


ค ำน ำ 

กรมบังคับคดีมีภารกิจด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ การช าระบัญชี
การวางทรัพย์และการไกล่เกลี่ยภายหลังค าพิพากษา ซึ่งเป็นภารกิจด้านอ านวยความยุติธรรม ทางแพ่ง ที่มีส่วน
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเสริมสร้างสภาพคล่อง
และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่าง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กรมบังคับคดีมุ่งมั่น พัฒนา ใส่ใจในความสะดวกของประชาชนเพ่ือให้เข้าถึงบริการ ของกรมบังคับคดีอย่าง
ทั่วถึง    เป็นธรรม   และแสดงถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีรวมทั้ง    ด าเนินงานด้าน
เชิงป้องกันและให้ความคุ้มครองเน้นการเสริมสร้างพลังและศักยภาพ (Empowerment) ให้กับ กลุ่มเป้าหมาย
ที่เป็นกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Group) ได้แก่ หนี้ครัวเรือน หนี้รายย่อย หนี้บัตรเครดิต หนี้วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม SMEs หนี้ กยศ. และหนี้เกษตรกร เพ่ือรองรับกรมบังคับคดีไปสู่ Digital Economy และ 
Thailand ๔.๐ แผนปฏิบัติการดิจิทัลประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการ 
ขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนด ตอบสนองต่อความต้องการและ 
ความคาดหวังของประชาชน สร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ าของสังคม ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์กลยุทธ์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการที่ส าคัญ ที่มีความ 
เชื่อมโยงสอดคล้องยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ด้านการสร้างขีด 
ความสามารถในการแข่งขัน และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ ด้านการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ยุติธรรม นโยบายอธิบดีกรมบังคับคดีและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals 
(SDGs) ในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อันค านึงถึงหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง มาเป็นแนวทางการสร้าง
สัมฤทธิ์ผลแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดน าแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปใช้เป็น กรอบแนวทางก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ให้มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะเป็นการช่วยลด
ปัญหาความเหลื่อมล้ าของสังคม อ านวยความ ยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างเสมอภาค เท่าเทียม ลดปัญหา
ขัดแย้งสร้างความสมานฉันท์ รวมทั้งมีส่วนช่วย เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่าง
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



สำรบัญ 

  หัวข้อ                                                        หน้ำ 

๑. นโยบายด าเนินงานของกรมบังคับคดีในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒    ๑ 

๒. วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกรมบังคับคดี       ๓ 

๓. พันธกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกรมบังคับคดี       ๓ 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกรมบังคับคดี      ๔ 

๕. สรุปความสัมพันธ์ของวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ตามรายยุทธศาสตร์   ๖ 

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  

๖. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand)  ๖ 

กับยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

๗. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกรมบังคับคดี 

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานสนันสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการ ๗ 
ทั่วถึง มั่นคง ปลอดภัย  

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างมาตรฐานและผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล   ๑๐ 
เพ่ือขับเคลื่อนกรมบังคับคดี 

- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : มุ่งสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การปฏิบัติงาน  ๑๐ 
และการบริการที่เป็นเลิศ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบำยด ำเนินงำนของกรมบังคับคดีในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กรมบังคับคดีมีภารกิจด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ การช าระบัญชี 
การวางทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การยึด อายัด และจ าหน่ายทรัพย์  
การขับเคลื่อนภารกิจของกรมบังคับคดี เป็นกลไกที่ส าคัญกลไกหนึ่งของประเทศในการอ านวยความยุติธรรม 
สร้างความเท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ าของสังคม รวมทั้งช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ 
ประเทศ และเสริมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ อันมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายรัฐบาลและนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในด้านการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
การเสริมสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม และด้านการต่างประเทศ และแผนปฏิบัติราชการ 
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กรมบังคับคดี และแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ กรมบังคับคดี 
เป้าหมายในการด าเนินการเน้นเป็นธรรม ง่าย สะดวก รวดเร็วและโปร่งใสประกอบด้วย  LED ๕ Excellence   

๑. Case management Excellence (บริหารจัดการคดี)     
๒. IT Excellence (การพัฒนานวัตกรรมและระบบการท างาน) 
๓. Information Excellence (พัฒนาระบบฐานข้อมูล)  
๔. HR Excellence (เพ่ิมศักยภาพบุคลากร)  
๕. Organization Excellence (ยกระดับองค์กร)  

การพัฒนาตามเป้าหมายเน้นเป็นธรรม ง่าย สะดวก รวดเร็ว เพ่ือรองรับกรมบังคับคดีไปสู่ Digital 
Economy และThailand ๔.๐ ประกอบด้วยวิธีการในการด าเนินการ ดังนี้  

วิธีกำรที่ ๑ Case management Excellence (บริหำรจัดกำรคดี) โดยการเร่งรัดด าเนินคดีค้าง 
ด าเนินการ ๑๐ ปี และคดีที่ยุ่งยากให้ส าเร็จร้อยละ ๓๐ ก าหนดระยะเวลาในการจัดท าบัญชีรับ – จ่าย การ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานแทนเจ้าพนักงานบังคับคดีเก่ียวกับการอายัด  

วิธีกำรที่ ๒ IT Excellence (กำรพัฒนำนวัตกรรมและระบบกำรท ำงำน) โดยการบูรณาการท างาน 
ร่วมกันในส่วนกลางและภูมิภาค เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีแผน 
ปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ภายใต้วิสัยทัศน์ ”บริหารงานบังคับคดีด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล ระดับสากล”  

วิธีกำรที่ ๓ Information Excellence (พัฒนำระบบฐำนข้อมูล) เพ่ือลดขั้นตอนการให้บริการด้าน
การ บังคับคดี การพัฒนาการจัดเก็บสถิติ และ Big Data เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนา Business 
Intelligence (BI)  

- พัฒนาระบบเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
- พัฒนาระบบไกล่เกลี่ยระยะที่ ๒  
- พัฒนาระบบการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบ/ก ากับดูแลผู้ท าแผน ผู้บริหารแผน  
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- การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ e-Reorganization Data 
Management  

- พัฒนาการขายทอดตลาดโดยให้บริการในรูปแบบ Mobile Truck  
- ระบบถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด  
- การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบติดตามข้อร้องเรียน  
วิธีกำรที่ ๔ HR Excellence (เพิ่มศักยภำพบุคลำกร) เน้นความเป็นสหวิชาชีพความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

และการบริหารจัดการเป็นคนดีและเก่ง ค่านิยมการท างานเพ่ือประชาชน และการบริหารก าลังคนคล่องตัว ยึด
ระบบคุณธรรม มีอัตราก าลังที่เหมาะสมและโครงสร้างที่ยืดหยุ่นมีการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้า ในสาย
อาชีพ (Career Path)  

วิธีกำรที่ ๕ Organization Excellence (ยกระดับองค์กร) เน้นการให้บริการที่สะดวกให้กับ
ประชาชน ตามมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
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วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกรมบังคับคดี  

“บริหารงานบังคับคดีด้วยเทคโนโลยีระดับสากล” 
กรมบังคับคดีมีภารกิจเก่ียวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี 

ตามคําสั่งศาล การชําระบัญชีตามคําสั่งศาล การวางทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์สิน และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ช้ันบังคับคดี ดําเนินการยึด อายัด และจําหน่ายทรัพย์สิน รวบรวม ทรัพย์สินของลูกหน้ีในคดีล้มละลาย ตลอดจน
กํากับการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี เพ่ือให้เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียได้รับการชําระหน้ีจากลูกหน้ีอย่างเป็นธรรม โดย
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจดังกล่าว มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลและประมวลผลข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของกรมบังคับคดี ตลอดจนพัฒนา ออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
รองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน และจัดวางระบบฐานข้อมูล ระบบการเช่ือมโยงข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานตามมาตรฐานสากล อย่างมั่นคงปลอดภัย เพ่ืออํานวย
ความสะดวกในการบริการประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กรมบังคับคดี 
๑) ยกระดับความม่ันคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศตามมาตรฐานสากล 
๒) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี 
๓) พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
๔) ผลักดันเชิงนโยบายเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและต่อเน่ือง 
๕) เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมสามารถปฏิบัติงานในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กรมบังคับคดี 
 ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมบังคับคดี มีดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑: ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการท่ัวถึง มั่นคง และปลอดภัย 
- ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานของกรมบังคับคดีตามมาตรฐานสากลในการบริหาร

จัดการความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศให้รองรับการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมบังคับคดี และสามารถเช่ือมโยงกันระหว่างส่วนราชการได้อย่างทั่วถึง มั่นคง และ
ปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒: เสริมสร้างมาตรฐานและผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือขับเคลื่อนกรมบังคับคดี
- ผลักดันเชิงนโยบาย และเสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

และยกระดับมาตรฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานกลาง เพ่ือให้สามารถบูรณาการข้อมูลร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภายในกรมบังคับคดี อาทิ การศึกษาและจัดทําสถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture) และการปรับปรุงกระบวนงานให้เป็นดิจิทัล ของหน่วยงานในสังกัด
กรมบังคับคดี การประยุกต์ใช้และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

เพื่อขบัเคลื่อนกรมบังคับคดี
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ปฏิบัติงาน การจัดทํามาตรฐานการจัดเก็บและรูปแบบข้อมูลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Data 
Standard) ของกรมบังคับคดี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓: มุ่งสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการที่เป็นเลิศ
- เพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงการบังคับคดี เพ่ือให้บริการประชาชนและผู้ที่เก่ียวข้องได้ทุกที่ทุกเวลา 

อาทิ การให้บริการผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย การให้บริการผ่านทางระบบสนับสนุนการ
บริการ รวมถึงอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมบังคับคดีทั้งในระดับ
บริหารและปฏิบัติงาน อาทิ ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ (Business Intelligence) 
ของผู้บริหาร ระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล และการบูรณาการเช่ือมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลกรมบังคับคดี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔: พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ยุคดิจิทัล
- พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่บุคลากรผู้ เ ก่ียวข้องให้มี

ประสิทธิภาพ นําไปสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างย่ังยืน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งาน
เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุน ดังน้ี 
- ระดับผู้บริหาร: พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสามารถบริหาร

จัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: พัฒนาความรู้ตามภารกิจหน้าที่

เพ่ือสามารถบริหารจัดการ และดําเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- บุคลากรทั่วไป : พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในการประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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สรุปความสัมพันธ์ของวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ตามรายยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้ 

ความสอดคล้องของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) กับยุทธศาสตร์ 
ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ดังนี้ 
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แผนยุทธศาสตร์ของกรมบังคับคดีนั้น ยังคงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว จึงยังคงใช้
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์เดิม แต่ต้องมีการทบทวนแผนปฏิบัติการ ปี  ๒๕๖๒ และเสนอแผนปฏิบัติการ  
ปี ๒๕๖๓ ปรากฏตามเอกสาร แนบท้ายนี้

6



แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการท่ัวถึง มั่นคง และปลอดภัย 

กลยุทธ์ท่ี ๑: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการให้บริการ 

แผนงานท่ี ๑: ปรับปรุง Data Center 

ล าดับความส าคัญของ
โครงการ 

โครงการ  วัตถุประสงค์ 
งบประมาณปี 
๒๕๖๓ (บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมหลัก/ข้ันตอน ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
ผู้รับผิดชอบหลัก/

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๑ โครงการบ ารุงรักษาห้อง Data Center ๑. เพื่อให้กรมบังคบัคดีและส านักงานบังคับคดีทั่วประเทศสามารถ
ปฏิบัติงานและบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีหยุดชะงัก 

๒. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว รองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

๑,๖๙๘,๘๓๙ หน่วยงานในสังกัด
กรมบังคับคดี 

๑. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ทางเทคนิค 

๒. ด าเนินการจ้างบ ารุงรักษา 
๓. น าไปใช้งาน 

กรมบังคับคดีและหน่วยงานในสังกัด
กรมบังคับคดี ประชาชนและหน่วยงาน
ภายนอกสามารถใช้งานระบบ 
คอมพิวเตอร์ได้อย่างต่อเนื่อง 

๑. ระบบคอมพิวเตอร์ กรมบังคบัคดี สามารถให้บรกิารได้
อย่างต่อเนื่อง 

๒. หน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี หน่วยงานภายนอก
และประชาชน สามารถใชร้ะบบคอมพิวเตอร ์
ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

๒ โครงการบ ารุงรักษาศูนย์ส ารองระบบคอมพิวเตอร์ ๑. เพื่อให้กรมบังคบัคดีและส านักงานบังคับคดีทั่วประเทศสามารถ
ปฏิบัติงานและบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีหยุดชะงัก 

๒. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว รองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

๑,๗๓๐,๐๐๐ หน่วยงานในสังกัด
กรมบังคับคดี 

๑. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ทางเทคนิค 

๒. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
๓. น าไปใช้งาน 

กรมบังคับคดีและหน่วยงานในสังกัด
กรมบังคับคดี ประชาชนและหน่วยงาน
ภายนอกสามารถใช้งานระบบ 
คอมพิวเตอร์ได้อย่างต่อเนื่อง 

1. เพื่อรองรับการปฏิบัติงานกรณีมีเหตุฉุกเฉินที่
ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์หลักไม่สามารถใช้งานได้  

2. เพื่อรองรับการปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

๓ โครงการจัดซื้อระบบสนับสนุนห้องควบคุมคอมพิวเตอร์ 
(Data Center) ทดแทนและปรับปรุงห้องศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมบังคับคดี 

๑. เพื่อจัดหาระบบสนบัสนนุห้องควบคุมคอมพิวเตอรท์ดแทนระบบ
เดิมให้สามารถรองรบัการใช้งานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

๒. เพื่อให้กรมบังคบัคดีมีห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์รองรับ
ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมบังคบัคดีอย่างเหมาะสม 

๔,๕๒๙,๓๖๓ หน่วยงานในสังกัด
กรมบังคับคดี 

๑. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ทางเทคนิค 

๒. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
๓. น าไปใช้งาน 

กรมบังคับคดีและหน่วยงานในสังกัด
กรมบังคับคดี ประชาชนและหน่วยงาน
ภายนอกสามารถใช้งานระบบ 
คอมพิวเตอร์ได้อย่างต่อเนื่อง 

1. กรมบังคบัคดีมีระบบสนบัสนุนห้องควบคุม
คอมพิวเตอรท์ดแทนระบบเดิมให้สามารถรองรับการใช้
งานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

2. กรมบังคบัคดีสามารถป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์
ในห้องควบคุมคอมพวิเตอร์ (Data Center) ได้อย่าง
เหมาะสม 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

แผนงานท่ี ๒: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่สนับสนุนการปฏิบัติงาน และรองรับการให้บริการดิจิทัล 

๑ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ๑. เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งาน
และบริการประชาชน 

๒. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

๒๔,๐๐๗,๐๐๐ หน่วยงานในสังกัด
กรมบังคับคดี 

๑. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ทางเทคนิค 

๒. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
๓. น าไปใช้งาน 

กรมบังคบัคดีมีเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
และบริการประชาชน 

1. กรมบังคบัคดีมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและบริการประชาชน 

2. กรมบังคบัคดีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเรว็ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

๒ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ทดแทน ๑. เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องพิมพ์เพียงพอต่อการใช้งานและบริการ
ประชาชน 

๒. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

๗,๐๕๘,๐๐๐ หน่วยงานในสังกัด
กรมบังคับคดี 

๑. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ทางเทคนิค 

๒. ด าเนินการจ้างบ ารุงรักษา 
๓. น าไปใช้งาน 

กรมบังคับคดีมีเครื่องพิมพ์ที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
และบริการประชาชน 

1. กรมบังคบัคดีมีเครื่องพิมพ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
และบริการประชาชน 

2. กรมบังคบัคดีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเรว็ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

๓ โครงการจัดซื้อสแกนเนอรส์ าหรับการปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน 

๑. เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องสแกนเนอร์เพียงพอต่อการใชง้านและ
บริการประชาชน 

๒. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

๑๔,๑๐๕,๐๐๐ หน่วยงานในสังกัด
กรมบังคับคดี 

๑. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ทางเทคนิค 

๒. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
๓. น าไปใช้งาน 

กรมบังคับคดีมีสแกนเนอร์ที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอและสามารถ
ปฏิบัติงานบริการประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว 

1. กรมบังคบัคดีมีเครื่องสแกนเนอรเ์พียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและบริการประชาชน 

2. กรมบังคบัคดีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเรว็ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

๔ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค ์ ๑. เพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลผู้มาติดต่อราชการกบักรมบังคับคดี ให้
ถูกต้องก่อนที่จะน าเข้าระบบ โดยการอ่านข้อมูลจากบัตร
ประชาชน 

๒. เพื่อยืนยันตัวบุคคลในการติดต่อราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบังคบัคดี 

๓. เพื่อลดการใช้ส าเนาบัตรประชาชน 

๑,๐๕๐,๐๐๐ หน่วยงานในสังกัด
กรมบังคับคดี 

๑. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ทางเทคนิค 

๒. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
๓. น าไปใช้งาน 

กรมบังคบัคดีสามารถลดปริมาณการใช้
ส าเนาบัตรประชาชน สามารถยืนยันตัว
บุคคลโดยอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนได้
อย่างถูกต้องรวดเร็ว 

1. กรมบังคบัคดีสามารถตรวจสอบข้อมูลบุคคลผู้มาติดต่อ
ราชการ โดยการอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนโดยตรง 

2. กรมบังคบัคดีสามารถยืนยันตัวบคุคลผู้มาติดต่อ
ราชการได้รวดเรว็ข้ึน 

3. กรมบังคบัคดีสามารถลดการใช้ส าเนาบัตรประชาชนได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
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แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการท่ัวถึง มั่นคง และปลอดภัย (ต่อ) 

กลยุทธ์ท่ี ๑: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการให้บริการ 

แผนงานท่ี ๒: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และรองรับการให้บริการดิจิทัล (ต่อ) 

ล าดับความส าคัญของ
โครงการ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณปี 
๒๕๖๓ (บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมหลัก/ข้ันตอน ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
ผู้รับผิดชอบหลัก/

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๕ โครงการจัดซื้อระบบลงเวลาอัตโนมัติทดแทน ๑. เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพระบบลงเวลาอัตโนมัติให้สามารถเชื่อมโยง
กับระบบงานสนับสนุนอื่นได้ 

๒. เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
๓. เพื่อลดการใช้กระดาษ 

๖,๒๙๓,๐๑๖ หน่วยงานในสังกัด
กรมบังคับคดี 

๑. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ทางเทคนิค 

๒. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
๓. น าไปใช้งาน 

กรมบังคบัคดีมีเครื่องลงเวลา และระบบลง
เวลาอัตโนมัติแบบ Online Real-time ที่มี
ประสิทธิภาพ เพียงพอ ต่อการลงเวลา
ปฏิบัติงาน 

1. กรมบังคบัคดีมีระบบลงเวลาอัตโนมัติเพื่อเชื่อมโยงกบั
ระบบบริหารงานบคุคลในสว่นของวันลา และวนัท าการ
ได้ โดยไม่ต้องรายงานเพิ่มเติม 

2. กรมบังคบัคดีสามารถลดภาระงานของบคุลากรในส่วน
งานสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน
ระบบการบังคบัคดีได้มากยิ่งข้ึน 

3. กรมบังคบัคดีสามารถลดต้นทุนการใชก้ระดาษในส่วน
ของการรายงานวนัท าการ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

๖ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ tablet ส าหรบัการประชุมของกรม
บังคับคดีทั้งในส่วนกลางและสว่นภูมิภาค 

๑. เพื่อให้คณะกรรมการที่เข้ารว่มประชุม มีคอมพิวเตอร์ Tablet 
เพียงพอต่อการใช้งาน  

๒. เพื่อให้คณะกรรมการที่เข้ารว่มประชุม สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างรวดเร็ว ลดการใช้กระดาษ 

๑๖,๘๔๒,๐๐๐ หน่วยงานในสังกัด
กรมบังคับคดี 

๑. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ทางเทคนิค 

๒. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
๓. น าไปใช้งาน 

คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์และ
คณะกรรมการพิจารณาผูท้ าแผนและ
ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการมีคอมพิวเตอร์ 
Tablet เพียงพอต่อการใช้งานบริการ
ประชาชน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเรว็ ลดการใชก้ระดาษ
ตามนโยบายของกรมบังคบัคดี 

1. คณะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุมมีคอมพิวเตอร์ Tablet 
เพียงพอต่อการใช้งาน  

2. คณะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุมสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างรวดเร็ว ลดการใช้กระดาษ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

๗ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับการปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน 

๑. เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องคอมพวิเตอร์เพียงพอต่อการใช้งานและ
บริการประชาชน 

๒. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

๑๘,๙๐๐,๐๐๐ หน่วยงานในสังกัด
กรมบังคับคดี 

๑. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ทางเทคนิค 

๒. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
๓. น าไปใช้งาน 

กรมบังคับคดีมี เครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบพกพาที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
และบริการประชาชน 

1. กรมบังคบัคดีมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและบริการประชาชน 

2. กรมบังคบัคดีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเรว็ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

๘ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท าหน้าที่ Application 
Server ทดแทน 

๑. เพื่อให้ระบบงานของกรมบังคับคดีรองรับการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน รวดเร็วข้ึน 

๒. เพื่อให้บุคลากรของกรมบังคับคดีสามารถปฏิบัติงานผ่าน
ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

๙,๙๓๔,๐๐๐ หน่วยงานในสังกัด
กรมบังคับคดี 

๑. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ทางเทคนิค 

๒. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
๓. น าไปใช้งาน 

กรมบังคับคดีมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายท าหน้าที่ Application Server ที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปฎิบัติงาน
และบริการประชาชน 

3. กรมบังคบัคดีมีเครื่องแม่ข่ายสามารถรองรบัการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. กรมบังคบัคดีสามารถปฏิบัติงานและบริการประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

๙ โครงการ เช่าเครือข่าย Internet และ Intranet กรมบังคับคดีและ
ส านักงานบังคบัคดีทั่วประเทศ 

๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมบังคบัคดีมีประสิทธิภาพ สามารถ
เชื่อมโยงกบัระบบการบังคบัคดีได้อย่างเต็มรูปแบบ 

๒. เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของระบบเครือข่าย ระหว่างกรมบังคับคดี
และส านักงานบังคบัคดีต่างจังหวัดทั่วประเทศ 

๓. เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการใช้งานระบบอินเทอรเ์นต็เพื่อรองรับ
การปฏิบัติงานในการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานอืน่ 

๒๒,๕๐๐,๐๐๐ หน่วยงานในสังกัด
กรมบังคับคดี 

๑. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ทางเทคนิค 

๒. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
๓. น าไปใช้งาน 

กรมบังคบัคดีมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และอินทราเน็ตรองรบัการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชนได้อย่างรวดเรว็ ต่อเนื่อง 
มีประสิทธิภาพ 

1. กรมบังคบัคดีมีระบบเครือข่ายรองรบัการปฏิบัติงาน
ด้านการระบบการบังคบัคดีอย่างประสทิธิภาพ 

2. กรมบังคบัคดีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
เครือข่าย ระหว่างกรมบังคบัคดีและส านักงานบังคับ
คดีต่างจังหวัดทั่วประเทศ 

3. กรมบังคบัคดีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน
ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในการ
ตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานอืน่ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

๑๐ โครงการบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายและความปลอดภัย ระบบ 
Call Center และอุปกรณ์จัดเก็บ Log ตาม พรบ. 

๑. เพื่อให้ระบบเครือข่ายและความปลอดภัย สามารถปอ้งกันการ
บุกรุกจากผู้ไม่ประสงค์ดีรวมถึงท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ น่าเชือ่ถือ 

๒. เพื่อให้ระบบ Call Center มีความพร้อมใช้งานและบริการ
ประชาชน 

๓. เพื่อให้กรมบังคบัคดีสามารถจัดเก็บข้อมูลการจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ได้ตามกฎหมาย 

๑๐,๗๘๘,๓๘๒ หน่วยงานในสังกัด
กรมบังคับคดี 

๑. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ทางเทคนิค 

๒. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
๓. น าไปใช้งาน 

กรมบังคบัคดีมีอุปกรณร์ะบบเครือข่าย 
ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบ Call 
Center และอุปกรณ์จัดเก็บ Log ตาม 
พรบ. ที่พร้อมใช้งานและบรกิารประชาชน 

1. กรมบังคบัคดีมีระบบเครือข่ายและความปลอดภัยที่
พร้อมใช้งาน สามารถป้องกันการบุกรุกจากผู้ไม่
ประสงค์ดี รวมถึงท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ น่าเชือ่ถือ 

2. กรมบังคบัคดีมีระบบ Call Center ที่พร้อมใช้งานและ
บริการประชาชน 

3. กรมบังคบัคดีสามารถจัดเก็บข้อมูลการจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ได้ตามกฎหมาย 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

๑๑ โครงการบ ารุงรักษาระบบป้องกันไวรสัคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
ลูกข่ายทดแทน 

๑. เพื่อให้มีระบบการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอรท์ี่มีประสิทธิภาพ 
ไม่ให้เข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของกรมบังคบัคดี 

๒. เพื่อให้มีระบบตรวจจ าและท าลายไวรสัคอมพวิเตอรท์ี่มีอยู่ใน
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

๓. เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในระบบคอมพวิเตอร์ไม่ให้
ถูกท าลาย 

๘๕๒,๒๕๐ หน่วยงานในสังกัด
กรมบังคับคดี 

๑. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ทางเทคนิค 

๒. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
๓. น าไปใช้งาน 

กรมบังคบัคดีมีระบบป้องกันและก าจัด
ไวรัสคอมพิวเตอรท์ี่สามารถป้องกันและ
ก าจัดไวรัส ในระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ป้องกันข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในระบบไม่ให้ถูก
ท าลายได้ 

1. กรมบังคบัคดีมีระบบป้องกันและก าจัดไวรัส
คอมพิวเตอร์ที่มปีระสทิธิภาพ ใชใ้นการตรวจสอบ 
ป้องกัน และก าจัดไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายของกรมบังคับคดี 

2. ป้องกันข้อมูลถูกท าลายและระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายได้รับความเสียหาย 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
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แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการท่ัวถึง มั่นคง และปลอดภัย (ต่อ) 

กลยุทธ์ท่ี ๑: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการให้บริการ 

แผนงานท่ี ๒: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และรองรับการให้บริการดิจิทัล (ต่อ) 

ล าดับความส าคัญของ
โครงการ 

โครงการ  วัตถุประสงค์ 
งบประมาณปี 
๒๕๖๓ (บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมหลัก/ข้ันตอน ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
ผู้รับผิดชอบหลัก/

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๑๒ โครงการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานและบริการ
ประชาชน 

๑. เพื่อให้บุคลากรกรมบังคบัคดีมีเครื่องคอมพิวเตอร์ทีพ่ร้อมใช้งาน
และบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง  

๒. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

๗,๘๓๖,๖๘๐ หน่วยงานในสังกัด
กรมบังคับคดี 

๑. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ทางเทคนิค 

๒. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
๓. น าไปใช้งาน 

กรมบังคบัคดีมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน สามารถ
บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ติดขัด 

1. กรมบังคบัคดีมีสามารถปฏิบัติงานและบรกิาร
ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง 

2. กรมบังคบัคดีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเรว็ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

๑๓ โครงการบ ารุงรักษาระบบงานบังคับคดีแพ่งและคลังข้อมูลคดี
แพ่งพร้อมอุปกรณ ์

๑. บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลักพร้อมอุปกรณ์ แบบรวม
อะไหล่  โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รบัจ้าง ต้องซ่อมแซม
แก้ไขและ บ ารุงรกัษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก ให้สามารถใช้งาน
ได้ดีตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานและบริการประชน 

๒. บ ารุงรักษาโปรแกรมส าเร็จรูประบบงานบังคบัคดีแพง่และระบบ
คลังข้อมูล 

๓. บ ารุงรักษาอุปกรณ์เครอืข่าย ระบบต่อพ่วงที่ใช้ในโครงการบังคบั
คดีแพ่งและระบบรักษาความปลอดภัย 

๒๐,๓๗๐,๐๐๐ หน่วยงานในสังกัด
กรมบังคับคดี 

๑. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ทางเทคนิค 

๒. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
๓. น าไปใช้งาน 

กรมบังคับคดีมีระบบงานบังคับคดีแพ่ง
อุปกรณ์เครือข่าย ระบบต่อพ่วงที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้ปฏิบัติงานและ
บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง 
รวดเร็ว 
 

ระบบงานบังคบัคดีแพ่งมีความพร้อมใช้ในการปฏิบติังาน
และบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง รวดเรว็ มี
ประสิทธิภาพ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

๑๔ โครงการปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. เพื่อปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายให้มี
ประสิทธิภาพ 

๒. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการระบบสารสนเทศบน
เครือข่าย 

๔,๕๕๗,๒๘๐ หน่วยงานในสังกัด
กรมบังคับคดี 

๑. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ทางเทคนิค 

๒. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
๓. น าไปใช้งาน 

กรมบังคบัคดีโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบ
เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพรองรับการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบันและอนาคต 

1. กรมบังคบัคดีมีโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพ 

2. กรมบังคบัคดีมีระบบความปลอดภัยรองรบัการใช้งาน
ระบบเครือข่าย 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการท่ัวถึง มั่นคง และปลอดภัย (ต่อ) 

กลยุทธ์ท่ี ๒: สร้างความน่าเช่ือถือด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 

แผนงานท่ี ๒: ปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 

ล าดับความส าคัญของ
โครงการ 

โครงการ  วัตถุประสงค์ 
งบประมาณปี 
๒๕๖๓ (บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมหลัก/ข้ันตอน ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
ผู้รับผิดชอบหลัก/

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๑ โครงการจัดซื้อระบบการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัย
ทดแทน 

๑. เพื่อจัดหาระบบการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยทดแทน
ระบบเดิมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. เพื่อให้สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศได้อย่างถูกต้อง
ตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๒๒,๕๖๔,๘๓๔.๑๐ หน่วยงานใน
สังกัดกรมบังคับ
คดี 

๑. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ทางเทคนิค 

๒. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
๓. น าไปใช้งาน 

 

กรมบังคบัคดีมีระบบการปฏิบัติงานและ
รักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน ให้สามารถรองรบัความต้องการทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

1. กรมบังคบัคดีมีอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่
มีประสิทธิภาพรองรับการปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน 

2. กรมบังคบัคดีมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่ใช้งานได้
ถูกต้องตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

๒ โครงการจัดซื้อระบบ Network Monitoring ๑. เพื่อใช้ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์เครือข่าย 
๒. เพื่อแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบเมื่อมีอุปกรณ์ขัดข้อง 
๓. เพื่อเพิ่มประสทิธิภายในการใช้งานเครือข่าย 

๕,๒๐๐,๐๐๐ หน่วยงานใน
สังกัดกรมบังคับ
คดี 

๑. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ทางเทคนิค 

๒. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
๓. น าไปใช้งาน 

 

กรมบังคบัคดีมีระบบ Network Monitorที่
มีประสิทธิภาพ  ท าให้การใช้งานเครือข่าย
มีความต่อเนื่องมากข้ึน สามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนบนเครือข่ายได้อย่าง
รวดเรว็ สามารถปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง 

1. กรมบังคบัคดีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน
เครือข่าย 

2. ลดเวลาในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์
เครือข่าย 

3. กรมบังคบัคดีสามารถปฏิบัติงานและบริการประชาชน
โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

๓ โครงการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดต้ัง ๑. เพื่อการสอดส่อง ควบคุมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินในพื้นที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมบังคบัคดีทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

๒. เพื่อการป้องปรามเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดข้ึนใน
รูปแบบต่าง  ๆ

๓. เพื่อช่วยในการติดตามเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนได้อย่างสะดวกและ
รวดเรว็ 

๔. เพื่อน าข้อมูลไปใชเ้ป็นพยานหลักฐานประกอบในการพิจารณา
คดี 

๗๙,๐๐๙,๕๖๓ หน่วยงานใน
สังกัดกรมบังคับ
คดี 

๑. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ทางเทคนิค 

๒. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
๓. น าไปใช้งาน 

 

กรมบังคบัคดีมีกล้องวงจรปิด (CCTV) 
ป้องกันความเสี่ยงในการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานที่ของหน่วยงานใน
สังกัดกรมบังคับคดีให้พ้นจากการโจรกรรม 
การจารกรรม การก่อวินาศกรรม การก่อ
การร้าย หรือเหตุอื่นใดอันอาจท าให้เกิด
ความเสียหายในการปฏิบัติภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐ 

1. ใช้ในงานควบคุมและจัดการเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ และ ทรัพย์สินของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมบังคบัคดีในส่วนกลางและสว่นภูมิภาค 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
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แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : เสริมสร้างมาตรฐานและผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนกรมบังคับคดี 

กลยุทธ์ท่ี ๑: ผลักดันนโยบายการจัดท ามาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงานท่ี ๓: จัดท ามาตรฐานการจัดเก็บและรูปแบบข้อมูลดิจิทัล (Data Standard) กรมบังคับคด ี

ล าดับความส าคัญของ
โครงการ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณปี 
๒๕๖๓ (บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมหลัก/ข้ันตอน ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
ผู้รับผิดชอบหลัก/

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๑ จัดท ามาตรฐานข้อมูลประกาศชายทอดตลาดทรัพย ์ ๑. เพื่อให้ข้อมูลการขายทอดตลาดทรัพย์เป็นไปตามมาตรฐาน 
TH e-GIF 

๒. เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลและสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลได้ในทุกภาคส่วน 

ไม่ต้องใช้
งบประมาณ 

หน่วยงานในสังกัด
กรมบังคับคดีและ
หน่วยงาน
ภายนอก 

๑. ด าเนินการรวบรวมข้อมูลของการ
ขายทอดตลาดทรัพย ์

๒. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารจัดท ามาตรฐาน 

๓. น าไปใช้งาน 

กรมบังคับคดีสามารถบูรณาการข้อมูล
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน TH e-GIF 

1. กรมบังคับคดีมีข้อมูลด้านการขายทอดตลาดทรัพย์ที่
ได้มาตรฐาน TH e-GIF 

2. กรมบังคับคดีสามารถบูรณาการข้อมูลและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

๒ จัดท ามาตรฐานข้อมูลสถานะบคุคลล้มละลาย ๑. เพื่อให้ข้อมูลสถานะบุคคลล้มละลายเป็นไปตามมาตรฐาน TH 
e-GIF 

๒. เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลและสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลได้ในทุกภาคส่วน 

ไม่ต้องใช้
งบประมาณ 

หน่วยงาน
ภายนอก 

๑. ด าเนินการรวบรวมข้อมูลสถานะ
บุคคลล้มละลาย 

๒. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารจัดท ามาตรฐาน 

๓. น าไปใช้งาน 

กรมบังคับคดีสามารถบูรณาการข้อมูล
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน TH e-GIF 

1. กรมบังคับคดีมีข้อมูลสถานะบุคคลล้มละลายที่ได้
มาตรฐาน TH e-GIF 

2. กรมบังคับคดีสามารถบูรณาการข้อมูลและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ มุ่งสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการท่ีเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ท่ี ๑ มุ่งสู่การบริหารและการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงานท่ี ๑ พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 

ล าดับความส าคัญของ
โครงการ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณปี 
๒๕๖๓ (บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมหลัก/ข้ันตอน ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
ผู้รับผิดชอบหลัก/

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๑ พัฒนาระบบการออกรายงานเพื่อรองรบัการตัดสินใจของผู้บริหาร ๑. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผน
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ไม่ต้องใช้
งบประมาณ 

ผู้บริหารหน่วยงานใน
สังกัดกรมบังคับคดี 

๑. ด าเนินการรวบรวมข้อมูลรายงาน
ที่ผู้บริหารต้องการ 

๒. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารพัฒนาระบบ 

๓. น าไปใช้งาน 

กรมบังคบัคดีมีระบบการออกรายงานเพื่อ
การตัดสินใจ วิเคราะห์ วางแผน ติดตาม
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กรมบังคบัคดีมีระบบการออกรายงานที่สามารถปรบัเปลี่ยน
ได้ตามความต้องการของผู้บริหาร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

แผนงานท่ี ๒ พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล 

๑ โครงการพัฒนาระบบวางทรัพย์อิเล็กทรอนิกส ์ ๑. เพื่อให้กรมบังคบัคดีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์แบบทุกทีทุ่กเวลา 

๒. เพื่อลดระยะเวลา และข้ันตอนในการปฏิบัติงาน บริการ
ประชาชน 

๓. เพื่อปฏิรูปกระบวนการปฏิบัติงานให้สามารถเชื่อมโยง เปิดเผย
ข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑๐,๒๕๑,๓๖๔.๘๕ ผู้วางทรัพย์และ
หน่วยงานที่ประสงค์
จะเชื่อมโยงข้อมูล
ทรัพย์ที่วาง 

๑. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะทางเทคนิค 

๒. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
๓. น าไปใช้งาน 

กรมบังคับคดีสามารถให้บริการด้านการ
วางทรัพย์แบบทุกที่ทุกเวลา บริการ
ประชาชน ได้รวดเร็วมากข้ึน 

ประชาชนผู้เข้ารับบริการได้รับความสะดวก 
ประหยัดเวลาในการติดต่อราชการ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

๒ โครงการเพิ่มประสทิธิภาพระบบ e-Offering Auction ๑. เพื่อให้กรมบังคบัคดีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ด้านการขายทอดตลาดทรัพย ์ 

๒. เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชน 
๓. เพื่อปฏิรูปกระบวนการปฏิบัติงานให้สามารถเชื่อมโยง เปิดเผย

ข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๘,๗๑๑,๐๖๔.๘๕ ผู้ซื้อทรัพย์ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในคดี 
และหน่วยงานที่
ต้องการเชื่อมโยง
ข้อมูลการขาย
ทอดตลาดทรัพย์ 

๑. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะทางเทคนิค 

๒. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
๓. น าไปใช้งาน 

กรมบังคับคดีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการด้านการขายทอดตลาด
ทรัพย์ โดยมีกลุ่มผู้ซื้อทรัพย์เข้าร่วม
แข่งขันราคามากยิ่งข้ึน 
 

ประชาชนผู้เข้ารับบริการได้รับความสะดวก
ประหยัดเวลาในการติดต่อราชการ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ มุ่งสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการท่ีเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ท่ี ๒ ยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงานท่ี ๑ พัฒนาบริการดิจิทัลส าหรับให้บริการประชาชน 

ล าดับความส าคัญของ
โครงการ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณปี 
๒๕๖๓ (บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมหลัก/ข้ันตอน ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
ผู้รับผิดชอบหลัก/

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๑ ปรับปรุงระบบเว็บไซต์กรมบังคับคดีและ Application on 
mobile LED property ให้รองรับทุกอุปกรณ์ 

๑. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของกรมบังคับคดีได้
มากข้ึน 

ไม่ต้องใช้
งบประมาณ 

หน่วยงานในสังกัด
กรมบังคับคดี 

๑. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะทางเทคนิค 

๒. ด าเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 
๓. น าไปใช้งาน 

กรมบังคบัคดีมี Web Site และ 
Application on mobile ที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถรองรบัความต้องการของประชาชน
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

กรมบังคบัคดีมี Web Site และ Application on mobile 
ที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของกรม
บังคับคดีได้มากข้ึน 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
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