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สถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
ในบทนี้ กล่ า วถึ ง กา รก า หนดสถา ปัตยกร รมระบบ เทคโน โลยี ส าร สน เทศและการสื่ อสา ร            

ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงสถาปัตยกรรมระบบฯ มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  เพ่ือให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมมีกรอบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารที่ชัดเจน โดยการก าหนด
สถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในอนาคตนั้น  มุ่งเน้นให้ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
สามารถพัฒนาต่อเนื่องจากเทคโนโลยีเดิมที่ มีอยู่  และสามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเลือกใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงาน และความต้องการของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

การก าหนดสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ประกอบไปด้วย สถาปัตยกรรมระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ 

 

4.1 สถาปัตยกรรมระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
ในหัวข้อนี้ กล่ าวถึง สถา ปัตยกร รมระบบโคร งสร้ าง พ้ืน ฐา น ซ่ึง เป็ นพ้ืน ฐา นส าคัญที่ช่ วย ให้ 

ระบบสารสนเทศต่าง ๆ สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการขยายตัวของระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมในอนาคต โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนหลักคือ สถาปัตยกรรม
ระบบคอมพิวเตอร์  สถา ปัตยกร รมระบบ เครื อข่ า ย  สถาปั ตยกร รมระบบกา รประชุ มระยะไกล                 
(VDO Conference) และสถาปัตยกรรมระบบความม่ันคงปลอดภัยบนเครือข่าย ดังนี้   

 
4.1.1 สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์  

เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สามารถประมวลผลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นรวมถึงค านึงถึงสภาพแวดล้อมมากขึ้น โดยการลดการใช้พลังงานลง 
ประกอบกับมีขนาดที่เล็กลงจึงท าให้การใช้พ้ืนที่ของห้อง Data Center ลดลง 

นอกจากการพัฒนาในด้านของอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ในด้านของซอฟต์แวร์
ระบบคอมพิวเตอร์นั้น  มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเช่นกัน  โดยสถา ปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ เสมือนจริ ง 
(Virtualized) สามารถจ าลองเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพียงเครื่องเดียว และ
ยังสามารถจัดสรรทรัพยากรให้กับระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงท าให้เกิด

บทท่ี 4 
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ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนหรือบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของกระทรวงยุติธรรมในการพัฒนาศูนย์ Data Center และศูนย์ปฏิบัติการส ารองให้กับส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม เพ่ือให้สามารถให้บริการระบบสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ดังภาพ 4.1 

 

 
ภาพ 4.1 สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ 

 
จากภาพ 4.1 จะเห็นได้ว่าการน าเอาสถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์เสมือนมาช่วยใน

การพัฒนาระบบคอมพิว เตอร ์ภ า ย ในศูน ย ์คอมพิว เตอร ์ส า น ัก งา นปลัดกร ะทร วงยุติธ ร รม  และ
ศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง โดยมีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  (Server) และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่รองรับ
เทคโนโลยีในการท า (Virtualized) ท าให้สามารถเพ่ิมหรือลดจ านวนเครื่องให้เหมาะสมกับการขยายตัวของ
หน่วยงานในอนาคต และท าให้การบริหารจัดการสามารถท าได้สะดวก และช่วยลดการใช้พ้ืนที่ของห้อง Data 
Center ได้อีกทางหนึ่ง 
 

4.1.2 สถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีระบบเครือข่ายและการสื่อสารเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการท างานหรือ

การด าเนินธุรกิจ ดังนั้นองค์กรต่าง ๆ จึงน าระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ มาใช้เพ่ือรองรับ
การปฏิบัติงาน และช่วยลดระยะเวลาในการท างาน รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร อาทิ ระบบการประชุม
ทางไกล (VDO Conference) ระบบ IP Phone ระบบการติดต่อสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Unified Communications) 
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โดยการใช้มาตรฐาน IP (Internet Protocols) เป็นตัวเชื่อมระบบต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นเข้าด้วยกัน ช่วยให้
สามารถพัฒนา และเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการหน่วยงานหรือองค์กรได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 ดังนั้ นเ พ่ือช่วยให้ส่ วน รา ชการ ในสัง กัดกระทร วงยุติ ธร รม สา มา รถท า งา นไ ด้อย่า ง                
มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารหรือการเดินทาง และสามารถ
ตอบสนองการเข้าถึงระบบสารสนเทศจากหลายช่องทา งหรือจากอุปกรณ์สื่อสารไร้สายต่าง  ๆ อีกทั้งยัง
สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของหน่วยงานได้จากทุกที่ทุกเวลา ดังภาพ 4.2 

 

 
ภาพ 4.2 สถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย 

 
จากภาพ 4.2 จะเห็นว่าเป็นระบบเครือข่ายแบบรวมศูนย์ ที่ มีการน าเอาระบบสื่อสาร

หลายประเภทมาใช้งานร่วมกัน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการท างานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม รวมถึงสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของหน่วยงานได้จากทุกที่ทุกเวลา ไม่ว ่า จ ะเป็นกา รประชุม
ทางไกลกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค การใช้งานระบบสารสนเทศผ่านอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย การปฏิบัติงาน
ภายนอกหน่วยงาน หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรองรับ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ และการก้าวเข้าสู่ e-Government ในอนาคต  
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4.1.3 สถาปัตยกรรมระบบการประชุมระยะไกล (VDO Conference) 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว จากเดิมติดต่อสื่อสารด้วย

เสียงผ่านทางโทรศัพท์  แต่ในปัจจุบันสามารถสื่อสาร ได้ทั้งภาพและเสียง ซ่ึงระบบ VDO Conference 
เป็นอีกหนึ่งระบบที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระยะไกลหรือการจัดประชุมระยะไกลที่สามารถสื่อสารได้ทั้งภาพ
และเสียงของผู้เข้าร่วมประชุม โดยที่ผู้ เข้าร่วมประชุมอยู่ ต่างสถานที่  ท าให้สามารถช่วยลดระยะเวลาใน  
การเดินทางเพ่ือเข้าร่วมประชุม ณ ส่วนกลาง และสามารถจัดการประชุมได้ง่ายและรวดเร็ว โดยการใช้
มาตรฐาน IP (Internet Protocols) เป็นตัวเชื่อมระบบจากที่ต่าง ๆ เข้ามายังระบบที่อยู่ภายในส่วนกลาง
ในการเข้าร่วมประชุม 

ดังนั้นเพ่ือช่วยให้การติดต่อสื่อสารและการเข้าร่วมประชุมระหว่างส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมรวมถึงหน่วยงานในส่วนภูมิภาคสามารถท าได้ง่าย และรวดเร็วประหยัดเวลาระบบ          
VDO Conference เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถเข้ามาสนับสนุนการท างาน  และการบริหารจัดการหรือ     
การมอบหมายนโยบายไปยังส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพ่ือด าเนินการให้ครอบคลุมส่วนราชการ       
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ดังภาพ 4.3 

 

 
ภาพ 4.3 สถาปัตยกรรมระบบระบบการประชุมระยะไกล (VDO Conference) 
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จากภาพ 4.3 เป็นการใช้งานระบบ VDO Conference โดยมีตัวแม่ข่าย Multipoint 
Control Unit (MCU) ในการควบคุมระบบ VDO Conference ที่จุดต่าง ๆ เม่ือมีการประชุม ซ่ึงระบบ         
VDO Conference สามารถรองรับการท า Conference จากจุดต่าง ๆ ได้พร้อมกันครั้งละหลายจุด อีกทั้งเพ่ิม  
ความม่ันคงปลอดภัยบนระบบเครือข่ายที่ใช้ในการประชุมด้วย การท า  Virtual Private Network (VPN) 
ดังนั้นระบบ VDO Conference เป็นอีกระบบหนึ่งที่สามารถสนับสนุนกระทรวงยุ ติธรรมให้ก้าวไป สู่                  
e-Government ในอนาคต 

 
4.1.4 สถาปัตยกรรมระบบความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่าย 

ในปัจจุบันหน่วยงานหรือองค์กรต่าง  ๆมีการจัดท าระบบเครือข่ายภายในองค์กรเพ่ือช่วยสนับสนุน
การท างานในการรับหรือส่งข้อมูลทั้งที่ส าคัญและไม่ส าคัญ และในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านระบบเครือข่ายมี    
การพัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงท าให้การจู่โจมระบบที่น าไปสู่การลักขโมยข้อมูลส าคัญหรือภัยคุกคามต่าง ๆ บน
ระบบเครือข่ายมีมากขึ้นตามไปด้วย หน่วยงานหรือองค์กรที่ไม่ได้มีการเตรียมตัวหรือติดต้ังอุปกรณ์ที่ช่วยดูแล
ความม่ันคงปลอดภัยบนระบบเครือข่ายอาจ เกิดควา มเสี ่ย งที ่จ ะถูกคุกคา มทา ง ร ะบบ เทคโน โลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ดังนั้นเพ่ือความม่ันคงปลอดภัยบนระบบเครือข่ายของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
จึงควรจัดหาอุปกรณ์ที่ช่วยดูแลตรวจสอบความผิดปกติบนเคร ือข่า ย สนับสนุนกา รบร ิห า ร จ ัดกา ร
ด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ  

 

 
ภาพ 4.4 การปรับปรุงอุปกรณ์ดูแลความมั่นคงปลอดภัยบนระบบเครือข่าย 

ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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จากภาพ 4.4 แสดงอุปกรณ์ดูแลความม่ันคงปลอดภัยที่ ต้องด าเนินการจัดหาเพ่ิมเติม  และ
ปรับเปลี่ยนของเดิมที่ล้าสมัยเพ่ือดูแลความม่ันคงปลอดภัยบนระบบเครือข่าย จากเดิมที่มี Firewall เพียง   
อย่างเดียว โดยอุปกรณ์มีการเพ่ิมเติม ได้แก่  

4.1.4.1 Intrusion Prevention System (IPS) จะถูกติดต้ังไว้หลัง Firewall เพ่ือช่วย
ในการตรวจสอบข้อมูล หรือสิ่งผิดปกติอีกชั้นหนึ่ง เม่ือตรวจสอบพบ ระบบจะท าการแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่
ดูแลระบบทราบ และก าจัดสิ่งผิดปกตินั้น 

4.1.4.2 Web Application Firewall (WAF) ติดต้ังก่อนเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ซ่ึงให้บริการเว็บ เพ่ือช่วยดูแล และป้องกันการโจมตีที่จะเกิดกับตัวเว็บต่าง ๆ ที่ให้บริการภายในองค์กร  

4.1.4.3 Secur ity Information Event Management (SIEM) เป็นร ะบบที ่ใ ช ้ใน    
การวิเคราะห์ Log ของอุปกรณ์บนระบบเครือข่าย เพ่ือหาความผิดปกติบนระบบเครือข่าย 

4.1.4.4 Load Balance เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากขึ ้น 
โดยอุปกรณ์ Load Balance จะท าหน้าที่ในการกระจายโหลดงานในการใช้งานอินเทอร ์เน ็ต ไปยัง
อุปกรณ์ที่ ต่อพ่วง เพ่ือไม่ให้อุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งท างานหนักจนเกินไป  

4.1.4.5 Bandwidth Management เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการบริหารจัดการ Bandwidth   
ของแต่ละ Application อาทิ e-Mail, Internet, Website และ Application ประเภทอ่ืน ๆ ให้ เป็ นไปตาม           
นโยบายขององค์กร อีกทั้งยังสามารถช่วยให้ Application ที่ส า คัญขององค์กรสามารถใช้งานได้อย่าง   
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังสามารถจ ากัดการใช้งาน Application ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้อีกทางหนึ่ง 

 

4.2 สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ 
สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศเป็นกรอบแนวทา งกา รพัฒนา นวัตกร รมด้า นข้อมูล  และ     

ระบบสารสนเทศภายในแผนแม่บท ฯ ฉบับนี้ประกอบไปด้วย 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การบูรณาการ
สารสนเทศของกระทรวงยุติธรรม การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงกลยุทธ์ส าหรับผู้บริหาร  และการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือรองรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่  (Mobile Application and Mobile Web Application) ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 
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ภาพ 4.5 สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ 
 

4.2.1 การบูรณาการสารสนเทศของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
เนื่องจากส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีภารกิจหน้าที่หลักในการ เสนอแนะนโยบายและ

ยุทธศา สตร์ของกระทรวง ให้สอดคล้อง กับแผน พัฒนา เศรษฐ กิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบา ล             
นโยบายรัฐมนตรี การจัดท าแผนแม่บทกระทรวงยุติธรรม การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน                     
การประชาสัมพันธ์ ด าเนินการเก่ียวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรม  ซ่ึงจ าเป็นจะต้อง
รวบรวมข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการในภาพรวม ดังนั้น จึงต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศจากส่วนราชการในสังกัด 
และหน่วยงานภายนอก เช่น การใช้ทรัพยากรระดับกระทรวง (ข้อมูลทรัพยากรบุคคล  ข้อมูลงบประมาณ 
ข้อมูลการเงินการบัญชี ข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ ข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง         
และระดับกรม) ดังนั้น การพัฒนาระบบสารสนเทศภาพรวมของส านักงานปลัดกระทรวงฯ นั้น  ควรเน้นการ
พัฒนาระบบสารสนเทศกลาง (Common Service) เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง        
ส่วนราชการในสังกัดได้  โดยลดความซ้ าซ้อนในการพัฒนาระบบและประหยัดงบประมาณ เพ่ือสร้างมาตรฐานกลาง   
ในด้านระบบสารสนเทศของกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ หากส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีศูนย์กลางข้อมูล        
ที่ถูกต้อง ครบถ้วนน่าเชื่อถือ ข้อมูลดังกล่าวก็จะสามารถน าไปเป็นข้อมูลสารสนเทศในการวิเคราะห์ทางสถิติ
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีปร ะสิทธิภ า พ จ ึงจ า เป็นต้อ งมีกา ร
ก าหนดสถาปัตยกรรมการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจน โดยสามารถแบ่งกา รเชื่อมโยงข้อมูล
ออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้ 
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4.2.1.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศกลางร่วม  
การพัฒนาให้กระทรวงยุติธรรมมีระบบสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานการใช้งาน

เดียวกัน ที่สามารถลดความซ้ าซ้อนของการบริหารจัดการ และการลงทุนจ าเป็นจะต้องพัฒนาระบบสารสนเทศ
กลางร่วม (Common Service) เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมสามารถใช้งานร่วมกันได้ 
นอกเหนือจากนั้นในระดับกระทรวงยังสามารถบูรณาการข้อมูลจากระบบสารสนเทศกลางร่วมเหล่านั้น  เพ่ือเป็น
แหล่งในการน าไปประมวลผลในภาพรวมของกระทรวงต่อไป  

4.2.1.2 การพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศกระทรวงยุติธรรม 
ตามที่กระทรวงยุติธรรมมีความต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ

ระดับผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม จึงต้องมีการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงยุติธรรม
ให้ครบถ้วนทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม แต่ด้วยข้อจ ากัดของการเชื่อมโยงข้อมูลที่ มีแบบ
หลากหลาย ซ่ึงอาจจะเกิดจากโครงสร้างของหน่วยงานที่ยังไม่ได้มีการบริหารจัดการในรูปแบบของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ท า ให้ย า กต่อ
การพัฒนาการเชื่อมโยง และการส่งข้อมูลให้แก่กระทรวงยุติธรรม จึงมีการแบ่งรูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูล
ออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่  

(1) รูปแบบของเว็บฟอร์ม ส าหรับบันทึกข้อมูลส่งให้ทางกระทรวงยุติธรรม  
(2) รูปแบบของพัฒนาฐานข้อมูลในการเชื่อมโยงข้อมูลส่งให้แก่กระทรวงยุติธรรม 
(3) รูปแบบการถ่ายโอนข้อมูล (File Transfer) ส่งให้ทางกระทรวงยุติธรรม 
โดยทั้งสามรูปแบบจะท าการส่งข้อมูลของหน่วยงานตนเองผ่านการเชื่อมโยงของ 

Information Gateway ให้แก่กระทรวงยุติธรรมน าไปประมวลผลข้อมูลเชิงสถิติส าหรับผู้บริหาร ซ่ึง Information 
Gateway จะท าหน้าที่ในบริหารจัดการการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในบทบาทของการเป็นผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4.2.1.3 การพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือสนับสนุนกระทรวงยุติธรรมต่อไป 
นอกเหนือจากนั้นกระทรวงยุติธรรมบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้กระทรวงยุติธรรมสามารถบูรณาการ       
ระบบสารเทศซ่ึงให้บริการผู้ใช้งานในกลุ่มต่าง ๆ อาทิ ประชาชนทั่วไป ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และผู้ใช้งาน
จากส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จึงจ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเพ่ือการบูรณาการระบบสารสนเทศ 
Enterprise Portal และเทคโนโลยีสามารถจัดการการรักษาความปลอดภัย Enterprise Portal กลาง       
ของกระทรวงยุติธรรมจะเป็นส่วนเชื่อมโยงการบริการ (Services Integration Layer) เพ่ือให้ผู้ใช้งานกลุ่ม   
ต่าง ๆ สามารถใช้งานระบบสารสนเทศของกระทรวงยุติธรรมได้จากจุดเดียว โดยการเชื่อมโยงแสด งผล   
ระบบสารสนเทศภายในสังกัดกระทรวงยุติธรรมรองรับระบบสารสนเทศ 3 กลุ่มหลัก อาทิ ระบบสารสนเทศ    
(Core Business) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ (e-Service) ระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน (Back Office) และระบบสารสนเทศกลางร่วม (Common Service)  
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4.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงกลยุทธ์ส าหรับผู้บริหาร  
จากการวิเคราะห์สถานภาพการใช้งานระบบสารสนเทศของส านักงานปลัดกระทรวง

ยุติธรรม การรวบรวมข้อมูลมาท าการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือเชิงกลยุทธ์ส าหรับให้ผู้บริหารใช้ประกอบการ
ตัดสิ นใจ  ในการ ติดตามประเ มินผลกา รด า เนิน งาน  หรื อกา รก า หนดนโยบาย ต่าง  ๆ ยังไ ม่มีร ะบบ
สารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (Decision Support System) ท าให้ใช้เวลาค่อนข้างมาก
ในการรวบรวมข้อมูลและข้อมูลอาจไม่เป็นปัจจุบัน  ซ่ึงปัจจุบันมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลสถิติมาช่วยในการ
รวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการ โดยส่วนราชการจะส่งข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศมาให้ยังส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ เชิงกลยุทธ์ เช่น รูปแบบกราฟ และแผนที่  เพ่ือใช้
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ซ่ึงแหล่งข้อมูลมาจาก 2 ส่วน ได้แก่ จากระบบสารสนเทศ และข้อมูล
สารสนเทศของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และจากระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายนอก        
โดยใช้เครื่องมือ Extract, Transform, Load: ETL  ในกา ร ท า หน้า ที ่ใ น กา รดึงข ้อมูล  ปร ับ เปลี ่ย น
ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม และคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่ถูกต้อง เพ่ือน ามาจัดท ารายงานเชิงสถิติและ
เชิงวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 

 
4.2.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ี (Mobile Application 

and Mobile Web Application) 
จากแนวโน้มการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ทั้งในรูปแบบของโทรศัพท์เคลื่อนที่  และ

ในรูปแบบคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ซ่ึงขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการประมวลผลรับ -ส่ง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และรองรับการสื่อสารแบบ Multimedia ได้อย่างสะดวกสบาย จึงท าให้บุคลากร     
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความสนใจประยุกต์ใช้มากขึ้น  และเม่ือพิจารณาถึงภารกิจหน้าที่ของกระทรวง
ยุติธรรม ทั้งในส่วนการให้บริการแก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และประชาชน จ ะเห็น ไ ด้
ว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่สามารถสนับสนุนให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ สนับสนุนให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นโดยไม่จ ากัดด้านเวลา 
และสถานที่ สามารถรู้เท่าทันสถานการณ์ได้ นอกจากนั้นภาคประชาชนให้สามารถมีช่องทางในการเข้าถึง
บริการต่าง ๆ ของกระทรวงยุติธรรมได้เพ่ิมมากขึ้นอีกด้วย 

โดยกระทรวงยุติธรรมสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ใน 2 ลักษณะได้แก่  
4.2.3.1 การ พัฒนา  Mobile Web Application: เป็น กา รพัฒนาร ะบบสารสน เทศ                 

ซ่ึงสามารถเรียกดูผ่านโปรแกรม Mobile Browser โดยการพัฒนาในลักษณะนี้เหมาะสมกับการให้บริการเผยแพร่
ด้านข้อมูลแก่ประชาชนหรือการให้บริการรับข้อมูลหรือข้อวิจารณ์ต่าง  ๆ จากภาคประชาชนหรือหน่วยงาน
ภายนอก และเป็นกลุ่มข้อมูลที่อ่อนไหว และไม่จ าเป็นต้องรักษาความปลอดภัยในระดับสูงมากนัก 

4.2.3.2 การพัฒนา Mobile Client Application: เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศใน
ลักษณะการลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ อุปกรณ์สื่อสารเคลื่ อนที่  (Mobile Client) โดยการพัฒนาโปรแกรม          



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที ่4) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556–2559  
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ในลักษณะนี้เหมาะกับลักษณะของข้อมูลหรือบริการที่มีการเรียกใช้เป็นประจ า รวมทั้งระบบสารสนเทศส าหรับ
เฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ เป็นต้น เนื่องจากสามารถรักษาความปลอดภัยได้ในระดับที่สูงกว่า  


