
ยุทธศาสตร์ในการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของกรมบังคับคดีและเป้าหมาย

โดยรวม 

1. วสัิยทัศน์ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของกรมบังคับคดี 

“มุ่งพฒันาเทคโนโลยอียา่งต่อเน่ือง สู่การบูรณาการสารสนเทศและองคค์วามรู้อยา่งมืออาชีพ เคียงคู่คุณภาพการ

บงัคบัคดีอยา่งมีประสิทธิภาพ” 

1.1 องค์ประกอบวสัิยทศัน์ 

วสิยัทศัน์จะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 3 ดา้น ดงัน้ี 

- จุดมุ่งหมายหลกั (Core Purpose): มุ่งพฒันาเทคโนโลยอียา่งต่อเน่ือง  

- ค่านิยมหลกั (Core Value): สู่การบูรณาการสารสนเทศและองคค์วามรู้อยา่งมืออาชีพ 

- เป้าหมายสูงส่ง (Visionary Goals): เคียงคู่คุณภาพการบงัคบัคดีอยา่งมีประสิทธิภาพ  

1.2 คาํอธิบายวสัิยทศัน์ 

จุดมุ่งหมายหลกั (Core Purpose) : มุ่งพฒันาเทคโนโลยอียา่งต่อเน่ือง  

   จะบ่งบอกถึงภารกิจสาํคญัจะสนบัสนุนกรมบงัคบัคดีใหเ้ป็นองคก์รนาํดา้นการบงัคบัคดีภายใตร้ะบบ

คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐดว้ยวทิยาการและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ตามวสิยัทศัน์แห่งองคก์ร  

ค่านิยมหลกั (Core Value) : สู่การบูรณาการสารสนเทศและองคค์วามรู้อยา่งมืออาชีพ 

จะบ่งบอกถึงคุณค่าท่ีส่งมอบ และเป็นความสามารถหลกัของหน่วยงาน เพ่ือเสริมสร้างภาพลกัษณ์

องคก์รดา้นความเป็นมืออาชีพรวมถึงปัจจยัสาํคญัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีผลกัดนักรมบงัคบัคดีสู่วสิยัทศัน์และพนัธกิจ 

ภายใตก้ารบูรณาการสารสนเทศ ( Information Integration) และระบบสารสนเทศเชิงยทุธศาสตร์แบบยดืหยุน่ ( Flexible 

Strategic Information Systems) 

เป้าหมายสูงส่ง (Visionary Goals): เคียงคู่คุณภาพการบงัคบัคดีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

จะบ่งบอกถึงเป้าหมายปลายทางในระยะยาวท่ีจะเป็นหน่วยงานหลกัในการสนบัสนุนกรมบงัคบัคดีให้

ทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพภายใตร้ะบบคุณภาพ และการบริหารจดัการภาครัฐท่ีดี  

2. พนัธกจิด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของกรมบังคับคดี 

จดัหาและใหบ้ริการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนงานบริหารและงานใหบ้ริการของกรมบงัคบัคดีได้

อยา่งบูรณาการ มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผูรั้บบริการ  ศึกษา วเิคราะห์ ปรับปรุง ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนกระบวนงานของกรมบงัคบัคดีใหมี้ประสิทธิภาพประสิทธิผลทดัเทียมมาตรฐานสากล เป็น

ศูนยก์ลาง ความรู้ ความเช่ียวชาญของงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของกรมบงัคบัคดี 

3. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของกรมบังคับคดี 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การบูรณาการขอ้มูลและความมัน่คงของขอ้มูลเพ่ือความเป็นมืออาชีพทางดา้นการบงัคบัคดี 

เน่ืองจากขอ้มูลในทุกหน่วยงานของกรมบงัคบัคดีทั้งในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์และรูปแบบกายภาพ  มีความสาํคญั

และมีความเก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์กนัตามลกัษณะการทาํงาน ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นท่ีขอ้มูลตอ้งมีความถูกตอ้ง ครบถว้น มี

ความน่าเช่ือถือ สามารถติดตามและใชอ้า้งอิง รวมทั้งยนืยนัเป็นหลกัฐานทางกฎหมายได้  กรมบงัคบัคดีจึงตอ้งมีการบริหาร

จดัการขอ้มูลทั้งในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์และรูปแบบกายภาพท่ีดีและเป็นระบบ เพ่ือทาํใหเ้กิดการบูรณาการของขอ้มูลทั้ง

สองรูปแบบ รวมทั้งงานท่ีเก่ียวขอ้งได ้อีกทั้งขอ้มูลตอ้งมีความมัน่คงโดยบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้



ดงันั้นยทุธศาสตร์น้ีจึงมีวตัถุประสงคใ์นการนาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดัเก็บขอ้มูลทั้งใน

รูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์และรูปแบบกายภาพเช่ือมโยงกบังาน เพ่ิมความสะดวกในการสืบคน้ขอ้มูลท่ีมีความสอดคลอ้ง 

ถูกตอ้งตรงกนัในงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

เป้าหมาย 

- เพ่ือใหเ้กิดความเป็นเอกภาพและมาตรฐานของขอ้มูลท่ีใชร่้วมกนัระหวา่งหน่วยงาน  

- เพ่ือใหเ้กิดฐานขอ้มูลหลกัท่ีใชร่้วมกนั (Master Data) เพ่ือการทาํงาน 

- เพ่ือใหเ้กิดความถูกตอ้ง สอดคลอ้ง ตรงกนัของขอ้มูลโดยยดึโครงสร้างจากแหล่งขอ้มูลเดียว (Single 

source) 

- เพ่ือใหเ้กิดการบูรณาการการจดัเก็บระหวา่งขอ้มูลรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์และรูปแบบกายภาพ 

- เพ่ือใหเ้กิดการรวบรวมขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการบริหารและกาํหนดนโยบายในการทาํงาน 

- เพ่ือใหเ้กิดการกาํหนดชั้นความลบัของขอ้มูล แก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละหนา้ท่ี และระดบัการใชง้าน 

ตวัช้ีวดั 

- มีโครงสร้างขอ้มูลหลกัท่ีเป็นมาตรฐาน  

- การปรับแกโ้ครงสร้างขอ้มูลเพ่ือรองรับงานใหม ่ลดลง 

- มีระบบสารสนเทศท่ีนาํขอ้มูลหลกัไปใชป้ระโยชน์เพ่ิมข้ึน 

- ลดเวลาในการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

- ลดเวลาในการติดตามคน้หาเอกสารท่ีเป็นรูปแบบกายภาพ 

- ลดการสูญหายเอกสารท่ีเป็นรูปแบบกายภาพ 

- ลดเวลาในการเก็บรวบรวมและประมวลผลดชันีช้ีวดัการทาํงาน (KPI) เพ่ือกาํหนดนโยบายและทาํงาน

รองรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอกทั้งหลาย 

- มีการกาํหนดชั้นความลบัในการเขา้ถึงขอ้มูลเพ่ือป้องกนัการร่ัวไหลของขอ้มูลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต 

เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงคต์ามยทุธศาสตร์ มีแผนการพฒันาระบบท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

• แผนการออกแบบสถาปัตยกรรมขอ้มูล มาตรฐานขอ้มูลและความมัน่คงของขอ้มูล  เพ่ือการบูรณาการฐาน 

ขอ้มูลหลกักรมบงัคบัคดี และเช่ือมโยงขอ้มูลพนัธมิตร  

เน่ืองจากขอ้มูลเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการทาํงานของกรมบงัคบัคดี ขอ้มูลจะถูกบูรณาการและนาํไปใชป้ระโยชน์ได้

นั้น ขอ้มูลตอ้งไม่มีความขดัแยง้ในความหมาย มีมาตรฐานในการกาํหนดรหสั รูปแบบและโครงสร้างขอ้มูล ก่อใหเ้กิดความ

สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนและแรงงานในการเปล่ียนแปลงรูปแบบขอ้มูล อีกทั้งมีการกาํหนดโครงสร้างระดบัความมัน่คง

ขอ้มูล มีชั้นความลบัท่ีกาํหนดสิทธิผูใ้ชใ้นการเขา้ถึงซ่ึงผา่นการวเิคราะห์จากคณะทาํงานโดยพิจารณาจากตาํแหน่งงาน 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้งของบุคลากรในการเขา้ถึงขอ้มูลไดใ้นแต่ละระดบั 



การกาํหนดโครงสร้างขอ้มูลในระบบสารสนเทศท่ีผา่นมา จะใชข้อ้มูลในแต่ละระบบงานเป็นหลกั เช่น ในการ

พฒันาระบบคดีแพง่จะนาํขอ้มูลและงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีแพง่ในแต่ละขั้นตอนมาเป็นตวักาํหนดแฟ้มขอ้มูลและรายละเอียด

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง จึงทาํใหเ้กิดมุมมองไม่รอบดา้นในงานอ่ืน ๆ ท่ีอาจเขา้มาเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนั  การบูรณาการฐานขอ้มูล

หลกักรมบงัคบัคดีนั้นตอ้งการใหเ้กิดการบริหารจดัการการใชข้อ้มูลร่วมกนัภายใตม้าตรฐานขอ้มูลท่ีกาํหนด โดยทาํใหเ้กิด

ฐานขอ้มูลตน้ฉบบัแบบแหล่งเดียว (Single Original Source Database) เพ่ือลดความขดัแยง้ ความผิดพลาดจากการนาํขอ้มูล

ไปใช ้และทาํใหเ้กิดผูรั้บผิดชอบขอ้มูลอยา่งแทจ้ริง  

ในการบูรณาการขอ้มูลตามแนวคิดดงักล่าวจะมีการสร้างขอ้มูลหลกั (Master Data) ท่ีเก่ียวขอ้งในคดี เช่น ขอ้มูล

คดี ขอ้มูลผูเ้ก่ียวขอ้ง (โจทก ์จาํเลย ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติ บุคคล รวมถึงนิติกรผูรั้บผิดชอบในคดี) และขอ้มูลทรัพยใ์นคดี 

เป็นตน้ ขอ้มูลหลกัเหล่าน้ีจะมีการใชร่้วมกนัจากหลายระบบงานทั้งระบบงานคดีแพง่ ระบบงานคดีลม้ละลาย ระบบงาน

ฟ้ืนฟกิูจการของลูกหน้ี และระบบงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงตอ้งการการตรวจสอบความถูกตอ้ง สอดคลอ้งกนัของขอ้มูลท่ี

ถูกใชร่้วมกนัระหวา่งระบบ หากมีการเช่ือมโยงขอ้มูลหลกักบัระบบคดีต่าง ๆ แลว้สามารถแสดง ความเก่ียวเน่ืองของคดี 

บุคคล และทรัพยสิ์นท่ีมีอยูใ่นระบบงานไดโ้ดยสามารถเรียกดูขอ้มูลในมุมมองต่าง ๆ เช่น บุคคลในคดีน้ีมีความเก่ียวพนักบั

คดีใดบา้งทั้งในแง่ของการเป็นโจทกห์รือจาํเลย ทรัพยสิ์นน้ีมีการอา้งถึงในคดีใดบา้ง มีความซํ้ าซอ้นหรือไม่ เป็นตน้  

อีกประการหน่ึง การดาํเนินการของกรมบงัคบัคดีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลและหน่วยงานจาํนวนมาก เช่น ศาล กรมท่ีดิน 

ธนาคาร สถาบนัการเงิน สาํนกับริหารการทะเบียน เป็นตน้ การบูรณาการขอ้มูลกบัหน่วยงานภายนอกเหล่าน้ีเพ่ือใหเ้กิดการ

ใชข้อ้มูลร่วมกนัภายใตม้าตรฐานขอ้มูลท่ีกาํหนดจึงมีความสาํคญัต่อประสิทธิภาพของการดาํเนินงานในแนวคิดการพ่ึงพา

และการไดรั้บประโยชน์จากขอ้มูลและการดาํเนินงานร่วมกนั เสียค่าใชจ่้าย แรงงาน และเวลาในการโอนยา้ย เปล่ียนแปลง

ขอ้มูลนอ้ยท่ีสุด สามารถนาํไปใชไ้ดเ้ร็วและสมบูรณ์ท่ีสุด การรับ-ส่งแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งหน่วยงานภายนอกท่ี

เก่ียวขอ้งควรดาํเนินการภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลงในความร่วมมือแลกเปล่ียนขอ้มูล (MOU) สาํหรับมาตรฐานการแลกเปล่ียน

ควรใชต้ามกรอบแนวทางเช่ือมโยงรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ Thailand Electronic Government Interoperability 

Frameworks  (TH e-GIF) ท่ีกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารไดจ้ดัทาํข้ึนเพ่ือใหห้น่วยงานภาครัฐสามารถ

นาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัทาํมาตรฐานขอ้มูล เพ่ือประโยชน์ในการเช่ือมโยง รับ-ส่งขอ้มูลของหน่วยงานภาครัฐ 

(อา้งอิงจาก http://egif.mict.go.th) ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีจะถูกส่งเขา้สู่ระบบควรมีการพกัขอ้มูลไวเ้พ่ือรอการตรวจสอบความถูกตอ้ง 

(Verification) จากเจา้หนา้ท่ีก่อนท่ีจะนาํเขา้ระบบจริง โดยเป็นการทาํสองขั้นตอน คือ ยืน่และนาํเขา้ (Submit and Post)  

กรณีขอ้มูลท่ีตอ้งอา้งอิงจากหน่วยงานภายนอกกรมบงัคบัคดี ควรใชโ้ครงสร้างขอ้มูลตามแหล่งขอ้มูลหลกัเช่นกนั  

เช่น ขอ้มูลบุคคลใชโ้ครงสร้างขอ้มูลของสาํนกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ขอ้มูลนิติบุคคลใชโ้ครงสร้างขอ้มูล

ของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เป็นตน้ เพ่ือความถูกตอ้งและรองรับการเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งหน่วยงาน 

อีกทั้งเน่ืองจากการทาํงานของกรมบงัคบัคดีในปัจจุบนัตอ้งพ่ึงพาเอกสารทางกายภาพ (กระดาษ) ท่ีมีจาํนวนมาก 

ซ่ึงยงัไม่สามารถละท้ิงได ้เพราะเป็นเอกสารท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายของกรมบงัคบัคดีและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงกรม

บงัคบัคดียงัไม่สามารถเลิกหรือเปล่ียนเป็นเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ไดท้นัที อีกทั้งกระบวนการในการปรับเปล่ียนจะตอ้งมีการ

เจรจากบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงตอ้งใชเ้วลานานมากในการดาํเนินงาน ดงันั้น การดาํเนินงานของกรมบงัคบัคดี จึงตอ้ง

ทาํการบูรณาการระหวา่งเอกสารในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์และรูปแบบกายภาพดว้ย จึงจะทาํใหก้ารบูรณาการดา้นขอ้มูลมี

ความครบถว้นและสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

• แผนการใชป้ระโยชน์ขอ้มูลท่ีถูกบูรณาการเพ่ือการบริหารและการบริการท่ีย ัง่ยนื 

ปัจจุบนัระบบสารสนเทศของกรมบงัคบัคดี รวมถึงระบบงานคดีแพง่ท่ีกาํลงัพฒันาข้ึนใหม่แยกการทาํงานระหวา่ง

ระบบสารสนเทศกบัแฟ้มเอกสารกายภาพออกจากกนัอยา่งส้ินเชิง การทาํงานของระบบสารสนเทศท่ีสร้างข้ึนมีลกัษณะเป็น



แบบบนัทึกผลการปฏิบติังานเขา้ระบบ เช่น ผูป้ฏิบติังานตั้งเร่ืองดว้ยเอกสารท่ีอาจมาจากศาล โดยมีเจา้หนา้ท่ีนาํเขา้ขอ้มูล

บางส่วนหรือทั้งหมดเขา้สู่ระบบเพ่ือเตรียมพร้อมสาํหรับการดาํเนินการขั้นตอนต่อไป การดาํเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น 

การสัง่การ การลงนามในเอกสารกายภาพโดยบุคคล และตอ้งมีผูด้าํเนินการบนัทึกขอ้มูลผลการทาํงานเขา้สู่ระบบอีกคร้ัง 

ระบบสารสนเทศไม่ไดเ้ช่ือมโยงหรือทาํการควบคุมแฟ้มเอกสารกายภาพวา่อยูท่ี่ใด ประกอบดว้ยเอกสารใดบา้ง มีการ

เคล่ือนยา้ยไปท่ีใดบา้งหรือไม่ เม่ือใด 

จากการท่ีกรมบงัคบัคดีตอ้งทาํงานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนเป็นจาํนวนมากและไม่สามารถกาํหนดใหห้น่วยงานอ่ืน

ตอ้งใชเ้ฉพาะขอ้มูลท่ีเป็นอิเลก็ทรอนิกส์เท่านั้น แนวคิดในการพฒันาระบบเอกสารของกรมบงัคบัคดี จึงควรใชง้านแบบ

คู่ขนานท่ีเป็นทั้งเอกสารตน้ฉบบัท่ีเป็นกายภาพควบคู่ไปกบัเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีอาจถูกบริหารจดัการโดยระบบ  

e-Tracking  หรืออาจใชว้ธีิการปรับปรุงระบบสารสนเทศใหส้ามารถเช่ือมโยงร่วมกบัเอกสารกายภาพ ทาํใหส้ามารถติดตาม

ขั้นตอนและสถานะของงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยเอกสารตน้ฉบบัควรใชเ้ทคโนโลยช่ีวยในการบริหารควบคุมติดตาม แบบ

การยนืยนัตวัตนดว้ยคล่ืนวทิย ุ(RFID) หรือเทคโนโลยอ่ืีน เป็นตวัช่วยในการควบคุมและเช่ือมโยงรหสัของเอกสารใหเ้ขา้มา

อยูใ่นชุดเดียวกนัได ้ในลกัษณะเดียวกนักบัการบริหารจดัการแฟ้มเอกสารผูป่้วยในระบบโรงพยาบาล ท่ีสามารถเช่ือมโยง

เอกสารหรือวตัถุต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใหม่ เช่น แฟ้มขอ้มูลกายภาพ หลอดเลือด แผน่ฟิลม์เอก็ซ์เรย ์ฯลฯ เขา้กบัแฟ้มขอ้มูล

อิเลก็ทรอนิกส์ผูป่้วยเป็นตน้ 

สาํหรับระบบการทาํงานแบบใหม่ของกรมบงัคบัคดีจะตอ้งมีภาพแสดงขั้นตอนการกระบวนงานท่ีทาํให้

ผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่น เจา้หน้ี ลูกหน้ี สามารถทราบสถานะของคดีแต่ละคดีไดว้า่อยูท่ี่ขั้นตอนใด เป็นระยะเวลานานเท่าไรและใคร

ตอ้งดาํเนินการอยา่งไรต่อไปภายในระยะเวลาเท่าไร สาํหรับบุคลากรของกรมบงัคบัคดี  เช่น นิติกรและผูบ้งัคบับญัชา

สามารถตรวจสอบทางเดินเอกสารวา่เอกสารถูกเคล่ือนยา้ยจากสถานท่ีใดเม่ือไรและขณะน้ีเอกสารอยู ่ณ สถานท่ีใดเป็น

ระยะเวลานานเท่าไร สามารถลดระยะเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการตรวจสอบคน้หา อยา่งไรก็ตามการใชเ้ทคโนโลยดีงักล่าว

จาํเป็นตอ้งสร้างวฒันธรรมองคก์รในการบนัทึกการนาํเขา้-ออกของเอกสารในแต่ละขั้นตอน ท่ีทาํใหข้อ้มูลถูกบนัทึกลง

ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงกรณีใชก้ารยนืยนัตวัตนดว้ยคล่ืนวทิย ุ (RFID) อาจทาํไดใ้นลกัษณะเดียวกบัการลงเวลาเขา้

ปฏิบติังาน 

ในอีกมิติหน่ึงของการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลท่ีถูกบูรณาการ คือขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน จะถูกรวบรวม 

คดัแยก เพ่ือสร้างคลงัขอ้มูลดา้นการบงัคบัคดี โดยมีวตัถุประสงคใ์หเ้กิดแหล่งรวบรวมขอ้มูลหลกัเชิงสะสมท่ีใชใ้นการ

บริหารและการบริการ การจดัเก็บขอ้มูลในคลงัขอ้มูลนั้นตอ้งคดัเลือก คดักรอง และจดัเก็บขอ้มูลท่ีใชเ้พ่ือการวเิคราะห์ 

พยากรณ์ ตามมุมมองของผูบ้ริหารในแต่ละระดบั เช่น ขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อความอยูร่อดหรือประสิทธิภาพขององคก์รใน

ระยะยาว ขอ้มูลท่ีนาํมาวเิคราะห์ผลตามตวัช้ีวดัท่ีกรมบงัคบัคดีกาํหนดข้ึน เพ่ือเป็นการติดตามผลการดาํเนินงาน และรองรับ

การประเมินจากหน่วยงานภายนอก   

ขอ้มูลดงักล่าวควรถูกวเิคราะห์และออกแบบการจดัเก็บแบบอตัโนมติัจากการทาํงานของระบบสารสนเทศไว้

ล่วงหนา้และไม่ควรใชว้ธีิการบนัทึกซํ้ า (Re-entry) แต่ควรบนัทึกอตัโนมติัในขณะท่ีเกิดเหตุการณ์ในแต่ละขั้นตอนการ

ทาํงาน อาทิ การกาํหนดตวัช้ีวดัท่ีเป็นเวลาใหบ้ริการประชาชนในแต่ละขั้นตอน ควรกาํหนดใหร้ะบบสามารถนาํเวลาเร่ิมตน้

และเวลาส้ินสุด ( Time Stamp) ของแต่ละเหตุการณ์มาคาํนวณได ้โดยไม่ตอ้งใหเ้จา้หนา้ท่ีจดขอ้มูลลงในกระดาษแลว้นาํมา

บนทึกเขา้สู่ระบบ การนาํขอ้มูลเขา้คลงัขอ้มูลตอ้งไม่กระทบต่อการทาํงานปกติควรแยกการดาํเนินออกเป็นระบบต่างหาก

หรือนอกเวลาทาํการปกติ 

 

 



ยุทธศาสตร์ที ่2 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารและใหบ้ริการประชาชนดว้ยเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมและทนัสมยั 

เน่ืองจากปัจจุบนักรมบงัคบัคดี ยงัไม่มีระบบบริหารงานภายในอยา่งเตม็รูปแบบและครบวงจร ทาํใหก้ารประสาน

การทาํงานภายในมีอุปสรรคและตอ้งใชเ้วลาในการทาํงานและประสานงานท่ีมากข้ึน จึงตอ้งมีการพฒันาระบบบริหารงาน

ภายในเพ่ือใหเ้กิดขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ สามารถสนบัสนุนการทาํงานตามขั้นตอนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งกรมบงัคบัคดีมีภาระท่ี

ตอ้งประสานงานกบัประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบงัคบัคดีท่ีดาํเนินการอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ดงันั้น  ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการบริการประชาชนอยา่งมีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัยิง่ เพราะถา้มีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการบริการประชาชนท่ีมีหลากหลายช่องทาง  มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ จะสามารถช่วยลดภาระใน

การติดต่อประสานงานกบัประชาชนของบุคลากรของกรมบงัคบัคดีลง ทาํใหบุ้คลากรของกรมบงัคบัคดีมีเวลาเพ่ือ

ดาํเนินงานอ่ืนท่ีมีความสาํคญัไดเ้พ่ิมมากข้ึน  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการบริหารงานภายในและบริการประชาชนท่ี

ตอ้งการน้ีควรตอ้งมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาสนบัสนุนการปฏิบติังานภายใตเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ยดืหยุน่และ

ปรับเปล่ียนไดต้ามความตอ้งการในอนาคต 

เป้าหมาย 

- เพ่ือใหเ้กิดสารสนเทศท่ีนาํไปใชใ้นการบริหารงานบงัคบัคดีอยา่งมีประสิทธิภาพ ลดการทาํงานท่ีซํ้ าซอ้น

และครอบคลุมภารกิจ 

- เพ่ือใหเ้กิดการบูรณาการขอ้มูลและกระบวนงานท่ีเก่ียวขอ้งกนั พร้อมใหบ้ริการผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

- เพ่ือใหเ้กิดความเช่ือมัน่ มีภาพพจน์ท่ีดี เป็นองคก์รท่ีทนัสมยัในการใหบ้ริการท่ีรวดเร็วแก่ประชาชนเพ่ือให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการนาํเสนอขอ้คิดเห็นในการพฒันางานบงัคบัคดี 

ตวัช้ีวดั 

- มีระบบสารสนเทศสนบัสนุนการบริหารงานภายใน 

- มีระบบสารสนเทศสนบัสนุนการบริการประชาชน 

- มีระบบสารสนเทศแบบบูรณาการในงานคดี 

- ลดระยะเวลาการดาํเนินการในงานบงัคบัคดี 

- ผูรั้บบริการมีความพอใจในการใหบ้ริการงานบงัคบัคดีในระดบัดี 

- เกิดประสิทธิผลการทาํงานท่ีสูงข้ึน (จาํนวนคดีท่ีปิดไดต่้อจาํนวนเจา้พนกังานบงัคบัคดีต่อระยะ เวลา)  

- ขอ้ร้องเรียนในเร่ืองประสิทธิภาพการใหบ้ริการมีจาํนวนลดลง 

- มีจาํนวนประชาชนใชช่้องทางการใหบ้ริการดว้ยตนเอง (e-Services) ของกรมบงัคบัคดี เพ่ิมข้ึน 

- ลดเวลาของบุคลากรในการตอบคาํถามใหก้บัประชาชน 

 

 

 

 

 



เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงคต์ามยทุธศาสตร์ มีแผนการพฒันาระบบท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

• แผนการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนงานบริหารจดัการภายใน 

การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนงานบริหาร ประกอบดว้ย ระบบจดัเก็บและบริหารขอ้มูลหลกั (Master 

Data) ท่ีใชใ้นการปฎิบติังาน ทั้งขอ้มูลแผนงาน งบประมาณ ขอ้มูลบุคลากร ขอ้มูลดา้นการคลงัในระบบบญัชี การเงิน 

รวมถึงการกาํหนดตวัช้ีวดั เพ่ือการประเมินประสิทธิผลการทาํงาน โดยมีตวัอยา่งระบบท่ีสนบัสนุนแผนงาน ดงัน้ี 

o ระบบงานสนับสนุนการบริหารจดัการภายในกรมบังคบัคด ี

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานจาํเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการงานภายในใหเ้ช่ือมโยงต่อเน่ืองกนั ตั้งแต่ระบบ

งบประมาณมีการตั้งคาํของบประมาณ การบนัทึกงบประมาณท่ีผา่นการอนุมติั การขอใชง้บประมาณตั้งเร่ืองจดัซ้ือจดัจา้ง 

การตรวจรับ การนาํวสัดุเขา้คลงัในระบบพสัดุ การเบิก-จ่ายในระบบการเงิน การตั้งฎีกาเบิกจ่าย เม่ือมีการตั้งเร่ืองจากพสัดุ 

การบนัทึกบญัชีรับ-จ่ายในระบบบญัชี กระบวนการทาํงานมีการใชข้อ้มูลร่วมกนัและมีความต่อเน่ืองกนัของการปฏิบติังาน 

รวมทั้งเช่ือมโยงกบัระบบบุคลากรเพ่ือกาํหนดขีดความสามารถ ( Competency) และวดัผลการปฏิบติังานในแต่ละคดี (KPI) 

ของบุคลากรแต่ละคน เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาบุคลากรและพิจารณาความดีความชอบในการปฏิบติังาน 

ระบบบริหารงานภายในน้ีควรทาํงานร่วมกบัระบบงานหลกัของกรมบงัคบัคดีไดด้ว้ย เช่น เช่ือมโยงขอ้มูลจาก

กลุ่มงานการเจา้หนา้ท่ีเขา้กบัระบบตรวจสอบสิทธ์ิและระบบกาํหนดสิทธิการเขา้ถึงขอ้มูล ทาํใหห้ากมีการโยกยา้ย ลาออก

ของบุคลากร ตอ้งเปล่ียนแปลงสิทธิการเขา้ถึงขอ้มูลในระบบสารสนเทศต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกนั หรือในกรณีของการ

บริหารภาระงานของบุคลากรซ่ึงควรตอ้งเช่ือมโยงระบบบริหารงานบุคคลเขา้กบัระบบมอบหมายงานของระบบงานคดีแพง่

และระบบงานคดีลม้ละลายเพ่ือใหท้ราบภาระงานรายบุคคล 
 

o ระบบอนิทราเน็ต 

ระบบอินทราเน็ตเป็นระบบท่ีทาํใหเ้กิดช่องทางการส่ือสารผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของบุคลากรในกรมบงัคบัคดี 

การแลกเปล่ียนขอ้มูล เป็นทั้งคลงัเอกสาร ระเบียบปฏิบติั แบบฟอร์มต่าง ๆ เป็นแหล่งขอ้มูลเพ่ือการใชชี้วติประจาํวนัในการ

ทาํงาน ทั้งการรับข่าวสารจากหนงัสือเวยีน การใชไ้ปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ในการส่ือสารในองคก์ร การบนัทึกขอ้มูลใน

แบบฟอร์มต่าง ๆ เช่น การลา การขอสวสัดิการต่าง ๆ เป็นแหล่งขอ้มูลกลางทั้งของกรมบงัคบัคดีเองและการเช่ือมต่อไปยงั

แหล่งขอ้มูลอ่ืน ใหบุ้คลากรเรียกใชง้านผา่นระบบอินทราเน็ต สนบัสนุนทาํใหเ้กิดองคก์รแห่งการเรียนรู้ได ้รวมทั้งมีระบบ

เพ่ือการบริหารและใชง้านทรัพยากรองคก์รร่วมกนั เช่น การจองหอ้งประชุม และการจองรถเพ่ือไปราชการ เป็นตน้ 

ระบบงานสารบรรณแบบบูรณาการ 

กรมบงัคบัคดี มีการออกหนงัสือทั้งในงานทัว่ไปและงานคดีต่าง ๆ เป็นจาํนวนมากแทรกอยูก่บัทุกงาน ระบบ

ปัจจุบนัยงัไม่ไดมี้การบูรณาการระบบสารบรรณเขา้กบังานต่าง ๆ ของกรมบงัคบัคดี โดยมีการแยกระบบสารบรรณออก

ต่างหากจากระบบบริหารงานคดี ทาํใหนิ้ติกรหรือผูเ้ก่ียวขอ้งไม่สามารถทราบไดว้า่ในแต่ละคดีมีเอกสารส่งออกไปแลว้ถึง

ใคร เร่ืองอะไร เลขหนงัสือใด วนัใด เน้ือหาเป็นอยา่งไร จาํนวนก่ีฉบบั เป็นตน้ ในระบบปัจจุบนัการจะออกหนงัสือไปยงั

ภายนอกผูใ้ชต้อ้งออกจากระบบบริหารงานคดีก่อนเพ่ือเขา้ระบบงานสารบรรณ ทาํการขอเลขหนงัสือและนาํเลขหนงัสือท่ี

ไดม้าบนัทึกเขา้ในระบบบริหารงานคดีอีกทอดหน่ึง 

ระบบงานสารบรรณแบบบูรณาการจะรองรับการบนัทึกเอกสารและเช่ือมโยงกบัระบบงาน หน่วยงาน หรือผูอ้อก

เอกสาร เช่น ในระบบบริหารงานคดีท่ีบริการประชาชน การออกเลขหนงัสือสามารถทาํไดท้นัทีจากระบบบริหารงานคดีนั้น 



ๆ และสามารถมองไดห้ลายมิติ โดยการสืบคน้จากงานคดีแต่ละคดี หรือมองจากภาพรวมงานสารบรรณกลางวา่มีเอกสารท่ี

ออกโดยใคร ในงานใด เป็นปริมาณเท่าใด  
 

• แผนการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานบังคบัคด ี 

ปัจจุบนักรมบงัคบัคดี มีการพฒันาระบบงานคดีแพง่ (คาดวา่จะแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2553) ท่ีมีการพฒันาตาม

ขั้นตอนการทาํงานปัจจุบนั แต่ทั้งน้ีระบบดงักล่าวยงัไม่ไดค้าํนึงถึงการใชส้ถาปัตยกรรมสมยัใหม่ท่ีมีความยดืหยุน่ต่อการนาํ

กลบัมาใชใ้หม่และรองรับการเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ระเบียบ  ขอ้กฎหมาย เป็นตน้ ท่ีมีการ

ปรับเปล่ียนไดต้ามความตอ้งการในอนาคต รวมถึงควรพฒันาระบบสารสนเทศรองรับการทาํงานปัจจุบนัใหเ้กิดความ

สมบูรณ์ ครบถว้นข้ึน โดยมีตวัอยา่งระบบท่ีสนบัสนุนแผนงาน ดงัน้ี 

o ปรับปรุงระบบงานคดีแพง่  

o ระบบงานคดีลม้ละลาย 

o ระบบงานฟ้ืนฟกิูจการของลูกหน้ี 

ระบบดงักล่าวควรทาํงานบูรณาการเขา้กบัระบบสารบรรณและบูรณาการเขา้ดว้ยกนัระหวา่งระบบ และงานอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ระบบงานเงินในคดี ระบบคลงัขอ้มูลและตวัช้ีวดัเพ่ือการบริหารงานท่ีย ัง่ยนื ระบบ บริหารทรัพยากรบุคคล 

และระบบบริการประชาชน e-Services แบบ Multi Channel Contact Center เป็นตน้ 

o ระบบ e-Tracking 

ระบบ e-Tracking เป็นระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ (Management Information System) ท่ีสนบัสนุนการ

ทาํงานของเจา้พนกังานกรมบงัคบัคดี โดยสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลจากระบบงาน (Transactional Information System) ต่าง ๆ 

มาสร้างรายงาน หรือตอบคาํถามต่าง ๆ เช่น บุคคล-นิติบุคคลรายหน่ึงมีความเก่ียวขอ้งภายในคดีแพง่หรือคดีลม้ละลาย

ใดบา้งในฐานะใด รวมถึงมีทรัพยสิ์นใดท่ีอาจอยูใ่นคดีมากกวา่ 1 คดี เป็นตน้  นอกจากน้ี ระบบ e-Tracking  ยงัสามารถ

สนบัสนุนการทาํงานและติดตามสถานะการดาํเนินการของคดีต่าง ๆ วา่อยูใ่นขั้นตอนใด โดยระบบ e-Tracking จะทาํงาน

บูรณาการเช่ือมโยงเขา้กบัระบบสารสนเทศหลกัและระบบบริการประชาชน e-Service แบบ Multi Channel Contact Center 

เพ่ือรับ-ส่งสถานะของงานคดี 
 

• แผนการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการประชาชน  

ปัจจุบนัการใหบ้ริการทางอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นทางเวบ็ไซตข์องกรมบงัคบัคดียงัเป็นการใหข้อ้มูลเบ้ืองตน้ ไม่ไดเ้ป็น

ขอ้มูลเฉพาะเจาะจงสาํหรับผูเ้ก่ียวขอ้งแต่ละราย เช่น ความคืบหนา้ของคดี เป็นตน้ จึงควรมีระบบท่ีสามารถมีปฏิสมัพนัธ์กบั

ประชาชนได ้โดยอาจผา่นช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น เทคโนโลยเีวบ็  โทรศพัท ์ระบบขอ้ความสั้น ( SMS) หรือ ไปรษณีย์

อิเลก็ทรอนิกส์ ( e-Mail) ท่ีประชาชนสามารถสืบคน้หรือสอบถามขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งของตนเองไดด้ว้ยตนเอง เช่น สอบถาม

ความคืบหนา้ของคดี สถานะของการรับ-จ่ายเงินในคดี เป็นตน้ การดาํเนินงานในลกัษณะน้ีจะช่วยลดภาระบุคลากรของกรม

บงัคบัคดีในการตอบคาํถาม และเพ่ิมความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชน โดยมีตวัอยา่งระบบท่ีช่วยสนบัสนุน

แผนงานดงัน้ี 

o ระบบบริการประชาชน e-Service  แบบ Multi Channel Contact Center 



ปัจจุบนักรมบงัคบัคดีมีช่องทางในการใหบ้ริการประชาชนหลายช่องทาง ทั้งทางโทรศพัทท่ี์ใหป้ระชาชนสามารถ

ใหข้อ้คิดเห็น ขอ้ร้องเรียนและแจง้เบาะแสได ้ผา่นศูนยป์ระสานราชการใสสะอาดกรมบงัคบัคดีท่ีหมายเลข 02-881-4999 

(20 คู่สาย ) ระบบตอบรับอตัโนมติัทางโทรศพัท ์(Interactive Voice Response: IVR) ระบบใหบ้ริการผา่นเวบ็ไซต ์แต่ระบบ

เหล่าน้ียงัแยกการทาํงานจากกนัอยา่งเป็นอิสระและมีขอบเขตการใหบ้ริการท่ีค่อนขา้งจาํกดั กรมบงัคบัคดีควรปรับปรุง

ช่องทางในการบริการประชาชนเพ่ิมข้ึน เช่น ระบบขอ้ความสั้น (SMS) และควรทาํการบูรณาการช่องทางเหล่าน้ีเขา้ดว้ยกนั

โดยขอ้มูลเพ่ือการใหบ้ริการท่ีเขา้มาจากแหล่งต่าง ๆ ซ่ึงไดถู้กกาํหนดไวใ้นระบบท่ีเก่ียวขอ้งเหล่านั้นตอ้งมารวมกนัท่ีแหล่ง

เดียว ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดเอกภาพของขอ้มูลในการใหบ้ริการ และเป็นทางเลือกในการรับบริการของผูเ้ก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีอาจมีการ

กาํหนดรหสัการเขา้ใชแ้ละ/หรือรหสัผา่นใหผู้ต้อ้งการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งตามสิทธ์ิท่ีพึงมีในแต่ละช่องทางการใหบ้ริการ 

สาํหรับฐานขอ้มูลท่ีจะสร้างข้ึนมาเพ่ือการบริการประชาชนน้ีควรเป็นระบบท่ีแยกออกจากฐานขอ้มูลท่ีใชง้านปกติของกรม

บงัคบัคดีเพ่ือเสถียรภาพและความมัน่คงของระบบงานหลกั การปรับปรุงขอ้มูลของระบบบริการประชาชนน้ีอาจไม่

จาํเป็นตอ้งมีการปรับปรุงแบบทนัที โดยอาจทาํทุกส้ินวนัหรือตามความจาํเป็นของขอ้มูลแต่ละประเภท ดว้ยการทาํงาน

อตัโนมติัจากระบบ เพ่ือไม่ใหก้ระทบกบัการทาํงานของระบบงานหลกั 

เม่ือประชาชนหรือผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้สู่ระบบการใหบ้ริการ เช่น ผา่นทางเวบ็ไซต ์ระบบอาจแสดงขั้นตอนท่ีหนา้จอใน

ลกัษณะกราฟิกใหเ้ห็นวา่ กระบวนการทั้งหมดมีก่ีขั้นตอน ขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนใด หน่วยงานใดหรือใครเป็นผูรั้บผิดชอบ 

แต่ละขั้นตอนตอ้งทาํอะไรบา้ง ตอ้งใชเ้อกสารอะไร ตอ้งติดต่อหน่วยงานใด เพ่ือความสะดวกในการติดตามสถานะของคดี 

และเพ่ือไม่ใหเ้กิดการรบกวนการปฏิบติังานปกติ  

o ระบบประชาสมัพนัธ์ 

จากพนัธกิจของกรมบงัคบัคดีท่ีตอ้งใหค้วามรู้ทางกฎหมายทางการบงัคบัคดีแก่ประชาชน การแสดงเน้ือหาทาง

วชิาการท่ีผา่นมาส่วนมากเป็นเอกสารหรือภาพน่ิงท่ีเป็นขอ้ความทางกฎหมาย ซ่ึงประชาชนทัว่ไปอาจเขา้ใจไดย้าก จึงควร

เพ่ิมส่ือประสม (Multimedia) เช่น ภาพเคล่ือนไหวในรูปแบบวดีิโอท่ีแสดงขั้นตอนการติดต่อประสานงาน เอกสารท่ี

เก่ียวขอ้ง ในการดาํเนินงานแต่ละคดี เพ่ือความเขา้ใจในขั้นตอนการดาํเนินเร่ืองคดี เช่น ตวัอยา่งท่ีกรมการกงศุล ไดจ้ดัทาํ

วดีิโอการขอทาํหนงัสือเดินทาง (Passport) เป็นตน้ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือพฒันาบุคลากรและสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

ยทุธศาสตร์น้ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันากาํลงัคนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง

ใหมี้ความสามารถในการสร้างสรรค ์ผลิต และใชส้ารสนเทศอยา่งมีวจิารณญาณและรู้เท่าทนั ตามแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2552-2556 ท่ีเนน้การพฒันาบุคลากร 

การดาํเนินการของเจา้พนกังานของกรมบงัคบัคดีตอ้งใชค้วามรู้ทางกฎหมายประกอบกบัการวเิคราะห์  

การใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาดาํเนินการในคดี จึงตอ้งใชอ้งคค์วามรู้ กรณีตวัอยา่งเพ่ือการศึกษาเปรียบเทียบ มาช่วยในการ

พินิจ พิเคราะห์ สงัเคราะห์ในแต่ละคดีท่ีมีลกัษณะคดีใกลเ้คียงกนั โดยนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการจดัเก็บคน้หา 

และจดัเรียงสารสนเทศท่ีตอ้งการใชง้าน เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ท่ีสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง  

เป้าหมาย 

- เพ่ือใหบุ้คลากรของกรมสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมีวจิารณญาณและรู้เท่าทนั 

- เพ่ือพฒันาระบบคลงัความรู้ดา้นการบงัคบัคดี 

- เพ่ือเป็นเคร่ืองมือผลกัดนัใหเ้กิดวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ในองคก์ร 



- เพ่ือใหก้รมบงัคบัคดี เป็นแหล่งการเรียนรู้ดา้นการบงัคบัคดีท่ีใหบ้ริการบุคลากรภายในและผูส้นใจทัว่ไป 

ตวัช้ีวดั 

- มีเน้ือหา (Content) ในฐานความรู้เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

- บุคลากรมีการพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีดีข้ึน 

- บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีดีข้ึน 

- ลดเวลาในการเรียนรู้ของบุคลากรใหม่ในการทาํงาน 

เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงคต์ามยทุธศาสตร์ มีแผนการพฒันาระบบท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

• แผนการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการติดต่อส่ือสารและบริหารองคค์วามรู้ขององคก์ร 

ความรู้ต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นในการทาํงาน ตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีดีอยา่งเป็นระบบ มีการปรับปรุง สะสมความรู้จาก

ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูช้าํนาญการในการพิจารณาคดีอยา่งต่อเน่ือง เป็นความรู้ท่ีทนัสมยัเหมาะสมกบัสถานการณ์ โดยมีตวัอยา่ง

ระบบท่ีช่วยสนบัสนุนแผนงานดงัน้ี 

o ระบบฐานขอ้มูลกฎหมายเพ่ือการใชง้านและการพฒันาเชิงรุก 

ระบบงานน้ีเป็นการเช่ือมโยงฐานขอ้มูลกฎหมายไปยงัหน่วยงานตน้ฉบบั เช่น สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เป็นตน้ รวมทั้งมีการบนัทึกบทความวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ  และรองรับการบนัทึกขอ้สงัเกต

และประเด็นต่าง ๆ ทางกฎหมายท่ียงัมีช่องวา่งหรือขอ้จาํกดัในงานการบงัคบัคดี เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันากฎหมายให้

รัดกมุ ส่งผลใหก้ารปฏิบติังานเกิดความน่าเช่ือถือและเป็นธรรม 

o ระบบบริหารจดัการองคค์วามรู้เพ่ือการพฒันามาตรฐานการดาํเนินงานดา้นการบงัคบัคดี 

ระบบน้ีส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ ท่ีจะนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการ

ปฏิบติังานจนเกิดประโยชน์ในภาพรวมมากข้ึน การจดัการองคค์วามรู้เป็นการสะสมองคค์วามรู้ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคก์ร  ท่ี

ตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญใหค้วามรู้ ปรับปรุงขอ้มูลในฐานความรู้อยา่งสมํ่าเสมอ โดยควรสร้างใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์รในการ

สะสมองคค์วามรู้ เช่น ใหบุ้คลากรบนัทึกองคค์วามรู้ท่ีไดเ้ขา้สู่ระบบ โดยอาจนบัเป็นภาระงานหรือเง่ือนไขของการ

ปฏิบติังานตามความเหมาะสมขององคก์รในลกัษณะเดียวกนัอาจกาํหนดใหบุ้คลากรมีภาระงานในการเขา้มาศึกษาองค์

ความรู้ของบุคลากรอ่ืนเพ่ือใหเ้กิดการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ 

o ระบบกรณีศึกษางานบงัคบัคดี 

ระบบกรณีศึกษางานบงัคบัคดี เป็นระบบท่ีจดัเก็บขอ้มูลการบงัคบัคดีท่ีไดด้าํเนินการเป็นท่ีส้ินสุด โดยจดัเก็บ

สาํนวนคดีและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดี  ทั้งคดีท่ีเป็นไปตามขั้นตอน และคดีท่ีไม่เป็นไปตามขั้นตอน รวมถึงการบนัทึก

กรณีศึกษาจากต่างประเทศ ท่ีเป็นประโยชน์ต่องานบงัคบัคดี  เพ่ือเป็นแหล่งอา้งอิงในกรณีท่ีมีคดีในลกัษณะเดียวกนัเกิดข้ึน   

โดยระบบงานดงักล่าวไม่ใช่ระบบอตัโนมติั  จึงตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญหรือนิติกรเป็นคนตรวจสอบความถูกตอ้งในองค์

ความรู้ท่ีแต่ละคนบนัทึก และจดัเก็บเป็นฐานความรู้ในการปฏิบติังานดา้นการบงัคบัคดี 

 

 



o ระบบหอ้งสมุดอิเลก็ทรอนิกส์ 

ระบบห้องสมุดอิเลก็ทรอนิกส์ เป็นระบบสนับสนุนงานห้องสมุด โดยประกอบด้วยระบบย่อย ดงันี้ ระบบให้

บริหารสืบค้นข้อมูลสําหรับเจ้าหน้าที ่ระบบให้บริการสืบค้นข้อมูลผ่านเวบ็ ระบบวเิคราะห์และควบคมุการจดัทาํหมวดหมู่  

ระบบควบคมุ การยมื-คนื โดยระบบงานปัจจบุันครอบคลุมการบันทกึข้อมูลหนังสือ  วารสาร บทความวชิาการ ทีเ่กีย่วข้อง

กบังานด้านการบังคบัคด ีบันทกึข้อมูลการยมื-คนืหนังสือ สืบค้นหนังสือผ่านเวบ็ เช่ือมโยงข้อมูลบุคลากรสําหรับเป็น

ฐานข้อมูลสมาชิก    เป็นต้น  

ทัง้นี้ระบบงานห้องสมุด ควรครอบคลุมการบันทกึจดัเกบ็ทรัพยากรทีเ่ป็นดจิทิลัในรูปแบบส่ือประสม อาท ิ

รูปภาพ ภาพจากการสแกนและวดีทิศัน์ เป็นต้น สามารถรองรับมาตรฐานของข้อมูล ได้ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

รองรับการสืบค้นได้หลายรูปแบบ และระบบการยมื-คนื ผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์    

• แผนการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ สนบัสนุนงาน  (IT Competency 

Improvement Plan)  

การพฒันาคนเพ่ือใหส้ามารถนาํเทคโนโลยสีารสนเทศไปใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพดาํเนินการภายใตก้ารบริหารงาน

บุคคล ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร โดยมีการจดัทาํเสน้ทางการอบรม ( Training Road Map) ท่ีแสดง

เสน้ทางความกา้วหนา้ในแต่ละตาํแหน่ง เช่น การเล่ือนตาํแหน่งจากพนกังานระดบัชาํนาญการไปเป็นพนกังานระดบัชาํนาญ

การพิเศษ ตอ้งผา่นการอบรมอะไรบา้ง หรือตอ้งมีศกัยภาพอะไรบา้ง และตอ้งมีระบบสารสนเทศ ท่ีแต่ละคนสามารถเขา้ไป

ดูเสน้ทางเดินของตาํแหน่งงานตนเองหรือเสน้ทางเดินในอนาคตได ้โดยใชร้ะบบสารสนเทศบนัทึกประวติัการอบรม การ

จดัหลกัสูตรอบรม และการกาํหนดขอ้บงัคบัในการอบรม เป็นตน้ 

• แผนการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการพฒันาบุคลากร  

การจดัทาํระบบสารสนเทศท่ีสนบัสนุนแผนการพฒันาบุคลากร อนัเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยบนัทึกประวติัการทาํงาน 

การฝึกอบรม องคค์วามรู้ท่ีบนัทึก ผลการปฏิบติังาน เพ่ือเป็นขอ้มูลในการพิจารณาความดีความชอบ หรือปรับระดบั

ตาํแหน่ง ท่ีชดัเจน และถูกตอ้งตรงกบัความเป็นจริง โดยมีตวัอยา่งระบบท่ีสนบัสนุนแผนงาน ดงัน้ี 

o ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล จะตอ้งรองรับการจดัเก็บระดบัตาํแหน่งงาน ศกัยภาพท่ีตอ้งการ เสน้ทางการอบรม

ท่ีตอ้งปฏิบติัในแต่ละตาํแหน่ง ขอ้มูลการฝึกอบรมท่ีดาํเนินการแลว้ การลงทะเบียนการอบรม การบนัทึกผลการอบรม ผล

การประเมินการฝึกอบรม  ซ่ึงตอ้งสามารถเช่ือมโยงกบัการบนัทึกประวติัของแต่ละคน 

o ระบบ e-Learning  

ระบบ e-Learning เป็นระบบจดัเก็บขอ้มูล  องคค์วามรู้ต่างๆ ของกรมบงัคบัคดี  โดยจดัใหมี้การผลิตส่ือทางดา้น

มลัติมีเดีย และนาํเสนอโดยใชเ้ครือข่ายอินทราเน็ตเป็นส่ือกลาง มีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือใหบุ้คลากรของ

กรมบงัคบัคดี สามารถศึกษา เรียนรู้ดว้ยตนเอง  เป็นมาตรฐานเดียวกนั ระบบงานแบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนจดัทาํส่ือการ

เรียนรู้ และส่วนการเผยแพร่ส่ือการเรียนรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย   

 

 



ยุทธศาสตร์ที ่4  การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศรองรับระบบงานท่ีมีความมัน่คง  

ยทุธศาสตร์น้ีเป็นแนวคิดในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยคาํนึงถึงการใช้

เทคโนโลย ี ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงาน มีความมัน่คง มีระบบสาํรองการทาํงาน คาํนึงถึงการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรท่ีมี

อยูร่่วมกนัและมีความยดืหยุน่ในการรองรับการเปล่ียนแปลงกระบวนงานในอนาคตทั้งดา้นหนา้ท่ีการทาํงานและสมรรถนะ

ท่ีตอ้งการ อีกทั้งคาํนึงถึงการสนบัสนุนการนาํส่ิงท่ีไดพ้ฒันาไวแ้ลว้กลบัมาใชง้านใหม่เม่ือตอ้งการ โครงสร้างพ้ืนฐานทาง

เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีกล่าวถึงน้ี รวมทั้งดา้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยั เครือข่ายท่ีมีความมัน่คง อุปกรณ์รักษาความ

มัน่คง และซอฟตแ์วร์ระบบท่ีรองการพฒันาท่ีมีความยดืหยุน่ในการปรับเปล่ียนและนาํกลบัมาใชง้านใหม่ไดแ้ละการพฒันา

เนน้สถาปัตยกรรมแบบ Service Oriented Architecture (SOA) เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคตใหเ้กิดความยดืหยุน่

ในการเปล่ียนแปลงความตอ้งการใชง้านระบบในอนาคต โดยการแบ่งงานเป็นการบริการท่ีสามารถปรับเปล่ียนและ 

เรียงร้อยเป็นงานใหม่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว รวมถึงพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือใหเ้กิดความมัน่คงของการปฏิบติังาน 

เป้าหมาย 

- เพ่ือพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีความมัน่คง มีระบบสาํรอง ใชป้ระโยชน์ใน

ทรัพยากรร่วมกนัและมีความยดืหยุน่ในการรองรับความตอ้งการดา้นสมรรถนะตามภาระงานท่ีเปล่ียนแปลง 

- เพ่ือใหมี้โครงสร้างพ้ืนฐานสนบัสนุนแนวทางในการพฒันาระบบสารสนเทศท่ีมีความยดืหยุน่ ปรับเปล่ียน

ง่าย และนาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้

- เพ่ือใหเ้กิดระบบรักษาความมัน่คงของขอ้มูลและเครือข่ายภายใตม้าตรฐานสากล 

- เพ่ือใหเ้กิดความพร้อมในการใชง้านระบบสารสนเทศตลอดเวลาท่ีตอ้งการ 

ตวัช้ีวดั 

- ระยะเวลาในการปรับเปล่ียนสมรรถนะระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพ่ือการใหบ้ริการตามภาระงานท่ีมีการ

ปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ลดลง 

- ระยะเวลาในการปรับเปล่ียนระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับความตอ้งการใหม่ลดลง 

- มีความต่อเน่ืองในการใชง้าน (Service Availability) ทั้งระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย 

- อตัราส่วนคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรเพ่ิมข้ึน 

เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงคต์ามยทุธศาสตร์ มีแผนการพฒันาระบบท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

• แผนการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนการบูรณาการระบบท่ีมีความ

ยดืหยุน่ในการรองรับความตอ้งการดา้นหนา้ท่ีการทาํงานและสมรรถนะตามภาระงานท่ีเปล่ียนแปลง 

การดาํเนินงานตามแผนการพฒันาน้ีประกอบดว้ย การพฒันาระบบเคร่ืองแม่ข่าย และการพฒันาซอฟตแ์วร์ระบบ 

โดยการพฒันาระบบเคร่ืองแม่ข่ายตอ้งมีความมัน่คง มีระบบสาํรอง ใชป้ระโยชน์ในทรัพยากรร่วมกนั และมีความยดืหยุน่

ในการรองรับความตอ้งการดา้นสมรรถนะตามภาระงานท่ีเปล่ียนแปลง โดยอาจใชร้ะบบเคร่ืองแม่ข่ายขนาดใหญ่ท่ีมี

ความสามารถในการทาํงานในลกัษณะเคร่ืองแม่ข่ายเสมือน ( Virtual Machine) หรือใชร้ะบบเคร่ืองแม่ข่ายขนาดเลก็หลาย

เคร่ืองมาทาํงานร่วมกนัแบบคลสัเตอร์ (Cluster) ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมกบัชนิดของแม่ข่ายและระบบงานท่ีตอ้งการ

ใชง้าน 



ในการพฒันาซอฟตแ์วร์ระบบสาํหรับระบบงานหลกั (ยกเวน้ระบบงานเฉพาะท่ีมีลกัษณะเป็นชุดสาํเร็จ (Package) 

ซ่ึงไม่สามารถกาํหนดกรอบการพฒันาเองได)้ ตอ้งคาํนึงถึงการเลือกใชส้ถาปัตยกรรมแบบ Service Oriented Architecture 

(SOA) เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคตใหเ้กิดความยดืหยุน่ต่อการเปล่ียนแปลงระบบสารสนเทศท่ีตอ้งการใชง้านใน

อนาคต โดยการพฒันาระบบสารสนเทศแบ่งงานเป็นโมดูลบริการ  (Services) ท่ีสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ หรือปรับเปล่ียน

และเรียงร้อยเป็นงานใหม่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ปัจจุบนัระบบงานคดีแพง่ท่ีกาํลงัพฒันาอยูบ่นพ้ืนฐานของภาษาจาวา ซ่ึงสามารถออกแบบเป็นโมดูลบริการ 

(Services) ท่ีสามารถดึงบางโมดูลมาประกอบเป็นกระบวนการ ( Process) ได ้โดยอาจไม่จาํเป็นตอ้งใช ้ Middleware และ

สามารถทาํการใชซ้ํ้ า (Reuse) ได ้แมปั้จจุบนัยงัไม่ไดมี้การออกแบบเป็น SOA เตม็รูปแบบก็ตาม แต่การใชเ้ทคโนโลย ีSOA 

จะช่วยใหง้านในอนาคตสามารถปรับเปล่ียนไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว 

การดาํเนินงานตามแผนการพฒันาน้ียงัครอบคลุมถึงการจดัหาอุปกรณ์ประกอบท่ีใชส้นบัสนุนการบูรณาการะบบ

สารสนเทศเชิงยทุธศาสตร์ท่ีระบุไวใ้นยทุธศาสตร์อ่ืน เช่น การจดัหาอุปกรณ์ท่ีสนบัสนุนการใช ้ RFID และการจดัหา

อุปกรณ์เพ่ือรองรับระบบบริการประชาชน e-Services แบบ Multi Channel Contact Center เป็นตน้  

• แผนการพฒันาระบบเครือข่ายเพ่ือความต่อเน่ืองในการทาํงาน 

ระบบเครือข่ายของกรมบงัคบัคดียงัมีบางส่วนท่ีควรปรับปรุง ทั้งระบบเครือข่ายทอ้งถ่ิน (LAN)  ระบบเครือข่าย

ทางไกล (WAN) และระบบเครือข่ายเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น ระบบเครือข่ายทางไกลเพ่ือใหร้ะบบงานภายในบางส่วนของ

กรมบงัคบัคดีเช่ือมต่อเขา้สู่ระบบสารสนเทศส่วนกลางโดยการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายผา่นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทาํให้

ระบบดงักล่าวมีความเส่ียงต่อการถูกโจมตีไดโ้ดยง่ายจาก 

บุคคลภายนอก กรมบงัคบัคดี หรือระบบเครือข่ายทอ้งถ่ินมีการวางระบบท่ีไม่มีระบบสาํรอง ดงันั้นการพฒันา

ระบบเครือข่ายของกรมบงัคบัคดีจึงควรมีแผนการพฒันาท่ีตอ้งบูรณาการการเช่ือมโยงทั้งดา้นระบบเครือข่ายทอ้งถ่ิน ระบบ

เครือข่ายทางไกล และระบบเครือข่ายเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต เพ่ือพฒันาระบบเครือข่ายใหมี้เสถียรภาพ ความมัน่คงและความ

น่าเช่ือถือใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการทาํงาน เช่น จดัวางอุปกรณ์และเสน้ทางสาํรองรองรับกรณีเกิดความเสียหายกบัอุปกรณ์

และเสน้ทางหลกั เป็นตน้ 

• แผนการพฒันาระบบรักษาความมัน่คงและระบบบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสร้างความ

น่าเช่ือถือและสนบัสนุนพนัธะตามกฎหมาย 

แผนการพฒันาน้ีดาํเนินการเพ่ือใหก้รมบงัคบัคดีมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและขอ้มูลท่ีมีความมัน่คง สร้าง

ความเช่ือมัน่ใหก้บัสงัคม รวมทั้งสามารถปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชง้านระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้หมาะสมกบัการเป็นองคก์รดา้นกฎหมาย เช่น มีการจดัเก็บขอ้มูลใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัวา่

ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ท่ีกาํหนดใหห้น่วยงานราชการ หา้งร้าน บริษทัเอกชน ผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต 

รวมทั้งสถาบนัการศึกษาทุกแห่งจะตอ้งเก็บขอ้มูลการจราจรบนเครือข่ายไวอ้ยา่งนอ้ย 90 วนั เป็นตน้ 

• แผนการจดัหาระบบเคร่ืองลูกข่ายใหเ้พียงพอต่อการใชง้าน 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ประกอบเป็นเคร่ืองมือท่ีจาํเป็นสาํหรับการปฏิบติังานและการใหบ้ริการ

ของเจา้หนา้ท่ีของกรมบงัคบัคดี อยา่งไรก็ตามปัจจุบนัจาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ประกอบยงัมีไม่

เพียงพอต่อความตอ้งการ จึงควรมีการตรวจสอบจาํนวนและสถานะของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และจาํนวนบุคลากรท่ีมีอยูใ่น

ปัจจุบนัเพ่ือคาํนวณสดัส่วนคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากร โดยบุคลากรท่ีจาํเป็นตอ้งมีการใชค้อมพิวเตอร์ควรกาํหนดท่ีอตัราส่วน



บุคลากรต่อคอมพิวเตอร์ 1 ต่อ 1 หากไม่จาํเป็นตอ้งใชอ้ยา่งเป็นประจาํอาจมีอตัราส่วนบุคลากรต่อคอมพิวเตอร์ 2 ต่อ 1 

รวมถึงมีการวางแผนจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือการทดแทนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีหมดอายกุารใชง้านและท่ีตอ้งการ

เพ่ิมเติมเพ่ือบรรลุอตัราส่วนท่ีตอ้งการ 

 

 


