาณตาม
ระเบี ย บราชการต้ อ งดำ�เนิ น
การล่วงหน้าและใช้เวลานาน

S12: มีการเชือ่ มโยงของข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภายในด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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2.6

การวิเคราะห์กลยุทธ์ (TOWS matrix)
ของแผนดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ

TOWS matrix เป็นเครื่องมือที่ได้รับการพัฒนามาจากกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภายในขององค์กร (SWOT analysis) โดยทำ�การจับคู่ด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกันสร้างความสัมพันธ์กัน เพื่อสร้างกลยุทธ์
(Strategy) ที่เหมาะสมสำ�หรับองค์กร โดยมีรายละเอียด ดังภาพที่ 2.16 และ 2.17
1) จุดแข็งกับโอกาส เพื่อสร้างกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive strategy)  
2) จุดแข็งกับอุปสรรค เพื่อสร้างกลยุทธ์เชิงป้องกัน (Diversification strategy)
3) จุดอ่อนกับโอกาส เพื่อสร้างกลยุทธ์เชิงแก้ไข (Turnaround-oriented strategy)
4) จุดอ่อนกับอุปสรรค เพื่อสร้างกลยุทธ์เชิงรับ (Defensive Strategy)

ภาพที่ 2.16 การวิเคราะห์ TOWS matrix

ภาพที่ 2.17 ความสัมพั นธ์ของ TOWS matrix เพื่ อสร้างกลยุทธ์
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สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน
และความต้องการระบบสารสนเทศ

1) กลยุทธ์เชิงรุก  
เป็นการเอาจุดแข็งขององค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับโอกาสที่ได้รับจากภายนอก
1.1) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
และบุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (S1/S2/S5/S6/S11/S12–O1/O2/O3/O4/O5/O6)
1.2) การพัฒนายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้วยนวัตกรรมเพื่อเป็นองค์กรดิจิทัล (S4/S7/S8/S9/S10/S11–O2/
O4/O5/O6)
1.3) การพัฒนาบุคลากรของส�ำนักเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงลึก (S1/S3/S4–O3)

2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน
เป็นการเอาจุดแข็งขององค์กรมาป้องกันหรือหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบที่เกิดจากอุปสรรคที่ได้รับจากภายนอก
2.1) การพัฒนาระบบงานสารสนเทศด้านการบริการประชาชน และเพิม่ ช่องทางส�ำหรับเผยแพร่ขอ้ มูลขององค์กร
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ให้ใช้งานง่าย มีความปลอดภัย รองรับหลายแพลตฟอร์ม และหลายภาษา (T1/T2–S2/S4/
S6/S9/S12)
2.2) การพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายขั้นสูง (T3–S8/S9/S10)

3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข  
เป็นการใช้ประโยชน์จากโอกาสเพื่อมาปิดจุดอ่อนขององค์กรหรือท�ำให้จุดอ่อนนั้นลดลง
3.1) การเพิ่มจ�ำนวนบุคลากรของส�ำนักเทคโนโลยีดิจิทัลให้เพียงพอกับภารกิจ (O4–W3)
3.2) การฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การดูแลรักษาเบื้องต้น
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (O3/O4/O5–W4)
3.3) การจัดท�ำสถาปัตยกรรมองค์กร และแผนเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีเ่ กีย่ วข้อง (O3/O4/O5/O6–W1/W2/W5/W7/
W9/W10)
3.4) การพัฒนาฐานข้อมูลกลางส�ำหรับการเชือ่ มโยงข้อมูลภายในและภายนอกหน่วยงานด้วยมาตรฐาน (O4/O5/
O6–W6/W8)

4) กลยุทธ์เชิงรับ
เป็นการลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นพร้อมกัน
4.1) การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (W10–T3/T4/T5/T6/T7/T8/T9)

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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การวิเคราะห์ TOWS matrix
สามารถสร้างกลยุทธ์ทั้งหมดได้ดังนี้
1) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และบุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
2) การพัฒนายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้วยนวัตกรรมเพื่อเป็นองค์กรดิจิทัล
3) การพัฒนาบุคลากรของส�ำนักเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงลึก
4) การพัฒนาระบบงานสารสนเทศด้านการบริการประชาชน และเพิ่มช่องทางส�ำหรับเผยแพร่ข้อมูล
ขององค์กรให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ให้ใช้งานง่าย มีความปลอดภัย รองรับหลายแพลตฟอร์ม และหลายภาษา
5) การพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายขั้นสูง
6) การเพิ่มจ�ำนวนบุคลากรของส�ำนักเทคโนโลยีดิจิทัลให้เพียงพอกับภารกิจ
7) การฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การดูแลรักษาเบื้องต้น
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
8) การจัดท�ำสถาปัตยกรรมองค์กร และแผนเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง
9) การพัฒนาฐานข้อมูลกลางส�ำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลภายในและภายนอกหน่วยงานด้วยมาตรฐาน
10) การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิเคราะห์และจัดกลุม่ กลยุทธ์ทงั้ หมดเป็นยุทธศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้องกันเป็น 4 ยุทธศาสตร์ หรือ 4S เพือ่ เป็นแนวทาง
การพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายแบบบรูณาการทั้งภายในและภายนอกส�ำนักงาน
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 Smart infrastructures ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 Smart processes  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Smart services และยุทธศาสตร์ที่ 4 Smart people ดังภาพที่ 2.18

ภาพที่ 2.18 การเชื่อมโยงการวิเคราะห์ SWOT และ TOWS matrix กับยุทธศาสตร์
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03

สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน
และความต้องการระบบสารสนเทศ

แนวทางการพั ฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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วิเคราะห์ความต้องการระบบเทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ล
ั ด้วยหลักการของสถาปัตยกรรมองค์กร
(Enterprise architecture, EA) ด้วยเทคนิค The open group architecture
framework (TOGAF) ดังภาพที่ 3.1

1) สถาปัตยกรรมธุรกิจ (Business architecture) คือกลยุทธ์และทิศทางขององค์กร
2) สถาปัตยกรรมข้อมูล (Data architecture) คือโครงสร้างข้อมูลขององค์กร
3) สถาปัตยกรรมระบบงาน (Application architecture) คือส่วนประกอบของระบบงาน หน้าที่และความ
เกี่ยวข้องของแต่ละระบบงาน
4) สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี (Technology architecture) คือโครงสร้างพืน้ ฐานด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของระบบ

ภาพที่ 3.1 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรด้วยเทคนิค TOGAF

จากหลักการของ TOGAF การวางแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาล
รัฐธรรมนูญจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ Smart infrastructure, Smart processes, Smart
services และ Smart people เป็นต้น และรองรับกับการปฏิบัติงานตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีม่ คี วามพร้อมใช้งานสูง ปลอดภัยจากการบุกรุกและโจมตีดว้ ยวิธกี ารต่าง ๆ มีการท�ำงานทีส่ อดคล้อง
กับข้อก�ำหนดและกฎหมาย โดยวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในองค์กรและภายนอกองค์กร แล้วจึงออกแบบ
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเป้าหมายในอนาคต (To-Be system) ซึ่งระบบเป้าหมายดังกล่าวจะมีองค์ประกอบของ
โครงสร้างพื้นฐานทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบฐานข้อมูล และระบบงาน การออกแบบในภาพรวมเชิงหลัก
สถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Conceptual design) เพื่อเสริมจุดแข็ง และแก้ไขจุดอ่อนของศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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3.1

แนวทางการพั ฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ของศาลรัฐธรรมนูญ

การพั ฒนาโครงสร้างพื้ นฐานและ
่ ค
เครือข่ายภายในทีม
ี วามพร้อมใช้งานสูง

การออกแบบโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบเครือข่ายทีม่ คี วามพร้อมใช้งานสูง จะท�ำให้ระบบท�ำงานได้อย่างต่อเนือ่ ง
ถึงแม้ว่าจะเกิดปัญหาขึ้นกับส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมและตั้งค่าพิเศษให้อุปกรณ์สามารถท�ำงาน
ทดแทนกันได้ ดังภาพที่ 3.2

ภาพที่ 3.2 แนวทางพั ฒนาโครงสร้างพื้ นฐานและเครือข่ายภายในที่มีความพร้อมใช้งานสูง

จุดที่ 1 การเชื่อมต่อจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ควรมีการแยกเส้นทางของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตออก
เป็น 2 เส้นทาง โดยเชื่อมโยงจากส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญไปยังชุมสายหลักของผู้ให้บริการ
จุดที่ 2 ควรจัดหาอุปกรณ์ Router ที่มีคุณลักษณะเหมือนกัน และตั้งค่าให้ Router ทั้งสองเครื่องสามารถท�ำงาน
ทดแทนกันได้ทันที
จุดที่ 3 ควรจัดหา Core switch ทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะเหมือนกัน และตัง้ ค่าระบบให้ Core switch ทัง้ สองเครือ่ งสามารถ
ท�ำงานทดแทนกันได้ทันที
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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จุดที่ 4 ควรจัดหาอุปกรณ์ IPS ทีจ่ ะตรวจจับรูปแบบของการโจมตีทมี่ คี วามซับซ้อน และความผิดปกติภายในระบบ
เครือข่ายได้ เช่น การตรวจสอบปริมาณการเชือ่ มต่อทีม่ จี ำ� นวนมากผิดปกติ การเชือ่ มต่อทีม่ รี ปู แบบการร้องขอข้อมูล
ที่ผิดปกติ หรือการสแกนเข้ามายัง Web application เพื่อหาช่องทางในการโจมตี เป็นต้น ควรติดตั้งอุปกรณ์ IPS
ระหว่างอุปกรณ์ Bandwidth management กับ Firewall เพื่อมุ่งเน้นตรวจสอบการโจมตีจากภายนอก หรือน�ำไป
ติดตัง้ ระหว่างเครือข่าย Server internal zone กับอุปกรณ์ Core switch เพือ่ มุง่ เน้นตรวจสอบการโจมตีทงั้ ภายนอก
และจากภายในองค์กร

3.2

การพั ฒนาระบบเครือข่ายภายนอก
และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก

ระบบเครือข่ายภายนอกของศูนย์ข้อมูลส�ำรองสารสนเทศ (Disaster recovery site, DR site) คือสถานที่เก็บ
ข้อมูลไว้สำ� หรับกูค้ นื ข้อมูลเมือ่ เกิดภัยพิบตั ติ า่ ง ๆ เช่น ไฟไหม้ น�ำ้ ท่วม การจลาจล วินาศกรรม หรือไวรัสคอมพิวเตอร์
เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ระบบสารสนเทศหลักขององค์กรไม่สามารถใช้งานได้ หลักการของ DR Site แสดงดังภาพที่ 3.3
การใช้งาน DR Site จะติดตั้งในสถานที่อื่นที่ไม่ใช่ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีโครงสร้างพื้นฐานเสมือนกับ
โครงสร้างพื้นฐานเดิม ที่มีความพร้อมและรองรับการท�ำงานได้ตลอดเวลาเมื่อเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ

ภาพที่ 3.3 หลักการของศูนย์ข้อมูลส�ำรองสารสนเทศ
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ในการพิจารณาวินจิ ฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญบางขัน้ ตอนอาจจะเกีย่ วข้องกับหน่วยงานภายนอกด้วย เช่น ผูต้ รวจ
การแผ่นดิน, ศาลยุติธรรม, ศาลปกครอง หรือศาลทหาร เป็นต้น เพื่อตรวจสอบว่าต้องมิใช่กรณีเรื่องที่อยู่ในระหว่าง
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอืน่ หรือเรือ่ งทีศ่ าลอืน่ มีคำ� พิพากษา หรือค�ำสัง่ ถึงทีส่ ดุ แล้ว เป็นต้น ในกระบวนการ
เหล่านี้จ�ำเป็นต้องมีการขอข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างหน่วยงาน
แนวทางการบูรณาการเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลภายนอกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด�ำเนินการท�ำหนังสือบันทึก
ข้อตกลง (Memorandum of understanding, MOU) ระหว่างหน่วยงาน เพื่อด�ำเนินการจัดท�ำช่องทางเชื่อมต่อ
ข้อมูลด้านคดีระหว่างกัน (Application programming interface, API) ดังภาพที่ 3.4

ภาพที่ 3.4 การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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3.3

การพั ฒนาระบบงานสารสนเทศ
เพื่ อเป็นองค์กรดิจิทัล

การพัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่อเป็นองค์กรดิจิทัลแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่

1) การจัดการข้อมูลภายในองค์กร (Enterprise content management, ECM) สามารถบริหารจัดการ
การสร้าง จัดเก็บ แบ่งปัน และก�ำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เช่น เอกสาร ไฟล์ภาพ เสียง หรือวิดีโอ เป็นต้น
การจัดท�ำระบบฐานข้อมูลกลางเพือ่ รวบรวมข้อมูลทัง้ หมดและเชือ่ งโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
ใช้สำ� หรับการบริหารจัดการด้านคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ด้านงานบริหารของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้านการศึกษา
ค้นคว้า และวิจัย ด้านการเผยแพร่ข้อมูล และด้านการบริการประชาชน รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลที่ส�ำคัญและเป็น
ความลับในลักษณะคลาวด์แบบไพรเวต (Private cloud) เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การจ�ำกัดสิทธิ์
การเข้าถึงข้อมูล และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ซึ่งเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะข้อมูลของศาลรัฐธรรมนูญ
และส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
2) การจัดการทรัพยากรภายในองค์กร (Enterprise resource planning, ERP) การวางแผนบริหารจัดการองค์กร
ให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุด โดยระบบจะเชือ่ มโยงข้อมูล และกระบวนการ
ท�ำงานทั้งหมด ได้แก่ งานบัญชี การเงิน งานพัสดุ และงานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น เกิดการส่งข้อมูลไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และน�ำข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผลและแสดงผลในลักษณะ Business intelligence (BI) ประกอบ
การตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งระบบ BI สามารถท�ำงานร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) จากฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big data) ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence, AI) ได้
3) การจัดการขั้นตอนการท�ำงาน จัดการโครงการ และการท�ำงานร่วมกัน (Workflow management, Project
management and collaboration) การติดตามการท�ำงาน การติดต่อสื่อสาร และท�ำงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน ตลอดจนการส่งเอกสาร และลงนามเอกสารตามล�ำดับหน้าที่ หรือขั้นตอนการท�ำงาน
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3.4

การพั ฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

การเตรียมความพร้อมบุคลากร ซึง่ เป็นองค์ประกอบส�ำคัญทีส่ ดุ ขององค์กร เพือ่ รองรับกับการน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
มาประยุกต์ใช้งานในองค์กร (Digital transformation) และพร้อมจะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital organizations) ดังนี้
1) การมีส่วนร่วมของผู้บริหารกับงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างกรอบความคิด (Mindset) การขับเคลื่อน
องค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
2) การพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง
และระบบงานสารสนเทศ เป็นต้น รวมทั้งการดูแลรักษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย
3) การพัฒนาบุคลากรของส�ำนักเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงลึก เช่น IoT, Big data
analysis, AI, Cloud computing เป็นต้น
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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4.1

วิสัยทัศน์ พั นธกิจ
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

วิสัยทัศน์
ยกระดับศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรดิจิทัล
(Digital organization)

พั นธกิจ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ บุคลากรของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ และพั ฒนาการบริการประชาชน
ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าประสงค์
พั ฒนาโครงสร้างเทคโนโลยีดิจิทัล, พั ฒนาระบบ
งานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล,
พั ฒนาการบริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
และพั ฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลกับการปฏิบัติงาน

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์มีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Smart infrastructure  
การพัฒนาโครงสร้างเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ตามมาตรฐานเพือ่ รองรับการยกระดับศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรดิจทิ ลั อย่างยัง่ ยืน
กลยุทธ์ที่ 1.1 การพัฒนายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้วยนวัตกรรมเพื่อเป็นองค์กรดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 1.2 การพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายขั้นสูง
กลยุทธ์ที่ 1.3 การจัดท�ำสถาปัตยกรรมองค์กรและแผนเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 1.4 การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Smart processes  
การพัฒนาระบบงานของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลให้มี
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส่ และมีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรได้
กลยุทธ์ที่ 2.1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และบุคลากรของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
กลยุทธ์ที่ 2.2 การพัฒนาฐานข้อมูลกลางส�ำหรับการเชือ่ มโยงข้อมูลภายในและภายนอกหน่วยงานด้วยมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Smart services  
การพัฒนาระบบงานบริการทีย่ ดึ ประชาชนเป็นศูนย์กลางด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ให้มคี วามสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
และตรวจสอบได้
กลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนาระบบงานสารสนเทศด้านการบริการประชาชนและเพิ่มช่องทางส�ำหรับเผยแพร่ข้อมูล
ขององค์กรให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ให้ใช้งานง่าย มีความปลอดภัย รองรับหลายแพลตฟอร์ม และหลายภาษา
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Smart people  
การพัฒนาบุคลากรให้มที กั ษะด้านการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ การปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธ์ที่ 4.1 การพัฒนาบุคลากรของส�ำนักเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงลึก
กลยุทธ์ที่ 4.2 การเพิ่มจ�ำนวนบุคลากรของส�ำนักเทคโนโลยีดิจิทัลให้เพียงพอกับภารกิจ
กลยุทธ์ที่ 4.3 การฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรให้มคี วามรูด้ า้ นการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การดูแลรักษาเบือ้ งต้น
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านของแผนดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ ปี 2565–2568 มีความเชื่อมโยงและความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรปู ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ กฎหมาย มาตรฐาน หรือนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ดังตารางที่ 4.1 ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญ
ของการพัฒนาเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital organization)
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ภาพที่ 4.1
โครงสร้างยุทธศาสตร์
ของแผนดิจิทัล
ของศาลรัฐธรรมนูญ
ปี 2565-2568

ตารางที่ 4.1 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ของแผนดิจิทัลของศาล
รัฐธรรมนูญ ปี 2565–2568 กับนโยบายภาครัฐ

นโยบายภาครัฐ

แผนดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ ปี 2565 – 2568
ยุทธศาสตร์
ที่ 1

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561–2580









แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561–2580









แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2561–2565









แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560–2564









แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562–2565







–

กรอบนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561–2580



























–

–

–

พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ. 2560









พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562



–



–

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
พ.ศ. 2562



–

–

–







–





–

–

นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล







–

แผนปฏิบัติราชการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2563–2565









แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561–2565
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน
ปี 2563
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ
ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2544

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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04

4.2

้ ตอนการพั ฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ขัน
ของศาลรัฐธรรมนูญ

แผนดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ ปี 2565–2568 ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ คือการยกระดับศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กร
ดิจิทัล (Digital organization) ซึ่งในช่วงเวลา 4 ปีน้ี แบ่งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ
เป็น 2 ช่วง ดังภาพที่ 4.2

ภาพที่ 4.2 การแบ่งช่วงของการพั ฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามร่างแผนดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ

Initial phase

เป็นช่วงการเตรียมความพร้อม การปรับปรุง
และการสร้างนวัตนกรรมองค์กรดิจิทัล  
มีเป้าหมายและขอบเขตดังนี้
1) การวางแผนและจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
2) การปรับปรุงระบบงานสารสนเทศทั้งหมดให้ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกลางส�ำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
4) การปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเครือข่ายให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัยขั้นสูง
5) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล และการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้กับบุคลากร อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง

60

แผนดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ 2565-2568

โครงสร้างของแผนดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ

Digital transformation phase

เป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
มีเป้าหมายและขอบเขตดังนี้
1) การพัฒนาระบบงานทั้งหมดให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
2) การน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงลึกมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานทั้งหมด
3) การพัฒนาระบบ e-Courtroom ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) การพัฒนาระบบส�ำหรับการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร
จากเป้าหมายและขอบเขตของการแบ่งช่วงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามระยะเวลาของแผนดิจิทัลของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ปี 2565–2568 จึงน�ำกลยุทธ์ทั้งหมดจากการวิเคราะห์ TOWS matrix มาจัดท�ำเป็นแผนภาพ
Road map เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย ขอบเขตและแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และความเป็นไปได้
ในกรอบปริมาณงานและกรอบระยะเวลาที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ยกระดับศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital
organization) ดังภาพที่ 4.3

ภาพที่ 4.3 แผนภาพ Road map แสดงเป้าหมาย ขอบเขตและแนวทางการพั ฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลของแผนดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ ปี 2565–2568

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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แผนงาน/โครงการ
ของแผนดิจิทัล
ของศาลรัฐธรรมนูญ

62

แผนดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ 2565-2568

แผนงาน/โครงการของแผนดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ

5.1

รายละเอียด
แผนงาน/โครงการ

แผนดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ ปี 2565–2568 มีจำ�นวนโครงการรวมทั้งหมด 43 โครงการ งบประมาณรวม
ทั้งหมด 263,452,900 บาท โดยกำ�หนดให้ช่วงปีงบประมาณ 2565–2566 เป็น Initial phase เน้นแผนงาน/
โครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างและเครือข่ายหรือระบบพื้นฐานที่จำ�เป็น และจากนั้นช่วงปีงบประมาณ 2567–2568
เป็น Digital transformation phase เน้นแผนงาน/โครงการที่ยกระดับเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ ในแต่ละ
ปีงบประมาณมีจำ�นวนแผนงาน/โครงการ ดังนี้ ปีงบประมาณ 2565 มีจำ�นวน 12 โครงการ (155,873,900 บาท)
ปีงบประมาณ 2566 มีจำ�นวน 12 โครงการ (59,550,000 บาท) ปีงบประมาณ 2567 มีจำ�นวน 10 โครงการ
(18,379,000 บาท) และปีงบประมาณ 2568 มีจำ�นวน 9 โครงการ (29,650,000 บาท)
ตารางที่ 5.1–5.4 แสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามลำ�ดับ และ
แบ่งตามกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน/ โครงการ, เป้าหมาย, ตัวชี้วัด, ปีงบประมาณ, งบประมาณ,
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานสนับสนุน ดังนี้

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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แผนดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ 2565-2568

2565

2565

1) ระบบไฟฟ้าสำ�รองฉุกเฉินมีประสิทธิภาพ
และมาตรฐาน จำ�นวน 1 ระบบ
2) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75
1) อุปกรณ์การประชุมผ่านวิดโี อมีประสิทธิภาพ
และมาตรฐาน จำ�นวน 1 ชุด
2) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75
1) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
มีมาตรฐานและมีจำ�นวนตามที่กำ�หนด
2) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

เพื่อจัดหาระบบไฟฟ้าสำ�รอง
ฉุกเฉินสำ�หรับการปฏิบตั งิ าน
อย่างต่อเนื่องของสำ�นักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ

เพื่ออำ�นวยความสะดวก
สำ�หรับการประชุมผ่านวิดีโอ

เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน
ของเดิมที่มีอายุการใช้งาน
มากกว่า 5 ปี

โครงการจัดหาและติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าสำ�รองฉุกเฉิน
สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ

โครงการจัดหาอุปกรณ์
การประชุมผ่านวิดีโอ
(Conference camera)

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน
และเพิ่มประสิทธิภาพ

1.

2.

3.

2566

ปีงบ
ประมาณ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

แผนงาน/ โครงการ

ลำ�ดับ
ที่

กลยุทธ์ที่ 1.1 การพัฒนายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้วยนวัตกรรมเพื่อเป็นองค์กรดิจิทัล

3,000,000

120,000

5,300,000

งบประมาณ
(บาท)

สำ�นักเทคโนโลยี
ดิจิทัล

สำ�นักเทคโนโลยี
ดิจิทัล

สำ�นักเทคโนโลยี
ดิจิทัล

หน่วยงานหลัก

การพั ฒนาโครงสร้างเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานเพื่ อรองรับการยกระดับศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Smart infrastructure

ตารางที่ 5.1 รายละเอียดแผนงาน/ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1

-

-

-

หน่วยงาน
สนับสนุน
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7.

โครงการพัฒนาห้อง
ควบคุมสถานการณ์
(War room)

6.

เพื่ออำ�นวยความสะดวก
สำ�หรับการตรวจสอบ
ติดตาม ตัดสินใจ และสั่งการ
ด้านการรักษาความปลอดภัย
ในกรณีที่มีการพิจารณาคดี
ที่สำ�คัญ

1) ระบบห้องควบคุมสถานการณ์
และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ
จำ�นวน 1 ระบบ
2) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

1) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
มีมาตรฐานและมีจำ�นวนตามที่กำ�หนด
2) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน
ของเดิมที่มีอายุการใช้งาน
มากกว่า 5 ปี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน
และเพิ่มประสิทธิภาพ

2568

2568

2567

1) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
มีมาตรฐานและมีจำ�นวนตามที่กำ�หนด
2) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน
ของเดิมที่มีอายุการใช้งาน
มากกว่า 5 ปี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน
และเพิ่มประสิทธิภาพ

5.

2566

4.

1) ระบบเข้า-ออกอาคารแบบอัตโนมัติ
จำ�นวน 1 ระบบ
2) ระบบมีการตรวจจับใบหน้า อุณหภูมิ
บันทึกเวลาเข้า-ออกงาน และควบคุมเปิด-ปิด
ประตูอัตโนมัติ

เพื่ออำ�นวยความสะดวก
และเพิ่มความปลอดภัย
ในการเข้า-ออกอาคาร
แบบอัตโนมัติ

โครงการปรับปรุง
และพัฒนาระบบเข้า-ออก
อาคารแบบอัตโนมัติ

เป้าหมาย

ปีงบ
ประมาณ

แผนงาน/ โครงการ

ลำ�ดับ
ที่

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ 1.1 การพัฒนายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้วยนวัตกรรมเพื่อเป็นองค์กรดิจิทัล

4,000,000

1,500,000

1,500,000

1,200,000

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
สนับสนุน

สำ�นักเทคโนโลยี
ดิจิทัล

สำ�นักเทคโนโลยี
ดิจิทัล

สำ�นักเทคโนโลยี
ดิจิทัล

-

-

-

กลุม่ งานรักษาความ สำ�นัก
ปลอดภัย
เทคโนโลยี
และอาคารสถานที่
ดิจทิ ลั

หน่วยงานหลัก

แผนงาน/โครงการของแผนดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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เป้าหมาย

เพื่อรักษาความปลอดภัย
เครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
และมาตรฐาน

เพื่อติดตาม เฝ้าระวัง
เหตุการณ์ฉุกเฉินในห้อง
ศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมาตรฐาน

เพื่อเก็บข้อมูลและกู้คืนข้อมูล
เมื่อเกิดภัยพิบัติ

แผนงาน/ โครงการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
และรักษาความปลอดภัย
ในการให้บริการระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ
สู่ยุคดิจิทัลของ
ศาลรัฐธรรมนูญ

โครงการปรับปรุง
ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย
และระบบเครือข่าย
เพื่อความมั่นคงปลอดภัย
ในการให้บริการระบบ
สารสนเทศ และศูนย์ข้อมูล
ดิจิทัลของสำ�นักงานศาล
รัฐธรรมนูญ

โครงการจัดหาระบบศูนย์
สำ�รองระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Disaster
recovery site, DR site)

ลำ�ดับ
ที่

1.

แผนดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ 2565-2568

2.

3.

1) ศูนย์สำ�รองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ ี
ประสิทธิภาพและมาตรฐาน จำ�นวน 1 ระบบ
2) ระบบมีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา
เมื่อเกิดภัยพิบัติ

1) ระบบติดตาม เฝ้าระวังเหตุการณ์
ฉุกเฉินในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มี
ประสิทธิภาพและมาตรฐาน จำ�นวน 1 ระบบ
2) ระบบมีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา

1) ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย
สอดคล้องกับ พรบ. การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ และ พรบ. คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล จำ�นวน 1 ระบบ
2) ระบบมีมาตรฐานและทำ�งานต่อเนื่อง
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ 1.2 การพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายขั้นสูง
กลยุทธ์ที่ 1.4 การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

2565

2565

2565

ปีงบ
ประมาณ

18,498,000

5,700,000

11,890,000

งบประมาณ
(บาท)

การพั ฒนาโครงสร้างเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานเพื่ อรองรับการยกระดับศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Smart infrastructure

สำ�นักเทคโนโลยี
ดิจิทัล

สำ�นักเทคโนโลยี
ดิจิทัล

สำ�นักเทคโนโลยี
ดิจิทัล

หน่วยงานหลัก

-

-

-

หน่วยงาน
สนับสนุน

05

เพื่อจัดหาระบบเครือข่าย
ภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน
้
และมาตรฐานทดแทนของเดิม

โครงการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์
ทดแทนเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการระบบ
เครือข่ายภายใน (Intranet
infrastructure) ของ
สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ

4

1) ระบบเครือข่ายภายในที่มีประสิทธิภาพ
และมาตรฐาน จำ�นวน 1 ระบบ
2) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

ตัวชี้วัด

2566

ปีงบ
ประมาณ

12,000,000

งบประมาณ
(บาท)

เป้าหมาย

เพื่อกำ�หนดแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล
เมื่อเกิดสภาวะวิกฤต
หรือภัยต่าง ๆ

เพื่อวางแผนปรับปรุง
และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลขององค์กร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แผนงาน/ โครงการ

โครงการจัดทำ�แผน
บริหารความต่อเนื่อง
(Business continuity
plan, BCP) ของระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลในสภาวะ
วิกฤต

โครงการจัดทำ�แผนดิจิทัล
และสถาปัตยกรรมองค์กร
ของศาลรัฐธรรมนูญ
ปี 2569-2572

ลำ�ดับ
ที่

1

2.

2565

2568

1) แผนดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กร
ที่ทุกกลุ่มงานมีส่วนร่วม จำ�นวน 1 แผน
2) มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SWOT
หรือวิธีการอื่นที่มีประสิทธิภาพ
สำ�หรับการจัดทำ�แผน

ปีงบ
ประมาณ

1) แผนบริหารความต่อเนือ่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
จำ�นวน 1 แผน
2) แผนครอบคลุมทั้งบุคลากร อุปกรณ์
และระบบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล
ทั้งหมด

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ 1.3 การจัดทำ�สถาปัตยกรรมองค์กรและแผนเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง

3,000,000

1,000,000

งบประมาณ
(บาท)

การพั ฒนาโครงสร้างเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานเพื่ อรองรับการยกระดับศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Smart infrastructure

เป้าหมาย

แผนงาน/ โครงการ

ลำ�ดับ
ที่

กลยุทธ์ที่ 1.2 การพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายขั้นสูง
กลยุทธ์ที่ 1.4 การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำ�นักเทคโนโลยี
ดิจิทัล

สำ�นักเทคโนโลยี
ดิจิทัล

หน่วยงานหลัก

สำ�นักเทคโนโลยี
ดิจิทัล

หน่วยงานหลัก

-

-

หน่วยงาน
สนับสนุน

-

หน่วยงาน
สนับสนุน

แผนงาน/โครงการของแผนดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

67

68

แผนดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ 2565-2568

2566

1) ระบบห้องประชุมทางไกลแบบอัจฉริยะ
และเทคโนโลยีดิจทัลที่มีประสิทธิภาพ
จำ�นวน 1 ระบบ
2) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

เพื่ออำ�นวยความสะดวก และ
เพิ่มประสิทธิภาพสำ�หรับ
การประชุม การสัมนา หรือ
การฝึกอบรมแบบทางไกล

เพื่อสนับสนุนการทำ�งานให้มี
ประสิทธิภาพด้วยซอฟต์แวร์
ประยุกต์เฉพาะด้านทีม่ ลี ขิ สิทธิ์

โครงการพัฒนาระบบ
Single sign-on

โครงการพัฒนาห้องประชุม
ทางไกลแบบอัจฉริยะ
(Smart video
conference room)

โครงการจัดหาซอฟต์แวร์
ประยุกต์เฉพาะด้าน
เพื่อสนับสนุนการทำ�งาน
เฉพาะกลุ่ม

2.

3.

4.

2566

2566

1) ระบบ Single sign-on สำ�หรับระบบ
งานสารสนเทศด้านบริหาร จำ�นวน 1 ระบบ
2) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

เพือ่ อำ�นวยความสะดวก
และรักษาความปลอดภัย
ของการใช้งานระบบ
งานสารสนเทศด้านบริหาร

1) ซอฟต์แวร์เป็นรุ่นปัจจุบันและมีจำ�นวน
ลิขสิทธิ์ตามที่กำ�หนด
2) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

2565

1.

1) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ และเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ จำ�นวน 1 ระบบ
2) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

เพื่ออำ�นวยความสะดวก
ของการปฏิบัติหน้าที่
ในห้องประชุมวินิจฉัยคดี

โครงการปรับปรุง
และพัฒนาระบบห้องประชุม
วินิจฉัยคดี

ปีงบ
ประมาณ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

แผนงาน/ โครงการ

ลำ�ดับ
ที่

กลยุทธ์ที่ 2.1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และบุคลากรของสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ

การพั ฒนาระบบงานของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Smart processes

ตารางที่ 5.2 รายละเอียดแผนงาน/ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2

300,000

7,000,000

1,200,000

8,288,000

งบประมาณ
(บาท)

สำ�นักเทคโนโลยี
ดิจิทัล

สำ�นักเทคโนโลยี
ดิจิทัล

สำ�นักเทคโนโลยี
ดิจิทัล

สำ�นักเทคโนโลยี
ดิจิทัล

หน่วยงานหลัก

-

-

-

-

หน่วยงาน
สนับสนุน

05

เพื่อเพิ่มระดับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล
สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีขน้ั สูง

เพือ่ เพิม่ ความสะดวก รวดเร็ว
และสนับสนุนการทำ�งานของ
บุคลากรผ่านแอปพลิเคชัน

โครงการพัฒนาห้องประชุม
สำ�นักงานแบบอัจฉริยะ
(Smart meeting room)

โครงการพัฒนาระบบ
รักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ข้อมูลสารสนเทศ
ของศาลรัฐธรรมนูญ
ด้วยเทคโนโลยีขน
้ั สูง

โครงการพัฒนาแอปพลิเค
ชัน
สำ�หรับสนับสนุนการทำ�งาน
ของบุคลากรของสำ�นักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ

6.

7.

8.

9.

1) ระบบแอปพลิเคชันสำ�หรับสนับสนุน
การทำ�งานของบุคลากร จำ�นวน 1 ระบบ
2) สามารถใช้งานผ่านระบบ iOS และ
Android ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1) ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล
ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง หรือบล๊อกเชน
จำ�นวน 1 ระบบ
2) ระบุช่องโหว่และปิดช่องโหว่ของระบบ
เครือข่ายที่มีความเสี่ยงสูงได้ร้อยละ 99

2568

2568

2567

เพื่ออำ�นวยความสะดวก
สำ�หรับการประชุม
ของบุคลากร

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือ่ การบริหาร
จัดการสินทรัพย์ (Asset
management system)

2566

1) ระบบห้องประชุมแบบอัจฉริยะ และเทคโนโลยี
ดิจทัลทีม่ ปี ระสิทธิภาพมีจำ�นวนตามทีก่ ำ�หนด
2) ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการสินทรัพย์

โครงการจัดหาซอฟต์แวร์
Microsoft office 2021

5.

2566

1) ซอฟต์แวร์เป็นรุ่นปัจจุบันและมีจำ�นวน
ลิขสิทธิ์ตามที่กำ�หนด
2) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

เพื่อสนับสนุนการทำ�งาน
ให้มีประสิทธิภาพสำ�หรับ
งานเอกสารด้วยซอฟต์แวร์
ประยุกต์ที่มีลิขสิทธิ์

ปีงบ
ประมาณ

1) ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
สินทรัพย์ จำ�นวน 1 ระบบ
2) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

แผนงาน/ โครงการ

ลำ�ดับ
ที่

กลยุทธ์ที่ 2.1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และบุคลากรของสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ

5,000,000

5,500,000

5,000,000

8,000,000

5,000,000

งบประมาณ
(บาท)

สำ�นักเทคโนโลยี
ดิจิทัล

สำ�นักเทคโนโลยี
ดิจิทัล

สำ�นักเทคโนโลยี
ดิจิทัล

สำ�นักเทคโนโลยี
ดิจิทัล

สำ�นักเทคโนโลยี
ดิจิทัล

หน่วยงานหลัก

-

-

-

-

-

หน่วยงาน
สนับสนุน

แผนงาน/โครงการของแผนดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

69

70
เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บ
และใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

เพือ่ พัฒนาระบบฐานข้อมูล
กลางสำ�หรับสนับสนุน
การปฏิบตั งิ านและการบริหารงาน

เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และบริการศาลรัฐธรรมนูญ
อัจฉริยะสำ�หรับอำ�นวย
ความสะดวกด้านการให้บริการ
ประชาชน

แผนงาน/ โครงการ

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการปฏิบัติงาน
ในยุคดิจิทัลของสำ�นักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ

โครงการจัดทำ�ระบบ
ฐานข้อมูลกลางสำ�นักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ

โครงการระบบฐานข้อมูล
และบริการศาลรัฐธรรมนูญ
อัจฉริยะ
(Intelligent hub &
one-stop service, UniCon)
ระยะที่ 2

ลำ�ดับ
ที่

1.

2.

แผนดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ 2565-2568

3.

2566

2565

1) ระบบฐานข้อมูลกลางที่มีประสิทธิภาพ
จำ�นวน 1 ระบบ
2) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

1) ระบบฐานข้อมูลและบริการศาล
รัฐธรรมนูญอัจฉริยะ จำ�นวน 1 ระบบ
2) สามารถใช้งานผ่านระบบ iOS และ
Android ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2565

ปีงบ
ประมาณ

1) ระบบบริหารจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ จำ�นวน 1 ระบบ
2) มีการจัดลำ�ดับชั้นความลับ
และกำ�หนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ 2.2 การพัฒนาฐานข้อมูลกลางสำ�หรับการเชื่อมโยงข้อมูลภายในและภายนอกหน่วยงานด้วยมาตรฐาน

การพั ฒนาระบบงานของศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Smart processes

19,200,000

10,530,000

3,791,900

งบประมาณ
(บาท)

สำ�นักเทคโนโลยี
ดิจิทัล

สำ�นักเทคโนโลยี
ดิจิทัล

สำ�นักเทคโนโลยี
ดิจิทัล

หน่วยงานหลัก

-

-

-

หน่วยงาน
สนับสนุน
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เพื่อแปลงเอกสารกระดาษ
สำ�คัญเป็นเอกสารดิจิทัล
อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ใช้ดำ�เนินการด้านคดี
รัฐธรรมนูญสำ�หรับ
ประชาชน และศาล
รัฐธรรมนูญ

โครงการพัฒนาเชื่อมต่อ
ฐานข้อมูลด้านคดี
กับหน่วยงานภายนอก

โครงการระบบ
จัดทำ�เอกสารดิจิทัล
(Digi-Docs, Document
digitalization with
optical character
recognition technology,
OCR)

โครงการระบบวิเคราะห์
เพื่อช่วยเหลืองานด้าน
คดีรัฐธรรมนูญอัจฉริยะ
(Intelligent case
analysis and assistant)

4.

5.

6.

1) ระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้านคดี
กับหน่วยงานภายนอกที่มีประสิทธิภาพ
และมาตรฐาน จำ�นวน 1 ระบบ
2) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

เพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูล
ด้านคดีกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มความ
สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง
ของการตรวจสอบข้อมูล

1) ระบบช่วยเหลืองานด้านคดีรัฐธรรมนูญ
อัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพ จำ�นวน 1 ระบบ
2) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

1) ระบบจัดทำ�เอกสารดิจิทัล
ที่มีประสิทธิภาพ จำ�นวน 1 ระบบ
2) จำ�นวนข้อมูลเอกสารดิจิทัลเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของข้อมูลเอกสาร
กระดาษ
3) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

แผนงาน/ โครงการ

ลำ�ดับ
ที่

2568

2567

2567

ปีงบ
ประมาณ

กลยุทธ์ที่ 2.2 การพัฒนาฐานข้อมูลกลางสำ�หรับการเชื่อมโยงข้อมูลภายในและภายนอกหน่วยงานด้วยมาตรฐาน

6,000,000

3,000,000

2,000,000

งบประมาณ
(บาท)

สำ�นักเทคโนโลยี
ดิจิทัล

สำ�นักเทคโนโลยี
ดิจิทัล

สำ�นักเทคโนโลยี
ดิจิทัล

หน่วยงานหลัก

-

-

-

หน่วยงาน
สนับสนุน

แผนงาน/โครงการของแผนดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

71

72

แผนดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ 2565-2568

เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และสืบค้นข้อมูลภายใน
ทีส่ ะดวก รวมเร็ว และถูกต้อง

โครงการพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์
ศาลรัฐธรรมนูญ

โครงการปรับปรุง
และพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และสืบค้นข้อมูลภายใน
ของหอสมุด

2.

3.

1) ระบบฐานข้อมูลและสืบค้นข้อมูลภายใน
ของหอสมุด จำ�นวน 1 ระบบ
2) มีการสืบค้นข้อมูลภายในจากสื่อ
ทุกประเภท

1) มีผเู้ ข้าใช้บริการ ปีละไม่นอ้ ยกว่า 3,000 คน
2) ผู้เข้าใช้บริการทุกกลุ่ม รวมทั้งผู้พิการ
สามารถเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลที่สำ�คัญ

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูล
ทีส่ ำ�คัญเกีย่ วกับรัฐธรรมนูญ
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และสื่อผสมช่วยสร้างความ
น่าสนใจ

2566

2565–
2566

2565

1.

1) หนังสืออักษรเบรลล์และหนังสือเสียงเดซี่
และวิดีทัศน์ล่ามภาษามือเกี่ยวกับกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ
2) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
สำ�หรับผู้พิการทางสายตา
และผู้พิการทางหู

โครงการให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
สำ�หรับผู้พิการทางสายตา
และผู้พิการทางหู

ปีงบ
ประมาณ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

แผนงาน/ โครงการ

ลำ�ดับ
ที่

1,000,000

89,000,000

1,000,000

กลุ่มงานหอสมุด
จดหมายเหตุ
และพิพิธภัณฑ์

กลุ่มงานหอสมุด
จดหมายเหตุ
และพิพิธภัณฑ์

กลุ่มงานหอสมุด
จดหมายเหตุ
และพิพิธภัณฑ์

สำ�นัก
เทคโนโลยี
ดิจิทัล

-

-

งบประมาณ
หน่วยงาน
หน่วยงานหลัก
(บาท)
สนับสนุน

กลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนาระบบงานสารสนเทศด้านการบริการประชาชนและเพิ่มช่องทางสำ�หรับเผยแพร่ข้อมูลขององค์กรให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

การพั ฒนาระบบงานบริการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Smart services

ตารางที่ 5.3 รายละเอียดแผนงาน/ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 3
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เพื่อพัฒนาโรบอท
ให้ทำ�หน้าที่ประชาสัมพันธ์
และรักษาความปลอดภัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ

เพื่อพัฒนาระบบเผยแพร่
ความรูผ
้ า่ นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์

โครงการพัฒนาระบบ
ยืม-คืนหนังสือของหอสมุด
แบบอัตโนมัติ

โครงการโรบอท
สำ�หรับประชาสัมพันธ์
และรักษาความปลอดภัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ

โครงการพัฒนาระบบ
เผยแพร่ความรู้ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e-learning)

โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบสืบค้นข้อมูล
ภายนอกของหอสมุด

4.

5.

6.

7.

เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และสืบค้นข้อมูลภายนอก
ทีส่ ะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง

1) ระบบยืม-คืนหนังสือของหอสมุด
แบบอัตโนมัติ จำ�นวน 1 ระบบ
2) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

เพื่อพัฒนาระบบยืม-คืน
หนังสือของหอสมุดแบบ
อัตโนมัติ ให้สะดวก รวดเร็ว
และลดภาระหน้าที่
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

1) ระบบสืบค้นข้อมูลภายนอกของหอสมุด
จำ�นวน 1 ระบบ
2) มีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

1) ระบบเผยแพร่ความรู้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำ�นวน 1 ระบบ
2) รองรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท

1) โรบอททำ�หน้าที่ประชาสัมพันธ์
และรักษาความปลอดภัย จำ�นวน 1 ชุด
2) สร้างความประทับใจให้กับผู้มาติดต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

แผนงาน/ โครงการ

ลำ�ดับ
ที่

2567

2567

2567

2566

ปีงบ
ประมาณ

500,000

500,000

2,500,000

1,000,000

กลุ่มงานหอสมุด
จดหมายเหตุ
และพิพิธภัณฑ์

กลุ่มงานหอสมุด
จดหมายเหตุ
และพิพิธภัณฑ์

สำ�นักเทคโนโลยี
ดิจิทัล

กลุ่มงานหอสมุด
จดหมายเหตุ
และพิพิธภัณฑ์

สำ�นัก
เทคโนโลยี
ดิจิทัล

สำ�นัก
เทคโนโลยี
ดิจิทัล

กลุ่มงาน
รักษาความ
ปลอดภัย
และอาคาร
สถานที่/
กองสื่อสาร
องค์กร

สำ�นัก
เทคโนโลยี
ดิจิทัล

งบประมาณ
หน่วยงาน
หน่วยงานหลัก
(บาท)
สนับสนุน

กลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนาระบบงานสารสนเทศด้านการบริการประชาชนและเพิ่มช่องทางสำ�หรับเผยแพร่ข้อมูลขององค์กรให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

แผนงาน/โครงการของแผนดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

73

74

10.

แผนดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ 2565-2568

2568

1) โรบอทประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์
ศาลรัฐธรรมนูญ จำ�นวน 1 ชุด
2) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

เพือ่ ทำ�หน้าทีแ่ นะนำ�
ส่วนประกอบต่าง ๆ
ของพิพธิ ภัณฑ์
ศาลรรัฐธรรมนูญ
และความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมาย
รัฐธรรมนูญให้นา่ สนใจ

โครงการโรบอท
สำ�หรับประชาสัมพันธ์
พิพิธภัณฑ์
ศาลรัฐธรรมนูญ

2568

9.

1) ระบบมีการเชื่อมโยงกับเครื่องมือ
Social listening อย่างมีประสิทธิภาพ
จำ�นวน 1 ระบบ
2) ประชาชนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญที่ถูกต้อง

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ และ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง

โครงการเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการประชาสัมพันธ์
ศาลรัฐธรรมนูญ
(Social listening)

8.

ปีงบ
ประมาณ

2567

เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือน
(Augmented reality, AR)

โครงการให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือน
(Augmented reality, AR)
สำ�หรับพิพิธภัณฑ์
ศาลรัฐธรรมนูญ

ตัวชี้วัด
1) ซอฟต์แวร์เทคโนโลยีโลกเสมือน สำ�หรับ
พิพธิ ภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ จำ�นวน 1 ชุด
2) ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75

เป้าหมาย

แผนงาน/ โครงการ

ลำ�ดับ
ที่

2,500,000

4,500,000

2,000,000

กลุ่มงานหอสมุด
จดหมายเหตุ
และพิพิธภัณฑ์

สำ�นักเทคโนโลยี
ดิจิทัล

กลุ่มงานหอสมุด
จดหมายเหตุ
และพิพิธภัณฑ์

สำ�นัก
เทคโนโลยี
ดิจิทัล

กองสื่อสาร
องค์กร

สำ�นัก
เทคโนโลยี
ดิจิทัล

งบประมาณ
หน่วยงาน
หน่วยงานหลัก
(บาท)
สนับสนุน

กลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนาระบบงานสารสนเทศด้านการบริการประชาชนและเพิ่มช่องทางสำ�หรับเผยแพร่ข้อมูลขององค์กรให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
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3.

เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
รองรับการเป็นองค์กรดิจิทัล

2.

โครงการฝึกอบรม
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อเป็นองค์กรดิจิทัล
ประจำ�ปี 2568

เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
รองรับการเป็นองค์กรดิจิทัล

โครงการฝึกอบรม
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อเป็นองค์กรดิจิทัล
ประจำ�ปี 2567

1.

เป้าหมาย

เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
รองรับการเป็นองค์กรดิจิทัล

แผนงาน/ โครงการ

โครงการฝึกอบรม
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อเป็นองค์กรดิจิทัล
ประจำ�ปี 2566

ลำ�ดับ
ที่

1) มีหลักสูตรสำ�หรับผู้บริหาร, บุคลากร
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และบุคลากรทั่วไป
2) จำ�นวนบุคลากรที่เข้าฝึกอบรม
ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 80

1) มีหลักสูตรสำ�หรับผู้บริหาร, บุคลากร
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และบุคลากรทั่วไป
2) จำ�นวนบุคลากรที่เข้าฝึกอบรม
ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 80

1) มีหลักสูตรสำ�หรับผู้บริหาร, บุคลากร
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และบุคลากรทั่วไป
2) จำ�นวนบุคลากรที่เข้าฝึกอบรม
ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 80

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ 4.1 การพัฒนาบุคลากรของสำ�นักเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงลึก
กลยุทธ์ที่ 4.3 การฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล

2568

2567

2566

ปีงบ
ประมาณ

650,000

650,000

650,000

งบประมาณ
(บาท)

การพั ฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Smart people

ตารางที่ 5.4 รายละเอียดแผนงาน/ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 4

สำ�นักเทคโนโลยี
ดิจิทัล

สำ�นักเทคโนโลยี
ดิจิทัล

สำ�นักเทคโนโลยี
ดิจิทัล

หน่วยงานหลัก

กลุ่มงานบริหาร
หลักสูตร
และพัฒนา
บุคลากรศาล
รัฐธรรมนูญ

กลุ่มงานบริหาร
หลักสูตร
และพัฒนา
บุคลากรศาล
รัฐธรรมนูญ

กลุ่มงานบริหาร
หลักสูตร
และพัฒนา
บุคลากรศาล
รัฐธรรมนูญ

หน่วยงาน
สนับสนุน

แผนงาน/โครงการของแผนดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล จำ�วน 3 คน
2) มีคุณวุฒิไม่ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

1) นักเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ คี วามรู้
เกีย่ วกับเทคโนโลยีดิจิทัล จำ�วน 3 คน
2) มีคุณวุฒิไม่ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเพิ่มอัตราส่วน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ให้เพียงพอกับพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลและรองรับ
การเป็นองค์กรดิจิทัล

เพื่อเพิ่มอัตราส่วน
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้เพียงพอกับการดูแลอุปกรณ์
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
และช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากร
ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

แผนความต้องการอัตรา
กำ�ลังประเภทนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ (3 อัตรา)

แผนความต้องการอัตรา
กำ�ลังประเภทนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ (3 อัตรา)

1.

2.

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

แผนงาน/ โครงการ

ลำ�ดับ
ที่

กลยุทธ์ที่ 4.2 การเพิ่มจำ�นวนบุคลากรของสำ�นักเทคโนโลยีดิจิทัลให้เพียงพอกับภารกิจ

แผนดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ 2565-2568

2567

2565

ปีงบ
ประมาณ

729,000

756,000

งบประมาณ
(บาท)

การพั ฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Smart people

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

หน่วยงานหลัก

-

-

หน่วยงาน
สนับสนุน

05

5.2

แผนงาน/โครงการของแผนดิจิทัลของศาลรัฐธรรมนูญ

การติดตาม
และประเมินผลแผนงาน/โครงการ

การบริหารแผนงาน/โครงการของดิจท
ิ ล
ั ของแผนศาลรัฐธรรมนูญ ปี 2565–2568
ด้วยหลักการวงจรคุณภาพ PDCA อย่างเป็นระบบครบวงจรและต่อเนื่อง
จะช่วยให้บรรลุวิสัยทัศน์ ดังภาพที่ 5.1 ซึ่งประกอบด้วย
1) การวางแผน (Plan, P) คือการก�ำหนดเป้าหมาย วางแผนขั้นตอนและวิธีการด�ำเนินงานด้วยมาตรฐาน

การจัดสรรทรัพยากร ระยะเวลา งบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
2) การปฏิบัติ (Do, D) คือการปฏิบัติตามแผนที่ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
3) การตรวจสอบ (Check, C) คือการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนอย่างสม�่ำเสมอ
4) การปรับปรุง (Act, A) คือการด�ำเนินการเพือ่ ปรับปรุงแก้ไข เพือ่ ให้ผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้

การติดตามแผนงาน/โครงการเป็นขัน้ ตอนทีส่ ำ� คัญ เพือ่ ติดตามผลว่าตรงกับแผนหรือไม่ และเพือ่ แก้ปญ
ั หาระหว่าง
การด�ำเนินงาน จ�ำเป็นต้องระบุวธิ ตี ดิ ตามและระยะเวลาให้ชดั เจน ส่วนการประเมินผลแผนงาน/โครงการเป็นขัน้ ตอน
ที่สรุปผลส�ำเร็จของแผนงาน/โครงการด้วยวิธีการมาตรฐาน สามารถประเมินผลทั้งในระหว่างการด�ำเนินงาน
และสิ้นสุดแผนงาน/โครงการ

ภาพที่ 5.1 หลักการวงจรคุณภาพ PDCA
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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คณะที่ปรึกษา
ดร.เชาวนะ ไตรมาศ
นายบุญเสริม นาคสาร
นายธนวินท์ ณ เชียงใหม่

เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเทคโนโลยีดิจิทัล

คณะผู้จัดท�ำ 
นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์
นางศุจิพร เกียรติวิวัฒน์
นายศรชัย  อ�ำนวย
นายนรสิงห์  แสงบัวเผื่อน
นางสาวกรกมล  จิตรญาติ

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานนวัตกรรมพัฒนา
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานพัฒนามาตรฐานดิจิทัล
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานคดี 8
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ

