ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของกรมบังคับคดีและเป้ าหมาย
โดยรวม
1. วิสัยทัศน์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของกรมบังคับคดี

“มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง สู่การบูรณาการสารสนเทศและองค์ความรู ้อย่างมืออาชีพ เคียงคู่คุณภาพการ
บังคับคดีอย่างมีประสิ ทธิภาพ”
1.1 องค์ ประกอบวิสัยทัศน์
วิสยั ทัศน์จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี้
- จุดมุ่งหมายหลัก (Core Purpose): มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

- ค่านิยมหลัก (Core Value): สู่การบูรณาการสารสนเทศและองค์ความรู้อย่างมืออาชีพ
- เป้าหมายสู งส่ ง (Visionary Goals): เคียงคู่คุณภาพการบังคับคดีอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 คําอธิบายวิสัยทัศน์
จุดมุ่งหมายหลัก (Core Purpose) : มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
จะบ่งบอกถึงภารกิจสําคัญจะสนับสนุนกรมบังคับคดีให้เป็ นองค์กรนําด้านการบังคับคดีภายใต้ระบบ
คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ตามวิสยั ทัศน์แห่งองค์กร
ค่ านิยมหลัก (Core Value) : สู่การบูรณาการสารสนเทศและองค์ความรู ้อย่างมืออาชีพ
จะบ่งบอกถึงคุณค่าที่ส่งมอบ และเป็ นความสามารถหลักของหน่วยงาน เพื่อเสริ มสร้างภาพลักษณ์
องค์กรด้านความเป็ นมืออาชีพรวมถึงปั จจัยสําคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผลักดันกรมบังคับคดีสู่วสิ ยั ทัศน์และพันธกิจ
ภายใต้การบูรณาการสารสนเทศ ( Information Integration) และระบบสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์แบบยืดหยุน่ ( Flexible
Strategic Information Systems)
เป้าหมายสู งส่ ง (Visionary Goals): เคียงคู่คุณภาพการบังคับคดีอย่างมีประสิ ทธิภาพ
จะบ่งบอกถึงเป้ าหมายปลายทางในระยะยาวที่จะเป็ นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนกรมบังคับคดีให้
ทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพภายใต้ระบบคุณภาพ และการบริ หารจัดการภาครัฐที่ดี

2. พันธกิจด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของกรมบังคับคดี

จัดหาและให้บริ การระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริ หารและงานให้บริ การของกรมบังคับคดีได้
อย่างบูรณาการ มีเสถียรภาพ มีประสิ ทธิภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผรู ้ ับบริ การ ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุ ง ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนงานของกรมบังคับคดีให้มีประสิ ทธิภาพประสิ ทธิผลทัดเทียมมาตรฐานสากล
เป็ น
ศูนย์กลาง ความรู ้ ความเชี่ยวชาญของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมบังคับคดี

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของกรมบังคับคดี

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การบูรณาการข้อมูลและความมัน่ คงของข้อมูลเพื่อความเป็ นมืออาชีพทางด้านการบังคับคดี
เนื่องจากข้อมูลในทุกหน่วยงานของกรมบังคับคดีท้ งั ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์และรู ปแบบกายภาพ มีความสําคัญ
และมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กนั ตามลักษณะการทํางาน ดังนั้นจึงมีความจําเป็ นที่ขอ้ มูลต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน มี
ความน่าเชื่อถือ สามารถติดตามและใช้อา้ งอิง รวมทั้งยืนยันเป็ นหลักฐานทางกฎหมายได้ กรมบังคับคดีจึงต้องมีการบริ หาร
จัดการข้อมูลทั้งในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์และรู ปแบบกายภาพที่ดีและเป็ นระบบ เพื่อทําให้เกิดการบูรณาการของข้อมูลทั้ง
สองรู ปแบบ รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องได้ อีกทั้งข้อมูลต้องมีความมัน่ คงโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

ดังนั้นยุทธศาสตร์น้ ีจึงมีวตั ถุประสงค์ในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็ นเครื่ องมือในการจัดเก็บข้อมูลทั้งใน
รู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์และรู ปแบบกายภาพเชื่อมโยงกับงาน
เพิ่มความสะดวกในการสื บค้นข้อมูลที่มีความสอดคล้อง
ถูกต้องตรงกันในงานที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย

- เพื่อให้เกิดความเป็ นเอกภาพและมาตรฐานของข้อมูลที่ใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
- เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลหลักที่ใช้ร่วมกัน (Master Data) เพื่อการทํางาน

- เพื่อให้เกิดความถูกต้อง สอดคล้อง ตรงกันของข้อมูลโดยยึดโครงสร้างจากแหล่งข้อมูลเดียว

(Single

source)

- เพื่อให้เกิดการบูรณาการการจัดเก็บระหว่างข้อมูลรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์และรู ปแบบกายภาพ
- เพื่อให้เกิดการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการบริ หารและกําหนดนโยบายในการทํางาน
- เพื่อให้เกิดการกําหนดชั้นความลับของข้อมูล แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในแต่ละหน้าที่ และระดับการใช้งาน
ตัวชี้วดั

- มีโครงสร้างข้อมูลหลักที่เป็ นมาตรฐาน
- การปรับแก้โครงสร้างข้อมูลเพื่อรองรับงานใหม่ ลดลง
- มีระบบสารสนเทศที่นาํ ข้อมูลหลักไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
- ลดเวลาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
- ลดเวลาในการติดตามค้นหาเอกสารที่เป็ นรู ปแบบกายภาพ
- ลดการสูญหายเอกสารที่เป็ นรู ปแบบกายภาพ
- ลดเวลาในการเก็บรวบรวมและประมวลผลดัชนีช้ ีวดั การทํางาน (KPI) เพื่อกําหนดนโยบายและทํางาน
รองรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอกทั้งหลาย

- มีการกําหนดชั้นความลับในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต
เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ มีแผนการพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
• แผนการออกแบบสถาปั ตยกรรมข้อมูล มาตรฐานข้อมูลและความมัน่ คงของข้อมูล เพื่อการบูรณาการฐาน
ข้อมูลหลักกรมบังคับคดี และเชื่อมโยงข้อมูลพันธมิตร
เนื่องจากข้อมูลเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญในการทํางานของกรมบังคับคดี ข้อมูลจะถูกบูรณาการและนําไปใช้ประโยชน์ได้
นั้น ข้อมูลต้องไม่มีความขัดแย้งในความหมาย มีมาตรฐานในการกําหนดรหัส รู ปแบบและโครงสร้างข้อมูล ก่อให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ ว ลดขั้นตอนและแรงงานในการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบข้อมูล อีกทั้งมีการกําหนดโครงสร้างระดับความมัน่ คง
ข้อมูล มีช้ นั ความลับที่กาํ หนดสิ ทธิผใู ้ ช้ในการเข้าถึงซึ่งผ่านการวิเคราะห์จากคณะทํางานโดยพิจารณาจากตําแหน่งงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของบุคลากรในการเข้าถึงข้อมูลได้ในแต่ละระดับ

การกําหนดโครงสร้างข้อมูลในระบบสารสนเทศที่ผา่ นมา จะใช้ขอ้ มูลในแต่ละระบบงานเป็ นหลัก เช่น ในการ
พัฒนาระบบคดีแพ่งจะนําข้อมูลและงานที่เกี่ยวข้องกับคดีแพ่งในแต่ละขั้นตอนมาเป็ นตัวกําหนดแฟ้มข้อมูลและรายละเอียด
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จึงทําให้เกิดมุมมองไม่รอบด้านในงานอื่น ๆ ที่อาจเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั
การบูรณาการฐานข้อมูล
หลักกรมบังคับคดีน้ นั ต้องการให้เกิดการบริ หารจัดการการใช้ขอ้ มูลร่ วมกันภายใต้มาตรฐานข้อมูลที่กาํ หนด โดยทําให้เกิด
ฐานข้อมูลต้นฉบับแบบแหล่งเดียว (Single Original Source Database) เพื่อลดความขัดแย้ง ความผิดพลาดจากการนําข้อมูล
ไปใช้ และทําให้เกิดผูร้ ับผิดชอบข้อมูลอย่างแท้จริ ง
ในการบูรณาการข้อมูลตามแนวคิดดังกล่าวจะมีการสร้างข้อมูลหลัก (Master Data) ที่เกี่ยวข้องในคดี เช่น ข้อมูล
คดี ข้อมูลผูเ้ กี่ยวข้อง (โจทก์ จําเลย ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติ บุคคล รวมถึงนิติกรผูร้ ับผิดชอบในคดี) และข้อมูลทรัพย์ในคดี
เป็ นต้น ข้อมูลหลักเหล่านี้จะมีการใช้ร่วมกันจากหลายระบบงานทั้งระบบงานคดีแพ่ง ระบบงานคดีลม้ ละลาย ระบบงาน
ฟื้ นฟูกิจการของลูกหนี้ และระบบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องการการตรวจสอบความถูกต้อง สอดคล้องกันของข้อมูลที่
ถูกใช้ร่วมกันระหว่างระบบ หากมีการเชื่อมโยงข้อมูลหลักกับระบบคดีต่าง ๆ แล้วสามารถแสดง ความเกี่ยวเนื่องของคดี
บุคคล และทรัพย์สินที่มีอยูใ่ นระบบงานได้โดยสามารถเรี ยกดูขอ้ มูลในมุมมองต่าง ๆ เช่น บุคคลในคดีน้ ีมีความเกี่ยวพันกับ
คดีใดบ้างทั้งในแง่ของการเป็ นโจทก์หรื อจําเลย ทรัพย์สินนี้มีการอ้างถึงในคดีใดบ้าง มีความซํ้าซ้อนหรื อไม่ เป็ นต้น
อีกประการหนึ่ง การดําเนินการของกรมบังคับคดีเกี่ยวข้องกับข้อมูลและหน่วยงานจํานวนมาก เช่น ศาล กรมที่ดิน
ธนาคาร สถาบันการเงิน สํานักบริ หารการทะเบียน เป็ นต้น การบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกเหล่านี้เพื่อให้เกิดการ
ใช้ขอ้ มูลร่ วมกันภายใต้มาตรฐานข้อมูลที่กาํ หนดจึงมีความสําคัญต่อประสิ ทธิภาพของการดําเนินงานในแนวคิดการพึ่งพา
และการได้รับประโยชน์จากข้อมูลและการดําเนินงานร่ วมกัน เสี ยค่าใช้จ่าย แรงงาน และเวลาในการโอนย้าย เปลี่ยนแปลง
ข้อมูลน้อยที่สุด สามารถนําไปใช้ได้เร็ วและสมบูรณ์ที่สุด การรับ-ส่งแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องควรดําเนินการภายใต้บนั ทึกข้อตกลงในความร่ วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูล (MOU) สําหรับมาตรฐานการแลกเปลี่ยน
ควรใช้ตามกรอบแนวทางเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรื อ Thailand Electronic Government Interoperability
Frameworks (TH e-GIF) ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารได้จดั ทําขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ
นําไปใช้เป็ นแนวทางในการจัดทํามาตรฐานข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยง
รับ-ส่งข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
(อ้างอิงจาก http://egif.mict.go.th) ทั้งนี้ขอ้ มูลที่จะถูกส่งเข้าสู่ระบบควรมีการพักข้อมูลไว้เพื่อรอการตรวจสอบความถูกต้อง
(Verification) จากเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะนําเข้าระบบจริ ง โดยเป็ นการทําสองขั้นตอน คือ ยืน่ และนําเข้า (Submit and Post)
กรณี ขอ้ มูลที่ตอ้ งอ้างอิงจากหน่วยงานภายนอกกรมบังคับคดี ควรใช้โครงสร้างข้อมูลตามแหล่งข้อมูลหลักเช่นกัน
เช่น ข้อมูลบุคคลใช้โครงสร้างข้อมูลของสํานักบริ หารการทะเบียน กรมการปกครอง ข้อมูลนิติบุคคลใช้โครงสร้างข้อมูล
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็ นต้น เพื่อความถูกต้องและรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
อีกทั้งเนื่องจากการทํางานของกรมบังคับคดีในปั จจุบนั ต้องพึ่งพาเอกสารทางกายภาพ (กระดาษ) ที่มีจาํ นวนมาก
ซึ่งยังไม่สามารถละทิ้งได้ เพราะเป็ นเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายของกรมบังคับคดีและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรม
บังคับคดียงั ไม่สามารถเลิกหรื อเปลี่ยนเป็ นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ทนั ที อีกทั้งกระบวนการในการปรับเปลี่ยนจะต้องมีการ
เจรจากับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องใช้เวลานานมากในการดําเนินงาน ดังนั้น การดําเนินงานของกรมบังคับคดี จึงต้อง
ทําการบูรณาการระหว่างเอกสารในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์และรู ปแบบกายภาพด้วย จึงจะทําให้การบูรณาการด้านข้อมูลมี
ความครบถ้วนและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
• แผนการใช้ประโยชน์ขอ้ มูลที่ถูกบูรณาการเพื่อการบริ หารและการบริ การที่ยงั่ ยืน
ปั จจุบนั ระบบสารสนเทศของกรมบังคับคดี รวมถึงระบบงานคดีแพ่งที่กาํ ลังพัฒนาขึ้นใหม่แยกการทํางานระหว่าง
ระบบสารสนเทศกับแฟ้มเอกสารกายภาพออกจากกันอย่างสิ้นเชิง การทํางานของระบบสารสนเทศที่สร้างขึ้นมีลกั ษณะเป็ น

แบบบันทึกผลการปฏิบตั ิงานเข้าระบบ เช่น ผูป้ ฏิบตั ิงานตั้งเรื่ องด้วยเอกสารที่อาจมาจากศาล โดยมีเจ้าหน้าที่นาํ เข้าข้อมูล
บางส่วนหรื อทั้งหมดเข้าสู่ระบบเพื่อเตรี ยมพร้อมสําหรับการดําเนินการขั้นตอนต่อไป การดําเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น
การสัง่ การ การลงนามในเอกสารกายภาพโดยบุคคล และต้องมีผดู ้ าํ เนินการบันทึกข้อมูลผลการทํางานเข้าสู่ระบบอีกครั้ง
ระบบสารสนเทศไม่ได้เชื่อมโยงหรื อทําการควบคุมแฟ้มเอกสารกายภาพว่าอยูท่ ี่ใด ประกอบด้วยเอกสารใดบ้าง มีการ
เคลื่อนย้ายไปที่ใดบ้างหรื อไม่ เมื่อใด
จากการที่กรมบังคับคดีตอ้ งทํางานร่ วมกับหน่วยงานอื่นเป็ นจํานวนมากและไม่สามารถกําหนดให้หน่วยงานอื่น
ต้องใช้เฉพาะข้อมูลที่เป็ นอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น แนวคิดในการพัฒนาระบบเอกสารของกรมบังคับคดี จึงควรใช้งานแบบ
คู่ขนานที่เป็ นทั้งเอกสารต้นฉบับที่เป็ นกายภาพควบคู่ไปกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจถูกบริ หารจัดการโดยระบบ
e-Tracking หรื ออาจใช้วธิ ีการปรับปรุ งระบบสารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยงร่ วมกับเอกสารกายภาพ ทําให้สามารถติดตาม
ขั้นตอนและสถานะของงานได้อย่างรวดเร็ ว โดยเอกสารต้นฉบับควรใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริ หารควบคุมติดตาม แบบ
การยืนยันตัวตนด้วยคลื่นวิทยุ (RFID) หรื อเทคโนโลยีอื่น เป็ นตัวช่วยในการควบคุมและเชื่อมโยงรหัสของเอกสารให้เข้ามา
อยูใ่ นชุดเดียวกันได้ ในลักษณะเดียวกันกับการบริ หารจัดการแฟ้มเอกสารผูป้ ่ วยในระบบโรงพยาบาล ที่สามารถเชื่อมโยง
เอกสารหรื อวัตถุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น แฟ้มข้อมูลกายภาพ หลอดเลือด แผ่นฟิ ล์มเอ็กซ์เรย์ ฯลฯ เข้ากับแฟ้มข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ผปู ้ ่ วยเป็ นต้น
สําหรับระบบการทํางานแบบใหม่ของกรมบังคับคดีจะต้องมีภาพแสดงขั้นตอนการกระบวนงานที่ทาํ ให้
ผูเ้ กี่ยวข้อง เช่น เจ้าหนี้ ลูกหนี้ สามารถทราบสถานะของคดีแต่ละคดีได้วา่ อยูท่ ี่ข้ นั ตอนใด เป็ นระยะเวลานานเท่าไรและใคร
ต้องดําเนินการอย่างไรต่อไปภายในระยะเวลาเท่าไร สําหรับบุคลากรของกรมบังคับคดี เช่น นิติกรและผูบ้ งั คับบัญชา
สามารถตรวจสอบทางเดินเอกสารว่าเอกสารถูกเคลื่อนย้ายจากสถานที่ใดเมื่อไรและขณะนี้เอกสารอยู่ ณ สถานที่ใดเป็ น
ระยะเวลานานเท่าไร สามารถลดระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการตรวจสอบค้นหา อย่างไรก็ตามการใช้เทคโนโลยีดงั กล่าว
จําเป็ นต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบันทึกการนําเข้า-ออกของเอกสารในแต่ละขั้นตอน ที่ทาํ ให้ขอ้ มูลถูกบันทึกลง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกรณี ใช้การยืนยันตัวตนด้วยคลื่นวิทยุ
(RFID) อาจทําได้ในลักษณะเดียวกับการลงเวลาเข้า
ปฏิบตั ิงาน
ในอีกมิติหนึ่งของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ถูกบูรณาการ คือข้อมูลที่เกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงาน จะถูกรวบรวม
คัดแยก เพื่อสร้างคลังข้อมูลด้านการบังคับคดี โดยมีวตั ถุประสงค์ให้เกิดแหล่งรวบรวมข้อมูลหลักเชิงสะสมที่ใช้ในการ
บริ หารและการบริ การ การจัดเก็บข้อมูลในคลังข้อมูลนั้นต้องคัดเลือก คัดกรอง และจัดเก็บข้อมูลที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์
พยากรณ์ ตามมุมมองของผูบ้ ริ หารในแต่ละระดับ เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อความอยูร่ อดหรื อประสิ ทธิภาพขององค์กรใน
ระยะยาว ข้อมูลที่นาํ มาวิเคราะห์ผลตามตัวชี้วดั ที่กรมบังคับคดี กาํ หนดขึ้น เพื่อเป็ นการติดตามผลการดําเนินงาน และรองรับ
การประเมินจากหน่วยงานภายนอก
ข้อมูลดังกล่าวควรถูกวิเคราะห์และออกแบบการจัดเก็บแบบอัตโนมัติจากการทํางานของระบบสารสนเทศไว้
ล่วงหน้าและไม่ควรใช้วธิ ีการบันทึกซํ้า (Re-entry) แต่ควรบันทึกอัตโนมัติในขณะที่เกิดเหตุการณ์ในแต่ละขั้นตอนการ
ทํางาน อาทิ การกําหนดตัวชี้วดั ที่เป็ นเวลาให้บริ การประชาชนในแต่ละขั้นตอน ควรกําหนดให้ระบบสามารถนําเวลาเริ่ มต้น
และเวลาสิ้นสุด ( Time Stamp) ของแต่ละเหตุการณ์มาคํานวณได้ โดยไม่ตอ้ งให้เจ้าหน้าที่จดข้อมูลลงในกระดาษแล้วนํามา
บนทึกเข้าสู่ระบบ การนําข้อมูลเข้าคลังข้อมูลต้องไม่กระทบต่อการทํางานปกติควรแยกการดําเนินออกเป็ นระบบต่างหาก
หรื อนอกเวลาทําการปกติ

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การเพิ่มประสิ ทธิภาพในการบริ หารและให้บริ การประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย
เนื่องจากปั จจุบนั กรมบังคับคดี ยังไม่มีระบบบริ หารงานภายในอย่างเต็มรู ปแบบและครบวงจร ทําให้การประสาน
การทํางานภายในมีอุปสรรคและต้องใช้เวลาในการทํางานและประสานงานที่มากขึ้น จึงต้องมีการพัฒนาระบบบริ หารงาน
ภายในเพื่อให้เกิดข้อมูลที่สมบูรณ์ สามารถสนับสนุนการทํางานตามขั้นตอนได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งกรมบังคับคดีมีภาระที่
ต้องประสานงานกับประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานบังคับคดีที่ดาํ เนินการอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ดังนั้น
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริ การประชาชนอย่างมีประสิ ทธิภาพจึงเป็ นปั จจัยที่มีความสําคัญยิง่
เพราะถ้ามีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริ การประชาชนที่มีหลากหลายช่องทาง มีความสะดวกและมีประสิ ทธิภาพ จะสามารถช่วยลดภาระใน
การติดต่อประสานงานกับประชาชนของบุคลากรของกรมบังคับคดีลง
ทําให้บุคลากรของกรมบังคับคดีมีเวลาเพื่อ
ดําเนินงานอื่นที่มีความสําคัญได้เพิ่มมากขึ้น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริ หารงานภายในและบริ การประชาชนที่
ต้องการนี้ควรต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบตั ิงานภายใต้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย ยืดหยุน่ และ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการในอนาคต
เป้าหมาย

- เพื่อให้เกิดสารสนเทศที่นาํ ไปใช้ในการบริ หารงานบังคับคดีอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการทํางานที่ซ้ าํ ซ้อน
และครอบคลุมภารกิจ

- เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลและกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมให้บริ การผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- เพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่ มีภาพพจน์ที่ดี เป็ นองค์กรที่ทนั สมัยในการให้บริ การที่รวดเร็วแก่ประชาชนเพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมในการนําเสนอข้อคิดเห็นในการพัฒนางานบังคับคดี
ตัวชี้วดั

- มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริ หารงานภายใน
- มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริ การประชาชน
- มีระบบสารสนเทศแบบบูรณาการในงานคดี
- ลดระยะเวลาการดําเนินการในงานบังคับคดี
- ผูร้ ับบริ การมีความพอใจในการให้บริ การงานบังคับคดีในระดับดี
- เกิดประสิทธิผลการทํางานที่สูงขึ้น (จํานวนคดีที่ปิดได้ต่อจํานวนเจ้าพนักงานบังคับคดีต่อระยะ เวลา)
- ข้อร้องเรี ยนในเรื่ องประสิทธิภาพการให้บริ การมีจาํ นวนลดลง
- มีจาํ นวนประชาชนใช้ช่องทางการให้บริ การด้วยตนเอง (e-Services) ของกรมบังคับคดี เพิ่มขึ้น
- ลดเวลาของบุคลากรในการตอบคําถามให้กบั ประชาชน

เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ มีแผนการพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

• แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริ หารจัดการภายใน

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริ หาร ประกอบด้วย ระบบจัดเก็บและบริ หารข้อมูลหลัก (Master
Data) ที่ใช้ในการปฎิบตั ิงาน ทั้งข้อมูลแผนงาน งบประมาณ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลด้านการคลังในระบบบัญชี การเงิน
รวมถึงการกําหนดตัวชี้วดั เพื่อการประเมินประสิ ทธิผลการทํางาน โดยมีตวั อย่างระบบที่สนับสนุนแผนงาน ดังนี้
o ระบบงานสนับสนุนการบริหารจัดการภายในกรมบังคับคดี
การเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทํางานจําเป็ นต้องมีการบริ หารจัดการงานภายในให้เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน ตั้งแต่ระบบ
งบประมาณมีการตั้งคําของบประมาณ การบันทึกงบประมาณที่ผา่ นการอนุมตั ิ การขอใช้งบประมาณตั้งเรื่ องจัดซื้อจัดจ้าง
การตรวจรับ การนําวัสดุเข้าคลังในระบบพัสดุ การเบิก-จ่ายในระบบการเงิน การตั้งฎีกาเบิกจ่าย เมื่อมีการตั้งเรื่ องจากพัสดุ
การบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในระบบบัญชี กระบวนการทํางานมีการใช้ขอ้ มูลร่ วมกันและมีความต่อเนื่องกันของการปฏิบตั ิงาน
รวมทั้งเชื่อมโยงกับระบบบุคลากรเพื่อกําหนดขีดความสามารถ ( Competency) และวัดผลการปฏิบตั ิงานในแต่ละคดี (KPI)
ของบุคลากรแต่ละคน เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรและพิจารณาความดีความชอบในการปฏิบตั ิงาน
ระบบบริ หารงานภายในนี้ควรทํางานร่ วมกับระบบงานหลักของกรมบังคับคดีได้ดว้ ย เช่น เชื่อมโยงข้อมูลจาก
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่เข้ากับระบบตรวจสอบสิ ทธิ์และระบบกําหนดสิ ทธิการเข้าถึงข้อมูล ทําให้หากมีการโยกย้าย ลาออก
ของบุคลากร ต้องเปลี่ยนแปลงสิ ทธิการเข้าถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศต่าง ๆ ให้สอดคล้องกัน หรื อในกรณี ของการ
บริ หารภาระงานของบุคลากรซึ่งควรต้องเชื่อมโยงระบบบริ หารงานบุคคลเข้ากับระบบมอบหมายงานของระบบงานคดีแพ่ง
และระบบงานคดีลม้ ละลายเพื่อให้ทราบภาระงานรายบุคคล
o

ระบบอินทราเน็ต

ระบบอินทราเน็ตเป็ นระบบที่ทาํ ให้เกิดช่องทางการสื่ อสารผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรในกรมบังคับคดี
การแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็ นทั้งคลังเอกสาร ระเบียบปฏิบตั ิ แบบฟอร์มต่าง ๆ เป็ นแหล่งข้อมูลเพื่อการใช้ชีวติ ประจําวันในการ
ทํางาน ทั้งการรับข่าวสารจากหนังสื อเวียน การใช้ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ในการสื่ อสารในองค์กร การบันทึกข้อมูลใน
แบบฟอร์มต่าง ๆ เช่น การลา การขอสวัสดิการต่าง ๆ เป็ นแหล่งข้อมูลกลางทั้งของกรมบังคับคดีเองและการเชื่อมต่อไปยัง
แหล่งข้อมูลอื่น ให้บุคลากรเรี ยกใช้งานผ่านระบบอินทราเน็ต สนับสนุนทําให้เกิดองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ได้ รวมทั้งมีระบบ
เพื่อการบริ หารและใช้งานทรัพยากรองค์กรร่ วมกัน เช่น การจองห้องประชุม และการจองรถเพื่อไปราชการ เป็ นต้น
ระบบงานสารบรรณแบบบูรณาการ
กรมบังคับคดี มีการออกหนังสื อทั้งในงานทัว่ ไปและงานคดีต่าง ๆ เป็ นจํานวนมากแทรกอยูก่ บั ทุกงาน ระบบ
ปั จจุบนั ยังไม่ได้มีการบูรณาการระบบสารบรรณเข้ากับงานต่าง ๆ ของกรมบังคับคดี โดยมีการแยกระบบสารบรรณออก
ต่างหากจากระบบบริ หารงานคดี ทําให้นิติกรหรื อผูเ้ กี่ยวข้องไม่สามารถทราบได้วา่ ในแต่ละคดีมีเอกสารส่งออกไปแล้วถึง
ใคร เรื่ องอะไร เลขหนังสื อใด วันใด เนื้อหาเป็ นอย่างไร จํานวนกี่ฉบับ เป็ นต้น ในระบบปั จจุบนั การจะออกหนังสื อไปยัง
ภายนอกผูใ้ ช้ตอ้ งออกจากระบบบริ หารงานคดีก่อนเพื่อเข้าระบบงานสารบรรณ ทําการขอเลขหนังสื อและนําเลขหนังสื อที่
ได้มาบันทึกเข้าในระบบบริ หารงานคดีอีกทอดหนึ่ง
ระบบงานสารบรรณแบบบูรณาการจะรองรับการบันทึกเอกสารและเชื่อมโยงกับระบบงาน หน่วยงาน หรื อผูอ้ อก
เอกสาร เช่น ในระบบบริ หารงานคดีที่บริ การประชาชน การออกเลขหนังสื อสามารถทําได้ทนั ทีจากระบบบริ หารงานคดีน้ นั

ๆ และสามารถมองได้หลายมิติ โดยการสื บค้นจากงานคดีแต่ละคดี หรื อมองจากภาพรวมงานสารบรรณกลางว่ามีเอกสารที่
ออกโดยใคร ในงานใด เป็ นปริ มาณเท่าใด
• แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบังคับคดี
ปั จจุบนั กรมบังคับคดี มีการพัฒนาระบบงานคดีแพ่ง (คาดว่าจะแล้วเสร็ จในปี พ.ศ. 2553) ที่มีการพัฒนาตาม
ขั้นตอนการทํางานปั จจุบนั แต่ท้ งั นี้ระบบดังกล่าวยังไม่ได้คาํ นึงถึงการใช้สถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ที่มีความยืดหยุน่ ต่อการนํา
กลับมาใช้ใหม่และรองรับการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ระเบียบ ข้อกฎหมาย เป็ นต้น ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการในอนาคต รวมถึงควรพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการทํางานปั จจุบนั ให้เกิดความ
สมบูรณ์ ครบถ้วนขึ้น โดยมีตวั อย่างระบบที่สนับสนุนแผนงาน ดังนี้
o ปรับปรุ งระบบงานคดีแพ่ง
o

ระบบงานคดีลม้ ละลาย

o

ระบบงานฟื้ นฟูกิจการของลูกหนี้

ระบบดังกล่าวควรทํางานบูรณาการเข้ากับระบบสารบรรณและบูรณาการเข้าด้วยกันระหว่างระบบ และงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบงานเงินในคดี ระบบคลังข้อมูลและตัวชี้วดั เพื่อการบริ หารงานที่ยงั่ ยืน ระบบ บริ หารทรัพยากรบุคคล
และระบบบริ การประชาชน e-Services แบบ Multi Channel Contact Center เป็ นต้น
o ระบบ e-Tracking
ระบบ e-Tracking เป็ นระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) ที่สนับสนุนการ
ทํางานของเจ้าพนักงานกรมบังคับคดี โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบงาน (Transactional Information System) ต่าง ๆ
มาสร้างรายงาน หรื อตอบคําถามต่าง ๆ เช่น บุคคล-นิติบุคคลรายหนึ่งมีความเกี่ยวข้องภายในคดีแพ่งหรื อคดีลม้ ละลาย
ใดบ้างในฐานะใด รวมถึงมีทรัพย์สินใดที่อาจอยูใ่ นคดีมากกว่า 1 คดี เป็ นต้น นอกจากนี้ ระบบ e-Tracking ยังสามารถ
สนับสนุนการทํางานและติดตามสถานะการดําเนินการของคดีต่าง ๆ ว่าอยูใ่ นขั้นตอนใด โดยระบบ e-Tracking จะทํางาน
บูรณาการเชื่อมโยงเข้ากับระบบสารสนเทศหลักและระบบบริ การประชาชน e-Service แบบ Multi Channel Contact Center
เพื่อรับ-ส่งสถานะของงานคดี
• แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ การประชาชน
ปั จจุบนั การให้บริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดียงั เป็ นการให้ขอ้ มูลเบื้องต้น ไม่ได้เป็ น
ข้อมูลเฉพาะเจาะจงสําหรับผูเ้ กี่ยวข้องแต่ละราย เช่น ความคืบหน้าของคดี เป็ นต้น จึงควรมีระบบที่สามารถมีปฏิสมั พันธ์กบั
ประชาชนได้ โดยอาจผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เทคโนโลยีเว็บ โทรศัพท์ ระบบข้อความสั้น ( SMS) หรื อ ไปรษณี ย ์
อิเล็กทรอนิกส์ ( e-Mail) ที่ประชาชนสามารถสื บค้นหรื อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องของตนเองได้ดว้ ยตนเอง เช่น สอบถาม
ความคืบหน้าของคดี สถานะของการรับ-จ่ายเงินในคดี เป็ นต้น การดําเนินงานในลักษณะนี้จะช่วยลดภาระบุคลากรของกรม
บังคับคดีในการตอบคําถาม และเพิ่มความพึงพอใจในการรับบริ การของประชาชน โดยมีตวั อย่างระบบที่ช่วยสนับสนุน
แผนงานดังนี้
o ระบบบริ การประชาชน e-Service แบบ Multi Channel Contact Center

ปั จจุบนั กรมบังคับคดีมีช่องทางในการให้บริ การประชาชนหลายช่องทาง ทั้งทางโทรศัพท์ที่ให้ประชาชนสามารถ
ให้ขอ้ คิดเห็น ข้อร้องเรี ยนและแจ้งเบาะแสได้ ผ่านศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกรมบังคับคดีที่หมายเลข 02-881-4999
(20 คู่สาย ) ระบบตอบรับอัตโนมัติทางโทรศัพท์ (Interactive Voice Response: IVR) ระบบให้บริ การผ่านเว็บไซต์ แต่ระบบ
เหล่านี้ยงั แยกการทํางานจากกันอย่างเป็ นอิสระและมีขอบเขตการให้บริ การที่ค่อนข้างจํากัด กรมบังคับคดีควรปรับปรุ ง
ช่องทางในการบริ การประชาชนเพิ่มขึ้น เช่น ระบบข้อความสั้น (SMS) และควรทําการบูรณาการช่องทางเหล่านี้เข้าด้วยกัน
โดยข้อมูลเพื่อการให้บริ การที่เข้ามาจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งได้ถูกกําหนดไว้ในระบบที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นต้องมารวมกันที่แหล่ง
เดียว ซึ่งจะทําให้เกิดเอกภาพของข้อมูลในการให้บริ การ และเป็ นทางเลือกในการรับบริ การของผูเ้ กี่ยวข้อง ทั้งนี้อาจมีการ
กําหนดรหัสการเข้าใช้และ/หรื อรหัสผ่านให้ผตู ้ อ้ งการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามสิ ทธิ์ที่พึงมีในแต่ละช่องทางการให้บริ การ
สําหรับฐานข้อมูลที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อการบริ การประชาชนนี้ควรเป็ นระบบที่แยกออกจากฐานข้อมูลที่ใช้งานปกติของกรม
บังคับคดีเพื่อเสถียรภาพและความมัน่ คงของระบบงานหลัก การปรับปรุ งข้อมูลของระบบบริ การประชาชนนี้อาจไม่
จําเป็ นต้องมีการปรับปรุ งแบบทันที โดยอาจทําทุกสิ้นวันหรื อตามความจําเป็ นของข้อมูลแต่ละประเภท ด้วยการทํางาน
อัตโนมัติจากระบบ เพื่อไม่ให้กระทบกับการทํางานของระบบงานหลัก
เมื่อประชาชนหรื อผูเ้ กี่ยวข้องเข้าสู่ระบบการให้บริ การ เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ ระบบอาจแสดงขั้นตอนที่หน้าจอใน
ลักษณะกราฟิ กให้เห็นว่า กระบวนการทั้งหมดมีกี่ข้ นั ตอน ขณะนี้อยูใ่ นขั้นตอนใด หน่วยงานใดหรื อใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่ละขั้นตอนต้องทําอะไรบ้าง ต้องใช้เอกสารอะไร ต้องติดต่อหน่วยงานใด เพื่อความสะดวกในการติดตามสถานะของคดี
และเพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนการปฏิบตั ิงานปกติ
o ระบบประชาสัมพันธ์
จากพันธกิจของกรมบังคับคดีที่ตอ้ งให้ความรู ้ทางกฎหมายทางการบังคับคดีแก่ประชาชน การแสดงเนื้อหาทาง
วิชาการที่ผา่ นมาส่วนมากเป็ นเอกสารหรื อภาพนิ่งที่เป็ นข้อความทางกฎหมาย ซึ่งประชาชนทัว่ ไปอาจเข้าใจได้ยาก จึงควร
เพิ่มสื่ อประสม (Multimedia) เช่น ภาพเคลื่อนไหวในรู ปแบบวิดีโอที่แสดงขั้นตอนการติดต่อประสานงาน เอกสารที่
เกี่ยวข้อง ในการดําเนินงานแต่ละคดี เพื่อความเข้าใจในขั้นตอนการดําเนินเรื่ องคดี เช่น ตัวอย่างที่กรมการกงศุล ได้จดั ทํา
วิดีโอการขอทําหนังสื อเดินทาง (Passport) เป็ นต้น
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรและสร้างองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
ยุทธศาสตร์น้ ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากําลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ ผลิต และใช้สารสนเทศอย่างมีวจิ ารณญาณและรู ้เท่าทัน ตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552-2556 ที่เน้นการพัฒนาบุคลากร
การดําเนินการของเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีตอ้ งใช้ความรู ้ทางกฎหมายประกอบกับการวิเคราะห์
การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาดําเนินการในคดี จึงต้องใช้องค์ความรู ้ กรณี ตวั อย่างเพื่อการศึกษาเปรี ยบเทียบ มาช่วยในการ
พินิจ พิเคราะห์ สังเคราะห์ในแต่ละคดีที่มีลกั ษณะคดีใกล้เคียงกัน โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดเก็บค้นหา
และจัดเรี ยงสารสนเทศที่ตอ้ งการใช้งาน เพื่อสร้างองค์ความรู ้ที่สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
เป้าหมาย

- เพื่อให้บุคลากรของกรมสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวจิ ารณญาณและรู้เท่าทัน
- เพื่อพัฒนาระบบคลังความรู้ดา้ นการบังคับคดี
- เพื่อเป็ นเครื่ องมือผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรี ยนรู้ในองค์กร

- เพื่อให้กรมบังคับคดี เป็ นแหล่งการเรี ยนรู้ดา้ นการบังคับคดีที่ให้บริ การบุคลากรภายในและผูส้ นใจทัว่ ไป
ตัวชี้วดั

- มีเนื้อหา (Content) ในฐานความรู้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- บุคลากรมีการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีข้ ึน
- บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานที่ดีข้ ึน
- ลดเวลาในการเรี ยนรู้ของบุคลากรใหม่ในการทํางาน

เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ มีแผนการพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
• แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่ อสารและบริ หารองค์ความรู ้ขององค์กร
ความรู ้ต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นในการทํางาน ต้องมีการบริ หารจัดการที่ดีอย่างเป็ นระบบ มีการปรับปรุ ง สะสมความรู ้จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อผูช้ าํ นาญการในการพิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง เป็ นความรู ้ที่ทนั สมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยมีตวั อย่าง
ระบบที่ช่วยสนับสนุนแผนงานดังนี้
o ระบบฐานข้อมูลกฎหมายเพื่อการใช้งานและการพัฒนาเชิงรุ ก
ระบบงานนี้เป็ นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกฎหมายไปยังหน่วยงานต้นฉบับ เช่น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เป็ นต้น รวมทั้งมีการบันทึกบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ และรองรับการบันทึกข้อสังเกต
และประเด็นต่าง ๆ ทางกฎหมายที่ยงั มีช่องว่างหรื อข้อจํากัดในงานการบังคับคดี เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนากฎหมายให้
รัดกุม ส่งผลให้การปฏิบตั ิงานเกิดความน่าเชื่อถือและเป็ นธรรม
o ระบบบริ หารจัดการองค์ความรู ้เพื่อการพัฒนามาตรฐานการดําเนิ นงานด้านการบังคับคดี
ระบบนี้ส่งเสริ มและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ ที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานจนเกิดประโยชน์ในภาพรวมมากขึ้น การจัดการองค์ความรู ้เป็ นการสะสมองค์ความรู ้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร ที่
ต้องอาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญให้ความรู ้ ปรับปรุ งข้อมูลในฐานความรู ้อย่างสมํ่าเสมอ โดยควรสร้างให้เป็ นวัฒนธรรมองค์กรในการ
สะสมองค์ความรู ้ เช่น ให้บุคลากรบันทึกองค์ความรู ้ที่ได้เข้าสู่ระบบ โดยอาจนับเป็ นภาระงานหรื อเงื่อนไขของการ
ปฏิบตั ิงานตามความเหมาะสมขององค์กรในลักษณะเดียวกันอาจกําหนดให้บุคลากรมีภาระงานในการเข้ามาศึกษาองค์
ความรู ้ของบุคลากรอื่นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้
o ระบบกรณี ศึกษางานบังคับคดี
ระบบกรณี ศึกษางานบังคับคดี เป็ นระบบที่จดั เก็บข้อมูลการบังคับคดีที่ได้ดาํ เนินการเป็ นที่สิ้นสุด โดยจัดเก็บ
สํานวนคดีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดี ทั้งคดีที่เป็ นไปตามขั้นตอน และคดีที่ไม่เป็ นไปตามขั้นตอน รวมถึงการบันทึก
กรณี ศึกษาจากต่างประเทศ ที่เป็ นประโยชน์ต่องานบังคับคดี เพื่อเป็ นแหล่งอ้างอิงในกรณี ที่มีคดีในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้น
โดยระบบงานดังกล่าวไม่ใช่ระบบอัตโนมัติ จึงต้องอาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อนิติกรเป็ นคนตรวจสอบความถูกต้องในองค์
ความรู ้ที่แต่ละคนบันทึก และจัดเก็บเป็ นฐานความรู ้ในการปฏิบตั ิงานด้านการบังคับคดี

o

ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

ระบบห้ องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นระบบสนับสนุนงานห้ องสมุด โดยประกอบด้ วยระบบย่ อย ดังนี้ ระบบให้
บริหารสืบค้ นข้ อมูลสําหรับเจ้ าหน้ าที่ ระบบให้ บริการสืบค้ นข้ อมูลผ่ านเว็บ ระบบวิเคราะห์ และควบคุมการจัดทําหมวดหมู่
ระบบควบคุม การยืม-คืน โดยระบบงานปัจจุบันครอบคลุมการบันทึกข้ อมูลหนังสือ วารสาร บทความวิชาการ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
กับงานด้ านการบังคับคดี บันทึกข้ อมูลการยืม-คืนหนังสือ สืบค้ นหนังสือผ่ านเว็บ เชื่อมโยงข้ อมูลบุคลากรสําหรับเป็ น
ฐานข้ อมูลสมาชิก เป็ นต้ น
ทัง้ นี้ระบบงานห้ องสมุด ควรครอบคลุมการบันทึกจัดเก็บทรัพยากรทีเ่ ป็ นดิจทิ ลั ในรูปแบบสื่อประสม อาทิ
รูปภาพ ภาพจากการสแกนและวีดทิ ศั น์ เป็ นต้ น สามารถรองรับมาตรฐานของข้ อมูล ได้ ทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รองรับการสืบค้ นได้ หลายรูปแบบ และระบบการยืม-คืน ผ่ านระบบอิเล็กทรอนิกส์
• แผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนงาน (IT Competency
Improvement Plan)
การพัฒนาคนเพื่อให้สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประสิ ทธิภาพดําเนินการภายใต้การบริ หารงาน
บุคคล ซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยมีการจัดทําเส้นทางการอบรม ( Training Road Map) ที่แสดง
เส้นทางความก้าวหน้าในแต่ละตําแหน่ง เช่น การเลื่อนตําแหน่งจากพนักงานระดับชํานาญการไปเป็ นพนักงานระดับชํานาญ
การพิเศษ ต้องผ่านการอบรมอะไรบ้าง หรื อต้องมีศกั ยภาพอะไรบ้าง และต้องมีระบบสารสนเทศ ที่แต่ละคนสามารถเข้าไป
ดูเส้นทางเดินของตําแหน่งงานตนเองหรื อเส้นทางเดินในอนาคตได้ โดยใช้ระบบสารสนเทศบันทึกประวัติการอบรม การ
จัดหลักสูตรอบรม และการกําหนดข้อบังคับในการอบรม เป็ นต้น
• แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากร
การจัดทําระบบสารสนเทศที่สนับสนุนแผนการพัฒนาบุคลากร อันเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยบันทึกประวัติการทํางาน
การฝึ กอบรม องค์ความรู ้ที่บนั ทึก ผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อเป็ นข้อมูลในการพิจารณาความดีความชอบ หรื อปรับระดับ
ตําแหน่ง ที่ชดั เจน และถูกต้องตรงกับความเป็ นจริ ง โดยมีตวั อย่างระบบที่สนับสนุนแผนงาน ดังนี้
o ระบบบริ หารทรัพยากรบุคคล
ระบบบริ หารทรัพยากรบุคคล จะต้องรองรับการจัดเก็บระดับตําแหน่งงาน ศักยภาพที่ตอ้ งการ เส้นทางการอบรม
ที่ตอ้ งปฏิบตั ิในแต่ละตําแหน่ง ข้อมูลการฝึ กอบรมที่ดาํ เนินการแล้ว การลงทะเบียนการอบรม การบันทึกผลการอบรม ผล
การประเมินการฝึ กอบรม ซึ่งต้องสามารถเชื่อมโยงกับการบันทึกประวัติของแต่ละคน
o ระบบ e-Learning
ระบบ e-Learning เป็ นระบบจัดเก็บข้อมูล องค์ความรู ้ตา่ งๆ ของกรมบังคับคดี โดยจัดให้มีการผลิตสื่ อทางด้าน
มัลติมีเดีย และนําเสนอโดยใช้เครื อข่ายอินทราเน็ตเป็ นสื่ อกลาง มีการทดสอบและประเมินผลการเรี ยนรู ้เพื่อให้บุคลากรของ
กรมบังคับคดี สามารถศึกษา เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ระบบงานแบ่งเป็ นสองส่วน คือ ส่วนจัดทําสื่ อการ
เรี ยนรู ้ และส่วนการเผยแพร่ สื่อการเรี ยนรู ้สู่กลุ่มเป้ าหมาย

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับระบบงานที่มีความมัน่ คง
ยุทธศาสตร์น้ ีเป็ นแนวคิดในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยคํานึงถึงการใช้
เทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน มีความมัน่ คง มีระบบสํารองการทํางาน คํานึงถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มี
อยูร่ ่ วมกันและมีความยืดหยุน่ ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงกระบวนงานในอนาคตทั้งด้านหน้าที่การทํางานและสมรรถนะ
ที่ตอ้ งการ อีกทั้งคํานึงถึงการสนับสนุนการนําสิ่ งที่ได้พฒั นาไว้แล้วกลับมาใช้งานใหม่เมื่อต้องการ โครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่กล่าวถึงนี้ รวมทั้งด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทนั สมัย เครื อข่ายที่มีความมัน่ คง อุปกรณ์รักษาความ
มัน่ คง และซอฟต์แวร์ระบบที่รองการพัฒนาที่มีความยืดหยุน่ ในการปรับเปลี่ยนและนํากลับมาใช้งานใหม่ได้และการพัฒนา
เน้นสถาปั ตยกรรมแบบ Service Oriented Architecture (SOA) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตให้เกิดความยืดหยุน่
ในการเปลี่ยนแปลงความต้องการใช้งานระบบในอนาคต โดยการแบ่งงานเป็ นการบริ การที่สามารถปรับเปลี่ยนและ
เรี ยงร้อยเป็ นงานใหม่ได้อย่างรวดเร็ ว รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดความมัน่ คงของการปฏิบตั ิงาน
เป้าหมาย

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความมัน่ คง มีระบบสํารอง ใช้ประโยชน์ใน

ทรัพยากรร่ วมกันและมีความยืดหยุน่ ในการรองรับความต้องการด้านสมรรถนะตามภาระงานที่เปลี่ยนแปลง

- เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีความยืดหยุน่ ปรับเปลี่ยน
ง่าย และนํากลับมาใช้ใหม่ได้

- เพื่อให้เกิดระบบรักษาความมัน่ คงของข้อมูลและเครื อข่ายภายใต้มาตรฐานสากล
- เพื่อให้เกิดความพร้อมในการใช้งานระบบสารสนเทศตลอดเวลาที่ตอ้ งการ
ตัวชี้วดั

- ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนสมรรถนะระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อการให้บริ การตามภาระงานที่มีการ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ลดลง

- ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนระบบสารสนเทศเพื่อรองรับความต้องการใหม่ลดลง
- มีความต่อเนื่องในการใช้งาน (Service Availability) ทั้งระบบสารสนเทศและระบบเครื อข่าย
- อัตราส่วนคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรเพิ่มขึ้น
เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ มีแผนการพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
• แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบูรณาการระบบที่มีความ
ยืดหยุน่ ในการรองรับความต้องการด้านหน้าที่การทํางานและสมรรถนะตามภาระงานที่เปลี่ยนแปลง
การดําเนินงานตามแผนการพัฒนานี้ประกอบด้วย การพัฒนาระบบเครื่ องแม่ข่าย และการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ
โดยการพัฒนาระบบเครื่ องแม่ข่ายต้องมีความมัน่ คง มีระบบสํารอง ใช้ประโยชน์ในทรัพยากรร่ วมกัน และมีความยืดหยุน่
ในการรองรับความต้องการด้านสมรรถนะตามภาระงานที่เปลี่ยนแปลง โดยอาจใช้ระบบเครื่ องแม่ข่ายขนาดใหญ่ที่มี
ความสามารถในการทํางานในลักษณะเครื่ องแม่ข่ายเสมือน ( Virtual Machine) หรื อใช้ระบบเครื่ องแม่ข่ายขนาดเล็กหลาย
เครื่ องมาทํางานร่ วมกันแบบคลัสเตอร์ (Cluster) ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความเหมาะสมกับชนิดของแม่ข่ายและระบบงานที่ตอ้ งการ
ใช้งาน

ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบสําหรับระบบงานหลัก (ยกเว้นระบบงานเฉพาะที่มีลกั ษณะเป็ นชุดสําเร็ จ (Package)
ซึ่งไม่สามารถกําหนดกรอบการพัฒนาเองได้) ต้องคํานึงถึงการเลือกใช้สถาปั ตยกรรมแบบ Service Oriented Architecture
(SOA) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตให้เกิดความยืดหยุน่ ต่อการเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศที่ตอ้ งการใช้งานใน
อนาคต โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศแบ่งงานเป็ นโมดูลบริ การ (Services) ที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ หรื อปรับเปลี่ยน
และเรี ยงร้อยเป็ นงานใหม่ได้อย่างรวดเร็ ว
ปั จจุบนั ระบบงานคดีแพ่งที่กาํ ลังพัฒนาอยูบ่ นพื้นฐานของภาษาจาวา ซึ่งสามารถออกแบบเป็ นโมดูลบริ การ
(Services) ที่สามารถดึงบางโมดูลมาประกอบเป็ นกระบวนการ ( Process) ได้ โดยอาจไม่จาํ เป็ นต้องใช้ Middleware และ
สามารถทําการใช้ซ้ าํ (Reuse) ได้ แม้ปัจจุบนั ยังไม่ได้มีการออกแบบเป็ น SOA เต็มรู ปแบบก็ตาม แต่การใช้เทคโนโลยี SOA
จะช่วยให้งานในอนาคตสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
การดําเนินงานตามแผนการพัฒนานี้ยงั ครอบคลุมถึงการจัดหาอุปกรณ์ประกอบที่ใช้สนับสนุนการบูรณาการะบบ
สารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์อื่น เช่น การจัดหาอุปกรณ์ที่สนับสนุนการใช้
RFID และการจัดหา
อุปกรณ์เพื่อรองรับระบบบริ การประชาชน e-Services แบบ Multi Channel Contact Center เป็ นต้น
• แผนการพัฒนาระบบเครื อข่ายเพื่อความต่อเนื่องในการทํางาน
ระบบเครื อข่ายของกรมบังคับคดียงั มีบางส่วนที่ควรปรับปรุ ง ทั้งระบบเครื อข่ายท้องถิ่น (LAN) ระบบเครื อข่าย
ทางไกล (WAN) และระบบเครื อข่ายเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น ระบบเครื อข่ายทางไกลเพื่อให้ระบบงานภายในบางส่วนของ
กรมบังคับคดีเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบสารสนเทศส่วนกลางโดยการเชื่อมต่อระบบเครื อข่ายผ่านทางเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ทําให้
ระบบดังกล่าวมีความเสี่ ยงต่อการถูกโจมตีได้โดยง่ายจาก
บุคคลภายนอก กรมบังคับคดี หรื อระบบเครื อข่ายท้องถิ่นมีการวางระบบที่ไม่มีระบบสํารอง ดังนั้นการพัฒนา
ระบบเครื อข่ายของกรมบังคับคดีจึงควรมีแผนการพัฒนาที่ตอ้ งบูรณาการการเชื่อมโยงทั้งด้านระบบเครื อข่ายท้องถิ่น ระบบ
เครื อข่ายทางไกล และระบบเครื อข่ายเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อพัฒนาระบบเครื อข่ายให้มีเสถียรภาพ ความมัน่ คงและความ
น่าเชื่อถือให้เกิดความต่อเนื่องในการทํางาน เช่น จัดวางอุปกรณ์และเส้นทางสํารองรองรับกรณี เกิดความเสี ยหายกับอุปกรณ์
และเส้นทางหลัก เป็ นต้น
• แผนการพัฒนาระบบรักษาความมัน่ คงและระบบบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความ
น่าเชื่อถือและสนับสนุนพันธะตามกฎหมาย
แผนการพัฒนานี้ดาํ เนินการเพื่อให้กรมบังคับคดีมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่มีความมัน่ คง สร้าง
ความเชื่อมัน่ ให้กบั สังคม รวมทั้งสามารถปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสมกับการเป็ นองค์กรด้านกฎหมาย เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติวา่
ด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่กาํ หนดให้หน่วยงานราชการ ห้างร้าน บริ ษทั เอกชน ผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์เน็ต
รวมทั้งสถาบันการศึกษาทุกแห่งจะต้องเก็บข้อมูลการจราจรบนเครื อข่ายไว้อย่างน้อย 90 วัน เป็ นต้น
• แผนการจัดหาระบบเครื่ องลูกข่ายให้เพียงพอต่อการใช้งาน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ประกอบเป็ นเครื่ องมือที่จาํ เป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงานและการให้บริ การ
ของเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดี อย่างไรก็ตามปั จจุบนั จํานวนเครื่ องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ประกอบยังมีไม่
เพียงพอต่อความต้องการ จึงควรมีการตรวจสอบจํานวนและสถานะของเครื่ องคอมพิวเตอร์และจํานวนบุคลากรที่มีอยูใ่ น
ปั จจุบนั เพื่อคํานวณสัดส่วนคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากร โดยบุคลากรที่จาํ เป็ นต้องมีการใช้คอมพิวเตอร์ควรกําหนดที่อตั ราส่วน

บุคลากรต่อคอมพิวเตอร์ 1 ต่อ 1 หากไม่จาํ เป็ นต้องใช้อย่างเป็ นประจําอาจมีอตั ราส่วนบุคลากรต่อคอมพิวเตอร์ 2 ต่อ 1
รวมถึงมีการวางแผนจัดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์เพื่อการทดแทนเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่หมดอายุการใช้งานและที่ตอ้ งการ
เพิ่มเติมเพื่อบรรลุอตั ราส่วนที่ตอ้ งการ

