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ดิจิทัล พ.ศ. 2561-2565 ของกรมบังคับคดีจะสิ้นสุดในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมฯ จึงจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือ

จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ป พ.ศ. 2566-2568 เพ่ือใหแผนปฏิบัติการดิจิทัลถูกจัดทําตามหลัก

วิชาการ โดยทําการวิเคราะห ประเมินผลแผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับเดิม รวมท้ังแผนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ พรอม

ท้ังศึกษาและวางแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือขาย สถาปตยกรรมการรักษาความม่ันคงของ

ระบบ และเพ่ือใชแผนปฏิบัติการนี้เปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานตามภารกิจ และเปนแผนปฏิบัติการใน

การพัฒนาระบบบริหารภายในหนวยงานและการบริการประชาชนในระบบราชการแบบใหมท่ีมีประสิทธิภาพ 

รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรมเหมาะสมกับความกาวหนาทางเทคโนโลยดีิจิทัล สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 

20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตรของกระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) นโยบายและแผน

ระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) และเพ่ือเปนประโยชนในการ

จัดทําคําของบประมาณประจําปดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมฯ 

กรมบังคับคดี มีภารกิจเก่ียวกับการบังคับคดีแพง คดีลมละลาย และคดีฟนฟูกิจการของลูกหนี้ตาม

คําสั่งศาล การชําระบัญชีตามคําสั่งศาล การวางทรัพย การประเมินราคาทรัพยสิน และการไกลเกลี่ยขอพิพาท

ชั้นบังคับคดี ดําเนินการยึด อายัด และจําหนายทรัพยสิน รวบรวมทรัพยสินของลูกหนี้ในคดีลมละลาย 

ตลอดจนกํากับการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ เพ่ือใหเจาหนี้และผูมีสวนไดสวนเสียไดรับการชําระหนี้จากลูกหนี้

อยางเปนธรรม หนวยงานในสังกัดของกรมบังคับคดีประกอบดวย หนวยงานสวนกลาง และหนวยงานในสวน

ภูมิภาค กรมบังคับคดีไดกําหนดวิสัยทัศนของกรมฯ คือ “บังคับคดีดวยความเปนธรรม มุงสูองคกรช้ันนํา ใน

ระดับสากล บริการประชาชนอยางมีคุณภาพ” และมีการกําหนดคานิยมรวม “I AM LED: Integrity 

Accountability Management Learning Excellence and Digital” ท่ีสะทอนความเปนองคกรท่ีซ่ือสัตย

และรับผิดชอบในการบริหารจัดการ เรียนรูและมุงสูความเปนเลิศดวยการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
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สถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดยรวมของกรมบังคับคดี 

การดําเนินการตามภารกิจกรมบังคับคดีเพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศนดังกลาวขางตนไดอยางมี

ประสิทธิภาพนั้น  กรมบังคับคดีจําเปนตองมีการทํางานท่ีสอดคลองและเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงานภายในของ

กรมฯ ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค และหนวยงานภายนอก อาทิ หนวยงานภาครัฐ ประชาชนและผูมีสวนได

สวนเสียท่ีมีสวนเก่ียวของกับการบังคับคดี เทคโนโลยีดิจิทัลจึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญยิ่งในการสนับสนุนการ

บริหาร การบริการและการประสานงานกันอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีสามารถลด

ข้ันตอนการทํางานท่ีซํ้าซอน ลาชา ทําใหมีประสิทธิภาพในการทํางานเพ่ิมข้ึน และชวยใหผูรับบริการไดรับ

บริการดวยความสะดวก รวดเร็ว และพึงพอใจ 

ปจจุบันกรมฯ มีจํานวนระบบสารสนเทศและมีโปรแกรมขนาดเล็กจํานวนมาก ครอบคลุมตามภารกิจ 

โดยมีระบบสารสนเทศหลักจํานวน 35 ระบบ อยางไรก็ตาม กรมบังคับคดียังมีขอจํากัดหลายดาน ทําใหการ

บริหารจัดการภายในและการบริการประชาชนมีขีดจํากัด โดยจําแนกเปนดานตาง ๆ ไดดังนี้ 

1. ดานระบบสารสนเทศ ระบบท่ีสนับสนุนภารกิจของกรมบังคับคดี มีการเชื่อมโยงขอมูลกันระหวาง

ระบบงานไดในบางสวน ยังไมรองรับกระบวนการทํางานท้ังหมด การติดตามสถานะของงานทําได

ยาก ทําใหขอมูลท่ีกรมฯ มีไมสามารถนํามาใชงานในแบบบูรณาการได  

2. ดานขอมูล กรมฯ มีขอมูลปริมาณมากและหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงมีขอมูลหลัก ไดแก ขอมูลคนท่ี

เก่ียวของในคดี ขอมูลทรัพย ขอมูลคดี และขอมูลบัญชี โดยการบูรณาการขอมูลระหวาง

กระบวนการทํางานและระหวางระบบสารสนเทศมีอยูบางสวน ขาดการมองในภาพรวมในการ

กําหนดมาตรฐานและการบรูณาการขอมูลรวมกัน 

3. ดานโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมบังคับคดีมีการจัดวางเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขายในลักษณะรวมศูนยและมีการใชระบบคลาวดภาครัฐ ทําใหสามารถบริหาร

จัดการระบบคอมพิวเตอรตาง ๆ ไดสะดวก อยางไรก็ตาม ภายในศูนยคอมพิวเตอรของกรมบังคับ

คดี มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายขนาดเล็กเพ่ือรองรับการทํางานของระบบสารสนเทศของแตละ

โครงการเปนจํานวนมาก ซ่ึงการมีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายจํานวนมากนี้ ทําใหการบริหารจัดการ

ทําไดยาก เครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีใชงานอยูจํานวนหนึ่งมีทรัพยากรไมเพียงพอ อีกท้ัง     

เครื่องคอมพิวเตอรลูกขายท่ีมีอยูมีจํานวนไมเพียงพอตอการใชงานในแบบหนึ่งคนตอหนึ่งเครื่อง  

ในสวนของศูนยคอมพิวเตอร กรมบังคับคดี มีระบบสํารองไฟฟากลางสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร

แมขายและอุปกรณเครือขาย  และมีการใชเครื่องสํารองไฟขนาดเล็กจํานวนมาก ทําใหระบบ

ไฟฟามีความซับซอนมากยิ่งข้ึน จึงทําใหมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดความผิดพลาดในการบริหารจัดการ

และยังทําใหสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟามากกวาปกติ 
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ปญหาดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยใหกับระบบสารสนเทศมีความวิกฤติเพ่ิมข้ึนท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ อีกท้ังยังมีแนวโนมท่ีจะสงผลกระทบตอกรมบังคับคดีมากข้ึน ทําใหกรม

บังคับคดี ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ท่ีมีการดําเนินงานใด ๆ ใน

รูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกสผานระบบสารสนเทศของกรมบังคับคดี ตองรวมกันปองกันปญหาท่ี

อาจจะเกิดข้ึนจากการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะท่ีไมถูกตองและภัยคุกคาม 

ตาง ๆ กรมบังคับคดีจึงควรมีการจัดการดานระบบความม่ันคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยยึดหลักมาตรฐาน (Standard) ท่ีเปนสากล 

4. ดานบุคลากร บุคลากรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมบังคับคดี มีภาระ

งานคอนขางมากในการดูแลและแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับระบบสารสนเทศของกรมฯ ซ่ึง

ตองใหบริการบุคลากรกรมฯ ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค ประกอบกับ บุคลากรของกรมฯ มี

ความเขาใจและมีความเชี่ยวชาญในการใชขอมูลเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีแตกตางกัน ทําใหบุคลากร

บางสวนไมยอมรับและไมม่ันใจในการใชงานระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ซ่ึงกรมบังคับคดี

ยังไมไดมีการวางแผนและการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเปนรูปธรรม เพ่ือรองรับ

การเปลี่ยนแปลงของระบบสารสนเทศตามท่ีไดรับงบประมาณ 

วิสัยทัศนและยุทธศาสตรดานดิจิทัลของกรมบังคับคดี 

การกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมฯ ในแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2566-

2568 ไดมีการกําหนดวิสัยทัศนทางดานดิจิทัล ท่ีสนับสนุนและสอดคลองกับวิสัยทัศนของกรมบังคับคดี โดย

แนวคิดในการกําหนดวิสัยทัศน คานิยมรวม พันธกิจ และยุทธศาสตรดานดิจิทัลของกรมบังคับคดีนั้น อาศัย

ขอมูลจากบทวิเคราะหสถานภาพและความตองการดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารท้ังท่ีไดรับจากการ

สัมภาษณผูเก่ียวของ และจากการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเทคนิค SWOT เปนแนวทางในการออกแบบระบบ

สารสนเทศ และเปนขอมูลพ้ืนฐานในการกําหนดยุทธศาสตร ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมฯ นโยบายและ

แผนแมบทของหนวยงานท่ีเก่ียวของตั้งแตระดับประเทศ ระดับกระทรวง จนถึงระดับหนวยงาน นําไปสูการ

กําหนดวิสัยทัศนดานดิจิทัลของกรมบังคับคดี คือ “มุงสูองคกรนวัตกรรมบริการงานบังคับคดี ดวย

มาตรฐานสากล บูรณาการระบบงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล” นอกจากนี้ในแผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับนี้ได

กําหนดคานิยมรวมดานดิจิทัล คือ "I AM LED: Innovation Agility Mobility Literacy Enhancement and 

Digitalization ” ท่ีเนนบริหารจัดการงานคดีในทุกท่ีทุกเวลา ดวยความคลองตัวภายใตนวัตกรรมเทคโนโลยี

ดิจิทัลท่ีทันสมัย ดวยความรอบรูดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือยกระดับการบริการงานบังคับคดี ดวยมาตรฐานสากล 

ไปสูองคกรดิจิทัล  และไดกําหนด   พันธกิจดานดิจิทัลดวยหลัก “4I” ไดแก Infrastructure Integration 

Intelligence และ Innovation เพ่ือกระตุนและประชาสัมพันธใหบุคลากรของกรมฯ ใหความสําคัญกับการ
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พัฒนางาน พัฒนาคน ควบคูไปกับการใชเทคโนโลยีดิจิทัล และเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนดานดิจิทัลของกรมฯ ไดมี

การกําหนดยุทธศาสตรไว  3 ยุทธศาสตร ดังนี้ ยุทธศาสตรท่ี 1  เสริมสรางนวัตกรรมการบริการงานบังคับคดี

อยางมีประสิทธิผล บูรณาการระบบงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ครอบคลุมทุกภารกิจ ยุทธศาสตรท่ี 2 สราง

วัฒนธรรม และเสริมสมรรถนะดานเทคโนโลยีดิจิทัลแกบุคลากรเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด และยุทธศาสตรท่ี 3 

ปรับโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีเสถียรภาพ มีความม่ันคง และความปลอดภัยของขอมูล 

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีการทํางานของกรมบังคับคดี ดังแสดงในรูปท่ี 1 

 

    รูปท่ี 1 วิสัยทัศนและยุทธศาสตรดานดิจิทัลกรมบังคับคดี 

ภาพรวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมบังคับคดี 

ระบบสารสนเทศของกรมฯ สามารถจัดกลุมตามการใหบริการและการปฏิบัติงาน โดยแบงออกเปน 4 กลุม 

ไดแก 

1) กลุมระบบสารสนเทศเพ่ืองานดานการบังคับคดี (Front-end Service)   

2) กลุมระบบสารสนเทศเพ่ืองานบริหารจัดการภายในองคกร (Back Office Service)   

3) กลุมระบบสารสนเทศเพ่ืองานบริการประชาชน (e-Service)   

4) กลุมระบบสารสนเทศเพ่ืองานแลกเปลี่ยนขอมูลกับระบบภายนอก (Exchange Service)  

ระบบสารสนเทศดังกลาวสามารถทํางานและสนับสนุนภารกิจของกรมฯ ได แตอยางไรก็ตาม เพ่ือให

ผูใชงานสามารถใชงานระบบสารสนเทศดังกลาวไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ กรมฯ ควรใหความสําคัญ

ใน 3 ประเด็นหลักดังนี้  



 

 

 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2566–2568  หนาที่ V  

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2566-2568 

1) การปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยใหความสําคัญกับการออกแบบกระบวนการทํางาน (Business 

Process) รวมกันและการปรับปรุงกฎหมาย คําสั่ง ระเบียบปฏิบัติ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดจริง ลดข้ันตอนการดําเนินการตาง ๆ อยางเหมาะสมเพ่ือใหการปฏิบัติงานโดยใชระบบ

สารสนเทศมีความคลองตัว สะดวก และรวดเร็ว  

2) การบูรณาการขอมูลรวมกันระหวางระบบสารสนเทศของกรมฯ และระบบสารสนเทศของหนวยงาน

ภายนอก ตองอยูภายใตการดูแลและกํากับของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจะตองมี

การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเพ่ือใชเทคโนโลยี Web Service หรือ API และควรมีการปรับปรุงระบบให

เกิดการใชฐานขอมูลกลาง (Master Data) การกําหนดมาตรฐานการเชื่อมโยงขอมูลท่ีชัดเจน  ดานการ

แลกเปลี่ยนขอมูลและการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานภายนอก จะตองมีการปรับปรุงระบบของ

หนวยงานภายนอกท่ีตองการใชประโยชนจากขอมูลของกรมบังคับคดี โดยกรมบังคับคดีจะตองแจง

มาตรฐานของการเชื่อมโยงขอมูล ท้ังโครงสรางพ้ืนฐานโปรโตคอล การเขารหัส การกําหนดขอกําหนด

การใชบริการเว็บ (Web Service Description Language) เพ่ือใหหนวยงานภายนอกปรับปรุง

โปรแกรมของตน ตามมาตรฐานการเชื่อมโยงขอมูลท่ีกําหนดไว  

3) การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและการใหบริการ  โดยการนํา

เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) อาทิกระบวนการทํางานอัตโนมัติ (Robotic 

Process Automation) มาชวยในกระบวนการทํางานใหเปนอัตโนมัติมากข้ึน รวมถึงการรวบรวมองค

ความรูตาง ๆ เพ่ือชวยในการตัดสินใจโดยใชหลักการการเรียนรูของเครื่อง (Machine Learning)  

ดานระบบโครงสรางพ้ืนฐานของกรมบังคับคดี กรมฯ ควรมีการปรับปรุงระบบไฟฟาจาก UPS แยก

ออกเปน 2 เสนทาง เพ่ือทําใหมีระบบไฟฟาเปนแบบ 2 แหลงจาย ซ่ึงจะทําใหระบบไฟฟามีความม่ันคงดี

ยิ่งข้ึน การปรับปรุงหองศูนยคอมพิวเตอรหลัก โดยการขยายพ้ืนท่ีสําหรับติดตั้งอุปกรณท่ีมาจากหนวยงาน

ภายนอกเพ่ือทําใหระบบรักษาความม่ันคงทางกายภาพอยูในเกณฑมาตรฐาน และเปนการขยายพ้ืนท่ีในหอง

ศูนยคอมพิวเตอรหลักใหเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเพ่ือรองรับการขยายระบบงาน 

ปจจุบันกรมบังคับคดีมีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีใชงานอยูจํานวนหนึ่ง แตยังไมครอบคลุมการใชงาน

พ้ืนฐานท่ีจําเปนเพ่ือรองรับการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในแผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับนี้จึงไดวางแผนใน

การจัดหาและพัฒนาระบบแมขายเพ่ือใหครอบคลุมกับความตองการใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ  กรมฯ 

จึงควรมีการดําเนินการขยายระบบ Virtualization ใหครอบคลุมเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท้ังหมด หรืออาจ

ปรับไปเปนระบบ Cloud Computing ในสวนของอุปกรณคอมพิวเตอร  กรมฯ ควรมีนโยบายในการจัดหา

เครื่องคอมพิวเตอรใหกับเจาหนาท่ีในจํานวนท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในแตละลักษณะ โดยเจาหนาท่ี

ปฏิบัติงานท่ีมีความจําเปนตองใชเครื่องคอมพิวเตอรในการทํางานหรือใหบริการประชาชนควรมีเครื่อง

คอมพิวเตอรใชงานในอัตราสวน 1 คน ตอ 1 เครื่อง นอกจากนี้เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการ 
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ควรพิจารณาจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแบบโนตบุค สําหรับการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีหรือ Work from Home 

ซ่ึงตองการความสะดวกในการเคลื่อนยายเครื่องคอมพิวเตอร  

ปจจุบันกรมบังคับคดีมีธุรกรรมหลากหลายท่ีตองใหบริการกับประชาชน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ี

การออกแบบสถาปตยกรรมดานการรักษาความม่ันคงตองดําเนินการโดยอางอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 

Annex A และตองสอดคลองกับ พ.ร.บ. ท่ีเก่ียวของท่ีกําหนดโดยหนวยงานท่ีดูแลเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร 

ระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศของขอมูล  และ กรมฯ มีความจําเปนท่ีจะตองมีแผนในการบริหารจัดการ

ศูนยคอมพิวเตอร การสําเนาขอมูลระหวางศูนยคอมพิวเตอรหลักและศูนยคอมพิวเตอรสํารองแบบออนไลน 

เพ่ือทําใหศูนยคอมพิวเตอรสํารองสามารถทํางานทดแทนศูนยคอมพิวเตอรหลักไดในระยะเวลาอันสั้น และควรมี

การจัดแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องในระดับองคกรดวย  

การกํากับดูแลการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศกับหนวยงานภายในและภายนอกเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีกรมฯ 

ตองติดตามอยางตอเนื่องในหลายมิติ ท้ังมิติของการใหบริการขอมูลท่ีกรมฯ จัดใหกับหนวยงานภายนอกท่ีตอง

เปนไปตามแนวทางคุณภาพ เชน ความถูกตองตามขอตกลง ความทันสมัยของขอมูล ความสอดคลองระหวาง

ขอมูลและบริการอ่ืน เปนตน มิติของโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีอุปกรณตองมีประสิทธิภาพ

เพียงพอในการรองรับการใหบริการ มิติของความม่ันคงปลอดภัยและความเปนสวนตัวของขอมูล ท่ีตองเปนตาม

กฎหมายและแนวปฏิบัติท่ีเปนสากล มิติของการพัฒนาความเปนเลิศรวมกันระหวางหนวยงานภายในและ

ระหวางกรมฯ กับหนวยงานภายนอก   

 แนวทางการบริหารจัดการและกํากับดูแลการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศกับหนวยงานภายในและ

ภายนอก มีท้ังการใชแนวทางการจัดทําธรรมาภิบาลขอมูล (Data Governance) สําหรับหนวยงานภาครัฐท่ีได

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในป พ.ศ. 2563 ซ่ึงครอบคลุมถึงการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 และการใชสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) ในการ

ประกอบการพิจารณาถึงความสอดคลองกันของการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศอยางเปนระบบ กรอบธรรมาภิ

บาลขอมูลเปนแนวทางท่ีจะทําใหกรมบังคับคดีสามารถบริหารจัดการขอมูลท่ีใชอยูภายในกรมฯ และขอมูลท่ี

ตองมีการแลกเปลี่ยนระหวางกันตามวงจรชีวิตของขอมูล ตั้งแตการสราง การรวบรวมและจัดเก็บ การนําไปใชท่ี

อาจตองมีการแกไขและปรับปรุง การเผยแพรผานการเชื่อมตอ การจัดเก็บถาวร และการทําลาย ในขอมูลตาง ๆ 

ท่ีบุคลากรภายในกรมฯ ตองทําตามกระบวนการทํางานของแตละพันธกิจ ดวยเทคโนโลยีท่ีเขามาสนับสนุน โดย

ท่ีการกํากับดูแลการเชื่อมโยงขอมูลท่ีจะตองพิจารณาท้ังองคประกอบของ กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน 

วัฒนธรรมองคกร กลยุทธและนโยบายของกรมฯ และผูบริหาร 

การพัฒนาบุคลากรดานดิจิทัล 

ปจจุบันศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีบุคลากร จํานวน 36 คน จากผลการศึกษาขอบเขต

การทํางานท้ังภายในกรมฯ และการประสานกับหนวยงานภายนอกตลอดจนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเชิง
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เทคโนโลยีและความตองการของผูใชแลว เห็นวากรมฯ ยังควรคงโครงสรางการบริหารงานท่ีแบงออกเปน 5 กลุม

งาน และ 1 งาน ไวดังเดิม แตเสนอใหเพ่ิมจํานวนบุคลากรในกลุมแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางนอย 2 

อัตรา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการวางแผนและจัดการการฝกอบรมเสริมทักษะดานดิจิทัล โดยทําหนาท่ีสื่อสาร

ประชาสัมพันธ จัดสัมมนาทางวิชาการดานเทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงถือเปนการพัฒนาบุคลากรภายในกรมบังคับคดี 

นอกเหนือจากการเรียนรูการใชงานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนา รวมถึงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธกิจกรรมของ

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากนี้ แผนฉบับนี้ไดมีขอเสนอแนะความรูพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี

ดิจิทัลท่ีตองมีในแตละตําแหนงงานดวย 

นอกจากบุคลากรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแลว ในแผนฉบับนี้ไดวางกรอบการ

พัฒนาบุคลากรของกรมบังคับคดี โดยใชแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ

เพ่ือการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล (กรอบ ว6/2561) โดยท่ีปรึกษา ไดทําการศึกษา วิเคราะห โครงสราง

หนวยงาน ตําแหนงงานตางๆ ของกรมบังคับคดี จากแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมบังคับ

คด ีพ.ศ.2561-2565 โดยกรมบังคับคดีไดกําหนดสถานภาพองคกรท่ีมีเปาหมายการพัฒนาดานดิจิทัลระยะกําลัง

พัฒนา (Developing) ซ่ึงนําไปสูการจัดกลุมบุคลากรของกรมบังคับคดี ตามสถานภาพองคกร และจัดกลุม

บุคลากรในแตละหนวยงาน กลุมงาน ตําแหนงในการบริหาร และประเภท/ระดับ ตามกรอบ ว6/2561 ไดเปน 6 

กลุม ไดแก กลุมผูบริหารระดับสูง (Executive) กลุมผูทํางานดานบริหาร (Management) กลุมผูทํางานดาน

นโยบายและงานวิชาการ (Academic) กลุมผูทํางานดานบริการ (Service) กลุมผูปฏิบัติงานฉพาะดานเทคโนโลยี 

(Technologist) และกลุมผูปฏิบัติงานอ่ืน (Others) 

อยางไรก็ตาม การพัฒนาบุคลากรดานทักษะดิจิทัลใหมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีการประเมินทักษะ

ดานดิจิทัลของบุคลากร เพ่ือใหทราบถึงระดับความรู ความเขาใจของบุคลากรแตละคน และนําผลประเมินท่ีได

ไปวางแผนการพัฒนาในข้ันตอนถัดไป ซ่ึงไดมีการกําหนดโครงการประเมินทักษะดิจิทัลและโครงการพัฒนา

บุคลากรดานดิจิทัลในแผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับนี้แลว ซ่ึงเปนโครงการภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 สรางวัฒนธรรม

และเสริมสมรรถนะดานเทคโนโลยีดิจิทัลแกบุคลากรเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด   

งบประมาณโครงการ 

จากการวิเคราะหปญหา ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงแนวโนม

ของเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีในปจจุบันและท่ียังคงเปนท่ีตองการในอนาคต แผนฉบับนี้ไดเสนอโครงการท่ีจะ

ชวยปรับปรุงระบบงานเดิม และพัฒนาบริการใหม ๆ โดยมีการประยุกตใช เทคโนโลยีทางดาน

ปญญาประดิษฐ  (Artificial Intelligence) อาทิ การเรียนรู จากเครื่ อง (Machine Learning) และ 

กระบวนการทํางานอัตโนมัติ (Robotic Process Automation)  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของ

บุคลากรและการใหบริการงานบังคับคดีแกประชาชน รวมถึงการพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหกับ

บุคลากรของกรมฯ จํานวนท้ังสิ้น 23 โครงการ โดยแบงออกเปน ยุทธศาสตรท่ี 1 จํานวน 9 โครงการ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 จํานวน 3 โครงการ และ ยุทธศาสตรท่ี 3 จํานวน 11 โครงการ สําหรับคาใชจายการลงทุน

ดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมบังคับคดี สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568 มีคาใชจายรวมท้ังสิ้น 

607,359,793 บาท (หกรอยเจ็ดลานสามแสนหาหม่ืนเกาพันเจ็ดรอยเกาสิบสามบาทถวน) สามารถจําแนก

ออกเปนรายปงบประมาณและยุทธศาสตร ดังแสดงในตารางท่ี 1 และสามารถสรุปเปนสัดสวนเงินงบประมาณ

แยกตามยุทธศาสตรและแยกตามปงบประมาณ ดังแสดงในรูปท่ี 1-2 

ตารางท่ี 1 สรุปงบประมาณโครงการ ป พ.ศ. 2566-2568 จําแนกตามยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตร 
ปงบประมาณ 

2566 

ปงบประมาณ 

2567 

ปงบประมาณ 

2568 รวม 

1. เสริมสรางนวัตกรรมการบริการงาน

บังคับคดีอยางมีประสิทธิผล บูรณา

การระบบงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ครอบคลุมทุกภารกิจ  

8,000,000 60,200,000 28,200,000 96,400,000 

2. สรางวัฒนธรรม และเสริมสมรรถนะ

ดานเทคโนโลยีดิจิ ทัลแก บุคลากร

เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 

3,000,000 25,000,000 28,000,000 56,000,000 

3. ปรับโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี

ดิจิทัลท่ีมีเสถียรภาพ มีความมั่นคง 

แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง ข อ มู ล 

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีการทํางานของ

กรมบังคับคดี  

78,210,431 216,365,931 160,383,431 454,959,793 

รวม 89,210,431 301,565,931 216,583,431 607,359,793 
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รูปท่ี 1 สัดสวนเงินงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร 

 

รูปท่ี 2 สัดสวนเงินงบประมาณแยกตาม

ปงบประมาณ 

 

การขับเคล่ือนแผนและตดิตามประเมินผล 

การดําเนินการโครงการตาง ๆ ท่ีบรรจุอยูในแผนฯ ฉบับนี้ใหประสบความสําเร็จ จําเปนตองมีการ

บริหารจัดการท่ีดี มีการพัฒนาโครงสรางการบริหารจัดการ มีระบบการติดตามประเมินผล มีบุคลากรท่ี

รับผิดชอบโดยตรง มีการกําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จ  และเพ่ือใหแผนงานโครงการท่ีกําหนดไว บรรลุ

วัตถุประสงคตามเปาหมายตามภารกิจกรมบังคับคดี ปจจัยหนึ่งท่ีกรมบังคับคดีควรนํามาประยุกตใชงานกับ

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลคือ การปรับเปลี่ยนเชิงดิจิทัล หรือ “Digital Transformation” ใหเกิด

ข้ึนกับกรมบังคับคดี และการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ เพ่ือใหบรรลุ

ยุทธศาสตรตามวิสัยทัศนท่ีวางไว  

การปรับเปลี่ยนเชิงดิจิทัล (Digital Transformation) จะเปนการสรางการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม

การทํางานขององคกรใหเปนองคกรท่ีมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดลอมรอบดาน ท้ังใน

ดานการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงความคาดหวังของผูรับบริการ การปรับเปลี่ยน

ยุทธศาสตรองคกรและตามทิศทางของสังคม โดยองคประกอบท่ีสําคัญของการขับเคลื่อนองคกรในการทํา 

Digital Transformation ใหเกิดการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานขององคกร คือ คน (People) 

กระบวนการ (Process) และ เทคโนโลยี (Technology) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) คน คือ บุคลากรทุกสวนของกรม ฯ ซ่ึงตองยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะนําพาใหองคกรกาวไปขางหนา

ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล บุคลากรตองมีกรอบความคิดเชิงพัฒนา (Growth Mindset) มีวิธีการคิดจัดการ

ปญหาดวยแนวคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มีทักษะดานดิจิทัล (Digital Literacy) ท่ีพรอมตอ

การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหมประกอบการทํางาน และมีความสามารถในการปรับตัวสูการเรียนรู

ไดอยางตอเนื่อง   

ยุทธศาสตรท์ี ่1

16% ยุทธศาสตรท์ี่ 2

9%
ยุทธศาส

ตรท์ี ่3

75%

สัดส่วนเงนิงบประมาณ
2566, 
15%

2567, 
50%

2568, 
35%

สัดส่วนเงนิงบประมาณ
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2) กระบวนการทํางานขององคกรตองสามารถเปลี่ยนแปลงได อยางไมขัดตอกฎหมายและจรรยาบรรณ

ของความเปนมืออาชีพตามหนาท่ีของแตละคน การไมยึดติดกับกระบวนการทํางานและข้ันตอนการ

ทํางานท่ีเหมือนเดิม โดยนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาสนับสนุนหรือทดแทนวิธีการทํางานเดิม จะนําไปสู

การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลท่ีดีข้ึน และ  

3) เทคโนโลยีเปนสิ่งสนับสนุนของการเปลี่ยนแปลง ท่ีองคกรตองพิจารณานํามาประยุกตใชงานอยาง

ตอเนื่อง ตามแนวทางการเกิดข้ึนของเทคโนโลยีดิจิทัลใหม ๆ ท่ีจะนําไปสูการปรับเปลี่ยนไปสูความเปน

อัตโนมัติใหมากข้ึนเรื่อย ๆ    

ซ่ึงการปรับเปลี่ยนเชิงดิจิทัล (Digital Transformation) จะผันแปรไปตามการปรับเปลี่ยนของ คน 

กระบวนการ และเทคโนโลยี กลาวคือ หากคนมีการปรับเปลี่ยนตนเองไปมากตามการพัฒนาบริการดิจิทัล 

กระบวนการทํางานมีการปรับรูปแบบท่ีใชเทคโนโลยีเขามาสนับสนุนใหมากข้ึน และองคกรมีการประยุกตใช

เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องหรือเทคโนโลยีอ่ืนท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานใหมากข้ึน การ

ทํา Digital Transformation จะเกิดไดมากข้ึนดวยเชนกัน นอกจากนั้น การจัดแนวทางการทํางานแบบ 

Agile ซ่ึงเปนแนวคิดยุคใหมท่ีเกิดข้ึนกับอุตสาหกรรมการพัฒนาซอฟตแวร และไดถูกนํามาประยุกตใชงาน

กับการบริหารจัดโครงการและการจัดรูปแบบแนวทางการทํางาน ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงคอนขางบอย องคกร

ตองการเห็นผลลัพธคอนขางเร็ว และวัดผลได ดังนั้น การกํากับดูแล คน กระบวนการ และเทคโนโลยี ให

สามารถดําเนินไปไดตามแนวทางของ Agile จะสงเสริมใหเกิดการปรับเปลี่ยนเชิงดิจิทัลไดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 
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บทที่ 1 บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผลของโครงการ  

กรมบังคับคดีมีภารกิจดานการบังคับคดีแพง คดีลมละลาย การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ การ

ชําระบัญชี การวางทรัพยและการไกลเกลี่ยขอพิพาทภายหลังมีคําพิพากษา ซึ่งเปนภารกิจดานอํานวย

ความยุติธรรมทางแพงที่มีสวนในการสงเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ และเสริมสรางสภาพคลองและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไดอยางมั่นคง มั่งคั่งและ

ยั่งยืน ประกอบกับปจจุบันภาครัฐมีนโยบายมุงเนนการใหบริการมากขึ้นโดยมีเปาหมายในการพัฒนา

ประเทศสู “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ดวยการสราง “ความเขมแข็งจากภายใน” ตามแนวทาง

โมเดลประเทศไทย 4.0 ดังนั้นเพื่อใหตอบสนองภารกิจและสอดรับกับนโยบายภาครัฐ กรมบังคับคดี

ตองมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามาสนับสนุนในการดําเนินงานของทุก

หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดีใหสอดคลองและครบทั้งกระบวนการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานและการใหบริการประชาชน จึงจําเปนตองมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือใชเปนกรอบแนวทาง

ในการขับเคลื่อนภารกิจขององคกรเพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาประสงคที่กําหนด ตอบสนองตอ

ความตองการและความคาดหวังของประชาชน สรางความเทาเทียมและลดความ เหลื่อมลํ้าของสังคม 

ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

แผนงาน/โครงการที่สําคัญที่มีความเชื่อมโยงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-

2580) ดานการเสริมสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมลํ้าในสังคมดานการสรางขีดความสามารถใน

การแขงขันและดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ ดานการเพิ่มประสิทธิภาพและ 

ธรรมาภิบาลในภาครัฐตามกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ทั้งนี้แผนปฏิบัติการ

ดิจิทัล กรมบังคับคดีจะสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ 2565 และเพ่ือใหกรมบังคับคดี 

มีแผนปฏิบัติราชการดิจิทัล เพ่ือใชเปนกรอบและทิศทางในการดําเนินงานตามภารกิจ และนําไปสูการ

พัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง จึงตองจางผูเชี่ยวชาญที่มีความรู ประสบการณในการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2566-2568 เพื่อใหแผนปฏิบัติการดิจิทัลถูกจัดทําตามหลักวิชาการ กรม

บังคับคดีสามารถใชแผนปฏิบัติการนี้เปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานตามภารกิจและเครื่องมือใน

การปฏิบัติงาน สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดจริง และเกิดผลสัมฤทธิ์ขององคกร 

 กรมบังคับคดีไดวาจาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) เปนที่ปรึกษา 

ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2566-2568 โดยทําการ

วิเคราะห และประเมินผลแผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับเดิม รวมทั้งแผนอื่น ๆ ที่เก่ียวของ พรอมทั้งศึกษา
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และวางแนวทางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศ ระบบเครือขาย สถาปตยกรรมการ

รักษาความมั่นคงของระบบ เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานตามภารกิจและเครื่องมือใน

การปฏิบัติงาน สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดจริง และเกิดผลสัมฤทธิ์ขององคกร โดยไดแบงระยะการ

ดําเนินงานออกเปน 4 งวดงาน ประกอบดวย 

งานงวดที่ 1 สงมอบรายงานเริ่มตนการศึกษา (Inception Report) ที่ประกอบดวย แผนการ

ดําเนินงาน แนวทางการศกึษา การดําเนินโครงการ และโครงสรางการบริหารจัดการโครงการ 

งานงวดที่ 2 สงมอบรายงานผลการศึกษา วิเคราะหสถานภาพปจจุบันดานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล  

งานงวดที่ 3 สงมอบรางแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2566-2568 ที่

ปรับแกตามขอคิดเห็นจากการประชุมฯ จากหนวยงานที่เก่ียวของภายในกรมบังคับคดี 

งานงวดที่ 4 สงมอบแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2566-2568 ฉบับ

สมบูรณ และนําเสนอแผนตอผูบริหารกรมบังคับคด ี

1.2 วัตถุประสงคของโครงการ  

1.2.1 เพ่ือดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2566-2568 ใหสอดคลองกับ

แผนงานในแผนยุทธศาสตรสนับสนุนการขับเคลื่อนตามพันธกิจ ภารกิจของหนวยงาน และ

ตามยุทธศาสตรชาติท่ีเก่ียวของ 

1.2.2 เพื่อศึกษา ทบทวน แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565 เพื่อดําเนินการ

ประเมินสถานภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลในการดําเนินงานของ

กรมบังคับคดีในสภาพปจจุบัน เพื ่อกําหนดแนวทางการพัฒนาดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและ

นวัตกรรม ใหสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติภารกิจของกรมบังคับคดี ตามแนวนโยบาย

ดิจิทัลไทยแลนด (Digital Thailand) 

1.2.3 เพื่อจัดทําโครงการ รายละเอียดโครงการ กิจกรรม เปาหมายรายป สําหรับการพัฒนาการ

ปฏิบัติงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเปนระบบ 
 

1.3 ขอบเขตและกรอบการดําเนินงานโครงการ 

1.3.1 ศึกษา สํารวจ รวบรวมขอมูล และวิเคราะหปจจัยที่เกี ่ยวของทั้งภายในและภายนอกกรม

บังคับคดีและแนวโนมเทคโนโลยีในอนาคต (Technology Trends) เพื่อประเมินสถานภาพ

กรมบังคับคดีในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประเมินสถานภาพความเหมาะสม ปญหา 

ขอจํากัด เงื ่อนไข และความพรอม ในการพัฒนาสู การใชเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมบังคับคดีโดยปจจัยภายในและภายนอกที่ตองพิจารณาอยางนอย

ตองประกอบดวยปจจัยดังนี ้
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ปจจัยภายนอก 

(1) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561-2580 

(2) ยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) 

(3) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

(4) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

(5) แผนแมบทการพัฒนาองคการเพื่อยกระดับไปสูความเปนเลิศตามแนวทาง PMQA ป 

2560-2564 

(6) แนวโนมเทคโนโลยีในอนาคต (Technology Trends) และ/หรือแนวปฏิบัติที่ดี และ 

เหมาะสม (Best Practices) และ/หรือ มาตรฐาน (Standard) ที่เก่ียวของ 

(7) กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่

เก่ียวของ 

(8) ศึกษา สํารวจ ขอมูลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

ปจจัยภายใน 

(1) นโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน 

(2) โครงสราง อํานาจหนาที่ ภารกิจ วิสัยทัศน พันธกิจ 

(3) ผลการดําเนินงานดานสารสนเทศท่ีผานมา 

(4) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวของและสนับสนุนการดําเนินงานของกรมบังคับคด ี

(5) คําสั่ง กฎ และระเบียบขอบังคบัที่เก่ียวของ 

1.3.2 ศึกษา ทบทวน ประเมินผล แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2564 

1.3.3 ศึกษาวิเคราะหโครงสราง ภารกิจ หนาที่ กระบวนการปฏิบัติงาน (Business Process) ของ

หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคด ี

1.3.4 ศึกษา สํารวจ วิเคราะหระบบสารสนเทศของหนวยงานตาง ๆ ทั้งที่ดําเนินการไปแลว และที่

อยูระหวางการดําเนินการ เพ่ือทราบถึงสถานภาพปจจุบัน และความตองการ 

1.3.5 สัมภาษณผูบริหาร เพื่อรับทราบนโยบาย เปาหมาย ทิศทางของหนวยงาน ปญหาอุปสรรค 

และความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.3.6 สัมภาษณผ ู ปฏิบัติงาน และผู ที ่เกี ่ยวของ เพื ่อเก็บรวบรวมขอมูลสถานภาพปจจ ุบัน 

กระบวนการปฏิบัติงาน ปญหา อุปสรรค และความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.3.7 จัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นดวยเทคนิค SWOT ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จํานวน

ผูเขารวมไมนอยกวา 60 คน จํานวน 1 วัน  

1.3.8 จัดทํารายงานผลการศึกษา วิเคราะหสถานภาพปจจุบันดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

เทคโนโลยีดิจิทัล 
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1.3.9 วิเคราะหสถานการณการบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกกรมบังคับคดี ที่เกี่ยวของกับ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนํามาจัดทํากรอบแนวทางการพัฒนา

เทคโนโลยีดิจิทัลในภารกิจกรมบังคับคดี ซึ่งเปนการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน และสรางขีด

ความสามารถรองรับการปฏิบัติภารกิจในอนาคตตามยุทธศาสตรของกระทรวงยุติธรรม และ

ยุทธศาสตรของกรมบังคับคดี รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติภารกิจของกรมบังคับ

คดีใหสอดคลองตามแนวนโยบายของรัฐ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561-2580 แนวคิด

ดิจิทัลไทยแลนด (Digital Thailand) ยุทธศาสตรและแผนตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

1.3.10 จัดทํารางแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคบัคดี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2566-2568 จะตองครอบคลุม

รายละเอียดอยางนอยดังนี ้

(1) วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และความสอดคลอง/ความเชื่อมโยง สถานการณและ 

ศักยภาพในการพัฒนาทั้งดาน Software & Hardware ระบบงาน การเชื่อมโยง การ

ดูแลบํารุงรักษา และความมั่นคงปลอดภัยดานดิจิทัล 

(2) ผลการวิเคราะหสถานภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน (Gap Analysis) 

และผลการวิเคราะหปจจัยเก้ือหนุนความสําเร็จ (SWOT Analysis) 

(3) แผนงาน/โครงการ ประกอบดวยรายละเอียดอยางนอยดังนี ้

(3.1) ชื่อโครงการ  

(3.2) หลักการและเหตุผล 

(3.3) วัตถุประสงค 

(3.4) เปาหมายโครงการ 

(3.5) ความสอดคลองกับการสนับสนุนยทุธศาสตร 

(3.6) กิจกรรม 

(3.7) แนวทางการดําเนินงาน/ขั้นตอน 

(3.8) ประมาณการงบประมาณ 

(3.9) ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(3.10) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

(3.11) หนวยงานที่รับผิดชอบ 

(3.12) ระยะเวลาการดําเนินโครงการ 

(3.13) ความเสี่ยงของโครงการ 

(4) แผนปฏิบัติการรายแผนงาน/โครงการ และการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ

เพ่ือใหบรรลุตามแผนที่กําหนด 

1.3.11 จัดประชุมเพื่อเสนอ (ราง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2566-2568 

และรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานที ่เกี ่ยวของภายในกรมบังคับคดี ทั ้งหนวยงานใน
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สวนกลางและสวนภูมิภาคประกอบดวย ผูบริหารระดับสูง กลุมผูปฏิบัติงานดาน IT และ

เจาหนาที่ปฏิบัติงานที่เก่ียวของเปนอยางนอย เพ่ือใหไดแผนการพัฒนาที่มีความเหมาะสมกับ

การปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีที่ครบถวน ทันสมัย และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของทุก

สวนงาน และรองรับการใชงานไดจากทุกสวนงานที่เกี่ยวของอยางนอย 1 ครั้ง โดยประชุม

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1.3.12 จัดประชุมนําเสนอรางแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2566-2568 (ประชาพิจารณ) 

เพ่ือรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ จํานวนผูเขารวมไมนอยกวา 100 คน จํานวน 1 วัน ณ 

โรงแรม (ไมรวมคาใชจายในการเดินทาง คาที่พัก และคาเบี้ยเลี้ยงของผูเขารวมสัมมนา) หรือ

ใชการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1.3.13 ประมวลผลและนําขอคิดเห็นจากการประชุมฯ จากหนวยงานที่เกี่ยวของภายในกรมบังคับคดี 

มาปรับปรุงแกไขและจัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2566-

2568 เพ่ือนําเสนอตอคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมบังคับคดี 

1.3.14 นําเสนอขอความเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2566-2568 

ตอคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมบังคับคดี และนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการ

ประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมบังคับคดีมาปรับปรุงแกไขและจัดทําแผนปฏิบัติ

การดิจิทัลกรมบังคับคดี ฉบับสมบูรณ 

โดยมีขั้นตอนการทํางานและการสงมอบงาน ดังแสดงในรูปที่ 1.1 
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รูปที่ 1.1 ข้ันตอนการทํางานและการสงมอบ 
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1.4 องคประกอบรายงาน 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2566-2568 ฉบับสมบูรณนี้ ประกอบดวยเนื ้อหา 

จํานวน 8 บท ดังนี้ 

บทที่ 1 บทนํา กลาวถึง หลักการและเหตุผลของโครงการ วัตถุประสงคของโครงการ ขอบเขต

และกรอบการดําเนินงานโครงการ องคประกอบของรายงาน และการดําเนินงานในขั้นตอนตอไป 

บทที่ 2 โครงสรางการบริหาร ภารกิจ พันธกิจ และวิสัยทัศนของกรมบังคับคดี กลาวถึง 

ภาพรวมการบริหารงาน พันธกิจ และวิสัยทัศนของกรมบังคับคดี  

บทที่ 3 บทวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมบังคับคดี กลาวถึงภาพรวม

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมบังคับคดีในปจจุบัน สรุปสถานภาพดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารที่ไดจากการสัมภาษณ สรุปสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารที่ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการดวยเทคนิค SWOT สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน /

ครงการ ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลโ กรมบังคับคดี พ.ศ. 2561 -2565  

บทที่ 4 ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลาวถึง วิสัยทัศนดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของกรมบังคับคดี พันธกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม

บังคับคด ียุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมบังคับคดี  

บทที่ 5 ภาพรวมสถาปตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมบังคับคดี กลาวถึง 

การวิเคราะหความตองการดานระบบสารสนเทศ ศูนยคอมพิวเตอรหลัก การออกแบบระบบ

โครงสรางพื้นฐานระบบคอมพิวเตอรสนับสนุนการทํางาน การออกแบบระบบโครงสรางพื้นฐานแม

ขายและสนับสนุนการทํางาน การออกแบบเครือขายสื่อสารขอมูล การออกแบบสถาปตยกรรมดาน

การรักษาความมั่นคง  แผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง การออกแบบการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศกับ

หนวยงานภายในและภายนอก  

บทที่ 6 การพัฒนาบุคลากรดานดิจิทัล กลาวถึง โครงสรางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ขอเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื ่อสาร แผนการพัฒนาบุคลากรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร แผนการพัฒนา

บุคลากรของกรมบังคับคดีดานดิจิทัล 

บทที่ 7 แผนงานโครงการ กลาวถึง แผนงานโครงการที ่กรมบังคับคดีจะดําเนินการแผน 

ปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2566-2568 และแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ดิจิทัล 

บทที ่ 8 การขับเคลื ่อนแผนและติดตามประเมินผล กลาวถึง แนวทางการทำ Digital 

Transformation เพื ่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจ ิทัล การขับเคลื ่อนการ
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ประยุกตใช Agile ในระดับองคกร การพัฒนาบุคลากรใหเขาสูการเปนนักทำงานแบบ Agile  และ

แนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
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บทที่ 2 โครงสรางการบริหาร ภารกิจ พันธกิจ และวิสัยทัศนของกรมบังคับคด ี

กรมบังคับคดี สังกัดกระทรวงยุติธรรมมีที่มาจากหนวยงานราชการระดับกองในสํานักปลัดกระทรวง

ยุติธรรม 2 กอง คือ กองบังคับคดีแพง และ กองบังคับคดีลมละลาย จนกระทั่งป พ.ศ. 2517 รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงยุติธรรมไดเห็นความสําคัญของทั้งสองกองดังกลาว ประกอบกับงานบังคับคดีแพงและงานบังคับคดี

ลมละลายเพิ่มขึ้นมาก หนวยงานที่จัดไวแตเดิมไมเหมาะสมกับงานที่นับวันแตจะทวีปริมาณมากขึ้นทุก ๆ ป 

ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการบังคับคดีแพง คดีลมละลาย งานเกี่ยวกับการวางทรัพยไดขยายอํานาจ

หนาท่ีทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งงานชําระบัญชีหางหุนสวนบริษัท หรือนิติบุคคลตามคําสั่งศาล ไดดําเนินการ

โดยเจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถชํานาญงานในหนาที่ไดเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

รัฐบาลจึงไดออกพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 

กันยายน พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2517 ใหยกฐานะกองบังคับคดีแพงและกองบังคับคดีลมละลาย รวมจัด

ตั ้งขึ ้นเปนกรมบังคับคดีอยูในสังกัดกระทรวงยุติธรรม แลวไดตราพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารงาน

บางสวนของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2517 โดยใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่ในสวนเกี่ยวกับกอง

บังคับคดีแพงและกองบังคับคดีลมละลาย รวมทั้งใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ ขาราชการ ลูกจาง และ

เงินงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เฉพาะสวนที่เก่ียวกับกองบังคับคดีแพงและกองบังคับคดี

ลมละลายไปเปนของกรมบังคับคดี และนอกจากนี้ยังไดจัดตั้งหนวยงานใหม ไดแก สํานักงานวางทรัพยกลาง

และงานอนุญาโตตุลาการ เพื่อชี้ขาดถึงขอพิพาทเกี่ยวกับการวางทรัพยภูมิภาคขึ้น รวม 9 ภาค กรมบังคับคดี

จึงมีอํานาจหนาที่บังคับคดีแพงและคดีลมละลาย ตลอดจนวางทรัพยทั่วประเทศ แลวเริ่มดําเนินการในฐานะ

เปนกรมบังคับคดีนับแตนั้นเปนตนมา 

2.1 โครงสรางการบริหาร ภารกิจ ของกรมบังคับคด ี

2.1.1 โครงสรางการบริหาร 

กรมบังคบัคดี มีโครงสรางองคกรแบงเปน ราชการบริหารสวนกลาง และราชการบริหารสวน

ภูมิภาค ดังนี้ 

ก. ราชการบริหารสวนกลาง 

(1) สํานักงานเลขานุการกรม 

(2) กองติดตามและเฉลี่ยทรัพยสินในคดีลมละลาย 

(3) กองบริหารการคลัง 

(4) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

(5) – (10) กองบังคับคดีลมละลาย 1-6 

(11)  กองพัฒนาระบบการบังคับคดแีละประเมินราคาทรัพย 
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(12) กองฟนฟูกิจการของลูกหนี ้

(13) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(14) – (19) สํานักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 1-6 

(20) กลุมงานคุมครองจริยธรรม 

(21) ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคบัคดี 

(22) สถาบันพัฒนาการบังคับคดี 

(23) สํานักงานบังคับทางปกครอง 

ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

สํานักงานบังคับคดีจังหวัด 

โครงสรางการบริหารของกรมบังคบัคด ีแสดงดังรูปที่ 2.1 

 

รูปที่ 2.1 โครงสรางการบริหารของกรมบังคบัคดี1 

 

 

 

 
1 โครงสรางการบริหารของกรมบังคับคด ีอางอิงตามขอมูลบนเว็บไซตกรมบังคับคดี ปรับปรุงวันที่ 12 มีนาคม 2565 
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2.1.2 ภารกิจของกรมบังคับคด ี

กรมบังคับคดี มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับคดีแพง คดีลมละลาย และคดีฟนฟูกิจการของ

ลูกหนี้ตามคําสั่งศาล การชําระบัญชีตามคําสั่งศาล การวางทรัพย การประเมินราคาทรัพยสิน และการ

ไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี ดําเนินการยึด อายัด และจําหนายทรัพยสิน รวบรวมทรัพยสินของ

ลูกหนี้ในคดีลมละลาย ตลอดจนกํากับการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ เพื่อใหเจาหนี้และผูมีสวนไดเสีย

ไดรับการชําระหนี้จากลูกหนี้อยางเปนธรรม โดยมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้ 

(1) ดําเนินการบังคับคดีแพงตามคําสั่งศาล 

(2) ดําเนินการบังคับคดีลมละลายตามคําสั่งศาล 

(3) ดําเนินการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ตามคําสั่งศาล 

(4) ดําเนินการตรวจสอบสิทธิทางบัญชีของผู ม ีส วนไดเสียเพื ่อรับสวนแบงจากคดี 

ตรวจสอบคาใชจาย และเรียกเก็บคาธรรมเนียมการบังคับคด ี

(5) ชําระบัญชีหางหุนสวน บริษัท หรือนิติบุคคลในฐานะผูชําระบัญชีตามคําสั่งศาล 

(6) รับวางทรัพยจากลูกหนี้หรือผูมีสิทธิวางทรัพย 

(7) ดําเนินการประเมินราคาทรัพยสิน 

(8) ดําเนินการเกี่ยวกับการเดินหมาย คําคูความ หนังสือ หรือประกาศของศาล หรือ

หนวยงานภายในกรม 

(9) พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการ รวมทั้งดําเนินการเก่ียวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้น

บังคับคด ี

(10) บริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบังคับคด ีและดานอื่น ๆ 

ในความรับผิดชอบของกรม 

(11) ปฏิบัติการอื ่นใดตามที ่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที ่และอํานาจของกรม ตามที่

รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามคําสั่งศาล 

2.1.3 ภารกิจ และหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานภายในกรมบังคับคด ี

  กรมบังคับคดี มีภารกิจหลักดานการบังคับคดีแพง คดีลมละลายและฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 

การวางทรัพย และการชําระบัญชี การไกลเกลี่ยหลังคําพิพากษา ประกอบดวย หนวยงานในสังกัดหนวยงาน

สวนกลาง จํานวน 17 หนวยงาน และหนวยงานในสวนภูมิภาค จํานวน 111 หนวยงาน โดยมีรายละเอียด

หนาที่และความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน ดังนี ้

1. กลุมตรวจสอบภายใน เพื่อทําหนาที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในกรม 

และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงตออธิบดี โดยมีหนาที่และ

อํานาจ ดังตอไปนี้ 

(1) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบดานการบริหารการเงิน และการบัญชีของกรม 
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(2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่

ไดรับมอบหมาย 

2. กลุมพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทําหนาที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมใหเกิด

ผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุมคา รับผิดชอบงานขึ้นตรงตออธิบดี โดยมีหนาที่และ

อํานาจ ดังตอไปนี้ 

(1) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกอธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ

ภายในกรม 

(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 

(3) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลาง

ตาง ๆ และหนวยงานภายในกรม 

(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่

ไดรับมอบหมาย 

3. สํานักงานเลขานุการกรม มีหนาที่และอํานาจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไปของกรม 

และราชการอื่นที่มิไดแยกใหเปนหนาที่ของกองหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะ หนาที่และ

อํานาจดังกลาวใหรวมถึง 

(1) ปฏิบตัิงานสารบรรณของกรม 

(2) รับเรื ่องรองเรียนหรือเรื ่องราวรองทุกขจากประชาชน และหนวยงานตาง ๆ 

เกี่ยวกับการขอความเปนธรรม และการขอความชวยเหลือจากกรมในเรื่องการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจของกรม 

(3) ดําเนินการเก่ียวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการกรม 

(4) ประสานราชการ ประชาสัมพันธ และเผยแพรกิจกรรม ความรู ความกาวหนา และ

ผลงานของกรม 

(5) เสนอแนะการกําหนดนโยบาย จัดทําแผน และประสานแผนการปฏิบัติราชการของ

กรมใหเปนไปตามนโยบายและแผนแมบทของกระทรวง รวมทั้งการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายในกรม 

(6) ดําเนินการเกี ่ยวกับการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป และจัดสรร

งบประมาณรายจายประจําปใหสอดคลองกับนโยบายและแผนงานของกรม 

(7) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูลสภาพทรัพยที่ถูกยึด คําคูความ หนังสือหรือ

ประกาศ และการเก็บสํานวนในคดีแพง คดีลมละลาย คดีฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 

คดีชําระบัญชีตามคําสั่งศาล และเอกสารดําเนินงานทั่วไป รวมทั้งการรักษาทรัพย 

(8) รับคําขอรับชําระหนี้ หมายศาล คําพิพากษา และเอกสารอื่น ๆ ในคดีลมละลาย 

รวมทั้งรับหมายบังคบัคดีแทนสํานักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานครตามที่รองขอ 



 แผนปฏิบัตกิารดิจิทัล กรมบังคับคดี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2566-2568 

 

 โครงการจัดทําแผนปฏิบตัิการดิจิทัล กรมบังคบัคดี พ.ศ. 2566–2568 หนาที่ 2 - 5
 

(9) ดําเนินการตรวจสอบและรับรองขอมูลบุคคลลมละลาย 

(10) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่

ไดรับมอบหมาย 

4. กองนโยบายและแผน มีหนาที่และอํานาจ ดังนี ้

(1) เสนอแนะการกําหนดนโยบาย รวมทั ้งจัดทําแผนและประสานแผนการปฏิบัติ

ราชการของกรมใหเปนไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรกระทรวง แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล รวมถึงแผนอื ่น ๆ ที่เกี ่ยวของกับ

ภารกิจของกรมบังคับคด ี

(2) ศึกษา วิเคราะห และดําเนินการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําปและจัดสรร

งบประมาณประจําปใหสอดคลองกับยุทธศาสตร นโยบาย และแผนงานของกรม 

(3) จัดเก็บ รวบรวม และวิเคราะหสถิติขอมูลของกรม เพื ่อเปนฐานขอมูลในการ

เผยแพร และอางอิงไปใชประโยชน รวมทั้งการใหบริการขอมูลสถิติในดานตาง ๆ 

ของกรม 

(4) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการของหนวยงานใน

สังกัดกรม 

(5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือท่ี

ไดรับมอบหมาย 

5. กองติดตามและเฉลี่ยทรัพยสินในคดีลมละลาย มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี ้

(1) ติดตามและรวบรวมทรัพยสิน รวมทั ้งตรวจสอบขอมูล เอกสาร และหลักฐาน

ทางการเงนิตาง ๆ ของลูกหนี้ในคดลีมละลายตามกฎหมายวาดวยลมละลาย 

(1) คํานวณเงินตามคําสั่งและคํารองในสํานวนคด ี

(2) จัดการสะสางกิจการและติดตามทรัพยสินของลูกหนี้ในคดีลมละลาย 

(3) จัดทําบัญชีแบงทรัพยสินในการบังคับคดีลมละลายและการชําระบัญชีตามคําสั่งศาล 

(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่

ไดรับมอบหมาย 

6. กองบริหารการคลัง มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี ้

(1) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ 

และยานพาหนะของกรม 

(2) จัดทําบัญชีเพื่อควบคุมเงินที่อยูระหวางดําเนินการบังคับคดีและเงินอื่นที่เกี่ยวของ

กับคดี 

(3) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่

ไดรับมอบหมาย 
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7. กองบริหารทรัพยากรบุคคล มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี ้

(1) บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบงานของกรม 

(2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่

ไดรับมอบหมาย 

8. กองบังคับคดลีมละลาย 1-6 มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี ้

(1) ดําเนินการเก่ียวกับการบังคับคดีลมละลายตามกฎหมายวาดวยลมละลาย 

(2) ดําเนินการชําระบัญชีหางหุนสวน บริษัท หรือนิติบุคคลในฐานะผูชําระบัญชีตาม

คําสั่งศาล 

(3) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่

ไดรับมอบหมาย  

9. กองพัฒนาระบบการบังคบัคดีและประเมินราคาทรัพย มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี ้

(1) ศึกษา พัฒนา และวิจัยระบบและรูปแบบการบังคับคดีแพง การบังคับคดีลมละลาย 

การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ การวางทรัพย การติดตามและเฉลี่ยทรัพย การประเมิน

ราคาทรัพยสิน และการไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคบัคด ี

(2) ดําเนินการเกี ่ยวกับการประเมินราคาทรัพยสินและปฏิบัติงานในฐานะฝาย

เลขานุการคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย 

(3) ประสานและพัฒนาความรวมมือทางวิชาการในดานการบังคับคดีกับองคการ หรือ

พนักงานตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศในดานการบังคับคด ี

(4) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ งานนิติกรรมและสัญญา 

งานที่เกี่ยวกับความรับผิดทางแพงและอาญา งานคดีปกครอง งานคดีอื่นที่อยูใน

หนาที่และอํานาจของกรม 

(5) ดําเนินการเกี่ยวกับการอบรมใหความรูดานการบังคับคดีและการดําเนินงานดาน

ตาง ๆ ของกรมแกเครือขายวิทยากรตัวคูณ 

(6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่

ไดรับมอบหมาย 

10. กองฟนฟูกิจการของลูกหนี้ มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี ้

(1) ดําเนินการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ตามกฎหมายวาดวยลมละลาย 

(2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่

ไดรับมอบหมาย 

11. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

กรม 
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(2) พัฒนา ออกแบบ และจัดวางระบบฐานขอมูล ระบบการเชื ่อมโยงขอมูลและ

เครือขายคอมพิวเตอรภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน 

(3) เปนศูนยกลางบริหารจัดการฐานขอมูลและประมวลผลขอมูลในดานตาง ๆ ของ

กรม 

(4) วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมเพื ่อประโยชนในการ

บริหารจัดการสารสนเทศและใหบริการแกประชาชน 

(5) กํากับ ดูแล และตรวจสอบระบบคอมพิวเตอรและรวบรวมฐานขอมูลสารสนเทศ

ของกรม รวมทั้งกําหนดแนวทางปฏิบัติดานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของกรมใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

(6) ใหค ําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนทางวิชาการเกี ่ยวกับระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศใหแกหนวยงานภายในกรม 

(7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่

ไดรับมอบหมาย 

12. สํานักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 1-6 มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี ้

(1) ดําเนินการเก่ียวกับการบังคับคดีแพงและการวางทรัพยในกรุงเทพมหานคร 

(2) ดําเนินการเก่ียวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นบังคับคดี 

(3) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่

ไดรับมอบหมาย 

13. กลุมงานคุมครองจริยธรรม มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี ้

(1) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดีและ

ติดตาม สอดสองการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายขาราชการพลเรือนอยาง

สมํ่าเสมอ 

(2) สืบสวนขอเท็จจริงการฝาฝนจริยธรรมเพื่อรายงานผลใหอธิบดีพิจารณา ทั้งนี้โดย

อาจมีผูรองเรียน หรืออาจดําเนินการตามที่อธิบดีมอบหมาย หรือตามที่เห็นสมควรได 

(3) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการ ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการ

พลเรอืนอยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม 

(4) ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ 

(5) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน หรือตามที่

หัวหนาสวนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม หรือที่สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) มอบหมาย ทั้งนี้โดยไมกระทบตอความเปน

อิสระของผูดํารงตําแหนงในกลุมงานดังกลาว 
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14. ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคบัคดี มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี ้

(1) ดําเนินการเกี่ยวกับคดีไกลเกลี่ยขอพิพาท ภายหลังจากศาลพิพากษาทั้งกอน และ

ระหวางการดําเนินการบังคบัคดี 

(2) ติดตามและประเมินผลการไกลเกลี ่ยและจัดเก็บสถิติลักษณะของการเจรจาที่

สัมฤทธิ์ผล จัดทําองคความรูในการดําเนินการ 

(3) จัดอบรมผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดอบรมเผยแพรใหความรู

เก่ียวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นบังคบัคดีใหแกประชาชน 

(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่

ไดรับมอบหมาย 

15. สถาบันพัฒนาการบังคับคดี มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี ้

(1) เสนอแนะนโยบายการพัฒนาขาราชการของกรม การวางแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาบุคลากร ตลอดจนสนับสนุน และประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนา

บุคลากรประจําป 

(2) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดอบรม พัฒนาบุคลากรของกรมบังคับคดี ใหมีความพรอม

ทั้งดานความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน 

(3) ดําเนินการอบรมบุคคลภายนอกใหมีความรูความเขาใจในภารกิจของกรมบังคับคดี

และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

(4) ศึกษา วิเคราะห เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร บริหารหลักสูตรใหเปนไป

ตามแผนงาน/โครงการ และนโยบายของกรมบังคับคดี รวมทั้งติดตามประเมินผล

การฝกอบรมและพัฒนา 

(5) ผลิตและเก ็บร ักษาเอกสาร คําบรรยาย หน ังส ือที ่ ใช ในการฝกอบรมและ

ประชุมสัมมนา 

(6) ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณในดานการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลของกรมบังคับคด ี

(7) จัดทําฐานขอมูลวิทยากร ฐานขอมูลพัฒนาบุคลากรของกรม รวมทั ้งการสรุป

ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 

(8) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่

ไดรับมอบหมาย 

16. สํานักงานบังคับทางปกครอง มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี ้

(1) ดําเนินการเกี่ยวกับการยึดทรัพยสินตามหมายบังคับคดีเพื่อบังคับใหเปนไปตาม

คําสั่งทางปกครอง 
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(2) ดําเนินการเกี่ยวกับการอายัดทรัพยตามหมายบังคับคดีเพื่อบังคับใหเปนไปตาม

คําสั่งทางปกครอง 

(3) ดําเนินการเกี่ยวกับการจําหนายทรัพยที่ยึดมาโดยวิธีการขายทอดตลาดหรือวิธีอื่น

ตามคําสั่งศาล 

(4) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําบัญชีแสดงรายการรับ – จาย และบัญชีสวนเฉลี่ยเพ่ือ

จายใหผูมีสวนไดเสียในคด ี

(5) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับ – จายเงินในคดี การบังคับทางปกครองและจัดทําบญัชี

เพ่ือควบคุมการเงินท่ีอยูระหวางดําเนินการบังคับคดีและเงินที่เก่ียวของในคด ี

(6) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารทั่วไป งานธุรการ งานธุรการคดี งานสารบรรณ งาน

รับสงหนังสือ งานวิเคราะหนโยบายและยุทธศาสตร แผนงานโครงการ งาน

บุคลากร งานพัสดุทั่วไป งานเผยแพรประชาสัมพันธ งานเดินหมายและประกาศ 

และจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดตาง ๆ  

(7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่

ไดรับมอบหมาย 

17. สํานักงานบังคับคดีจังหวัด มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี ้

(1) ดําเนินการเก่ียวกับการบังคับคดีแพง การบังคบัคดีลมละลาย และการวางทรัพยใน

จังหวัด 

(2) ดําเนินการเก่ียวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นบังคับคดี 

(3) ดําเนินการเกี่ยวกับการบังคับทางปกครอง ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง 

(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่

ไดรับมอบหมาย 

 

2.2 วิสัยทัศนและคานิยมของกรมบังคับคด ี 

2.2.1 วิสัยทัศนของกรมบังคับคดี  

 
 

 

 

 

 กรมบังคับคดีมุงปฏิบัติงานดวยความโปรงใส เปนธรรม มีการบังคับใชกฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอบังคับอยางเทาเทียมกัน มีกระบวนงานการบังคับคดี การบริหารจัดการที่ไดมาตรฐานสากล สราง
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การยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล มีมาตรฐานการใหบริการ ทั้งในสวนของกระบวนการ 

ขั้นตอนการใหบริการ ลักษณะรูปแบบการใหบริการ บุคลิกภาพของผูใหบริการ สามารถตอบสนอง

ความตองการและความคาดหวังของประชาชน สรางความประทับใจใหกับประชาชน 

2.2.2 คานิยมรวมของกรมบังคับคด ี

  

 

I : Integrity หมายถึง มีความซื่อสัตย 

A : Accountability หมายถึง มีความรับผิดชอบ 

M : Management หมายถึง การบริหารจัดการ 

L : Learning หมายถึง การเรียนรูตลอดเวลา 

E : Excellence หมายถึง มีความเปนเลิศ 

D : Digital หมายถึง การใชเทคโนโลย ี

2.3 พันธกิจของกรมบังคับคด ี
1. ใหบริการดานการบังคับคดีแพง คดีลมละลาย การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ การชําระบัญชีการวาง

ทรัพยและการไกลเกลี่ยภายหลังคําพิพากษา อยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เสมอภาค เปนธรรมและ

ตรวจสอบได 

2. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนางานบังคบัคดีแพง คดีลมละลาย การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ การ

ชําระบัญชีการวางทรัพยและการไกลเกลี่ยภายหลังคําพิพากษา ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมท้ัง

พัฒนาระบบงานสนับสนุนใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และคําส ั ่ง ท ี ่ เก ี ่ยวข องกับการบังคับคดีให ท ันสมัยและเปน

มาตรฐานสากล 

4. สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือ ระหวางหนวยงานและองคการระหวางประเทศ เพื่อนําแนว

ปฏิบัติที่ดใีนดานการบังคับคดีมาพัฒนาการดําเนินงานบังคับคดีใหมีประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาองคกรและระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ทันสมัยมาใชในการดาํเนินการ 

6. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญ มีจิตสํานึกในการบริการอยางมี

คุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน 

7. พัฒนาเครือขายและบูรณาการความรวมมือดานการบังคับคดีกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

8. เผยแพรความรูทางกฎหมายการบังคับคดี การวางทรัพย การไกลเกลี่ยภายหลังคําพิพากษา และ

กฎหมายที่เก่ียวของแกประชาชนไดเขาใจอยางทั่วถึง 
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บทที่ 3 บทวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของกรมบังคับคด ี

ขอมูลสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมบังคับคดี มาจากการศึกษาขอมูล

และสารสนเทศตาง ๆ ของหนวยงาน ทั้งจากเอกสาร จากการสัมภาษณบุคลากรในระดับผูบริหารระดับสูง 

ผู บริหารระดับกลาง และเจาหนาที ่ระดับปฏิบัติของกรมฯ ซึ ่งขอมูลที ่ไดจากการสอบถามหนาที ่ความ

รับผิดชอบของบุคคลหรือหนวยงาน ระบบงานที่เกี่ยวของในปจจุบัน ขั้นตอนการทํางาน สถานภาพระบบงาน

ที่เกี่ยวของในปจจุบัน ปญหา อุปสรรค ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคคลหรือหนวยงานใน

อนาคต รวมทั้งขอมูลการระดมความคิดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเทคนิค SWOT โดยสามารถสรุป

ภาพรวมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สรุปสถานภาพที่ไดจากการสัมภาษณ  และสรุปสถานภาพ

ที่ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังแสดงในหัวขอที่ 3.1-3.3 

3.1 ภาพรวมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมบังคับคดใีนปจจบุนั 

3.1.1 สถานภาพดานโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
กรมบังคับคดี มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจหลักสําหรับบุคลากรภายในกรมบังคับคดี และใหบริการแกประชาชนทั่วไป โดยสามารถแยก

สถานภาพดานโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปน 6 ดาน ไดแก 1) โครงสราง

พื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 2) โปรแกรมระบบเพื่อสนับสนุนการทํางาน 3) โครงสรางพื้นฐาน

ระบบเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย 4) ระบบเครือขายสื่อสารขอมูล 5) สถานภาพศูนยคอมพิวเตอร 

(Data Center) และ 6) ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย มีรายละเอียดดังนี ้

3.1.1.1 โครงสรางพ้ืนฐานเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

กรมบังคับคดีมีเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เพื่อใชสําหรับสนับสนุนการทํางานและ

ใหการบริการตาง ๆ ผานเครือขายคอมพิวเตอร รวมทั ้งเพื่อรองรับการทํางานของระบบ

สารสนเทศตาง ๆ โดยการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายของกรมบังคับคดีนั้นเปนลักษณะ

การรวมศูนย กลาวคือ เครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่กรมฯ มีอยูทั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

ที่มีหนาที ่สนับสนุนการทํางานทั ่วไป และเครื ่องคอมพิวเตอรแมขายที ่ใหบริการระบบ

สารสนเทศ ไดถูกติดตั้งไว ณ ศูนยคอมพิวเตอร กรมบังคับคด ีและยังมีเครื่องคอมพิวเตอรแม

ขายที่ใหบริการระบบสารสนเทศบางสวนที่ใชบริการระบบคลาวดภาครัฐ (Government 

Cloud) โดยระบบทั้งหมดทํางานรวมกันเพื่อใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารแกบุคลากรของกรมฯ และประชาชนทั่วไป ทําใหเจาหนาที่และประชาชนสามารถใช

บริการระบบสารสนเทศและระบบสนับสนุนการทํางานตาง ๆ ผานระบบเครือขายที่มีอยูได

ทั่วประเทศ การจัดวางเครื่องคอมพิวเตอรแมขายในลักษณะรวมศนูยและการใชระบบคลาวด

ภาครัฐทําใหสามารถบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรตาง ๆ ไดสะดวก ประหยัดเวลาและ
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คาใชจายในการดําเนินงาน และไมทําใหเกิดความซํ ้าซอนของระบบ ลดการลงทุนและ

คาใชจายในการดูแลรักษา โดยการเชื่อมตอทางตรรกะของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเพ่ือ

รองรับระบบสารสนเทศของกรมฯ มีการเชื่อมตอทางตรรกะตามสถาปตยกรรมแบบ 3 Tiers 

ดงัแสดงในรูปที่ 3.1 

 

แมขายเว็บ แมขายแอปพลิเคชัน

เครือขาย

กรมบังคับคดี

แมขายบริหารจัดการ

ฐานขอมลู

ผูใช

 

รูปที่ 3.1 การเชื่อมตอทางตรรกะของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายตามสถาปตยกรรมแบบ 3 Tier ของกรมบังคับคดี 

จากรูปที่ 3.1 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่รองรับระบบสารสนเทศของกรมฯ จะ

แบงเปน 3 สวน ดังนี้ สวนที่เชื่อมตอกับผูใชโดยตรง คือ แมขายเว็บ สวนการคํานวณและ

ประมวลผล คือ แมขายแอปพลิเคชัน และสวนของฐานขอมูล คือ แมขายบริหารจัดการ

ฐานขอมูล แตอยางไรก็ตามในทางกายภาพเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเหลานี้อาจจะเปน

เครื ่องเดียวกันหรือไมก็ได โดยในปจจุบันเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่กรมฯ มีใชงานอยู

แบงเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ เครื่องแมขายของกรมบังคับคด ีท่ีเนนการใหบริการสนับสนุนการ

ทํางานภายในของกรมบังคับคดี และเครื่องคอมพิวเตอรแมขายจากระบบคลาวดภาครัฐ 

ปจจุบันกรมบังคับคดีมีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายของกรมบังคับคดเีองเพ่ือรองรับการทํางาน

ของระบบบริหารจัดการฐานขอมูลหลักของกรมบังคับคดี ระบบบริหารจัดการเว็บและแอป

พลิเคชนั ดังแสดงในตารางท่ี 3.1 

ตารางที่ 3.1 รายการเครื่องคอมพิวเตอรแมขายของกรมบังคับคดี 

ลําดับ ย่ีหอ/รุน คุณลักษณะหลกั ระบบปฏิบัตกิาร หนาที่ 

1-9 HP/DL360 Gen9 - หนวยความจําหลัก 64 GB  

- หนวยจัดเก็บขอมูล 1.8 TB 

vmware ESXi  hypervisors 

10-11 HP/DL360 Gen9 - หนวยความจําหลัก 128 GB 

- หนวยจัดเก็บขอมูล 1.8 TB 

vmware ESXi  hypervisors 

12-29 HP/DL160 Gen9 - หนวยความจําหลัก 32 GB 

- หนวยจัดเก็บขอมูล 1 TB 

vmware ESXi  hypervisors 

30-31 HP/Simplivity 380 

Gen10 

- หนวยความจําหลัก 256 GB 

- หนวยจัดเก็บขอมูล 9.6 TB 

vmware ESXi  hypervisors 

32-34 EDELL/560F - หนวยความจําหลัก 128 GB 

- หนวยจัดเก็บขอมูล 11.52 TB 

vmware ESXi  hypervisors 
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ลําดับ ย่ีหอ/รุน คุณลักษณะหลกั ระบบปฏิบัตกิาร หนาที่ 

35 HP9000/rp7440 N/A N/A Database Server 

36 HP9000/rp3440 N/A N/A GDX Server 

37 HP9000/rp4440 N/A N/A BI Server 

38 HP9000/rp4410 N/A N/A Backup Server 

39 HP9000/DL360 N/A N/A Report Server 

ตารางที่ 3.1 รายการเครื่องคอมพิวเตอรแมขายของกรมฯ (ตอ) 

ลําดับ ย่ีหอ/รุน คุณลักษณะหลกั ระบบปฏิบัตกิาร หนาที่ 

40 HP/EVA4100 N/A N/A Storage Server 

41 Oracle/SPARC T5-2 N/A N/A Database Sever  

42 Oracle/SPARC T5-2 N/A N/A Database Sever  

43 Oracle/X4-2 N/A N/A Backup Sever  

44 Oracle/T5-2 N/A N/A Application Sever  

45 Oracle/X4-2 N/A N/A Report Sever  

46 Oracle/Blade6000 N/A N/A Blade Sever  

47 Fujitsu/RX2540M2 N/A N/A Security Sever  

เนื่องจากกรมบังคับคดี มีโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทํางาน

ภายในหนวยงานอยางตอเนื่อง โดยแตละโครงการมีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

ขนาดเล็กมาพรอมกัน ดังนั ้นภายในศูนยคอมพิวเตอรของกรมบังคับคดี จึงมีเครื ่อง

คอมพิวเตอรขนาดเล็กเพื่อรองรับการทํางานของระบบสารสนเทศของแตละโครงการรวม

เปนจํานวนมาก ซึ ่งการมีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายจํานวนมากนี ้สงผลใหเกิดความ

ยากลําบากในการบริหารจัดการ เชน การเฝาดูการทํางานของเครื่องแตละเครื่อง การบริหาร

ทรัพยากรของแตละเครื่อง การใชทรัพยากรรวมกัน การวิเคราะหและหาทางแกไขระบบเมื่อ

เกิดปญหา และการปรับปรุงรุนของระบบปฏิบัติการและโปรแกรมปองกันไวรัส เปนตน 

นอกจากนี้ยังมีปญหาในเรื่องของระบบไฟฟาและระบบสํารองไฟที่ตองใชเพ่ิมข้ึนเมื่อมีจํานวน

เครื่องมากขึ้น ซึ่งทําใหเสียคาใชจายในการใชไฟฟาและการเพิ่มกําลังไฟใหกับระบบสํารอง

ไฟฟาเพิ่มขึ้น รวมทั้งการมีเครื่องจํานวนมากในศูนยคอมพิวเตอรทําใหเกิดความรอนมากขึ้น 

ซึ่งสงผลตอระบบปรับอากาศภายในหองที่ตองทํางานหนักข้ึนและเกิดความสิ้นเปลืองมากข้ึน

เชนเดียวกัน ดังนั้นกรมบังคับคดีจึงควรพิจารณาใหมีการบูรณาการเครื่องคอมพิวเตอรแม

ขายที่มีอยูเพ่ือลดปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาว 
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นอกจากนี้ถึงแมกรมบังคับคดมีีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเพ่ือสนับสนุนการทํางาน

ทั่วไปและรองรับระบบสารสนเทศอยูจํานวนหนึ่งซึ่งคอนขางเพียงพอตอการใชงาน แตเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขายที่มีอยูเหลานั้นมีการใชงานมานาน ซึ่งอายุการใชงานโดยทั่วไปของเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขายจะอยูประมาณ 5 ถึง 7 ป เนื่องดวยเมื่อเครื่องคอมพิวเตอรแมขายมีอายุ

การใชงานที่มากขึ้นก็จะมีโอกาสเกิดการชํารุดเสียหายไดมากขึ้นและเมื่อมีการ Update 

ระบบปฏิบัติการ หรือ Application Program ตาง ๆ มักจะมีการใชทรัพยากรของเครื ่อง

คอมพิวเตอรแมขาย เชน หนวยความจํา หนวยประมวลผล (CPU) และพื้นที่จัดเก็บขอมูล 

(Storage) มากยิ่งขึ้น จึงทําใหเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใชงานอยูจํานวนหนึ่งมีทรัพยากร

ไมเพียงพอ ดังนั้นเพื่อใหเครื่องคอมพิวเตอรแมขายสามารถรองรับระบบสารสนเทศเดิมได

อยางมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับระบบสารสนเทศที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น รวมถึงเปน

การลดความเสี่ยงที่เครื่องคอมพิวเตอรแมขายจะเกิดการชํารุดเสียหาย จึงควรจัดหาเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขายที่ทันสมัยและมีสมรรถนะที่สูงขึ้นมาทํางานทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร

แมขายเดิมที่หมดอายุการใชงาน 

3.1.1.2 โปรแกรมระบบเพ่ือสนับสนุนการทํางาน 

กรมบังคับคดีมีการติดตั ้งโปรแกรมระบบบนเครื ่องคอมพิวเตอรแมข ายเพ่ือ

สนับสนุนการทํางานตาง ๆ ซึ่งสามารถแบงเปน 3 กลุม ไดแก 

- ระบบบริหารจัดการฐานขอมูล เปนโปรแกรมระบบที่ชวยในการจัดเก็บและ

บริหารขอมูลตาง ๆ ที่กรมบังคับคดใีชในการทํางานและใหบริการประชาชน  

- โปรแกรมสนับสนุนดานเครือขายเปนแมขายที ่ใหบริการพื ้นฐานที ่จําเปน

สําหรับการรับ-สงขอมูลผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ประกอบไปดวย แม

ขายตาง ๆ เชน ระบบบริหารจัดการเว็บและ Gateway เปนตน 

- แมขายดานการรักษาความมั่นคง เปนแมขายที่มีหนาที่ตรวจสอบและปองกัน

ภัยคุกคามตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบหรือขอมูลสําคัญของกรมฯ โดยกรม

บังคับคดีมีแมขายในกลุมนี้อยูหลายเครื่อง เชน แมขาย Anti-Virus แมขาย 

Patch Update รวมถึงแมขายสําหรับบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอรและ

เครือขาย 

3.1.1.3 โครงสรางพ้ืนฐานระบบเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย 

กรมบังคับคดีมีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายใหกับเจาหนาที่ทั่วประเทศ

เพื่อใชในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนโดยเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายและเครื่องพิมพ 

จะกระจายอยูตามสํานักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ แตหากเปรียบเทียบกับจํานวน

บุคลากรของกรมบังคับคดีที่เพิ่มขึ้นตามภาระงานที่เปลี่ยนไป จะเห็นไดวาจํานวนเครื่อง
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คอมพิวเตอรลูกขายที่มีอยูไมเพียงพอตอการใชงานในแบบหนึ่งคนตอหนึ่งเครื่อง และดวย

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สถานการณ Covid-19) ท่ี

ตองมีการปฏิบัติงานที่บานเปนบางชวงเวลา จึงเห็นควรดําเนินการสํารวจวิเคราะหถึงความ

ตองการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอรที่เหมาะสม และควรมี

โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรชุดใหมเพ่ือใหเหมาะสมและเพียงพอตอการใชงาน 

 

 

3.1.1.4 ระบบเครือขายสื่อสารขอมูล 

กรมบังคับคดีเปนหนวยงานที่มีสํานักงานอยูทั ่วประเทศโดยมีระบบสารสนเทศที่

สนับสนุนการปฏิบัติงานสวนใหญอยูที่สวนกลาง ดังนั้นเพื่อใหสํานักงานสาขาสามารถใชงาน

ระบบสารสนเทศได รวมทั ้งสามารถแลกเปลี ่ยนขอมูลระหวางสํานักงานและหนวยงาน

ภายนอกได กรมฯ จึงไดพัฒนาระบบเครือขายสื่อสารขึ้นโดยระบบเครือขายมีใชงานอยูใน

ปจจุบันสามารถแบงไดดังนี ้

ก) เครือขายภายใน (Local Area Network: LAN) 

จากการสํารวจเก็บขอมูลโครงสรางขายสายภายในของกรมบังคับคดี

สวนกลาง มีลักษณะทางกายภาพเปนอาคารจํานวน 3 อาคาร ไดแก อาคารกรมบังคับคดี 

อาคาร 25 ป และอาคารอสีติพรรษ ซึ่งไดทําการเชื่อมตอเครือขายระหวางอาคารเขาดวยกัน

โดยใชสายใยแกวนําแสง สวนการเชื่อมตอเครือขายภายในอาคารในแตละชั้นที่มีระยะทางไม

ไกลจะใชสายตีเกลียวคู (UTP)  

สําหรับศูนยคอมพิวเตอรซึ่งตั้งอยูที่ชั้น 3 อาคารอสีติพรรษ มี Core Switch 

เปน Cisco WS6500 จํานวน 2 เครื่อง และมี Aruba 2530 ทําหนาที่ในการเชื่อมในแตละ

อาคาร เครอืขาย WAN เชื่อมตอโดย Cisco ASR1001-X สวน Internet เชื่อมตอโดย Cisco 

3945 และในสวนของ Server Switch เชื่อมตอโดย Cisco 2921 ภายในศูนยคอมพิวเตอร 

ภาพรวมสถาปตยกรรมระบบเครือขายภายในของกรมฯ แสดงไดดังรูปที่ 3.2 
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รูปที่ 3.2 ภาพรวมสถาปตยกรรมระบบเครือขายภายในกรมบังคับคดี 

จากการวิเคราะหระบบเครือขายของกรมบังคบัคดีที่สวนกลางพบวา มีการจัด

วางเปน 3 ลําดับชั ้น กลาวคือ ชั ้น Access Layer ที ่เปนจุดเชื ่อมตอไปยังผู ใชงาน ชั้น 

Distribution Layer ที่เปนจุดรวมของอุปกรณ Access Layer หลาย ๆ ตัว และชั้น Core 

Layer ที่เปนศูนยรวมหลักของเครือขายทั้งหมดดังแสดงในรูปที่ 3.3 ซึ่งการวางเครือขายให

เปนลําดับชั้นจะชวยใหการรับ-สงขอมูลผานเครือขายและการบริหารจัดการเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ และการเชื่อมตอดังกลาวยังเปนแบบ Redundant ระหวาง Distribution 

Layer กับ Core Layer กรณีที่เกิดการชํารุดบางสวนจะไมทําใหเครือขายภายในอาคารทุก

อาคารเกิดการหยุดชะงัก 
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รูปที่ 3.3 ระดับชั้นของระบบเครือขายสวนกลาง 

ข) ระบบเครือขายงานบริเวณกวาง (WAN) 

กรมบังคับคดีมีเครือขายงานบริเวณกวาง (WAN) ที่ใชในการเชื ่อมตอกับ

สํานักงานบังคับคดีจังหวัด โดยกรมบังคับคดีไดเชาใชบริการแบบ Multi-Protocol Label 

Switching (MPLS) ประกอบดวย เครือขาย WAN สวนกลางความเร็วรวม 900/900 Mbps 

และสวนสํานักงานบังคับคดีจังหวัด แบงตามขนาดสํานักงาน เชน สํานักงานขนาดเล็ก

ความเร็ว 6/6 Mbps ขนาดกลาง ความเร็ว 10/10 Mbps ขนาดใหญ ความเร็ว 30/30 

Mbps ซึ่งสามารถแสดงการเชื่อมตอไดดังรูปที่ 3.4 
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รูปที่ 3.4 ภาพการเชื่อมตอเครือขายงานบริเวณกวาง (WAN) 

ค) เครือขายเชื่อมตออนิเทอรเน็ต 

กรมบังคับคดีมีชองทางที ่ใชในการเชื ่อมตออินเทอรเน็ต 2 เสนทางจาก        

ผ ู  ให บร ิการอินเทอรเน็ตคนละรายกัน ทําใหกรมฯ มีเส นทางสํารองในการเชื ่อมตอ

อินเทอรเน็ต เมื่อเสนทางใดเสนทางหนึ่งไมสามารถใชงานได ลดความเสี่ยงที่ระบบจะไม

สามารถใหบริการประชาชนที่เขาใชงานผานชองทางอินเทอรเน็ตได สวนการเชื ่อมตอ

อินเทอรเน็ตของสํานักงานสาขานั้น สํานักงานสาขาแตละแหงจะตองเชื่อมตออินเทอรเน็ต

โดยผานเครือขายงานบริเวณกวาง (WAN) เขามาที่สวนกลาง เพื่อใหสามารถบริหารจัดการ

ดานความมั่นคงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ง) เครือขายเชื่อมตอกับหนวยงานภายนอก 

กรมบังคบัคดีมีการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานภายนอกผานเครือขายสื่อสาร

ขอมูลภาครัฐ (GIN) ซึ ่งเปนเครือขายภาครัฐ เพื ่อใชในการแลกเปลี ่ยนขอมูลระหวาง

หนวยงานภาครัฐ ทําใหกรมบังคับคดีสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานภายนอกได

สะดวกและเปนไปตามมาตรฐาน โดยการใชขอมูลดังกลาวรวมกันจะเปนประโยชนตอการ

ทํางาน ทําใหมีความถูกตองของขอมูลสูงขึ้น ลดภาระในการบันทึกขอมูลซํ้าซอน นอกจากนี้

ยังเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนไดอีกดวย โดยหนวยงานท่ีกรมบังคับคดีไดทํา

การแลกเปลี่ยนขอมูลมีทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชนดังนี ้
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- กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

- ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center: DXC) 

- ธนาคารตาง ๆ  

3.1.1.5 สถานภาพศูนยคอมพิวเตอร (Data Center) 

ศูนยคอมพิวเตอรของกรมบังคับคดีตั้งอยูที่อาคารอสีติพรรษ ชั้น 3 โดยแบงพื้นที่

ของหองออกเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ สวนของหองสําหรับระบบไฟฟา และสวนของหอง

สําหรับอุปกรณเครือขาย เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ซึ่งประกอบดวย 

ก) ระบบสํารองไฟฟา 

ศูนยคอมพิวเตอร กรมบังคับคดี มีระบบสํารองไฟฟากลางสําหรับเครื ่อง

คอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขาย แตไมเพียงพอที่จะจายไฟฟาเลี้ยงอุปกรณทั้งระบบ 

ทําใหตองจัดหาอุปกรณสํารองไฟขนาดเล็กมาเพิ่มเติม การใชเครื่องสํารองไฟขนาดเล็กนั้นทํา

ใหระบบไฟฟามีความซับซอนมากยิ่งขึ้น จึงทําใหมีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในการ

บริหารจัดการและยังทําใหสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟามากกวาปกต ิ

ข) ระบบปรับอากาศ  

กรมบังคับคดีติดตั้งระบบปรับอากาศในศูนยคอมพิวเตอรทั้งในสวนพื้นที่หอง

คอมพิวเตอรแมขาย และหองอุปกรณเครือขาย โดยมีการจัดแนวทิศทางการไหลของอากาศ

ภายในหองไดดพีอสมควร  

ค) ระบบความมั่นคงทางกายภาพ  

ศูนยคอมพิวเตอร กรมบังคับคดีมีการติดตั ้งระบบตรวจสอบลายนิ ้วมือ 

สําหรับเจาหนาที่ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เขาออกพื้นที่และมีระบบ

บันทึกภาพ เพื ่อการเฝาระวังการเขาพื้นที่ของศูนยคอมพิวเตอรอยู แลว ซึ่งเพียงตอการ

ควบคุมทางเขาสูศูนยคอมพิวเตอร อยางไรก็ตามอาคารท่ีตั้งศูนยคอมพิวเตอรของกรมบังคับคดี 

เปนพื ้นที ่ท ี ่ถูกใชงานรวมกับสําน ักงานสวนอื ่นดวย จึงทําใหง ายตอการเขาถึงศ ูนย

คอมพิวเตอรจากบุคคลที่ไมเก่ียวของไดดวย ซึ่งถือวาเปนความเสี่ยงที่สูง 

3.1.1.6 ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

จากการประเมินสถานะดานระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของกรมบังคับคดี

ตามมาตรการที ่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไดกําหนดไวเกี่ยวกับบทบัญญัติ 

โครงสรางพื้นฐานสําคัญของประเทศ หรือ Critical Infrastructure ที่ผานมานั้น กรมบังคับคดี

จัดอยูในกลุมท่ีมีความจําเปนระดับเครงครัดซึ่งจําเปนตองยึดหลักสากลที่มีการยอมรับแลวทั่ว
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โลก ทําใหมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปฏิบัติตามมาตรฐานดานความมั่นคงปลอดภัยของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปญหาดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยใหกับสารสนเทศมีความวิกฤติเพิ่มขึ้นทั้ง

ในประเทศและตางประเทศ อีกทั้งยังมีแนวโนมท่ีจะสงผลกระทบตอกรมบังคับคดีมากข้ึน ทํา

ใหกรมบังคับคด ีตลอดจนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ที่มีการดําเนินงานใด ๆ 

ในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกสผานระบบสารสนเทศของกรมบังคับคดี ตองรวมกันปองกัน

ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะที่ไมถูกตองและ

การถูกคุกคามจากภัยตาง ๆ กรมบังคับคดีจึงควรมีการดําเนินจัดการดานระบบความมั่นคง

ปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยยึดหลักมาตรฐาน (Standard) ที่เปนสากล เชน 

มาตรฐาน ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 17799 เปนตน เพื่อใหครอบคลุมดานการรักษา

ความมั ่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและปองกันภัยคุกคามตาง ๆ ที่มีอยูใน

ปจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต เนื่องจากกรมบังคับคดีมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ

โปรแกรมประยุกตใหม ๆ เพื ่อสนับสนุนการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสที ่รวดเร็วใหกับ

ประชาชนทั่วไปและหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ  

ปจจุบันกรมบังคับคดีเล็งเห็นถึงความสําคัญที่จะนํากฎหมาย ขอบังคับตาง ๆ มา

บังคับใชกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในสวนที่ตองกระทํา และในสวนที่ตองงดเวนการ

กระทํา เพื่อชวยใหการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ มีความมั่นคงและมีความ

นาเชื่อถือ โดยกรมฯ ไดมีการประกาศ “นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั ่นคง

ปลอดภัยดานสารสนเทศของกรมบังคับคดี” เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ซึ่งเปนสวนสําคัญ

ของระบบรักษาความมั่นคงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหองคกรมีกรอบแนวทางในการ

พัฒนาระบบและบริหารจัดการระบบตาง ๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหสามารถลด

ความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามตาง ๆ และทําใหการดําเนินการตาง ๆ ของกรมฯ เปนไปอยาง

มั่นคง แตอยางไรก็ตาม ประกาศดังกลาวเปนเพียงหนึ่งในมาตรฐานสากลเทานั้น ดังนั้นจึง

ควรมีการจัดทําโครงการเพ่ือประเมินและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไป

ตามมาตรฐานสากลตอไป 

3.1.2 สถานภาพดานระบบสารสนเทศในปจจุบัน 
ปจจุบันกรมบังคับคดีมีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจหลัก ไดแก การบังคับ

คดีแพง คดีลมละลาย การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ การชําระบัญชี การประเมินราคาทรัพย การไกล

เกลี่ยขอพิพาท การยึด อายัด และจําหนายทรัพย ที่ใหบริการประชาชน หนวยงานภายนอก รวมถึง

บุคลากรของกรมทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค สําหรับระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานดานการวาง

ทรัพย อยู ในระหวางการดําเนินการ โดยระบบสารสนเทศดังกลาว เปนระบบที่พัฒนาโดยศูนย
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) และ ระบบที่มีการวาจางบริษัทพัฒนา (Outsourcing) 

นอกเหนือจากระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานตามภารกิจหลักของกรมฯ ยังมีระบบสารสนเทศที่

สนับสนุนงานภายในกรมฯ ไดแก ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Memo) ระบบ Back Office ซึ่ง

ประกอบไปดวย งานบัญชี การเงิน แผนงาน/งบประมาณ งานบุคลากร เปนตน สําหรับระบบ Back 

Office ยังไมไดมีการใชงานระบบเต็มรูปแบบเนื่องจากอยูในระหวางตรวจรับ จะเห็นไดวากรมบังคับ

คดี เปนหนวยงานที่ใหความสําคัญกับเทคโนโลยีดิจิทัล และมีระบบสารสนเทศครอบคลุมทั้งภารกิจ

หลักและภารกิจสนับสนุน ดังนี ้

3.1.2.1 ระบบสารสนเทศของกรมที่ใหบริการประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสีย หนวยงาน

ภายนอก และบุคลากรของกรม ที่มีการใชงานในปจจุบัน เพื่อสนับสนุนงานตาม

ภารกิจของกรมฯ ดังแสดงในตารางท่ี 3.2  

ตารางที่ 3.2 รายชื่อระบบสารสนเทศที่มีการใชงาน  

ลําดับ ชื่อระบบ ภารกิจ 

1 ระบบยื่นคํารองบังคับคดีแพง 

งานดานการบังคับคดีแพง 

2 ระบบงานบังคับคดีแพง ประกอบดวย ระบบงานบังคับคดี

แพงเกาและแพงใหม ปจจุบันมีโครงการปรับปรุงแกไข

ระบบงานบังคับคดีแพงเพื ่อรองรับกฎหมายใหม ซึ่งอยู

ระหวางดําเนินการ 

3 ระบบตรวจอายัดเงนิในคดี (LED Debt InFo) 

4 ระบบยื่นคําขอรับชําระหนี้ บังคับคดีลมละลาย 

งานดานการบังคับคดลีมละลาย 

5 ระบบงานบังคับคดีลมละลาย ประกอบดวย ระบบงาน

บังคบัคดีลมละลายเกาและลมละลายใหม  

6 ระบบตรวจสอบเจาของสํานวนคดีลมละลาย 

7 ระบบตรวจลมละลาย (LED ABC) 

8 ระบบประกาศเจาพนักงานพิทักษทรัพย 

9 ระบบสอบถามสถานะคด ี

งานดานการบังคับคดีแพงและการบังคับ

คดีลมละลาย 

10 ระบบรับจองคิวดานการบังคบัคดลีวงหนา (LED Queue) 

11 ระบบประเมินราคาทรัพย 

12 ระบบยื่นคําขอรับเงนิผานบัญชีธนาคาร 

13 ระบบคนหาทรัพยขายทอดตลาด (LED Property) 

14 ระบบรายงานผลการขายทอดตลาด 

15 ระบบลงทะเบียนซื้อทรัพยลวงหนา 

16 ระบบถายทอดสดการประมูลทรัพย (LED Streaming) 

17 ระบบศูนยกลางทรัพยสินลูกหนี ้
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ตารางที่ 3.2 รายชื่อระบบสารสนเทศที่มีการใชงาน (ตอ) 

ลําดับ ชื่อระบบ ภารกิจ 

18 ระบบยื่นคําขอรับชําระหนี้ ฟนฟูกิจการของลูกหนี ้

งานดานการฟนฟูกิจการลูกหนี ้

19 ระบบงานฟนฟูกิจการ  

(ขณะนี้อยูในระหวางตรวจรับระบบในระยะที่ 3 เปนการ

พัฒนาระบบใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลกับระบบงานบังคับ

คดีแพง 

20 ระบบงานลงมติฟนฟูกิจการลูกหนี้ 

21 ระบบยื่นคํารองขอไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี งานดานการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

ชั้นบังคับคดี 22 ระบบไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี 

23 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Memo) 

งานภายในกรม 

24 ระบบ เร ี ยกรายง านแจส เปอร   (Jaspersoft Report 

System) 

25 ระบบ e-Meeting 

26 ระบบ Back Office Online Systems ประกอบดวย งาน

พัสดุ งานนโยบาย แผนงาน งบประมาณ งานกองคลัง งาน

บัญชี การเงิน และงานบุคลากร ปจจุบันระบบดังกลาวอยู

ในระหวางการตรวจรับ 

3.1.2.2 ระบบสารสนเทศของกรมฯ ที่ไดรับงบประมาณ และอยูในระหวางการพัฒนาหรือ

อยูในระหวางดําเนินการวาจางบริษัททําการพัฒนา ดังแสดงในตารางที่ 3.3 

ตารางที่ 3.3 รายชื่อระบบสารสนเทศที่ดําเนินการที่ในระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

ลําดับ ชื่อระบบ ปที่ไดรับงบประมาณ 

1 ระบบเจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชน 2561 

2 ระบบการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบ/กํากับดูแลผูทําแผน 

ผูบริหารแผน 

2562 

3 ระบบวางทรัพยอิเล็กทรอนิกส 2563 

4 ระบบ e-Offering 2563 

นอกเหนือจากระบบสารสนเทศที่ม ีการใชงานภายในกรมฯ แลว ยังมีระบบ

สารสนเทศของหนวยงานภายนอกท่ีบุคลากรของกรมฯ มีการใชงานเพ่ือสนับสนุนการทํางาน 

ดังนี้ 

● ระบบบริหารทร ัพยากรบุคคล (DPIS) ใหม  ส ําน ักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) 
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● ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (DPIS) เกา สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) 

● ระบบ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

(สํานักงาน ก.พ.) 

● ระบบการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

● ระบบบร ิหารการเง ินการคล ังภาคร ัฐแบบอ ิ เล ็กทรอน ิกส   (GFMIS) 

กระทรวงการคลัง  

● ระบบจัดซื้อจัดจาง (e-GP) กรมบัญชีกลาง 

● ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพง กรมบัญชีกลาง 

● ระบบประกาศราชกิจจานุเบกษา สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจา

นุเบกษา 

ดานการแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานภายนอก ปจจุบันกรมฯ มีระบบหรือ Web 

Service ที่ใหบริการขอมูลกับหนวยงานภายนอก และอนุญาตใหเชื่อมตอผานระบบเพื่อรบั-

สงขอมูล ไดแก 

● ระบบตรวจสอบขอมูลบุคคลลมละลาย ที่เปดใหสหกรณออมทรัพย หรือ 

หนวยงานที่ไดรับอนุญาตสามารถเขามาตรวจสอบขอมูลบุคคลลมละลายได 

● ระบบศูนยกลางทรัพยสินลูกหนี้ ที่เปดใหนายหนาซื้อ-ขายทรัพย (Broker) 

เขามาตรวจสอบคําสั่งพิทักษทรัพยของกรมบังคบัคดีได 

● ระบบรายงานผลการขายทอดตลาด 

● ระบบคนหาหมายบังคับคดีจากศาลยุติธรรม (ปจจุบันสามารถเชื่อมโยงกับ

ศาลยุติธรรม 4 แหง) 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความพรอมที่จะเชื่อมโยงกับหนวยงาน

ภายนอก ไมไดมีขอจํากัดในทางเทคนิค แตอาจมีบางหนวยงานที่ยังไมสามารถดําเนินการ

แลกเปลี่ยนขอมูลผานระบบไดหรือเชื่อมตอไดอยางจํากัด เนื่องจากติดขัดในเรื่องขอกฎหมาย

และสิทธิ์ในเรื่องการเขาถึงขอมูล ทําใหยังคงตองมีการประสานงานขอขอมูลผานการสง

หนังสือเปนลายลักษณอักษร อาทิ 

● กรมท่ีดิน 

● หนวยงานภายในของกระทรวงยุติธรรม เชน กองกฎหมาย กองตางประเทศ 

สํานักงานปลัดกระทรวง 

● กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

● สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

● สํานักงานอัยการสงูสุด 
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3.1.2.3 สรุปสถานภาพดานระบบสารสนเทศปจจุบัน 

กรมบังคับคดีมีระบบสารสนเทศที่ใหบริการแกประชาชน ผู มีส วนไดสวนเสีย 

ครอบคลุมตามภารกิจหลักของกรมบังคับคดี เชน ระบบงานบังคับคดีแพง ระบบงานบังคับ

คดีลมละลาย ระบบงานฟนฟูกิจการลูกหนี้ ระบบไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี เปนตน 

ระบบสารสนเทศที่ใชอยูปจจุบันมีทั้งระบบสารสนเทศที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ศท.) เปนผูพัฒนาและบํารุงรักษา และระบบสารสนเทศท่ีมีการวาจางบริษัท

พัฒนา (Outsourcing) ระบบสารสนเทศของกรมบังคับคดีแตละระบบถูกพัฒนาขึ้นในแตละ

ชวงเวลา เชน บางระบบมีการพัฒนาและใชงานมานาน อาทิ ระบบงานบังคับคดีแพง 

ระบบงานบังคับคดีลมละลาย ซึ่งถือเปนระบบงานหลักของกรมบังคับคดี และมีการปรับปรุง

ระบบอยางตอเนื่อง บางระบบเปนระบบที่มีการพัฒนาขึ้นใหมเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรม 

หรือพัฒนาขึ้นเพ่ือปรับปรุงการบริการ หรืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน ดังจะเห็นได

จากสถานการณ Covid-19 ประชาชนไมสามารถเดินทางมายื่นเรื่อง/คํารองตาง ๆ ที่กรมได 

กรมบังคบัคดีจึงไดมีการปรับรูปแบบการใหบริการ โดยพัฒนาระบบยื่นคาํรองอิเล็กทรอนิกส 

(e-Filing) เพื่อใหบริการประชาชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ทําใหปริมาณคํารองในชวง

สถานการณ Covid-19 มีเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก สงผลใหทั้งการดําเนินการของเจาหนาท่ี

และการประมวลผลระบบสารสนเทศตาง ๆ ของกรมในภาพรวมคอนขางชา 

ที ่ผ านมาระบบสารสนเทศแตละระบบของกรมบังคับคดีไดถ ูกพัฒนาขึ ้นเพ่ือ

สนับสนุนการทํางานตามภารกิจนั้น ๆ แบบอิสระตอกัน ทําใหยังไมสามารถเชื่อมโยงขอมูล 

หรือยังไมสามารถใชงานขอมูลรวมกันได ขาดการบูรณาการขอมูล เชน ขอมูลลูกหนี้ ขอมูล

เจาหนี้ ขอมูลทรัพยสินในคดีที่อาจเก่ียวของทั้งในคดีแพง คดีลมละลาย เปนตน รวมถึงยังไม

มีการกําหนดมาตรฐานขอมูลเพื่อใหเปนไปในแนวทางเดียวกันในการพัฒนาระบบที่พรอม

สําหรับการบูรณาการและการใชขอมูลรวมกัน  

แนวทางในอนาคตเมื่อมีการใชระบบงานที่พัฒนาขึ้นใหม ควรสามารถใหใชขอมูล

รวมกันได หรือเชื่อมโยงขอมูลระหวางระบบสารสนเทศได อยูภายใตการดูแลและกํากับของ

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร โดยจะตองมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเพื่อใช

เทคโนโลยี Web Service หรือ API และควรมีการปรับปรุงระบบใหเกิดการใชฐานขอมูล

กลาง (Master Data) การกําหนดมาตรฐานการเชื่อมโยงขอมูลที่ชัดเจน รวมถึงการกําหนด

มาตรฐานอื่น ๆ การกําหนดสิทธิ์การเขาใชงาน เพื่อใหระบบทํางานไดรวมกัน และทําให

ระบบสารสนเทศของกรมฯ มีความสมบูรณเกิดประสิทธิภาพ ลดงานที่ซํ้าซอนและเกิดขอมูล

ที่สอดคลองกันในแตละระบบ 

นอกจากนี้การดําเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศอาจเกิดขึ้นไดจากการปรับปรุง

กฎหมาย คําสั่ง ระเบียบปฏิบัติ เพื ่อลดขั ้นตอนการดําเนินการตาง ๆ ใหเหมาะสมกับ
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สถานการณประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป การเปลี ่ยนแปลงแนวปฏิบัติที ่ทางกรมบังคับคดี 

ให บร ิการประชาชน ผู ม ีส วนได เสีย เพ ื ่อให ได ร ับความสะดวกมากขึ้น รวมถึงการ

ประชาสัมพันธเชิงรุกถึงการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการบริการตาง ๆ การแนะนํา อบรม การใช

งานระบบสารสนเทศของกรมบังคับคดอียางตอเนื่องและเขาถึงทุกกลุมเปาหมาย 

ดานการแลกเปลี่ยนขอมูลและการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานภายนอก จะตองมี

การปรับปรุงระบบของหนวยงานภายนอกที่จะมาใชประโยชนขอมูลของกรมบังคับคดี โดย

กรมบังคับคดีจะตองแจงมาตรฐานของการเชื่อมโยงขอมูล ทั้งโครงสรางพื้นฐานโปรโตคอล 

การเข ารห ัส การก ําหนดขอก ําหนดการใช บร ิการเว ็บ (Web Service Description 

Language) เพื ่อให หนวยงานภายนอกปรับปรุงโปรแกรมของตน อยางไรก็ตามศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารไดจัดทําโครงการการพัฒนาระบบเพื ่อบูรณาการ

ฐานขอมูลดานการบังคับคดีกับหนวยงานภายในและภายนอก เปนโครงการที ่ได รับ

งบประมาณป พ.ศ. 2562 เพื่อบูรณาการขอมูลระหวางระบบสารสนเทศของกรมบังคับคดี

กับหนวยงานภายนอก และโครงการดังกลาวอยูระหวางการดําเนินการ 

3.1.3 สถานภาพดานการใชขอมูลในปจจุบัน 
กรมบังคับคดีกอตั้งมากวา 48 ป มีพันธกิจหลักในการใหบริการดานการบังคับคดีแพง คดี

ลมละลาย การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ การชําระบัญชีการวางทรัพยและการไกลเกลี่ยภายหลังคํา

พิพากษา และพันธกิจในการพัฒนาและเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และคําสั่ง ที่เกี่ยวของกับการ

บังคับคดี การวางทรัพย การไกลเกลี่ยภายหลังคําพิพากษา และกฎหมายที่เกี่ยวของใหทันสมัย และ

เปนมาตรฐานสากล รวมทั้งการสรางความรวมมือระหวางหนวยงานและองคการระหวางประเทศเพ่ือ

นําแนวปฏิบัติที่ดีในดานการบังคบัคดีมาพัฒนาการดําเนินงานบังคับคดีใหมีประสิทธิภาพ 

3.1.3.1 กระบวนการทํางานในกรมบังคับคด ี

การทํางานในพันธกิจของกรมบังคับคดีจะมีกระบวนการทํางานตาง ๆ จํานวนมาก 

โดยกรมฯ ไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศมาสนับสนุนกระบวนการทํางานทั ้งระบบ

สารสนเทศขนาดใหญและโปรแกรมขนาดเล็กที่รองรับกระบวนการทํางานพิเศษ โดยสามารถ

แบงระบบสารสนเทศตาง ๆ ไดกวา 100 แอปพลิเคชัน เปนระบบสารสนเทศเพ่ืองานพันธกิจ

หลัก ระบบสารสนเทศเพ่ืองานสนับสนุน และระบบสารสนเทศบริการประชาชน (e-Service) 

ตัวอยางกระบวนการทํางานและขอมูลที่ใหบริการหรือรวบรวมอยูในระบบสารสนเทศดัง

ตารางที่ 3.4-3.6 
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ตารางที่ 3.4 ระบบสารสนเทศเพ่ืองานพันธกิจหลัก 

ระบบสารสนเทศ/ระบบงาน กระบวนการทํางาน ขอมูล 

ระบบงานบังคับคดีแพง - การรับคําสั่งศาล 

- การเรยีกประชุมเจาหนี ้

- การประนอมหนี ้

- การอุทธรณ 

- การเดินหมาย การยึดทรัพย การ

ประเมินทรัพย การประมลูทรัพย 

การขายทรัพย 

- การคํานวณหนี้ การเฉลี่ยทรัพย 

- การขอรับชําระหนี ้

- การโอนรับจายขอมูลการเงนิกับ

สถาบันการเงิน 

- การแลกเปลี่ยนขอมลูธุรกรรมกับ

สถาบันการเงิน 

- การแจงหนวยงานที่เก่ียวของ 

- คําสั่งศาล 

- โจทก จําเลย ลูกหนี้ เจาหนี้ และ 

ผูมีสวนเก่ียวของในคดี  

- ทรัพย ธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนกับทรัพย 

การอายัดทรัพย การยึดทรัพย 

การประเมินทรัพย การประมูล

ทรัพย การขายทรัพย  

- สํานวนคดี การสอบสวน การไกล

เกลี่ย การลงมติ สถานะทางคด ี

- การอุทธรณ 

- การคํานวณหนี้ การเฉลี่ยทรัพย 

- การชําระเงิน การจัดทําบัญชรัีบ

จายในคด ี

- สถาบันการเงิน 

- ศาล หมายศาล 

- บุคลากรกรมที่เก่ียวของ 

- หนวยงานที่เก่ียวของ 

ระบบงานบังคับคดลีมละลาย - การรับคําสั่งศาล 

- การเรยีกประชุมเจาหนี ้

- การประนอมหนี ้

- การประกาศคําสั่งพิทักษทรัพย

เด็ดขาด 

- การอุทธรณ 

- การเดินหมาย การยึดทรัพย การ

ประเมินทรัพย การประมลูทรัพย 

การขายทรัพย 

- การสงเงินอายัด 

- การขอรับชําระหนี ้

- การคํานวณหนี้ การเฉลี่ยทรัพย 

- การขอรับคายังชีพ 

- การโอนรับจายขอมูลการเงนิกับ

สถาบันการเงิน 

- การแลกเปลี่ยนขอมลูธุรกรรมกับ

สถาบันการเงิน 

- คําสั่งศาล 

- โจทก จําเลย ลูกหนี้ เจาหนี้ 

บุคคลลมละลาย และผูมสีวน

เก่ียวของในคดี  

- ทรัพย ธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนกับทรัพย 

การอายัดทรัพย การยึดทรัพย 

การประเมินทรัพย การประมูล

ทรัพย การขายทรัพย  

- สํานวนคดี การสอบสวน การยัง

ชีพลูกหนี ้การไกลเกลีย่ การลงมต ิ

การประกาศราชกิจจานุเบกษา 

สถานะทางคด ี

- การอุทธรณ 

- การคํานวณหนี้ การเฉลี่ยทรัพย 

- การชําระเงิน การจัดทําบัญชรัีบ

จายในคด ี

- สถาบันการเงิน 
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ตารางที่ 3.4 ระบบสารสนเทศเพ่ืองานพันธกิจหลัก (ตอ) 

ระบบสารสนเทศ/ระบบงาน กระบวนการทํางาน ขอมูล 

 - การแจงหนวยงานที่เก่ียวของ - ศาล หมายศาล 

- บุคลากรกรมที่เก่ียวของ 

- หนวยงานที่เก่ียวของ 

ตารางที่ 3.5 ระบบสารสนเทศเพ่ืองานสนับสนุน 

ระบบสารสนเทศ/ระบบงาน กระบวนการทํางาน ขอมูล 

ระบบเดินหมายและประกาศ การเดินหมาย การประเมินทรัพย - โจทก จําเลย  

- ทรัพย การยึดทรัพย 

- สํานวนคดี สถานะทางคด ี

- การเดินหมาย ผลการเดินหมาย 

- คาใชจายในการเดินหมาย 

- ศาล หมายศาล 

ตารางที่ 3.6 ระบบสารสนเทศบริการประชาชน (e-Service) 

ระบบสารสนเทศ/ระบบงาน กระบวนการทํางาน ขอมูล 

ระบบท่ีใชงานบนเครื่องคอมพิวเตอร 

ระบบสอบถามสถานะคด ี การใหบริการขอมูลคดีแพงและคดี

ลมละลาย 
- โจทก จําเลย ลูกหนี้ เจาหนี้

บุคคลลมละลาย และผูมสีวน

เก่ียวของในคดี  

- สํานวนคดี การลงมติ สถานะ

ทางคดี 

- ศาล 

- บุคลากรกรมที่เก่ียวของ 

ระบบคนหาทรัพยขาย

ทอดตลาด 
การใหบริการขอมูลทรัพย การขาย

ทรัพย 
ทรัพย การประเมินทรัพย การ

ประมลูทรัพย การขายทรัพย  

ระบบตรวจสอบเจาของ

สํานวนคดลีมละลาย 
- การใหบริการขอมูล 

- การเรยีกประชุมเจาหนี ้

- การประนอมหนี ้

- การอุทธรณ 

- การยึดทรัพย การประเมินทรัพย 

- การเฉลีย่ทรัพย 

- การโอนรับจายขอมูลการเงนิกับ

สถาบันการเงิน 

- บุคลากรกรมที่เก่ียวของ 
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ตารางที่ 3.6 ระบบสารสนเทศบริการประชาชน (e-Service) (ตอ) 

ระบบสารสนเทศ/ระบบงาน กระบวนการทํางาน ขอมูล 

ระบบท่ีใชงานบนเครื่องคอมพิวเตอร 

ระบบการยื่นคํารอง

อิเล็กทรอนิกส 

- การเรยีกประชุมเจาหนี ้

- การประนอมหนี ้

- การอุทธรณ 

- การยึดทรัพย การประมลูทรัพย

การขายทรัพย 

- การขอรับชําระหนี ้

- การเฉลีย่ทรัพย 

- การขอรับคายังชีพ 

- การโอนรับจายขอมูลการเงนิกับ

สถาบันการเงิน 

- โจทก จําเลย ลูกหนี้ เจาหนี้ 

บุคคลลมละลาย และผูมสีวน

เก่ียวของในคดี  

- สํานวนคดี สถานะทางคด ี

ระบบการสงเงินอายัดและ

เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส 

- การยึดทรัพย 

- การสงเงินอายัด 

- การคํานวณหนี้ การเฉลี่ยทรัพย 

- การโอนรับจายขอมูลการเงนิกับ

สถาบันการเงิน 

- การแลกเปลี่ยนขอมลูธุรกรรมกับ

สถาบันการเงิน 

- ลูกหนี้ บุคคลลมละลาย  

- ทรัพย การอายัดทรัพย 

- การคํานวณหนี ้

- การชําระเงิน การจัดทําบัญชรัีบ

จายในคด ี

- สถาบันการเงิน 

- บุคลากรกรมที่เก่ียวของ 

ระบบสารสนเทศ/ระบบงาน กระบวนการทํางาน ขอมูล 

โปรแกรมมือถือ LED Application (แอปพลิเคชนั กรมบังคับคด)ี 

LED Queue: ระบบรับจองคิว

ดานการบังคับคดีลวงหนา 

- การคัดสํานวน 

- การประนอมหนี ้

- การยึดทรัพย การประเมินทรัพย

การขายทรัพย 

- การขอรับชําระหนี ้

- การขอรับคายังชีพ 

- การเฉลีย่ทรัพย 

- การอุทธรณ 

- คําสั่งศาล 

- โจทก จําเลย ลูกหนี้ เจาหนี้

บุคคลลมละลาย และผูมสีวน

เก่ียวของในคดี  

- สํานวนคด ี

- ศาล หมายศาล 

LED ABC: คนหาและ

ตรวจสอบขอมลูบุคคล

ลมละลายและขอมูลนติิบุคคล

ลมละลาย 

- การใหบริการขอมูลบุคคล

ลมละลายและขอมูลนติิบุคคล

ลมละลาย 

- การประกาศคําสั่งพิทักษทรัพย

เด็ดขาด 

- การแจงหนวยงานที่เก่ียวของ 

- บุคคลลมละลาย  

- สํานวนคดี การประกาศราช

กิจจานุเบกษา  

- ศาล หมายศาล 

- หนวยงานที่เก่ียวของ 
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ตารางที่ 3.6 ระบบสารสนเทศบริการประชาชน (e-Service) (ตอ) 

ระบบสารสนเทศ/ระบบงาน กระบวนการทํางาน ขอมูล 

โปรแกรมมือถือ LED Application (แอปพลิเคชนั กรมบังคับคด)ี 

LED Debt InFo: คนหาและ

ตรวจสอบขอมลูอายดัเงนิใน

คดีและยอดหนี้คงเหลือ 

- การใหบริการขอมูลอายดัเงนิในคด ี

- การใหบริการขอมูลยอดหนี้

คงเหลือ 

- การสงเงินอายัด 

- การแจงหนวยงานที่เก่ียวของ 

- จําเลย ลูกหนี้  

- ทรัพย การอายัดทรัพย  

- สํานวนคดี สถานะทางคด ี

- การคํานวณหนี ้

- การจัดทําบญัชีรับจายในคด ี

- สถาบันการเงิน 

LED Property: คนหาทรัพย

ขายทอดตลาดของกรมบังคับ

คด ี

- การใหบริการขอมูลทรัพย  

- การขายทรัพย 

- ทรัพย ธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนกับ

ทรัพย การยึดทรัพย การ

ประเมินทรัพย การประมลูทรัพย 

การขายทรัพย  

- สถาบันการเงิน 

LED Streaming: ชมการ

ถายทอดสดการขายทอดตลาด

ของสํานักงานบังคับคดี 25 

จังหวัด 

- การใหบริการขอมูลการขาย

ทอดตลาด-การขายทรัพย 

- การประมูลทรัพย การขายทรัพย  

 

หมายเหตุ: ขอมูลในตาราง 3.2 – 3.6 เปนขอมูลที่เก่ียวของกับทุกกระบวนการทํางานของแตละระบบสารสนเทศ  

 

ทั้งนี้ตัวอยางการแสดงความสัมพันธระหวางกระบวนงาน ระบบสารสนเทศและ

ขอมูลตามแนวทางของสถาปตยกรรมองค กร (Enterprise Architecture: EA) แสดง

ภาพรวมใน ภาคผนวก ก 

3.1.3.2 สถานภาพดานขอมูลที่พบจากการสํารวจ 

การสํารวจสถานภาพขอมูลโดยการสอบถามจากผูใชงานระบบสารสนเทศตาง ๆ 

และผูที่เกี่ยวของในกรมบังคับคดี ทั้งในบทบาทของผูใหขอมูล ผูบันทึกขอมูล เจาของขอมูล 

ผูนําขอมูลไปประมวลผล ผูใชผลการวิเคราะหขอมูล ผูกํากับกระบวนการทํางาน และ

ผูบริหารองคกร ซึ่งในแตละบทบาทของผูใชงานมีความพึงพอใจ และความตองการที่จะให

เกิดการพัฒนาที่แตกตางกัน สามารถแบงเปนดานตาง ๆ ดังนี้ 

- ดานขอมูลในระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศที่กรมบังคบัคดีใชงานมีการ

รวบรวมขอมูลเพ่ือตอบสนองตอกระบวนการทํางานตาง ๆ ของกรมบังคับคด ีโดยมีขอมูลทั้ง

ที่เปนขอมูลที่มีปริมาณมาก (Volume) ขอมูลที่หลากหลายรูปแบบ (Variety) เปนตัวเลข 

ขอความสั้นและยาว ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร รูปภาพ และวิดีโอ ขอมูลที่มีการนําเขาสู
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ระบบสารสนเทศและเติบโตอยางตอเนื่อง (Velocity) และที่สําคัญเปนขอมูลที ่มีคุณคา 

(Values) ตอการนํามาใชประโยชนในเชิงกระบวนการทํางานของกรมบังคับคดแีละการนํามา

ประยุกตหาแนวทางการดําเนินงานแบบอัตโนมัติในอนาคตเพ่ือลดปริมาณงานของบุคลากร 

ประเด็นที่พบ  

- ขอมูลในคดีไมสมบูรณ เชน ขอมูลทรัพยในคดีลมละลาย ที่ยังไมไดบันทึก

เขาสูระบบงานบังคบัคดีลมละลาย เปนตน 

- ขอมูลมีจํานวนคอนขางมากและมีรายละเอียดสูง อีกทั้งเปนขอมูลเชิง

พรรณนาที่ยากตอการนํามาประมวลผล ซึ่งทําใหผูใชงานตองบันทึก

ขอมูลเปนปริมาณมากและยากที่จะทําใหครบถวน 

- การกํากับและการตรวจสอบคุณภาพขอมูลยังไมเปนไปตามวงจรคุณภาพ

หรือมาตรฐานสากล 

- การใชขอมูลในระบบเนนเพื่อการทํางานตามกระบวนการทํางาน แตยัง

ขาดยุทธศาสตรและทิศทางการประยุกตใชขอมูลในระบบอยางยั่งยืนและ

ประโยชนตอภาพรวมขององคกรและสาธารณะ 

- การประยุกตใชขอมูลเพื ่อการนําเสนอยังมีอยู อยางจํากัด เชน การ

นําเสนอเพ่ือความเขาใจงานของเจาหนี้และลูกหนี้ เปนตน 

- เครื่องใหบริการแมขาย (Server) ที่ใชในการบริหารจัดการฐานขอมูลมี

อายุการใชงานมากและมีความเสี่ยงตอความไมพรอมในการบริการและ

การบริหารจัดการขอมูล  

- ดานการบูรณาการขอมูล กรมบังคับคดีมีขอมูลที่มีอยูในระบบสารสนเทศ

ตาง ๆ เปนปริมาณมาก ทั้งขอมูลคนที่เก่ียวของในคดี ขอมูลทรัพย ขอมูลคดี และขอมูลบัญชี 

เปนตน โดยที่การบูรณาการขอมูลของกรมบังคับคดีระหวางกระบวนการทํางานและระหวาง

ระบบสารสนเทศมีอยูในบางสวน ซึ่งสามารถแบงไดดังนี ้

o การบูรณาการขอมูลระหวางกระบวนการทํางาน กรมบังคับคดีมีการ

แบงกระบวนการทํางานตามพันธกิจหลัก เชน กระบวนการทํางานของ

การบังคับคดีแพง กระบวนการทํางานของการบังคับคดีลมละลาย เปน

ตน ซึ่งสงผลใหการบูรณาการขอมูลระหวางกระบวนการทํางานสามารถ

ดําเนินไปไดผานระบบสารสนเทศ เชน การรับขอมูลจากคําสั่งศาลแลว

บันทึกเขาสูระบบงานบังคับคดีลมละลาย ซึ่งจะทําใหมีขอมูลโจทกและ

จําเลย เพื่อนํามาดําเนินงานจัดตั้งสํานวนตาง ๆ ในกรมฯ แลวจึงนําขอมูล

มาเปนสวนตั้งตนของเจาของทรัพย นําขอมูลทรัพยไปทํากระบวนการ

ขายทอดตลาด จากนั้นนําขอมูลการขายทรัพยมาใชเปนขอมูลในการแบง
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ทรัพยใหกับเจาหนี้ตาง ๆ และสงตอใหกับงานเงินในคดี เปนตน ปจจุบัน

กรมบังคับคดีกําลังพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการขอมูลใน

โครงการ “การพัฒนาระบบเพื่อบูรณาการฐานขอมูลดานการบังคับคดี

กับหนวยงานภายในและภายนอก” ทีเ่ริ่มพัฒนาในงบประมาณป พ.ศ. 2563 

ประเด็นที่พบ  

- การบูรณาการขอมูลในบางกระบวนการทํางานยังตองมีการอธิบาย

เพิ่มเติมผานบุคลากรของกระบวนการทํางานหนึ่งไปสูอีกกระบวนการ

ทํางานหนึ่ง เชน ขอมูลทรัพยที่ซับซอนที่ยังตองมีการอธิบายเพิ่มเติม

ใหกับบุคลากรทางบัญชีหรือหัวหนางาน 

- การบูรณาการขอมูลในบางกระบวนการทํางานยังคงทําอยูในรูปแบบ

กระดาษ ที่ยังไมไดรวบรวมลงสูระบบสารสนเทศ สงผลใหยังมีขอมูล

บางสวนที่ยังไมไดทําการบูรณาการขอมูลแบบดิจิทัล 

o การเชื ่อมโยงขอมูลระหวางระบบสารสนเทศ กรมบังคับคดีมีการ

เชื่อมโยงขอมูลระหวางระบบสารสนเทศในหลายกระบวนการทํางาน

เพ่ือใหทํางานรวมกันไดอยางตอเนื่อง เชน การนําขอมูลการยึดทรัพยจาก

ระบบงานบังคับคดีลมละลายเชื่อมไปสูระบบงานเดินหมายและประกาศ 

เพื ่อใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย (จพท.) ที ่กองบังคับคดีลมละลาย

สามารถสงขอมูลเขาสูระบบเดินหมาย เพื่อใหเจาพนักงานที่หนวยงาน

ตางจังหวัดสามารถติดประกาศหมายและสงผลการเดินหมายไดโดยใช

ระบบเดินหมาย โดยไมจําเปนตองเขามาใชงานระบบงานบังคับคดี

ลมละลาย หรือ การคนหาและตรวจสอบขอมูลบุคคลลมละลายและ

ขอมูลนิติบุคคลลมละลายโดยประชาชนภายนอกดวยโปรแกรม LED 

ABC บนมือถือ หรือสมารทโฟนที่เช ื ่อมตอขอมูลจากฐานขอมูลของ

ระบบงานบังคับคดีลมละลาย เปนตน นอกจากนี้กรมบังคับคดียังไดมีการ

พัฒนาระบบการยื่นคํารองทางอิเล็กทรอนิกส (e-Filing) อยางตอเนื่อง 

เพื่อเชื ่อมตอการยื่นคํารองผานเว็บไปสู ระบบสารสนเทศตาง ๆ เชน 

ระบบงานบังคับคดีแพงเพื่อการรับสงเอกสารอิเล็กทรอนิกส ระบบงาน

บังคับคดีลมละลายเพื่อการยื่นคํารองขอรับชําระหนี้และการแสดงความ

ประสงคขอรับเงินผานบัญชีธนาคาร และระบบงานฟนฟูกิจการของ

ลูกหนี้เพื่อการสงขอมูลและการยื่นคําขอรับชําระหนี้คดีฟนฟูกิจการของ

ลูกหนี้ เปนตน  
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ประเด็นที่พบ  

- การบูรณาการขอมูลในบางกระบวนการทํางานยังไมไดมีการเชื่อมโยง

ระหวางระบบสารสนเทศ บุคลากรตองเปดระบบสารสนเทศสองระบบ 

(หรือมากกวา) เพื่อพิจารณาขอมูลจากระบบหนึ่งแลวนํามาบันทึกลงอีก

ระบบหนึ่ง 

- การขาดการวางขอกําหนดของการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ

อยางเปนระบบ (System Integration Specification and Standard) 

ระหวางระบบที่ใหบริการขอมูลกับผูพัฒนาระบบที่ตองการจะเชื่อมโยง

ข อมูล เช น ข อกําหนดของ Application Program Interface (API) 

ขอกําหนดดานความม่ันคงปลอดภัยของการแลกเปลี่ยนขอมูล เปนตน 

- การเชื ่อมโยงขอมูลจากหนวยงานภายนอกที ่ย ังม ีข อจํากัดในการ

ปฏิบัติงานรวมกันกับกรมฯ ทั ้งดานความไมพรอมเชิงเทคนิคในการ

เชื่อมตอ และ/หรือขอจํากัดทางกฎระเบียบ 

- ดานบุคลากร บุคลากรของกรมบังคับคดี มีความเขาใจและมีความเชี่ยวชาญ

ในการใชขอมูลเทคโนโลยีดิจิทัลที่แตกตางกัน ทั้งในดานความสามารถในการรวบรวมขอมูล 

การประมวลผลขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอขอมูล ซึง่บุคลากรของกรมบังคับ

คดีเปนกลไกขับเคลื่อนที่สําคัญตอการกํากับและใชงานขอมูลใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ

หนวยงาน 

ประเด็นที่พบ 

- ปริมาณงานตามภารกิจที่ตองปฏิบัติมีคอนขางมาก ทําใหบุคลากรไมมี

เวลาเพียงพอในการนําขอมูลเขาสูระบบสารสนเทศ 

- ความเขาใจเก่ียวกับขอมูลและการจัดเก็บขอมูล เพ่ือการนําไปประยุกตใช

งานในอนาคต เชน การรวบรวมขอมูลเพื ่อการประมวลผลกับการ

รวบรวมขอมูลเพื่อการนําเสนอเปนรายงานหรือเอกสาร 

- การขาดความเขาใจหรือการไมประยุกตใชเทคโนโลยีขอมูลยุคปจจุบัน

ของบุคลากรบางสวน เชน การวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลขเพื ่อการ

เปรียบเทียบ ความเขาใจในแนวทางการประยุกตใชกระบวนการทํางาน

ขอมูลแบบอัตโนมัติ  

- ทัศนคติของการใหความสําคัญของขอมูลที่จําเปนตองถูกตอง ครบถวน 

พรอมตอการนําไปประมวลผล และแบงปนการใชงานสูกลุมงานอ่ืน 

- การปกปองขอมูลสวนบุคคล บุคลากรในกรมบังคับคดีมีความเขาใจ

เบื้องตนถึงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล แตยังไมเขาใจใน
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บทบาทและหนาที่ที่ตนเองตองกระทําเพื่อใหไดตาม พ.ร.บ. เชน การแจง

เจาของขอมูลถึงการรวบรวมขอมูลสวนบุคคลและสิทธิที่เจาของขอมูลพึง

กระทําไดตาม พ.ร.บ.  

3.1.4 สถานภาพดานบุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

จากการพิจารณาภาพรวมของสถานภาพดานบุคลากรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารกรมบังคับคดี ดานแนวนโยบาย ปญหา ความตองการ โดยศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากแผน

ยุทธศาสตรที ่เกี ่ยวของ เชน ขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใตกรอบ

ยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ขอมูลจากแผนแมบทการพัฒนาองคการเพื่อยกระดับไปสูความ

เปนเลิศตามแนวทาง PMQA ป พ.ศ. 2560-2564 ขอมูลจากแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2564 

กําหนดยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัล และขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารและผูปฏิบัติงานที่

เกี่ยวของภายในกรมบังคับคดี รวมถึงขอมูลโครงสรางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ

ภาระงานที่รับผิดชอบในปจจุบัน แบงสถานภาพดานบุคลากรเปน 2 ดาน ไดแก ดานการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล และดานบุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

3.1.4.1 สถานภาพโดยรวมดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมบังคับคด ี

กรมบังคับคดีไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใตกรอบ

ยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) แบงประเภทของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานวิชาการและ

งานสนับสนุนเปน 4 กลุม ไดแก ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจาง

ชั่วคราว บุคลากรสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ ตํ่ากวาปริญญาตรี 

ในขณะทีบุ่คลากรทีจ่บการศึกษาสูงกวาปริญญาตรมีีสัดสวนนอยที่สุด 

การจัดรูปแบบการทํางานและบริหารบุคลากร พิจารณาจากวัตถุประสงคเชิงกล

ยุทธ และระบบงานที่มุ งเนนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน เนนใหมีการบริหาร

บุคลากรแบบทีมขามสายงาน (Cross Functional Team) ทั ้งนี้กรมบังคับคดีมีการจัดตั้ง 

“สถาบันวิชาชีพบังคับคดีแพงและลมละลาย” เพื่อเปนศูนยรวมการพัฒนาการทํางานให

บรรลตุามวิสัยทัศน 

ขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ไดสรุปสภาพปญหาและ

อุปสรรคที่มีในปจจุบันและแนวโนมปญหาดานทรัพยากรบุคคลในอนาคต ดังนี ้

 ปจจุบันมีโครงสรางองคกรและกรอบอัตรากําลัง แตจํานวนอัตรากําลังยังไม

ครบตามที่กําหนดในกรอบ 

 อัตรากําลังยังไมเพียงพอกับภาระงานและการดําเนินงานที่ตองรองรับตามแผน

ยุทธศาสตร/โครงการขององคกร 
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 องคกรมีการกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของทุกตําแหนงงาน 

ตามผังโครงสรางในภาพรวมตามขอบังคบั แตยังไมมีการทบทวนบทบาทหนาที่

ตามนโยบายและภารกิจใหมเพิ่มเติม รวมทั้งขอมูลการวัดผลงานตามบทบาท

หนาที่ที่กําหนดในแบบบรรยายลักษณะงานไมครบถวนและไมเปนปจจุบัน 

 ปจจุบันมีการกําหนดสมรรถนะหลัก (Core competency) และสมรรถนะ

ทางการบริหาร (Managerial Competency) ตามแนวทางของสํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) และนํามาใชในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป โดยกําหนดสัดสวนการประเมินผลงาน 

70% และสมรรถนะหลัก 30% มีการกําหนดสมรรถนะเฉพาะตามตําแหนง

งาน (Functional Competency) แตยังไมมีคํานิยามประกอบการประเมิน

ระดับสมรรถนะ รวมทั้งควรทบทวนสมรรถนะหลักขององคกรโดยเพิ่มทักษะ

ดานดิจิทัลตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

(สํานักงาน ก.พ.) 

 การนําผลการประเมินการปฏิบัติงาน มาใชประกอบการพิจารณาเลื ่อน

เงินเดือน ยังไมสอดคลองกับผลการประเมิน เนื่องจากแนวทางการกําหนด

ผลล ัพธ การปฏ ิบ ัต ิ งานตามด ัชน ีต ัวช ี ้ ว ัดความส ํา เร ็จของงาน (Key 

Performance Indicator: KPI) ยังไมเปนไปตามมาตรฐาน แตละฝาย/งานทํา

ทําการกําหนดตัวชี้วัดเอง ยังไมมีกระบวนการตรวจสอบผลลัพธการปฏิบัติงาน

จริงวาสอดคลองกับผลลัพธตามแผนยุทธศาสตร โครงการ งานตามภาระหนาท่ี

หลักที่สําคัญ และผลการประเมินตามสมรรถนะที่กําหนด 

 ไมสามารถจําแนกบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานในแตละระดับไดอยางชัดเจน

วาอยูในระดับใด ดีเดน ดีมาก ดี พอใช หรือตองปรับปรุง เนื่องจากสวนใหญมี

การทํางานที่ใกลเคียงกัน รวมทั้งยังไมมีตัวชี้วัดท่ีดี ทําใหไมสามารถนําขอมูลที่

มีอยูมาใชในการวางแผนการบริหารผลงาน การจายคาตอบแทน และพัฒนา

บุคลากรไดอยางเหมาะสม 

 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ควรที่จะตองพัฒนาใหมีการหมุนเวียนการทํางาน 

เพ่ือใหมีความรูความสามารถที่พรอมสําหรับการเติบโตในระดับที่สูงข้ึนไป ทั้งนี้

ในปจจุบันยังไมมีการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล 

 อัตราการลาออกสูง อาจเปนเพราะบุคลากรมีความผูกพันกับองคกรคอนขาง

ตํ่า ขาดแรงจูงใจที่จะอยูกับองคกร 

ในสวนที ่เกี ่ยวของกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล มีแนวโนมในการพัฒนาดังนี ้
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 ขอมูลไมเปนระบบ ขาดการบูรณาการฐานขอมูล ตองมีการพัฒนาระบบขอมูล

สารสนเทศเพื่อใหพรอมตอการตัดสินใจดานทรัพยากรบุคคลของผูบริหารได

ตลอดเวลา อันจะสงผลตอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคกร 

ขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ไดสรุปความคาดหวังของ

ผูบริหารกรมบังคบัคดี ดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี ้

 บุคลากรทุกระดับตองไดรับการปรับกระบวนการกรอบความคิด (Mindset) ให

มีความเปนผูประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurship) เพิ่มทักษะ/

สมรรถนะที่จําเปน และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แสดงบทบาทของการเปนผูนํา

การเปลี ่ยนแปลง (Change Leader) เพื่อสรางคุณคา (Public Value) และ

ประโยชนใหแกประชาชน 

ในสวนที่เกี่ยวของกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการบริหารงาน

ทรัพยากรบุคคล มีความคาดหวังดังนี ้

 การพัฒนานวัตกรรมและระบบการทํางานโดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใชสงเสริมการใชเทคโนโลยี โดยพัฒนาศักยภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของบุคลากรในสังกัดกรมบังคับคดีทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติการ 

โดยผลักดันใหมีการพัฒนาทักษะความรู ความสามารถทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใหสามารถพัฒนาและใชงานระบบสนับสนุน

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองทันตอการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลย ี

ขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ สามารถสรุปประเด็นที่

สมควรไดรับการแกไขอยางเรงดวนไดดังนี้  

1. ทบทวนโครงสรางและกรอบอัตรากําลังใหเพียงพอตอการรองรับภารกิจ/

โครงการตามแผนยุทธศาสตรฯ รวมทั้งทบทวนขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ 

อํานาจการตัดสินใจ และสมรรถนะความเชี่ยวชาญของแตละตําแหนงท่ีชัดเจน 

เพื ่อชวยใหมีจ ํานวนบุคลากรที ่เพียงพอ พรอมใช มีสมรรถนะ ความรู 

ความสามารถสอดคลองกับระดับตําแหนง 

2. พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน เนนสรางความเขาใจท่ีถูกตองในเรื่อง

ของการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการจัดทําตัวชี ้ว ัด (KPI) จากการ

ตรวจสอบขอมูลพบวา การจัดทําตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPI) มีบางสวนยังไม

เปนไปตามมาตรฐานการวัดผลงาน รวมทั้งการคัดเลือกและการใหนํ้าหนัก แต

ละฝาย/งานทําการกําหนดตัวชี ้วัดเอง (ยังไมมีกระบวนการตรวจสอบการ
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กําหนดผลลัพธการปฏิบัติงานในสวนของความสอดคลองกับผลลัพธตามแผน

ยุทธศาสตร โครงการ งานตามภาระหนาที่หลักที่สาคัญ 

3. จัดทําแผนความกาวหนาในสายอาชีพเพื ่อรองรับการเติบโต เปนเรื่องท่ี

ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญเปนอยางมาก เพราะจะเปนขวัญและกําลังใจ

ใหก ับบุคลากร ในการใหเห็นโอกาสการเติบโตในสายอาชีพตามระดับ

ความสามารถ สามารถวางแผนการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพรอมบุคลากร เพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลงและภารกิจที่ทาทายขององคกรได จูงใจใหบุคลากร

สรางผลงานที่เปนเลิศใหกับองคกรอยางตอเนื่อง แผนความกาวหนาในสาย

อาชีพ ควรสอดคลองกับระบบการเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรที ่มี

ศักยภาพโดดเดนไดรับการพัฒนาตามแผนการเติบโตตามสายอาชีพ เพื่อกาว

ขึ้นสูระดับที่สูงขึ้น เพื่อรองรับการดําเนินงานในระยะยาวกอนที่บุคลากรเดิม

จะเกษียณอาย ุ

4. การเสริมสรางความผูกพัน (Employee Engagement) และยกระดับความ

ผาสุก โดยวิเคราะหและกําหนดปจจัยการประเมินความพอใจและความผูกพัน

ตอองคกร ดําเนินการสํารวจและนําผลการสํารวจมาจัดทําแผนเสริมสราง

ความพอใจและความผูกพันของกรมบังคับคดี  

ขอมูลจากแผนแมบทการพัฒนาองคการเพ่ือยกระดับไปสูความเปนเลิศ ตามแนวทาง PMQA 

ป พ.ศ. 2560-2564 กรมบังคับคดี ในประเด็นที่เก่ียวของกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีขอเสนอใน

การปรับปรุง ดังนี ้

 ควรจัดใหมีแผนแมบทระยะยาวในการบริหารจัดการความรู (Knowledge Management: 

KM) และแผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการความรูประจําป (OFI 4-10) 

 ควรสงเสริมใหบุคลากรมีทักษะในเชิงวิเคราะหขอมูลจริง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู จัดเก็บ

องคความรูที่เปนระบบ ตลอดจนนําองคความรูไปใชในการพัฒนาองคกรอยางสมํ่าเสมอ 

(OFI 4-11) 

 ควรมีการวิเคราะหองคความรูที่จําเปนในอนาคตที่จะตอบสนองวิสัยทัศน ยุทธศาสตร 

ของกรมฯ เพ่ือใหมั่นใจวาบุคลากรมีขีดความสามารถเพียงพอ (OFI 4-12) 

 ขยายผลการถายทอดความรูใหครอบคลุมทั้งบุคลากร ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูแทนจําหนาย ผูสงมอบ และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม (OFI 4-13) 

 ควรมีการเตรียมบุคลากรใหพร อมรับตอการเปลี ่ยนแปลงความตองการดานขีด

ความสามารถและอัตรากําลัง เชน การเตรียมพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงไปสูองคกร

ดิจิทลั (OFI 5-5) 
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ขอมูลจากแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2564 กําหนดยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัล ใน

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาบุคลากรเขาสูยุคดิจิทัล โดยมีแนวทางดังนี ้

 พัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแกบุคลากรผูเกี่ยวของใหมี

ประสิทธิภาพ นําไปสูการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพการ

ใชงาน เพ่ือใหเกิดความคุมคาตอการลงทุน ดังนี ้

- ระดับผู บริหาร: พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถ

บริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: พัฒนาความรูตามภารกิจหนาที่

เพื ่อสามารถบริหารจัดการ และดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจ ิทัลได อย างมี

ประสิทธิภาพ 

- บุคลากรทั่วไป: พัฒนาทักษะดานดิจิทัลในการประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

 มีการจัดสรรงบประมาณในโครงการฝกอบรมบุคลากร ดังนี ้

- โครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สําหรับบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส ื ่อสารของกรมบังคับคด ี เช น AI for Thai, Web Design, Web Developer, 

Security, Database Administrator 

- โครงการอบรมการใชประโยชนขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ 

- โครงการอบรมการใชโปรแกรมประยุกต 

ขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารและผูปฏิบัติงานในกรมบังคับคดี เก่ียวกับปญหา โอกาสการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยรวม ซึ่งมีประเด็นที่สอดคลองกับขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลฯ ภายใตกรอบยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ. 2561–2665) สรุปไดดังนี ้

ปญหาที่พบ 

ประเด็นเร่ืองกระบวนการทํางาน 

 

 

 บุคลากรบางสวนของกรมฯ ไมยอมรับการเปลี ่ยนแปลงในการนําระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุนการทํางาน เชน โปรแกรมประชุม

อิเล็กทรอนิกส โปรแกรมจัดการเอกสารออนไลน Google Drive 

 บุคลากรระดับบริหารบางครั้งยังใหความสําคัญกับงานประจําวัน เนนการ

ทํางานตามคําสั่งมากกวางานบริหารที่จะตองมีวิสัยทัศน มีการวางแผน ริเริม่

พัฒนางาน หรือทําอยางไรใหงานดีขึ้น ทีมงานดีขึ้น 

 ผูที่มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบในภารกิจหลักของกรมฯ ไมมีความเขาใจวาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ จะสามารถสนับสนุนการทํางานภารกิจหลักไดอยางไร

บาง โดยมีความคิดวาเปนหนาที่ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในการจัดจางพัฒนาระบบ  



 แผนปฏิบัตกิารดิจิทัล กรมบังคับคดี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2566-2568 

 

 โครงการจัดทําแผนปฏิบตัิการดิจิทัล กรมบังคบัคดี พ.ศ. 2566–2568 หนาที่ 3 - 28  
 

 บุคลากรยังยึดติดกับการทํางานรูปแบบเดิม อางอิงกระดาษ สํานวน ทําใหมี

ความคิดวาการใชงานระบบเปนการเพิ่มภาระ และยึดติดกับกฎ ระเบียบ จึง

ทําใหไมสามารถปฏิบัติงานได โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงสถานการณ Covid-19 

ที่เกิดขอจํากัดในการโอนเงินใหกับเจาหนีห้รือผูที่เกี ่ยวของ เนื่องจากบุคลากร

ไมพรอมท่ีจะดําเนินการจายเงนิผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

ประเด็นเร่ืองการดําเนินงานการ

พัฒนาบุคลากร 
 การพัฒนาบุคลากร ยังไมสามารถดําเนินการไดตามนโยบายพัฒนาทักษะดาน

ดิจิทัลใหกับบุคลากร (Digital Literacy) ซึ่งไดบรรจุเรื่องการพัฒนาทักษะดาน

ดิจิทัลไวในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยตองพัฒนา

ทักษะดานดิจิทัลใหเปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

(สํานักงาน ก.พ.) กําหนด  

 
 

ประเด็นเร่ืองการคงอยูของ

บุคลากร 
 

 เจาหนาที่กรมฯ ที่เปนลูกจางชั่วคราวและพนักงานราชการ มีการโยกยาย 

ลาออก และบรรจุใหมเป นประจํา ทําใหขาดการสอนงานจากรุ นพี ่ท ี ่มี

ประสบการณ อีกทั้งรุนพี่ไมมีเวลาสอนงานใหกับรุนนองที่เขาใหม เนื่องจากมี

ภาระงานเดิมตองปฏิบัติเปนจํานวนมาก 
 

ประเด็นเร่ืองการขาดแคลน

บุคลากรและภาระงาน 
 

 สํานักงานบังคับคดีจังหวัด (สบจ.) ไมมีบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประจําสํานักงานหรือประจําภูมิภาค เมื่อเกิดปญหาในการใชงานระบบ สบจ. 

ไม สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได ตองติดตอประสานงานกับศ ูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสวนกลางเทานั้น ซึ่งติดตอไดยากและใช

เวลานานในการแกไขปญหา  

 จํานวนบุคลากรไมเพียงพอตอภาระงานที ่มี เนื ่องจากกรมฯ ไมมีการเปด

สอบแขงขันเพื่อบรรจุเขารับราชการอยางตอเนื่อง ทําใหงานที่ไดรับมอบหมาย

ไมมีความตอเนื่อง โดยสัดสวนการลาออกของพนักงานราชการจะมีมากกวา

ขาราชการ 

 บุคลากรดานนิติกร ซึ่งเปนตําแหนงงานหลักมีการเขา-ออกบอยกวาตําแหนง

ธุรการ 

 เจาหนาที่การเงินภาระงานคอนขางมาก และในคดีลมละลายเจาหนาที่การเงิน

มีหนาที่ทําบัญชีรับ-จาย ทําเรื่องจายสวนแบงใหกับเจาหนี้ 
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 เจาหนาที่มีจํานวนไมเพียงพอกับปริมาณงานที่มีจํานวนมาก อีกทั้งระบบบังคับ

คดีลมละลายยังไมสามารถทํา One Stop Service ไดเต็มรูปแบบ เนื่องจาก

ระบบยังไมสามารถทําการชําระบัญชีได  

ประเด็นเร่ืองการพัฒนา 

การถายทอดความรู 

 การถายทอดองคความรูมีนอย เนื่องจากบุคลากรที่เกง มีความเชี่ยวชาญ และ

มีประสบการณมากจะโยกยายไปยังหนวยงานอื่น เชน ความรูเกี่ยวกับสํานวน

การรับชําระบัญชี ที่มีบุคลากรที่มีความรูและความเชี่ยวชาญการทําสํานวนได

นอย 

ความตองการ โอกาสการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ดานการพฒันาบุคคล 
 

 

 จัดอบรมในรูปแบบออนไลน หรือ รูปแบบ e-Learning ดานการใช

งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น เชน ระบบ e-Filing ระบบงานแพง 

เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหกับผูมีสวนไดสวนเสยี เชน ผูแทนโจทก 

หรือผูมาติดตอกรมฯ  

 เพิ ่มม ุมมองในเชิงบร ิหาร/วิส ัยทัศน ใหก ับผู บร ิหารระด ับตน 

ระดับกลาง หรือคนที่จะเปนผูบริหารในรุนถัด ๆ ไป  

 ตองการปรับกรอบความคิด (Mindset) ใหกับบุคลากร  

 จัดอบรมความรูดานงานประชาสัมพันธใหกับกลุมงานประชาสัมพันธ 

 ระบบพี่เลี้ยง เนื่องจากบุคลากรมีการโยกยาย และลาออกเปนประจํา

ทําใหขาดการสอนงาน และการทํางานไมตอเน่ือง 

 ใหมีการอบรม เพิ่มพูนความรู  ในเรื่องกฎหมาย หรือ นโยบายที่

เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

(PDPA) พ.ร.บ.การรักษาความมั ่นคงปลอดภัยไซเบอร รวมถึง

เทคโนโลยีใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับกรมฯ เชน สกุลเงินดิจิทัล สินทรพัย

ดิจิทัล การออกแบบเชิงแนวคิด (Design Thinking) 

ดานนโยบายและแผน 

 

 การสรางแรงจูงใจและการยอมรับการใชงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศใหกับบุคลากร 

 แผนการอบรมและพัฒนาบุคลากร จัดการทดสอบเรื่องความรู ความ

เขาใจ การตระหนักถึงเรื่องการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา

ใชงาน เพ่ือประเมินความรู ทักษะ ดานดิจิทัลของบุคลากร  

 แผนการสรางขวัญและกําลังใจ สรางแรงจูงใจ เชน ใหมีเงินประจํา

ตําแหนง คาตอบแทนตาง ๆ  
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ดานอัตรากําลัง 
 

 รับบุคลากรตําแหนงนักประชาสัมพันธ กําหนดคุณสมบัติผูสมัครใหมี

ความรู ทางดานงานประชาสัมพันธ หรือมีวุฒิการศึกษาตรงกับ

ตําแหนงงาน 

 ตองการบุคลากรเพิ่ม เพ่ือชวยแกปญหาการบันทึกขอมูลไมถูกตองใน

ระบบ e-Filing ของผูแทนโจทก เจาหนาที่ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วใน

การแกไขปญหา และการปฏิบัติงาน 

 จัดหาเจาหนาที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจํากอง 

เพ่ือชวยแกปญหาการใชงานระบบสารสนเทศในเบ้ืองตน 

 มีเจาหนาที่ทําหนาที่รับเรื่องรองเรียน หรือขอคําถามในงานคดี (Call 

Center) 

 มีเจาหนาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหความชวยเหลือในการตอบ

ปญหาการใชงานระบบของกรมบังคับคดี (Helpdesk) 

ดานการพฒันานวัตกรรม 
 

 จัดทํา Knowledge Management เชน นํารองใหบุคลากรจัดทํา 

VDO Clip โดยสลับกันจัดทําภายใตการวางแผน กําหนดเนื ้อหา 

ประโยชนที่จะไดรับ กลุมเปาหมาย อาจจะตองมีผูใหคําแนะนํา และ

ใหความชวยเหลือ ในแตละกระบวนการจัดทําในแตละข้ันตอน  

 ระบบ Knowledge Management เขามารองรับในสวนการนําองค

ความรูของการพิจารณาคดีระหวางคดีแพงกับคดีลมละลายที ่ใช

กฎหหมายตางกัน โดยใหมีเจาหนาที ่หรือระบบสวนกลางใหการ

ชวยเหลือตอบคําถาม ซึ่งจะชวยลดภาระงานในสวนนี้ไดมาก อีกท้ัง

ขอมูลที่ไดทําใหสามารถทํางานไปในทิศทางเดียวกัน  

3.1.4.2 สถานภาพดานบุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหนาที่ในสวนที่เกี ่ยวของกับ

แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ คอืการจัดทําแผนแมบทและแผนปฏบิัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของกรมบังคับคดี รวมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน  

หนวยงานภายในและหนาที่ความรับผิดชอบโดยสังเขป ดังนี ้

1. ฝายบริหารงานทั่วไป มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดทําและเผยแพรเอกสาร 

การบริหารงานบุคคล การดูแลรักษา เบิกจาย จัดทําทะเบียนพัสดุครุภัณฑ การเงินของ

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การควบคุมการเขาออกของบุคคลภายนอก  

2. กลุ มแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาที ่ความรับผิดชอบเกี ่ยวกับ การจัดทํา 

แผนแมบทและแผนปฎิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวบรวมจัดทําคําขอ

งบประมาณประจําป จัดทําคุณลักษณะทางเทคนิคดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวมกับเจาของโครงการ วางแผน การฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุม



 แผนปฏิบัตกิารดิจิทัล กรมบังคับคดี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2566-2568 

 

 โครงการจัดทําแผนปฏิบตัิการดิจิทัล กรมบังคบัคดี พ.ศ. 2566–2568 หนาที่ 3 - 31  
 

อบรม สัมมนาทางวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารงานดานเอกสารสัญญาการ

จัดซื้อจัดจาง รายงานผลการปฎิบัติงาน การใชจายงบประมาณ 

3. กลุมพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรและฐานขอมูล มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี ่ยวกับ 

การศกึษา วิเคราะห ออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศ โดยแบงออกเปน 3 งาน ดังนี้  

 งานวิเคราะหและออกแบบระบบ มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การศึกษาความ

เปนไปไดของระบบงานที่จะนําคอมพิวเตอรมาใช การเขียนแผนภาพการทํางาน 

จัดทําเอกสารการวิเคราะหและออกแบบระบบ  

 งานพัฒนาระบบ มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ การเขียนโปรแกรมตามขอกําหนด

ของโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม จัดทําคูมือการใชงานและฝกอบรม รวมถึงปรับปรุง 

บํารุงรักษาโปรแกรมใหทํางานไดอยางตอเนื่อง  

 งานฐานขอมูลและคลังขอมูล มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารงาน นํา

ขอมูลเขาสูระบบ จัดทํารายงานสถิติเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหาร 

บํารุงรักษาฐานขอมูลและคลังขอมูล จัดทํามาตรฐานรหัสขอมูล กําหนดมาตรฐาน

และการแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานภายนอก  

4. กลุมระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ระบบเครือขายและความมั่นคงปลอดภัย มีหนาท่ี

ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารงานดานระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบง

ออกเปน  

 งานระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหาร 

จ ัดการ และร ักษาความม ั ่นคงปลอดภ ัยการเข าใช งานเคร ื ่องคอมพ ิวเตอร  

ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสนับสนุนอ่ืน   

 งานระบบเครือขายและความมั ่นคงปลอดภัย มีหนาที ่ความรับผิดชอบเกี ่ยวกับ 

บริหารจัดการ ติดตั้งทดสอบ ตรจวจสอบ แกไข ขยาย ปรับปรุง บํารุงรักษา ระบบ

เครือขายสื่อสารและความมั่นคงปลอดภัย ดูแล ตรวจสอบและปองกันการโจมตีหรือ

การบุกรุกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมบังคับคดี บริการการใชระบบสื่อสาร

อีเมล  

5. กลุมสนับสนุนและบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

การบริการระบบงานอินเทอรเน็ต ใหกับประชาชนและหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี 

แบงออกเปน  

 งานระบบงานอินเทอรเน็ต มีหนาที ่ความรับผิดชอบเกี ่ยวกับ ออกแบบ จัดทํา 

ปรับปรุง Homepage ตรวจสอบ แกไขระบบอีเมลของกรมบังคับคดี ปรับปรุง

โปรแกรมปองกันภัยคุกคามสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็ก  
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 งานบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ ดูแล ซอมแซม

เครื่องคอมพิวเตอร จัดทําคูมือใหความรูและแกไขปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใหกับประชาชน และหนวยงานในสังกัดกรมบังคบัคดี  

จํานวนบุคลากรตามโครงสรางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แสดงดังรูปที่ 3.5 

และตารางท่ี 3.7 

 

รูปที่ 3.5 ผังโครงสรางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมบังคับคดี 

ตารางที่ 3.7 ตําแหนงและจํานวนบุคลากร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หนวยงาน/ตําแหนง จํานวนบุคลากร 

ผูอํานวยการศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1 

ฝายบริหารงานทั่วไป 4 

กลุมแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 

กลุมพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรและฐานขอมูล 7 

กลุมระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ระบบเครอืขายและความมั่นคงปลอดภัย 9 

กลุมสนับสนนุและบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 

รวม 36 
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จากพันธกิจของกรมบังคับคดี ทําใหจําเปนตองมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนงาน

บริหารงานคดี และบริการประชาชนหลายโครงการ มีการจัดจางพัฒนาระบบสารสนเทศ และบํารุงรักษาระบบ

สารสนเทศ จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายที่ทันสมัย สอดคลองกับความตองการ รวมถึงบํารุงรักษา

อุปกรณตาง  ๆที่เก่ียวของ เพื่อใหกรมฯ สามารถดําเนินภารกิจไดอยางตอเนื่องและมีความคลองตัวมากขึ้น เชน 

 โครงการจางบุคคลภายนอกดําเนินการหาชองโหวระบบและประเมินความเสี ่ยง 

(Penetration Test and Vulnerability Assessment) 

 จางบํารุงรักษาศูนยสํารองระบบคอมพิวเตอร 

 จางบํารุงรักษาหอง Data Center 

 จางบําร ุงร ักษาระบบเครือขายและความมั ่นคงปลอดภัยระบบ Call Center และ

อุปกรณจัดเก็บ Log ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 

2560  
 

3.2 สรุปสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ไดจากการสัมภาษณ  

ที่ปรึกษา มจธ. ไดทําการสัมภาษณผูบริหารและบุคลากรหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในสวนกลางและ

สวนภูมิภาค โดยสัมภาษณในชวงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 – 18 มกราคม 2565 จํานวน 27 ครั้ง และไดทํา

การสัมภาษณผูบริหาร และผูมีสวนไดเสียเพิ่มเติมในชวงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2565 - 5 เม.ย. 2565 จํานวน 4 

ครั้ง รวมทั้งสิ้น 31 ครั้ง ตารางการสัมภาษณดังแสดงในตารางที่ 3.8 โดยมีขอมูลสรุปปญหา อุปสรรค และ

ความตองการที่ไดรับจากการสัมภาษณ ดังแสดงในหัวขอที่ 3.2.1-3.2.2 

ตารางที่ 3.8 การสัมภาษณหนวยงานตาง ๆ  

ลําดับ วันที ่ เวลา หนวยงาน/บุคคล สถานท่ี 

1 8 พ.ย. 2564 09.30 น. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

(นางสาวอรอุมา เกงทางดี) 
สัมภาษณออนไลน 

2 11 พ.ย. 2564 13.30 น. 1. ผูอํานวยการกองบริหารการคลัง 

(นางสาวมาลี วลัญไชย) 

2. ผูอํานวยการกองติดตามและเฉลี่ยทรัพยสินในคดี

ลมละลาย 

(นางกรรณิกา คงสมบูรณ) 

3. ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานบญัชีเงินในคด ี

(นางนรมน ศศะนาวิน) 

(นางอรุณวรรณ สุขฤกษ) 

หองประชุมคชสาร 4 

ชั้น 2 อาคาร 25 ป 

3 15 พ.ย. 2564 13.30 น. ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีแพง กรุงเทพมหานคร 4 

(นางสาวนภัสวรรณ สันติสุข) 
หองประชุมคชสาร 4 

ชั้น 2 อาคาร 25 ป 
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ตารางที่ 3.8 การสัมภาษณหนวยงานตาง ๆ (ตอ) 

ลําดับ วันที ่ เวลา หนวยงาน/บุคคล สถานท่ี 

4 17 พ.ย. 2564 10.00 น. ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมิน

ราคาทรัพย 

(นางสาวทัศนาวลัย กุสุโมทย) 

สัมภาษณออนไลน 

5 23 พ.ย. 2564 14.00 น. ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีแพง กรุงเทพมหานคร 2 

(นายสาธิต ศุภเมธ)ี 
สัมภาษณออนไลน 

6 23 พ.ย. 2564 14.00 น. 1. ผูอํานวยการกองบังคบัคดีลมละลาย 1 

(นางสาวพาทิศ ประสิทธิแสง) 

2. ผูอํานวยการกองบังคบัคดีลมละลาย 2 

(นางชนิดา เพชรโปร)ี 

3. ผูอํานวยการกองบังคบัคดีลมละลาย 3 

(นายเชษฐชฎิล กาญจนอดุมการ) 

4. ผูอํานวยการกองบังคบัคดีลมละลาย 4 

(นายชิตชัย สุทธภิูล) 

5. ผูอํานวยการกองบังคบัคดีลมละลาย 6 

(นางพัชราวรรณ เพ็ชรกลู) 

สัมภาษณออนไลน 

7 23 พ.ย. 2564 14.00 น. ผูอํานวยการกองฟนฟูกิจการของลูกหนี ้

(นางภัทรภร เวชรังษี) 
สัมภาษณออนไลน 

8 25 พ.ย. 2564 10.00 น. ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีแพง กรุงเทพมหานคร 6 

(นางดารารัตน โรจนบัวทอง) 
หองประชุมคชสาร 5 

ชั้น 2 อาคาร 25 ป 

9 29 พ.ย. 2564 09.30 น. อธิบดีกรมบังคับคด ี

(นางทัศนีย เปาอินทร) 
หองอธิบดี ชั้น 2 

อาคารกรมบังคับคด ี

10 29 พ.ย. 2564 10.00 น. ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

(นางศุภมาส อยูบํารุง) 
สัมภาษณออนไลน 

11 29 พ.ย. 2564 14.00 น. หัวหนาผูตรวจราชการกรม 

(นางเพ็ญรวี มาแสง) 
หองประชุมคชสาร 4 

ชั้น 2 อาคาร 25 ป 

12 30 พ.ย. 2564 13.30 น. 1. กองบังคบัคดีลมละลาย 1 

2. กองบังคบัคดีลมละลาย 2 

3. กองบังคบัคดีลมละลาย 3 

4. กองบังคบัคดีลมละลาย 4 

5. กองบังคบัคดีลมละลาย 5 

6. กองบังคบัคดีลมละลาย 6 

สัมภาษณออนไลน 
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ตารางที่ 3.8 การสัมภาษณหนวยงานตาง ๆ (ตอ) 

ลําดับ วันที ่ เวลา หนวยงาน/บุคคล สถานท่ี 

13 1 ธ.ค. 2564 09.30 น. 1. กองบริหารการคลัง 

2. กองติดตามและเฉลี่ยทรัพยสินในคดีลมละลาย 

3. กลุมตรวจสอบภายใน 

สัมภาษณออนไลน 

14 1 ธ.ค. 2564 13.30 น. กองฟนฟูกิจการลูกหนี ้ สัมภาษณออนไลน 

15 2 ธ.ค. 2564 09.30 น. 1. สํานักงานเลขานุการกรม 

2. กองนโยบายและแผน 

3. กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

สัมภาษณออนไลน 

16 7 ธ.ค. 2564 09.30 น. กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย สัมภาษณออนไลน 

17 7 ธ.ค. 2564 13.30 น. ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันการบังคับคด ี สัมภาษณออนไลน 

18 13 ธ.ค. 2564 09.30 น. 1. สํานักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 1 

2. สํานักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 2 

3. สํานักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 3 

4. สํานักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 4 

5. สํานักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 5 

6. สํานักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 6 

7. สํานักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 7 

สัมภาษณออนไลน 

19 13 ธ.ค. 2564 13.30 น. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร สัมภาษณออนไลน 

20 14 ธ.ค. 2564 09.30 น. 1. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม 

2. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดอางทอง 

สัมภาษณออนไลน 

21 14 ธ.ค. 2564 13.30 น. 1. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ 

2. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 

สัมภาษณออนไลน 

22 15 ธ.ค. 2564 09.30 น. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี สัมภาษณออนไลน 

23 15 ธ.ค. 2564 13.30 น. 1. กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. กลุมงานคุมครองจริยธรรม 

สัมภาษณออนไลน 

24 17 ธ.ค. 2564 09.30 น. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สัมภาษณออนไลน 

25 17 ธ.ค. 2564 13.30 น. สถาบันพัฒนาการบังคับคดี 

 

สัมภาษณออนไลน 

26 13 ม.ค. 2565 13.30 น. ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานการบังคับคดีลมละลาย 

(นายปยชาต สงวนหงษ) 

(นายอนุสรณ ปลั่งศรีสกุล) 

สัมภาษณออนไลน 

27 18 ม.ค. 2565 09.30 น. รองอธิบดีกรมบังคับคด ี 

ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) 

(นายเสกสรร สุขแสง) 

หองประชุมคชสาร 4 

ชั้น 2 อาคาร 25 ป 
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ตารางที่ 3.8 การสัมภาษณหนวยงานตาง ๆ (ตอ) 

ลําดับ วันที ่ เวลา หนวยงาน/บุคคล สถานท่ี 

28 15 ก.พ. 2565 09.30 น. ผูแทนโจทก  

(บริษัทโตโยตาลิสซิ่ง ประเทศไทย จํากัด) 

สัมภาษณออนไลน 

29 1 มี.ค. 2565 09.30  น. ผูที่มาติดตอกรมบังคบัคด ี

1. ผูแทนฝายโจทก 

(เจาหนาที่ฝายกฎหมายของธนาคาร) 

2. ผูแทนฝายลูกหนี ้

(พนักงานบริษัทเอกชน) 

One Stop Service 

ชั้น 2 อาคาร 9 ชั้น 

30 30 มี.ค. 2565 08.30 น. รองอธิบดีกรมบังคับคด ี

(นางสาวยุพาภรณ  ศิริกิจพาณิชยกูล) 

สัมภาษณออนไลน 

31 5 เม.ย. 2565 09.30 น. รองอธิบดีกรมบังคบัคด ี

(นางสุกัญญา  บุษยนาวิน) 

สัมภาษณออนไลน 

3.2.1 สรุปขอมูลปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

จากการสัมภาษณบุคลากรกรมบังคับคดี สามารถจัดกลุมปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เปน 6 ดาน ไดแก  

1) ดานวิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค กลยุทธ และนโยบาย (Charter)  

2) ดานโครงสรางองคกรและการบริหาร (Structure)  

3) ดานกระบวนงานของระบบงานตาง ๆ (Processes & Systems)  

4) ดานบุคลากร (Culture/ Paradigm/HRD)  

5) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือการบริหารงาน (Tools) 

6) ดานระบบติดตามและวัดผลการปฏิบัติงาน (Monitoring & Evaluation System) 

โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1) ดานวิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค กลยุทธ และนโยบาย (Charter)  

เปนการมองบริบทองคกรสวนของปญหาและอุปสรรคในดานตาง ๆ ที ่เกี ่ยวของตั ้งแต

วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย และวัตถุประสงคขององคกร จากการสัมภาษณพบวาปญหาและอุปสรรค

ที่บุคลากรใหความสําคัญ ไดแก  

- การเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานที ่เกี่ยวของทั้งหนวยงานภายในกระทรวงยุติธรรม 

หนวยงานภาครัฐอื่น ๆ และหนวยงานภาคธุรกิจท่ีมีการแลกเปลี่ยนขอมูลในการทํางาน

รวมกันหรือใชขอมูลเพื่อการตรวจสอบ กรมฯ มีความพรอมที่จะเชื่อมโยงกับหนวยงาน

ภายนอก แตยังไมสามารถดําเนินการใหครอบคลุมไดทั ้งหมด เพราะติดเรื ่องขอ

กฎหมาย สิทธิในเรื่องขอมูล ขอจํากัด และความพรอมของหนวยงานที่กรมฯ ตองการ
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เชื่อมโยงขอมูล เชน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความลับของขอมูล และการนําขอมูล 

ไปใช เปนตน ซึ่งมีผลทําใหการปฏิบัติงานที่ตองใชขอมูลจากหนวยงานภายนอกมีความ

ลาชาและตองดําเนินการในการประสานงานดานขอมูลหลายขั้นตอน  

- การกําหนดนโยบายของกรมฯ ในชวงเวลาทํางาน มีการจํากัดการใชงานโปรแกรมบาง

ประเภท เชน Steaming, Line เพื ่อให Bandwidth เพียงพอตอการใช งาน ทําให

บุคลากรไมสะดวกในการปฏิบัติงาน เนื่องจากสวนใหญนิยมใชแอปพลิเคชันไลนในการ

ติดตอสื ่อสารมากกวาอีเมล เพราะสะดวกและรวดเร็วกวา ทําใหบุคลากรตองใช

เครือขายอินเทอรเน็ตจากมือถือของตนเองแทน ซึ่งกรมฯ ไมอนุญาตใหเชื่อมตอ WiFi 

โดยใชอุปกรณแบบพกพาสวนตัว  

- จากขอกําหนดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

พ.ศ. 2560 ที่จะตองมีการจัดเก็บ Log ของกรมฯ มีการใชระบบการบริหารจัดการจาก

ศูนยกลาง (Active Directory: AD), Firewall ในการควบคุมการใช งาน ทําใหการ

เชื่อมตออินเทอรเน็ตจะตองมาผานที่สวนกลางและไมไดอนุญาตใหแตละสํานักงานเชา 

ADSL เพ่ือใชอินเทอรเน็ตเอง 

- กฎหมายไมทันสมัย ไมมีความยืดหยุ น การปฏิบัติงานมีขอติดขัดในเรื ่องของขอ

กฎหมาย ทําใหการใหบริการประชาชนในบางเรื่องไมทันทวงที หรือไมตอบสนองสภาพ

ที่เปนปจจุบัน เชน การยึดทรัพย ที่จะมีการออกขาววากรมบังคับคดีจะไปยึดทรัพยทํา

ใหผูที่ถูกยึดทรัพยไมมีบานอยูกอใหเกิดปญหาสังคม หากกรมฯ ยึดแลวเขาไมมีบานอยู

แลวจะทําอยางไร ควรจะมีกฎหมายมารองรับเพื่อเปนหลักประกันในชีวิตวาทุกคนตอง

มีบานหลังสุดทาย และตอบโจทยในภาคสังคมได ดังนั ้นกฎหมายที ่ไมทันสมัย ไม

ยืดหยุนควรจะตองแกไข  

- กฎหมายบางเรื่องที่กรมฯ ทําการแกไขแลวสงผลเสียตอสภาพเศรษฐกิจ เชน กฎหมาย

ลมละลายที่สามารถปลดลมละลายไดภายในระยะเวลา 3 ป ทําใหเปนชองทางให

เจาหนี้ตัดหนี้ เมื่อเกิดการลมละลายกรมฯ เขาไปจัดการทรัพยสินของลูกหนี้ทั้งหมด ไม

สามารถผลักออกสูระบบเศรษฐกิจได ทําใหเศรษฐกิจประเทศเสียหายเนื ่องจากมี

ทรัพยสินมากองที่กรมบังคับคดีจํานวนมาก และกรมฯ ไมไดขายทอดตลาดออกไป 

เนื่องจากติดขัดในหลายเรื่อง 

- การพัฒนาระบบ e-Auction online ที ่ต ิดปญหาเรื ่องของกฎ ระเบียบ และเรื ่อง

คาใชจาย ซึ่งกรมฯ ยังสรุปไมไดวาจะนําคาใชจายสวนใดมาดําเนินการ เนื่องจากระบบ

ของกรมบังคับคดีเปนการใหบริการภาครัฐตอเอกชน กรมฯ พยายามที ่จะวาจาง

ดําเนินการ (Outsource) งานในสวนของระบบงานบังคับคดีแพง ระบบงานบังคับคดี

ลมละลายออกไปจากกรมบังคับคดี โดยทําเปนระบบใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย
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เอกชนเขามาดูแลแทนเจาพนักงานพิท ักษทรัพยกรมบังคับคดี แตในสวนของ

ผูรับบริการไมคอยเห็นดวยกับแนวคิดนี้ เนื่องจากความเชื่อมั่นในตัวของเจาพนักงาน

พิทักษทรัพยเอกชนมีนอย และประเด็นสําคัญคือคาใชจายที่สูงกวาภาครัฐ จึงยังเปน

ปญหาอุปสรรคท่ีกรมฯ ยังไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จได 

- กระบวนการปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัยมีความยุงยาก และใชระยะเวลานานในการ

ดําเนินการ สงผลใหเม่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมายแลวเสร็จบางครั้งก็หมดความ

จําเปนที่จะใชแลว 

2) ดานโครงสรางองคกรและการบริหาร (Structure)  

เปนการมองถึงโครงสรางการทํางานขององคกร คณะกรรมการ คณะทํางาน กฎระเบียบตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของกับการทํางาน จากการสัมภาษณพบวาปญหาและอุปสรรคที่บุคลากรใหความสําคัญ ไดแก 

- การแตงตั ้งผู บริหาร คณะทํางาน และการมอบหมายงาน ควรเปนผู ท ี ่ม ีความรู

ความสามารถดานนั้นอยางแทจริง มีความเขาใจในกระบวนการทํางาน มีความรอบรู

สถานการณรอบดานที่เก่ียวของอยางเพียงพอที่จะตัดสินใจและดําเนินการพัฒนางานให

สอดคลองกับวิสัยทัศนและภารกิจที ่กรมฯ กําหนดไว แตในบางครั ้งกรมฯ แตงตั้ง

ผูบริหาร คณะทํางาน และการมอบหมายงานโดยพิจารณาจากปจจัยอ่ืน 

3) ดานกระบวนการทํางานของระบบงานตาง ๆ (Processes & Systems)  

เปนการมองระบบงานดานตาง ๆ ขององคกร เชน การบริหารงานบุคคล การจัดซื้อจัดจาง 

การบริหารการเงิน การประชาสัมพันธ เปนตน จากการสัมภาษณพบวาปญหาและอุปสรรคที่บุคลากร

ใหความสําคัญ ไดแก 

การบริหารงานบุคคล 

- กลุมพัฒนาบุคลากรของกรมฯ ยังขาดความพรอมและความเขาใจในเรื่องการพัฒนาคน 

เพ่ือนําไปสูการพัฒนาองคกร เชน ทําอยางไรใหคนมีความพรอมมากขึ้น งานไมขาดชวง 

หากคนใดคนหนึ่งไมอยูงานยังสามารถดําเนินการไปตอได หรือ ความรูที่ติดอยูกับตัว

บุคคลจะมีแนวทางการบริหารจัดการองคความรูอยางไร เปนตน 

- การพัฒนาบุคลากรยังไมสามารถดําเนินการไดตามแผนตามนโยบายพัฒนาทักษะดาน

ดิจิทัลใหกับบุคลากร (Digital Literacy) กรมฯ ไดบรรจุเรื ่องการพัฒนาทักษะดาน

ดิจิทัลไวในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเดิมแผนแมบทไอทีจะพัฒนาบุคลากร

ดานไอทีเทานั้น แตกรมฯ มอบหมายใหศูนยฯ รับผิดชอบการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล

ของบุคลากรทั ้งกรมฯ ซึ ่งตองพัฒนาทักษะดานดิจิทัลใหเปนไปตามที่ส ํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) กําหนด ซึ่งในสวนนี้ยังไมสามารถ

ดําเนินการใหเปนไปตามแผนได 
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- การเลื่อนตําแหนง กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบท.) จะประกาศรับสมัคร ซึ่งกําหนด

คุณสมบัติของแตละตําแหนงวา จะตองทํางานดานใด ระยะเวลาที่ไดปฏิบัติงาน โดย 

Manual เพราะยังไมมีระบบรองรับ ซึ่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบท.) จะดึงขอมูล

ขาราชการทั้งหมดเปนไฟล Excel จากระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) และ

กรองคุณสมบัติโดยใช Excel อีกครั้ง หากมีระบบที่ชวยสนับสนุนภารกิจจะทําใหการ

ทํางานไดรวดเร็วมากขึ้น 

- บุคลากรของกรมฯ สวนใหญเปนนิติกร กรมฯ ยังขาดบุคลากรดานนักสถิติ นักวิเคราะห

ขอมูล อยากใหกรมฯ ดึงศักยภาพของนิติกรใหสามารถทํางานดานอื่นเพิ่มเติม นิติกร

สวนใหญจะดําเนินงานที่เกี่ยวของกับสํานวนเปนหลัก ทํางานดานวิชาการนอย ในความ

เปนจริงงานดานวิชาการ จะสามารถชวยใหระบบการทํางานดีขึ้น การทํางานงายขึ้น 

ลดขั้นตอนการทํางานได  

การจัดซ้ือจัดจาง 

- การวาจางพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมฯ ใชเวลานานมาก บางครั้งกําหนดขอบเขต

ความตองการ (TOR) ในชวงเวลาหนึ่ง แตเนื่องจากการดําเนินการใชเวลานาน มีการ

เปลี่ยนแปลงการทํางาน สงผลใหระบบไมรองรับความตองการ แตตองตรวจรับตาม

กระบวนการ 

การบริหารการเงิน  

- การเบิกคาตอบแทนสําหรับผูไกลเกลี่ยมีความลาชาและใชเวลา เนื่องจากตองเปน

ลายเซ็นจริงของเจาหนี้เทานั้นจึงจะสามารถนํามาเบิกคาตอบแทนใหกับผูไกลเกลี่ยได  

- บุคลากรยึดติดกับกฎ ระเบียบ และการทํางานในรูปแบบเดิมที่เปนสํานวน จึงทําใหไม

สามารถปฏิบัติงานไดในชวงสถานการณ Covid-19 ที่ธนาคารปดทําการ สงผลใหกรม

บังคับคด ีไมสามารถทําการโอนเงนิใหกับเจาหนี้ หรือผูที่เก่ียวของได เนื่องจากนิติกรไม

พรอมที่จะดําเนินการจายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

- การรับเงิน กรมบังคับคดีเพ่ิงจัดทําระบบใหทดลองใชรับเงินเขาบัญชีของเจาหนี้โดยตรง

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2565 แตระบบยังไมเสถียร และบริษัท โตโยตา ลิสซิ่ง จํากัด ตองการ

ใหครอบคลุมใชไดทั่วประเทศ เพราะทําใหมีความสะดวกกับบริษัท โตโยตา ลิสซิ่ง 

จํากัด ในการรับเงินสวนไดของโจทกที่ตองการใหรับเงินเขาบัญชีโดยตรงไมตองเขาไป

รับเช็คจากสํานักงานบังคับคดีแลวนํามาเขาบัญชีอีกครั้ง (กรมบังคับคดี แจงวาขณะนี้

อยูระหวางทดลองและปรับปรุงแกไข ซึ่งเลขบัญชี 10 - 11 หลักสามารถทําได แตเลข

บัญชี 14 – 15 หลัก อยูระหวางแกไข)  

- การหักคาธรรมเนียมจากหนาเช็คทําใหวงเงินไมถึงตามที่กําหนดเนื่องจากบางสํานักงาน

บังคับคดีจะหักเงินออกจากหนาเช็ค ขอใหกรมบังคับคดีประสานแจงแตละสํานักงาน
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บังคับคดีทั่วประเทศเรื่องขอใหจายคาธรรมเนียมเช็คเพิ่มจากที่โจทกวางเพิ่ม  โดยไม

ตองหักคาธรรมเนียมจากหนาเช็ค เนื่องจากพบปญหาการตัดยอดเงินไมตรงกัน โดย

ทางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะทําการประสานงานประเด็นดังกลาว

กับทางการเงินของกรมบังคับคดีใหอีกครั้ง 

- คาใชจายในการเชาสถานที่เพ่ือจัดเก็บทรัพยที่นํายึดและสํานวนคด ีเพราะวาสํานวนใน 

1 เรื่อง ตามกฎหมายตองเก็บรักษาประมาณ 10 ปเปนอยางนอย จึงจะสามารถทําลาย

ได ซึ่งโดยลักษณะของคดีสวนใหญประมาณ 50% ที ่กรมฯ จะตองจัดเก็บ กรมฯ มี

ความตองการใหนําระบบเทคโนโลยีเขามาจัดการตรงนี้ทั ้งหมด ซึ่งหากเราสามารถ

สแกนเก็บหรือบันทึกสํานวนใหมใหอยูในระบบท้ังหมดก็จะสามารถแกไขปญหานี้ได แต

ทั้งนี้ระบบงานตองมีประสิทธภิาพ มีความเสถียร และตองมีเครื่องแมขายขนาดใหญ ๆ 

เพ่ือรองรับปริมาณที่เขามามาก 

การประชาสัมพันธ 

- การประชาสัมพันธเกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่กรมฯ ใหบริการกับประชาชนผูมาติดตอ

ยังไมครอบคลุมและไมท่ัวถึง 

4) ดานบุคลากร (Culture/ Paradigm/HRD)  

เปนการมองในเรื่องที่เก่ียวกับพัฒนาบุคลากร วัฒนธรรมการทํางาน จากการสัมภาษณพบวา

ปญหาและอุปสรรคที่บุคลากรใหความสําคัญ ไดแก 

ทักษะดานดิจิทัล 

- การขาดความรูความเขาใจในการใชงานระบบ ทําใหมีการทํางานซํ้าซอน เชน การสง

รายงานการยึดใหผูแทนโจทกในรูปแบบของหนังสือหรือการสงอีเมลแทนการสงผาน

ระบบ 

- บุคลากรสวนใหญเปนนักกฎหมาย มีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศไมมาก ทําใหเมื่อ

มีระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการทํางานจึงทําใหขาดความเขาใจและไมคลองตัว ตอง

อาศัยการเรียนรูและฝกฝนอยางตอเนื่อง 

- บุคลากรบางสวนยังขาดความพรอมในการนําเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสมาสนับสนุน

การทํางาน เชน โปรแกรมประชุมอิเล็กทรอนิกส โปรแกรมจัดการเอกสารออนไลน 

Google Drive ส วนหนึ ่งอาจเปนเพราะบุคลากรไมมีความรู ความเขาใจในเรื ่อง

เทคโนโลยีสารสนเทศ สงผลใหขาดความเชื่อมั่น ไมเกิดการเรียนรูที่จะนํามาใชงานให

เปนประโยชน 

วัฒนธรรมการทํางาน 

- บุคลากรบางสวนยังไมเห็นถึงความสําคัญและไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงในการนํา

ระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน ยึดติดกับกฎ ระเบียบ และการทํางานใน
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รูปแบบเดิมที่เปนเอกสารกระดาษ คิดวาการใชงานระบบเปนการเพิ่มภาระงาน ขอมูล

หรือเอกสารท่ีอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสสามารถปรับแตงได ยังไมมีความชัดเจนวาจะ

นําขอมูลดังกลาวมาอางอิง หรือเปนหลักฐานในกระบวนการชั้นศาลได อีกทั้งมีความคิด

วานักกฎหมาย มีขอจํากัด ทําไมไดหรือภาระงานหลักมีมากอยู แลว จึงไมพรอมจะ

ทํางานหรือเรียนรูเพ่ิมเติมในดานอื่น ๆ  

- ปญหาสําคัญของบุคลากรกรมฯ คือ Mindset ของความเขาใจในเรื ่องเทคโนโลยี

สารสนเทศ บุคลากรมีการตอตานเทคโนโลยีไมยอมรับการทํางานโดยใชระบบ

สารสนเทศทั้งระบบ หรือเมื่อตองมีการใชงานระบบก็ใชงานไป แตไมไดมีสวนรวมชวย

คิด ชวยแกไขปญหา โดยมีความคิดวาปญหาของระบบเปนหนาที่ของบริษัทผูรับจาง

พัฒนา  

โครงสรางองคกร 

- จํานวนบุคลากรไมเพียงพอตอภาระงานที่ม ีเนื่องจากปริมาณงานที่มีมากขึ้นดวยสภาพ

เศรษฐกิจในปจจุบัน จากการใชระบบ e-Filing จึงทําใหมีการยื่นเรื่องเพิ่มขึ้นจํานวน

มากเพราะยื ่นเรื ่องไดตลอดเวลา หรือจากการที ่ระบบงานยังไมสมบูรณแบบและ

ครอบคลุมงานทั้งหมด ทําใหบุคลากรตองทํางานซํ้าซอนเปนการเพิ่มภาระการทํางาน 

เชน อัตรากําลังในสวนของนิติกร เนื่องจากนิติกรตองปฏิบัติงานทั้งงานยึด อายัด ขาย

ทอดตลาด และเมื่อคูความมาติดตอจะตองพิจารณาคํารองตาง ๆ เมื่อกรมฯ ใชระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ทําใหการยื่นคํารอง การพิจารณาคําขอตาง ๆ 

มีมากตามลําดับ ซึ่งนิติกรของกรมฯ มีจํานวนเทาเดิม สงผลใหการพิจารณาอาจจะไม

ทันเวลา สําหรับขอจํากัดดานจํานวนบุคลากรที่มีไมเพียงพอ กรมฯ ทราบขอจํากัดนี้ 

โดยกรมฯ จะพยายามขับเคลื่อนองคกรดวยบุคลากรที ่มีจํานวนจํากัด ทําอยางไรจะ

สามารถพัฒนาองคกรไปได ตองอาศัยความรวมมือ รวมใจ ทํางานเปนทีม และ

บริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 

- หนวยงานอื่นนอกเหนือจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไมมีตําแหนงงาน

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศประจําสํานักงานหรือประจําภูมิภาค เม่ือเกิดปญหาในการใช

งานระบบจะไมสามารถแกไขปญหาได ตองติดตอประสานงานกับศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื ่อสารสวนกลางเทานั้น ซึ่งการติดตอทําไดคอนขางยากและใช

เวลานานในการแกไขปญหา เนื่องจากบุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื ่อสารมีจํานวนนอยและไมเพียงพอตอการใหบริการแกหนวยงานอื ่น ๆ เชนกัน 

นอกจากนี ้เจาหนาที ่ประจําสํานักงานบังคับคดีจังหวัดไมมีความรู ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทําใหเกิดปญหาในการสื่อสารระหวางผูปฏิบัติกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร เนื่องจากความเขาใจที่ไมตรงกัน 
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- อัตรากําลังของกรมฯ ที่มีอยูไมสอดคลองกับงานที ่ดําเนินงาน เนื่องจากกองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบท.) มีวิธีคํานวณตามสํานวนเกิด และ

จัดอัตรากําลังแยกตามขนาดสํานักงาน ใหญ กลาง เล็ก ซึ่งบางสํานักงานมีสํานวนเกิด

มากแตสํานวนคางไมมาก แตบางสํานักงานมีสํานวนเกิดไมมากแตมีสํานวนคางมาก ซึ่ง

จะทําอยางไรใหสามารถนํามาคิดวิเคราะหจัดอัตรากําลังใหมีความเหมาะสม การ

พิจารณาจากสํานวนคางหรือสํานวนเกิดอยางเดียวจะทําใหการจัดอัตรากําลังผิดพลาด

ได หากจะพิจารณาความซับซอน ความยากงายของสํานวนบางครั้งก็ไมสามารถนํามา

วิเคราะหได เพราะบางครั้งอาจยากเนื่องจากคูความ ไมไดเกิดจากความยากของคดี อีก

ทั้งการขออัตรากําลังเพิ่มจากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน 

ก.พ.) กรมฯ ขอเฉพาะภารกิจที่ไดรับมาใหม โดยเปรียบเทียบภาระงาน (Workload) 

ภาพรวมของกรมฯ วาทําสําเร็จทั่วประเทศจํานวนก่ีเรื่องเทียบอัตราสวนกับบุคลากรท่ีมี

อยู แตจํานวนคดีคางท่ีมากกวางานที่ทําเสร็จและยังนอยกวางานท่ีเกิดข้ึนในแตละป ซึ่ง

ในบางคดีไมสามารถทําใหจบได  

- ปญหาความเหลื่อมลํ้าของคาตอบแทนในสายวิชาชีพกฎหมาย งานคดีแพงถูกมองวา

เปนงานเอกสาร ไมยุงยาก ซึ่งตางจากงานคดีอาญา ทําใหคาตอบแทนของเจาพนักงาน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมราชทัณฑ กรมพินิจและคุ มครองเยาวชน สูงกวาเจา

พนักงานของกรมบังคับคดี นอกจากนี้การทํางานของเจาหนาที่กรมบังคับคดีมีความ

เสี่ยงจากการถูกฟองรอง เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการทํางาน เจาหนาที่ตองรับ

ผิดทางละเมิด เจาหนาที่บางคนเพิ่งรับราชการ ตองรับผิดชอบในคาเสียหายที่เกิดขึ้น

จากการปฏิบัติงาน ซึ่งความผิดพลาดอาจจะเกิดจากปริมาณงานที่มาก ขาดทักษะใน

งาน อีกทั้งเปนงานที่อยูภายใตความขัดแยงระหวางเจาหนี้ ลูกหนี้ ทําใหเจาหนาที่ตอง

แบกรับการประสานงาน ความเครียด การถูกฟองรอง แตคาตอบแทนที่ไดรับไมมาก 

ทําใหเกิดปญหาภาวะสมองไหล 

- จากการทํางานรวมกับกรมบังคับคดี พบปญหาในการเรื่องจํานวนบุคลากรไมเพียงพอ

ตอปริมาณงานที่มีอยู เชน เจาหนาที่ 1 คน ตองคุมสํานวนคดีแพงประมาณ 1,000 

เรื่อง สํานวนคดีลมละลาย 200 เรื่องตอคน ซึ่งการใหเจาหนาที่ดูสํานวนคดีลมละลาย 

200 เรื่องตอคนนั้นเปนเรื่องที่คอนขางยาก กรมบังคับคดีควรเพิ่มอัตรากําลังบุคลากร

เทากับปริมาณงานที่มีอยู หาก 1 คน รับผิดชอบ 100 เรื่อง จะทําใหการทํางานดีมากข้ึน 

- บุคลากรของกรมฯ ทํางานเยอะ มีความอดทน แตอาจไมใชการทํางานที่ดี หากไมมีการ

วางแผนการทํางาน ในหลายครั้งบุคลากรที่ไดรับผลการประเมินคอนขางดีจะเปนคนที่

ทํางานจนดึก ทุมเทการทํางาน แตอาจจะไมไดสะทอนประสิทธิภาพการทํางาน 
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การโยกยาย/องคความรูของบุคลากร 

- การโยกยายและการลาออกของเจาหนาที่กรมฯ ทําใหงานที่ไดรับมอบหมายขาดความ

ตอเนื่อง บุคลากรใหมตองใชเวลาในการเรียนรูงาน สั่งสมประสบการณ และความ

เชี่ยวชาญ ซึ่งเปนเรื่องสําคัญ เนื่องจากการบังคับคดีใชกฎหมายเปนวิชาชีพ เมื่อเรียน

จบยังไมสามารถทํางานไดทันที ตองผานการฝกการทํางานซึ ่งมีความยากและตองมี

ความอดทน เพราะเจาพนักงานบังคับคดี เจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนการทํางานที่

ตองบังคบัคดีและเปนผูที่อยูตรงกลางระหวางโจทกและจําเลย ทําใหสวนใหญทํางานกับ

กรมฯ ประมาณ 2 ป แลวจะสอบและลาออกไปทํางานที่อื ่น เชน ผูพิพากษา อัยการ 

ราชการสวนทองถ่ิน อีกทั้งการถายทอดองคความรูในกรมฯ ยังมีไมมาก  

- การจัดหาบุคลากรทดแทนกรณีที่มีการโอนยาย บางครั้งกรมฯ ไมสามารถดําเนินการ

จัดหาบุคลากรมาปฏิบัติหนาที่แทนได ทําใหการดําเนินงานไมตอเนื่อง 

- บุคลากรมีการเขา-ออกงานบอย ทําใหงานขาดความตอเนื่อง โดยกรมฯ พยายามแกไข

อยูแตไมใชเรื่องงายที่จะบริหารจัดการไดทันท ี

- การทํางานของเจาหนาที่ ยังขาดเรื่องการวางแผนงาน การจัดลําดับความสําคัญของ

งาน ทําใหการทํางานยังไมเกิดประสิทธิภาพเทาที่ควร 

การอบรม 

- จํานวนเจาหนาที่มีความรู และความเขาใจเก่ียวกับการใชงานระบบบังคับคดีลมละลาย

มีไมมากนัก ระบบมีการทํางานหลายขั ้นตอน และบางสวนยังไมรองรับกับการ

ปฏิบัติงานจริง อีกทั้งระยะเวลาอบรมการใชงานระบบสารสนเทศของกรมฯ มีจํานวน

วันอบรมนอยเกินไป ทําใหเจาหนาที่ไมสามารถเขาใจการทํางานของระบบครบทุก

ขั้นตอน  

- กรณีที่บุคลากรติดภารกิจไมสามารถเขาอบรม ทางสถาบันฯ จะแจงบุคลากรใหเปลี่ยน

บุคลากรทานอื่นมาแทนเพ่ือใหครบตามจํานวนที่ตั้งไวในโครงการ ซึ่งจะไมใชบุคลากรที่

รับผิดชอบงานโดยตรง 

- การพัฒนาบุคลากรของกรมฯ ยังมีขอจํากัด บุคลากรระดับบริหารบางครั ้งย ังให

ความสําคัญกับงานประจําวัน เนนการทํางานตามคําสั่งมากกวางานบริหารที่จะตองมี

วิสัยทัศน มีการวางแผน ริเริ่มพัฒนางาน หรือทําอยางไรใหงานดีข้ึนและทีมงานดีขึ้น  

- ยังไมมีอุปกรณสนับสนุนที่เพียงพอในการจัดอบรมรูปแบบ Online การใชเครื่องมือ

สําหรับอบรม Online จะตองประสานงานเจาหนาที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพ่ืออํานวยความสะดวกระหวางการอบรม 

- การจัดอบรมแบบผสมผสาน (Hybrid) ทั้งรูปแบบ Online และ Onsite กรมฯ ยังไมมี

อุปกรณรองรับสําหรับการจัดอบรมในรูปแบบดังกลาว  
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- บุคลากรภายในกรมฯ ขาดความรูความเชี่ยวชาญ และประสบการณในงาน เนื่องจาก

บุคลากรที่มีประสบการณทั้งในดานความรูความสามารถ และดานอ่ืน ๆ อยูในวัยที่ใกล

เกษียณ หรือเกษียณอายุแลว บุคลากรที่เหลือจะเปนกลุมคนที่รูงานเปนบางสวน ไมไดรู

งานครอบคลุมทั้งหมด เมื่อขึ้นเปนผูบริหารที่จะตองกํากับ ดูแล งานทุกอยางของกรม

บังคับคดี ทําใหขาดประสบการณ และความเชี่ยวชาญจึงเปนอุปสรรคตอการพัฒนา

องคกร 

5) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือการบริหารงาน (Tools)  

เปนการมองสิ่งที่มาชวยสนับสนุนการทํางานอยางเปนระบบ ไมวาจะเปนเครื ่องมือ ดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการฐานขอมูล การจัดการความรูในองคกร จากการสัมภาษณ

พบวาปญหาและอุปสรรคที่บุคลากรใหความสําคัญ ไดแก 

เครื่องมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

- เครื่องมือที่สนับสนุนการปฏิบัติงานยังมีไมเพียงพอกับเจาหนาที่เมื่อตองปฏิบัติงานที่

บาน (Work From Home) เนื่องจากเจาหนาที่สวนใหญใชเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ

ทําใหไมสะดวกในการทํางาน  

- ฝายเก็บสํานวนไมมีอุปกรณสําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน เชน เครื่องพิมพ เครื่อง

ถายเอกสาร ปจจุบันใชรวมกับงานสารบรรณทําใหการปฏิบัติงานเกิดความไมคลองตัว 

และไมสะดวก 

- อุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมเพียงพอกับการ

ที่ตองปฏิบัติงานที่บาน (Work From Home) และไมมีอุปกรณสํารองในการปฏิบัติงาน

เมื่อเครื่องเกิดปญหา ปจจุบันกรมฯ ยังไมมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดหา

มอนิเตอร คียบอรด เพื่อใชงานรวมกับคอมพิวเตอรโนตบุค (Notebook) ที่ปรึกษาฯ มี

ความเห็นวามอนิเตอร คียบอรด จะเปนอุปกรณที่เสริมประสิทธิภาพการทํางาน และ

ชวยลดโอกาสเกิด Office Syndrome 

- ระบบไมเสถียรและมีความลาชาในการประมวลผล เชน ผูแทนโจทกไดยื ่นคํารองใน

ระบบและโทรศัพทแจงสํานักงานบังคบัคดีจังหวัด (สบจ.) รับทราบ แตเม่ือตรวจสอบใน

ระบบยังไมพบขอมูล โดยที่ขอมูลจะแสดงในวันถัดไป ทําใหเจาพนักงานบังคับคดีถูก

มองวาไมรีบดําเนินการ ไมทราบสาเหตุปญหาวาเกิดจากระบบเครือขายหรือระบบยื่น

คําฟองอิเล็กทรอนิกสสําหรับประชาชน (e-Filing) ทําใหผูแทนโจทกไมพึงพอใจกับการ

ยื ่นคํารองผานระบบ ผู แทนโจทกตองการยื ่นดวยตนเองที ่ส ํานักงานฯ เนื ่องจาก

เจาหนาที่ตรวจพบวาสิ่งใดไมถูกตองสามารถแจงใหแกไขไดทันทีรวดเร็วกวาการสื่อสาร

ผานระบบ แตหากในอนาคตระบบสมบูรณใชงานไดเต็มประสิทธิภาพจะทําใหการ

ทํางานดีข้ึน 
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- ปญหาการใชงาน VPN (Virtual Private Network) ระบบลงชื่อทํางานลม และการมี

หลายบัญชี (Account) ในการใชงานแตละระบบ เมื่อตองปฏิบัติงานที่บาน (Work 

From Home) ทําใหไมสะดวกในการปฏิบัติงาน 

- อุปกรณ และเครือขายสัญญาณสนับสนุนการปฏิบัติงานไมเพียงพอ เมื่อกรมฯ ใชระบบ

ออนไลนมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน แตบุคลากรไมสามารถทํางานได เนื่องจากไมมี

อินเทอรเน็ตให ทําใหเปนปญหาของกรมบังคับคดีพอสมควร เนื่องจากงานจะเขามา

ตลอดเวลาจนเกิดเปนคอขวด กรมฯ จะมีการบริหารจัดการอยางไรใหทันทวงที ผูที่

ทํางานผิดพลาดควรไดรับการใหอภัย เพราะวาเราตองอยูในกระบวนการที่จะตองเรียน

รูอยูตลอดเวลาวาทุกอยางเปลี่ยนแปลง 

ระบบงาน/โปรแกรม 

- ระบบงานท่ีใชอยูในปจจุบันยังไมสามารถรองรับการทํางานทั้งหมด และมีปญหาในการ

เชื่อมโยงขอมูลระหวางระบบงานที่เก่ียวของกันทําใหตองทํางานในลักษณะเดิมดวย ซึ่ง

ไมชวยเรื ่องการลดเอกสาร เนื ่องจากยังตองพิมพเปนเอกสารจากระบบควบคูกับ

เอกสารที่มีคนมายื่นขอมูล อาทิเชน  

o การบันทึกขอมูลการนําสงเงินอายัดในระบบอายัดอิเล็กทรอนิกส โดยการปฏิบัติ

จะสงมากอนเดียวและกระจายไปทุกสํานวน เมื่อสงมาที่งานเงินในคดีจะนํามา

จัดพิมพใบเสร็จอีกครั้ง แตในระบบยื่นคําฟองอิเล็กทรอนิกสสําหรับประชาชน (e-

Filing) จะเปนลักษณะการดําเนินการในข้ันแรกตอนยื่นคํารองพรอมวางคาใชจาย

ในการตั้งเรื ่อง จากนั้นสงตอไปยังระบบแพงซึ่งเปนการสงมาทําตอในระบบงาน

เดิม ทําใหเกิดความยุงยากในการทํางาน เนื่องจากระบบงานยังไมเชื่อมตอกัน 

o การยื่นคําขอรับชําระหนี้ฟนฟูกิจการของลูกหนี้ เมื่อเจาหนี้มีการยื่นคํารองขอรับ

ชําระหนี้ ขอมูลในระบบยังไมสามารถเชื่อมโยงกับระบบงานฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 

ในคดีของบริษัท การบินไทยฯ กรมฯ ตองใหบริษัทผูรับจางทําการโอนยายขอมูล ชื่อ 

ที่อยู หนวยงาน เบอรติดตอ จากระบบยื่นคําขอรับชําระหนี้ฯ มายังระบบงานฟนฟู

กิจการของลูกหนี้ เพื่อใหเจาหนาที่สามารถใชขอมูลในระบบเพ่ือไปปฏิบัติงานตอใน

ขั้นตอนถัดไป ความตองการใหระบบยื่นคําขอรับชําระหนี้ ระบบงานฟนฟูกิจการ

ของลูกหนี้ ระบบ LED Vote สามารถเชื่อมโยง แลกเปลีย่นขอมูลกันได 

o ระบบงานบังคับคดีแพง และระบบบังคับคดีลมละลายขอมูลไมสอดคลองกัน มี

ความยุงยาก และซับซอนในการใชงานระบบ และขอมูลในระบบยังไมสามารถ

เชื่อมโยงกันได รวมทั้งการตรวจสอบขอมูลทรัพยฯ มีความเกี่ยวของทั้งระบบงาน

แพงและระบบงานลมละลาย แตไมสามารถตรวจสอบขอมูลทรัพยฯ ระหวาง

ระบบได 
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o การออกใบเสร็จกรณีการนําสงเงินอายัดในระบบยื่นคําฟองอิเล็กทรอนิกสสําหรับ

ประชาชน (e-Filing) ที่มีการออกซํ้าซอนระหวางกองคลังสวนกลางกับสํานักงาน

บังคับคดีจ ังหวัด โดยเมื ่อกองคลังสวนกลางออกใบเสร็จแลวและสงไปยัง 

สํานักงานบังคับคดีจังหวัด (สบจ.) ทางสํานักงานบังคับคดีจังหวัด (สบจ.) จะออก

ใบเสร็จในระบบอีกครั้ง แทนที่จะเปนการออกใบเสร็จเพียงครั้งเดียวจากระบบ

เทานั้น  

- การจัดหมวดหมูขอมูลในระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของกรมฯ ในสวนที่เปนเรื ่อง

เกี่ยวกับระเบียบ คําสั่ง ยังไมเปนรูปแบบเดียวกัน การสืบคนขอมูลทําไดยาก ใชงานไม

สะดวก ทําใหเสียเวลาในการสืบคนขอมูล  

- เอกสารทีพิ่มพออกจากระบบงานยังอยูในรูปแบบที่ไมสามารถนําเสนอใหผูบริหารหรือผู

ที่เก่ียวของได ทําใหเจาหนาที่ตองนําขอมูลออกมาจัดรูปแบบใหเหมาะสมกอน เปนการ

ทํางานซํ้าซอนและเสียเวลา เชน ขอมูลในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Memo)  

- ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (DPIS) ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

(สํานักงาน ก.พ.) เพ่ือบริหารจัดการงานดานบุคลากรกรมฯ ยังไมครอบคลุมการทํางาน

ไดอยางครบถวนและยังไมเสถียร มีการจะพัฒนา Version ใหม แตปจจุบันสํานักงาน 

ก.พ.ขอใหใชควบคูกับ Version เกา เนื่องจาก Version ใหมไมสามารถดึงขอมูลจาก

ระบบเกามาใชไดทั้งหมดทําใหตองทํางานซํ้าซอน 

- กระบวนการทํางานบางขั้นตอนที่ไมสามารถทําผานระบบได ตองมาติดตอที่กรมฯ ซึ่ง

ในสถานการณการแพรระบาดโรค Covid-19 ทําใหมีอุปสรรค เนื่องจากเจาหนาที่ที่

ใหบริการมีจํานวนนอย อีกทั้งเจาหนาที่สวนหนึ่งตองปฏิบัติงานที่บาน (Work Form 

Home) 

- บางสํานักงานบังคับคดีตางจังหวัดยังใหบริการที่ตองมาติดตอที่กรมฯ ดวยตนเอง เชน 

การเพิกถอนการยึด ไมสามารถทําผานระบบหรือสง e-Mail ได ทั้งนี้อาจเพราะความ

กังวลผูที่สงขอมูลเปนตัวจริงหรือไม แตบางสํานักงานบังคับคดีจังหวัดใหติดตอผาน

ระบบไดสามารถสง Fax หรือ E-Mail ได โอนเงินเขาผานระบบของสํานักงานไดโดยไม

ตองเขาไปที่สํานักงาน ซึ่งอาจขึ้นกับแตละนโยบายของแตละสํานักงาน 

- การนําขอมูลไปใชสําหรับการวิเคราะห Big data ที่ตองใชขอมูลจากกรมบังคับคดีเพ่ือ

นําไปวิเคราะหตอ ในสวนของคดีลมละลายที่เปนขอมูลลูกคาของบริษัท โตโยตา ลิสซิ่ง 

จํากัด ท่ีถูกพิทักษทรัพยทั้งหมดจากกรมบังคับคดี แตขอมูลคอนขางมีจํานวนมากซึ่งไม

รูวาจะนําขอมูลเหลานี้ออกมาไดอยางไร จากที่รับทราบทางกรมบังคับคดีไดพัฒนาสวน

นี้รวมกับธนาคารกรุงไทยแลว ซึ่งทางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแจงวา

ทางเทคนิคทําได แตปจจุบันยังติดปญหาเรื่องขอกฎหมายที่ลูกหนี้ถูกปลดลมละลายไป
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แลว ยังสามารถใหขอมูลลูกคาของบริษัท โตโยตา ลิสซิ่ง จํากัด กลับไปใหไดหรือไม ซึ่ง

เรื่องดังกลาวอยูระหวางพิจารณาวาเขาขอกฎหมาย PDPA หรือไม 

- ชื่อเมนูตาง ๆ ในระบบบางครั ้งชื่อเมนูไมสอดคลองกับชองที่ใหกรอกขอมูล แตยัง

สามารถบันทึกขอมูลได หากมีขอติดขัดในการใชงานระบบจะประสานงานเพ่ือสอบถาม

จากเจาหนาที่ 

- ระบบงานบังคับคดีแพงสามารถจายเงินผานระบบได แตระบบงานบังคับคดีลมละลาย

ยังไมมี ซึ่งหากตองการใหโอนเงินผานบัญชีธนาคารโจทกตองแจงวาจะใหโอนเงินผาน

ธนาคารใด โดยตองแนบสําเนาหนาบัญชีธนาคาร 

- ปญหาที่ผานมาจากการใชระบบสารสนเทศ บุคลากรจะคํานึงถึงความครบถวนของ

ขอมูล แตไมไดคํานึงถึงความจําเปนในการใชขอมูล มีความตองการจัดเก็บขอมูล

ทั้งหมดเขาสูระบบ แตไมมีความเขาใจขอจํากัดของระบบ หรือไมทราบวาควรมีวิธีการ

จัดเก็บขอมูลอยางไร ในบางงานอาจจะใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ศท.) เขามามีบทบาทหลักในการทําโครงสรางสถาปตยกรรมองคกร ศท. จะเปนผูให

ขอมูล ขอจํากัดของระบบ สิ ่งที ่ควรบันทึก การใชงานขอมูลรวมกัน การกําหนด

รหัสมาตรฐาน เปนตน 

การบริหารจัดการ 

- การจํากัดสิทธิ์การเขาใชงานระบบบางสวนมีผลทําใหผูปฏิบัติงานไมสามารถเขาดูขอมูล

ในสวนที่เกี่ยวของได ซึ่งเปนอุปสรรคในการดําเนินงาน หรือกรณีที่ตองทําการแกไข

ขอมูลหรือเพิ ่มเติมเอกสารเขาระบบตองทําบันทึกขอความสงเรื ่องแจงไปยังศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใหทําการแกไข ในบางครั้งจะใชเวลานาน 

สงผลใหการดําเนินการเรื่องนั้นใชระยะเวลามากขึ้น สวนหนึ่งเปนเพราะบุคลากรศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารมีจ ํานวนไมเพียงพอกับปริมาณงานที ่ต อง

ใหบริการแกสํานักงานตาง ๆ  

- เอกสารคูมือการใชงานระบบมีรายละเอียดไมเพียงพอ ไมไดเรียงลําดับการปฏิบัติงาน 

ทําใหตองใชเวลาในการศกึษาคอนขางมาก อีกทั้งเจาหนาที่บางทานไมใหความสําคัญจึง

ไมทําการศึกษา ไมอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน เมื่อพบปญหาก็จะสงตอมาที่

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประชาชน 

- ผูแทนโจทกขาดความรูความเขาใจในการใชงานระบบยื่นคําฟองอิเล็กทรอนิกสสําหรับ

ประชาชน (e-Filing) ทําใหเกิดปญหาในการยื่นคํารองขอไกลเกลี่ย การถอนและการทํา

บัญชีรับจาย เนื่องจากบันทึกขอมูลในระบบไมถูกตอง เชน รายละเอียดของผูแทนโจทก 
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ผูมีอํานาจ เปนตน โดยกรมฯ ไดรับทราบปญหาและเริ่มอบรมการใชงานระบบใหกับ

ผูแทนโจทก แตยังอบรมไดจํานวนนอยไมครอบคลุมทั้งหมด 

- คูความที่มาติดตอกับกรมฯ มีความพรอมดานเทคโนโลยีไมเทากัน อีกทั้งยังมีความเคย

ชินกับการมาพบกับเจาหนาที่กรมฯ เนื่องจากตองการปรึกษาหรือขอคําแนะนําจาก

เจาหนาที่ 

- กรมฯ ยังไมมีการใหบริการการคัดถายเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากคํารองสวน

ใหญจะอยูในงานยึด และงานอายัดทรัพยสิน 

6) ดานระบบติดตามและวัดผลการปฏิบัติงาน (Monitoring & Evaluation System)  

เปนการมองระบบติดตามและวัดผลการปฏิบัติงานในองคกร เชน การติดตามและประเมนิผล

การปฏิบัติงานรายบุคคล จากการสัมภาษณพบวาปญหาและอุปสรรคที่บุคลากรใหความสําคัญ ไดแก 

- ระบบเรียกรายงานแจสเปอร (Jaspersoft Report System) เปนระบบสําหรับการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการพิจารณาวา ใครทําอะไร ผลสัมฤทธิ์ของแตละบุคคลเปน

อยางไร แตระบบยังไมสามารถบันทึกขอมูลผลสัมฤทธิ์ไดทั้งหมด เชน นิติกร การเงิน ที่

แสดงวาทําคดีก่ีเรื่อง ขายก่ีเรื่อง เนื่องจากระบบยังอยูในขั้นตอนการทดสอบ หากระบบ

สามารถทําไดจริงจะทําใหทํางานไดเร็วขึ้น ปจจุบันตองรอขอมูลจากทุกสํานักงานสง

รายงานวาใครทํางานมีผลสัมฤทธิ์เทาไรเพื่อนํามาจัดทําผลสัมฤทธิ์และผลการประเมิน 

และงานบางสวนยังเปน Manual เชน งานธุรการ พัสดุ งานไมไดออกจากระบบทั้งหมด

มีเพียงบางสวนที่ออกจากระบบ เพราะกลุมหนึ่งขอมูลประเมินออกมาได อีกกลุมขอมูล

ประเมินออกมาไมไดทําใหการประเมินเหลื่อมกัน 

- การกําหนดตําแหนง นอกเหนือจากการขออัตรากําลังตามนโยบายจากผูบริหาร ยังขาด

ระบบสนับสนุนการตรวจสอบภาระงาน (Workload) บุคลากรทั ่วประเทศวา งานที่

รับผิดชอบจริงมีจํานวนเทาไร ทําใหไมสามารถทราบวาคนหนึ่งคนทํางานดวยหนาที่

เดียวกันทั่วประเทศ รับงานในหนาที่จํานวนเทาไร ซึ่งไมมีตัวชี้วัดที่แนนอน ทําใหกอง

บริหารทรัพยากรบุคคล (กบท.) ไมสามารถวิเคราะหไดวา กรมฯ ตองการอัตรากําลัง

เพ่ิมอีกจํานวนเทาไร หรือจะบริหารจัดการอัตรากําลังท่ีมีอยูอยางไร โดยขอมูลสถิติการ

ทํางานที่ไดรับจะเปนภาพรวมของสํานักงานไมไดแยกงานของแตละคนแตละตําแหนง 

ซึ่งปจจุบันงานบังคับคดีมีปริมาณมากขึ้นเจาหนาที่ตองทํางานทุกวันไมเวนวันหยุดทําให

คุณภาพชีวิตท้ังเรื่องงานและเรื่องสวนตัวไมสมดุลกัน 

- การกําหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงานในบางสวนปฏิบัติไดยาก 

เชน การขายทอดตลาด ในชวงสถานการณ Covid-19 ท่ีไมสามารถรวมกลุมคนจํานวน

มากไดทําใหตองงดการขาย หรือ กรณีที่มูลคาทรัพยสูงมากทําใหขายทอดตลาดยาก 
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3.2.2 สรุปขอมูลความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ดานวิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค กลยุทธ และนโยบาย (Charter)  

เปนการมองบริบทองคกรในดานตาง ๆ ที่เกี ่ยวของตั้งแต วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย 

วัตถุประสงค จากการสัมภาษณพบวาความตองการที่บุคลากรใหความสําคัญ ไดแก 

- ตองการใหกรมบังคับคดีดําเนินงานใหเปนไปตามวิสัยทัศนของกรมฯ ที่ตั้งไว เพ่ิม

มุมมองในเชิงบริหารหรือวิสัยทัศนใหกับผูบริหารระดับตน ระดับกลาง หรือผูที่จะ

เปนผูบริหารในรุนตอไป 

- ตองการใหกรมฯ ทําบันทึกขอตกลง (MOU) ในระดับนโยบายในการเชื่อมโยงขอมูล

กับหนวยงานที่เก่ียวของภายนอกอยางตอเนื่องมีระยะเวลามากกวา 1 ป เพ่ือใหเกิด

การบูรณาการขอมูลรวมกัน สามารถทํางานไดอยางอัตโนมัติ นํามาขอมูลมา

ประกอบในการปฏิบัติงาน และลดภาระงานใหกับเจาหนาที่ สามารถตรวจสอบ

ขอมูลจากระบบหรือดําเนินการในระบบไดทันที หนวยงานที่ควรทําบันทึกขอตกลง 

(MOU) อาทิ 

o หนวยงานภายในกระทรวงย ุต ิธรรม เช น กองกฎหมาย กอง

ตางประเทศ 

o หนวยงานภาครัฐอื ่น ๆ เชน ศาลยุติธรรม กรมที่ดิน กรมธนารักษ 

กรมการขนสงทางบก การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค กรม

อุตสาหกรรม กรมพัฒนาธุรกิจการคา ส ํานักบริหารงานทะเบียน 

สํานักงานประกันสังคม สํานักงานกรุงเทพมหานคร กรมบัญชีกลาง 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

o หนวยงานภาคธุรกิจ เชน ธนาคาร 

- ตองการใหมีการทํางานแบบ One Stop Service ทั้งหมดภายในกรมบังคบัคดี 

- ควรมีการนําลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) มาใชในการปฏิบัติงาน 

- การบริหารจัดการดานการเงินสามารถดําเนินการในรูปแบบของ e-Cash 

- กรณีการใชดุลยพินิจซึ่งระบบ AI หรือระบบสารสนเทศไมสามารถทําไดนั้น กรมฯ 

ควรจะจัดทําระเบียบคําสั่งที ่มีความชัดเจน และครอบคลุมเพื ่อใหงานสามารถ

ดําเนินการตอไปได เชน การออกระเบียบคําสั ่งในเรื ่องของการยึด การขาย

ทอดตลาด ที่เปนกระบวนการหลัก ๆ ของกรมฯ ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เมื่อกรมฯ 

จะทําการขายทอดตลาดก็สามารถระบุไดวาจะทําการขายทอดตลาดที่ราคาขาย

เทาไร จะขายเมื ่อไร เปนการลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ ทําใหการปฏิบัติ

เปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน สามารถตอบโจทยผูรับบริการได และลดการถูก

รองเรียนเรื่องการทํางานไมเปนไปตามมาตรฐาน 
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- ตองการใหกรมฯ เปนศูนยกลางขายอสังหาริมทรัพยที่ใหญที่สุดในประเทศ หากนํา

ทรัพยเปนตัวตั ้ง ควรมีการผลักดันใหมีการขายทรัพยไดอยางสะดวก และมี

ประสิทธิภาพ 

- กรมบังคบัคดีมีความคาดหวังวาจะใหบริการดวยเทคโนโลยีไดอยางเต็มรูปแบบ ดวย

ความยุติธรรม เปนธรรม ตรวจสอบได บนหลักการที่เสมอภาค และเทาเทียม อยาง

ทั่วถึงทุกที่ และทุกเวลา 

2) ดานโครงสรางองคกรและการบริหาร (Structure)  

เป นการมองถึงโครงสรางการท ํางานขององคกร คณะกรรมการ คณะทํางาน 

กฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี ่ยวของกับการทํางาน จากการสัมภาษณพบวาความตองการที่บุคลากรให

ความสําคัญ ไดแก 

- การออกแบบระบบในอนาคต กรมฯ ควรระดมสมองหาความตองการระบบจาก

สํานักงานบังคับคดีจังหวัด (สบจ.) เพื่อใหครอบคลุมกระบวนการทํางานทั้งหมดซึ่ง

ระบบที่สวนกลางคิดในบางกระบวนการทํางานอาจจะไมตอบโจทยของสํานักงาน

สวนภูมิภาค และแตงตั้งคณะทํางานเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ควร

เปนผูที ่ใชงานระบบงานจริง ๆ มาใหความตองการเพื่อจะไดระบบงานที่ตรงตาม

ความตองการของผูใชงานระบบ 

- การจัดตั้งคณะทํางานในการกํากับดูแลขอมูลภายในองคกร (Data Governance 

ควรมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงรวมเปนคณะทํางานดวย ปจจุบันมีเฉพาะบุคลากร

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น 

- การกําหนดสิทธิ์การใชงานระบบสารสนเทศและการใชงานโปรแกรมตาง ๆ ควร

เปนไปตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ (Role Based Authorized) มากกวาการ

กําหนดตามตําแหนงงาน มีสิทธิ ์ดูขอมูล แกไขขอมูล ในระบบงานตาง ๆ ไดใน

ขอบเขตภาระงาน เพื่อจะไดปฏิบัติงานไดสะดวก และรวดเร็วขึ้น ปจจุบันตองทํา

เปนหนังสือทําใหเสียเวลา 

- การปรับปรุงกระบวนการทํางานใหอยูในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ขอกฎหมาย

กับระบบสารสนเทศสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหงายตอการ

ออกแบบระบบสารสนเทศ ปจจุบันกรมฯ อยูระหวางประเมินผลการใชงานระบบ

สารสนเทศ เพื่อใหรองรับการปฏิบัติงานในปจจุบัน และเกิดการบูรณาการของ

ขอมูลที่นํามาใชรวมกัน เชน ระบบฟนฟูกิจการลูกหนี้ ระยะที่ 2 ปรับปรุงใหมีการ

ประชุมเจาหนี้ออนไลนผาน e-Vote และการยื่นคําขอรับชําระหนี้ผานระบบ เปนตน  

- ประเด็นสําคัญที่ตองคํานึงถึงในการพัฒนาองคกร คือ มาตรฐานในการดําเนินงาน 

เนื่องจากกรมบังคับคดีมีสํานักงานอยูทั่วประเทศจํานวนทั้งหมด 117 หนวยงาน ซึ่ง
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ในการปฏิบัติงานควรใชมาตรฐานเดียวกัน เพื่อตอบโจทยของการใหบริการที่เปน

มาตรฐาน เพราะผูมีสวนไดเสีย หรือคนทีม่าติดตอบางครั้งเปนบุคคลเดยีวกัน เมื่อไป

ติดตอกับสํานักงานบังคับคดีในหลายจังหวัด พบวาการใหบริการแตละสํานักงานไม

เหมือนกัน ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีกรมฯ จะตองปรับเปลี่ยนใหสามารถบริการไดใน

ลักษณะเดียวกัน ปจจุบันกรมฯ ไดนําระบบเทคโนโลยีเขามาชวยสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานเพ่ือจัดการข้ันตอนหรือกระบวนการตาง ๆ ใหอยูในรูปแบบเดียวกัน 

3) ดานกระบวนงานของระบบงานตาง ๆ (Processes & Systems)  

เปนการมองระบบงานดานตาง ๆ ขององคกร เชน การบริหารงานบุคคคล การจัดซื้อ

จัดจาง การบริหารการเงิน การประชาสัมพันธ เปนตน จากการสัมภาษณพบวาความตองการที่

บุคลากรใหความสําคัญ ไดแก 

การบริหารงานบุคคล  

- ตองการบุคลากรเพ่ิม เนื่องจากเจาหนาที่ไมเพียงพอกับปริมาณงานที่มีจํานวนมาก 

- การรับสมัครบุคลากรควรใหมีการกําหนดคุณสมบัติผูสมัครใหมีความรูทางดานงาน 

นั ้น ๆ และมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงงาน มีการสอบวัดความรู ที ่เกี ่ยวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศใหม ๆ ใหกับผูที่จะบรรจุเขาทํางานสวนราชการเพื่อใหเริ่มตน

ปฏิบัติงานในระบบของกรมฯ ไดทันที  

- ตองการระบบพี่เลี ้ยงใหกับบุคลากรที ่บรรจุใหมหรือบุคลากรที ่โอนยายเขามา

ปฏิบัติงานใหม เพื่อใหคําแนะนํา ปรึกษา โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการทําสํานวน

กฎหมาย การวินิจฉัย ซึ ่งทําใหเจ าหนาที ่สามารถปรับกระบวนการทํางานให

สอดคลองข้ึน ไมเกิดความสุมเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และการทํางานมีความตอเนื่อง  

- การมอบหมายงานควรกําหนดใหชัดเจนตามประเภทของงาน เพื ่อผ ู ท ี ่ได รับ

มอบหมายจะไดสามารถปฏิบัติงานไดตรงตามวัตถุประสงค 

- ตองการใหมีแผนพัฒนาบุคลากร แผนการสรางขวัญและกําลังใจ สรางแรงจูงใจ เชน 

ใหมีเงินประจําตําแหนง เนื่องจากกรมฯ ไมมีเงินประจําตําแหนงใหกับนิติกร เจา

พนักงานบังคบัคดี เจาพนักงานพิทักษทรัพย ที่ถือวาเปนบุคคลที่ทํางานหนัก ซึ่งสวน

งานอื ่น เชน ป.ป.ช. ศาล มีเงินประจําตําแหนง แตกรมฯ มีเงินประจําตําแหนง

เฉพาะผูบริหารเทานั้น 

การจัดซ้ือจัดจาง  

- ตองการใหหนวยงานตาง ๆ ภายในกรมฯ แสดงขอมูลผลการดําเนินงานของ

โครงการตาง ๆ ในหนาเว็บไซตของแตละหนวยงาน เพื่อจะไดนําขอมูลมาใชในการ

ดําเนินงานตอไปได 
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การบริหารการเงิน  

- ตองการใหปรับรูปแบบการชําระเงินเหมือนกับกรมสรรพากร จะทําใหเกิดความ

สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น โดยอาจขอความรวมมือจากธนาคาร เพื่อขอยกเวน

คาธรรมเนียม 

- ตองการใหมีการโอนเงนิในรูปแบบออนไลนใหกับโจทกและสถาบันการเงิน ซึ่งจะทํา

ใหมีความปลอดภัยใหกับผูปฏิบัติ และไมตองเดินทางมารับเช็คที่กรมฯ ปจจุบันกรมฯ 

อยูระหวางพัฒนาระบบ e-Payment  

การประชาสัมพันธ 

- การประชาสัมพันธใหหนวยงานภายนอกและประชาชนผูมาติดตอกรมฯ รับทราบ

เกี่ยวกับภารกิจ กฎ ระเบียบ และระบบสารสนเทศที่กรมฯ ใหบริการ เพื่ออํานวย

ความสะดวกใหกับประชาชนผูมาติดตอ รวมทั้งควรกําหนดระยะเวลาในการยื่น

เอกสารที่ชัดเจนเหมาะสมกับการทํางานของบุคลากร และแจงใหประชาชนที่ยื่น

เอกสารไดรับทราบ 

- ควรเพิ่มชองทางติดตอสําหรับประชาชนเพื ่อใหเขาถึงบริการของกรมฯ ไดงาย 

สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 

4) ดานบุคลากร (Culture/ Paradigm/HRD)  

เปนการมองในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรและวัฒนธรรมการทํางาน จากการ

สัมภาษณพบวาความตองการที่บุคลากรใหความสําคัญ ไดแก 

ทักษะดานดิจิทัลและวัฒนธรรมการทํางาน 

- ตองการใหมีการอบรมเพิ่มพูนความรู ใหความรูแกบุคลากรทั้งเรื่องของการทํางาน 

กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของ และเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อนํามาปรับ

ใชกับการทํางาน สรางแรงจูงใจในการทํางาน ปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิด (Mindset) 

ตอการใชงานระบบสารสนเทศ และใหสามารถใชระบบเทคโนโลยีตอบสนองการ

ทํางานไดอยางราบรื่น รวมทั้งความรูในการเอาตัวรอดในยุคดิจิทัล เชน ความรูดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายคอมพิวเตอร กฎหมายตาง ๆ พระราชบัญญัติ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA) พระราชบัญญัติ

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร กฎหมายหรือนโยบายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ สกุลเงินดิจิทัล สินทรัพยดิจิทัล การยึด การอายัด บิทคอยน การ

ออกแบบเชิงแนวคิด (Design Thinking) เปนตน 

- การปรับกระบวนการทางความคิดของบุคลากรภายในกรมฯ ใหเปนแบบ Design 

Thinking เพื่อจะไดสามารถแกปญหาใหตรงจุด รวมถึงพัฒนาแนวความคิดใหม ๆ 
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การระดมสมอง และกําหนดวิธีที่ดีท่ีสุด ถาทุกคนภายในกรมฯ มีแนวคิดแบบนี้ภาระ

งานของกรมฯ ก็จะลดนอยลง 

- การปรับเปลี่ยนองคกรใหมีการใชเทคโนโลยี 100% เพ่ือสามารถใหบริการไดอยางที่

กรมฯ ตั้งใจไว ซึ่งในประเทศไทยมีคนที่เปนลูกคากรมบังคับคดี หรือใชบริการกรม

บังคับคดีจํานวนมาก เชน การซื้อทรัพยขายทอดตลาด คนเหลานี้ก็ตองปรับตัวเขา

มาใชบริการกรมฯ ดวยระบบเทคโนโลยี ซึ่งตองฝากทางภาครัฐปรับโครงสรางของ

ประเทศใหไปดวยกันทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่ใชบริการ ทําอยางไรให

ไปดวยกันเพ่ือที่จะตอบสนองความรวดเร็ว และการพัฒนาประเทศใหไปสูไทยแลนด 

4.0 อยางที่ตองการ 

โครงสรางองคกร 

- ตองการใหมี Admin ประจําในแตละกองบังคับคดีลมละลาย เพื่อชวยแกไขปญหา

การใชงานระบบสารสนเทศเบื้องตน เชน การเขาใชงานระบบสารสนเทศไมได การ

นําขอมูลขึ้นเว็บไซตไมได กอนประสานแจงบริษัทฯ มาดําเนินการตอไป 

- การสรางความเขาใจประเด็นคาตอบแทนภาครัฐที่ใหคาตอบแทนนอยกวาบาง

หนวยงาน ซึ่งเปนประเด็นสําคัญที่สงผลใหเกิดการหมุนเวียนเขาออกของคนทํางาน

เปนประจํา ดังนั ้นจะทําอยางไรใหคนมีความเขาใจวาภาครัฐนี ้อยู ในภาวะที่

ปรับเปลี่ยน กรมฯ อยากมีเทคโนโลยีเขามาชวยสนับสนุนการทํางานเพ่ือลดข้ันตอน

การทํางานที่ไมจําเปนที่ไมตองใชคนมาดําเนินการ และใหเขามาเปนผูกํากับดูแล

เทคโนโลยี เพราะฉะนั้นจึงตองมีการปรับ Mindset ของบุคลากรหลาย ๆ อยาง 

หากดําเนินการในสวนนี้ได ถัดมาเปนเรื ่องการปรับปรุงกระบวนการทํางานวา

กระบวนการใดที่ไมจําเปนตอการทํางาน มีความสิ้นเปลืองอาจจะตองปรับเปลี่ยน 

หรือลดขั้นตอนกระบวนการตาง ๆ ที่ไมจําเปน 

การอบรม 

- ตองการใหบุคลากรอบรมการใชระบบงานทั้งหมด ซึ ่งเจาหนาที ่มีการเขาออก

ตลอดเวลา ควรตองอบรมใหมทั้งสวนของความรูดานดิจิทัล วิธีการปฏิบัติงาน การ

ใชระบบงาน โดยมาอบรมที่ส วนกลาง หรือจัดอบรมตามภูมิภาค และสามารถ

ทบทวนการเรียนรูผานระบบ e-Learning ไดในภายหลัง เนื่องจากการจัดอบรมผาน

ระบบ Online ทีผ่านมาพบวาผูเรียนเรียนไดไมถึง 70% เนื่องจากตองปฏิบัติงานไป

ดวยเรียนไปดวยทําใหไมประสบความสําเร็จเทาที่คาดหวัง ควรจัดอบรมการใชงาน

ระบบอยางตอเนื่อง รวมทั้งเพ่ิมชองทางการแกไขปญหาการใชงานระบบสารสนเทศ

ใหมีความหลากหลาย 
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- ตองการใหมีการจัดอบรมในรูปแบบ e-Learning เก่ียวกับขั้นตอน และกระบวนการ

ทํางานของระบบสารสนเทศที่กรมฯ ใชงานปจจุบัน เนื่องจากผู ใชงานไมไดเปน

ผูออกแบบระบบทําใหตองใชเวลาในการเรียนรูการใชงานระบบ 

- ตองการอบรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือใหทราบขั้นตอนและวิธีการทํา

แผนฯ อยางถูกตอง 

- ลักษณะงานของกรมฯ จะดําเนินการภายใตกฎ ระเบียบ ที ่คอนขางเครงครัด 

บุคลากรทํางานประจํา หรืองานซํ้า ๆ (Routine) ที่มีปริมาณมาก ไมไดมีการพัฒนา

กระบวนการทํางานใหความกระชับ สั ้นลง มีความเห็นวาความตองการของ

ผูปฏิบัติงานมีความสําคัญ หากบุคลากรทํางานมาถึงจุดหนึ่งที่พัฒนาได อยากให

บุคลากรออกแบบกระบวนการทํางานเองได ซึ่งจะตอบโจทยเรื ่องความสุขในการ

ทํางาน และระบบงานจะสอดคลองกับการปฏิบัติงาน เนื่องจากผูปฏิบัติงานจะเขาใจ

งานดีที่สุด 

- เนื่องดวยบุคลากรมีภาระงานมาก ทําใหมีมุมมองเรื่องการอบรมวาเปนภาระ กรมฯ 

อยากใหบุคลากรมีการเพ่ิมทักษะ ปจจุบันมีหลักสูตรอบรมผานออนไลน กรมฯ จึงมี

การกําหนดตัวชี้วัดเรื่องอบรม แตดวยสถานการณการแพรระบาด COVID-19 กรมฯ 

ไมไดหยุดบริการ ผูเก่ียวของสามารถยื่นคํารองผานระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งประเด็น

นี้เจาหนาที่คิดวาระบบทําใหเกิดปญหามากกวาเดิม เนื่องจากเกิดความหวังจากผู

ขอรับบริการวาเจาหนาที่จะตองตอบกลับภายในเวลาที่เหมาะสม ในประเด็นนี้

เนื่องจากกรมฯ ไมไดมีการวางแผนที่จะสื่อสารกับผูขอรับบริการเรื่องระยะเวลาการ

ดําเนินการ  

- ภาระงานภายในกรมบังคับคดีมีปริมาณคอนขางมาก การปรับเปลี่ยนจึงไมสามารถ

ทําไดโดยงาย ดังนั้นสิ่งแรกที่ตองทํา คือ การปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) 

ของบุคลากรภายในกรมบังคับคดีใหยอมรับกับเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยน และ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

- การพัฒนาคน โดยเนนการปรับ mindset นโยบายใหม ๆ ที่เขาจะตองคิดเองได 

ปรับทุกอยางที่อยูรอบ ๆ ตัวเขา ทําอยางไรใหกรมบังคับคดี ดําเนินการตอบสนอง

สิ่งท่ีเขาจะดําเนินการไดอยางรวดเร็ว และดียิ่งข้ึน 

5) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือการบริหารงาน (Tools) 

เปนการมองสิ่งที่มาชวยสนับสนุนการทํางานอยางเปนระบบ ไมวาจะเปนเครื่องมือดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารจัดการฐานขอมูล การจัดการความรูในองคกร จาก

การสัมภาษณพบวาความตองการที่บุคลากรใหความสําคัญ ไดแก 
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เครื่องมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

- การสนับสนุนอุปกรณในการปฏิบัติงาน เชน แล็ปท็อป (Laptop) เพื่ออํานวยความ

สะดวกใหกับเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณที่ตองทํางานจากบานให

สามารถนําแล็ปท็อป (Laptop) ไปทํางานที่บานได 

- การจัดหาเพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบบังคับคดีลมละลาย กรมฯ 

ตองการอุปกรณทั้งในสวนที่จะอยูที่ศูนยคอมพิวเตอรหรือการกูคืนศูนยขอมูลใน

รูปแบบ High Availability (HA) พรอมระบบสํารองขอมูลแบบเต็มรูป 

- มีอุปกรณชวยสนับสนุนในการนําสงหมาย เชน Tablet ใหเจาหนาที่เดินหมายและ

เชื่อมขอมูลกับระบบแพง ระบบลมฯ ที่เจาหนาที่เดินหมายไมตองกลับมาบันทึกวา

ไดสงหมายแลว 

- การนําระบบเทคโนโลยีเขามาใชในการปฏิบัติงาน ดวยบุคลากรภายในกรมฯ มี

หลากหลายกลุ มอายุ ทําใหการปรับเปลี ่ยนเทคโนโลยีอาจจะมีความยุ งยาก

พอสมควร เนื่องจากคนรุนเกาไมไดเติบโตมาพรอมกับเทคโนโลยีที่นํามาใชในการ

ทํางาน ผิดกับคนรุนใหมที่ไมมีความกลัวตอการใชเทคโนโลยีในการทํางาน แต

สําหรับคนรุนเกาที่มีอายุมากเมื่อมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการทํางานทําใหตองมี

การปรับเปลี่ยนคอนขางมาก และมีความกังวลวาหากทําผิดจะไมสามารถนําขอมูล

กลับมาได ทําใหเกิดความระมัดระวังในการใชเทคโนโลยีสงผลใหใชงานไดไมเต็มที่ 

หากน ําเทคโนโลย ีมาช วยปร ับเปล ี ่ ยนการทํางานได โดยเฉพาะเร ื ่ องของ

ปญญาประดิษฐ (AI) ใหมาจัดการเรื่องที่ไมตองใชดุลยพินิจก็จะทําใหลดปริมาณงาน

ที่ตองใชคน และสามารถใหบริการไดทันทวงที เนื่องจากปจจุบันบุคลากรทํางานไม

ทันกับปริมาณงานที่เขามาจํานวนมากในสภาวะงานที ่เพิ ่มมาก ดังนั ้นหากนํา

เทคโนโลยีเขามาชวยไดและเจาหนาที่ผูปฏิบัติสามารถกํากับเทคโนโลยีไดก็จะทําให

งานกรมฯ สามารถตอบสนองการใหบริการที่ดีขึ้น โดยที่ใชคนทํานอยแตไดปริมาณ

งานจํานวนมาก  

- ควรนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการทํางาน เชน การนําระบบ AI มา

ใชในคดีที่ไมตองใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ เพื่อที่เจาหนาที่จะไดมีเวลามากขึ้น

สําหรับการทํางานในสวนที่มีความจําเปนที่จะตองใชดุลยพินิจแทน ทําใหมีเวลาใน

การตัดสินใจ มีเวลาในการที่จะคนหาขอมูลตาง ๆ ทําใหเราสามารถพัฒนาองคกร 

และบุคลากรตอไป 

- การนําเทคโนโลยีเขามาสนับสนุนกระบวนการทํางาน เพ่ืออํานวยความสะดวก และ

ใหบริการประชาชนที่มาติดตอกรมฯ   
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ระบบงาน/โปรแกรม 

- ทบทวนการทํางานของระบบงานเดิมที่ใชงานอยูวามีสวนใดที่ตองไดรับการปรับปรุง

อยางจริงจัง เพื่อใหระบบมีความสมบูรณ ถูกตอง มีการเชื่อมโยงขอมูล ไมมีการ

ทํางานซํ้าซอน ใชงานงายและประหยัดเวลาในการใชงาน ระบบสารสนเทศที่กรมฯ 

ใหใชงานมีหลายขั้นตอนและซับซอน ไมรองรับการทํางานในปจจุบัน ทั้งนี้ระบบ

สารสนเทศที่ออกแบบใหใชงานควรใชงาย รวดเร็ว ตรวจสอบไดงาย และปองกัน

ความผิดพลาดในการบันทึกขอมูล และมีการแจงเตือนการทํางาน สิ่งที่ควรปรับปรุง 

เชน 

o สามารถดึงขอมูลสถิติจากระบบตาง ๆ ไปดําเนินการจัดทํารายงานไดโดยไมตอง

ขอขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ เนื่องจากทําใหเพ่ิมภาระงาน และเปนการทํางาน

ซํ้าซอน  

o การเชื ่อมโยงขอมูลการออกใบเสร็จที ่สามารถเชื ่อมกับระบบยื ่นคําฟอง

อิเล็กทรอนิกสสําหรับประชาชน (e-Filing) ไดเพื่อใหขอมูลสามารถสงตอไปยัง

สํานักงานบังคับคดีจังหวัดไดเลย โดยไมตองออกใบเสร็จซํ้าซอน 

o การยื่นเอกสารหลักฐานตาง ๆ ผานระบบสารสนเทศ ระบบควรมีความสามารถ

คัดกรองเบื้องตนใหได เชน การตรวจสอบขอมูลใหเบื้องตนจากเอกสารที่สแกน

ในระบบยื่นคําฟองอิเล็กทรอนิกสสําหรับประชาชน (e-Filing) เพื่อนําไปเปน

ขอมูลประกอบการจัดทํารายงานในเบื้องตนได  

o ตองการลดขั้นตอนการทํางานของเจาหนาที่ เชน ขั้นตอนการทํางานดานบัญชี

การเงิน ซึ่งมีสวนที่ตองปฏิบัตินอกระบบ แตหากสามารถทําในระบบไดทั้งหมด

จะทําใหการทํางานไดรวดเร็วมากขึ ้น เพราะดานเงินพบปญหาบางอยางแต

ระบบไมสามารถรองรับการทํางานได เจาหนาที่ตองดําเนินการแบบ manual 

และบันทึกเขาระบบอีกครั้งภายหลัง 

- ตองการระบบงานใหมเพ่ือสนับสนุนการทํางาน เชน 

o ระบบการจัดการองคความรู (Knowledge Management) เขามารองรับใน

สวนการนําองคความรู ของการพิจารณาแตละคดี ระหวางคดีแพงกับคดี

ลมละลายที่ใชกฎหมายตางกัน โดยใหมีเจาหนาที่หรือระบบสวนตรงกลางที่คอย

ชวยเหลือตอบคําถาม ซึ่งจะชวยลดภาระงานในสวนนี้ไดมาก อีกทั้งขอมูลที่ได

และนําไปทํางานจะเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

o ตองการระบบบริหารจัดการขอมูล สําหรับรวบรวมขอมูลตาง ๆ ภายในกรมฯ 

เพื่อเปนองคความรู (Knowledge Management) นํามาเปนแนวทางและลด
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ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เชน คูมือวิธีการแกไขปญหาการใชงานระบบ

สารสนเทศเบ้ืองตน หรือขอควรระมัดระวังในการปฏิบัติงาน เปนตน 

o ระบบสารสนเทศที่สามารถชวยสนับสนุนการปฏิบัติงาน และสามารถคัดกรอง 

หรือประมวลผลขอมูลใหไดเบื ้องตน เพื ่อประกอบการตัดสินใจใหกับเจา

พนักงานพิทักษทรัพย (จพท.) เชน การยึดที่ดินของจําเลยที่ระบบจะประมวลผล

เบื้องตนเพ่ือใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย (จพท.) พิจารณาวาจะยึดหรือไม เปนตน 

o ตองการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนขอมูลเพื่อประกอบการ

พิจารณา เชน การคนหาและแสดงขอมูลคดีที่ไดรับคําพิพากษาจากศาลฎีกา 

คําสั่งและแนวปฏิบัติของกรมฯ ในกรณีคดีที่ใกลเคียงกันสามารถนํามาเปนแนว

ทางการพิจารณา ระบบควรจะสามารถดึงขอมูลขอเท็จจริงในคดีมาประกอบ 

เพื่อใหสามารถพิจารณาแนวทางใหอยูในกรอบเดียวกันหรือใกลเคียงกันได แต

ทั้งนี้ตองขึ้นกับการพิจารณาของนิติกรวาจะดําเนินการอยางไร เนื่องจากการ

ตีความและความเห็นของนิติกรทางดานกฎหมายสามารถตีความไดมากกวา 1 

ทางเลือก บางครั้งขอเท็จจริงคลาย ๆ กัน นิติกรมีความเห็นในอีกมิติหนึ่งซึ่งถือ

เปนเรื่องที่พิจารณายากเชนเดียวกัน 

o ตองการระบบที่แสดงขอมูลแนวทางการพิจารณาคดีที ่เชื ่อมขอมูลจากคํา

พิพากษาศาลฎีกา คําสั่งและแนวปฏิบัติของกรมบังคับคดีเพื่อใหพิจารณาอยูใน

ทิศทางและกรอบเดียวกัน 

o ตองการระบบที่มาชวยการทํางานแบบปฏิบัติงานที่บาน (Work From Home) 

เพ่ือลดตนทุน ลดปริมาณการแออัดของบุคลากร และลดเวลา ซึ่งอาจจะตองแก

กฎหมายใหรองรับในสวนนี้ 

o ตองการระบบคลังขอมูลสําหรับผูบริหาร เพื่อใชสําหรับการติดตามงานและ

กําหนดตัวชี้วัด  

o ตองการระบบเพื่อตอบปญหาใหกับประชาชน โดยแสดงกระบวนการการบังคับ

คดีใหทราบเบื้องตน หรือเปนกลองสําหรับตอบปญหาขอกฎหมายเบื้องตนหนา

เว็บไซตกรมบังคับคด ี

o ตองการระบบงานสนับสนุนการขายทอดตลาดตั้งแตกระบวนการรางประกาศ

ขายทอดตลาด การกําหนดทรัพยเขา Lot เพื่อขายทอดตลาด สแกนภาพถาย

ทรัพย และขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อลดขั้นตอนและสามารถปฏิบัติงานได

สะดวกและรวดเร็ว  

o ตองการใหมีระบบที่สามารถดึงขอมูลไดจากระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

(DPIS) เปนของกรมฯ เอง เพื่อใหงายตอการบริหารจัดการ เชน หากตองการ
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ทราบวาใครปฏิบัติงานที ่กรมฯ เปนระยะเวลาเทาไร ไดรับการอบรมอะไร 

ปจจุบันขอมูลรายงานท่ีดึงจากระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (DPIS) เชน การใส

เงื ่อนไขการดึงขอมูลรายงานการอบรมที่แสดงวาปนี้อบรมอะไรไมครบถวน

ผลลัพธที่ไดไมสามารถแสดงในรูปแบบของตารางได 

o ตองการโปรแกรมสําเร็จรูปที่ชวยสนับสนุนการทํางานในเรื่องอื่น ๆ ตั้งแตตน

ทางจนสิ้นสุดปลายทาง เชน การเลื่อนขั้น การประเมิน ในปจจุบันยังตองตรวจ

บนกระดาษและยังตองมีลายเซ็น ซึ ่งอาจนําลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสมาใชใน

อนาคตได  

o ตองการใหระบบงานที่เกี ่ยวของกับการบังคับคดีทั้งหมดแสดงผลใน Smart 

Phone เปนศูนยรวมระบบงานที่มี Link ใหเขาในแตละระบบได เพื่อใหการ

ทํางานที่ตองใชหลายระบบทํางานไดอยางรวดเร็ว 

o ตองการใหมีระบบองคความรูที่นํากรณีศึกษา (Case study) ตาง ๆ ที่สามารถ

สืบคนประกอบการพิจารณาไดงายและรวดเร็ว เนื่องจากเจาหนาที่ปฏิบัติงานท่ี

หนางานจะไมมีเวลาพิจารณานาน เพราะตางจังหวัดจะมีประชาชนมารอเปน

จํานวนมาก หากมีระบบในสวนนี้จะทําใหการทํางานและการพิจารณาดียิ่งข้ึน

ทั ้งขอกฎหมาย ขอปฏิบัติ ขอหารือ หรือขอมูลอื ่น ๆ ที ่จะสามารถนํามา

ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาได เพื่อลดความผิดพลาดทางวินัยที่เกิดจาก

ความไมตั้งใจแตเปนเพราะขาดความรูขาดประสบการณ 

o ต องการให ม ี ระบบสารสนเทศจ ัดเก ็บประว ัต ิผ ู  เข าร ับการอบรม ท้ัง

บุคคลภายนอกและภายใน โดยระบบสามารถตรวจสอบไดวาใครเคยไดรับการ

อบรม ปจจุบันสถาบันฯ ยังไมมีระบบรองรับ (ระบบบริหารจัดการการอบรม) 

o จัดทําคูมือการใชงานระบบ e-Filing สําหรับผูแทนโจทก/จําเลย/คูความ โดย

อธิบายในแตละขั้นตอน แตละประเภทสํานวน แตละประเภทคํารองอยาง

ละเอียด เขาใจงายในรูปแบบคลิปวิดีโอมากกวารูปแบบเอกสาร ซึ่งจะทําใหลด

ขั้นตอนการลงขอมูลในระบบไดมาก 

o ตองการระบบตอบปญหา (FAQ) เกี ่ยวกับการยื ่นเอกสารตองใชหลักฐาน

ประกอบอะไรบาง โดยใหระบบแสดงรายชื่อของเอกสารประกอบที่ตองใช 

เพ่ือใหผูยื่นคํารองจัดเตรียมเอกสารไดถูกตองและครบถวน 

o ตองการระบบกระบวนการสรรหาออนไลนและการสอบออนไลนของกรมฯ  

ปจจุบันกรณีเปดสอบภายในทางกองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบท.) จะมี

ประกาศและสงพิมพ สวนขอมูลสวนบุคคลจะพิมพจากระบบ DPIS แลวนํามา

ตรวจสอบวาบุคลากรมีคณุสมบัติครบถวนหรือไม 
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o ตองการขอมูลการลมละลายเพ่ิมเติมที่แสดงรายละเอียดเจาหนี้ที่ยื่นคําขอวามีกี่

ราย หรือมีทรัพยสินที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยรวบรวมไดมีการแบงเมื่อใด หาก

มีขอมูลสวนนี้จะเปนประโยชนมาก ซึ่งเปนขอมูลที่โจทกและเจาหนี้สามารถ

รับทราบขอมูลในสวนนี้ไดเพราะขอมูลลมละลายจะถูกประกาศตอสาธารณะ 

o การวางเง ินค าใช จ ายเพ ิ ่มเต ิม ต องการให สามารถวางเง ินผ านระบบ

อิเล็กทรอนิกสไดโดยที่บริษัท โตโยตา ลิสซิ่ง จํากัด ไมตองไปวางเงินท่ีสํานักงาน

บังคับคดีโดยตรง ยกตัวอยางเชน สํานักงานบังคับคดีใหวางคาใชจายเพิ่มเติม 

จากนั้นบริษัท โตโยตา ลิสซิ่ง จํากัด วางเงินท่ีธนาคารไดทั่วประเทศโดยการอาน

บารโคดนําเงินเขาผานระบบซึ่งจะเพิ่มความสะดวกใหกับเจาหนี้มากข้ึน ลดการ

ติดตอที่สํานักงานบังคับคดี 

o การวางเง ินค าใช จ ายเพ ิ ่มเต ิม ต องการให สามารถวางเง ินผ านระบบ

อิเล ็กทรอนิกสได โดยที ่ไมต องไปวางเง ินที ่ส ํานักงานบังคับคดีโดยตรง 

ยกตัวอยางเชน สํานักงานบังคบัคดีใหวางคาใชจายเพ่ิมเติม จากนั้นโตโยตาลิซซิ่

งวางเงินที่ธนาคารไดทั่วประเทศโดยการอานบารโคดนําเงินเขาผานระบบซึ่งจะ

เพ่ิมความสะดวกใหกับเจาหนี้มากขึ้น ลดการติดตอที่สํานักงานบังคับคด ี

o ตองการใหจัดประชุมเจาหนี้ผานระบบ เพื ่อไมตองเดินทางไปประชุมที่กรม

บังคับคดี เนื่องจากบางครั้งลูกคาขอประนอมหนี้ เจาหนี้ตองเขาประชุมเพื่อลง

มติดวย ซึ่งไมแนใจวาขอกฎหมายสามารถทําไดหรือไม 

o ตองการตรวจสอบสถานะการยื่นคําขอในงานคดีลมละลายวาขณะนี้สถานะเปน

อยางไรของกระบวนการการบังคับคดี จะเปนประโยชนตอการทํางานเปนอยางยิ่ง 

o ตองการใหกรมบังคับคดีมีระบบมาชวยตรวจสอบหรือยืนยันรับรองวาผูที ่มา

ถอนฟองคดีลมละลายผานระบบเปนเจาหนี้หรือลูกหนี้จริง ไมไดปลอมลายเซ็น

ในการยื่นถอนคดีลมละลาย 

o ตองการใหเอกสารของกรมบังคับคดี Scan เขาระบบกรมบังคับคดีทั ้งหมด 

เนื่องจากบางครั ้งเขาไปคนหาสํานวนในบางสํานักงานหาสํานวนไมพบ ถา

เอกสารอยูในระบบจะสามารถคนหาสํานวนขอมูลไดอยางรวดเร็ว และพิมพ

ออกมาไดทันที ตรวจสอบไดวาคดีนี้มีสถานะอยางไร ปจจุบันศาลไดพัฒนา

ระบบการฟองผานระบบ e-Filing แลวแตระบบคนหาสํานวนยังคงเปนปญหา

เชนเดียวกันทั้งศาลและกรมบังคับคด ี

o ตองการระบบใหลูกหนี้สามารถตรวจสอบขอมูลผานชองทางออนไลนไดจะทํา

ใหเกิดความสะดวกมากขึ้น และลดเวลาในการมาติดตอที่กรมฯ รวมถึงสามารถ
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ออกเอกสารไดดวยตนเองเมื ่อชําระเงินครบถวนแลว เพื ่อจะไดนําเอกสาร

ดังกลาวไปยื่นกับฝายบุคคลของบริษัทเพ่ือดําเนินการตอไป 

o การนําระบบเทคโนโลยีมาใชในการใหบริการประชาชน กรมฯ มีลักษณะเดน 

ในการเปนตลาดขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยที่ใหญที่สุดในประเทศ หาก

สามารถผลักดันงานในสวนนี้ การที่สามารถขาดทอดตลาดทรัพยได จะทําให

เกิดประโยชนทั้งกับกรมบังคับคดี และหนวยงานอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของกับการ

ขายทอดตลาด เนื่องจากเกี่ยวของกับการบังคับทางปกครองซึ่งเปนเรื่องภายใน

ของหนวยงานและมีมูลคาความเสียหายสะสมจํานวนมากที ่ไมสามารถ

ดําเนินการได การขายทอดตลาดเปนชองทางสุดทายที่ดําเนินการได หากมีการ

ยึด อายัด แลวสามารถขายทอดตลาดไดโดยสะดวก จะชวยแกไขปญหาไดใน

หลายสวน ที่มีการใชวิธีพิจารณาความแพงมาบังคับใชโดยอนุโลม 

การบริหารจัดการ 

- ตองการใหบุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปรับรูปแบบและภาษา

ที่ใชในการสื่อสารกับผูใชงานใหเขาใจไดงายขึ้น 

- ตองการใหมีเจาหนาที ่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศทําหนาที ่ Call Center หรือ 

Helpdesk สําหรับตอบปญหาการใชงานระบบของกรมฯ แตกรมฯ ยังติดปญหา

เรื่องระเบียบปฏิบัติ ดังนั้นหากจะใหไปพรอมกันจะตองแกกฎระเบียบเพื่อใหรองรับ

การดําเนินการดังกลาว 

- การจัดทําคูมือตาง ๆ เพื่อเปนองคความรู (Knowledge Management: KM) เปน

ชองทางหนึ่งที่จะชวยใหกรมบังคับคดีทํางานไดเพิ่มขึ้น เนื่องจากบุคลากรภายใน

กรมฯ มีจํานวนนอย และมีการหมุนเวียนเขา-ออกคอนขางมาก สงผลใหการสะสม

ความเชี่ยวชาญทางดานอาชีพเกิดขึ้นไมได ทําใหระบบ Coaching ไมสามารถทําได 

เนื่องจากทุกคนตองทํางานของตัวเองจึงทําใหไมมีเวลามาสอนงานใหกับรุนนองหรือ

คนอื ่น ดังนั้นจึงตองมี KM มาเปนคู มือสําหรับการปฏิบัติงาน เมื่อเขามาทํางาน

สามารถศึกษาคูมือและทํางานได บุคลากรใหมก็จะสามารถทํางานไดเร็ว และ

ถูกตอง 

ประชาชน 

- ตองการใหประชาชนท่ีมาติดตอกับกรมฯ สามารถตรวจสอบขอมูลผานทางโทรศัพท

หรือออนไลนได เพิ่มชองทางอิเล็กทรอนิกสในการทําธุรกรรมทางการเงินกับกรมฯ 

เชน จําเลยที่โดนยึดทรัพย ลูกหนี้ คูความ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับ

ประชาชนไมตองมาติดตอที่กรมฯ และเปนการลดภาระงานใหกับเจาหนาที ่
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- ตองการระบบแจงเตือนการนําสงโดยไมตองออกหมาย หรือแจงเตือนโจทกกรณียื่น

เอกสารไมครบถวน รายละเอียดเอกสารที่ตองนําสงเอกสารวามีอะไรบาง โดยไม

ตองพิมพเอกสาร และสงไปรษณียเพื่อปองกันการผิดพลาดหรือตกหลนไมไดรับ

เอกสาร 

6) ดานระบบติดตามและวัดผลการปฏิบัติงาน (Monitoring & Evaluation System)  

เปนการมองระบบติดตามและวัดผลการปฏิบัติงานในองคกร เชน การติดตามและ

ประเมินผลรายบุคคล การติดตาม จากการสัมภาษณพบวาความตองการที่บุคลากรใหความสําคัญ 

ไดแก 

- ในการเสนอแผนการอบรมและพัฒนาบุคลากร ควรจะมีการทดสอบเพื่อประเมิน

ความรูและทักษะดานดิจิทัลของบุคลากร 

- ตองการระบบ Career Path ใหครบทุกตําแหนง เชน เจาหนาที่ปฏิบัติงานใหมเมื่อ

ครบ 6 เดือนผานการประเมิน จะตองทําอะไร การเลื ่อนระดับตองทําอยางไร 

จํานวนปที่ถึงเวลาตองทําชํานาญการ หรือชํานาญการพิเศษ เมื่อเปดดูรายบุคคล

ระบบสามารถแสดงเสนทางความกาวหนาของแตละตําแหนงได โดยการเลื่อนระดับ

ในระบบตองรองรับความหลากหลายของการทํางานท่ีตองใชประกอบการสอบเลื่อน

ระดับอํานวยการตน คือ ตองมี 3 สายงาน สายงานละ 2 ป ปจจุบันจะนับและดู

ขอมูลแบบ Manual วาอยูในขายที่จะสอบเปนอํานวยการตนไดหรือยัง เพื่อไมให

หลุดสิทธิ์ของบุคลากร เพราะการดึงจากระบบ DPIS แสดงขอมูลไดไมทั้งหมด และ

ระบบ Back Office ยังไมรองรับตามที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล (กบท.) ตองการท้ังหมด  

- ตองการขอมูลจากระบบ Jaspersoft Report ที่แสดงวาใน 1 ป แตละคนทําสํานวน

เสร็จจํานวนเทาไร เนื่องจากปจจุบันสํานวนมีมากกวาคน เพื่อนําขอมูลแสดงให

สํานักงาน ก.พ. พิจารณาวากรมฯ ทํางานมากกวาที่ควรจะเปน กลาวคือคน 1 คน

ทําเสร็จเกินกวามาตรฐานกําหนด เพราะเจาหนาที่ทํางานสัปดาหละ 7 วัน และ

ทํางานจนดึกทุกวัน เพื่อนําขอมูลประกอบการขออัตรากําลังจากสํานักงาน ก.พ.  

- ตองการระบบกรอบอัตรากําลัง ที่สามารถแสดงแจงเตือนการขาดอัตรากําลังของ 

แตละสํานักงานเพื่อจะไดทราบทันที ซึ่งใน DPIS มีกรอบอัตรากําลัง แตยังขาดการแจง

เตือน  

- ตองการระบบสําหรับแสดงขอมูลภาระงาน (Workload) รายบุคคลเพ่ือเปรียบเทียบ

วาบุคลากรตําแหนงเดียวกันมีการทํางานมากนอยเทาไร เพ่ือจัดลําดับ (Ranking) วา

ใครมีความเชี ่ยวชาญ ชํานาญมาก สําหรับการจัดบุคลากรกระจายไปในแตละ
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สํานักงานที่ตองการอัตรากําลังที่มีความเชี่ยวชาญ สวนบุคลากรที่ยังไมชํานาญจะ

ผลักดันใหพัฒนาตอไป จะทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพและขอมูลมีความถูกตอง 

- ตองการระบบการประเมินผลอิเล็กทรอนิกส (ทั ้งกระบวนการ) เพื ่อลดการใช

กระดาษ และสามารถดึงขอมูลบางสวนจากระบบ DPIS เนื่องจากระบบ DPIS มี

ขอจํากัดในการประมวลผลที่ไมสามารถแสดงผลตามที่ตองการไดทั้งหมด ตองการ

ระบบสวนนี้มาสนบัสนุนท่ีเปนของกรมฯ เอง ซึ่งทางสํานักงาน ก.พ. ไดเพ่ิมขอมูลใน

ระบบ แตยังมีบางสวนที่ยังไมตอบสนองความตองการของกรมฯ และระบบตอง

สามารถบันทึกขอมูลผลการประเมินคะแนน ซึ่งปจจุบันทําดวย Manual ใน Excel 

ซึ่งกรมฯ กําลังพัฒนาแตยังไมไดทดลองใชวาเปนไปตามที่ตองการหรือไม ยังไม

ทราบวาจะตอบสนองและแกปญหาที่ตองการไดหรือไม 

ขอเสนอแนะของท่ีปรึกษา มจธ. 

- ที่ปรึกษาฯ ใหขอเสนอแนะวาหากบุคลากรดานเทคนิค ดานเทคโนโลยีสารสนเทศไม

เพียงพอ อาจจะใชแนวคิดการ Outsource คือ เพิ ่มขอกําหนดในสัญญาจาง

บํารุงรักษาใหบริษัทสงบุคลากรมาปฏิบัติงานที่กรมฯ 

- ที่ปรึกษาฯ เสนอใหมีระบบ Private Cloud หรือ Public Cloud ที่มาชวยสนับสนุน

งาน ซึ่งจะชวยบริหารจัดการขอมูลภายในองคกรได และเมื่อตองการทรัพยากร 

(Resource) เพ่ิมในบางชวงสามารถเพ่ิมไดตามที่ตองการ 

- ที่ปรึกษาฯ ใหขอแนะนํากรณีการยื ่นเอกสารผานชองทางออนไลน โดยอาจ

ดําเนินการเหมือนกับการยื่นขอทําหนังสือเดินทาง (Passport) ของกรมการกงสุลที่

จะมีกําหนดคิวแจงวาจะไดรับภายในวันใด ซึ่งมีเครื่องมือหลายอยางที่สามารถนํามา

สนับสนุนการทํางาน หร ือการปร ับปร ุงระบบใหสามารถมี Interactive กับ

ประชาชนมากขึ้น สามารถตรวจสอบ และคัดกรองเอกสารที่ยื่นผานระบบกรณียื่น

ไมครบถวนใหกอนในเบื้องตน 

- ที่ปรึกษาฯ ใหขอแนะนําเกี ่ยวกับการปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อใหผู ใชงาน

สามารถเขาถึงขอมูล และใชงานไดทุกหนาจอการทํางาน กรมฯ ควรพิจารณาถึง

สิทธิใ์นการเขาใชงานระบสารสนเทศ 

- ที่ปรึกษาฯ เสนอใหกรมฯ รวบรวมความตองการเพิ่มเติมในการใชงานระบบ DPIS 

เสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) ในนาม

กรม/กระทรวง 

นอกเหนือจากการสัมภาษณผูบริหารและบุคลากรของกรมบังคับคดีในดานปญหาอุปสรรค

และความตองการในการพัฒนาระบบงานแลวนั้น ที่ปรึกษา มจธ. ไดทําการสัมภาษณผูรับบริการจาก
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กรมฯ ไดแก ผูแทนฝายโจทกและผูแทนฝายลูกหนี้ในมุมมองของบุคคลภายนอกที่มีสวนเกี่ยวของกับ

การทํางานของกรมฯ เพ่ือนําขอมูลมาประกอบการจัดทําแผนแมบทฯ ฉบับนี้อีกดวย  

ผูรับบริการไดกลาวถึงการเขารับบริการในชวงเวลาที ่ผานมาวา กรมบังคับคดีไดมีการ

ปรับปรุงกระบวนการทํางาน อาทิเชน การบังคับคดีที่สามารถทําผานระบบ e-Filing ของกรมบังคับ

คดี ทั้งการยึด การอายัดได ทําใหการทํางานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพดีขึ้น ผูรับบริการไดรับความ

สะดวกสบายมากขึ้น รวมทั้งสามารถลดเวลาในการติดตองาน ลดคาใชจายในการเดินทาง ลดคาจาง 

Vender ในการแตงตั ้งการบังคับคดี ซึ ่งถือว าเปนการพัฒนางานที ่สรางความพึงพอใจใหกับ

ผูรับบริการไดเปนอยางดี แตยังมีการทํางานอีกหลายสวนของกรมฯ ที่ควรไดรับการพัฒนา ปรับปรุง 

แกไขขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบงานที่สนับสนุนการทํางาน โดยผูรับบริการไดแสดงความคิดเห็น

ในสวนของปญหาที่ผูรับบริการพบในการติดตอกับกรมบังคับคดีและสิ่งที่ผูรับบริการตองการจากกรม

บังคับคด ีมีรายละเอียดดังนี ้

ปญหาที่ผูรับบริการพบในการติดตอกบักรมบังคับคด ี

- แนวทางการใหบริการของสํานักงานตางจังหวัดมีความแตกตางกัน บางแหง

ใหบริการแบบ Manual เชน การเพิกถอนการยึด ที่ตองเขามาติดตอดวยตัวเอง ไม

สามารถทําผานระบบหรือสง e-Mail แตบางสํานักงานใหติดตอผานระบบได

สามารถสง Fax หรือ E-Mail และโอนเงินเขาผานระบบไดโดยไมตองเขาไปที่

สํานักงานฯ  

- กระบวนการทํางานบางข้ันตอนไมสามารถทําผานระบบได ตองมาติดตอที่กรมฯ ซึ่ง

ในสถานการณการแพรระบาดโรค Covid-19 ทําใหมีอุปสรรค เนื่องจากเจาหนาท่ีที่

ใหบริการมีจํานวนนอย อีกทั้งเจาหนาที่สวนหนึ่งตองปฏิบัติงานที่บาน (Work Form 

Home) 

- กระบวนการในการติดตอกรมฯ ใชระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ตอ 1 วัน เริ่มตั้งแต

ยื่นเอกสาร เวลา 09.30 น. เจาหนาที่คนหาสํานวนประมาณ 1 ชั่วโมง สถานะตอนนี้

รอเจาหนาที่ดําเนินการคิดยอดหนี้  

- ระบบรับเงินเขาบัญชีของเจาหนี้โดยตรงที ่ทดลองใชเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 

2565 ระบบยังไมเสถียรและควรใหครอบคลุมใชไดทั่วประเทศ  

- การหักคาธรรมเนียมจากหนาเช็คทําใหวงเงินไมถึงตามที่กําหนด เนื่องจากบาง

สํานักงานบังคับคดีจะหักออกจากหนาเช็ค หากขอใหกรมบังคับคดีประสานแจงแต

ละสํานักงานบังคับคดีทั่วประเทศเรื่องขอใหจายคาธรรมเนียมเช็คเพิ่มจากที่โจทก

วางเพิ่มไดหรือไมโดยไมตองหักคาธรรมเนียมจากหนาเช็ค เนื่องจากพบปญหาการ

ตัดยอดเงินไมตรงกัน โดยทางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารรับ

ประสานงานประเด็นดังกลาวกับทางการเงินของกรมบังคับคดีอีกครั้ง 
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- จากการทํางานรวมกับกรมบังคับคดี พบปญหาในการจางบุคลากรไมเพียงพอตอ

ปริมาณงานที่มีอยู เชน เจาหนาที่ 1 คน ตองคุมสํานวนคดีแพงประมาณ 1,000 

เรื่อง สํานวนคดีลมละลาย 200 เรื่องตอคน ซึ่งเปนเรื่องท่ีคอนขางยาก กรมบังคบัคดี

ควรเพ่ิมอัตรากําลังบุคลากรใหสอดคลองกับปริมาณงานที่มีอยู จะทําใหการทํางานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

- ระยะเวลาในการรอสํานวนใชเวลานานเนื่องจากสํานวนบางสํานวนตองไปคนหาจาก

โกดังเก็บสํานวน 

- การดําเนินการในสวนของคําสั่งรับชําระหนี ้มีความลาชา เนื่องจากเจาพนักงาน

พิทักษทรัพย (จพท.) จะเปนผูจัดทําคําสั่ง เพ่ือเสนอศาลพิจารณา  

- ขอมูลบางอยางในสํานวนคดีไมอยูในระบบยังคงอยูในสํานวนที่เปนรูปแบบกระดาษ

ไมเหมือนกับศาลแพงที่คําสั่งรับชําระหนี้ที่อยูในระบบ ประชาชนสามารถไปสืบคน

ได หากทราบหมายเลขคดีแดง/หมายเลขคดีดํา ซึ่งศาลจะมีรายละเอียดสรุปยอให 

แตของกรมฯ ไมมีรายละเอียดเทากับของศาลแพง มีเพียงบางสวนเทานั้น 

- กรมฯ ยังไมมีการใหบริการการคัดถายเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากคํารอง

สวนใหญจะอยูในงานยึด และงานอายัดทรัพยสิน 

- ระบบงานแพงสามารถจายเงินผานระบบได แตระบบงานบังคับคดีลมละลายยังไมมี 

ซึ่งหากตองการใหโอนเงินผานบัญชีธนาคารโจทกตองแจงวาจะใหโอนเงินผาน

ธนาคารใด โดยตองแนบหนาบัญชีธนาคาร 

- ชื่อเมนูตาง ๆ ในระบบบางครั้งชื่อเมนูไมสอดคลองกับชองที่ใหกรอกขอมูล แตยัง

สามารถบันทึกขอมูลได หากมีขอติดขัดในการใชงานระบบจะประสานงานเพ่ือ

สอบถามกับเจาหนาที่ 

- ดําเนินการในสวนของคดีแพง เพื่อขอทราบยอดหนี้ เหตุผลที่มาติดตอที ่กรมฯ 

เนื่องจากสะดวกกวาใชงานระบบ และไมคุนเคยกับระบบงานที่กรมฯ เปดใหใชงาน 

- กรมฯ ไมไดเปนผู ด ําเนินการแจงยอดหนี ้ แตไดร ับหมายศาล โดยกรมฯ จะ

ดําเนินการในสวนของรูปบัญชี ทําบัญชี เพื่อใหทราบวายอดหนี้คงเหลือมีจํานวน

เทาไร ในสวนของบริษัทฯ จะดําเนินการในบางขั้นตอนเทานั้น หากลูกหนี้ตองการ

ทราบยอดหนี้จะตองมาดําเนินการเอง  

- การนําขอมูลจากกรมบังคบัคดีมาวิเคราะห Big Data ในสวนของคดีลมละลายที่เปน

ขอมูลลูกคาที่ถูกพิทักษทรัพยทั้งหมดจากกรมฯ ทางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารแจงวาทางเทคนิคสามารถคัดลอกขอมูลออกมาได แตปจจุบันยังติด

ปญหาเรื่องขอกฎหมายที่ลูกหนี้ถูกปลดลมละลายไปแลว ยังสามารถใหขอมูลลูกคา
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กลับไปใหไดหรือไม ซึ่งเรื่องดังกลาวอยูระหวางพิจารณาวาเขาขอกฎหมาย PDPA 

หรือไม 

สิ่งท่ีผูรับบริการตองการจากกรมบังคับคด ี

- ตองการขอมูลลมละลายเพิ่มเติมที่แสดงรายละเอียดเจาหนี้ยื่นคําขอกี่ราย หรือมี

ทรัพยสินที่เจาพนักงานพิทักษทรัพย รวบรวมไดมีการแบงเม่ือไร หากมีขอมูลสวนนี้

จะเปนประโยชนมาก ซึ่งสวนนี้เปนขอมูลที่โจทกและเจาหนี้สามารถรับทราบขอมูล

ในสวนนี้ไดเพราะขอมลูลมละลายจะถูกประกาศสาธารณะ 

- คดีแพงเปนขอมูลสาธารณะหากศาลพิพากษาแลวสามารถเปดเผยได ซึ่งสามารถ

สืบคนไดวาคดีที่ตั้งเรื่องไปแลวมีประกาศขายแลวหรือยังอยูระหวางรอผูซื้อวางเงิน 

หรือมีการทําบัญชีรับจายสําหรับแบงใหเจาหนี้แลวหรือยัง หากตองการทราบขอมูล

สวนนี้ตองเขาไปติดตอที่กรมบังคับคดีหรือรอหมายจากกรมบังคับคดีเทานั้น ถากรม

บังคับคดีมีระบบที่สามารถตรวจสอบสถานะคดีในแตละขั้นตอนไดจะเปนประโยชน

อยางยิ่ง 

- การวางเงินคาใชจายเพ่ิมเติม ตองการใหสามารถวางเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกสได

โดยที่บริษัท โตโยตา ลิสซิ่ง จํากัด ไมตองไปวางเงินที่สํานักงานบังคับคดีโดยตรง 

ยกตัวอยางเชน สํานักงานบังคับคดีใหวางคาใชจายเพิ่มเติม จากนั้นโตโยตาลิซซิ่ง 

วางเงินที่ธนาคารไดทั่วประเทศโดยการอานบารโคดนําเงินเขาผานระบบซึ่งจะเพ่ิม

ความสะดวกใหกับเจาหนี้มากขึ้น ลดการติดตอที่สํานักงานบังคบัคด ี

- การสนับสนุนคาใชจายใหกับกรมบังคับคดี ในสวนของการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร

แมขาย ทางโตโยตามีความยินดีที่จะสนับสนุนเพื่อใหระบบมีความเสถียรมากข้ึน ซึ่ง

ทางโตโยตามี Outsource ทางดาน IT อยูแลว เพราะงานลมละลายที่โตโยตาไป

ดําเนินการตดิตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายจํานวน 1 เครื่อง ที่กรมบังคับคดี ไดจาง 

Outsource ใหเปนผูดําเนินการและดูแลระบบใหโตโยตา 

-  ตองการใหจัดประชุมเจาหนี้ผานระบบ เพ่ือไมตองเดินทางไปประชุมที่กรมบังคับคดี 

เนื่องจากบางครั้งลูกคาขอประนอมหนี้ เจาหนี้ตองเขาประชุมเพื่อลงมติดวย ซึ่งไม

แนใจวาขอกฎหมายสามารถทําไดหรือไม 

- ตองการตรวจสอบสถานะการยื่นคําขอในงานคดีลมละลายวาขณะนี้อยูในข้ันตอนใด

ของกระบวนการบังคบัคดี ซึ่งจะเปนประโยชนตอการทํางานอยางมาก 

- ตองการใหกรมบังคับคดีมีระบบมาชวยตรวจสอบหรือยืนยันรับรองวาผูท่ีมาถอนคดี

ผานระบบเปนเจาหนี้หรือลูกหนี้จริง ไมไดปลอมลายเซ็นในการยื่นถอนคด ี

- ตองการใหสแกนเอกสารของกรมบังคับคดีเขาระบบของกรมฯ ทั้งหมด เนื่องจาก

บางครั้งเขาไปคนหาสํานวนในบางสํานักงานหาสํานวนไมพบ เพื่อใหสามารถคนหา
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สํานวนขอมูลไดอยางรวดเร็ว พิมพออกมาไดทันที และตรวจสอบไดวาคดีนี้มีสถานะ

อยางไร ปจจุบันศาลไดพัฒนาระบบการฟองผานระบบ e-Filing แลว แตระบบ

คนหาสํานวนยังคงเปนปญหาเชนเดียวกันทั้งศาลและกรมบังคบัคดี 

- ตองการใหกรมฯ นํากระบวนการทํางานตาง ๆ ปรับใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส

สามารถยื่นผานระบบได เชน คํารองตาง ๆ การสอบสวนเจาหนี้ ลูกหนี้ การประชุม

เจาหนี้ เพ่ือจะไดลดเวลาที่มาติดตอกรมฯ 

- ตองการระบบใหลูกหนี้สามารถตรวจสอบขอมูลผานชองทางออนไลนไดจะทําใหเกิด

ความสะดวกมากขึ ้น และลดเวลาในการมาติดตอที ่กรมฯ รวมถึงสามารถออก

เอกสารเมื่อชําระเงินครบถวนแลว เพื่อจะไดนําเอกสารดังกลาวไปยื่นกับฝายบุคคล

ของบริษัทเพ่ือดําเนินการตอไป 

ขอเสนอแนะจากที่ปรึกษา มจธ. 

- ในอนาคตหากรมบังคับคดีพัฒนาระบบใหสามารถ Upload ขอมูลไฟลรายงานการ

ไกลเกลี ่ยในระบบไดทันทีโดยไมตองมาจัดพิมพบน Word แลวแยกออกมาสง

เอกสารทาง e-Mail หรือ fax โดยที่เอกสารจะถูกจัดเก็บบนระบบทั้งหมดไมตอง

นําเขา-สงออกเอกสารดวย Manual และสามารถที่จะเก็บขอมูล Update สถานะ

ของการทํางานโดยให เจาหนี้ ลูกหนี้ ลงทะเบียนในระบบและนําการลงลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกสมาใช รวมถึงกรมฯ ควรตองมีประกาศหลักเกณฑที่ชัดเจนใหทราบทั่ว

กันทั่วประเทศ โดยบริษัทโตโยตาลิซซิ่งแจงวามีความพรอมและยินดีในการใชงาน

ผานระบบและการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส เพราะจะเปนประโยชนตอการ

ทํางาน ซึ ่งโตโยตามีการทําโครงการพักชําระหนี ้ ที ่ล ูกคาสามารถลงลายเซ็น

อิเล็กทรอนิกสผานระบบหนาบานของโตโยตาไดเลย โดยไดขอความรูจาก สํานักงาน

พัฒนาธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส (สพธอ.) หรือ ETDA ในการทําธ ุรกรรม

อิเล็กทรอนิกสเพื่อใหถูกตองตามกฎหมายและเกิดผลทางกฎหมายหากมีการผิดรับ

ชําระหนี้ภายหลัง 

- ในอนาคตหากกรมบังคับคดีมีระบบแจงเตือนสถานะตาง ๆ ทางโตโยตาแจงวาจะ

เปนประโยชนตอการทํางาน เชน การแจงเตือนใหไปวางเงินหรือแจงเตือนวาคดีอยู

ในขั้นตอนใดแลวจะเปนประโยชน หากมองกลับกัน คอื เจาหนี้มี 2 แบบ 1) เจาหนี้

ดําเนินการเอง และ 2) จาง Outsource เหมือนที่โตโยตาลิซซิ่งดําเนินการ หาก

ตอมาภายหลังเลิกจาง ระบบจะยังคงไปแจง Outsource รายเดิมที่เลิกจางไปแลว 

จะทําใหเกิดขอผิดพลาดในสวนนี้คอนขางมาก เพราะโตโยตาจะไมทราบขอมูลวา

กรมบังคับคดีไดแจงขอมูลอะไรกลับมาบาง หากเปนไปไดขอใหระบบแจงเตือนมาที่

บริษัทโตโยตาดวยเปนการแจงทั้ง 2 ทาง และสงหมายมาที่โตโยตาโดยตรง ไมสงไป
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ที่ Outsource หากเลิกจาง Outsource แลวหมายจะไปอยูที่ Outsource ทั้งหมด 

ทางบริษัทโตโยตาจะไมไดรับหมายในสวนนั้นเลยหรือจะมีวิธีไหนที่ทาง Outsource 

และโตโยตาจะไมพลาดขอมูล 

- ในอนาคตหากกรมบังคับคดีมีระบบที่สามารถตรวจสอบสถานะในแตละขั้นตอนได

เหมือนระบบ Tracking ของไปรษณีย จะทําใหเกิดประโยชนกับผู ที ่เกี ่ยวของ

สามารถตรวจสถานะของคดีวาอยูในขั้นตอนใด โดยบริษัทโตโยตาลิซซิ ่งแจงวามี

ความพรอมและยินดีในการใชงานผานระบบเพราะจะเปนประโยชนตอการทํางาน 

- แนวคิดการนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชในกรมบังคับคดี เชน Blockchain, 

Metaverse, Risk ทางโตโยตามีความยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบายของกรมบังคับคดี 

ซึ่งโตโยตามีฝาย Risk Management ที่สามารถปรึกษาได ปจจุบันมีขอบังคับทาง

กฎหมายประกาศใชคอนขางมาก เชน ขอมูลสวนบุคคล ที่ไมสามารถเปดเผยขอมูล

ลูกคาโดยตองพิจารณากฎหมายควบคูไปดวย 
 

3.3 สรุปสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ดวยเทคนิค SWOT 

3.3.1 กรอบแนวคิดและทฤษฎีในการวิเคราะห 
ที่ปรึกษา มจธ. ไดทําการศึกษา วิเคราะหสถานภาพปจจุบันของกรมบังคับคดี เพ่ือสนับสนุน

การขับเคลื่อนแผนกลยุทธองคกรใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และพันธกิจของหนวยงาน โดย

ศึกษา ทบทวน และประเมินสถานภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลในการ

ดําเนินงานของกรมบังคับคดีตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565 และกําหนด

แนวทางการพัฒนาดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ใหสนับสนุนการปรับเปลี่ยนกลไก และระบบ

การปฏิบัติภารกิจของกรมบังคับคดี ตามแนวนโยบายดิจิทัลไทยแลนด (Digital Thailand)  

การสรางความเขาใจรวมกัน โดยเนนใหเห็นความเชื ่อมโยงของการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

เริ่มตนดวยการใหขอมูลวิสัยทัศน (Vision) คานิยมรวม (Core Value) พันธกิจ (Mission) ของกรมบังคับ

คดี เพื่อนําไปสูระดมความคิดเห็นของผูเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

กรมบังคับคดี ไดประกาศวิสัยทัศน (Vision) "บังคับคดีดวยความเปนธรรม มุงสูองคกรชั้น

นําในระดับสากล บริการประชาชนอยางมีคุณภาพ" 
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คานิยมรวม  " I AM LED" 

I  คือ  Integrity  หมายถึง  มีความซื่อสัตย 

A คือ  Accountability  หมายถึง มีความรับผิดชอบ 

M คือ Management  หมายถึง  การบริหารจัดการ 

L คือ  Learning  หมายถึง  การเรียนรูตลอดเวลา 

E คือ  Excellence  หมายถึง  มีความเปนเลิศ 

D คือ  Digital  หมายถึง การใชเทคโนโลยี 

“ซื ่อสัตย และ รับผิดชอบ ในการบริหารจัดการ เรียนรู สู ความเปนเลิศ ดวยการใช

เทคโนโลยีดิจิทัล” เปนการรอยเรียงใหเห็นความหมายที่แสดงความสัมพันธในการเรียนรู และนําไปสู

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศ ดวยความซื่อสัตย และรับผิดชอบ

ของประชาคมชาวกรมบังคับคดี ซึ่งจะสงผลใหเกิดความเขาใจในคานิยมองคกรอยางกระจางแจง และ

ซึมซาบสูการยึดถือปฏิบัติในระยะยาวตอไป และพรอมจะกลาวคําวา “I AM LED” วา “ฉัน คือ กรม

บังคับคด”ี อยางภาคภูมิใจ 

วัฒนธรรมองคกร “บริการดวยรอยย้ิม บริหารดวยหลักการ บริบาลดวยหลักธรรม” จะแสดง

ถึงพฤติกรรมท่ีหลอหลอม จนกลายเปนวิถีชีวิตของประชาคมที่ยึดถือปฏิบัติตามความเชื่อ และคานิยม

รวมขององคกร โดยใหความสําคัญกับ 3 บ. คือ 1) บริการ จะเนนการบริการจากใจซึ่งแสดงออกมา

ดวยรอยยิ ้ม 2) บริหาร จะเนนการบริหารที่เปนระบบ รองรับดวยหลักการบริหารที ่ดี โดยไมใช

ความรูสึกในการตัดสินใจ และ 3) บริบาล คือการใสใจดูแลบุคลากรดวยความเปนธรรม ซึ่งท้ัง 3 บ. นี้ 

คือ การใชหลักธรรมาภิบาล ทั้งหลักนิติธรรม และหลักคุณธรรม มาใหบริการนั ่นเอง ทั้งนี้เพื ่อให

เปาหมายที่กําหนดสามารถบรรลุไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิผล ดวยประสิทธิภาพของบุคลากร

ทุกระดับ ภายใตพันธกิจของกรมบังคับคด ี

เปาหมายการใหบริการ "ประชาชนและผูมีสวนไดเสียไดรับบริการดานการบังคับคดี การ

ไกลเกลี่ย และการวางทรัพย อยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม" 

พันธกิจ (Mission) กรมบังคับคด ี

1. ใหบริการดานการบังคับคดีแพง คดีลมละลาย การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ การชําระบัญชีการ

วางทรัพยและการไกลเกลี่ยภายหลังคําพิพากษา อยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เสมอภาค 

เปนธรรมและตรวจสอบได 

2. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนางานบังคับคดีแพง คดีลมละลาย การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 

การชําระบัญชีการวางทรัพยและการไกลเกลี่ยภายหลังคําพิพากษา ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

รวมทั้งพัฒนาระบบงานสนับสนุนใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
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3. พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และคําสั ่ง ที ่เกี ่ยวของกับการบังคับคดีใหทันสมัยและเปน

มาตรฐานสากล 

4. สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือระหวางหนวยงานและองคการระหวางประเทศเพื่อนํา

แนวปฏิบัติที่ดีในดานการบังคบัคดีมาพัฒนาการดําเนินงานบังคบัคดีใหมีประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาองคกรและระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ทันสมัยมาใชในการดาํเนินการ 

6. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญ มีจิตสํานึกในการบริการอยาง

มีคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน 

7. พัฒนาเครือขายและบูรณาการความรวมมือดานการบังคับคดีกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

8. เผยแพรความรูทางกฎหมายการบังคับคดี การวางทรัพย การไกลเกลี่ยภายหลังคําพิพากษา 

และกฎหมายที่เก่ียวของ ใหประชาชนไดเขาใจอยางทั่วถึง 

นอกจากการสรางความเขาใจรวมกัน ยังมีการศึกษาขอมูลและสารสนเทศตาง ๆ ดวยเอกสาร 

การสัมภาษณผูบริหารระดับสูงของกรมบังคับคดี ผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของในระดับตาง ๆ (รายละเอียด

ตามหัวขอ 3.2) และการประชุมระดมความคิดเห็นโดยใชเทคนิค SWOT เพื ่อใหไดมาซึ ่งขอมูล

สถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อนํามาใชเปนกรอบและทิศทางวางแผนการ

ดําเนินงาน โดยไดนําเสนอกรอบแนวคิดและทฤษฎีในการวิเคราะห ที่นําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2566-2568 อันประกอบดวย  

 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality 

Award: PMQA) ซึ่งเปนกรอบการบริหารจัดการองคการที ่สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดสงเสริมและสนับสนุนใหสวนราชการนําไปใชในการ

ประเมินองคการดวยตนเองที่ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพการ

บริหาร โดยจุดเนนคือ การพัฒนาอยางตอเนื่อง เกิดความเปนระบบ คือทําซํ้าได และมี

หลักฐานปรากฏ ดังนั้นแผนปฏิบัติการดิจิทัล และระบบดิจิทัล จึงเปนกลไกสําคัญที่

สนับสนุน PMQA ขอมูลประกอบดังแสดงในรูปที่ 3.6 
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รูปที่ 3.6 เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ PMQA 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 

 การเปลี่ยนแปลง (CHANGE) ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 จะสงผลกระทบตอทุกมิติ 

โลก ประเทศ องคกร โครงสราง คน งาน วิถีแหงการดํารงชีวิต ฯลฯ ทั้งที่เปนบวกและ

เปนลบ ทั้งเปนโอกาสและภัยคุกคาม และมีผลกระทบสูงขึ้นเรื่อย ๆ ความกาวหนาของ

เทคโนโลยีในปจจุบันนี้เปนสิ่งที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและมีการเปลี่ยนแปลงไปอยาง

รวดเร็ว จนทําใหหลาย ๆ ครั้ง สิ่งตาง ๆ ถูกทําลาย (Disrupt) ไป ทําใหผูคนตองหันมา

เตรียมความพรอม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนแปลงการทํางาน เพื่อที่จะสามารถ

ปรับตัวใหอยูรอดในยุคที่เทคโนโลยีจะมาทําลายลางเรา (Disruptive Technology) สิ่งน้ี

ถือเปนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบอยางรอบดานและรุนแรง ตัวอยางของ

ผลิตภัณฑเดิมที่ถูกทําลายไป เชน การเปลี่ยนแปลงทั้งดานของคุณภาพ ประสิทธิภาพ

การผลิต การขาย ตนทุนของผลิตภัณฑนั้น ๆ หรือแมกระทั่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

ของการผลิตจากรูปแบบเดิมไปสูรูปแบบใหม เชน การนําระบบอัตโนมัติเขามาใชใน

กระบวนการผลิตสินคา ตรวจนับสินคา การเก็บขอมูลเอาไวในระบบคลาวดแทนการ

เก็บเปนเอกสาร เปนตน นอกจากนี ้ปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบตอการกําหนด

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ดานกฎหมายวาดวยสิ่งที่เกี่ยวของกับดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลง 

และเพิ่มขึ้นอยางมาก ไดแก พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 

พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
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(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 และ 

พ.ร.บ.วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เปนตน  

 การทบทวนและวิเคราะหปจจัยแวดลอมขององคกร (SWOT Analysis) เปนการ

คาดคะเนแนวโนมของสถานการณต าง ๆ ท ั ้งภายนอกและภายในองคกร อัน

ประกอบดวย (1) การวิเคราะหสถานการณภายนอกองคกร (Environmental 

Analysis) ไดแก การพิจารณาถึงแนวโนมของตัวแปรตาง ๆ เพื ่อแสวงหาโอกาส 

(Opportunity) ที่องคกรจะสามารถขยายกิจการ สรางผลงาน รายได และผลกําไร และ

ภัยคุกคาม (Threat) ขององคกร ซึ ่งเปนอุปสรรคจากภายนอกที่ขัดขวางความ

เจริญกาวหนา หรือเปนอันตรายตอการดํารงอยู ขององคกร ประกอบดวย (1.1) 

สภาพแวดลอมโดยทั่วไป (General Environment) สภาพและกระแสสังคมและชุมชน 

แนวโนมการพัฒนาการดานเทคโนโลยี สภาพแนวโนมทางเศรษฐกิจ การเมือง และ

แนวโน มความส ัมพันธ ระหว างประเทศที ่ม ีผลกระทบตอองค กร และ (1.2) 

สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานโดยตรง (Operational Environment) 

สภาพของตลาด ความตองการของลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสีย สภาพคูแขงขัน และ

การแขงขัน สภาพองคกรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับองคกรของเรา (2) การวิเคราะห

สถานการณภายในองคกร (Organizational Analysis) ไดแก การพิจารณาถึง

แนวโนมของตัวแปรตาง ๆ เพื่อระบุ จุดแข็ง (Strength) ที่องคกรทําไดดีกวาเมื่อ

เปรียบเทียบกับองคกรอื ่น ๆ หรือขอไดเปรียบขององคกรที ่มีอยูเหนือคูแขง และ

จุดออนหรือจุดที่ตองปรับปรุง (Weaknesses) ซึ่งเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานของ

องคกร เพื่อใหผูบริหาร บุคลากรไดรับทราบและตระหนักถึงความสําคัญของการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื ่องมือในการนําไปสู เปาหมายของกรมบังคับคดี ให

สามารถวางแผนการพัฒนาไดครบทุกองคประกอบในองคกร โดยที่ปรึกษา มจธ. ไดใช

ทฤษฎีการบริหารและการวิเคราะหองคกรภายใตแบบจําลองรูปบาน (KMUTT’s 

Home Model) ดังแสดงในรูปที่ 3.7 ซึ่งเปนแบบจําลองที่สะทอนมุมมองขององคกร

ในเชิงกวางเปนองครวม และใชเปนเครื่องมือสนับสนุนผูบริหารในการวิเคราะหความ

คิดเห็นเพื่อกําหนดทิศทางหรือระบบที่ตองการใหบรรลุวัตถุประสงคไดเปนอยางดี อัน

ประกอบดวย  

1. ดานวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค กลยุทธ และนโยบาย (Charter) เปนการ

มองบริบทองคกรในดานตาง ๆ ที่เกี ่ยวของตั ้งแต วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย 

วัตถุประสงค 
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2. ดานโครงสรางองคกรและการบริหาร (Structure) เปนการมองถึงโครงสรางการ

ทํางานขององคกร คณะกรรมการ คณะทํางาน กฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ

การทํางาน 

3. ดานกระบวนงานและระบบงานตาง ๆ (Process & Systems) เปนการมอง

ระบบงานดานตาง ๆ ขององคกร เชน การบริหารงานบุคคคล การจัดซื้อจัดจาง 

การบริหารการเงิน ระบบการประชาสัมพันธ เปนตน 

4. ดานบุคลากร (Culture/Paradigm/HRD) เปนการมองเรื่องที่เกี ่ยวของกับการ

พัฒนาบุคลากร กระบวนทัศน ที่สะทอนถึงกระบวนการทางความคิดของบุคลากร 

และวัฒนธรรมการทํางานในองคกร 

5. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือการบริหารงาน (Tools) เปนการมองสิ่ง

ที่มาชวยสนับสนุนการทํางานอยางเปนระบบ ไมวาจะเปนเครื่องมือดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ การบริหารจัดการฐานขอมูล การจัดการความรูในองคกร 

6. ดานระบบติดตามและวัดผลการปฏิบ ัต ิงาน (Monitoring& Evaluation 

System) เปนการมองระบบติดตามและวัดผลการปฏิบัติงานในองคกร เชน การ

ติดตามและประเมินผลรายบุคคล การติดตามประเมินผลรายเดือน รายไตรมาส 

รายป เปนตน 

7. วิสัยทัศนและคานิยมร วมองคกร (Shared Vision/Value) เปนการทําให

บุคลากรในองคกรเห็นภาพฝนขององคกรไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนการยึดถือ

ในคานิยมขององคกรรวมกัน 
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รูปที่ 3.7 แบบจําลองรูปบาน (KMUTT’s Home Model) 

กลาวโดยสรุป เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือการบริหารงาน (Tools) มีความสําคัญ

อยางมาก ในการนํามาชวยสนับสนุนการทํางานอยางเปนระบบในทุกสวนประกอบในองคกร อันไดแก 

เครื่องมือและฐานขอมูลในการสนับสนุน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค กลยุทธ และนโยบายของ

องคกร การจัดทําระบบฐานขอมูลโครงสรางองคกรและการบริหาร ระบบและฐานขอมูลในการพัฒนา

กระบวนงานของระบบงานตาง ๆ ในองคกร เครื่องมือและระบบในการบริหารจัดการและพัฒนา

บุคลากร ระบบและฐานขอมูลการติดตามและวัดผลการปฏิบัติงาน 

ดังนั้นในการระดมความคิดเห็นการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล จึงเริ่มตนดวยการใหขอมูล

วิสัยทัศน (Vision) คานิยมองคกร (Core Value) พันธกิจ (Mission) ของกรมบังคับคดี เพ่ือวิเคราะห

สภาพแวดลอมองคกร (SWOT Analysis) ยกรางวิสัยทัศนดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Vision) กําหนด

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objectives) และกลยุทธที ่สอดคลองกับสภาพแวดลอม 

(Strategies) ในการผลักดันองคกรใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นดังแสดงใน

หัวขอ 3.3.2 

3.3.2 สรุปสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ดวยเทคนิค SWOT 
กรมบังคับคดี ไดมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นโดยใชเทคนิคการ

วิเคราะห SWOT เม่ือวันพฤหัสบดทีี่ 9 ธันวาคม 2564 ณ หองอัมรินทร ชั้น 3 โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว 



 แผนปฏิบัตกิารดิจิทัล กรมบังคับคดี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2566-2568 

 

 โครงการจัดทําแผนปฏิบตัิการดิจิทัล กรมบังคบัคดี พ.ศ. 2566–2568 หนาที่ 3 - 74  
 

กรุงเทพฯ มีผูเขารวมประชุม จํานวน 64 คน และชองทางออนไลนผานโปรแกรม Zoom สําหรับกลุม

งานหรือบุคลากรที่อยูในพื้นที่ตางจังหวัด มีผูเขารวมประชุม จํานวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

วิเคราะหสถานการณการบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกกรมบังคับคดี ที่เกี ่ยวของกับการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือนํามาจัดทํากรอบแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

ในภารกิจของกรมบังคับคดี ซึ่งเปนการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน และสรางขีดความสามารถรองรับ

การปฏิบัติภารกิจในอนาคตตามยุทธศาสตรของกระทรวงยุติธรรม และยุทธศาสตรของกรมบังคับคดี 

รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติภารกิจของกรมบังคับคดีใหสอดคลองตามแนวนโยบายของ

รัฐ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แนวคิดดิจิทัลไทยแลนด (Digital Thailand) และแผนตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเริ่มจากการนําเสนอความสําคัญของแผนยุทธศาสตรองคกร และ

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล หลักการและแนวคิดในการจัดทําแผนเพื่อใหมีความ

ครบถวน ความสมบูรณ นําสูการปฏิบัติไดจริง การวิเคราะหการบริหารองคกรตามแบบจําลองรูปบาน 

(KMUTT’s Home Model) ในการพัฒนาองคกร การจัดการเชิงกลยุทธ และแนวคิดในการพัฒนา

บุคลากร เพ่ือใชเปนแนวทางประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล อันประกอบดวย 

(1) ความคาดหวังที่อยากเห็นลักษณะของแผนปฏิบัติการดิจิทัล หรือระบบดิจิทัลในองคกร 

(Expectation) 

(2) การวิเคราะหสถานการณภายในองคกร (Organizational Analysis) 

(3) การวิเคราะหสถานการณภายนอกองคกร (Environmental Analysis) 

(4) ยกรางวิสัยทัศน (Vision) ดานเทคโนโลยีดิจิทัล กรมบังคับคด ี

(5) กําหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objectives) และกลยุทธที่สอดคลองกับ

สภาพแวดลอม (Strategies) 

ผลจากการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นดวยเทคนิคการวิเคราะห SWOT โครงการ

จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2566–2568 ดังแสดงในหัวขอ 3.3.2.1 - 3.3.2.5  

3.3.2.1 ความคาดหวังที่อยากเห็นลักษณะของแผนปฏิบัติการดิจิทัล หรือระบบดิจิทัลใน

องคกร (Expectation) 

จากขอมูลดังกลาวจะเปนสวนสําคัญในการกําหนด “คุณภาพ” ของการจัดทํา

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ดังนี ้

ดานการบริหารจัดการ 

1. บริหารจัดการกระบวนการทํางาน และรองรับการทํางานในทุกระบบอยาง

แทจริง 

2. ลดขั้นตอนการทํางาน เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน และพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 
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3. ลดความซํ้าซอนในการทํางานเดิมดวยระบบดิจิทัล 

4. การทํางานที่เปนมาตรฐาน เปนแนวทางเดียวกัน และมีความนาเชื่อถือ 

5. ลดการใชวัสดุสิ้นเปลือง ลดตนทุน  

6. จัดเก็บขอมูลเปนระบบ เปนหมวดหมู ตอบสนองความตองการของผูใช 

7. มีความพรอมของเครื่องมือดิจิทัลรองรับการทํางาน 

8. การกําหนดสิทธิ์การเขาใชงานระบบที่มีความยืดหยุน 

9. เปนแผนที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

10. กําหนดแผนพัฒนาบุคลากรดานระบบดิจิทัล เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน 

และไดผลงานที่มีคุณภาพ 

11. สรางความสมดุลในคณุภาพชีวิต 

12. เขาถึงการใชงานไดทุก Program โดยไมถูกจํากัดการเขาใช 

ดานระบบดิจิทัล 

1. ระบบที่ใชงานงาย มีความยืดหยุน และมีประสิทธิภาพ 

2. เชื่อมโยงการทํางาน บูรณาการอยางเปนระบบ 

3. การประมวลผลทางสถิติที่รวดเร็ว และเขาใจไดงาย 

ดานการรองรับการใหบริการ 

1. สรางคุณคาแกผูรับบริการ ดวย “ระบบดิจิทัลเพ่ือประชาชน” 

2. สรางความพึงพอใจใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

3. เขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางครอบคลุม 

จากขอมูลดังกลาว จะนําไปสูการกําหนดคุณลักษณะของการจัดทําแผนปฏิบัติ

การดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2566-2568 ใหตรงตามความตองการขององคกรมากที่สุด 

3.3.2.2 การวิเคราะหสถานการณภายในองคกร (Organizational Analysis) 

การวิเคราะหสถานการณภายในองคกร สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเด็น คือ 

1) ประเด็นที ่เปนจุดแข็ง (Strengths) และ 2) ประเด็นที ่เปนจุดออน (Weaknesses) โดยมี

รายละเอียดดังนี ้

ประเด็นจุดแขง็ (Strengths) 

o ดานวิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค กลยุทธ และนโยบาย (Charter) 

- มีแผนยุทธศาสตร และนโยบายการพัฒนางานชัดเจน 

- ผูบริหารใหความสําคัญ และสนับสนุนดานดิจิทัลในการพัฒนาระบบใหไปในทิศทาง

ที่ดีข้ึน 
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- มีผู นําองคกรที ่มีว ิสัยทัศนและพรอมสนับสนุนการพัฒนาใหบุคลากรมีความรู

ความสามารถในกระบวนการทํางานรวมกับระบบดิจิทัล 

o ดานโครงสรางองคกรและการบริหาร (Structure)  

- โครงสรางการดําเนินงานมีความชัดเจน และมั่นคง 

- มีหนวยงานเฉพาะดานที่ดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

o ดานกระบวนงานและระบบงานตาง ๆ (Processes & Systems)  

- งานของกรมบังคับคดีเหมาะสมตอการพัฒนาเพ่ือเปลี่ยนเปนระบบดิจิทัลในอนาคต 

- มีระบบในการจัดเก็บขอมูล ที่เชื่อมโยงการปฏิบัติงานได และมีความปลอดภัย 

- มี Application ที่หลากหลายที่ตอบสนองความตองการของผูเก่ียวของ 

- ระบบดิจิทัลกรมบังคบัคดีชวยลดเวลาในการติดตอและใหบริการของประชาชน 

o ดานบุคลากร (Culture/Paradigm/HRD)  

- บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ

ทํางาน 

- บุคลากรมีความรูในการปฏิบัติ กระตือรือรน พรอมตอการพัฒนาและเรียนรูสิ่งใหม 

- บุคลากรมีความผูกพันกับองคกร ทําใหมีความทุมเทกับการทํางาน 

- มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่เพียงพอ 

o ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือการบริหารงาน (Tools) 

- มีอุปกรณสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เพียงพอ 

ประเด็นจุดออน (Weaknesses) 

o ดานวิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค กลยุทธ และนโยบาย (Charter) 

- ระเบียบขอบังคับขององคกรเปนอุปสรรคในการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

o ดานโครงสรางองคกรและการบริหาร (Structure)  

- การปรับโครงสรางไมสอดคลองกับปริมาณงาน 

o ดานกระบวนงานและระบบงานตาง ๆ (Processes & Systems) 

- คูมือการปฏิบัติงานไมสมบูรณ 

- การพัฒนาและสงเสริมความรูดานดิจิทัลใหกับบุคลากรยังไมทั่วถึง และทันเวลา 

- แนวทางการปฏิบัติงานบางสวนยังไมชัดเจน และไมครอบคลุมความตองการที่

แทจริง 

- ระบบที่พัฒนายังไมตอบสนองการใชงานที ่แทจริง/ขาดความเชื่อมโยงขอมูลที่

เก่ียวของ 

- การบริหารจัดการเรื่องระบบดิจิทัล ไมตอเนื่อง ใชเวลานาน ทําใหระบบบงานบาง

ระบบไมทันสมัย ไมตอบโจทยในสถานการณหนึ่งไดทันทวงท ี
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o ดานบุคลากร (Culture/Paradigm/HRD)  

- บุคลากรขาดความชํานาญในการปฏิบัติงาน และเรื่องระบบงานดานดิจิทัล 

- ขาดความสนใจในการเรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ การเขาถึงเทคโนโลยี และระบบ

ดิจิทัล 

- บุคลากรยังติดกรอบความคิด (Fixed Mindset) เคยชินกับการทํางานแบบเดิม ๆ  

- บุคลากรไมมีสวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน ไมกลาแสดงความคิดเห็น 

- ขาดแคลนบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

o ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือการบริหารงาน (Tools) 

- เครื่องมือสนับสนุนการทํางานดานดิจิทัลไมทันสมัย 

- ขาดระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลทําใหขอมูลถูกโจมตี มีการขโมย

ขอมูลได  

3.3.2.3 การวิเคราะหสถานการณภายนอกองคกร (Environmental Analysis) 

การวิเคราะหสถานการณภายนอกองคกร สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเด็น คือ 

ประเด็นที่เปนโอกาส (Opportunities) และประเด็นที่เปนภัยคุกคาม (Threats) โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

ประเด็นโอกาส (Opportunities) 

o ดานยุทธศาสตรชาต ินโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบตาง ๆ  

- ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ เนื่องจากเปนยุทธศาสตรชาต ิ

- รัฐบาลมีนโยบายมุ งเนนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกรอยางเปน

รูปธรรม ใหมีประสิทธิภาพ 

- กฎหมาย/ระเบียบ/พ.ร.บ. ที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีดิจิทัลครอบคลุมการทํางานมากข้ึน 

- โรคระบาดและนโยบาย Work from Home ทําใหมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการ

พัฒนาการปฏิบัติงานมากขึ้น 

o ดานผูรับบริการ (Customer) 

- ประชาชน และหนวยงานอื่น ๆ เปดใจและใหความสําคัญใชบริการผานทางระบบ

ดิจิทัลมากขึ้น 

o ดานคูแขง (Competitor) 

- ไมมีคูแขง 

o ดานความรวมมือกับหนวยงานภายนอกท้ังระดับชาติ และนานาชาติ (Networking) 

- มีการบูรณาการและแลกเปลี ่ยนขอมูลระหวางกรมฯ กับหนวยงานภาครัฐ/

ภาคเอกชน/ตางประเทศผานระบบดิจิทัล 
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o ดานเทคโนโลยี (Technology) 

- เทคโนโลยีปจจุบันสามารถเปนแนวทางในการทํางานและพัฒนาระบบของกรมฯ ใน

การดําเนินการดานคดี ทําใหประชาชนมีความพึงพอใจ 

- ลดการใชกระดาษดวยการจัดทําเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น 

- ชองทางการเผยแพรขอมูล และรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียผานทาง 

Social Media มากขึ้น 

ประเด็นอุปสรรค (Threats) 

o ดานยุทธศาสตรชาติ นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบตาง ๆ  

- รัฐมีขอจํากัดในการสนับสนุนงบประมาณ (จัดสรรนอยลง) เนื่องจากมีปจจัยอื่นท่ี

จะตองสนับสนุนงบประมาณมากกวา 

- นโยบายรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวของเปลี่ยนแปลงบอย ไมมีความชัดเจน ไมตอบ

โจทยเทคโนโลยีดิจิทัลปจจุบัน  

- การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจที่ถดถอยทําใหปริมาณงานมาก  

o ดานผูรับบริการ (Customer) 

- ผูรับบริการมีหลายกลุมซึ่งมีความพรอมและการเขาถึงเทคโนโลยีไมเทาเทียมกัน  

- มีชองวางระหวางประชาชนในองคความรูในเรื่องดิจิทัล 

- การใชเทคโนโลยีอํานวยความสะดวกแตทําใหรายไดของผูมาติดตอบางกลุมลดลง

ทําใหไมไดรับความรวมมือ  

- สื่อโซเชียลโจมตีอยางไมมีเหตุผล/การรองเรียนมีมากขึ้น  

o ดานความรวมมือกับหนวยงานภายนอกท้ังระดับชาตแิละนานาชาติ (Networking) 

- องคกรภายนอกขาดความรวมมือเชื่อมโยงในกระบวนการทํางาน  

- การเชื่อมตอขอมูลตาง ๆ บางองคกรมีขอกําหนด มีขอบเขตมาก ทําใหไดขอมูลไม

ครบถวน  

o ดานเทคโนโลยี (Technology) 

- ผูพัฒนาระบบงานมีความเห็นไมตรงกัน ไมเขาใจกระบวนการทํางานขององคกร  

- ภัยอันเกิดจากเทคโนโลยี เชน การรุกรานของไวรัส การโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

o ดานสังคม (Social) 

- สถานการณที่ไมสามารถคาดการณได เชน โรคระบาดโควิด ทําใหไมสามารถรองรับ

การใหบริการที่ครอบคลุม  

จากการว ิเคราะห สภาพแวดลอมทั ้งภายในและภายนอกองคกร (SWOT 

Analysis) ทําใหสามารถกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรม

บังคับคดี พ.ศ. 2566-2568 เปนไปอยางมีประสิทธิผล สอดคลองกับสถานการณมากที่สุด 
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3.3.2.4 ยกรางวิสัยทัศน (Vision) ดานเทคโนโลยีดิจิทัล กรมบังคับคด ี

การระดมความเห็นเพื่อยกรางวิสัยทัศนดานเทคโนโลยีดิจิทัล กรมบังคับคดี ไดมี

การแบงกลุมผูเขารวมสัมมนาออกเปน 4 กลุม โดยใหแตละกลุมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

เนนการมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางองคกร สมาชิกในกลุมเลือกคําสําคัญ (Keyword) ที่ไดจาก

การสรุปความคาดหวัง (Expectation) ใหครอบคลุมคุณลักษณะ 3 ดาน อันประกอบดวย 

(1) Core Purpose คือ เหตุผลอันควรมีอยูของแผนฉบับนี้ และพันธกิจดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศกรมบังคบัคดี  

(2) Core Values คือ คุณคาที่สงมอบ หรือประโยชนที่โดดเดนในแผนฉบับนี้ที่

แสดงถึงการเพิ่มประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

ความคุ มคา (Economy of scale, scope, speed) และผลิตภาพ 

(Productivity)  

(3) Visionary Goal เปนการกําหนดเปาหมายในระยะยาวของแผนปฏิบัติการ

ดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2566-2568 เพื่อนํามารอยเรียงใหไดคําประกาศ

วิสัยทัศน (Vision Statement) อันแสดงถึงทิศทางของระบบดิจิทัลของ

องคกรในอนาคต โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.9 

ตารางที่ 3.9 ทิศทางของระบบดิจิทัลขององคกรในอนาคต 

Core Purpose Core Values Visionary Goal 

 ลดข้ันตอนการทํางาน 

 สร างระบบที ่ เป นมาตรฐาน

เดียวกัน 

 กําหนดแผนพัฒนาบุคลากร

ดานระบบดิจิทัล เพื ่อใหเกิด

ความเขาใจที่ตรงกัน 

 เชื่อมโยงการทํางาน บูรณาการ

อยางเปนระบบ  

 การใหบริการประชาชน 

 เพ่ิมประสิทธภิาพการทํางาน 

 ใชงานงาย มีความยืดหยุน และ

มีประสิทธิภาพ 

 ตอบสนองความตองการของ

ผูรับบริการ 

 สรางความพึงพอใจใหกับผู มี

สวนไดสวนเสีย 

 

 เขาถึงกลุมเปาหมายไดงายและ

ครอบคลุม 

 สรางความสมดุลในคุณภาพชีวิต 

 

 

ยกรางวิสัยทัศน (Vision) ดานเทคโนโลยีดิจิทัล กรมบังคับคดี จากผูเขารวมสัมมนาทั้ง 4 

กลุม ไดออกมาเปน 4 เวอรชนั โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.10 
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ตารางที่ 3.10 ยกรางวิสัยทัศน (Vision) จากผูเขารวมสัมมนา 4 กลุม 

เวอรชัน 1 “ระบบที่เปนมาตรฐาน ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ

บังคับคดีดวยเทคโนโลยีดิจิทัล” 

เวอรชัน 2 “กาวสู ผ ู น ําองคกรดิจ ิทัลดานการบังคับคดีในระดับสากล เพื ่อบริการประชาชนอยางมี

ประสิทธภิาพ และเปนธรรม” 

เวอรชัน 3 "การบังคับคดีเชื่อมโยงอยางเปนระบบ ตอบครบกลุมเปาหมาย กระจายองคความรู มุงสูองคกร

คุณภาพ" 

เวอรชัน 4 "เชื่อมโยงระบบงานดวยระบบดิจิทัล เพ่ือการบังคบัคดีอยางมีประสิทธิภาพ" 

จากขอมูลดังกลาวจะนํามากําหนดวิสัยทัศนดานเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ครอบคลุมตามความเห็น

ของผูเขารวมสัมมนา เพ่ือจัดแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2566–2568 

3.3.2.5 กําหนดเป าหมายเช ิงย ุทธ ศาสตร   (Strategic Objectives) และกลยุทธ ที่

สอดคลองกับสภาพแวดลอม (Strategies)  

ผูเขารวมสัมมนาทั้ง 4 กลุม นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร (SWOT 

Analysis) เพื่อกําหนดเปาหมาย และกลยุทธที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมองคกร เพื่อใหบรรลุผล

ตามเปาหมาย และวิสัยทัศนที่กําหนด โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3.11 

ตารางที่ 3.11 ขอมูลจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร (SWOT Analysis) 

เปาหมาย และกลยุทธ ดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยกรางวิสัยทัศน 

(Vision) 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร  

(Strategic Objectives) 

กลยุทธ 

(Strategies) 

เวอรชัน 1  

“ระบบที่เปนมาตรฐาน 

ตอบสนองความตองการของ

ผูรับบริการ เพ่ิมประสิทธิภาพ

กระบวนการบังคับคดีดวย

เทคโนโลยีดิจิทลั”  

  

  

  

  

เปาหมายเชิงรุก/พัฒนา 

ปที่ 1 ระบบการทํางานที่เปน

มาตรฐาน  

- จัดทําคูมือการทํางาน (KM) 

- จัดอบรมแกบุคลากร และผูใชบริการเพื่อสราง

ความรับรูและความเขาใจในกระบวนการ

ทํางาน  

- พัฒนาบุคลากร 

- พัฒนากระบวนการบังคับคดีและกระบวนการ

สนับสนุน 

เปาหมายเชิงรับ  

ปที่ 2 มีระบบเทคโนโลยมีา

สนับสนุนการทํางานตามขอ 1 

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหรองรับ

กระบวนการทํางาน 

- ประสานความรวมมือกับหนวยงานภายใน กรม

บังคับคด ี

เปาหมายเชิงปองกัน - จัดอบรมแกผูใชบริการ เพื่อสรางความรับรูและ

ความเขาใจในกระบวนการทํางาน 
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เปาหมาย และกลยุทธ ดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยกรางวิสัยทัศน 

(Vision) 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร  

(Strategic Objectives) 

กลยุทธ 

(Strategies) 

  

  

ปที่ 3 มีการเช่ือมโยงระบบทั้ง

ภายในองคกรและภายนอกองคกร  

  

- ประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 

กรมบังคับคด ี

- เกิดองคความรู (KM) จากการศึกษาและถอด

บทเรียนคดสีาํคญั (Case study to case 

learning)  

เวอรชัน 2  

“กาวสูผูนําองคกรดิจิทัลดาน

การบังคับคดีในระดับสากล เพื่อ

บริการประชาชนอยางมี

ประสิทธภิาพ และเปนธรรม” 

  

  

  

  

  

 

เปาหมายเชิงรุก/พัฒนา 

ระบบที่เชื่อมโยงการบรูณาการ 

การทํางานรวมกันภายในองคกร  

รอยละ 80 ภายในป พ.ศ. 2568 

- รวบรวมปญหาและขอเสนอแนะผานชองทาง

ตาง ๆ เพ่ือนํามาพัฒนาระบบดิจิทลัใหตรงตอ

ความตองการของผูใชงาน 

- ศึกษาเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือนํามาใชในการ

พัฒนาระบบดิจิทลั เพื่อมีประสิทธภิาพในการ

ใชงาน 

เปาหมายเชิงรับ  

บุคลากรมีความรูความเขาใจและมี

ทักษะดานดิจิทัลทุกสายงาน  

รอยละ 80 ภายในป พ.ศ. 2568 

- นําเทคโนโลยีท่ีทันสมยั เชน Video 

Conference มาใชในการจัดอบรมบุคลากร 

เพ่ือแลกเปลีย่นความรูในการพัฒนาการใชงาน

ระบบดิจิทลั และเทคโนโลยตีาง ๆ  

- เพ่ิมอัตรากําลัง 

เปาหมายเชิงปองกัน 

บุคลากรผูใหบริการและประชาชน

ผูรับบริการมคีวามพึงพอใจในการ

บริการท่ีลดขั้นตอนและลด

ระยะเวลา รอยละ 80 ภายในป 

พ.ศ. 2568 

- จัดทําสื่อใหความรูและประชาสัมพันธผาน

ชองทางโซเชียลมีเดีย เชน Facebook, TikTok 

(วิดีโอถาม-ตอบ), Line, Instagram 

- จัดตั้งศนูยกลางใหความชวยเหลือ 

- เพ่ิมอัตรากําลัง 

เวอรชัน 3  

"การบังคับคดีเชื่อมโยงอยางเปน

ระบบ ตอบครบกลุมเปาหมาย 

กระจายองคความรู มุงสูองคกร

คุณภาพ" 

  

  

เปาหมายเชิงรุก/พัฒนา 

ระบบที่เชื่อมโยงการบรูณาการการ

ทํางานรวมกันภายในองคกร  

รอยละ 80 ภายในป พ.ศ. 2568 

- ตั้งคณะทํางาน / ประชุมคณะทํางาน ระดม

ความคิดเห็น / จัดทําโครงการเพ่ือเสนอขอ

งบประมาณ / ดําเนินการจัดทําระบบงานใหมี

การเชื่อมโยงภายในองคกร 

เปาหมายเชิงรับ  

บุคลากรมีความรูความเขาใจและมี

ทักษะดานดิจิทัลทุกสายงาน  

รอยละ 80 ภายในป พ.ศ. 2568 

- จัดทําโครงการเพ่ืออบรมบคุลากรดานดิจิทัลใน

ทุกสายงาน ทั้งภายในหนวยงาน และอบรมกับ

หนวยงานภายนอก 

- จัดใหมีการอบรม ทบทวนระบบดจิิทัลของ

หนวยงาน 
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เปาหมาย และกลยุทธ ดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยกรางวิสัยทัศน 

(Vision) 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร  

(Strategic Objectives) 

กลยุทธ 

(Strategies) 

  

  

- จัดใหผูดูแลระบบดานเทคโนโลยสีารสนเทศ

ศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

เปาหมายเชิงปองกัน 

บุคลากรผูใหบริการและประชาชน

ผูรับบริการ มีความพึงพอใจในการ

บริการท่ีลดขั้นตอนและลด

ระยะเวลา รอยละ 80 ภายในป 

2568 

- ตั้งคณะทํางาน เพ่ือลดกระบวนการ และ

ขั้นตอนในการดําเนินงาน / ประชมุคณะทํางาน 

เพ่ือลดขั้นตอนการใหบริการแกประชาชน / มี

การแกไขขอกฎหมาย และระเบียบ เพื่อใหการ

ดําเนินงานรวดเร็วข้ึน 

เวอรชัน 4 

"เช่ือมโยงระบบงานดวยระบบ

ดิจิทัล เพ่ือการบังคบัคดีอยางมี

ประสิทธภิาพ"  

  

  

  

  

เปาหมายเชิงรุก พัฒนา/ 

1. เชื่อมโยงภายนอกใชงานไดจริง 

- เจรจากับหนวยงานภายนอก 

- จัดทําความตองการขอมูลภายนอก 

2. ศูนยกลางขอมูลดานการบังคับ

คด ี

- จัดทําขอมูลที่เผยแพรได 

เปาหมายเชิงรับ  

ระบบงานภายในเปน 1 (เลิศ) 

- จัดทําแนวทางการปฏิบติังานที่ชัดเจน 

- อบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 

- พัฒนาระบบ 

เปาหมายเชิงปองกัน 

ระบบจัดเก็บขอมูลท่ีเชื่อมโยงการ

ปฏิบัติงาน และมีความมั่นคง

ปลอดภัยภายใตงบประมาณจํากดั 

- พัฒนาผูดูแลระบบใหมีความเชี่ยวชาญในการ

ปฏิบัติงาน 

- อบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยทางไซเบอร 

 กลาวโดยสรุป ขอมูลที่ไดจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นโดยใชเทคนิค

การวิเคราะห SWOT เปนเพียงสวนหนึ่งของขอมูลในการนําไปประกอบการจัดแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรม

บังคับคดี พ.ศ. 2566-2568 ทั้งนี้จะตองนํามาวิเคราะหรวมกับขอมูลในหัวขอ 3.3.3.6 สรุปสถานภาพดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ไดจากการสัมภาษณ เพ่ิมเติม 

จากขอมูลที่ไดจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นโดยใชเทคนิคการวิเคราะห 

SWOT นํามาสรุปโดยใชเครื่องมือ TOWS Matrix โดยสรุปจากปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก และกลยุทธ 4 

รูปแบบ คือ 1) กลยุทธเชิงรุก (SO) ซึ่งไดมาจากการจับคูจุดแข็งกับโอกาส เพื่อใชจุดแข็งรวมกับโอกาสในการ

เสริมความแข็งแกรง ใหเกิดประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย 2) กลยุทธเชิงแกไข (WO) มาจากการจับคูจุดออน

กับโอกาส ที่ใชโอกาสมาแกไขและบรรเทาจุดออนของหนวยงาน 3) กลยุทธเชิงรับ (ST) เปนการจับคูจุดแข็งกับ
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อุปสรรค ใชจุดแข็งเพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และ 4) กลยุทธเชิงปองกัน (WT) นําจุดออนกับ

อุปสรรคมาตั้งกลยุทธแนวตั้งรับ โดยคาดหวังบรรเทาผลกระทบที่อาจจะที่เกิดขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 3.8 

 

รูปที่ 3.8 การวิเคราะห SWOT โดยใชเครื่องมือ TOWS Matrix 
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3.3.2.6 บทวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ไดจากการ

สัมภาษณ และการประชุมเชิงปฏิบัติการดวยเทคนิค SWOT  
 

จากการที่ที ่ปรึกษา มจธ. ไดดําเนินการสัมภาษณผู บริหาร หัวหนางานและ

ผูปฏิบัติงานในหนวยงานตาง ๆ ของกรมบังคับคดีทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค และจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการดวยเทคนิค SWOT แลวนั ้น สามารถสรุปสถานะดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของกรมบังคับคดีในภาพรวม โดยแบงออกเปน 6 ดาน ดังนี ้

1. ดานวิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค กลยุทธ และนโยบาย (Charter) 

กรมบังคับคดีเปนหนวยงานทางดานกฎหมาย ที่บุคลากรตองปฏิบัติตามกฏ 

ระเบียบ ขอบังคบั ตามที่กฎหมายกําหนด และมีวิสัยทัศนทีช่ัดเจนในการขับเคลื่อนองคกรให

เปนองคกรดิจิทัล ประเด็นที่เปนขอกังวล คือ กฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติ อาจไมสนับสนุน

การทํางานผานระบบสารสนเทศ จึงควรมีการพิจารณาปรับปรุงใหการทํางานมีความคลองตัว

มากขึ้น  

การบังคับคดีของกรมฯ จําเปนตองมีการแลกเปลี ่ยนขอมูลกับหนวยงาน

ภายในและหนวยงานภายนอก เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ดังนั้นนโยบายการ

เชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับกรมบังคับคดีควรมีความตอเนื่อง และสามารถ

เชื่อมโยงขอมูลผานระบบสารสนเทศได  

นโยบายการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมบังคับคดี 

เชน การจํากัดการใชงานโปรแกรมบางประเภทในชวงเวลาปฏิบัติงาน การกําหนดนโยบาย

การเชื่อมตออินเทอรเน็ตของกรมฯ ท่ีตองผานสวนกลาง การกําหนดสิทธิ์การเขาใชงานระบบ

สารสนเทศตามตําแหนงงาน ไมไดกําหนดตามบทบาท ความรับผิดชอบ สงผลกระทบใหการ

ปฏิบัติงาน การประสานงานระหวางหนวยงานภายในไมสะดวก ตองดําเนินการหลายข้ันตอน 

ทําใหเกิดความลาชา ประเด็นนี้อาจเกิดจากการที่ระบบสารสนเทศยังไมสามารถเชื่อมโยงกัน

ได อยางไรก็ตามนโยบายดังกลาวกําหนดเพื่อใหการใชทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของกรมบังคับคดีมีความมั่นคงปลอดภัย ดังนั้นกรมบังคับคดีอาจมีการ

ทบทวนหรือปรับเปลี่ยนนโยบายใหการปฏิบัติงานมีความยืดหยุนตอผูปฏิบัติงาน แตยังคงมี

ความมั่นคงปลอดภัยอยูในระดับที่เปนมาตรฐานหรือเปนท่ียอมรับได 

2. ดานโครงสรางองคกรและการบริหาร (Structure) 

จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศและสถานการณ Covid-19 ในชวงสองปที่

ผานมา สงผลกระทบตองานของกรมบังคับคดี ทําใหปริมาณสํานวนคดีที่ตองดําเนินการตาม

พันธกิจมีมากขึ้นกวาในอดีตอยางเห็นไดชัด ดังนั้นภาระงานที่เพิ่มขึ้นประกอบกับโครงสราง

อัตรากําลังที่เทาเดิม เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหกรมฯ ตองพิจารณาทบทวนโครงสรางองคกรและ

การบริหารงานในภาพรวม 
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นโยบายการใหบริการแบบ One Stop Service เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว

ในการใหบริการประชาชนนั้น กรมฯ อาจตองทบทวนโครงสรางองคกรในแตละหนวยงาน 

โดยเฉพาะในสวนของงานการเงินที่จําเปนตองมีบุคลากรที่มีความรูความชํานาญอยูประจําในแต

ละสํานักงานบังคับคดี  

การแตงตั้งผูบริหาร คณะทํางาน และการมอบหมายงานในเรื่องตาง ๆ กรมฯ 

ควรพิจารณาผูที ่มีความรูความสามารถดานนั้นอยางแทจริง มีความเขาใจในกระบวนการ

ทํางานอยางเพียงพอที่จะตัดสินใจและดําเนินการพัฒนางานใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและ

ภารกิจที่กรมฯ กําหนดไว อีกทั้งคณะทํางานควรประกอบไปดวยบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงใน

เรื่องนั้น ๆ และควรปรับปรุงกระบวนการทํางานใหอยูในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน  

3. ดานกระบวนงานของระบบงานตาง ๆ (Process & Systems) 

กรมบังคบัคดีมีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานครอบคลุมงานตาม

ภารกิจหลัก แตสิ่งท่ียังเปนประเด็นปญหาหลักสําหรับการใชงานระบบสารสนเทศในสวนของ

งานการบังคบัคดี คือ กระบวนการทํางานกับการใชงานระบบสารสนเทศไมเปนไปในแนวทาง

เดียวกัน สงผลใหผูปฏิบัติงานมีการทํางานเดียวกันทั้งในระบบสารสนเทศและนอกระบบ ทํา

ใหเกิดการทํางานที่ซํ้าซอน  

สําหรับประชาชนผู ร ับบริการ กรมฯ มีระบบยื ่นคํารองอิเล็กทรอนิกส         

(e-Filing) ซึ่งเปนระบบหลักสําหรับใหบริการแกประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถยื่น 

คํารองผานระบบโดยไมตองมาติดตอที่กรมฯ ซึ่งกรมฯ ไดดําเนินการประชาสัมพันธขอมูล 

ขาวสาร การปรับเปลี่ยนกระบวนการตาง ๆ ของกรมฯ ผานเว็บไซตของกรมบังคับคดี แตยัง

พบปญหาวา ประชาชนผูใชบริการยังไมเขาใจวิธีการใชงานระบบดังกลาว บันทึกขอมูลไม

ครบ ไมสมบูรณ ซึ่งปญหาดังกลาวอาจมีนอยลงเรื่อย ๆ เมื่อผูใชงานมีความคุนเคยกับระบบ 

หรือใช งานระบบบอยครั ้งมากขึ ้น อยางไรก็ตามกรมฯ อาจตองพิจารณาหาวิธ ีการ

ประชาสัมพันธเชิงรุกในรูปแบบอื่นเพิ่มเติม เพื ่อใหสามารถประชาสัมพันธขอมูลเขาถึง

กลุมเปาหมายทุกกลุม  

ดานการดําเนินการจัดหาหรือพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมฯ ใชระยะเวลา

ดําเนินการนานการกําหนดขอบเขตความตองการ (TOR) ของระบบงานไวในชวงเวลาหนึ่ง 

จนถึงการพัฒนาระบบงานแลวเสร็จ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ กระบวนการทํางาน 

สงผลใหระบบที่ไดมาไมเปนไปตามความตองการไมสามารถทํางานไดในบางสวนซึ่งทําให 

กรมฯ เสียประโยชน 

ดานการบริหารงานบุคคล เนื่องจากมีบุคลากรของกรมฯ มีการโอนยายอยู

บอยครั้ง โดยเฉพาะบุคลากรที่มีประสบการณ ความรู ความชํานาญมาก ทําใหองคความรู

สวนนี้ส ูญหายไปพรอมกับบุคลากร ประกอบกับภาระงานโดยรวมที่เพิ ่มมากขึ ้น ทําให
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บุคลากรใหความสําคัญกับภาระงานของตนเองเป นหลัก ด ังน ั ้นกรมฯ อาจมีกลไก 

กระบวนการถายทอดองคความรู หรือ มีระบบพี่เลี้ยงเพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีการถายทอด

องคความรู หรือ สอนงานกันในรูปแบบที่สามารถนับเปนภาระงาน หรือ เปนหนึ่งในตัวชี้วัดได 

เปนตน  

งานดานการเงิน โดยเฉพาะงานการเงินในคดีที่ตองมีการจาย รับชําระจาก

เจาหนี ้ ลูกหนี้ กรมฯ พยายามผลักดันใหเกิดการจายเงิน หรือรับชําระเงินผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส ในทุกสวนงานที่เปนไปได แตยังมีขอกังวลเรื่องคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่ทางกรมฯ 

ตองหารือ หรือขอความรวมมือกับสถาบันการเงิน  

ในสวนของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเปนหนวยงานที่

กํากับ ดูแลงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมบังคับคดี และใหบริการชวยแกปญหา

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรของกรมทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ซึ่งไม

สามารถใหการบริการหรือแกปญหาไดทันทวงที มีความลาชา และพบปญหาเรื่องการสื่อสาร

ที่อาจทําใหไมเขาใจประเด็นปญหาไดถูกตองตรงกัน กรมฯ ควรพิจารณาปรับโครงสราง

อัตรากําลังของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ิมเติมเพื่อใหเพียงพอตอภาระงาน 

การพิจารณาวาจางบริษัทมาชวยดําเนินการแกไขปญหาเชิงเทคนิคใหกับผูใชบริการอาจเปน

ทางเลือกหนึ่ง รวมถึงการนําเทคโนโลยีเขามาชวยคัดกรองขอมูลในระบบ มาชวยตัดสินใจใน

กระบวนการตาง ๆ ที่มีความชัดเจนอยูแลวใหเปนอัตโนมัติ จะชวยใหการทํางานมีความ

รวดเร็ว และสามารถลดปญหาที่เกิดขึ้นได 

4. ดานบุคลากร (Culture/Paradigm/HRD) 

ดานบุคลากร ถือเปนประเด็นปญหาหลักที่ไดรับทั้งจากการสัมภาษณและการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการดวยเทคนิค SWOT นอกเหนือจากประเด็นปญหาดานบุคลากรในเชิง

โครงสรางอัตรากําลัง จํานวนบุคลากรไมเพียงพอ และปญหาการโอนยาย การลาออกของ

บุคลากร ตามที่ไดกลาวไปแลวขางตน บุคลากรสวนใหญของกรมบังคับคดีเปนนักกฎหมาย 

และประกอบดวยกลุมคนที่อยูตางชวงอายุ (Generation) มีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไมมาก ขาดทักษะดานดิจิทัล บุคลากรบางกลุมยังติดกรอบความคิด (Mindset) เคยชินกับ

การทํางานแบบเดิม ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรบางสวน

ยังขาดความชํานาญในการปฏิบัติงาน บางสวนยังขาดความพรอมในการนําเครื่องมือทาง

อิเล็กทรอนิกสมาสนับสนุนการทํางาน 

บุคลากรของกรมฯ มีความรับผิดชอบ ตองการใหงานที่ตนเองรับผิดชอบ

สําเร็จลุลวง ซึ่งจากปญหาปริมาณงานของกรมฯ ที่เพิ่มขึ้นในภาพรวม ทําใหการสอนงาน 

การถายทอดองคความรูจากหัวหนางานไปสูผูปฏิบัติงานไมสามารถทําได เนื่องจากบุคลากร

อยูในภาวะงานลนมือ รวมถึงบุคลากรที่เพิ่งบรรจุใหมตองใชเวลาในการเรียนรูงาน สั่งสม
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ประสบการณ และความเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนเรื่องสําคัญเนื่องจากการบังคับคดีใชกฎหมายเปน

วิชาชีพ ดังนั้นกรมฯ ควรมีแนวทางในการสรางวัฒนธรรมการทํางาน ใหเกิดการถายทอดองค

ความรูในที่ทํางาน ใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการทํางานในชวงที่ภาระงานของกรมฯ มี

มากขึ้น  

กรมฯ ควรจัดอบรมเพิ่มพูนความรูใหแกบุคลากรทั้งเรื ่องของการทํางาน 

กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของรวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อนํามาปรับใชกับ

การทํางาน สรางแรงจูงใจในการทํางาน เพื่อปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) ที่มีตอ

การใชงานระบบสารสนเทศ และใหสามารถใชระบบเทคโนโลยีตอบสนองการทํางานไดอยาง

ราบรื่น การจัดอบรมใหความรูดังกลาว ไมจําเปนตองอยูในรูปแบบของวิทยากรมาบรรยาย

สด อาจเปนคลิปวิดีโอสั้น ๆ เผยแพรในหนวยงาน หรือ มีระบบ e-Learning ที่บุคลากร

สามารถเขามาเรียนรูไดตามความสะดวก และอาจพิจารณากําหนดเปนนโยบายหนึ่งเพ่ือ

กระตุนใหบุคลากรเกิดการเรียนรูแบบตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  

5. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือการบริหารงาน (Tools)  

ผูบริหาร หัวหนางาน และผูปฏิบัติงานในทุกระดับมีความตองการที่จะใช

ระบบสารสนเทศของกรมฯ เพ่ือการบริหารและตัดสินใจ เพ่ือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

รวดเร็วและถูกตอง ระบบสารสนเทศโดยภาพรวมที่ใชอยูในปจจุบันยังไมสามารถรองรับการ

ทํางานไดทั้งหมด และยังไมสามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางระบบได ระบบสารสนเทศบาง

ระบบมีการประมวลผลชา และไมตอบโจทยความตองการของผูปฏิบัติงาน และในชวง

สถานการณ Covid-19 บุคลากรตองปฏิบัติงานที ่บาน (Work From Home) อุปกรณ 

คอมพิวเตอรและเครื่องมือตาง ๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีไมเพียงพอ 

รวมถึง ไมมีอุปกรณสํารองในการปฏิบัติงานเมื ่อเครื่องเกิดปญหา การปฏิบัติงานที่บาน 

บุคลากรบางสวนมีปญหาการใชงาน VPN (Virtual Private Network) การเขาถึงระบบ

สารสนเทศตาง ๆ ที่ตองใชบัญชีผูใช (Account) ที่แตกตางกันไป สงผลใหบุคลากรจําบัญชี

ผูใชไมไดและอาจอยูในชวงปรับตัวกับสถานการณดังกลาว ทําใหไมคุนเคยกับวิธีการใชงาน 

รวมถึงเครื่องพิมพ เครื่องถายเอกสาร ของบางหนวยงาน มีอายุการใชงานมานาน การถาย

เอกสารไมไดคุณภาพเทาที่ควร 

ปจจุบันกรมฯ ยังไมมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดหามอนิเตอร 

แปนพิมพ (Keyboard) เพื่อใชงานรวมกับคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) ที่ปรึกษา 

มจธ. มีขอเสนอแนะวามอนิเตอรและแปนพิมพ จะเปนอุปกรณที ่เสริมประสิทธิภาพการ

ทํางาน และชวยลดโอกาสเกิดโรค Office Syndrome นอกจากนี้ยังมีความตองการเครื่อง

คอมพิวเตอรพกพา Tablet เพื่อใชงานทั้งในและนอกสถานที่เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได
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สะดวกรวดเร็วมากขึ้น รวมถึงเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ความตองการในการเชื่อมโยงระบบ

จากภายนอกผานเครือขายไรสาย เพ่ือการใหบริการที่รวดเร็วและลดขั้นตอนการทํางาน  

การเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของหนวยงานภายนอก เปนปญหาหลักอีก

ปญหาหนึ่งของกรมฯ ซึ่งกรมฯ ไมไดติดปญหาในเชิงเทคนิค แตติดเรื่องขอกฎหมาย สิทธิ์การ

เขาถึงขอมูลของหนวยงานภายนอก  

ประเด็นดานองคความรู ของบุคลากรของกรมฯ มีความตองการระบบ

สารสนเทศใหมในการรวบรวมองคความรู ต าง ๆ เพื ่อนํามาเปนแนวทางและลดความ

ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน รวมถึงการนําเทคโนโลยีดิจิทัลใหม ๆ มาชวยคัดกรองขอมูล หรือ

ประมวลผลขอมูล ตัดสินใจใหไดเบื้องตน หรือใหการทํางานมีความเปนอัตโนมัติ ลดขั้นตอน 

เพ่ิมความรวดเร็ว  

สําหรับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความตองการใหศูนยฯ มี

ระบบ Call Center หรือ Helpdesk สําหรับตอบปญหาการใชงานระบบของกรมฯ และ

สําหรับการใหบริการประชาชน ตองการใหมีระบบงานที่ประชาชน สามารถตรวจสอบขอมูล

ผานทางโทรศัพทหรือออนไลนได เพื่อเพิ่มชองทางอิเล็กทรอนิกสในการทําธุรกรรมตาง ๆ 

กรมฯ รวมถึงตองการระบบแจงเตือนตาง ๆ แกประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสีย  

6. ดานระบบติดตามและวัดผลการปฏิบัติงาน (Monitoring & Evaluation 

System)  

ปจจุบันกรมบังคับคดีมีการติดตามและวัดผลการปฏิบัติงาน ผานการกําหนด

ตัวชี้วัดระดับหนวยงานและระดับตําแหนงงาน และมีระบบงานที่สนับสนุนการติดตามและ

วัดผลการปฏิบัติงานที่ชื่อ ระบบเรียกรายงานแจสเปอร (Jaspersoft Report System) ซึ่ง

เปนระบบออกรายงานเชิงสถิติ สําหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แตระบบดังกลาวยัง

ไมสามารถบันทึกขอมูลผลสัมฤทธิ์ไดทั้งหมด ขอมูลสถิติการทํางานที่ไดจากระบบเรียกรายงาน

แจสเปอร จะเปนภาพรวมของแตละหนวยงาน โดยไมไดแยกขอมูลสถิติของแตละคนตามแต

ละตําแหนง ดังนั้นการขออัตรากําลัง ยังขาดระบบเพื่อตรวจสอบและประเมินภาระงานของ

บุคลากรทั่วประเทศ ทําใหกองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบท.) ไมสามารถวิเคราะหการขอ

เพิ่มอัตรากําลังไดอยางถูกตองและเหมาะสม การกําหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานบางสวนปฏิบัติไดยาก และควรมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสถานการณ

จริงท่ีเปลี่ยนไป  

การเสนอแผนการอบรมและพัฒนาบุคลากร ควรจะมีการทดสอบเพื่อ

ประเมินความรูและทักษะดานดิจิทัลของบุคลากร เพื่อจะไดวางแผนการอบรม จัดหลักสูตร

ไดเหมาะสม กรมบังคับคดี ควรมีระบบสารสนเทศที่ชวยติดตามและประเมินภาระงาน โดย
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สามารถทราบความเชี่ยวชาญของแตละบุคคล ชวยแจงเตือน หรือใหขอมูลบุคลากรเรื่องการ

เลื่อนระดับ หรือระบบที่สามารถแจงเตือนการขาดอัตรากําลังของแตละหนวยงาน 

อยางไรก็ตาม กรมฯ มีการใชระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (DPIS) ของ

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) เพื่อบริหารจัดการกรอบ

อัตรากําลัง ซึ่งระบบดังกลาวยังขาดการแจงเตือน ทางที่ปรึกษา มจธ. เสนอใหกรมฯ รวบรวม

ความตองการในสวนนี้เสนอไปยังสํานักงาน ก.พ. ในนามกระทรวงยุติธรรม  
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บทที่ 4 ยทุธศาสตรดานดิจิทัล 

จากวิสัยทัศน คานิยม และภารกิจของกรมบังคับคดีตามท่ีไดกลาวแลวในบทท่ี 2 สามารถนําแนวคิด

ของวิสัยทัศน คานิยม มาเปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรดานดิจิทัล กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

และการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรและบุคลากร โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนเครื่องมือใน

การตอบสนองความพึงพอใจของผูรับบริการ และสรางความเขาใจเก่ียวกับภารกิจขององคกร รวมถึงการ

เสริมสรางสมรรถนะในการบริหารจัดการองคกร บุคลากร และการใหบริการประชาชนอยางมืออาชีพดวย

ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเหมาะสม ทันสมัย ผานระบบสารสนเทศและการจัดวางโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารรองรับการดําเนินงานในอนาคต ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

4.1 วิสัยทัศนดานดิจิทัลของกรมบังคับคด ี

“มุงสูองคกรนวัตกรรมบริการงานบังคับคดี ดวยมาตรฐานสากล บูรณาการระบบงานดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล” 

เพ่ือใหวิสัยทัศนดานดิจิทัลของกรมบังคับคดีบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว จึงนําไปสูการกําหนดคานิยม

รวมองคกรดานดิจิทัล ดังนี้ 

คานิยมรวมองคกรดานดิจิทัล  
 

I คือ Innovation หมายถึง  พัฒนางานบริการและบริหารงานคดี ดวยนวัตกรรม 

เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย อยางเชื่อมโยงบูรณาการ 

และมีความตอเนื่อง 

A คือ Agility หมายถึง  ปรับกระบวนงานบังคับคดีใหมีความคลองตัวในการ

ใหบริการงานบังคับคดี 

M คือ Mobility หมายถึง  บริหารจัดการงานคดีในทุกท่ีทุกเวลา 

L คือ Literacy หมายถึง  รอบรูดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการบริหารงานดาน

บังคับคดี 

E คือ Enhancement หมายถึง  ยกระดับการใหบริการงานบังคับคดีดวย

มาตรฐานสากล 

D คือ Digitalization หมายถึง  พัฒนาไปสูองคกรดิจิทัล 

  คานิยมรวมองคกร และคานิยมรวมองคกรดานดิจิทัล ดังแสดงในรูปท่ี 4.1 
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รูปท่ี 4.1 คานิยมรวมกรมบังคับคดี “I  A M  L E D”   

4.2 พันธกิจดานดิจิทัลของกรมบังคับคด ี

พันธกิจดานดิจิ ทัล ได ใชแนวคิดของ “4I” ไดแก  Infrastructure Integration Intelligence และ 

Innovation ดังนี้ 

1) เสริมระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหม่ันคง ปลอดภัย ครอบคลุมการบริการประชาชนและการ

บริหารงานภายในกรมบังคับคดี 

2) พัฒนา เชื่อมโยง บูรณาการระบบสารสนเทศสูการทํางานตามฐานวิถีชีวิตใหม 

3) เสริมสรางศักยภาพบุคลากรดานดิจิทัลใหมีความสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการเผยแพรความรูดานการบังคับคดีสูประชาชน 

4.3 ยุทธศาสตรดานดิจิทัลของกรมบังคับคด ี

แนวคิดในการกําหนดยุทธศาสตรดานดิจิทัลกรมบังคับคดี  ไดนําขอมูลจากบทวิเคราะหสถานภาพและ

ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีไดรับจากการสัมภาษณผูท่ีเก่ียวของ และจากการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเทคนิค SWOT มาใชเปนแนวทางในการออกแบบระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เปนขอมูล

พ้ืนฐานในการกําหนดยุทธศาสตร ท่ีสอดคลองกับนโยบายและแผนของหนวยงานท่ีเ ก่ียวของตั้ งแต

ระดับประเทศ จนถึงระดับหนวยงาน นําไปสูการกําหนดยุทธศาสตรดานดิจิทัลของกรมบังคับคดี 3 ยุทธศาสตร 

ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  เสริมสรางนวัตกรรมการบริการงานบังคับคดีอยางมีประสิทธิผล บูรณาการ

ระบบงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ครอบคลุมทุกภารกิจ  

ยุทธศาสตรท่ี 2  สรางวัฒนธรรม และเสริมสมรรถนะดานเทคโนโลยีดิจิทัลแกบุคลากร

เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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ยุทธศาสตรท่ี 3  ปรับโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีเสถียรภาพ มีความม่ันคง 

และความปลอดภัยของขอมูล ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีการทํางานของ 

กรมบังคับคดี  

เปาประสงคยุทธศาสตร  คําอธิบายเปาประสงค กลยุทธ แผนงานและโครงการภายใต แตละ

ยุทธศาสตร มีดังนี้  

 

 

 

เปาประสงคท่ี 1 นวัตกรรมงานบริการบังคับคดีท่ีทันสมัย และบูรณาการการทํางานอยางเปน

ระบบ 

คําอธิบายเปาประสงคท่ี 1: พัฒนารูปแบบการใหบริการงานบังคับคดี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยนํานวัตกรรมการบริการ บูรณาการระบบท่ีมีความเก่ียวของกัน และเพ่ิมคุณคาของ

ขอมูล การเชื่อมโยงกับพันธมิตรภายใตขอตกลง ใหสามารถบริหารความพรอมภายใตสภาวะวิกฤต 

และการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้ง (Work from Anywhere) โดยเพ่ิมบริการแนวใหมท่ีลดข้ันตอน 

ความซํ้าซอนในการทํางาน และความขัดแยงของขอมูล 

• กลยุทธและแผนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 1 จากเปาประสงคท่ีเนนการเพ่ิม

ประสิทธิภาพของงานบริหารและงานบริการงานบังคับคดี ซ่ึงตองมีการปรับ

กระบวนงานใหสอดคลองกับการนําเทคโนโลยีมาใช และการบูรณาการงานท่ีเก่ียวของ

ซ่ึงในหลายงานไดจัดทําระบบสารสนเทศรองรับไวบางแลว ดังนั้นจึงตองมีการบูรณาการ

ระบบสารสนเทศเขาดวยกัน การปรับปรุงระบบสารสนเทศใหครอบคลุมภารกิจ รวมถึง

ใหเกิดความคลองตัวในการใหบริการงานบังคับคดี ประกอบดวย 3 กลยุทธ ดังนี้  

กลยุทธท่ี 1.1   ปรับปรุงกระบวนงานดานการบังคับคดีเพ่ือใหรองรับการทํางานโดยใช

เทคโนโลยีดิจิทัล 

กลยุทธท่ี 1.2   พัฒนานวัตกรรมบริการดานงานบังคับคดี 

กลยุทธท่ี 1.3   สงเสริมความเปนกลางทางคารบอน (Carbon Neutrality) 

กลยุทธท่ี 1.1 ปรับปรุงกระบวนงานดานการบังคับคดี เพ่ือใหรองรับการทํางานโดยใชเทคโนโลยี 

ดิจิทัล 

การนําหนวยงานสูการเปนองคกรดิจิทัล โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการทํางาน เพ่ิม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใหบริการตามภารกิจ ตองมีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน ลดข้ันตอน 

ลดการใชเอกสาร ลดการทํางานซํ้าซอนของผูรับบริการและบุคลากรท่ีเก่ียวของ และกระตุนใหเกิดการใช

ประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเต็มประสิทธิภาพ ประกอบดวย 2 แผนงาน 4 โครงการ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  เสริมสรางนวัตกรรมการบริการงานบังคับคดีอยางมีประสิทธิผล 

 บูรณาการระบบงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ครอบคลุมทุกภารกิจ  
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แผนงานท่ี 1.1.1 แผนการปรับรูปแบบการใหบริการงานบังคับคดีใหมีความคลองตัว ท่ัวถึงและเปนธรรม 

แผนงานท่ี 1.1.2 แผนการสรางการรับรูและบูรณาการการทํางานรวมกันกับทุกภาคสวน 

รายละเอียดของแผนงานและโครงการ เพ่ือนําแผนงานสูการปฏิบัติและจัดสรรงบประมาณมีดังนี้ 

แผนงานท่ี 1.1.1 แผนการปรับรูปแบบการใหบริการงานบังคับคดีใหมีความคลองตัว ท่ัวถึง และเปนธรรม 

 กรมบังคับคดีไดมีการปรับปรุงข้ันตอนการทํางาน ใหเกิดความสอดรับกับการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช

ในงานบังคับคดีอยางตอเนื่อง ท้ังงานการบังคับคดีแพง คดีลมละลาย งานฟนฟูกิจการลูกหนี้ รวมถึงการ

บริหารงานท้ังงานบัญชี การเงิน งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล เปนตน ในยุคดิจิทัลท่ีประชาชน

ผูรับบริการมีการยอมรับ และมีประสบการณในการใชงานผานระบบอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน กรมบังคับคดีจึง

ตองมีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง ใหเกิดความคลองตัวในการใชงาน ครอบคลุมภารกิจ รวมถึงการ

แลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานภายนอก เพ่ือลดภาระประชาชนในการติดตอประสานงานหลายหนวยงาน 

ประกอบดวย 3 โครงการดังนี้ 

1) โครงการวิเคราะหออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทํางานดานการบังคับคดี เปนโครงการท่ี

ตองอาศัย ความรวมมือกันระหวางผูมีสวนเก่ียวของ ในการประชุมระดมสมอง จัดลําดับ

กระบวนการทํางานท่ีตองปรับปรุง จัดการปรับปรุงเปนระยะ ๆ โดยใหสอดคลองกับระยะใน

การพัฒนาระบบสารสนเทศ ซ่ึงอาจเปนการปรับปรุงระบบสารสนเทศเดิม หรือเปนการพัฒนา

ระบบสารสนเทศข้ึนใหม ซ่ึงเปนโครงการท่ีตองดําเนินการตอเนื่องทุกป 

2) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบยื่นคํารองทางอิเล็กทรอนิกสดานการบังคับคดี (e-Filing)  

เนื่องมาจาก การท่ีมีระบบยื่นคํารองทางอิเล็กทรอนิกส (e-Filing)  นั้น ทําใหมีปริมาณคํารอง

เขามาในระบบมากข้ึนหลายเทาตัวเม่ือเทียบกับการท่ีประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียมา

ติดตอยื่นคํารองท่ีกรมบังคับคดี จึงควรมีการปรับปรุงระบบในการคัดกรองคํารอง รวมถึงการ

ใหระบบสามารถแจงเตือนไปยังผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือใหรับทราบสถานะของการยื่นคํารองได 

อันนําไปสูการบริการท่ีรวดเร็ว สรางความพึงพอใจใหแกผูใชบริการ นอกจากนี้ควรออกแบบ

และปรับปรุงระบบยื่นคํารองทางอิเล็กทรอนิกส (e-Filing) ใหเปนลักษณะ Web Service 

เพ่ือใหสามารถเชื่อมโยงกับระบบงานของหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  สอดคลองตามนโยบายของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล   

3) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานบังคับคดีลมละลายทางอิเล็กทรอนิกส เปนโครงการเพ่ือ

ปรับปรุงระบบงานบังคับคดีลมละลายใหรองรับการปรับปรุงกระบวนการทํางาน ปรับปรุง

ระบบงานบังคับคดีใหเปนอัตโนมัติ เกิดความสะดวกตอผูท่ีเก่ียวของ รองรับการยื่นคํารองในคดี

แบบออนไลนท่ีหลากหลายมากข้ึน และสามารถรองรับการจัดเก็บขอมูลทรัพยในรูปแบบ

ปจจุบัน 
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แผนงานท่ี 1.1.2 แผนการสรางการรับรูและบูรณาการการทํางานรวมกันกับทุกภาคสวน 

กรมบังคับคดีมีการพัฒนาระบบสารสนเทศมายาวนานและตอเนื่อง อีกท้ังมีการจัดทําบันทึกขอตกลง

กับหนวยงานภายนอกเพ่ือขอเชื่อมโยงและตรวจสอบขอมูลท่ีเก่ียวของกับการบังคับคดี เชน ศาลยุติธรรม 

กรมการปกครอง กรมธุรกิจการคา กรมท่ีดิน เปนตน และมีโครงการขยายความรวมมือไปยังหนวยงานท่ีมีสวน

เก่ียวของอยูอยางตอเนื่อง จึงตองมีโครงการในการสรางการรับรูแกประชาชน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในการ

ทํางาน และบูรณาการงานกับหนวยงานอยางตอเนื่องทุกป การนําแผนงานสูการปฏิบัติ มี 1 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการประชาสัมพันธสรางการรับรูและการบูรณาการรวมกันกับผูมีสวนไดสวนเสีย การ

ประชาสัมพันธจะชวยใหเกิดการรับรูในเชิงองคกรท้ังการปฏิบัติงานและการใหบริการสงผลให

เกิดภาพลักษณท่ีดี การปฏิบัติงานและการใหบริการสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

สรางความสัมพันธท่ีดีใหกับท้ังเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและประชาชนผูใชบริการ เพ่ือใหเกิดการ

รับรูขอมูลการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงท้ังในเชิงการปฏิบัติงานและการใหบริการประชาชน 

และผูมีสวนไดสวนเสีย โครงการนี้ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร กิจกรรมตาง ๆ 

ของกรมบังคับคดี เปนการเพ่ิมชองทางการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ท่ีเหมาะสมกับแตละ

กลุมเปาหมายและสรางความรวมมือในการปฏิบัติงานดานการบังคับคดี 
 

กลยุทธท่ี 1.2 พัฒนา นวัตกรรมบริการดานงานบังคับคดี 

ภารกิจงานบังคับคดีเปนงานท่ีตองติดตอกับประชาชน ผูท่ีเก่ียวของกับคดีโดยตรง เปนงานบริการท่ี

ตองใชเวลาและขอมูลประกอบการพิจารณาบังคับคดี ประชาชนตองการความสะดวกในการขอคําปรึกษา การ

จัดสงเอกสาร และการแจงสถานะของการบังคับคดี จึงตองสรางนวัตกรรมการบริการท่ีใชเทคโนโลยีดิจิทัลมา

เพ่ิมความสะดวกในการใชงานและเขาถึงบริการ ซ่ึงผูคิดงานบริการเหลานี้ตองอาศัยบุคลากรและผูมีสวนได

สวนเสีย รวมถึงผูรูดานเทคโนโลยีดิจิทัลมาระดมสมองเพ่ือนําอุปกรณเทคโนโลยีดิจิทัลมาทําใหเกิดนวัตกรรม

งานบริการท่ีตอบสนองความตองการของผูใช ประกอบดวย 1 แผนงาน 4 โครงการ ดังนี้  

แผนงานท่ี 1.2.1 แผนการผลักดันใหเกิดแนวคิดใหมพัฒนาเปนนวัตกรรมการบริการงานบังคับคดี  

ภารกิจงานบังคับคดีตองใชเอกสารประกอบการพิจารณาใหคําแนะนําและตัดสินบนพ้ืนฐานของ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีความซับซอน ตองอาศัยความเชี่ยวชาญของนิติกร และขอมูลท่ีมีความถูกตองสมบูรณ 

การริเริ่มนําเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีความกาวหนาในยุคปจจุบัน เชน การใชการเรียนรูของเครื่อง (Machine 

Learning)  มาประยุกตใชกับงาน เพ่ือลดข้ันตอนและเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน ควรมีการเริ่มทดลองใช 

ประเมินผลลัพธ ถาหากคาความถูกตองใกลเคียงกับการทํางานโดยคน จากนั้นจึงขยายระยะตอไป 

ประกอบดวย 4 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาระบบงานบังคับคดีแพงใหรองรับการทําบัญชีรับจายอัตโนมัติ เปนการพัฒนา

ระบบงานบังคับคดีแพงเพ่ือใหรองรับการทําบัญชีรับจายอัตโนมัติ ท่ีสามารถจัดการขอมูลและ

ประมวลผลจนจบกระบวนการดวยระบบแบบอัตโนมัติ ซ่ึงพัฒนาจากระบบเดิมเพ่ือแกไขปญหา
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และลดภาระของเจาหนาท่ีในข้ันตอนการทํางาน เจาหนาท่ีสามารถสอบถามขอมูลบัญชี จากการ

ประมวลผลอัตโนมัติ การประมวลผลหนี้คงเหลือ การบันทึกตรวจสอบความถูกตองของบัญชี 

และแกไขขอมูล กรณีขอมูลไมถูกตอง และอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน ประชาชน

สามารถตรวจสอบ คนในคดี สอบถามหนี้คงเหลือ หรือขอคิดบัญชีผานระบบ และติดตามสถานะ

ผลคํารองตาง ๆ ไดสะดวกข้ึนผานทางเว็บไซตหรือการแจงเตือนผานอีเมล รวมถึงชวยลด

ระยะเวลาในการติดตอราชการ 

2) โครงการปรับปรุงระบบการจัดการสํานวนคดีและองคความรู  (Case and Knowledge 

Management System: CKMS) เปนโครงการตอเนื่องจากการจัดเก็บสํานวนคดี เขาระบบงาน

บังคับคดีลมละลาย ระบบงานบังคับคดีเพง ระบบงานฟนฟูกิจการลูกหนี้ โดยจัดเก็บเอกสาร

สํานวนคดีท่ียังอยูในรูปแบบกระดาษ อันเกิดจากการบังคับคดีในอดีตท่ียังไมหมดอายุความ จึง

ตองมีการจัดเก็บเอกสารสํานวนคดีไวอยางนอย 10 ป ตามกฎหมาย กรมบังคับคดีไดเชาพ้ืนท่ีใน

การจัดเก็บสํานวนคดีท่ีมีปริมาณเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง เชน คํารอง คําขอ สํานวนในคดี ประกาศ

เจาพนักงานพิทักษทรัพย รวมถึงขอตกลง กฏเกณฑ กฎหมายท่ีเก่ียวของ  และเอกสารประกอบ

ในข้ันตอนตาง ๆ  โดยเพ่ิมความสะดวกในการสืบคน สามารถระบุตําแหนงสถานท่ีจัดเก็บ ท่ีนํา

ทางไปสูการนํามาใชงานไดในทางปฏิบัติ ท้ังทางกายภาพ และการสืบคนขามระบบท่ีเก่ียวของ 

สามารถจัดทํารายงานสรุปปริมาณ แยกตามระบบหรือสถานท่ีจัดเก็บ แยกตามประเภท ระบบ

การเตือนเพ่ือคัดเลือกเอกสารท่ีสามารถนําไปทําลายท่ีเปนไปตามกฎหมาย 

3) โครงการติดตั้งและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกระบวนการทํางานอัตโนมัติ เปน

โครงการท่ีนําเทคโนโลยี Robotics Process Automation (RPA) ซ่ึงเปนซอฟตแวรท่ีจะทํางาน

ตามวิธีท่ีคนทํางานไดเคยทําไวตามข้ันตอนของกระบวนการทํางานบนซอฟตแวรหรือระบบ

สารสนเทศ เสมือนเปนมนุษยทํางานปกติ การนํา RPA มาสนับสนุนการทํางานจะชวยทําใหไดผล

ของงานเร็วข้ึนและถูกตองมากข้ึน ยกตัวอยางการอานขอมูลจากเอกสารกระดาษท่ีมีรูปแบบ

ชัดเจน เชน หมายศาล โฉนดท่ีดิน การบันทึกขอมูลจากขอมูลท่ีอยูในไฟล Excel ลงสูระบบ

สารสนเทศท่ีเปนกระบวนการทํางานซํ้า ๆ 

4) โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจดวยผลลัพธการเรียนรูของเครื่อง (Machine 

Learning) เปนการเลือกขอมูลในการทํา Machine Learning อาจหมายรวมถึงขอมูลทรัพยใน

กระบวนการประมูลทรัพย เพ่ือหาแนวทางการเลือกมูลคาต้ังตนในการประมูลท่ีจะใหไดมูลคา

การประมูลสูงสุด หรือการเลือกใชขอมูลการฟนฟูกิจการลูกหนี้ เพ่ือวางแผนการฟนฟูกิจการให

ไดอยางประสิทธิผล แตอยางไรก็ดีการเลือกธุรกรรมหรือขอมูลในการทํา Machine Learning 

กรมฯ ควรจะพิจารณาจากขอมูลท่ีมีการสั่งสมอยางหลากหลาย (Variety) และมากพอ 

(Volume) ตอการเรียนรูเพ่ือหลีกเลี่ยงการเรียนรูท่ีมีคาความถูกตองต่ํา 
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กลยุทธท่ี 1.3 สงเสริมความเปนกลางทางคารบอน (Carbon Neutrality)  

จากนโยบายของประเทศไทยท่ีตองการใหทุกองคกรบรรลุเปาหมายความเปนกลางทางคารบอน 

(Carbon Neutrality) ท่ีแมแตระดับบุคลากร สามารถทําได โดยการ "ลด" และ "ชดเชย" (Lower & Offset) 

การปลอยคารบอนจนเปนกลาง ซ่ึงมาตรการ "ลด" การปลอยคารบอนหรือกาซเรือนกระจก ไดแก การลดหรือ

ละกิจกรรมบางอยางท่ีไมจําเปน เชน กิจกรรมการผลิต การจัดเก็บสินคา และการขนสง รวมถึงการใชซํ้า การ

นํากลับมาใชใหมของบรรจุภัณฑ โดยการใชเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการของเสียเพ่ือใหสะอาดข้ึน หรือ

การใชพลังงานสะอาด เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานน้ํา หรือ พลังงานลม เปนตน และอาจจัดการ 

"ชดเชย" หรือ Offset คารบอนท่ียังปลอยอยูผานกิจกรรมลดคารบอน เชน ลดการใชบรรจุภัณฑท่ียอยสลาย

ยาก การปลูกปา การสรางแหลงกักเก็บน้ํา การเพ่ิมปริมาณตนไมตามบานเรือน สํานักงานและพ้ืนท่ีสาธารณะ 

เปนตน ดังนั้น เพ่ือสนองนโยบายรัฐ กรมบังคับคดีจึงตองมีแผนงาน โครงการ ท่ีแสดงถึงความตระหนักและ

ความพยายามในการมีสวนรวม ประกอบดวย 1 แผนงาน 1 โครงการ ดังนี้ 

แผนงานท่ี 1.3.1 แผนการพัฒนากระบวนการทํางานเพ่ือความเปนกลางทางคารบอน 

1) โครงการพัฒนากระบวนการทํางานเพ่ือสงเสริมความเปนกลางทางคารบอน (Carbon 

Neutrality) เปนโครงการท่ีจะสนับสนุนใหเกิดความเปนกลางทางคารบอน ซ่ึงหมายถึง ให

ปริมาณการปลอยกาซคารบอนมอนอกไซด มีคาเทากับ ผลรวมของปริมาณการลดการปลอยกาซ

คารบอนมอนอกไซดและปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซดท่ีกําจัดได จนเสมือนกับไมมีการเพ่ิม

ปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซดในอากาศ กรมบังคับคดีสามารถรวมเปนสวนหนึ่งของโครงการ

นี้ เชน การจัดซ้ือผลิตภัณฑท่ีผลิตโดยองคกรท่ีไดรับการรับรองดานความเปนกลางทางคารบอน 

และการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติของกิจกรรมท่ีเปนแหลงท่ีมาของการเกิดคารบอน เปนตน 

 

 

 
 

เปาประสงคท่ี 2 วัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสรางคุณคา ดวยกรอบความคิดเชิงพัฒนา 

คําอธิบายเปาประสงคท่ี 2: พัฒนาความสามารถของบุคลากรทุกระดับในการใชเครื่องมือ อุปกรณ 

ดานเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเหมาะสม ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริการและการปฏิบัติงานบังคับคดี 

จนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร 

บุคลากรในทุกระดับเปนกลไกสําคัญในการนําองคกรพัฒนา หากองคกรใชเทคโนโลยีดิจิทัลมา

สนับสนุนการทํางานจําเปนตองอาศัยทักษะดานดิจิทัลของบุคลากรในการนําองคกรสูเปาหมาย ซ่ึงเปนทักษะ

พ้ืนฐานสําหรับบุคคลท่ัวไปในการใชชีวิตประจําวันในศตวรรษท่ี 21 และการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลตองมี

ความตอเนื่อง สมํ่าเสมอ จึงตองมีการบรรจุกลยุทธและแผนพัฒนาบุคลากรในแผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือแสดง

ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางวัฒนธรรมและเสริมสมรรถนะดานเทคโนโลยีดิจิทัลแกบุคลากร

เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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ใหเห็นความสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร ใหมีศักยภาพดานความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล

ในการปฏิบัติงาน โดยมี 2 กลยุทธ 2 แผนงานและ 4 โครงการ ในการนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ดังนี้  

กลยุทธท่ี 2.1 เสริมศักยภาพบุคลากรเพ่ือขับเคล่ือนสูการเปนองคกรดิจิทัล 

แนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร ยึดแนวทางตามการกําหนดทักษะดานดิจิทัลของ

ขาราชการและบุคลากรภาครฐัจากคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ซ่ึงแบงความสามารถเปน 7 กลุม

ความสามารถ ไดแก 

กลุมท่ี 1 ความสามารถดานความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 

กลุมท่ี 2 ความสามารถดานการควบคุมกํากับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และ

มาต ร ฐ านกา ร จั ด ก า รด า น ดิ จิ ทั ล  ( Digital Governance, Standard and 

Compliance) 

กลุมท่ี 3 ความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือยกระดับศักยภาพองคกร (Digital 

Technology) 

กลุมท่ี 4 ความสามารถดานการออกแบบกระบวนการและการใหบริการดวยระบบดิจิทัล 

(Digital Process and Service Design) 

กลุมท่ี 5 ความสามารถดานการบริหารกลยุทธและการจัดการโครงการ (Strategic and 

Project Management) 

กลุมท่ี 6 ความสามารถดานผูนําดิจิทัล (Digital Leadership) 

กลุมท่ี 7 ความสามารถด านการ ขับ เคลื่ อนการ เปลี่ ยนแปลงด าน ดิจิ ทัล  (Digital 

Transformation) 

จากการทําแบบสํารวจระดับความพรอมของรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจําป 

2564 ผานระบบสํารวจออนไลน ท่ีสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) ไดจัดทําตัวชี้วัด 

เพ่ือเปนการสํารวจความพรอมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยกําหนดกรอบประเมินระดับความพรอมรัฐบาล

ดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 (Digital Government Readiness Framework 2021) ดาน

นโยบายและแนวทางการปฏิบัติ การจัดสรรงบประมาณ ทักษะดิจิทัลของบุคลากร การใหบริการสาธารณะ 

การใชเทคโนโลยีในการจัดการภายใน โครงสรางพ้ืนฐานและการรักษาความปลอดภัย และการใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลในทางปฏิบัติ กรมบังคับคดีเปนหนวยงานของรัฐท่ีมีความพรอมและการพัฒนาในการปรับเปลี่ยนเปน

องคกรดิจิทัล ในระยะกําลังพัฒนา (Developing Stage) และเพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาทักษะ

ดิจิทัลของสํานักงาน ก.พ. (ว6/2561) จึงมีการแบงกลุมบุคลากรของกรมบังคับคดีในแตละตําแหนงตาม

โครงสรางใหเปนไปตามกลุมขาราชการและบุคลากรภาครัฐเปน 6 กลุม ไดแก ผูบริหารสวนราชการ 

(Executive) ผูอํานวยการกอง (Management) ผูทํางานดานนโยบายและวิชาการ (Academic) ผูทํางานดาน

บริการ (Service) ผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี (Technologist) ผูปฏิบัติงานกลุมอ่ืน (Others) ตามตําแหนง

และอํานาจหนาท่ี แตละกลุมมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาท้ังดานความสามารถ ความรู ประสบการณ 
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คุณลักษณะ และสมรรถนะ ตามแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ

สําหรับองคกรท่ีมีพัฒนาการดานดิจิทัล ระยะกําลังพัฒนา (Developing) ของสํานักงาน ก.พ. (ว6/2561) มี 2 

แผนงาน 3 โครงการ ดังนี้ 

แผนงานท่ี 2.1.1 แผนการพัฒนาความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

การมุงสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล หนวยงานภาครัฐมีบทบาทสําคัญ จากการประเมินตนเองตามแบบ

สํารวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 ของกรมบังคับคดีและมีผลประเมินเปน

องคกรมีพัฒนาการดานดิจิทัล ระยะกําลังพัฒนา (Developing) นั้น บุคลากรในทุกระดับจึงตองมีการพัฒนา

ทักษะดิจิทัลอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ โดยใชแนวทางการพัฒนาตาม สํานักงาน ก.พ. (ว6/2561) โดยเริ่มจาก

การประเมินทักษะดิจิทัล เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนา ประกอบดวย 2 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการประเมินทักษะดิจิทัล เปนโครงการกําหนดแนวทางในการประเมินทักษะความเขาใจ 

และการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ใหแกบุคลากรในสังกัดกรมบังคับคดี และทําการ

ประเมินเพ่ือวัดความสามารถ ความเขาใจ และการใชเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับเปนขอมูลในการ

พัฒนาทักษะตอยอด (Gap Analysis) รวมถึงมีการวิเคราะหสมรรถนะดาน Digital Literacy 

ของสวนงานในสังกัดกรมบังคับคดีและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา 

2) โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล เปนโครงการท่ีนําผลการประเมินทักษะดิจิทัล มาวางแนวทางใน

การพัฒนาใหสอดคลองกับลักษณะการทํางาน และเปาหมายการนําเทคโนโลยีดิจิ ทัลมา

สนับสนุนงานบังคับคดี โดยใชแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากร

ภาครัฐสําหรับองคกรท่ีมีพัฒนาการดานดิจิทัล ระยะกําลังพัฒนา (Developing) ของสํานักงาน 

ก.พ. (ว6/2561)   

แผนงานท่ี 2.1.2  แผนการสรางแรงจูงใจใหแกบุคลากรในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริการและการ

ปฏิบัติงาน 

จากท่ีกรมบังคับคดีมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสนับสนุนงานบังคับคดีมาโดยตลอดยาวนาน

กวา 10 ป และมีการพัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลอยางตอเนื่อง ดังนั้นบุคลากรจึงตอง

ตระหนักปรับตัว และเรียนรูการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของระบบสารสนเทศและ

ประสบการณการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลของผูใชบริการ เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลและเกิดประโยชนสูงสุดจาก

การใชงานระบบสารสนเทศในงานบังคับคดี  มีการถายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณการใชงานทําใหเกิดสังคม

เก้ือกูลชวยเหลือ ใหคําแนะนําและแกไขปญหาจากการใชงานจากผูมีประสบการณกับบุคลากรใหม มี 1 

โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการใชเทคโนโลยีดิจิทัลกับงานบังคับคดี (Show and 

Share) เปนการจัดกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอในการแลกเปลี่ยนประสบการณ หรือการนําเสนอ

แนวคิด นําเสนอวิธีการท่ีไดทดลองทําแลวประสบความสําเร็จ อีกท้ังมีการจัดประกวด หรือให
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รางวัล เพ่ือเปนแรงกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และเกิดวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลกับ

งานบังคับคดี 
 

กลยุทธท่ี 2.2 มุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) เผยแพรความรูงาน

บังคับคดีแกประชาชน 

ความรูและประสบการณการพิจารณาสํานวนคดีของบุคลากรผูเชี่ยวชาญ นับเปนสิ่งท่ีมีคุณคาตอ

องคกรท่ีตองเก็บรักษา เพ่ิมพูน ใหคงอยูในองคกรอยางเปนระบบ งายตอการสืบคน สามารถนํามาเปนแนวทาง

ใหบุคลากรรุนหลังไดเรียนรู ในการพิจารณาคดีท่ีมีลักษณะใกลเคียง ซ่ึงปจจุบันมีระบบการจัดเก็บสํานวนคดี 

ตามระบบงานท่ีเก่ียวของท้ังระบบงานบังคับคดีลมละลาย ระบบงานบังคับคดีเพง เปนตน จึงตองมีการ

วิเคราะหสํานวนคดี ผลการพิจารณาคดี นํามาจัดทําเปนองคความรู และเพ่ิมการจัดเก็บท่ีงายตอการคนหาคดี

และเอกสารท่ีเก่ียวของอยางตอเนื่อง ประกอบดวย 1 แผนงาน 1 โครงการ ดังนี้ 

แผนงานท่ี 2.2.1 แผนการจัดทําองคความรูดานงานบังคับคด ี

 วิธีการหนึ่งในการสรางคุณคาจากสํานวนคดีและผลการพิจารณางานบังคับคดีใหเกิดประโยชนอยาง

ยั่งยืน คือ การสรางองคความรูจากสํานวนคดีและผลการพิจารณา ซ่ึงถือเปนทรัพยสินทางปญญาท่ีมีคาของ

องคกร ท่ีไดจากประสบการณของบุคลากรผูเชี่ยวชาญ หากไมมีการรวบรวม ถายทอด และจัดเก็บ จะทําให

บุคลากรรุนใหมตองใชเวลาในการศึกษา อาจทําใหเกิดความไมม่ันใจในการปฏิบัติงานและอาจลดทอนขวัญ 

กําลังใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้นหากนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลพรอมสื่อมัลติมิเดียมาชวยอํานวยความสะดวก

และงายตอการศึกษาเรียนรูดวยตนเอง จะเปนการสรางความยั่งยืนใหแกองคกรแหงการเรียนรู ประกอบดวย 

1 โครงการ ดังนี้  

1) โครงการปรับปรุงระบบการจัดการสํานวนคดีและองคความรู  (Case and Knowledge 

Management System: CKMS) เปนโครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บสํานวนเดิม ท่ีเพ่ิมความ

สะดวกในการสืบคน สามารถระบุตําแหนงสถานท่ีจัดเก็บ ท่ีนําทางไปสูการนํามาใชงานไดในทาง

ปฏิบัติ ท้ังทางกายภาพ และการสืบคนขามระบบท่ีเก่ียวของ สามารถจัดทํารายงานสรุปปริมาณ 

แยกตามระบบหรือสถานท่ีจัดเก็บ แยกตามประเภท ระบบการเตือนเพ่ือคัดเลือกเอกสารท่ี

สามารถนําไปทําลายท้ิงอันเปนไปตามกฎหมาย  

หมายเหตุ: เปนโครงการเดียวกับโครงการท่ีอยูในแผนงาน 1.2.1 

 

 

 
 

เปาประสงคท่ี 3 โครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีเสถียรภาพ มีความม่ันคง และความปลอดภัยของขอมูล

ภายใตกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีการทํางานของกรมบังคับคดี 

ยุทธศาสตรท่ี 3  ปรับโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีเสถียรภาพ มีความ

ม่ันคง และความปลอดภัยของขอมูล ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีการทํางานของกรมบังคับคด ี

 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2566-2568 

  

 

 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2566–2568  หนาที่ 4 - 11  

 

คําอธิบายเปาประสงคท่ี 3: สรางความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐาน และอุปกรณเทคโนโลยีดิจิทัลท่ี

ครอบคลุมการใชงาน สนับสนุนการบริการและการบริหารงานบังคับคดีท่ีมีประสิทธิภาพ เขาถึงการใช

งานไดงาย และมีความเสถียร ภายใตความปลอดภัยและความม่ันคงของระบบสารสนเทศในทุก

สภาวะการใชงาน 

โครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นับเปนสิ่งจําเปนพ้ืนฐานในการสรางความ

พรอม ความม่ันคง ความเชื่อม่ัน ความครอบคลุมการใชงาน และการรักษาความปลอดภัยขอมูลจากผูไมมีสิทธิ 

ภายใตการกํากับของกฎหมาย ระเบียบขอบังคับอยางเครงครัด แตท้ังนี้การจัดซ้ือ การจัดหา และการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ยังคงตองมีงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่องทุกป เนื่องจากตองบํารุงรักษาระบบ

โครงสรางพ้ืนฐานท้ังเครื่องแมขาย ลูกขาย ระบบเครือขาย เครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือการใชงานในสํานักงาน และ

เพ่ือการบริการประชาชน  โปรแกรมระบบ โปรแกรมสํานักงาน โปรแกรมชวยเหลือตาง ๆ ท่ีมีใหบริการท้ัง

สวนกลาง และสํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา ท่ัวประเทศ  กําหนดกลยุทธและแผนการดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตรท่ี 3 เปน 3 กลยุทธ 10 โครงการ ดังนี้ 

กลยุทธท่ี 3.1  เสริมปริมาณและประสิทธิภาพของโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล ใหครอบคลุมการ

ปฏิบัติงาน 

กรมบังคับคดี มีการบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล และปรับปรุงศูนย

สารสนเทศ และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือเสริมและทดแทนเครื่องฯ ท่ีเสื่อมสภาพ อีกท้ังตองมีการ

บํารุงรักษาตามอายุการใชงานของแตละอุปกรณ  เพ่ือใหเกิดการใชงานไดอยางตอเนื่อง ไมหยุดชะงัก หรือเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการใชงาน ใหสามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง และตองวาง

แผนการใชงบประมาณ เพ่ือใหการจัดซ้ือจัดหาเปนไปตามแผนท่ีกําหนด ประกอบดวย 1 แผนงาน 7 โครงการ 

ดังนี้ 

แผนงานท่ี 3.1.1 แผนการจัดหาและบาํรุงรักษาระบบเครือขาย อุปกรณ และระบบสารสนเทศ 

1) โครงการปรับปรุงศูนยคอมพิวเตอร (Data Center) เปนโครงการปรับปรุงศูนยคอมพิวเตอร

เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีและระบบปรับอากาศท่ีเพียงพอ รวมถึงมีพ้ืนท่ีทางกายภาพของหองท่ีมีการแบง

พ้ืนท่ีสําหรับหนวยงานภายนอกเพ่ือใหสามารถรักษาความม่ันคงไดตามมาตรฐานสากล 

2) โครงการจัดหาและปรับปรุงระบบเครือขายและระบบรักษาความม่ันคง เปนโครงการเพ่ือ

ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการแกประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงระบบ

รักษาความม่ันคงระบบเครือขายสื่อสารขอมูล โดยสํารวจ วิเคราะห และออกแบบระบบ

เครือขายสื่อสารโดยคํานึงถึงความตองการของระบบงานและผูใชตาง ๆ และดําเนินการออกแบบ

สถาปตยกรรมของระบบเครือขายสื่อสารขอมูลในภาพรวมของท้ังองคกร ซ่ึงครอบคลุมถึงระบบ

รักษาความปลอดภัย ระบบการบริหารจัดการเครือขายสื่อสารขอมูลเพ่ือใหสามารถทราบถึง

สถานะและตนเหตุของปญหาและสามารถแกไขไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 
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3) โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรทดแทน เปนโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือสนับสนุน

การทํางานใหกับบุคลากรของกรมบังคับคดีเพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการแก

ประชาชนและลดความเสี่ยงในการเกิดการหยุดชะงักในการทํางาน กรมบังคับคดีจึงมีความ

จําเปนท่ีจะตองจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพ และใหเกิดความคลองตัวในการ

ปฏิบัติงานและมีปริมาณเพียงพอตอความตองการในการใชงานและจํานวนบุคลากรของกรม

บังคับคดี 

4) โครงการจัดหาเครื่องแมขายทดแทนและขยายงาน เปนโครงการจัดหาเครื่องแมขายเพ่ือทดแทน 

และเพ่ือการรองรับการพัฒนาระบบงานใหม ๆ ปริมาณขอมูลท่ีเพ่ิมมากข้ึน และปริมาณการใช

งานระบบท่ีเปลี่ยนไปตามชวงเวลา 

5) โครงการบํารุงรักษาระบบเครือขาย อุปกรณ และระบบสารสนเทศ เปนโครงการบํารุงรักษาท้ัง

ระบบเครือขาย เครื่องคอมพิวเตอรรวมถึงอุปกรณตาง ๆ และระบบสารสนเทศของกรมบังคับคดี 

เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน  

6) โครงการจัดหาและปรับปรุงระบบเครือขายแบบ SD-WAN  เปนโครงการเพ่ือการปรับปรุงและ

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือขายสื่อสารขอมูลในการใหบริการสํานักงานบังคับคดีท่ัวประเทศ 

โดยเสนอปรับปรุงระบบเครือขายสื่อสารขอมูลจากเดิมในรูปแบบ MPLS เปน SD-WAN  

เนื่องจากเครือขายสื่อสารขอมูลปจจุบันครอบคลุมการใหบริการท่ัวประเทศแบบ MPLS รวมถึง

การบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ตเพ่ือใหบริการหนวยงานท่ัวประเทศ โดยผานสวนกลางเพ่ือ

ควบคุมการใชอินเทอรเน็ตตามนโยบายกลาง (Centralize Policy Control) จึงทําใหเครือขาย 

WAN แบบ MPLS ท่ีเชาใชอยู ถูกใชเพ่ือระบบสารสนเทศท่ีสวนกลางและเพ่ือใชงานอินเทอรเน็ต

จึงทําใหเครือขาย MPLS เปนคอขวดของการสื่อสารขอมูลและเปนการใชงานเครือขาย MPLS ท่ี

ไมคุมคา 

7) โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลเฉ่ือยเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน เปนโครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทํางานของระบบงานดานการบังคับคดี ดวยการออกแบบระบบฐานขอมูลเฉ่ือย

สําหรับจัดเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของกับสํานวนคดีท่ีไมไดถูกใชงาน หรือ สํานวนคดีท่ีมีสถานะปดคดี 

โดยทําการแยกฐานขอมูลเฉ่ือย เพ่ือลดปริมาณขอมูลท่ีจัดเก็บอยูในระบบฐานขอมูลของ

ระบบงานหลัก ทําใหการเขาถึงขอมูลไดรวดเร็วมากข้ึน 
 

กลยุทธท่ี 3.2 พัฒนากลไกธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance) 

ขอมูลจัดเปนทรัพยสินท่ีสําคัญในการดําเนินงานของหนวยงาน ภาครัฐจึงไดใหความสําคัญกับการนํา

ขอมูลมาใชสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลใหกับทุกภาคสวน แตอาจมีประเด็น

ปญหาเชิงนโยบายและปฏิบัติ ท้ังในเรื่องความซํ้าซอนของขอมูล การรักษาความลับ การเขาถึงขอมูล การ

รักษาความเปนสวนบุคคล ความถูกตอง ความครบถวน ความเปนปจจุบัน การเปดเผยขอมูล กระบวนการขอ

ใชขอมูลซับซอนและใชเวลานาน อาจเนื่องจากขอมูลไมอยูในรูปแบบท่ีสามารถนําไปใชงานตอได ทําใหมีการ
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นําขอมูลไปใชประโยชนไดนอย ประเด็นปญหาและอุปสรรคเหลานี้อาจเปนผลมาจากการบริหารจัดการขอมูล

ท่ีไมครอบคลุมและไมชัดเจนของหนวยงาน ดังนั้นหนวยงานภาครัฐจึงมีความจําเปนตองกําหนดแนวปฏิบัติ 

ธรรมาภิบาลขอมูล เพ่ือกําหนดสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของผูมีสวนไดเสียในการบริหารจัดการขอมูล 

โดยประกอบดวย สภาพแวดลอมของธรรมาภิบาลขอมูล กฎเกณฑหรือนโยบายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน

กับขอมูล บทบาทและความรับผิดชอบในธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ กรมบังคับคดีจึงตองมีแนวทางปฏิบัติตาม

หลักการของธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance for Government) และกิจกรรมท่ีเก่ียวของ โดย

กําหนดเปน 1 แผนงาน และ 4 โครงการดังนี้ 

แผนงานท่ี 3.2.1 แผนการกํากับดูแลขอมูลเพ่ือความม่ันคง ปลอดภัย ภายใตขอบังคับของกฎหมาย 

กรมบังคับคดีมีการกํากับเพ่ือควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับขอมูล ตั้งแตการ

สราง การจัดเก็บ การประมวลผล การใช การเผยแพร จนถึงการทําลายขอมูลตามกฎหมาย กฎเกณฑและ

นโยบายการใชขอมูล หากมีการกําหนดชัดเจน และดําเนินงานตามท่ีกําหนด มีการติดตามประเมินผลอยาง

ตอเนื่อง จะสงผลตอคุณภาพของขอมูล และความสําเร็จของการดําเนินการ ภายใต 4 โครงการดังนี้  

1) โครงการจางท่ีปรึกษาดานกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance) กรมบังคับ

คดี เนื่องจากพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 

2562 ท่ีกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองดําเนินการจัดใหมีกรอบธรรมาภิบาลขอมูล เพ่ือใหเกิด

การกําหนด สิทธิ หนาท่ี และกระบวนการกํากับดูแลขอมูลตลอดวงจรชีวิตของขอมูล ของ

หนวยงานใหมีความถูกตอง สามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนขอมูลท้ังภายในและภายนอก

หนวยงานได อีกท้ังเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ อาทิ พระราชบัญญัติ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 

พ.ศ. 2562  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของกับกรมบังคับคดี อันนําไปสูความเปนองคกรดิจิทัล จึงควรมีการจางท่ีปรึกษา ท่ีเปน

ผูเชี่ยวชาญดานกรอบธรรมาภิบาลขอมูล เพ่ือชวยในการแนะนํา และกําหนดแนวทางการกํากับ

ดูแลขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพใหกับกรมบังคับคดี  

2) โครงการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) เปน

โครงการเพ่ือการบริหารความเสี่ยงในการดําเนินกิจการของกรมฯ ใหอยูในระดับตํ่า โดยการ

จัดทําแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) เพ่ือเตรียมความพรอม

ในการรองรับภัยคุกคามตาง ๆ ท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึน ทําใหกระบวนงานสําคัญของกรมฯ สามารถ

ดําเนินการไดอยางตอเนื่องและสามารถกลับมาดําเนินการไดตามปกติในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

3) โครงการจัดจางพัฒนาสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture: EA) การทําธุรกรรม 

ตาง ๆ ขององคกรจะตองอาศัย Application Program เปนตัวรวบรวมกลไกการแกปญหาทาง

ธุรกรรมตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการทํางานของผูปฏิบัติงานจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีจะตอง

ปฏิบัติงานตามกระบวนการทางธุรกิจ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของการขับเคลื่อนองคกรให
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เปนไปตามวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกร กรมบังคับคดีมีระบบสารสนเทศและโปรแกรม

ประยุกตมากกวา 100 รายการ การท่ี Application Program จะทํางานได ตองมีโครงสราง

พ้ืนฐานของเครื่องแมขาย เครือขาย ซอฟตแวรระบบ และฐานขอมูล ตองมีการจัดทํา

สถาปตยกรรมองคกรในระดับบนของ EA ท่ีวิเคราะหยุทธศาสตร กระบวนการทํางานของกรม

บังคับคดีและขอมูลท่ีเกิดข้ึน เพ่ือกําหนดโครงการจากการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวาง

ยุทธศาสตรตามท่ีกรมวางแผนไวกับกระบวนการทํางานท่ีเปนอยูในปจจุบัน เพ่ือประเมินชองวาง 

หาความแตกตางระหวางระบบท่ีเปนอยูปจจุบัน กับระบบท่ีตองการในอนาคตตามกลยุทธท่ีได

ออกแบบไว  

4) โครงการจัดจางทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2569-2573 เปนโครงการจัดจาง

จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี ในระยะป พ.ศ. 2569-2573 ดวยแผนปฏิบัติการ

ดิจิทัล กรมบังคับคดีฉบับนี้จะสิ้นสุดในป พ.ศ. 2568 เพ่ือใหกรมบังคับคดมีีแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

เพ่ือใชเปนกรอบ ทิศทางการดําเนินงานตามภารกิจ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง 

จากรายละเอียดในแตละยุทธศาสตร กลยุทธ และโครงการ สามารถสรุปเปนแผนยุทธศาสตรดาน

ดิจิทัลของกรมบังคับคดี ดังแสดงในรูปท่ี 4.2-4.4 
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รูปท่ี 4.2 แผนยุทธศาสตรดานดิจิทัลกรมบังคับคดี ยุทธศาสตรท่ี 1 
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รูปท่ี 4.3 แผนยุทธศาสตรดานดิจิทัลของกรมบังคับคดี ยุทธศาสตรท่ี 2 
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รูปท่ี 4.4 แผนยุทธศาสตรดานดิจิทัลของกรมบังคับคดี ยุทธศาสตรท่ี 3 
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4.4 ความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรดานดิจิทัลของกรมบังคับคดีกับยุทธศาสตรที่

เกี่ยวของ 

สถานการณท่ีเกิดข้ึนรอบดานของสังคมในยุคดิจิทัลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในยุค

ของเศรษฐกิจท่ีปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว สงผลใหการสื่อสารของประชากรใน

สังคมตาง ๆ การวิเคราะหสถานการณทิศทางท่ีเก่ียวของ อาจมีผลกระทบตอภารกิจของกรมบังคับคดี จึงมีการ

กําหนดความเก่ียวของของแผนยุทธศาสตรตาง ๆ โดยแบงเปน 3 ระดับ ดังแสดงในรูป 4.5 และมีรายละเอียด

แผนในแตละระดับ ดังนี้ 

 แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตรระดับประเทศ ประกอบดวย ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 

2561-2580) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561–2580) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564–2565) แผนแมบทอาเซียนดานดิจิทัล ค.ศ. 2025 (ASEAN 

DIGITAL MASTERPLAN 2025: The ADM 2025) ในประเด็นยุทธศาสตรท่ีกรมบังคับคดีมีความเก่ียวของ

โดยตรง และท่ีเก่ียวของในระดับรอง 

 แผนระดับท่ี 2 แผนยุทธศาสตรระดับกระทรวง แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง แผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566–

2570) ยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรม

แหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2562-2565) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. 2563-2565) ฉบับ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา และแผนปฏิบัติราชการ 5 ป พ.ศ. 2563-2567 สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม ในประเด็นท่ีกรมบังคับคดีมีความเก่ียวของโดยตรง และท่ีเก่ียวของในระดับรอง 

 แผนระดับท่ี 3 แผนยุทธศาสตรระดับกรม แผนปฏิบัติการดานตาง ๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับกรม

บังคับคดี ซ่ึงกรมฯ ไดเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินการใหเกิดความสําเร็จตามแผนนั้น ๆ และมีสวนเชื่อมโยง

สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดตามแผนระดับท่ี 1 และแผนระดับท่ี 2 ประกอบดวย 

แผนปฏิบัติราชการรายป กรมบังคับคดี (พ.ศ. 2565) แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี (พ.ศ. 2561-2565) 

และแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใตกรอบยทุธศาสตร 5 ป (พ.ศ. 2561–2565)
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รูปท่ี 4.5 ความเชื่อมโยงกลยุทธ แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2566-2568 

กับแผนยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของท้ัง 3 ระดับ 
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รายละเอียดความเก่ียวของของแผนยุทธศาสตรในแตละระดับกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี 

ระยะ 3 ป พ.ศ. 2566-2568 มีดังตอไปนี้ 

4.4.1 แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตรระดับประเทศ ท่ีมีความเกี่ยวของกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

กรมบังคับคดี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2566-2568  

จากแนวนโยบายแผนยุทธศาสตรระดับประเทศ กรมบังคับคดีไดนํามาเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติภารกิจรวมถึงการวางแผนในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชสนับสนุนการทําภารกิจ รวมขับเคลื่อน

ตอบสนองนโยบาย ประกอบดวย 

• แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

• นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 

2580) 

• ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ พ.ศ. 2564 - 2565 

• แผนแมบทอาเซียนดานดิจิทัล ค.ศ. 2025 (ASEAN DIGITAL MASTERPLAN 2025: The 

ADM 2025) 

มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) เปน

แผนการพัฒนาประเทศท่ีกําหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให

หนวยงานของรัฐทุกภาคสวนตองทําตาม เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนประเทศ

ไทย เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวย

การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะ

มุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรปูแบบ“ประชารัฐ” 

ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก 1) ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร

ชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ 6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนภารกิจการบังคับคดี มี
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ความสอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรท่ี 4 และยุทธศาสตรท่ี 6 รวม 4 ยุทธศาสตร 

แนวทางของแตละยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของมีดังนี ้

ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางความสามารถในการแขงขัน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

ขอมูลและปญญาประดิษฐในการเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมและบริการ 

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม สนับสนุนใหเกิดระบบนิเวศในการรวมสรางงานวิจัยและนวัตกรรม

จากทุกภาคสวน เพ่ิมศักยภาพคนในสังคมดวยการเขาถึงความรู เครื่องมือบนพ้ืนฐานของธรรมาภิบาลขอมูล 

ซ่ึงครอบคลุมความปลอดภัยไซเบอร ความมีจริยธรรม และการไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล ปรับบทบาทและ

โอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ ในการพัฒนาและบูรณาการกลไกภาครัฐ โดยกรมบังคับคดีมีสวนรวมในการ 

บูรณาการกลไกภาครัฐและใชเทคโนโลยีในการเพ่ิมชองทางการเขาถึงบริการของกรมบังคับคดี 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ในประเด็นการสงเสริมบทบาทการ

มีสวนรวมของภาครัฐในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหเขามามีสวนรวมในการสรางบรรทัดฐานท่ีดีในสังคม 

การสรางกระบวนการเรียนรูและพัฒนาทักษะของประชากรใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของโลกใน

อนาคต สรางความตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในการแกปญหาและพัฒนา

สังคม สรางนวัตกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน โดยกรมบังคับคดีมีบทบาทในการให

ความรูท่ีเก่ียวของกับการบังคับคดีแกประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นการสรางความเปนธรรมใน

การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางท่ัวถึง เนนการสรางหลักประกันในการเขาถึงความยุติธรรมอยางเทาเทียม

กัน การกําหนดกรอบเวลาและข้ันตอนในกระบวนการยุติธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ การพัฒนาวิธีพิจารณาความ

แพงและคดีปกครองเพ่ือเพ่ิมโอกาสของประชาชนในการเขาถึงความยุติธรรม สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีบน

ฐานขอมูลความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการพัฒนาระบบฐานขอมูลมิติตาง ๆ ของพ้ืนท่ีใหมีความ

ถูกตองแมนยํา การเปดเผยขอมูลสําคัญท่ีจะเอ้ือใหประชาชนและภาคสวนตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการ

วางแผน การตัดสินใจและการติดตามการดําเนินงานของรัฐ พัฒนากลไกเพ่ือสนับสนุนการสรางองคความรู ให

ประชาชนมีความรูทางการบังคับคดี เพ่ิมความเขาใจในกระบวนการทางการบังคับคดี 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ในประเด็นท่ีเปนหนวยงาน

ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยางสะดวก มีความเชื่อมโยงใน

การใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในการใหบริการตั้งแตตนจนจบ

กระบวนการ เพ่ือใหสามารถติดตอราชการไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว โปรงใส เสียคาใชจายนอย และ

ตรวจสอบได 
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นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561-2580 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนา

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561-2580 เปน

แผนแมบทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ของประเทศ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ท่ีกําหนด

ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนโดยใช

เทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

เนื่องดวยสถานการณโลกท่ีการแขงขันทาง

เศรษฐกิจเขมขนข้ึน สังคมโลกเชื่อมโยงกันมากข้ึนในสภาพไรพรมแดน แนวโนมการพัฒนาทางเทคโนโลยีมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดด รัฐบาล

ตระหนักถึงความจําเปนในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาเปนองคประกอบสําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศสูการเปนประเทศไทย 4.0 เพ่ือสรางระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 

ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน จึงไดกําหนด

ยุทธศาสตรการพัฒนาไว 6 ยุทธศาสตร ท่ีสงเสริมซ่ึงกันและกัน มีการกําหนดเปาหมายเพ่ือใหสามารถติดตาม

และประเมินความกาวหนาไดอยางชัดเจน กรมบังคับคดีมีการดําเนินงานท่ีเก่ียวของใน 3 ยุทธศาสตร ไดแก 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู

การเปนรัฐบาลดิจิทัล และยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล แนวทาง

ของแตละยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของมีดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล แนวทางของยุทธศาสตร 

เปนการสรางสังคมดิจิทัลท่ีมีคุณภาพ (Digital Society) มุงหวังท่ีจะลดความเหลื่อมล้ําทางโอกาสของ

ประชาชนท่ีเกิดจากการเขาไมถึงโครงสรางพ้ืนฐาน การขาดความรูความเขาใจในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลหรือการ

ไมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารผานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ียังมีราคาแพงเกินไปและใหความสําคัญกับการพัฒนา

พลเมืองท่ีฉลาด รูเทาทันขอมูล และมีความรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดการใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางสรางสรรค เม่ือ

โครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลพรอมและพลเมืองดิจิทัลพรอม เทคโนโลยีดิจิทัลจะเปนเครื่องมือในการยกระดับ

คุณภาพชีวิตของคนทุกกลุมผานบริการดิจิทัลตาง ๆ 

เปาหมายยุทธศาสตร:  

1. ประชาชนทุกกลุมโดยเฉพาะกลุมผูอาศัยในพ้ืนท่ีหางไกล ผูสูงอายุ และคนพิการสามารถเขาถึงและ

ใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปล่ียนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล เปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนการใช

เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทํางานและการใหบริการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดการปฏิรูปกระบวนการทํางานและ

ข้ันตอนการบริการใหมีประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเร็ว อํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการ สรางบริการของ

ภาครัฐท่ีมีธรรมาภิบาล และสามารถใหบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวผานระบบเชื่อมโยงขอมูล

อัตโนมัติ การเปดเผยขอมูลของภาครัฐท่ีไมกระทบตอสิทธิสวนบุคคลและความม่ันคงของชาติผานการจัดเก็บ 

รวบรวม และแลกเปลี่ยนขอมูลอยางมีมาตรฐาน ใหความสําคัญกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรและ

ขอมูล รวมถึงการสรางแพลตฟอรมการใหบริการภาครัฐเพ่ือใหภาคเอกชนหรือนักพัฒนาสามารถนําขอมูลและ

บริการของภาครัฐไปพัฒนาตอยอดใหเกิดนวัตกรรม บริการ และสรางรายไดใหกับระบบเศรษฐกิจตอไป 

เปาหมายยุทธศาสตร: 

1. บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน ผูประกอบการทุกภาคสวนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และ

แมนยํา 

2. ประชาชนเขาถึงขอมูลภาครัฐไดสะดวกและเหมาะสม เพ่ือสงเสริมความโปรงใสและการมีสวน

รวมของประชาชน 

3. มีโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานขอมูลท่ีบูรณาการไมซํ้าซอนสามารถ

รองรับการเชื่อมโยงการทํางานระหวางหนวยงาน และใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ยุทธศาสตรนี้มุงเนน

การพัฒนากําลังคนดิจิทัล (Digital Workforce) เพ่ือมารองรับการทํางานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเนนท้ัง

กลุมคนทํางานท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการสรางผลิตภาพการผลิต (Productivity) ในระบบเศรษฐกิจและกลุม

คนท่ีเปนผูเชี่ยวชาญดานดิจิทัล อยางไรก็ตามการเตรียมความพรอมใหกับประชาชนท่ัวไปก็เปนเรื่องท่ีสําคัญ

เชนเดียวกัน 

เปาหมายยุทธศาสตร: 

1. บุคลากรในวิชาชีพดานดิจิทัลมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาท่ีขาด

แคลนหรือมีความสําคัญตอการสรางนวัตกรรมดิจิทัล 

2. บุคลากรผูทํางานทุกสาขามีความรูและทักษะดานดิจิทัล 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ พ.ศ. 2564 - 2565 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน 

ก.พ.ร.) ไดจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ พ.ศ. 2564-2565 

เชื่อมโยงเปาหมายและแนวทางดําเนินการจากยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 

2561-2580 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการบริการ

ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ และแผนการปฏิรูปประเทศดาน

การบริหารราชการแผนดิน รวมถึงทิศทางการพัฒนาระบบราชการใน

อนาคตท่ีตอบสนองตอแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมี

ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย  

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนานวัตกรรมการใหบริการการประชาชนโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 

เปาประสงค: สงเสริมและพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐไทยใหมีความ

เปนเลิศ ยกระดับประสิทธิภาพงานบริการ พัฒนานวัตกรรม ใหเขาถึงงาย สะดวก มีคาใชจายนอย

และมีหลากหลายรูปแบบ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาโครงสรางและระบบบริหารจัดการภาครัฐใหมีขนาดเหมาะสม คลองตัว 

และมีขีดสมรรถนะสูง โดยใชดิจิทัลเทคโนโลยี 

เปาประสงค: ปรับปรุงบทบาท ภารกิจและโครงสรางของหนวยงานภาครัฐ ใหสอดคลองกับนโยบาย

และยุทธศาสตรของประเทศ โดยดําเนินการเฉพาะภารกิจท่ีสําคัญ จําเปน และคุมคา มีโครงสรางท่ี

เหมาะสม ยืดหยุน คลองตัว ตลอดจนพัฒนาระบบการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐใหมีขีด

สมรรถนะสูง โดยใชดิจิทัลเทคโนโลยีเขามาชวยในการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบราชการใหเปดกวางเช่ือมโยงบูรณาการและมีสวนรวมกับประชาชน

และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน 

เปาประสงค: พัฒนาระบบบริหารงานแบบบูรณาการระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน 

แบบยึดพ้ืนท่ีอยางเปนองครวมกับทุกภาคสวน โดยใชกลไกประชารัฐ ออกแบบโครงสรางและระบบ

บริหารงานท่ีรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสําคัญของประเทศ พรอมท้ังตองมีการเปดเผยโปรงใสใน

การทํางาน โดยบุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการหรือมีการแบงปนขอมูล

ซ่ึงกันและกัน และสามารถเขามาตรวจสอบการทํางานของรัฐได 
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แผนแมบทอาเซียนดานดิจิทัล ค.ศ. 2025 (ASEAN DIGITAL MASTERPLAN 2025: The ADM 2025) 

แผนแมบทอาเซียนดานดิจิทัล ค.ศ. 2025 (ASEAN 

DIGITAL MASTERPLAN 2025: The ADM 2025)  เ ป น ก า ร

กําหนดทิศทางความรวมมืออาเซียนดานดิจิทัล ระยะ 5 ป 

ระหวางป พ.ศ. 2564 - 2568 เพ่ือมุงใหอาเซียนบรรลุวิสัยทัศนใน

การเปนประชาคมชั้นนําดานดิจิ ทัลและกลุมประเทศทาง

เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี บริการดิจิทัล และระบบ

นิเวศท่ีมีความปลอดภัยและปรับเปลี่ยนได โดยมีผลลัพธท่ี

คาดหวัง (Desired Outcomes: DO) จํานวน 8 ดาน จากการ

ดําเนินการตามแผนแมบทฯ ท่ีเก่ียวของ ดังนี้  

DO1 Actions of ADM 2025 prioritised to speed ASEAN's recovery from COVID- 19 

การเรงฟนตัวของภูมิภาคอาเซียนจากโควิด - 19  

DO2 Increase in the quality and coverage of fixed and mobile broadband 

infrastructure การยกระดับคุณภาพและความครอบคลุมดานโครงสรางพ้ืนฐานบรอดแบนด

อินเทอรเน็ตท้ังแบบประจําท่ีและเคลื่อนท่ี  

DO3 The delivery of trusted digital services and the prevention of consumer harm 

การสรางบริการดิจิทัลท่ีเชื่อถือไดและการคุมครองผูบริโภค  

DO4 A sustainable competitive market for the supply of digital services การสร าง

ตลาดท่ีมีการแขงขันอยางยั่งยืนในการจัดหาบริการดิจิทัล  

DO5 Increase in the quality and use of e-Government services การเพ่ิมคุณภาพและ

การสงเสริมการใชบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ  

DO6 Digital services to connect business and to facilitate cross-border trade การ

พัฒนาบริการดิจิทัลท่ีสนับสนุนการเชื่อมตอการสื่อสารระหวางธุรกิจและอํานวยความสะดวกดาน

การคาขามพรมแดน  

DO7 Increased capability for business and people to participate in the digital 

economy เพ่ิมความศักยภาพใหธุรกิจและประชาคมในการมีสวนรวมในยุคเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน

โดยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

DO8 A digitally inclusive society in ASEAN มุงสูความเปนสังคมดิจิทัลเพ่ือทุกคนในอาเซียน 
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จากการท่ีกรมบังคับคดี มุงสูการเปนองคกรดานการบังคับคดีในระดับมาตรฐานสากล การเทียบเคียง

กับประเทศในกลุมอาเซียน นับเปนกาวสําคัญในการมุงสูระดับโลก แนวนโยบายในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

จึงมีความสอดคลองกับแนวการพัฒนาดิจิทัลท่ีเนนผลลัพธท่ีตองการ (DO) ท้ัง 8 ดานดังกลาวขางตน 

4.4.2 แผนระดับท่ี 2 แผนยุทธศาสตรระดับกระทรวงท่ีมีความเกี่ยวของกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

กรมบังคับคดี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2566-2568  

จากแนวนโยบายแผนยุทธศาสตรระดับกระทรวง กรมบังคับคดีไดนํามาเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติภารกิจรวมถึงการวางแผนในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชสนับสนุนการทําภารกิจ รวมขับเคลื่อน

ตอบสนองนโยบาย ประกอบดวย 

• (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

• ยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 

• แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2562 - 2565) 

• แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของประเทศไทย (พ.ศ. 2563-2565) ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา 

• แผนปฏิบัติราชการ 5 ป พ.ศ. 2563-2567 สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

(ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 

– 2570) เปนแผนท่ีระบุทิศทางและเปาหมายการพัฒนาประเทศท่ีครอบคลุม

เฉพาะประเด็นการพัฒนาประเทศท่ีมีลําดับความสําคัญสูงจําแนกออกเปน 4 มิติ 

13 หมุดหมายการพัฒนาฯ เพ่ือถายทอดเปาหมายหลักไปสูการขับเคลื่อนท่ี

ชัดเจน โดยมีหมุดหมายท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย หมุดหมายท่ี 12 ไทยมี

กําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต 

และหมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย

ประชาชน ดังนี้ 

หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหง

อนาคต กําหนดเปาหมายไวดังนี้ 

เปาหมายท่ี 1 คนไทยไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพในทุกชวงวัย มีสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับโลก

ยุคใหม มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุมกันตอการ

เปลี่ยนแปลงอยางพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดํารงชีวิตรวมกันในสังคมไดอยางสงบสุข 
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เปาหมายท่ี 2 กําลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคลองกับความตองการของภาคการผลิต เปาหมาย และ

สามารถสรางงานอนาคต 

เปาหมายท่ี 3 ประชาชนทุกกลุมเขาถึงการเรียนรูตลอดชีวิต 

หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน กําหนดเปาหมาย

ไวดังนี้ 

เปาหมายท่ี 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขาถึงได 

เปาหมายท่ี 2 ภาครัฐท่ีมีขีดสมรรถนะสูง คลองตัว 

แผนท่ีกลยุทธ 

 

กลยุทธการพัฒนาเพ่ือใหบรรลุหมุดหมาย  

กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพในการใหบริการภาครัฐท่ีตอบโจทย สะดวก และประหยัด 

• กลยุทธยอยท่ี 1.1 ยกเลิกภารกิจการใหบริการท่ีสามารถเปดใหภาคสวนอ่ืนใหบริการแทน 

โดยยกเลิกภารกิจการใหบริการของภาครัฐท่ีตนทุนสูงเม่ือเทียบกับเอกชน หรือไมมีความ

จําเปนท่ีภาครัฐตองดําเนินการ โดยพัฒนากลไกและสรางแรงจูงใจใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ภาคเอกชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม องคการนอกภาครัฐ และภาคีการพัฒนาอ่ืน ๆ เขามา

ดําเนินการหรือรวมดําเนินการในลักษณะนวัตกรรมการใหบริการในการตอบสนองความ

ตองการของประชาชนและการพัฒนาประเทศ ท่ีมีการรวมรับผลประโยชนและความเสี่ยงใน

การดําเนินการ 

• กลยุทธยอยท่ี 1.2 ทบทวนกระบวนการทํางานของภาครัฐควบคูกับพัฒนาการบริการ

ภาครัฐ ในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานของภาครัฐจาก
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การควบคุมมาเปนการกํากับดูแลทําใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะข้ันตอนการ

อนุมัติ อนุญาตตาง ๆ พรอมท้ังปรับกระบวนการทํางานภาครัฐโดยลดข้ันตอนท่ีไมจําเปนและ

ใหมีการเชื่อมโยงการใหบริการระหวางหนวยงาน ใหเกิดการทํางานแบบบูรณาการ โดย

กําหนดเปาหมายการบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จในทุกบริการท่ีภาครัฐ ยังตองดําเนินการให

เกิดการบูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนรูปธรรมตั้งแตระดับนโยบาย แผน งบประมาณ 

กําลังคน และการติดตามประเมินผล ใหเปนเอกภาพและมุงเปาหมายรวมกัน 

กลยุทธท่ี 2 การปรับเปล่ียนการบริหารจัดการและโครงสรางของภาครัฐใหยืดหยุน เช่ือมโยง เปด

กวาง และมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเอ้ือตอการพัฒนาประเทศ 

• กลยุทธยอยท่ี 2.1 ทบทวนบทบาทภาครัฐและกระจายอํานาจการบริหารจัดการภาครัฐ 

โดยปรับบทบาทและภารกิจใหมใหรองรับแนวทางการพัฒนาประเทศและสถานการณใน

อนาคต สงเสริมการกระจายอํานาจการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะในเรื่องโครงสราง

ภาครัฐ อัตรากําลัง งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจางใหเกิดความยืดหยุน คลองตัว มี

ประสิทธิภาพในการบริหารของสวนราชการและจังหวัด และแกไขปรับปรุง พัฒนากฎหมาย 

กฎระเบียบ ใหเอ้ือตอการกระจายอํานาจของสวนราชการและการบูรณาการการทํางาน

รวมกันของหนวยงานภาครัฐ รวมท้ังสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีศักยภาพพรอม

รับภารกิจจากสวนกลางไปดําเนินการได ท้ังนี้ควรมีการกําหนดกลไกท่ีสามารถใหหนวยงาน

ภาครัฐสามารถปรับเปลี่ยนการทํางานหรือสรางนวัตกรรมโดยไมติดอยูภายใตกรอบเง่ือนไข

ของกฎระเบียบเดิมโดยเร็วเปนอันดับแรก 

• กลยุทธยอยท่ี 2.2 สรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยเปดเผยขอมูลผาน

เทคโนโลยีตาง ๆ ใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลและมีสวนรวมในการใหขอมูล 

ขอเท็จจริง ความคิดเห็น และตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานรัฐผานชองทางการ

ติดตอสื่อสารระหวางกันท่ีหลากหลาย มีการบูรณาการ การบริหารจัดการและนําไป

ประกอบการตัดสินใจของหนวยงานภาครัฐในการแกปญหาและการพัฒนารวมกัน เพ่ือลด

การทุจริตคอรัปชั่น 

กลยุทธท่ี 3 การปรับเปล่ียนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัลท่ีใชขอมูลในการบริหารจัดการเพ่ือการ

พัฒนาประเทศ 

• กลยุทธยอยท่ี 3.1 ปรับเปล่ียนขอมูลภาครัฐท้ังหมดใหเปนดิจิทัล โดยจัดทําขอมูลสําหรับ

การบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศท้ังในดานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และขอมูล

อ่ืนของหนวยงานภาครัฐท้ังหมดใหเปนดิจิทัลท่ีมีมาตรฐาน ถูกตอง ปลอดภัย พรอมใชงาน มี

การจัดเก็บท่ีไมซํ้าซอน ไมเปนภาระกับผูใหขอมูล และสามารถเชื่อมโยงขอมูลใหเกิดการ

วิเคราะหและประมวลผลขอมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริการภาครัฐให



 

 

 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2566–2568  หนาที่ 4 - 29  

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2566-2568 

สอดคลองกับบริบทการพัฒนาอยางเปนปจจุบัน พรอมท้ังเปดเผยขอมูลท่ีจําเปนตอ

สาธารณะในการใชประโยชนรวมกันในการพัฒนาประเทศ ท้ังนี้เรงพัฒนาระบบท่ีบูรณาการ

ขอมูลสําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐในภาพรวมท่ีสําคัญตอการตัดสินใจในเชิง

นโยบายใหแลวเสร็จเปนอันดับแรก 

• กลยุทธยอยท่ี 3.2 ปรับเปล่ียนกระบวนการทํางานภาครัฐเปนดิจิทัล โดยออกแบบ

กระบวนการทํางานใหม ยกเลิกการใชเอกสารและข้ันตอนการทํางานท่ีหมดความจําเปนหรือ

มีความจําเปนนอย นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชตลอดกระบวนการทํางาน ตั้งแตการ

วางแผน การปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผล โดยเฉพาะการใหบริการประชาชนและ

ผูประกอบการใหมีความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว มีชองทางและรูปแบบการใหบริการท่ี

หลากหลายท่ีสอดคลองกับการทํางานแบบดิจิทัล 

กลยุทธท่ี 4 การสรางระบบบริหารภาครัฐท่ีสงเสริมการปรับเปล่ียนและพัฒนาบุคลากร ใหมีทักษะ

ท่ีจําเปนในการใหบริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐใหเอ้ือตอการ

พัฒนาประเทศ 

• กลยุทธยอยท่ี 4.1 ปรับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพ่ือดึงดูดและรักษาผูมี

ศักยภาพ มาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ

องคกรและกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสามารถดําเนินการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในทาง

ปฏิบัติไดอยางแทจริง โดยจะตองทบทวนแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจเพ่ือใหภาครัฐมีขนาด

และตนทุนท่ีเหมาะสม ตลอดจนปรับเปลี่ยนตําแหนงงานท่ีสามารถถายโอนภารกิจมาเปน

ตําแหนงงานหลักท่ีมีความจําเปนตอการพัฒนาประเทศ อีกท้ังปรับปรุงรูปแบบการจางงาน

ภาครัฐใหหลากหลาย ยืดหยุน ครอบคลุมใหมีประเภทการจางงานในรูปแบบสัญญา หรือ

รูปแบบการทํางานไมตลอดชีพมากข้ึนและลดการจางงานแบบตลอดชีพ เพ่ือใหสามารถ

ตอบสนองตอบริบทและเง่ือนไขการจางงานในปจจุบันและดึงดูดผูมีความรูความสามารถเขา

มาปฏิบัติงานในภาครัฐเพ่ือผลักดันภารกิจไดอยางทันการณและมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังให

ความสําคัญกับการสรางพ้ืนท่ีนวัตกรรม รูปแบบการจางงานเพ่ือใหการขับเคลื่อนการ

เปลี่ยนแปลงเปนไปอยางรวดเร็วเปนรูปธรรมและเหมาะสม รวมท้ังสงเสริมการพัฒนา

สมรรถนะบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัลแบบองครวม โดยเฉพาะดานทัศนคติ จริยธรรม องค

ความรู และทักษะ พรอมท้ังพัฒนาระบบ การประเมินผลบุคลากรภาครัฐท่ีสามารถสงเสริม

และสะทอนศักยภาพในการรวมขับเคลื่อนเปาหมายของประเทศอยางเปนระบบ ท้ังในระดับ

องคกร ระดับทีม และระดับบุคคล ตลอดจนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลท่ี

สามารถยกระดับการใชทรัพยากรบุคคลทุกคนใหเกิดความคุมคาและประโยชนตอการพัฒนา

ประเทศ 
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• กลยุทธยอยท่ี 4.2 ยกเลิกกฎหมายท่ีหมดความจําเปนและพัฒนากฎหมายท่ีเอ้ือตอการ

พัฒนาประเทศ โดยภาครัฐตองใหความสําคัญกับการบังคับใชกฎหมายท่ีจริงจัง การ

ปรับเปล่ียนบทบาทมาเปนผูอํานวยความสะดวกแกภาคเอกชนและประชาชนในการ

พัฒนาและปฏิรูปกฎหมายท่ีมีเปาหมายท่ีวัดไดในการใหเกิดความอยูดีมีสุขของคนไทยและ

การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ รวมท้ังกําหนดใหมีหนวยงานกลาง

ดําเนินการเรงรัดการปรับปรุงแกไขกฎหมายลาสมัย ยกเลิกกฎหมายท่ีหมดความจําเปน 

ซํ้าซอน หรือเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานและการปรับตัวใหทันการณของภาครัฐ 

โดยเฉพาะกฎหมายท่ีขัดกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับและกฎหมายท่ีเก่ียวกับการ

ตรวจสอบการดําเนินการของภาครัฐท่ีตองมุงเปารวมกันในการพัฒนาประเทศ พรอมท้ังจัด

ใหมีการพัฒนาและบูรณาการฐานขอมูลกลางดานกฎหมายของประเทศท่ีมีการจําแนก

ประเภทตามการใชงานของประชาชนและผูประกอบการท่ีมีความสะดวก เขาถึงได และ

เขาใจงาย 

 ท่ีมา: (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (ตุลาคม 2564) 

 ความเก่ียวของกับกรมบังคับคดีในการวางแผนกลยุทธใหสอดรับกับแผนดังกลาว โดยท่ีกรมบังคับคดี 

นําเทคโนโลยดีิจิทัลมาจัดการงานดานการบังคับคดี มีการจัดวางแผนงานในการสรางหนวยงานพิเศษ เพ่ือเพ่ิม

ชองทางการบริการประชาชน การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ การดําเนินการ เพ่ือนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม

ดานการบริการ อีกท้ังสรางระบบการเรียนรูเผยแพรแกประชาชน ใหไดเรียนรูเชิงปองกันไมใหเกิดคดีความหรือ

ขอขัดแยง และเพ่ีอการเรียนรูเชิงแกไข ในกรณีพบขอสงสัยในการบังคับใชกฎหมาย ในเรื่องรองเรียนตาง ๆ และ

ติดตามสถานะของคดีความ  

ยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 

 กระทรวงยุติธรรมไดนํากรอบยุทธศาสตร

ชาติและนโยบายสาธารณะของประเทศ มาเปนกรอบ

แนวคิดการจัดทํายุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม โดยมี

การกําหนดวิสัยทัศน “เปนหลักประกันความยุติธรรม

ตามมาตรฐานสากล” และพันธกิจ ดังนี้ 

 

 

 

  

  1) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนเพ่ือใหเขาถึงความยุติธรรมอยางเทาเทียมกัน 

  2) พัฒนาระบบงานยุติธรรมและการบังคับใชกฎหมายใหเปนไปตามหลักสากล 
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3) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารความยุติธรรมและการบังคับใชกฎหมายใหมีธรรมาภิบาล 

4) พัฒนาระบบปองกันอาชญากรรมเพ่ือสรางความปลอดภัยในสังคม 

ยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร โดยมียุทธศาสตรท่ีกรมบังคับคดเีก่ียวของ 

และมีการจัดทําแผนงานตอบสนอง 2 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรท่ี 3 และยุทธศาสตรท่ี 4 ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความปลอดภัยและความสงบสุขในสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การอํานวยความยุติธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การปองกันและการปราบปรามอาชญากรรมดานความม่ันคง 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การเสริมสรางความปรองดองสมานฉันท 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การอํานวยความยุติธรรม กรมบังคับคดีมีสวนสนับสนุนภารกิจกระทรวงยุติธรรมใหบรรลุ

เปาหมาย ดังนี้ 

o เปาหมายท่ี 1 อํานวยความยุติธรรมเพ่ือใหประชาชนเขาถึงความยุติธรรม 

o เปาหมายท่ี 4 เสริมสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

โดยมีขอเสนอตัวชี้วัดในชวงป พ.ศ. 2565 – 2579 คือ ผลักดันทรัพยสินออกจากระบบการบังคับคดี มี

แผนงานท่ีกรมบังคับคดีมีสวนรับผิดชอบ 3 แผนงาน ไดแก แผนงานท่ี 1 แผนงานท่ี 5 และแผนงานท่ี 6 ดังนี้ 

แผนงานท่ี 1 ดานการชวยเหลือประชาชนใหเขาถึงความเปนธรรม มีจํานวนท้ังส้ิน 8 โครงการ 

กรมบังคับคดี มีสวนรับผิดชอบ 2 แผนงานยอย ดังนี ้

 แผนงานไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นบังคับคดีภายใตกลยุทธ เชิงรุก เชิงลึก และครอบคลุม

เปาหมายการไกลเกลี่ยหนี้ครัวเรือน หนี้รายยอย หนี้เกษตรกร หนี้ กยศ. และหนี้ SMEs  

 แผนงานใหความชวยเหลือผูประกอบการรายยอย ผูประกอบการขนาดกลาง และ

ผูประกอบการขนาดเล็ก (Micro) เกษตรกร ประชาชน และการสรางองคความรูดาน

กฎหมายและการเงิน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตของประเทศ  

แผนงานท่ี 5 พัฒนาระบบการบังคับคดีแพง คดีลมละลาย และการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ กรม

บังคับคดีมีสวนรับผิดชอบจํานวน 5 โครงการ คือ 

 โครงการท่ี 1 พัฒนาระบบบังคับคดีแพง คดีลมละลาย ฟนฟูกิจการของลูกหนี้ การไกล

เกลี่ยขอพิพาท และเปนชองทางในการรับวางทรัพยดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และมี

ความสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลง (E-Enforcement, E-Filing, E-Payment, 

E-Evidence, E-Insolvency, E-Public Auction, E-Offering Auction, E- Mediation, 
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Application รูปแบบ 3D ตามหลักการทํางาน Easier Anywhere และ Better) 

แบงเปน 4 ระยะ ดังนี้ 

• ระยะท่ี 1 ระบบการบังคับคดี และการไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดีเปนระบบ

อิเล็กทรอนิกส และพัฒนาไปสูระบบ Digital Economy 

• ระยะท่ี 2 มีการเชื่อมโยงระบบการบังคับคดีกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

• ระยะท่ี 3 มีการเชื่อมโยงระบบการบังคับคดีกับประเทศนอกกลุมอาเซียน เชน 

เอเชีย และยุโรป 

• ระยะท่ี 4 มีการเชื่อมโยงระบบการบังคับคดีท่ัวโลก 

 โครงการท่ี 2 พัฒนาฐานขอมูลการบังคับคดีและการไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดีให

เปนฐานขอมูลกลาง มี 4 ระยะ คือ  

• ระยะท่ี 1 ระบบฐานขอมูลกลางทางคดี (คลังขอมูล) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสท่ี

เชื่อมโยงขอมูลภาครัฐและเอกชนเพ่ือใชในการสืบคนขอมูลและติดตาม

ทรัพยสิน 

• ระยะท่ี 2 ระบบฐานขอมูลกลาง (คลังขอมูล) ท่ีเชื่อมโยงกับหนวยงานทะเบียน

ภาครัฐดานความม่ันคง สถาบันการเงิน และหนวยงานบังคับใชกฎหมายกับ

ประเทศสมาชิกอาเซียน 

• ระยะท่ี 3 ระบบฐานขอมูลกลาง (คลังขอมูล) ท่ีเชื่อมโยงกับหนวยงานทะเบียน

ภาครัฐดานความม่ันคง สถาบันการเงิน และหนวยงานบังคับใชกฎหมายกับ

ประเทศในเอเชีย 

• ระยะท่ี 4 ระบบฐานขอมูลกลาง (คลังขอมูล) ท่ีเชื่อมโยงกับหนวยงานทะเบียน

ภาครัฐดานความม่ันคง สถาบันการเงิน และหนวยงานบังคับใชกฎหมายกับ

ประเทศท่ัวโลก 

 โครงการท่ี 3 พัฒนาศูนยขอมูลทรัพยสินของบุคคลลมละลาย (Data Center of Assets 

of Bankrupted Person) แบงเปน 4 ระยะ ดังนี้ 

• ระยะท่ี 1 มีระบบการเชื่อมโยงขอมูลระหวางนายทะเบียนภาครัฐ ธนาคารแหง

ประเทศไทย สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และสถาบันการเงินทุกประเภท เพ่ือใชในการสืบคนทรัพยสิน

ทุกประเภทของบุคคลท่ีถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดและลมละลาย 

• ระยะท่ี 2 เปนศูนยขอมูลทรัพยสินของบุคคลลมละลายท่ีเชื่อมโยงขอมูลภาครัฐ

และสถาบันการเงินในประเทศสมาชิกอาเซียน 
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• ระยะท่ี 3 เปนศูนยขอมูลทรัพยสินของบุคคลลมละลายท่ีเชื่อมโยงขอมูลภาครัฐ

และสถาบันการเงินในประเทศเอเชีย 

• ระยะท่ี 4 มีศูนยขอมูลทรัพยสินของบุคคลลมละลายท่ีเชื่อมโยงขอมูลภาครัฐ

และสถาบันการเงินในประเทศท่ัวโลก 

 โครงการท่ี 4 เรงรัดผลักดันทรัพยสินเพ่ือเสริมสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

แบงเปน 4 ระยะ ดังนี้ 

• ระยะท่ี 1 – 4 สามารถผลักดันจากการขายทอดตลาดทรัพยไดเพ่ิมข้ึน ลด

ปริมาณคดีท่ีคางดําเนินการ และกระจายเม็ดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจเพ่ือ

เสริมสรางศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 โครงการท่ี 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดี ประกอบดวย 

• การจัดทําบัญชีรายรับรายจาย 

• การบริหารจัดการคดีคางดําเนินการ 10 ป กําหนดการดําเนินการไว 4 ระยะ 

คือ ระยะท่ี 1 – 4 การดําเนินการบังคับคดีรวดเร็วข้ึน สงผลใหปริมาณคดีท่ี 

คางคาเวลาในการดําเนินการลดลง เจาหนี้ไดรับการชําระหนี้เร็วข้ึน 

แผนงานท่ี 6 พัฒนาโครงสรางและระบบบริหารจัดการเพ่ือบริการประชาชนของกระทรวง

ยุติธรรม ประกอบดวย 13 โครงการ กรมบังคับคดี มีสวนรับผิดชอบ 1 โครงการ คือ 

 โครงการปรับบทบาทและรูปแบบการใหบริการ (Business Model) ของกรมบังคับคดี

จากผูปฏิบัติงาน (Operator) เปนผูกํากับดูแล (Regulator) และริเริ่มหนวยงานบริการ

รูปแบบพิเศษ (SDU) แบงเปน 4 ระยะ ดังนี้ 

• ระยะท่ี 1 จัดตั้งหนวยนํารองบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) หรือหนวยบริการ

รูปแบบพิเศษ ในการบังคับหลักประกันของภาคเอกชนและใหบริการกับภาครัฐ

และภาคเอกชน 

• ระยะท่ี 2 จัดต้ังสํานักฝกอบรมผูทําหนาท่ีเปนเจาพนักงานบังคับคดีเอกชนและ

เจาพนักงานพิทักษทรัพย  ( Institute of Civil Enforcement Officer and 

Trustee) เพ่ือพัฒนาองคความรูบุคลากรและเพ่ือเสริมสรางความเปนมืออาชีพ 

แบงเปน 4 ระยะ 

o ระยะท่ี 2.1  

• มีกฎหมายรองรับการจัดตั้งสํานักฝกอบรมเปนหนวยงานพิเศษ SDU 

และจัดทําขอบังคับและมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือจัดตั้งหนวย 

SDU หรือหนวยบริการรูปแบบพิเศษ 
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• มีกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนาไปสูการเปนเจาพนักงาน

บั ง คับคดีและเจ าพนักงานพิ ทักษทรัพย เอกชน (Private Civil 

Enforcement Officer and Trustee)  

o ระยะท่ี 2.2 พัฒนาบุคลากรวิชาชีพเจาพนักงานบังคับคดีและเจา

พนักงานพิทักษทรัพยใหมีความเชี่ยวชาญและเปนมืออาชีพอยาง

ตอเนื่องดวยมาตรฐานแหงวิชาชีพเดียวกันเปนท่ียอมรับของประเทศ

สมาชิกอาเซียน 

o ระยะท่ี 2.3 มีกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของในการเปลี่ยนฐานะเจา

พนักงานบังคับคดีและเจาพนักงานพิทักษทรัพย ทําหนาท่ีในการกํากับ

ดูแล (Regulator) 

o ระยะท่ี 2.4 เปนศูนยกลางการพัฒนาเจาพนักงานบังคับคดีและเจา

พนักงานพิทักษทรัพยในอาเซียน โดยตั้งเปาหมายวา ปริมาณคดีคางใน

แตละปลดลงไมนอยกวารอยละ 20 จนกระท่ังเปนศูนย (Zero 

Backlog) 

จากแผนงานภายใตความเก่ียวของของยุทธศาสตรนี้ กรมฯ ตองจัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐาน รวมถึง

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับใหสามารถดําเนินงานไดตามแผนงานท่ีกําหนดไว 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กรมบังคับคดี มีสวนเก่ียวของในการสนับสนุน

ใหกระทรวงบรรลุเปาหมาย 2 เปาหมาย ดังนี้ 

เปาหมายท่ี 1 ประชาชนมีการรับรูและใชกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมากข้ึน 

เปาหมายท่ี 3 เสริมสรางความสามารถในการแขงขันและความเชื่อม่ันใหกับผูลงทุน 

กรมบังคับคดีกําหนดแผนงาน สนับสนุนยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กระทรวงยุติธรรม 3 แผนงาน ดังนี้  

แผนงานท่ี 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการ มีโครงการในการนําแผนสูการ

ปฏิบัติจํานวน 3 โครงการ ดังนี้ 

 โครงการยกระดบับริการประชาชนสูระบบบริการดิจิตัล  

 โครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส (NSWJ)  

 โครงการพัฒนาฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม 

แผนงานท่ี 2 สงเสริมบทบาทกระบวนการยุติธรรมไทยสูเวทีสากล มีโครงการในการนําแผนสูการ

ปฏิบัติจํานวน 3 แผนงานยอย/โครงการ ดังนี้ 

 โครงการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณท้ัง

ในประเทศและตางประเทศ และใหความรวมมือกับธนาคารโลก (WB) บรรษัทเงินทุน
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ระหวางประเทศ ( IFC)  องคกรระหวางประเทศตาง ๆ และคณะกรรมาธิการ

สหประชาชาติวาดวยการคาระหวางประเทศ (UNCITRAL) แบงเปน 4 ระยะ 

• ระยะท่ี 1 มีกิจกรรมและเปาหมาย ดังนี้ สรางความรวมมือทางวิชาการและการ

แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ ท้ังในประเทศและตางประเทศ เปน

ศูนยกลางการพัฒนาองคความรู และการศึกษาดูงานดานการบังคับคดีแพงและ

ลมละลายในอาเซียน ยกระดับงานบังคับคดีสูมาตรฐานสากลเปนท่ียอมรับของ

ประเทศสมาชิกอาเซียน 

• ระยะท่ี 2 มีกิจกรรมและเปาหมาย ดังนี้ จัดทําระบบการบังคับคดีรองรับการ

เปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบังคับคดีลมละลายขามชาติ และ

ยกระดับงานบังคับคดีสูมาตรฐานสากลเปนท่ียอมรับของกลุมประเทศเอเซีย 

• ระยะท่ี 3 – 4 ยกระดับงานบังคับคดีสูมาตรฐานสากลเปนท่ียอมรับของประเทศ

ท่ัวโลก 

แผนงานท่ี 3 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ โครงการพัฒนากฎหมาย กฎ

และระเบียบ ดานการบังคับคดีใหมีความทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับมาตรฐานสากล โดยพัฒนา

กฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการบังคับคดีใหมีความทันสมัย สอดคลองกับมาตรฐานสากล อนุสัญญา

ระหวางประเทศ และรายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมาย ROSC เพ่ือเปนปจจัยบวกตอการประเมินเพ่ือ

จัดอันดับของประเทศตามกรอบความยาก-งายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของ

ธนาคารโลก และสรางความเชื่อม่ันใหแกนักลงทุนในประเทศและตางประเทศ และชวยสงเสริมความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศใหอยูระดับสูงข้ึนและความนาสนใจในการลงทุนในประเทศไทย รวมท้ังการสราง

มูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศไดอยางม่ันคงและยั่งยืน 

จากแผนงานภายใตความเก่ียวของของยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ป นี้ กรมบังคับคดี 

ตองจัดเตรียมปรับปรุงกระบวนการทางการบังคับคดีเพ่ือใหรองรับการนําเทคโนโลยดีิจิทัล มาใชสนับสนุนการ

ทํางาน โครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล รองรับการขยายตัวสูการเชื่อมตอระดับประเทศ รวมถึงการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ใหสามารถดําเนินงานตอบสนองตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
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แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2562 - 2565) 

แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 

2562 - 2565) มีเปาหมายภาพรวมเปนการบริหารงานยุติธรรมท่ีมี 

ธรรมาภิบาล และโปรงใส และสังคมมีความสงบเรียบรอย ประชาชนมี

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยมียุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนากฎหมายและระบบบริหารงานยุติธรรม กําหนดแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง 

คือ  

1) แกไขปรับปรุงกฎหมายใหมีความทันสมัยและเปนธรรม 

2) พัฒนาระบบงานยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

3) พัฒนากลไกการชวยเหลือและการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 

4) พัฒนากระบวนการยุติธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การขับเคล่ือนกระบวนการยุติธรรมดวยดิจิทัล กําหนดแนวทางการพัฒนา 2 แนวทาง คือ 

1) พัฒนาระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงานและการบริหารราชการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

และการตัดสินใจ 

2) บูรณาการและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน และจัดใหมีศูนยกลางการแลกเปลี่ยนขอมูล

ดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม 
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แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 

ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา มีวัตถุประสงคเ พ่ือบูรณาการการ

ดําเนินการรวมกันระหวางภาครัฐ เอกชนและประชาชน กําหนด

หนวยงานหลักและหนวยงานการขับเคลื่อนกิจกรรมหรือโครงการท่ี

ชัดเจน มุงสูจุดหมายเดียวกันในลักษณะบูรณาการงบประมาณประจําป 

ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร มีความเก่ียวของกับการพัฒนาเทคโนโลยี

ดิจิทัลของกรมบังคับคดีใน 3 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการใหบริการแกประชาชนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบดวย 4 

มาตรการ ดังนี้ 

มาตรการท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการภาครัฐดวยเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีประชาชนเขาถึงงาย 

สะดวก ดวยการบูรณาการรวมกัน 

มาตรการท่ี 2 พัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัลภาครัฐเพ่ืออํานวยความสะดวกในการใหบริการ

ประชาชนรองรับวิถีชีวิตแนวใหม หรือรองรับตอสถานการณอุบัติใหมท่ีประเทศตองเผชิญ 

มาตรการท่ี 3 เพ่ิมสมรรถนะขีดความสามารถหนวยงานรัฐ สูการเปนองคกรดิจิทัล รองรับการ

พัฒนาระบบบริการเพ่ือศักยภาพการบริการประชาชน 

มาตรการท่ี 4 เพ่ิมความสามารถ ความม่ันคง ปลอดภัยในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ 

พรอมท้ังจัดหากลไกปองกันคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประชาชนในการรับบริการจากภาครัฐ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ผลักดันใหเกิดธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในทุกกระบวนการทํางานของภาครัฐ โดย

ใหความสําคัญกับการปรับปรุงกระบวนการทํางาน ใหสามารถบริการประชาชนและบริหารงานภายในอยาง

เต็มศักยภาพ ปรับปรุงแกไขกฎหมาย เพ่ือใหแลกเปลี่ยนขอมูลไดอยางถูกตองตามกรอบธรรมาภิบาลขอมูล

ภาครัฐ และใหประชาชนสามารถตรวจสอบการทํางานไดอยางโปรงใส ประกอบดวย 3 มาตรการ ดังนี้ 

มาตรการท่ี 1 จัดใหมีระบบดิจิทัลสนับสนุนการเปดเผย แลกเปล่ียน เช่ือมโยงขอมูลภาครัฐอยาง

บูรณาการ 

มาตรการท่ี 2 พัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับระบบดิจิทัลในการเชื่อมโยง เปดเผย 

และแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน ในการบริหารจัดการใหเกิดธรรมาภิบาล 

มาตรการท่ี 3 พัฒนากลไก การเปดเผยขอมูลการจัดซ้ือจัดจางใหโปรงใส มีมาตรการปองการการ

ทุจริตในทุกข้ันตอน 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนากลไกการมีสวนรวมของทุกภาคสวน รวมขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัล โดยผานการแสดง

ความคิดเห็น การออกกฎหมายสาธารณะ แกไขกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม ประกอบดวย 3 

มาตรการ ดังนี้ 

มาตรการท่ี 1 จัดใหมีระบบบริการดิจิทัล เปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดเสนอความคิดเห็นท่ีเปน

ประโยชนตอการพัฒนาประเทศ 

มาตรการท่ี 2 เปดเผยขอมูลหรือขาวสารสาธารณะของหนวยงานรัฐในรูปแบบและชองทางดิจทัิล 

เพ่ือใหประชาชนเขาถึงไดโดยสะดวก มีสวนรวมและตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐ 

มาตรการท่ี 3 จัดใหมีเวทีหรือชองทางดิจิทัลเพ่ือรับฟงความคิดเห็นในการกําหนดนโยบาย กฎหมาย 

กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลกับทุกภาคสวน 

จากยุทธศาสตรตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 เปนแนวทางในเชิง

สานตอนโยบายในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมบังคับคดี และสอดรับกับ (ราง) แผนพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570 ซ่ึงกําหนดวิสัยทัศน “บริการภาครัฐสะดวก โปรงใส ทันสมัย ตอบ

โจทยประชาชน” และยุทธศาสตรไว 4 ประเด็นคือ ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาบริการท่ีสะดวกและการเขาถึง

งายดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางมูลคาเพ่ิมและอํานวยความสะดวกแกภาคธุรกิจดวยเทคโนโลยี

ดิจิทัล ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและเปดเผยขอมูลของรัฐ และยุทธศาสตรท่ี 4 

บูรณาการขอมูลและกระบวนงานระหวางหนวยงานภาครัฐ เพ่ือการบริหารงานท่ียืดหยุนและคลองตัว 

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป พ.ศ. 2563 – 2567 สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มี

วิสัยทัศน “เปนเลิศดานการบริหารจัดการ เพ่ือผลักดันทุกภาคสวนใน

การขับเคลื่อนประเทศดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” กําหนด

เปาประสงคในการใหบริการใหทุกภาคสวนมีความเชื่อม่ันในการใช

เทคโนโลยีดิจิทัล และการบริหารราชการในองคกรมีประสิทธิภาพ

และธรรมาภิบาล และขับเคลื่อนภายใต 3 ยุทธศาสตร โดยกรมบังคับ

คดี ไดนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้ 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล และสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม กําหนดเปาประสงค ในการใหทุกภาคสวนไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กําหนดมาตรการ/กลยุทธ ดังนี้ 

1. สนับสนุนใหประชาชนเขาถึงขอมูลและบริการท่ีเทาเทียมโดยผานโครงขายท่ีท่ัวถึงและมี

ประสิทธิภาพดวยราคาท่ีเปนธรรม และจายได 

2. สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพ

ชีวิต 

3. บูรณาการการทํางานดานการพัฒนาดิจิทัลของหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังสวนกลางและภูมิภาค

ตลอดจนผลักดันการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมผานกลไกในระดับพ้ืนท่ี 

4. พัฒนานโยบาย แผน กรอบแนวทางและความรวมมือท้ังในประเทศและระหวางประเทศ เพ่ือ

พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ กําหนดเปาประสงคในการบริหาร

ราชการในองคกรมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล กําหนดมาตรการ/กลยุทธ ดังนี้ 

1. จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมท้ังระบบ

คลังขอมูล ระบบศูนยปฏิบัติการ รวมท้ังการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอรและ

เครือขายเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

2. เผยแพร ประชาสัมพันธการดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพ และยกระดับทักษะของบุคลากร 

4. สงเสริมการบริหารจัดการภาครัฐอยางมีธรรมาภิบาล 

5. ประสาน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด 

6. มีการใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญ (Big Data) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมความม่ันคงปลอดภัยและความเช่ือม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล กําหนด

เปาประสงคใหทุกภาคสวนมีความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล กําหนดมาตรการ/กลยุทธ ดังนี้ 

1. พัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ มาตรการ และมาตรฐานท่ีมีอยูในปจจุบันให

ทันสมัยและเอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

2. พัฒนานโยบาย แผน กรอบแนวทาง และความรวมมือท้ังในประเทศ และระหวางประเทศเพ่ือ

เสริมสรางความม่ันคงปลอดภัย และความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

3. สงเสริมใหเกิดความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอรและความเชื่อม่ันในการทําธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส 

4. เสนอแนะแนวนโยบาย การบริหารจัดการระบบสื่อสารในภาวะปกติและในภาวะวิกฤติ 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2566–2568 ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติท่ี

สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการ 5 ป พ.ศ. 2563-2567 สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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ในทุกประเด็น ท้ังดานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาสงเสริมการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ ดวย

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล ใหประชาชนเขาถึงบริการไดงาย มีความม่ันคงปลอดภัยและความเชื่อม่ัน

ในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

4.4.3 แผนระดับท่ี 3 แผนระดับกรมท่ีมีความเกี่ยวของกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี 

ระยะ 3 ป พ.ศ. 2566 - 2568 

จากแนวนโยบายแผนยุทธศาสตรระดับกรม กรมบังคับคดีไดนํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติ

ภารกิจรวมถึงการวางแผนในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชสนับสนุนการทําภารกิจ รวมขับเคลื่อนตอบสนอง

นโยบาย ประกอบดวย 

• แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2565) ของกรมบังคับคดี  

• แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของกรมบังคับคดี (พ.ศ. 2561-2565) 

• แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใตกรอบยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) 

มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

แผนปฏิบัติราชการรายปของกรมบังคับคด ี(พ.ศ. 2565) 

วิสัยทัศน กรมบังคับคดี "บังคับคดีดวยความเปนธรรม มุงสู

องคกรช้ันนําในระดับสากล บริการประชาชนอยางมีคุณภาพ" 

กรมบังคับคดีมุงปฏิบัติงานดวยความโปรงใส เปนธรรม มี

การบังคับใชกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับอยางเทาเทียมกัน มี

กระบวนงานการบังคับคดี การบริหารจัดการท่ีไดมาตรฐานสากล 

สรางการยอมรับท้ังในประเทศและในระดับสากล มีมาตรฐานการ

ใหบริการ ท้ังในสวนของกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 

ลักษณะรูปแบบการใหบริการ บุคลิกภาพของผูใหบริการ สามารถ

ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของประชาชน สราง

ความประทับใจใหกับประชาชน 
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พันธกิจ 

1. ใหบริการดานการบังคับคดีแพง คดีลมละลาย การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ การชําระบัญชีการวาง

ทรัพยและการไกลเกลี่ยภายหลังคําพิพากษา อยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เสมอภาค เปนธรรม

และตรวจสอบได 

2. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนางานบังคับคดีแพง คดีลมละลาย การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ การ

ชําระบัญชีการวางทรัพยและการไกลเกลี่ยภายหลังคําพิพากษา ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมท้ัง

พัฒนาระบบงานสนับสนุนใหทันสมัยและมีประสทิธิภาพ 

3. พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และคําสั่ ง  ท่ี เ ก่ียวของกับการบัง คับคดี ให ทันสมัยและเปน

มาตรฐานสากล 

4. สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือระหวางหนวยงานและองคการระหวางประเทศเพ่ือนําแนว

ปฏิบัติท่ีดีในดานการบังคับคดีมาพัฒนาการดําเนินงานบังคับคดีใหมีประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาองคกรและระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

ทันสมัยมาใชในการดําเนินการ 

6. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญ มีจิตสํานึกในการบริการอยางมี

คุณธรรม จริยธรรมและยดึหลักจรรยาบรรณวชิาชีพในการปฏิบัติงาน 

7. พัฒนาเครือขายและบูรณาการความรวมมือดานการบังคับคดีกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

8. เผยแพรความรูทางกฎหมายการบังคับคดี การวางทรัพย การไกลเกลี่ยภายหลังคําพิพากษา และ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ แกประชาชนไดเขาใจอยางท่ัวถึง 

คานิยมรวม "I AM LED" 

I คือ Integrity หมายถึง   มีความซ่ือสัตย 

A คือ Accountability หมายถึง   มีความรับผิดชอบ 

M คือ Management หมายถึง   การบริหารจัดการ 

L คือ Learning หมายถึง   การเรียนรูตลอดเวลา 

E คือ Excellence หมายถึง   มีความเปนเลิศ 

D คือ Digital หมายถึง   การใชเทคโนโลย ี

วัฒนธรรมองคกร  

“บริการดวยรอยยิ้ม บรหิารดวยหลักการ บริบาลดวยหลักธรรม”  

เปาหมายการใหบริการ 

"ประชาชนและผูมีสวนไดเสียไดรับบริการดานการบังคับคดี การไกลเกลี่ย และการวางทรัพย อยาง

สะดวก รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม" 
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ผูบริหารกรมบังคับคดีกําหนดนโยบาย และทิศทางการดําเนินงานตามกรอบยุทธศาสตรกรมบังคับคดี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกรมบังคับคดีสูการปฏิบัติ เพ่ือใหภารกิจของกรม

บังคับคดีบรรลุเปาหมาย โดยการยกระดับศักยภาพกระบวนการบังคับคดีและการใหบริการใหกับประชาชน

ภายใตพ้ืนฐานแนวคิด “Change Better To Be LED 5G” โดยไดกําหนดนโยบาย ทิศทางและเปาหมายใน

การดําเนินงานกรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไวดังนี ้

1. Growth Mindset พัฒนากรอบความคิดเ พ่ิมศักยภาพบุคลากร จัดทําระบบพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคลากรใหมีสมรรถนะใหม ๆ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ พัฒนา

ทักษะการคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค ภาวะผูนํา ทักษะดานดิจิทัลการบริหารจัดการ 

ตลอดจนปลูกฝงคานิยมการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ไม

เลือกปฏิบัติ มุงเนนใหความสําคัญในการใหบริการประชาชน  

2. Good Plan & Process วางแผนงานและกระบวนงานท่ีเปนเลิศ ปรับปรุงกระบวนการ 

กฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ และสรางนวัตกรรมการทํางานรูปแบบใหม เพ่ือใหเกิดความ

ยืดหยุนคลองตัว ทันสมัย รองรับการปฏิบัติงานรูปแบบดิจิทัล พรอมตอบสนองตอสถานการณท่ี

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

3. Good Communication & Collaboration เนนการสื่อสารเชิงรุก สรางการรับรู และบูรณา

การทํางานรวมกัน สรางการรับรู แบบ 2 ทาง ท้ังภายในและภายนอก ในการสรางการรับรูความ

เขาใจท่ีถูกตอง ผานสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบทันสมัย ใชภาษาเขาใจงาย พัฒนาชองทางการ

ประชาสัมพันธแบบออนไลนและออฟไลน 

4. Good Service ยกระดับคุณภาพการใหบริการประชาชน พัฒนาตอยอดและยกระดับการ

ใหบริการประชาชนอยางตอเนื่องผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) และศูนยบริการรวม 

(One Stop Service) มุงเนนคุณภาพการใหบริการตามมาตรฐานศูนยราชการสะดวก (GECC) 

5. Great Digital Organization พัฒนาสูความเปนองคกรดิจิทัล นําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาพัฒนา

ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสรางมูลคาทุกกระบวนการ 

แผนปฏิบัติราชการ ประกอบดวย 4 เรื่อง 12 แนวทาง ดังนี้ 

1. เสริมสรางภาพลักษณองคกรและยกระดับธรรมาภิบาล มี 3 แนวทาง ดังนี้ 

1) เพ่ิมระดับความเชื่อม่ันของผูมีสวนไดสวนเสียตอกระบวนการทํางาน 

2) เพ่ิมคุณคา การทํางานเพ่ือพัฒนาสูสังคมท่ีเปนธรรม 

3) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ สูสากล 

2. ขับเคลื่อนประชารัฐสูความเปนเลิศ มี 3 แนวทาง ดังนี้ 

1) สรางสัมพันธภาพความรวมมือภาคีเครือขายประชารัฐ 
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2) พัฒนากระบวนการสื่อสารและเสริมสรางการรับรูของประชาชน 

3) เพ่ิมศักยภาพองคกร 

3. เสริมสรางองคกรดิจิทัล มี 2 แนวทาง ดังนี้ 

1) ยกระดับองคกรสูความเปนเลิศ 

2) ยกระดับองคกรสูองคกร Digital (LED 4.0) 

4. พัฒนาบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ มี 4 แนวทาง ดังนี้ 

1) ยกระดับขีดความสามารถบุคลากร 

2) สรางแรงจูงใจและความผูกพันของบุคลากร 

3) เสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

4) ยกระดับองคกร สูองคกรแหงการเรียนรู 

จากแผนปฏิบัติราชการรายป กรมบังคับคดี (พ.ศ. 2565) ขางตน แสดงใหเห็นวากรมบังคับคดี มีแผนปฏิบัติ

การและแนวทางชัดเจนในการนํากรมบังคับคดีสูองคกรดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ ท้ังการเสริมทักษะดานดิจิทัล

การบริหารจัดการ การปฏิบัติงานรูปแบบดิจิทัล พัฒนาชองทางการประชาสัมพันธแบบออนไลน ยกระดับการ

ใหบริการประชาชนอยางตอเนื่องผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) เพ่ือมุงสูความเปนองคกรดิจิทัล 

สงผานนโยบายนี้สูแผนระดับปฏิบัติการดานดิจิทัล ท่ีตองจัดวางแนวทาง และโครงการใหสอดรับและ

ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมบังคับคด ี(พ.ศ. 2561 - 2565) 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565 เปน

แผนท่ีกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ

สนับสนุนภารกิจของกรมในงานบริหารและบริการดานงานบังคับคดี 

ภายใตวิสัยทัศน “บริหารงานบังคับคดีดวยเทคโนโลยีระดับสากล” 

ท่ีกําหนดยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ ท่ีสอดรับกับแนวทางตาม

แผนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของของกรมบังคับคดี ใหยุทธศาสตรในแผนงาน

ขางตนไดบรรลุวัต ถุประสงคตามความคาดหมายไดอย า ง มี

ประสิทธิภาพ โดยใชนวัตกรรมดิจิ ทัล ท่ีสอดคลองกับยุคสมัย 

พฤติกรรมการใชงานของผูมีสวนไดสวนเสีย กําหนดยุทธศาสตรไว 4 

ประเด็น ดังนี้ 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนการปฏิบัติงานและการใหบริการท่ัวถึง 

ม่ันคง และปลอดภั 

ยุทธศาสตรท่ี 2 เสริมสรางมาตรฐานและผลักดันการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือขับเคล่ือนกรม

บังคับคด ี

ยุทธศาสตรท่ี 3 มุงสูการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การปฏิบัติงาน และการ

บริการท่ีเปนเลิศ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาบุคลากรเขาสูยุคดิจิทัล 

ในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2566-2568 ฉบับใหมนี้ ยังคงสานตอแนว

ทางการดําเนินงานจากแผนเดิม ในการยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาระบบ

สารสนเทศ สรางนวัตกรรมการบริการ ในการปฏิบัติงานและการบริการท่ีตอบสนองความตองการของ

ผูรับบริการ และเสริมศักยภาพบุคลากรในทุกระดับในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการทําภารกิจ ใหเกิด

ประโยชนและคุณคาตอไป 

แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใตกรอบยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) 

แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใตกรอบ

ยุทธศาสตร  5 ป  (พ.ศ.  2561-2565) ท่ี กําหนดวิสัยทัศนดาน

ทรัพยากรบุคคล “ทันสมัย โปรงใส มืออาชีพ มุงสูการเปนองคกร

สมรรถนะสูง” ระบุถึงความคาดหวังของผูบริหารตอการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลไวในหลายประเด็น เชน บุคลากรทุกระดับตองไดรับ

การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mindset) ใหมีความเปน

ผูประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurship) เพ่ิมทักษะ/

สมรรถนะท่ีจําเปนในการสรางคุณคา (Public Value) และประโยชน

ใหแกประชาชน พัฒนาศักยภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของบุคลากรในสังกัดกรมบังคับคดีท้ังผูบริหารและผู

ปฏิบัติการ ในการใชงานระบบสนับสนุนปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและตอบสนองทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมกันสรางบรรยากาศการทํางานท่ีเปด

กวาง ไมยึดติดกับกรอบความคิดหรือรูปแบบการทํางานแบบเดิม  

ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. พัฒนาและวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความทันสมัย โปรงใส และมีประสิทธิภาพ 

2. เปนองคกรแหงการเรียนรู 

3. บริหารจัดการสมรรถนะบุคลากรเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ 

4. สรางความผูกพัน ใหความสําคัญกับคุณคาบุคลากร 
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จากวิสัยทัศน และยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมบังคับคดีภายใตกรอบยุทธศาสตร 5 ป 

(พ.ศ. 2561–2565) ถือเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในดานการใชเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการ

บริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมบังคับคดี ควบคูไปกับการปรับกระบวนการงานบังคับคดี เพ่ือใหเกิด

ประโยชนสูงสุดและสรางคุณคาในงานตอไป  

จากวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรดานดิจิทัลและขอมูลความสัมพันธระหวางแผนปฏิบัติการ

ดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2566-2568 กับแผนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับกรมบังคับคดีนั้น จะนําไปสูการกําหนด

ทิศทางการออกแบบและพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมบังคับคดี (บทท่ี 5) แนวทางการพัฒนาบุคลากร

ดานดิจิทัล (บทท่ี 6) และรายละเอียดโครงการท่ีควรดําเนินการในระยะ 3 ป เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตร

และกลยุทธดานดิจิทัลท่ีกําหนด (บทท่ี 7) 
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บทที่ 5 ภาพรวมสถาปตยกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมบังคับคด ี

ภาพรวมสถาปตยกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมบังคับคดี พิจารณาจากสถานภาพปจจุบันดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมฯ วิเคราะหความตองการดานเทคโนโลยีดิจิทัล กรอบเทคโนโลยี

ดิจิทัลในปจจุบัน เนื้อหาในบทนี้จะกลาวถึง ความตองการดานระบบสารสนเทศ แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง

ระบบสารสนเทศ การออกแบบระบบโครงสรางพื้นฐาน ระบบเครือขายสื ่อสารขอมูล การออกแบบการ

เชื่อมโยงระบบสารสนเทศกับหนวยงานภายใน และภายนอก ดังแสดงในหัวขอที่ 5.1-5.8 

5.1 การวิเคราะหความตองการดานระบบสารสนเทศ 

การวิเคราะหความตองการดานระบบสารสนเทศของกรมบังคับคดี ที่ปรึกษา มจธ. ไดทําการศึกษา

สถานภาพและความตองการดานระบบสารสนเทศในงานปจจุบันของกรมฯ โดยรวบรวมขอมูลที่ไดรับจาก 1) 

การสัมภาษณบุคลากรของกรมฯ ไดแก ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง และผูปฏิบัติทั้งในสวนกลางและ

สวนภูมิภาค รวมทั้งสัมภาษณบุคคลภายนอกที่มีสวนเก่ียวของกับการทํางานของกรมฯ 2) ขอมูลจากการศึกษา

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565 และ 3) ขอมูลจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดย

เทคนิค SWOT จากการวิเคราะห สามารถจัดกลุมระบบสารสนเทศของกรมฯ ตามการใหบริการและการ

ปฏิบัติงาน ออกเปน 4 กลุม ไดแก  

1) กลุมระบบสารสนเทศเพ่ืองานดานการบังคับคดี (Front-end Service)  

2) กลุมระบบสารสนเทศเพ่ืองานบริหารจัดการภายในองคกร (Back Office Service)  

3) กลุมระบบสารสนเทศเพ่ืองานบริการประชาชน (e-Service)  

4) กลุมระบบสารสนเทศเพ่ืองานแลกเปลี่ยนขอมูลกับระบบภายนอก (Exchange Service) 

ในแตละกลุมจะประกอบดวยระบบสารสนเทศที่เก่ียวของหลายระบบงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 

กลุมที่ 1 กลุมระบบสารสนเทศเพื่องานดานการบังคับคด ี(Front-end Service) 
 

ระบบสารสนเทศในกลุมนี้ เปนระบบสารสนเทศสําหรับใหบริการดานการบังคับคดีแพง คดี

ลมละลาย การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ การชําระบัญชี การวางทรัพยและการไกลเกลี่ยภายหลังคําพิพากษา แก

ประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียที่มาติดตอโดยตรงกับกรมบังคับคดีทั้งที่สวนกลางและสํานักงานบังคับคดี

จังหวัด/สาขา โดยมีเจาหนาที่ของกรมฯ ที่เปนผูปฏิบัติหนาที่ใหบริการตาง ๆ แกประชาชนตามที่กฎหมาย

กําหนด ระบบสารสนเทศในกลุมนี้เปนระบบที่มีผูใชงานหลัก คือ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของกรมฯ ซึ่งปฏิบัติ

หนาที่ทั้งในสวนกลางหรือที่สํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา ผูใชงานสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศในกลุมนี้

ไดโดยผานระบบเครือขายภายในของกรมฯ (Intranet) ตัวอยางของระบบสารสนเทศในกลุ มนี ้ ไดแก 
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ระบบงานบังคับคดีแพง ระบบงานบังคับคดีลมละลาย ระบบงานฟนฟูกิจการของลูกหนี้ เปนตน รายละเอียด

ของแตละระบบงาน จะกลาวในลําดับตอไป 

กลุมที่ 2 กลุมระบบสารสนเทศเพื่องานบริหารจัดการภายในองคกร (Back Office Service) 

ระบบสารสนเทศในกลุมนี้ เปนระบบสารสนเทศสําหรับเจาหนาที่ของกรมฯ ใชเพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการภายในขององคกร ระบบสารสนเทศในกลุมนี้มีผูใชงานหลักเปนเจาหนาที่

ผู ปฏิบัติงานของกรมฯ ซึ่งปฏิบัติหนาที ่อยูในสวนกลางของกรมฯ หรือที่สํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา 

ผูใชงานสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศในกลุมนี้ไดโดยผานระบบเครือขายภายในของกรมฯ (Intranet) 

ตัวอยางของระบบสารสนเทศในกลุมนี้ ไดแก ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Memo) ระบบบูรณาการการ

ใชงานระบบ Back Office กรมบังคับคดี ซึ ่งประกอบดวยระบบงานยอยหลายระบบ อาทิ ระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ระบบงานควบคุมพัสดุและครุภัณฑ และระบบงานการเงิน บัญชี และงบประมาณ เปนตน 

รายละเอียดของแตละระบบงาน จะกลาวในลําดับตอไป 

กลุมที่ 3 กลุมระบบสารสนเทศเพื่องานบริการประชาชน (e-Service) 

ระบบสารสนเทศในกลุมนี้ เปนระบบสารสนเทศสําหรับบุคคลภายนอก ไดแก ประชาชน ผูมีสวนได

สวนเสีย อาทิ โจทก ผูแทนโจทก เจาหนี้ ลูกหนี้ ผูที่ตองติดตอยื่นคํารองหรือทําธุรกรรมกับกรมบังคับคดีตามคําสั่ง

ศาลและตามสิทธิ/ภาระหนาที่ของตนผานทางระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet) โดยไมตองเดินทางมาติดตอท่ี

กรมบังคับคดีทั้งที่สวนกลางและสํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา ตัวอยางของระบบสารสนเทศในกลุมนี้ คือ ระบบ

ยื่นคํารองทางอิเล็กทรอนิกส (e-Filing) ระบบสารสนเทศในกลุมนี้มีสวนเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศในกลุมระบบ

สารสนเทศเพื่องานดานการบังคับคดี โดยเพิ่มชองทางในการใหบริการแกประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของ เพื่ออํานวยความสะดวกในการมาติดตอกับกรมฯ ระบบงานในกลุมนี้จะชวยลดจํานวนผูเดินทางมาติดตอ

โดยตรงที่สํานักงานฯ โดยการอนุญาตใหทําธุรกรรมหรอื ธุรกรรมบางสวนผานทางเว็บไซตหรือโมบายแอปพลิเคชันได 

เชน การยื่นคํารองตาง ๆ  อาทิ การยื่นคํารองบังคับคดีแพง การยื่นคําขอรับชําระหนี้บังคับคดีลมละลาย การยื่นคํา

ขอรับเงินผานบัญชีธนาคาร เปนตน การลงทะเบียนจองคิวดานการบังคบัคดีลวงหนา แทนการเดินทางมาติดตอดวย

ตนเอง ซึ่งผลของธุรกรรมเหลานี้ตองมีการเชื่อมโยงขอมูลกลับไปยังระบบงานหลักของกรมฯ โดยควรคํานึงถึงความ

ถูกตองครบถวนของขอมูล และเวลาที่เหมาะสมในการเชื่อมโยงขอมูลเพื่อลดภาระงานของระบบสารสนเทศโดยรวม 

รายละเอียดของระบบงานนี ้จะกลาวในลําดับตอไป 

กลุ มที ่ 4 กลุมระบบสารสนเทศเพื่องานแลกเปลี ่ยนขอมูลกับระบบภายนอก (Exchange 

Service) 

ระบบสารสนเทศในกลุมนี้ เปนระบบสารสนเทศที่พัฒนาเพื่อใชเชื่อมตอกับระบบสารสนเทศภายนอก

กรมบังคับคดี โดยเชื่อมโยงและแลกเปลี ่ยนขอมูลระหวางระบบสารสนเทศของกรมฯ และระบบสารสนเทศของ

หนวยงานอื่นที่เกี ่ยวของ ผูใชงานระบบสารสนเทศในกลุมนี้เปนระบบสารสนเทศภายนอกกรมฯ ที่ตองการเรียกใช
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บริการของระบบสารสนเทศภายในกรมฯ หรือเปนระบบสารสนเทศภายในกรมฯ ที่ตองการเรียกใชบริการของระบบ

สารสนเทศภายนอกกรมฯ ตัวอยางของระบบสารสนเทศในกลุมนี้ ไดแก ระบบตรวจลมละลาย ระบบเพื่อบูรณาการ

ฐานขอมูลดานการบังคับคดีกับหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก (ปจจุบัน ระบบดังกลาวอยูในระหวางการ

พัฒนา) เปนตน รายละเอียดของระบบงานนี้ จะกลาวในลําดับตอไป ลักษณะเฉพาะของระบบสารสนเทศในกลุมนี้คือ 

จะตองมีระบบเฝาระวังการติดตอสื่อสารระหวางระบบสารสนเทศทั้งสองฝงเพื่อปองกันไมใหภาระงานของระบบ

สารสนเทศจากฝงหนึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอการทํางานโดยปกติของระบบสารสนเทศอีกฝงหนึ ่ง เพื่อลด

ผลกระทบจากการที่ระบบงานใดระบบงานหนึ่งมีภาระงานมากเกินไป จนสงผลกระทบใหระบบงานไมสามารถ

ใหบริการตามปกติได การเชื่อมโยงระหวางระบบสารสนเทศของทั้งสองฝงนี้ ควรใชสถาปตยกรรมเชิงบริการ 

(Service-Oriented Architecture) ในการบริหารจัดการโดยใช Web Service เปนมาตรฐานในการติดตอสื่อสารและ

การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันเปนหลัก ตัวอยางระบบสารสนเทศของหนวยงานภายนอกที่ทางกรมฯ ตองมีการ

แลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ไดแก 

 ระบบเชื่อมโยงขอมูลกับสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  

 ระบบ Government e-Payment กระทรวงการคลัง 

 ระบบริหารทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

(สํานักงาน ก.พ.) 

 ระบบงานสารบรรณ (e-CMS 2.0) สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) 

 ระบบรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล (1111) สํานักนายกรัฐมนตร ี

กลุมระบบสารสนเทศทั้ง 4 กลุมขางตนสามารถจัดกลุมตามลักษณะของชองทางในการเขาถึง

ระบบได 3 รูปแบบ ไดแก 1) กลุมระบบสารสนเทศในเครือขายภายใน (Intranet) 2) กลุมระบบสารสนเทศใน

เครือขายภายนอก (Internet) และ 3) กลุมระบบสารสนเทศสําหรับระบบงานภายนอก (Extranet) โดยมี

รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 5.1 
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หมายเหตุ: *** หมายถึง ระบบที่อยูในระหวางการพัฒนา 

รูปที่ 5.1 ภาพรวมระบบสารสนเทศของกรมบังคับคดี 

จากรูปที่ 5.1 แสดงใหเห็นถึงกลุมระบบสารสนเทศที่สนับสนุนภารกิจในแตละดาน โดยมีระบบ

สารสนเทศที่มีการใชงานในปจจุบัน ระบบสารสนเทศที่อยูระหวางการตรวจรับ และระบบสารสนเทศที่อยู

ระหวางการพัฒนา ในแตละกลุมงานดังแสดงในตารางท่ี 5.1  

ตารางที่ 5.1 รายชื่อระบบสารสนเทศพรอมสถานะของระบบ 

ลําดับ ชื่อระบบสารสนเทศ/ระบบงาน ปที่เริ่มใชระบบ ระบบใหม ปรับปรุง คงเดิม 

กลุมที่ 1 ระบบสารสนเทศเพื่องานดานการบังคับคด ี(Front-end Service)  

1 ระบบงานบังคับคดลีมละลาย )เกา(  2541   √ 

2 ระบบวางทรัพย 2541   √ 

3 ระบบงานพิมพประกาศ 2545  
 

√ 

4 ระบบเดินหมายและประกาศ  2558  
 

√ 

5 ระบบงานบังคับคดลีมละลาย )ใหม(  2559  √  

6 ระบบงานฟนฟูกิจการของลูกหนี ้ 2562   √ 

7 ระบบประเมินราคาทรัพย 2562   √ 

8 ระบบงานบังคับคดีแพง 2557   √ √ 
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ลําดับ ชื่อระบบสารสนเทศ/ระบบงาน ปที่เริ่มใชระบบ ระบบใหม ปรับปรุง คงเดิม 

9 ระบบไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคด ี
2561 

 

 √  

กลุมที่ 2 ระบบสารสนเทศเพื่องานบริหารจัดการภายในองคกร (Back Office Service)  

10 ระบบเรียกรายงานแจสเปอร (Jaspersoft Report 

System) 

2560   √ 

11 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Memo) 2562   √ 

12 ระบบบูรณาการการใชงานระบบ Back Office  

กรมบังคับคด ีประกอบดวยระบบยอย ดังน้ี 

2565 √   

 - ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล    
 

 - ระบบงานควบคุมพัสดุและครุภณัฑ    
 

 - ระบบงานการเงิน บัญชี และงบประมาณ   
 

 

กลุมที่ 3 ระบบสารสนเทศเพื่องานบริการประชาชน (e-Service) 

13 ระบบคนหาทรัพยขายทอดตลาด 2545   √ 

14 ระบบรายงานผลการขายทอดตลาด 2548   √ 

15 ระบบสอบถามสถานะคด ี 2557   √ 

16 ระบบยื่นคําขอรับเงนิผานบญัชีธนาคาร (e-Filing) 2559  √  

17 ระบบประกาศเจาพนักงานพิทักษทรัพย 2560   √ 

18 ระบบตรวจสอบเจาของสํานวนคดลีมละลาย 2561   √ 

19 ระบบยื่นคําขอรับชําระหนี้ฟนฟูกิจการของลูกหนี ้ 

(e-Filing) 

2562  √  

20 ระบบศูนยกลางทรัพยสินลูกหนี ้ 2562   √ 

21 ระบบตรวจอายัดเงินในคด ี 2562   √ 

22 ระบบรับจองคิวดานการบังคบัคดลีวงหนา 2563   √ 

23 ระบบลงทะเบียนซื้อทรัพยลวงหนา 2563   √ 

24 ระบบงานลงมติฟนฟูกิจการลูกหนี ้ 2563   √ 

25 ระบบยื่นคํารองขอไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดี 

(e-Filing) 

2563  √  

26 ระบบขอรองเรยีน 2563   √ 

27 
ระบบยื่นคําขอรับชําระหนี้บังคับคดีลมละลาย  

(e-Filing) 

2564  √  

28 ระบบยื่นคํารองบังคับคดีแพง (e-Filing) 2564   √ 

29 ระบบถายทอดสดการประมูลทรัพย -   √ 
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ลําดับ ชื่อระบบสารสนเทศ/ระบบงาน ปที่เริ่มใชระบบ ระบบใหม ปรับปรุง คงเดิม 

30 ระบบเจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชน ระหวางพัฒนา √   

31 ระบบการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบผูทําแผน ระหวางพัฒนา √   

32 ระบบวางทรัพยอิเล็กทรอนิกส ระหวางพัฒนา √   

33 ระบบ e-Offering ระหวางพัฒนา √   

กลุมที่ 4 ระบบสารสนเทศเพื่องานแลกเปลี่ยนขอมูลกับระบบภายนอก (Exchange Service) 

34 ระบบตรวจลมละลาย (Web Service) 2562   √ 

35 ระบบเพื่อบูรณาการฐานขอมูลดานการบังคับคดีกับ

หนวยงานภายในและภายนอก 

ระหวางพัฒนา √   

หมายเหตุ : ความหมายของสถานะ 

คงเดิม หมายถึง ระบบเดิมที่มีอยูและยังใชงานอยู 

ปรับปรุง หมายถึง ระบบเดิมที่มีอยูแตตองมีการปรับปรุงเพ่ือใหสามารถเชื่อมตอกับระบบอื่น ๆ ที่จะพัฒนาใหม หรือ

เพ่ิมฟงกชันการทํางานอื่น ๆ 

ระบบใหม หมายถึง พัฒนาระบบใหมท่ีไมเคยมีมากอน 

5.1.1 กลุมที่ 1 กลุมระบบสารสนเทศเพื่องานดานการบังคับคดี (Front-end Service) 

กลุมระบบสารสนเทศสําหรับใหบริการดานการบังคับคดีแพง คดีลมละลาย การฟนฟูกิจการ

ของลูกหนี้ การชําระบัญชี การวางทรัพยและการไกลเกลี่ยภายหลังคําพิพากษา แกประชาชนหรือผูมี

สวนไดสวนเสียที่มาติดตอโดยตรงกับกรมบังคับคดีท้ังที่สวนกลางและสํานักงานบังคบัคดีจังหวัด/สาขา 

โดยมีเจาหนาที่ของกรมฯ ที่เปนผูปฏิบัติหนาที่ใหบริการตาง ๆ แกประชาชนตามที่กฎหมายกําหนด

ประกอบดวย 9 ระบบงาน ดังนี ้

1) ระบบงานบังคับคดีลมละลาย (เกา) 

2) ระบบวางทรัพย 

3) ระบบงานพิมพประกาศ 

4) ระบบเดินหมายและประกาศ  

5) ระบบงานบังคับคดีลมละลาย (ใหม) 

6) ระบบงานฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 

7) ระบบประเมินราคาทรัพย 

8) ระบบงานบังคับคดีแพง 

9) ระบบไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคบัคดี 

ระบบสารสนเทศดังกลาวมีรายละเอียดของแตละระบบงาน ดังแสดงในตารางที่ 5.2 
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ตารางที่ 5.2 รายละเอียดระบบงานกลุมที่ 1 กลุมระบบสารสนเทศเพ่ืองานดานการบังคับคดี (Front-end Service) 

ลําดับ ระบบงาน คําอธิบาย ผูใชงาน ปที่เร่ิมใชระบบ เชื่อมโยงกับระบบงาน DBMS บริษัทผูพัฒนา 

1 ระบบงานบังคับคดี

ลมละลาย (เกา) 

เพื่อใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยสามารถ

บริหารจัดการการบังคับคดีลมละลาย

ผานทางระบบไดตั้งแตคําสั่งพิทักษทรัพย 

จนถึงทําบัญช ีจายเงนิใหกับคูความ 

เจาพนักงานพิทักษทรัพย 2541 ระบบงานบังคับคดีแพง DB2 PCC 

2 ระบบวางทรัพย   2541    

3 ระบบงานพิมพประกาศ เพื ่อใหเจาหนาที ่ของหนวยงานพิมพ

ประกาศดําเนินการพิมพประกาศผาน

ระบบได 

เจาหนาที่หนวยงานพิมพ

ประกาศ 

2545 ระบบงานบังคับคดีแพง 

 

  

4 ระบบเดนิหมายและ

ประกาศ 

เพื่อใหเจาหนาที่กรมฯ ดําเนินการจัดสง

เอกสารและประกาศใหคูความได 

เจาหนาที่กรมฯ 2558 - ระบบงานบังคับคดี

ลมละลาย (ใหม) 

- ระบบงานบังคับคดีแพง 

Oracle CDG System 

5 ระบบงานบังคับคดี

ลมละลาย (ใหม)* 

เพื ่อใหเจ าพนักงานบังคับคดีสามารถ

บริหารจัดการการบังคับคดีลมละลาย

ผานทางระบบไดตั ้งแตหมายบังคับคดี 

จนถงึทําบัญชี จายเงินใหกับคูความได 

เจาพนักงานพิทักษทรัพย 2559 - ระบบยื่นคําขอรับชําระ

หนี้บังคับคดีลมละลาย 

(e-Filing) 

- ระบบศูนยกลางทรัพยสิน

ลูกหนี ้

- ระบบงานบังคับคดีแพง 

- ระบบเดินหมายและ

ประกาศ 

  

6 ระบบงานฟนฟูกิจการ

ของลูกหนี้ 

เพื่อใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยสามารถ

บริหารจัดการการฟนฟูกิจการของลูกหนี้

เจาพนักงานพิทักษทรัพย 2562   Oracle Bizpotential 
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ลําดับ ระบบงาน คําอธิบาย ผูใชงาน ปที่เร่ิมใชระบบ เชื่อมโยงกับระบบงาน DBMS บริษัทผูพัฒนา 

ผ านทางระบบไดตั ้งแตค ําสั ่งฟ  นฟูฯ 

จนถึงปดสํานวนได 

7 ระบบประเมินราคาทรัพย เพื่อใหเจาหนาที่สามารถบริหารจัดการ

การประเมินราคาทรัพยผานทางระบบได 

เจาหนาที่กรมฯ 2562 ระบบงานบังคับคดีแพง Oracle 2fellow 

8 ระบบงานบังคับคดีแพง เพื ่อใหเจาพนักงานบังคับคดีสามารถ

บริหารจัดการการบังคับคดีแพงผานทาง

ระบบไดตั้งแตหมายบังคับคดี จนถึงทํา

บัญชี จายเงินใหกับคูความได 

เจาหนาที่กรมฯ ดานการ

บังคับคดีแพง 

2557 - ระบบคลังขอมูล  

- ระบบสอบถามสถานะคดี  

- ระบบเดินหมายและ

ประกาศ 

- ระบบงานพิมพประกาศ  

- GDX (ขอมูลคน/ทรัพย) 

Oracle CDG System 

9 ระบบไกลเกลี่ยขอพิพาท

ชั้นบังคับคดี* 

เพื่อใหผูไกลเกลี่ยสามารถบริหารจัดการ

การไกลเกลี่ยฯ ผานทางระบบไดตั้งแต 

คําสั่งย่ืนคํารอง จนถึงสิ้นสุดกระบวนการ

ไกลเกลี่ยได 

เจาหนาที่ไกลเกลี่ย 2561   Oracle Bizpotential 

หมายเหต:ุ * หมายถึง ระบบงานดังกลาวอยูในระหวางการพัฒนาในระยะที่ 2 (Phase 2) 
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5.1.2 กลุมที่ 2 กลุมระบบสารสนเทศเพื่องานบริหารจัดการภายในองคกร (Back Office 

Service)  

กลุมระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริหารจัดการภายในกรมบังคับคดี เปนระบบสารสนเทศ

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในของกรมบังคับคดี ประกอบดวย 3 ระบบงาน ดังนี้ 

1) ระบบเรียกรายงานแจสเปอร (Jaspersoft Report System)  

2) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Memo) 

3) ระบบบูรณาการการใชงานระบบ Back Office กรมบังคับคด ี

 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ระบบงานควบคมุพัสดุและครุภัณฑ 

 ระบบงานการเงิน บัญชี และงบประมาณ 

ระบบสารสนเทศดังกลาวมีรายละเอียดของแตละระบบงาน ดังแสดงในตารางที่ 5.3 
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ตารางที่ 5.3 รายละเอียดระบบงานกลุมที่ 2 กลุมระบบสารสนเทศเพ่ืองานบริหารจัดการภายในองคกร (Back Office Service) 

ลําดับ ระบบงาน คําอธิบาย ผูใชงาน ปที่เร่ิมใชระบบ เชื่อมโยงกับระบบงาน DBMS บริษัทผูพัฒนา 

1 ระบบเรียกรายงาน

แจสเปอร (Jaspersoft 

Report System) 

เพื ่อใหเจ าหนาที ่กรมฯ ออกรายงาน 

รวมถึงสถิติตาง ๆ ที ่เกี ่ยวของกับการ

บังคับคดีแพง 

เจาหนาที่กรมฯ 2560 ระบบงานบังคบัคดีแพง No DB IT-LED 

2 ระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส (e-Memo) 

เพื ่อใหเจ าหนาที ่กรมฯ ลงรับหนังสือ 

รวมถึงเอกสารตาง ๆ ที ่ส งมายังกรม

บังคับคดี และสงต อใหกับหนวยงาน

ภายในกรมที่เกี่ยวของได รวมถึงการออก

เลขหนังสือ เพื่อสงเอกสารจากกรมฯ ไป

ใหหนวยงานภายนอกได 

เจาหนาที่กรมฯ 2562 - ระบบงานสารบรรณ  

(e-CMS 2.0) สพร.  

- ระบบบูรณาการการใช

งานระบบ Back Office 

กรมบังคับคด ี

MS SQL 

Server 

Bizpotential 

3 ระบบบูรณาการการใชงาน

ระบบ Back Office กรม

บังคับคด*ี* 

เพ่ือใหเจาหนาที่กรมฯ บันทึกและจัดการ

ขอมูลบุคลากร ขอมูลเครื่องราชอิสริยา-

ภรณ ขอมลูพัสดุและครภุัณฑ รวมถึง 

การเงิน งบประมาณของกรมบังคบัคดี

ผานระบบได 

เจาหนาที่กรมฯ 2565 - ระบบ DPIS สํานักงาน 

ก.พ. 

- ระบบงานบังคับคดีแพง  

- ระบบงานบังคับคดี

ลมละลาย (ใหม) 

 Bizpotential 

หมายเหต:ุ ** หมายถึง ระบบงานดังกลาวอยูในระหวางการตรวจรับ 

 IT-LED หมายถึง ศูนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 
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5.1.3 กลุมที่ 3 กลุมระบบสารสนเทศเพื่องานบริการประชาชน (e-Service) 

กลุมระบบสารสนเทศเพื ่องานบริการประชาชน (e-Service) พัฒนาในรูปแบบของ Self-

service โดยที่ประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียสามารถดําเนินการไดเอง ไมจําเปนตองเดินทางมา

ติดตอหรือรับบริการที่กรมบังคับคดี ประกอบดวย 21 ระบบงาน ไดแก  

1) ระบบคนหาทรัพยขายทอดตลาด 

2) ระบบรายงานผลการขายทอดตลาด 

3) ระบบสอบถามสถานะคด ี

4) ระบบยื่นคําขอรับเงินผานบัญชีธนาคาร (e-Filing) 

5) ระบบประกาศเจาพนักงานพิทักษทรัพย 

6) ระบบตรวจสอบเจาของสํานวนคดีลมละลาย 

7) ระบบยื่นคําขอรับชําระหนี้ฟนฟูกิจการของลูกหนี้ (e-Filing) 

8) ระบบศูนยกลางทรัพยสินลูกหนี้ 

9) ระบบตรวจอายัดเงินในคด ี

10) ระบบรับจองคิวดานการบังคับคดีลวงหนา 

11) ระบบลงทะเบียนซื้อทรัพยลวงหนา 

12) ระบบงานลงมติฟนฟูกิจการลูกหนี้ 

13) ระบบยื่นคํารองขอไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี (e-Filing) 

14) ระบบขอรองเรียน 

15) ระบบยื่นคําขอรับชําระหนี้บังคบัคดีลมละลาย (e-Filing) 

16) ระบบยื่นคํารองบังคับคดีแพง (e-Filing) 

17) ระบบถายทอดสดการประมูลทรัพย 

18) ระบบเจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชน 

19) ระบบการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบผูทําแผน 

20) ระบบวางทรัพยอิเล็กทรอนิกส 

21) ระบบ e-Offering 

ระบบสารสนเทศดังกลาว มีรายละเอียดของแตละระบบงาน ดังแสดงในตารางที่ 5.4 



 แผนปฏิบัตกิารดิจิทัล กรมบังคับคด ีระยะ 3 ป พ.ศ. 2566-2568 

 

 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคบัคดี พ.ศ. 2566–2568 หนาที่ 5 - 12
 

ตารางที่ 5.4 รายละเอียดระบบงานกลุมที่ 3 กลุมระบบสารสนเทศเพ่ืองานบริการประชาชน (e-Service) 

ลําดับ ระบบงาน คําอธิบาย ผูใชงาน ปที่เร่ิมใชระบบ เชื่อมโยงกับระบบงาน DBMS บริษัทผูพัฒนา 

1 ระบบคนหาทรัพยขาย

ทอดตลาด 

เพื่อใหประชาชนสามารถคนหาทรัพยที่

อยูระหวางจําหนายไดทั่วประเทศ 

ประชาชน 2545 - ระบบพิมพประกาศ 

- ระบบรายงานผลการขาย

ทอดตลาด (เชื่อมรับผล

การขายจากระบบ

รายงานผลการขาย

ทอดตลาด)  

MS SQL 

Server 

IT-LED 

2 ระบบรายงานผลการขาย

ทอดตลาด 

เพื ่อใหประชาชนสามารถคนหาผลการ

ขายทอดตลาดแตละทรัพยได 

ประชาชน 2548 - ระบบคนหาทรัพยขาย

ทอดตลาด 

- ระบบงานบังคับคดีแพง 

Oracle IT-LED 

3 ระบบสอบถามสถานะคด ี เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถติดตาม

การดําเนินการดานการบังคับคดีแพง/

ตรวจสอบบุคคลลมละลาย/ฟ นฟูฯ/ดู

คําสั่งเจาพนักงานพิทักษทรัพยได 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 2557 ระบบงานบังคับคดีแพง Oracle CDG System 

4 ระบบยื่นคําขอรับเงินผาน

บัญชีธนาคาร (e-Filing) 

เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถยื่นคํา

ขอรับเงินผานบัญชีธนาคารได 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 2559 ระบบงานบังคับคดลีมละลาย 

(เกา) 

Oracle IT-LED 

5 ระบบประกาศเจาพนักงาน

พิทักษทรัพย 

เพื่อใหประชาชนสามารถคนหาคําสั่งเจา

พนักงานพิทักษทรัพยได 

ประชาชน 2560 ระบบงานบังคบัคดลีมละลาย 

(ใหม) - (เกา) 

Oracle IT-LED 

6 ระบบตรวจสอบเจาของ

สํานวนคดลีมละลาย 

เพื่อใหประชาชนสามารถคนหาเจาของ

สํานวนบังคับคดีลมละลายได 

ประชาชน 2561 ระบบงานบังคบัคดลีมละลาย 

(ใหม) 

Oracle IT-LED 
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ลําดับ ระบบงาน คําอธิบาย ผูใชงาน ปที่เร่ิมใชระบบ เชื่อมโยงกับระบบงาน DBMS บริษัทผูพัฒนา 

7 ระบบยื่นคําขอรับชําระหนี้

ฟนฟูกิจการของลูกหนี้  

(e-Filing) 

เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถยื่นคํา

ขอรับชําระหนี้ได 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 2562 ระบบงานฟนฟูกิจการของ

ลูกหนี ้

Oracle Bizpotential 

8 ระบบศูนยกลางทรัพยสิน

ลูกหนี ้

เพื ่อใหเจ าพนักงานพิทักษทร ัพยท ํา

หนังสือแจงนายทะเบียน 

ผูที่รับคําสั่งพิทักษทรัพย 2562 ระบบงานบังคับคดลีมละลาย 

(ใหม) 

 Bizpotential 

9 ระบบตรวจอายัดเงนิในคด ี เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถคนหา

และตรวจสอบขอมูลอายัดเงนิในคดีได  

ผูมีีสวนไดเสีย 2562 ระบบงานบังคับคดีแพง  sycab 

10 ระบบรับจองคิวดานการ

บังคับคดีลวงหนา 

เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถขอจอง

คิวนัดการบังคับคดีเพื่อใหเจาหนาที ่ได

จัดหาสํานวนเพ่ือใหบริการไดทันท ี

ผูมีสวนไดสวนเสีย 2563 ระบบงานบังคับคดีแพง Oracle Bizpotential 

11 ระบบลงทะเบียนซื้อทรัพย

ลวงหนา 

เพื่อใหประชาชนสามารถลงทะเบียนเขา

ประมูลทรัพยไดโดยลดขั้นตอนการตรวจ

บุคคลลมละลาย/รับมัดจํา 

ประชาชน 2563 - ระบบงานบังคับคดีแพง 

- ระบบคนหาทรัพยขาย

ทอดตลาด  

Oracle IT-LED 

12 ระบบงานลงมติฟนฟู

กิจการลูกหนี ้

เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถลงมติ

ผานทางระบบอิเล็กทรอนิกสได 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 2563 ระบบงานฟนฟูกิจการของ

ลูกหนี ้

Oracle Bizpotential 

13 ระบบย่ืนคํารองขอไกล

เกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี 

(e-Filing) 

เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถยื่นคํา

รองขอไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดีได 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 2563 ระบบไกลเกลี่ยขอพิพาท 

ชั้นบังคับคดี 

Oracle Bizpotential 

14 ระบบขอรองเรยีน เพื่อใหประชาชนสามารถรองเรียนและ

เจ าหนาที ่สามารถบริหารจัดการขอ

รองเรียนได 

ประชาชน/ฝายเลขาฯ 2563 ระบบรับเรื่องรองเรยีนของ

สํานักนายกรัฐมนตรี  

Oracle Bizpotential 
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ลําดับ ระบบงาน คําอธิบาย ผูใชงาน ปที่เร่ิมใชระบบ เชื่อมโยงกับระบบงาน DBMS บริษัทผูพัฒนา 

15 ระบบย่ืนคําขอรับชําระหนี้

บังคับคดีลมละลาย  

(e-Filing) 

เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถยื่น คํา

ขอรับชําระหนี้/วางคาใชจายได 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 2564 ระบบงานบังคับคดลีมละลาย 

(ใหม) 

DB2 PCC 

16 ระบบย่ืนคํารองบังคับคดี

แพง (e-Filing) 

เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถยื่นคํา

รองขอยึดทรัพย/อายัดทรัพย/วางเงิน

คาใชจายเพิ ่ม/มอบอํานาจ/นําสงเงิน

อายัดผานทางอิเล็กทรอนิกส โดยไม

จําเปนตองเดินทางมายังสํานักงานบังคับ

คดีแพงกรุงเทพมหานคร/จังหวัด/สาขา 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 2563 (นํารอง)/

2564 

- ระบบงานบังคับคดีแพง Oracle Bizpotential 

17 ระบบถายทอดสดการ

ประมลูทรัพย 

เพื ่อให ประชาชนสามารถรับชมการ

ถายทอดสดการประมูลทรัพยท ั ้ง 52 

แหงได 

ประชาชน    MongoDB UIH 

18 ระบบเจาพนักงานพิทักษ

ทรัพยเอกชน*** 

เพื่อใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชน

มาด ําเน ินการแทน ระบบนี ้ใช ก ํากับ

เอกสาร ตรวจสอบสถานะ อบรมเจา

พนักงานพิทักษทร ัพยเอกชน (อยู ใน

ระหวางแกกฎหมาย) 

เจาพนักงานพิทักษทรัพย ระหวางพัฒนา  

  

  

19 ระบบการออกใบอนุญาต

และการตรวจสอบผูทํา

แผน*** 

เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถยื่นขอ

จดทะเบียนเปนผู บริหารแผน/ทําแผน

ฟนฟูกิจการลูกหนี้หรือขึ้นทะเบียนได  

ผูมีสวนไดสวนเสีย ระหวางพัฒนา - ระบบงานฟนฟูกิจการ

ของลูกหนี้ 

- ระบบยื่นคําขอรับชําระ

หนี้ฟนฟูกิจการของ

ลูกหนี้ (e-Filing) 
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ลําดับ ระบบงาน คําอธิบาย ผูใชงาน ปที่เร่ิมใชระบบ เชื่อมโยงกับระบบงาน DBMS บริษัทผูพัฒนา 

20 ระบบวางทรัพย

อิเล็กทรอนิกส*** 

เพื ่อใหประชาชนสามารถยื่นคํารองขอ

วางทร ัพยผ านระบบได  และรองรับ

กระบวนการวางทรัพย  

ประชาชน ระหวางพัฒนา    

21 ระบบ e-Offering*** เพื่อใหประชาชนสามารถประมูลทรัพย

หรือซื ้อทรัพยออนไลน รวมถึงการซื้อ

ทรัพยลวงหนาทั ้งสังหาริมทรัพยและ

อสังหาริมทรัพย รองรับกระบวนการขาย

ทอดตลาดทรัพยสิน 

ประชาชน ระหวางพัฒนา    

หมายเหต:ุ *** หมายถึง ระบบงานดังกลาวอยูในระหวางการพัฒนา 

IT-LED หมายถึง ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 
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5.1.4 กลุมที่ 4 กลุมระบบสารสนเทศเพื่องานแลกเปลี่ยนขอมูลกับระบบภายนอก (Exchange 

Service)  

กลุมระบบสารสนเทศเพื ่องานแลกเปลี่ยนขอมูลกับระบบภายนอก (Exchange Service) 

ประกอบดวย 2 ระบบงาน ดังนี้  

1) ระบบตรวจลมละลาย  

2) ระบบเพ่ือบูรณาการฐานขอมูลดานการบังคับคดีกับหนวยงานภายในและภายนอก 

สําหรับหนวยงานที่กรมบังคับคดีมีการทําขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการแลกเปลี่ยน

ขอมูลกับระบบงานของหนวยงานภายนอก มตีัวอยางดังนี้  

(1) ระบบเชื่อมโยงขอมูลกับสํานักบริหารการทะเบียน (กรมการปกครอง)  

(2) ระบบตรวจสอบทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

(3) ระบบริหารทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) 

(4) ระบบ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

(สํานักงาน ก.พ.)  

(5) ระบบการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ ของสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

(6) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) กระทรวงการคลัง  

(7) ระบบจัดซื้อจัดจาง (e-GP) กรมบัญชีกลาง  

(8) ระบบรับผิดทางละเมิด กรมบัญชีกลาง  

(9) ระบบประกาศราชกิจจานุเบกษา สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา  

(10) ระบบงานสารบรรณ (e-CMS 2.0) สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

(สพร.) 

(11) ระบบรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล (1111) สํานักนายกรัฐมนตร ี

ระบบสารสนเทศดังกลาวมีรายละเอียดของแตละระบบงาน ดังแสดงในตารางท่ี 5.5 
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ตารางที่ 5.5 รายละเอียดระบบงานกลุมที่ 4 กลุมระบบสารสนเทศเพ่ืองานแลกเปลี่ยนขอมูลกับระบบภายนอก (Exchange Service) 

ลําดับ ระบบงาน คําอธิบาย ผูใชงาน ปที่เร่ิมใชระบบ เชื่อมโยงกับระบบงาน DBMS บริษัทผูพัฒนา 

1 ระบบตรวจลมละลาย 

(Web Service) 

เพื ่อใหหนวยงานภายนอกที่มีขอตกลง

ความร วมม ือ (MoU) สามารถเขามา

ตรวจสอบขอมูลบุคคลลมละลายผาน

ระบบได 

หนวยงานทีล่งนาม MoU  

กับกรมบังคับคด ี

2562 ระบบงานบังคับคดลีมละลาย 

(ใหม) 

 Sycab 

2 ระบบเพื่อบูรณาการ

ฐานขอมูลดานการบังคับ

คดีกับหนวยงานภายใน

และภายนอก*** 

เพื ่อให ผ ู ม ีส วนไดส วนเส ีย สามารถ

ตรวจสอบขอมูลคน ขอมูลทรัพย ขอมูล

บุคลากรของกรมที่เกี ่ยวของกับคดี ทั้ง

สํานวนคดีแพง สํานวนคดีลมละลาย การ

ฟนฟูกิจการลูกหนี้ ผานระบบได 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ระหวางพัฒนา - ระบบงานบังคับคดีแพง  

- ระบบงานบังคับคดี

ลมละลาย (ใหม) 

- ระบบงานฟนฟูกิจการ

ของลูกหนี้ 

- ระบบบูรณาการการใช

งานระบบ Back Office 

กรมบังคับคด ี

- ระบบ DPIS 

 Bizpotential 

หมายเหต:ุ *** หมายถึง ระบบงานดังกลาวอยูในระหวางการพัฒนา 
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5.1.5 แนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศของกรมบังคับคด ี 

1. การปรับปรุงกระบวนการทํางาน รวมถึงการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ปฏิบัติ 

เพื่อใหการปฏิบัติงานโดยใชระบบสารสนเทศมีความคลองตัว สะดวก และรวดเร็ว 

การดําเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศ ควรใหความสําคัญกับการออกแบบ

กระบวนการทํางาน (Business Process) รวมกันและการปรับปรุงกฎหมาย คําสั่ง ระเบียบปฏิบัติที่

เกี ่ยวของ เพื ่อใหสามารถปฏิบัติงานไดจริง ลดขั ้นตอนการดําเนินการตาง ๆ ใหเหมาะสมกับ

สถานการณประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติที่ทางกรมบังคับคดี ใหบริการ

ประชาชน ผูมีสวนไดเสีย เพื่อใหไดรับความสะดวกมากขึ้น รวมถึงการประชาสัมพันธเชิงรุก ถึงการ

เปลี ่ยนแปลงขั้นตอน การบริการตาง ๆ การแนะนํา อบรม การใชงานระบบสารสนเทศของกรม

บังคับคดีอยางตอเนือ่งและเขาถึงทุกกลุมเปาหมาย  

2. การบูรณาการขอมูลรวมกันระหวางระบบสารสนเทศของกรมและระบบสารสนเทศ

ของหนวยงานภายนอก 

การปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศใหสามารถใชขอมูลรวมกันได หรือเชื่อมโยง

ขอมูลระหวางระบบสารสนเทศกันได โดยอยู ภายใตการดูแลและกํากับของศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร จะตองมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเพื่อใชเทคโนโลยี Web Service หรือ 

API และควรมีการปรับปรุงระบบใหเกิดการใชฐานขอมูลกลาง (Master Data) การกําหนดมาตรฐาน

การเชื่อมโยงขอมูลที่ชัดเจน รวมถึงการกําหนดมาตรฐานอ่ืน ๆ การกําหนดสิทธิการเขาใชงาน เพ่ือให

ระบบสามารถทํางานรวมกันได และทําใหระบบสารสนเทศของกรมฯ มีความสมบูรณเกิด

ประสิทธิภาพ ลดงานที่ซํ ้าซอนและเกิดขอมูลที่สอดคลองกันในแตละระบบ ดานการแลกเปลี่ยน

ขอมูลและการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานภายนอก จะตองมีการปรับปรุงระบบของหนวยงาน

ภายนอกที่ตองการใชประโยชนจากขอมูลของกรมบังคับคดี โดยกรมบังคับคดีจะตองแจงมาตรฐาน

ของการเชื่อมโยงขอมูล ทั้งโครงสรางพื้นฐานโปรโตคอล การเขารหัส การกําหนดขอกําหนดการใช

บริการเว็บ (Web Service Description Language) เพื่อใหหนวยงานภายนอกปรับปรุงโปรแกรม

ของตน ตามมาตรฐานการเชื่อมโยงขอมูลที่กําหนดไว 

3. การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและการใหบริการ  

การนําเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) ดานกระบวนการทํางาน

อัตโนมัติ (Robotic Process Automation) มาชวยในกระบวนการทํางานในสวนที่ทราบขั้นตอน

ชัดเจน หรือเปนลักษณะงานที่เปนรูทีน (Routein) ใหซอฟตแวรชวยทํางานใหอัตโนมัติ รวมถึงการ

รวบรวมองคความรูตาง ๆ โดยใชหลักการของ Machine Learning เพื่อใชในการสรางกฎเกณฑ  
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ตาง ๆ ที่เปนองคความรูซอนอยูในระบบสารสนเทศปจจุบัน เพื่อใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ใหมที่บรรจุองคความรูที่ถอดมาไดจาก Machine Learning ใหเปนระบบที่ชาญฉลาดขึ้น  

5.2 ศูนยคอมพิวเตอรหลัก 

ศูนยคอมพิวเตอรหลัก (Data Center) ของกรมบังคับคดีตั้งอยูที ่อาคารอสีติพรรษ ชั้น 3 โดยแบง

พื้นที่ของหองออกเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ สวนของหองสําหรับระบบไฟฟา และสวนของหองสําหรับอุปกรณ

เครือขายกับเครื ่องคอมพิวเตอรแมข าย ซึ ่งเมื ่อสํารวจระบบไฟฟาจาก UPS ไปถึงตู  Rack ของเครื ่อง

คอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขาย ยังคงเปนการออกแบบระบบไฟฟาเปนแบบ Parallel โดยมีการเดิน

สายไฟฟาจาก UPS 2 เครื่องมารวมกันที่ตูควบคุมแลวจึงเดินสายไฟฟากระจายไปยังตู Rack ซึ่งทําใหระบบ

ไฟฟามีความมั่นคงพอสมควร แตเมื่อพิจารณาความตองการของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายปจจุบันที่จะมีการ

ออกแบบระบบไฟฟาภายในเครื่องที่รองรับแหลงจายไฟ 2 แหลงเพ่ือความมั่นคงในดานระบบไฟฟา ดังนั้นกรมฯ 

ควรมีการปรับปรุงระบบไฟฟาจาก UPS แยกออกเปน 2 เสนทาง โดย UPS แตละเครื่องจะมีการเดินสายสง

ไฟฟาเปนแหลงที่ 1 กับแหลงที่ 2 ไปยังตู Rack สําหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายอุปกรณเครือขาย 

แตละตู เพ่ือทําใหมีระบบไฟฟาเปนแบบ 2 แหลงจาย ซึ่งจะทําใหระบบไฟฟาที่มีความมั่นคงดียิ่งข้ึน 

ในสวนของการแบงพื้นที่ในหองศูนยคอมพิวเตอรหลัก มีการรวมในสวนของอุปกรณเครือขายและ

เครื่องคอมพิวเตอรแมขายของกรมฯ และของผูใหบริการจากภายนอก อยูในพ้ืนที่ทางกายภาพเดียวกันโดยเมื่อ

พิจารณาตามมาตรฐานการออกแบบศูนยคอมพิวเตอรหลักแลว จะทําใหมีความเสี่ยงตอความมั ่นคงทาง

กายภาพที่จะมีผูใหบริการจากภายนอกสามารถเขาถึงพื้นท่ีในหองศูนยคอมพิวเตอรหลักได ดังนั้นจึงควรมีการ

ปรับปรุงหองศูนยคอมพิวเตอรหลัก โดยการขยายพื้นที่สําหรับติดตั้งอุปกรณที่มาจากหนวยงานภายนอกเพ่ือ

ทําใหระบบรักษาความมั ่นคงทางกายภาพอยู ในเกณฑมาตรฐาน และเปนการขยายพื้นที ่ในหองศูนย

คอมพิวเตอรหลักใหเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเพื่อรองรับการขยายระบบ 

5.3 การออกแบบระบบโครงสรางพื้นฐานแมขายและสนับสนุนการทํางาน  

ปจจุบันกรมบังคับคดีมีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใชงานอยูจํานวนหนึ่ง แตก็ยังไมครอบคลุมการใชงาน

พื้นฐานที่จําเปนเพื่อรองรับการบริการที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นแผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับนี้จึงไดวางแผนในการ

จัดหาและพัฒนาระบบแมขายเพื่อใหครอบคลุมกับความตองการใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยแมขายที่

สําคัญซึ่งกรมบังคบัคดีควรมีใชงาน มีรายละเอียดตอไปนี ้

5.3.1 Cloud Computing และ Virtualization 

การบริหารทรัพยากรในศูนยคอมพิวเตอร (Data Center) ในปจจุบันมี 2 แนวทาง คือ การ

ขยายตัวในแนวดิ่ง (Vertical Scale) เปนการใชเครื่องคอมพิวเตอรแมขายขนาดใหญที่สามารถรองรับงาน

จํานวนมาก และการขยายตัวในแนวราบ (Horizontal Scale) ซึ่งเปนการใชเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
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ขนาดเล็กจํานวนหลาย ๆ เครื่องมาทํางานรวมกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบโดยใชระบบ Cloud 

หรือระบบ Virtualization มาชวยในการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอรแมขายทั้งสองแนวทางมีทั้งขอดี

และขอเสียที่แตกตางกัน การขยายตัวในแนวดิ่งมีขอดีในเรื่องการจัดการและการรักษาความมั่นคงที่งาย

กวา แตมีตนทุนในการขยายระบบที่สูง และมีขอจํากัดในการขยายตัว นอกจากนี้ยังมีขอจํากัดในเรื่อง

เสถียรภาพ (Reliability) ของระบบ สวนการขยายตัวในแนวราบนั้น มีความซับซอนในการบริหารและการ

รักษาความมั่นคงที่สูงกวา แตมีขอดีที่ตนทุนในการขยายระบบตํ ่ากวาและไมมีขอจํากัดในทางทฤษฎี 

เนื่องจากใชเครื่องคอมพิวเตอรแมขายหลาย ๆ เครื่องมาทํางานรวมกัน จึงสามารถกระจายความเสี่ยง ทํา

ใหเสถียรภาพโดยรวมสูงกวา 

ปจจุบัน Cloud Computing เปนเทคโนโลยีที่ถูกนํามาใชในการบริหารศูนยคอมพิวเตอรขนาด

ใหญ เนื่องจากมีคุณลักษณะที่เปนประโยชนตอการบริหารศูนยคอมพิวเตอรดังนี้ 

 On-demand Self-Service ความสามารถในการจ ัดสรรทร ัพยากร เช น หนวย

ประมวลผล หนวยความจําหลัก หนวยความจําสํารอง และความเร็วของชวงสัญญาณ

สื่อสารไดตามความตองการของผูใช หรือตามภาระงานของระบบ 

 Broad Network Access ความสามารถในการเชื ่อมตอผานระบบเครือขายที ่เปน

มาตรฐาน เชน TCP/IP และ/หรือ อินเทอรเน็ต และสามารถรองรับการใชงานจาก

อุปกรณปลายทาง (Edge Devices) ไดหลากหลาย เชน Laptop, Smart Phone, 

Tablet และ Thin Client เปนตน 

 Resource Pooling ความสามารถนําเอาทร ัพยากรต าง ๆ มาใช งานรวมก ันใน

สภาพแวดล อมแบบ Multi-tenant ทําให การบร ิหารทร ัพยากรเปนไปอย างมี

ประสิทธิภาพและคุมคา 

 Rapid Elasticity การใชทรัพยากรรวม โดยมีการจัดสรรตามความตองการผูใชหรือ

ตามภาระของระบบดังกลาวรวดเร็ว สะดวกแกผูใช และงายตอการพัฒนาระบบ 

 Measured Service ระบบที่ใหบริการแบบคลาวดตองวัดปริมาณการใชตามชนิดของ

บริการได ถึงแมการจัดสรรทรัพยากรจะสามารถทําไดงายแตก็ยังคงสามารถตรวจสอบ

และจัดการการใชทรัพยากรได เพื่อประโยชนในการบริหารศูนยคอมพิวเตอรใหเกิด

เสถียรภาพ 

นอกจากประโยชนที่ไดจากคลาวดแลวการนําเอาคลาวดมาใชกับองคกรยังสามารถดําเนินการ

ไดหลายรูปแบบ เชน 

 Private Cloud เปนรูปแบบการใชคลาวดภายในองคกรเดียวเทานั้น โดยปกติระบบ 

คลาวดจะถูกติดตั้งภายในศูนยคอมพิวเตอรและบริหารโดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ศท.) ขององคกรเอง 
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 Public Cloud เปนรูปแบบการใชคลาวดที่เปดใหบริการโดยผู ใหบริการภายนอก

องคกร ดังนั้นคลาวดจะถูกใชรวมกันโดยหลาย ๆ องคกร และถูกบริหารโดยหนวยงาน

ภายนอกองคกร 

 Hybrid Cloud เปนรูปแบบที่เปนการผสมผสานระหวาง Private Cloud กับ Public 

Cloud ตัวอยางเชน การที ่องคกรใช Private Cloud ในชวงที ่ม ีภาระงานเกินขีด

ความสามารถของ Private Cloud 

โดยปจจุบันกรมฯ ไดนําระบบ Virtualization มาชวยในการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร

แมขายบางสวนแลว แตยังไมครอบคลุมเครื่องคอมพิวเตอรแมขายทั้งหมดที่มีอยู ดังนั้นกรมฯ จึงควรมี

การดําเนินการขยายระบบ Virtualization ใหครอบคลุมเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท้ังหมด หรืออาจปรับ

ไปเปนระบบ Cloud Computing 

5.3.2 แมขายฐานขอมูล (Database Server) 

แม ข  ายเพ ื ่อการบร ิหารฐานข อม ูล (Database Management System: DBMS) โดยมี

สถาปตยกรรมฐานขอมูลเปนแบบเชิงสัมพันธ (Relational Database) ที่สามารถทํา Multi Dimensional 

Clustering สามารถทํา Online Table/Index Reorganization เพื่อรองรับการทํางานที่ตอเนื่องอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถทํา Table Partitioning เพื่อชวยในการจัดการ Table ขนาดใหญ และตองรองรับ

เทคโนโลยี XML เพื่อการเชื่อมตอแลกเปลี่ยนขอมูลกับระบบฐานขอมูลแบบเชิงสัมพันธอื่น ๆ ได โดยใน

การใชงานนั้นตองสามารถบริหารพื้นที่จัดเก็บขอมูลแบงแยกตามระบบงานกําหนดสิทธิการปรับปรุง

ขอมูล สิทธิในการเรียกใชขอมูลที่สามารถแบงระดับชั้นได บริหารจัดการเมื่อมีการใชขอมูลพรอมกัน 

(Concurrency Control) บันทึกรายการเขาใชและปรับปรุงขอมูลของแตละบุคคล กลุ มคนและ

หนวยงาน โดยใชจัดเก็บขอมูลเพ่ือใชในระบบสารสนเทศตาง ๆ ของกรม 

5.3.3 แมขายการใหบริการเว็บ (Web Server) 

แมขายการใหบริการเว็บเปนซอฟตแวรระบบที่จําเปนและสําคัญมากในการสนับสนุนระบบ

สารสนเทศเพื่องานของกรมฯ ในสถาปตยกรรมระบบเปดที่ใชเทคโนโลยีเว็บในการทํางาน ซึ่งทําให

การบริหารจัดการระบบโปรแกรมลูกขายที่ใชเพื่อการทํางานกับระบบสารสนเทศทําไดงาย เมื่อ

พิจารณาจากมุมมองดานการรักษาความมั่นคงและประสิทธิภาพของการทํางาน การออกแบบแมขาย

การใหบร ิการเว ็บจ ําเป นตองก ําหนดใหม ีแม ข ายการใหบร ิการเว ็บอย างนอย 2 ช ุด คือ  

แมขายการใหบริการเว็บเพ่ืออินทราเน็ตและแมขายการใหบริการเว็บเพ่ืออินเทอรเน็ต 

5.3.4 แมขายการใหบริการเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application Server) 

แมขายการใหบริการเว็บแอปพลิเคชัน เปนซอฟตแวรระบบที่จําเปนและสําคัญมากในการ

สนับสนุนระบบสารสนเทศ เพราะเปนแมขายที่บริหารจัดการการทํางานของโปรแกรมที่พัฒนาข้ึน

ตามกระบวนการขั ้นตอนทางธุรกิจที่ตองการ ซึ่งตองเลือกใหสอดคลองและทํางานรวมกับระบบ
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ซอฟตแวรพื้นฐานอื่น ๆ ที่ใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ดังนั ้นในระยะยาวกรมฯ ควรเลือก 

แมขายการใหบริการเว็บแอปพลิเคชันที่สนับสนุนสถาปตยกรรมระบบเปด ซึ่งในรายงานฉบับนี้เสนอ

ใหใชกรอบเทคโนโลยีจาวา (Java Framework Technology) หรือ PHP เนื่องจากเปนเทคโนโลยีท่ี

สนับสนุนสถาปตยกรรมระบบเปดและไมขึ้นกับระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย อีกทั้ง

กรมฯ ไดมีการนําเทคโนโลยีเหลานี้มาใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศอยูบางแลว นอกจากนี้แมขาย

การใหบริการเว็บแอปพลิเคชันยังถูกใชเพื ่อสนับสนุนการทํางานอื ่น ๆ ของอินทราเน็ตและ

อินเทอรเน็ต ดังนั้นเพื่อประสิทธิภาพการทํางานจึงอาจจําเปนตองมีแมขายการใหบริการเว็บแอป

พลิเคชันอยางนอย 2 ชุด คือ แมขายการใหบริการเว็บแอปพลิเคชันเพื่ออินทราเน็ตและแมขายการ

ใหบริการเว็บแอปพลิเคชันเพ่ืออินเทอรเน็ต 

5.3.5 แมขายเพือ่การพิสูจนตัวจริง (Authentication Server) 

แมขายเพื่อการพิสูจนตัวจริงของผูใชเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณเครือขายและโปรแกรมยอย

ตาง ๆ นับเปนขั้นตอนแรกและสําคัญของการรักษาความมั่นคงของระบบสารสนเทศ ดังนั้นการเปดเผย

หลักฐาน เชน Password หรือ PIN Token เพื ่อการพิสูจนตัวจริง จึงจําเปนตองกระทําบนเครื ่อง

คอมพิวเตอรแมขายเพ่ือการพิสูจนตัวจริงท่ีมีความนาเชื่อถือสูงเทานั้น แตเนื่องจากโปรโตคอลท่ีใชสื่อสาร

ระหวางเครื่องลูกขายกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเพื่อการพิสูจนตัวจริงมีหลายมาตรฐาน เชน RADIUS, 

Kerberos, UNIX Password และ Microsoft AD เปนตน ซึ่งแตละมาตรฐานมีความเหมาะสมในการใช

งานที่แตกตางกัน RADIUS ถูกใชเพื่อควบคุมและบันทึกการเขาใชเครือขายทั้งที่เปนเครือขายไรสายและ

การเขาใชระยะทางไกล (Remote Access) Kerberos เปนแมขายพิสูจนตัวจริงที่สนับสนุนการทํางาน

แบบ Single Sign-on สวน UNIX Password และ Microsoft AD เปนมาตรฐานที่ใชควบคุมการเขาใช

เครื่องลูกขายบนระบบปฏิบัติการ UNIX และ Microsoft ดังนั้น กรมฯ จึงควรมีแมขายเพื่อการพิสูจนตัว

จริงหลายเครื่องตามชนิดของโปรโตคอลท่ีถูกใชงาน อยางไรก็ตามเพื่อใหการบริหารขอมูลผูใช (ID) ไมเกิด

ความซํ้าซอน แมขายเพ่ือการพิสูจนตัวจริง จึงควรทํางานรวมกับแมขายเพ่ือการบริหารขอมูลผูใชและสิทธิ

ในการใชระบบ 

5.3.6 แมขาย Domain Name Server (DNS Server) 

แมขาย Domain Name Server ทําหนาท่ีในการแปลงชื่อเครื่องคอมพิวเตอรที่เขียนในรูปของ

ย ูอาร แอล (Universal Resource Locator: URL) ให  เป นหมายเลขไอพี (IP Address) ของเคร ื ่อง

คอมพิวเตอรแมขาย URL นั้นออกแบบใหผู ใชจดจําไดงาย ใชตัวอักษรภาษาอังกฤษบอกชื ่อเครื ่อง

คอมพิวเตอร เชน www.led.go.th ซึ่งสามารถใชตัวอักษรยอหรือคําเต็มที่เปนชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร

แมขายและชื่อองคกรได ในกรณีตัวอยางนี้ www หมายถึง แมขายเว็บ led หมายถึง กรมบังคับคดี สวน 

go หมายถึงองคกรภาครัฐ และ th หมายถึง ประเทศไทย ซึ่งสามารถจดจําไดงายกวา IP Address ซึ่งเขียน

เปนตัวเลขอยางเดียว แตในการสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอรนั้นตองใช IP Address เปนที่อยูของ
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เครื่องตนทางและปลายทาง ลักษณะคลายกับการใชรหัสไปรษณียซึ่งเปนตัวเลขสั้น ๆ แทนที่อยูซึ่งเขียน

เปนตัวอักษร ดังนั้นจึงตองมีแมขาย DNS ที ่ทําหนาที ่ตอบวา URL นี ้จะตองแปลงเปน IP Address 

หมายเลขใด การออกแบบ DNS Server นั้นตองใหมี DNS Server หลายชุดทํางานในลักษณะระบบหลัก 

(Primary Server) และระบบรอง (Secondary Server) เพื่อใหสามารถทํางานทดแทนกันไดในสภาวะที่มี

ปญหาจากการหยุดทํางานของแมขายหลัก หรือใหชวยแบงภาระการทํางานของแมขายหลัก  

แมขาย DNS Server นั้นมีความสําคัญมากเนื่องจากหากไมสามารถใชงาน DNS Server ไดจะ

ไมสามารถใช URL ในการสื่อสารไดเลย (ยังสามารถใช IP Address ได) และ DNS Server นั้นมีขอมูล IP 

Address ของแมขายท้ังหมดซึ่งอาจเปนท่ีตองการของผูบุกรุก ทําให DNS Server เปนจุดที่มีความเสี่ยงสูง

ในการถูกบุกรุกโจมตีเพ่ือหยุดการใหบริการหรือเพื่อหา IP Address ของแมขายอื่น ๆ ดังนั้น DNS Server 

ตองติดตั้งอยูในโซนที่มีการรักษาความมั่นคงอยางเหมาะสม และควรแยก DNS Server ออกจากกัน 

สําหรับการใหบริการกับผูที่ติดตอจากภายนอกองคกรผานอินเทอรเน็ตและสําหรับใหบริการผูใชภายใน

องคกร ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงที่จะไมสามารถใชงานไดไปพรอม ๆ กัน และทําใหผูที่บุกรุกจากภายนอก

ไมสามารถทราบถึง IP Address ของเครื่องตาง ๆ ท่ีใชภายในองคกร ทําใหการบุกรุกโจมตีทําไดยากข้ึน 

5.3.7  แมขาย DHCP 

แมขาย DHCP ทําหนาที ่ในการกําหนดหมายเลขไอพี (IP Address) และขอมูลของระบบ

เครือขายที่จําเปนใหกับเครื่องคอมพิวเตอรเมื่อเริ่มตนการทํางานเพื่อใหเครื ่องคอมพิวเตอรสามารถ

เชื่อมตอผานทางระบบเครือขายได ในปจจุบันการทํางานของ DHCP Server สามารถทํางานรวมกับ

อุปกรณเครือขาย ทําใหการบริหารจัดการหมายเลขไอพีทําไดสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจาก

เปนการบริหารจัดการหมายเลขไอพีแบบรวมศูนย และตองมี DHCP Server มากกวาหนึ่งเครื่อง เพ่ือให

สามารถทํางานทดแทนกันไดและรองรับสภาวะที่มีปญหาจากการหยุดทํางานของ DHCP Server เครื่องใด

เครื่องหนึ่ง 

5.3.8 แมขาย Anti-Virus Server and Gateway 

เนื่องจากปจจุบันมีซอฟตแวรอันตรายหรือที่เรียกกันทั่วไปวามัลแวร (Malware) หลากหลาย

รูปแบบทั้งไวรัส หนอนอินเทอรเน็ต โทรจัน (Trojan) แอดแวร (Adware) สปายแวร (Spyware) ฯลฯ 

มัลแวรเหลานี้อาจสงผลกระทบตอการใชงานของระบบคอมพิวเตอร หรือ เปนชองทางใหผูบุกรุกสามารถ

ขโมย ปรับเปลี่ยนหรือลบขอมูลในระบบได จุดที่มีโอกาสเกิดการติดมัลแวรไดมาก คือที่เครื่องลูกขาย 

เนื่องจากผูใชมักไมระมัดระวังในการเรียกใชไฟลตาง ๆ  เชน การดาวนโหลดไฟลจากอินเทอรเน็ต การเปด

ไฟลที่แนบมากับอีเมล หรือการใช Flash Drive ที่อาจติดมัลแวรอยูแลว ดังนั้นจึงจําเปนตองปองกันเครื่อง

คอมพิวเตอรทุกเครื่อง (รวมถึงแมขาย) โดยการใชซอฟตแวรตอตานไวรัส (Anti-virus) ซึ่งซอฟตแวรนี้ตอง

ครอบคลุมถึงมัลแวรอื่น ๆ  ดวย โดยตองมีการปรับปรุงรูปแบบ (Pattern หรือ Signature) ของมัลแวรให

ทันสมัยอยูเสมอ เพื่อใหสามารถปองกันการติดและการแพรกระจายของมัลแวรใหไดผลดีที่สุด ปจจุบัน 
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กรมฯ มีแมขาย Anti-virus สําหรับใหบริการอัพเดทซอฟตแวรปองกันไวรัสสําหรับเครื่องลูกขายแลว 

ดังนั้นเมื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรทดแทนหรือเพิ่มเติมตองใหเครื่องเหลานั้นสามารถใชงานระบบ Anti-

virus ไดดวย นอกจากการปองกันที่เครื่องลูกขายแลว กรมฯ ควรพิจารณาติดตั้งระบบสําหรับตรวจสอบ

มัลแวรในจุดสําคัญตาง ๆ เชน การปองกันการแพรกระจายของมัลแวรผานระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส

โดยใช Mail Anti-virus Gateway การปองกันการใชงานเว็บไซตอันตรายโดยการใช Black List หรือ การ

ใช Web/Internet Anti-virus Gateway รวมไปถึงจุดสําคัญอื่น ๆ ในระบบเครือขาย เชน โซนของเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขาย และเครือขายไรสาย 

5.3.9 แมขาย Server Management 

แมข าย Server Management เป นแมข ายที ่ท ําหนาที ่ ในการบร ิหารจ ัดการเครื ่อง

คอมพิวเตอรแมขายเพื ่อเปนการติดตาม ตรวจสอบการทํางานและการใชทรัพยากรของเครื ่อง

คอมพิวเตอรแมขาย ซึ ่งสนับสนุนใหการบริหารจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขายสามารถ

ดําเนินการในเชิงรุก สรางความมีเสถียรภาพและการใหบริการที ่ตอเนื ่องของระบบสารสนเทศ 

ปจจุบันกรมฯ มีแมขายจํานวนมากและจะมีเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต ดั้งนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองจัด

ใหมีระบบบริหารจัดการแมขายแบบรวมศูนยเพื่อใหเจาหนาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีจํานวน

จํากัดสามารถตรวจสอบสถานะการทํางาน การใชทรัพยากรและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอรแม

ขายไดอยางสะดวก เปนระบบและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้กรมฯ ตองมุงพัฒนาการบริหารจัดการ

แมขายในเชิงรุก คือเปลี่ยนการบริหารจัดการจากแบบตามแกปญหา (Reactive Management) ไปสู

การบริหารจัดการแบบควบคุมสถานการณ (Proactive Management) ซึ ่งทําใหสามารถปองกัน

ปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดลวงหนา 

โดยปจจุบันกรมฯ ไดนําระบบ Virtualization มาชวยในการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร

แมขายบางสวนแลว แตยังไมครอบคลุมเครื่องคอมพิวเตอรแมขายทั้งหมดที่มีอยู ดังนั้นกรมฯ จึงควรมี

การดําเนินการขยายระบบ Virtualization ใหครอบคลุมเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท้ังหมด หรืออาจปรับ

ไปเปนระบบ Cloud Computing แลวดําเนินการยายระบบแมขายที่ติดตั้งโดย Physical Server ไป

ติดตั้งอยูใน Virtual Machine (VM) แลวดําเนินการยาย Physical Server เดิมไปเปนสวนหนึ่งของ

ระบบ Virtualization หรือ Cloud Computing 

5.4 การออกแบบระบบโครงสรางพื้นฐานระบบคอมพิวเตอรสนับสนุนการทํางาน  

การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานระบบคอมพิวเตอรสนับสนุนการทํางาน เครื่องคอมพิวเตอรลูกขายเปน

เครื่องมือสําคัญสําหรับเจาหนาที่ของกรมฯ เพื่อใชในการปฏิบัติหนาที่และการใหบริการแกประชาชน ดังนั้นการ

ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายใหมีความเหมาะสมอยูเสมอจึงเปนสิ่งสําคัญ เพื่อใหการ

ทํางานและการใหบริการประชาชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในปจจุบันกรมบังคับคดีมีเครื่องคอมพิวเตอรท่ีเปน

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับหนวยงานในสวนกลาง และเปนเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงานบังคับคดีจังหวัด/
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สาขา โดยการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายใหมีประสิทธิภาพนั้น กรมฯ ควรพิจารณาถึงประเด็นตาง ๆ 

ดังตอไปนี ้

5.4.1 อายุการใชงานของเครื่องคอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอรของกรมฯ บางสวนมีอายุการใชงานมากกวา 5 ป ทําใหมีประสิทธิภาพใน

การทํางานลดลง และอาจไมสามารถรองรับโปรแกรมประยุกตที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหมได นอกจากนี้

เครื่องที่มีอายุการใชงานมานานตองเสียคาใชจายในการบํารุงรักษาสูงกวาเครื่องใหม ซึ่งถือวาไมคุมคา

กับประสิทธิภาพในการใชงานท่ีไดรับ โดยทั่วไปเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายมีอายุการใชงานประมาณ 3-5 

ป ดังนั้นกรมฯ จึงควรมีแผนในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรใหมเพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรเดิมที่มี

อายุการใชงานเกิน 5 ป 

5.4.2 จํานวนเคร่ืองคอมพวิเตอร 

กรมฯ ควรมีนโยบายในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรใหกับเจาหนาที่ในจํานวนที่เหมาะสมกับ

การปฏิบัติงานในแตละลักษณะ โดยเจาหนาที่ปฏิบัติงานที่มีความจําเปนตองใชเครื่องคอมพิวเตอรในการ

ทํางานหรือใหบริการประชาชนควรมีเครื่องคอมพิวเตอรใชงานในอัตราสวน 1 คน ตอ 1 เครื่อง นอกจากนี้

เพื ่อเปนการเพิ ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ ควรพิจารณาจัดหาเครื ่องคอมพิวเตอรสําหรับการ

ปฏิบัติงานนอกสถานที่หร ือ Work from Home ซึ ่งตองการความสะดวกในการเคลื ่อนยายเครื ่อง

คอมพิวเตอร โดยอาจพิจารณาเลือกใชเครื่องคอมพิวเตอรแบบโนตบุค ที่สามารถใชงานที่สํานักงานหรือ

นําไปใชงานนอกสถานท่ีไดอยางสะดวกและมีความยืดหยุนในการใชงาน 

5.4.3 การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร 

เครื ่องคอมพิวเตอรลูกขายมีโอกาสจะเกิดปญหาในการทํางานไดทั ้งดานฮารดแวรและ

ซอฟตแวร แตหากเกิดปญหาดานฮารดแวร เจาหนาที่ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตอง

เขาไปแกปญหาที่ตัวเครื่อง ซึ่งหากเกิดปญหาในลักษณะนี้จํานวนมาก จะทําใหเจาหนาที่ของศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีจํานวนนอยไมสามารถแกปญหาไดอยางทันทวงที และสงผลตอ

การทํางานและการใหบริการประชาชนของกรมฯ ได ดังนั้นกรมฯ ควรจัดจางบริษัทภายนอกเพื่อทํา

หนาที่ในการแกปญหาและบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรของกรมฯ ทั้งหมดทั่วประเทศ ซึ่งชวยใหลด

ปญหาการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรลงได อนึ่งเครื่องคอมพิวเตอรของกรมฯ อาจมีขอมูลสําคัญที่เปน

ความลับหรือมีความออนไหวตอการถูกเปดเผย ดังนั้นในการจัดจางบริษัทภายนอกมาดูแลเครื ่อง

คอมพิวเตอร ควรทําขอตกลงกับบริษัทที ่ร ับจางในการไมเปดเผยขอมูลใด ๆ (Non-disclosure 

Agreement) ท่ีอาจรับรูไดจากการบํารุงรักษาหรือแกไขปญหาเครื่องคอมพิวเตอร นอกจากนี้กรมฯ ควร

มีนโยบายในการกํากับใหผูใชทุกคนจัดเก็บขอมูลที่เปนมีความสําคัญหรือมีความออนไหว ไวบนเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขายบริการแฟมขอมูลแทนการเก็บขอมูลเหลานั้นไวที่เครื่องลูกขาย โดยกรมฯ อาจทํา

การเขารหัสลับขอมูลนั้น เพ่ือปองกันการรั่วไหลของขอมูล 
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5.4.4 ซอฟตแวรที่จําเปนสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 

การใชงานเครื ่องคอมพิวเตอร จําเปนตองมีซอฟตแวรระบบ และซอฟตแวรประยุกต เพื่อ

สนับสนุนการทํางานตาง ๆ เชน ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมปองกันไวรัส และชุดโปรแกรมเกี่ยวกับงาน

เอกสาร เปนตน ซอฟตแวรเหลานี้สวนใหญเปนซอฟตแวรที่ตองซื้อลิขสิทธิ์ในการใชงาน ดังนั้นกรมฯ จึงควร

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมกับซอฟตแวรตาง ๆ  ที่ตองการ แทนการจัดหาซอฟตแวรแยกจากตัวเครื่อง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งโปรแกรมปองกันไวรัสซึ่งมีคาใชจายในการปรับปรุงเวอรชันเปนรายป อยางไรก็ตาม

ซอฟตแวรที่จัดหาพรอมตัวเครื่องในลักษณะที่มาจากผูผลิต (Original Equipment Manufacturer: OEM) 

จะผูกพันลิขสิทธิ์การใชงานไวกับตัวเครื่อง ทําใหไมสามารถใชงานซอฟตแวรไดตอไปเม่ือมีการเปลี่ยนเครื่อง

คอมพิวเตอรใหม ดังนั้นกรมฯ ตองพิจารณารายการซอฟตแวรที่ตองดําเนินการจัดหาพรอมกับตัวเครื่อง

ทุกครั้งที่จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรเพิ่มเติมหรือทดแทนของเดิม ในกรณีของซอฟตแวรที่มีผูตองการใชงาน

จํานวนไมมาก หรือเปนซอฟตแวรที่มีราคาสูงมาก กรมฯ ควรพิจารณาจัดหาซอฟตแวรนั ้นแยกจาก

ตัวเครื่อง เพ่ือใหไดลิขสิทธิ์ในการใชงานตอไปถึงแมตองเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอรก็ตาม 

5.5 การออกแบบระบบเครือขายสื่อสารขอมูล 

เครือขายสื่อสารขอมูลของกรมฯ ในปจจุบันมีทั้งระบบเครือขายทองถิ่นแบบมีสาย (LAN) และแบบไร

สาย (Wireless LAN) เครือขายงานบริเวณกวาง (WAN) ที่ใชในการเชื่อมตอกับสํานักงานบังคับคดีจังหวัด 

เครือขายเชื่อมตออินเทอรเน็ต โดยเครือขายบางสวนยังดําเนินการติดตั้งไมเหมาะสมหรือไมเพียงพอตอความ

ตองการในการใชงาน ซึ่งควรมีการปรับปรุงในแนวทางดังตอไปนี้ 

5.5.1 ระบบเครือขายทองถิ่น 

การออกแบบโครงขายการเชื่อมตออุปกรณคอมพิวเตอร ควรออกแบบใหมีการเชื่อมตอที่เปน

ระดับชั ้น (Hierarchy or Multilayer) ของอุปกรณเครือขาย ที่กระจายไปตามหนวยงานยอยหรือ

ผูใชงานในองคกรเพื่อใหการจัดการเครือขายมีประสิทธิภาพและไดผลดีที่สุดในการใชงาน โดยการ

เชื่อมตอควรมีลักษณะดังนี ้

1. ควรติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ในตําแหนงที่มีการเชื่อมตอกับอุปกรณเครือขาย

หลัก (Core Switch) ที่ใกลที่สุด เพ่ือใหมีชองทางเชื่อมตอในการใหบริการท่ีมีความเร็วสูง 

2. ระบบเครือขายตองมีระดับชั ้นที ่ส ั ้นหรือแบนราบ (Flat Network) ซึ ่งทําใหการ

สื่อสารในเครอืขายคลองตัวและไมทําใหเกิดคอขวดในการสื่อสาร 

3. ระบบเครือขายตองรองรับการขยายตัวในอนาคต (Scalable) ควรออกแบบระบบ

เครือขายใหเปนแบบกลุมยอย (Modular) เพื่อใหงายตอการปรับเปลี่ยนเครือขายให

เหมาะสมกับการใชงานขององคกรในอนาคต 

4. ระบบเครือขายตองสามารถรองรับความผิดพลาดของระบบ (Fault Tolerant) ที่

อาจจะเกิดขึ้น โดยการติดตั้งสวนเสริมซอน (Redundancy) สําหรับอุปกรณเครือขาย
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หลักที่สําคัญ เชน Core Switch หรือมีระบบแบงภาระในการสื่อสารของเครือขาย 

(Load Balancing) 

5. ควรมีระบบบริหารจัดการเครือขาย (Network Management) เพื ่อใชควบคุมและ

ติดตามสถานะของเครือขายและเปนขอมูลเบื้องตนในการแกปญหาและจัดการ

เครือขาย 

การออกแบบตามมาตรฐานของระบบเครือขายขนาดใหญ มักมีอุปกรณเชื่อมโยงสํารองไวเปน

คูหรือเสริมซอน (Redundant) เพื่อปองกันกรณีที่อุปกรณเกิดความเสียหาย และสามารถแกไขใหใช

งานไดเหมือนเดิมทันที อีกทั้งยังสามารถรองรับการใชงานของระบบเครือขายที่ความเร็วสูงไดอีกดวย 

เนื่องจากอุปกรณเชื่อมโยงที่สํารองไวถูกใชงานควบคูกับอุปกรณหลักอยูตลอดเวลาดังแสดงในรูปที่ 

5.2 ซึ่งแสดงใหเห็นอุปกรณเชื่อมโยง ระดับอุปกรณกระจาย (Distribution) และระดับอุปกรณหลัก 

(Core) มีจํานวนเปนคู ทําใหระบบเครือขายมีเสถียรภาพในการทํางานสูง ไมเกิดการขัดของเนื่องจาก

การสื่อสารหนาแนนในระบบเครือขาย (Non-Blocking) 

 
รูปที่ 5.2 ระบบเครือขายคอมพิวเตอรหลักตามมาตรฐาน (Generic Hierarchical Network) 

ระบบเครือขายที่ถูกออกแบบตามมาตรฐานดังกลาวมีความนาเชื่อถือสูงในการใชงาน ลดความ

เสี่ยงในการหยุดชะงักเมื่ออุปกรณบางตัวเกิดการชํารุด จากการสํารวจสถานภาพปจจุบันของกรมฯ 

พบวาการติดตั้งระบบเครือขายทองถิ่นเปนไปตามมาตรฐานแลว แตอยางไรก็ตามเพื่อลดโอกาสที่ระบบ

เครือขายจะเกิดการหยุดชะงักในการใหบริการจึงควรมีการดูแลเฝาระวัง (Monitoring) และทดแทน

อุปกรณใหมเมื่อครบอายุการใชงานซึ่งโดยทั่วไปอายุการใชงานอุปกรณเครือขายจะอยูในชวง 5 ถึง 7 ป 

 

 

Distribution

Access

Building Building Building

Layer 2 

Switch

Layer 3 

Switch

Layer 2 Switch

or

Layer 3 Switch

Layer 2 

Switch

Layer 3 

Switch

Core

Server  

Farm



 แผนปฏิบัตกิารดิจิทัล กรมบังคับคดี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2566-2568 

 

 โครงการจัดทําแผนปฏิบตัิการดิจิทัล กรมบังคบัคดี พ.ศ. 2566–2568 หนาที่ 5 - 29
 

5.5.2 ระบบเครือขายแบบไรสาย (Wireless LAN หรือ WLAN) 

ปจจุบันรูปแบบการใชเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook/Tablet/Smartphone) เปน

ที่นิยมมากขึ้นและมีความจําเปนตองใชงานบางพื้นที่ เชน หองประชุม หองทํางาน เปนตน ประกอบกับ

อุปกรณพกพาสมัยใหมอยาง Tablet และ Smart Phone นั้นไมมีพอรตสําหรับเชื่อมตอกับขายสาย 

ดังนั้นองคกรจํานวนมากจึงติดตั้งเครือขายไรสาย (Wireless LAN หรือ WLAN)  เพื่อเพิ่มชองทางและ

ความสะดวกในการใชงานระบบเครือขาย รวมไปถึงเปนการลดคาใชจายในการติดตั้งขายสายไปดวย 

ถึงแมจะมีขอดีในแงของความสะดวกและคาใชจายในการติดตั้งใชงาน แตก็มีจุดออนหลายประการเมื่อ

เทียบกับการใชงานขายสาย เชน ความเสถียรของสัญญาณจะสงผลตอความเร็วในการสื ่อสาร อาจมี

สัญญาณรบกวนหรือการโจมตีชองสัญญาณจากภายนอกซึ่งไมสามารถควบคุมได มีความเสี่ยงดานการ

รักษาความมั่นคงสูง เพราะสามารถเขาถึงระบบเครือขายและดักจับสัญญาณการสื่อสารไดงาย มีพื้นที่

ใหบริการท่ีกวางและไมสามารถควบคุมไดโดยแสดงขอดี ขอเสียดังแสดงในตารางท่ี 5.6 

ตารางที่ 5.6 เปรียบเทียบขอดี ขอเสียของเครือขายไรสาย 

ขอด ี ขอเสีย 

 ใช งานเคร ือข ายได สะดวก เคล ื ่อนย าย

ตําแหนงใชงานได 

 รองรับอุปกรณไรสายใหม ๆ เชน Tablet 

Smart Phone 

 ติดตั้งสะดวก คาใชจายในการติดตั้งตํ่ากวา 

สามารถใชงานไดหลายคนในจุดเดียวกัน 

 ไมสามารถควบคุมความเสถียรของสัญญาณได ทําใหควบคุม

ระดับการใหบริการไดยาก 

 ความเร ็วต ํ ่ากว าการใช สายส ัญญาณและตองแบงก ันใช

ชองสัญญาณเดียวกัน 

 ไมสามารถควบคุมพ้ืนท่ีใชงานไดโดยสมบูรณ 

 มีความเสี่ยงดานการรักษาความมั่นคงสูง สามารถโจมตีและดัก

จับสัญญาณไดงาย 

ดังนั้นหากตองการใชงานเครือขายไรสาย ควรมีการทดสอบวัดสัญญาณในพื้นที่ที่ตองการใชงาน 

กําหนดจํานวนและตําแหนงจุดเขาใช (Access Point: AP) ใหเหมาะสมกับความตองการใช งาน 

ตรวจสอบวาสัญญาณมีความเสถียร อุปกรณตาง ๆ สามารถตรวจหาสัญญาณและเชื ่อมตอกับ

เครือขายไดโดยงายในพื้นที่ที่กําหนด สามารถใชความเร็วที่ตองการไดตลอดเวลา โดยควรอนุญาตให

ใชงาน WLAN เฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับไดและทําการจํากัดลักษณะการใชงาน

เพ่ือลดความเสี่ยงในการใชเครือขายไรสายเปนชองทางในการบุกรุกโจมตีระบบคอมพิวเตอรของกรมฯ 

เชน WLAN สําหรับบุคคลทั่วไปที่เขามาใชบริการของกรมฯ ตองไมสามารถเขาถึงระบบตาง ๆ ของกรมฯ 

ได และแมเปนการใชงาน WLAN โดยเจาหนาที่ของกรมฯ เอง ในพื้นที่ที่เห็นวามีความมั่นคงดี ตองไม

สามารถเขาถึงระบบตาง ๆ ที่ตองการความมั่นคงสูงได เชน ระบบบริหารจัดการแมขาย ระบบบริหาร

จัดการเครือขาย และอุปกรณรักษาความมั่นคงตาง ๆ 

การเขาใชระบบเครือขายแบบไรสายสําหรับใชงานภายในองคกรตองติดตั้งระบบพิสูจนตัวตนผูใช 

(User Authentication) และกําหนดใหมีการเขารหัสลับการสื่อสารเพื่อเสริมความมั่นคง กลาวคือในการ
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อนุญาตใหเข าในระบบเครือข ายไร สายได ต องผ านการตรวจสอบวาผ ู  ใช ค ือใคร และมีส ิทธิ  

(Authorization) ในการเขาถึงระบบอะไรบาง ใชงานอินเทอรเน็ตไดหรือไมได ใชงานระบบงานตาง ๆ ของ

กรมฯ ไดในสวนใดบาง จากนั้นจึงใหเชื่อมตอกับเครือขายและกําหนดสิทธิการใชงานเครือขายใหเปนไป

ตามสิทธิ์ของผูใชแตละคน และตองมีการเขารหัสลับเมื ่อมีการสงขอมูลเพื่อปกปดขอมูลจากบุคคลที่

ลักลอบดักจับสัญญาณเครือขายไรสาย การพิสูจนตัวตนที่ใชกับ WLAN นั้นมีหลายวิธี โดยวิธีที่เหมาะสม

กับกรมฯ คือ การใชการพิสูจนตัวตนระดับบุคคล โดยมาตรฐานที่มั่นคงที่สุดในปจจุบัน คือ WPA2 แบบ 

Enterprise ซึ่งกําหนดวิธีการเขารหัสลับที่มั่นคงกวาเดิมและรองรับการใชงาน ชื่อผูใชและรหัสผาน จาก

ระบบบริการขอมูลผูใช (Directory Service) ในสวนของปญหาดานเสถียรภาพของระบบ WLAN นั้น 

กรมฯ ควรเลือกใชระบบ WLAN ที่ใชความถี่ 5 GHz เนื่องจากมีชองสัญญาณมากกวาระบบ 2.4 GHz ทํา

ใหลดโอกาสที่จะเกิดสัญญาณรบกวน  

การบริหารจ ัดการ WLAN ควรเล ือกระบบเครือขายแบบไรสายที ่สามารถเฝาต ิดตาม 

(Monitoring) และการบริหารจัดการจากสวนกลาง ซึ่งทําใหสามารถบริหารจัดการการใชชองสัญญาณ 

การปรับความแรงของการสงสัญญาณ ตรวจสอบการทํางานและการใชงานไดทั้งระบบ 

5.5.3 ระบบเครือขายบริเวณกวาง (WAN) 

กรมบังคับคดี มีเครือขายบริเวณกวาง (WAN) ที่ใชในการเชื่อมตอกับสํานักงานบังคับคดีจังหวัด 

โดยกรมบังคับคดี ไดเชาใชบริการแบบ Multi-Protocol Label Switching (MPLS) ประกอบดวยเครือขาย 

WAN สวนกลางความเร็วรวม 900/900 Mbps และสวนสํานักงานบังคับคดีจังหวัด แบงตามขนาด

สํานักงาน เชน สํานักงานขนาดเล็กความเร็ว 6/6 Mbps ขนาดกลาง ความเร็ว 10/10 Mbps ขนาดใหญ 

ความเร็ว 30/30 Mbps ซึ่งสามารถแสดงการเชื่อมตอไดดังรูปที่ 5.3 
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เครือขายหลัก

สํานักงานขนาดเล็ก สํานกังานขนาดกลาง สํานักงานขนาดใหญ
1

0
/1

0
 M

bp
s

MPLS

รูปที่ 5.3 ภาพการเชื่อมตอเครือขายบริเวณกวาง (WAN) 

กรมบังคับคดีมีชองทางในการเชื่อมตอระหวางสวนกลางกับสํานักงานบังคับคดีจังหวัด การ

เชื่อมตอเครือขายปจจุบันไดมีการเชื่อมตอเพื่อใชระบบงานที่สวนกลางและใชบริการอินเทอรเน็ต โดยสง

ขอมูลผานเครือขาย WAN มายังสวนกลางเพื่อทําการเชื่อมตอไปยังเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งทําใหมีปริมาณ

การสื่อสารขอมูลผานระบบเครือขาย WAN เปนจํานวนมาก จึงทําใหการใชงานอินเทอรเน็ตเกิดความลาชา

จากการสงผานขอมูลหลายตอและตองผานเครือขาย WAN ที่มีความจํากัดจึงทําใหบริการอินเทอรเน็ต

หลาย ๆ บริการไมสามารถทําไดหรือทําไดอยางมีขอจํากัด ดังนั้นจึงควรพิจารณาปรับการเชื่อมตอเครือขาย 

WAN และเครือขายอินเทอรเน็ตสําหรับสํานักงานบังคบัคดีจังหวัด ใหเปนแบบ SD-WAN โดยใหสํานักงาน

บังคับคดีจังหวัดแตละแหงสามารถเชื่อมตอเครือขาย MLS มายังกรมฯ และทําการเชื่อมตออินเทอรเน็ต 

สําหรับสํานักงานบังคับคดีจังหวัดแตละสํานักงานเอง แตยังคงสามารถควบคุมนโยบายการใชงานจาก

สวนกลางได ซึ่งจะทําใหการเชื่อมตอเครือขายมีความเร็วยิ่งขึ้น และมีความยืดหยุนตอการใชงาน ซึ่ง

สามารถแสดงการเชื่อมตอไดดังรูปที่ 5.4  
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เครือขายหลัก

สํานักงานขนาดเล็ก สํานกังานขนาดกลาง สํานักงานขนาดใหญ

MPLS
Internet / 

Cloud

 
รูปที่ 5.4 ภาพการเชื่อมตอเครือขาย SD-WAN 

5.5.4 ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

ปจจุบันกรมบังคับคดีมีชองทางที่ใชในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต 2 เสนทางจากผูใหบริการ

อินเทอรเน็ตคนละรายกัน ทําใหกรมฯ มีเสนทางสํารองในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต เมื่อเสนทางใดเสนทาง

หนึ่งไมสามารถใชงานได ลดความเสี่ยงที่ระบบจะไมสามารถใหบริการประชาชนที่เขาใชงานผานชองทาง

อินเทอรเน็ตได สวนการเชื่อมตออินเทอรเน็ตของสํานักงานสาขานั้น สํานักงานสาขาแตละแหงจะตอง

เชื่อมตออินเทอรเน็ตโดยผานเครือขายงานบริเวณกวาง (WAN) เขามาที่สวนกลางกอน เพื่อใหสามารถ

บริหารจัดการดานความมั่นคงจากสวนกลาง ดังนั้นจึงทําใหการใชงานอินเทอรเน็ตของสํานักงานบังคับคดี

จังหวัดเกิดคอขวดจากเครือขาย MLS ที่มีความเร็วตํ่า 

5.6 การออกแบบสถาปตยกรรมดานการรักษาความมั่นคง (Secrecy) 

ปจจุบันกรมบังคับคดีมีธุรกรรมหลากหลายที่ตองใหบริการกับประชาชน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่การ

ออกแบบสถาปตยกรรมดานการรักษาความมั่นคงตองดําเนินการโดยอางอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 Annex 

A และตองสอดคลองกับ พ.ร.บ. ที ่เกี ่ยวของที่กําหนดโดยหนวยงานที ่ดูแลเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบ

เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศของขอมูล การออกแบบนี้มีวัตถุประสงคหลักดวยกัน 4 ประการ คือ 

1. การรักษาความลับของขอมูล (Data Confidentiality) 

2. การพิสูจนตัวจริงและตรวจสอบสิทธิในการเขาใชงานระบบ (Authentication and Authorization) 

3. การตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของขอมูล (Data Integrity) 
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4. มีความคงทนในการใหบริการ (Availability) 

การออกแบบระบบรักษาความมั่นคงใหอยูในระดับใดหรือเนนหนักในวัตถุประสงคใด ขึ้นอยูกับความ

จําเปนของลักษณะการใชงาน และมูลคาพึงประเมินของระบบ (Asset Value) นั้น ๆ ในกรณีของกรมบังคับคดี

การออกแบบสถาปตยกรรมดานการรักษาความมั่นคงตองคํานึงถึงวัตถุประสงคทั้งสี่ประการที่กลาวมาแลว

อยางเครงครัด เนื่องจากขอมูลที่กรมบังคับคดีตองรับผิดชอบเปนขอมูลที่เกี ่ยวของกับการใหบริการกับ

ประชาชนจํานวนมาก ดังนั้นการออกแบบการปองกันใหขอมูลมีความมั ่นคงจึงถือวาเปนภารกิจที ่สําคัญ 

นอกจากนี้ยังควรบริหารใหระบบมีความคงทนในการใหบริการ (Availability) เพ่ือสรางคณุภาพการบริการอีก

ดวย 

การออกแบบสถาปตยกรรมดานการรักษาความมั่นคงสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การรักษา

ความมั่นคงดานกายภาพ (Physical) และการรักษาความมั่นคงทางดานตรรกะ (Logical) สําหรับกรมบังคับ

คดีมีรายละเอียดการออกแบบสถาปตยกรรมดานการรักษาความมั่นคง ดังตอไปนี้ 

5.6.1 การรักษาความม่ันคงทางดานกายภาพ (Physical) 

การรักษาความมั่นคงทางดานกายภาพ เปนการคํานึงถึงการเขาถึงโดยตรงทางกายภาพของ

บุคคลที่เขามายังพื้นที่ของศูนยคอมพิวเตอร หรือพื้นที่ติดตั้งอุปกรณเครือขาย เครื่องคอมพิวเตอร   

แมขาย และเครื่องลูกขายที่มีความสําคัญ โดยสามารถจําแนกบุคคลไดดังตอไปนี้ 

 เจ าหนาที ่ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารหรือเจาหนาที ่ท ี ่ม ีความ

รับผิดชอบในอุปกรณดงักลาว 

 บุคคลภายนอกที่ไดรับอนุญาตใหเขามายังพื้นที ่ได เชน Outsource หรือ Maintenance 

Contractor 

 บุคคลที่เขามาเพื่อขอติดตองาน 

 บุคคลที่ลักลอบเขาพื้นที่โดยไมไดรับอนุญาต 

ซึ่งบุคคลเหลานี้อาจเปนผูบุกรุกไปยังระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ดังนั้นในการรักษา

ความมั่นคงในลักษณะนี้ กรมบังคับคดีควรคํานึงถึงการกําหนดที่ตั้งหองเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและ

จุดเชื่อมตอตาง ๆ ของสายสัญญาณเครือขายคอมพิวเตอรใหมีความปลอดภัยและสามารถปองกันการ

เขาถึงของบุคคลผู ที ่ไมมีสวนเกี ่ยวของหรือรับผิดชอบโดยตรง ซึ่งกรมบังคับคดีไดมีการทําระบบ

ควบคุมการผานเขา-ออก เชน ระบบควบคุมประตูโดยใชการสแกนลายนิ้วมือและระบบกลองวงจรปด  

สําหรับการปองกันระบบเครือขายของคอมพิวเตอรนั้น การวางสายสัญญาณเครือขาย

คอมพิวเตอรควรมกีารจัดวางใหเปนไปตามแบบมาตรฐานและอยูในทอหรือรางที่ปดมิดชิด ไมสามารถ

เขาถึงไดโดยงาย สําหรับจุดเชื่อมตอทั้งหมดบนอุปกรณตองอยูในตูที่มีกุญแจปดมิดชิด เพื่อปองกัน

ไมใหบุคคลที ่ไมมีหนาที ่ร ับผิดชอบโดยตรงเขาถึงจุดเชื ่อมตอเหลานั ้นได สําหรับจุดเชื ่อมตอ

คอมพิวเตอรที่อยูในพ้ืนที่สํานักงานควรใหมีจุดเชื่อมตอเฉพาะจุดที่มีการใชงานจริง จุดเชื่อมตอที่ยังไม
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ใชงานไมควรมีการปลอยสัญญาณไว ซึ่งอาจจะเปนจุดใหผูบุกรุกใชเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขามาถึง

ระบบคอมพิวเตอรภายในได 

5.6.2 การรักษาความม่ันคงทางดานตรรกะ (Logical) 

การรักษาความมั่นคงทางดานตรรกะเปนการเนนการปองกันการบุกรุกที่เขามาทางระบบ

เครือขายจากภายนอก โดยผานทางสายสัญญาณหรือการเชื่อมตอแบบไรสาย ซึ่งตองมีการจัดวาง

โครงสรางระบบปองกันใหมีความสามารถในการปองกันโดยคํานึงถึงการจัดลําดับชั้นของการปองกัน

และการกําหนดนโยบายปองกันเปนหมวดหมู เพ่ือใหเหมาะสมกับการใชงานของบุคคลแตละกลุมและ

ไมใหเกิดความสับสน ซึ่งตองใชอุปกรณและเครื่องมือที่มีความสามารถในการจัดการกับการรักษา

ความมั่นคงทางดานตรรกะหลายชนิดรวมกัน แสดงดังตารางที่ 5.7 โดยมีรายละเอียดอุปกรณ ดังนี ้

 อุปกรณ LAN Switch จําเปนตองปรับปรุงใหรองรับการทํา VLAN (Virtual LAN) ไดทั้ง

ระบบและตองมีการควบคุมการเขาใชระบบเครือขาย เชน การระบุ MAC Address ของ

เครื่องคอมพิวเตอรที่มีสิทธิการเขาใช หรือพิสูจนตัวตนตามมาตรฐาน IEEE 802.1x โดย

ผูใชตองกรอกชื่อผูใชและรหัสผานเพ่ือทําการพิสูจนตัวตนกอนการเขาใชเครือขาย 

 อุปกรณ Router จําเปนตองปรับปรุงใหรองรับการทํา Packet Filter ไดทั ้งหมดเพื่อ

ปองกันการบุกรุกที่สามารถตรวจจับไดในโพรโทคอลระดับชั้นที่ 3 และ 4 

 อุปกรณ Firewall จําเปนตองปรับปรุงใหรองรับการตรวจจับไดในโพรโทคอลระดับชั้นที่ 3 

และ 4 (TCP/IP,UDP/IP) โดยที่ควรมีการติดตั้ง Firewall ทั้งในสวนของอินเทอรเน็ต เพ่ือ

ปองกันการบุกรุกจากภายนอกและในสวนของอินทราเน็ต เพ่ือปองกันการบุกรุกจากภายใน

เครือขายของกรมบังคับคดีเอง 

 ระบบการปองกันไวรสัคอมพิวเตอรบนเครือขาย จําเปนตองปรับปรุงใหสามารถปองกันการ

ติดไวรัสผานทางเว็บและไปรษณียอิเล็กทรอนิกส โดยทําการติดตั้งระบบปองกันไวรัสกลาง 

(Anti-virus Gateway) เพื ่อทําการตรวจสอบขอมูลจากเว็บไซตและขอมูลที ่ส งมาใน

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และกําจัดไวรัสกอนปลอยใหขอมูลนั้นผานเขาสูระบบเครือขาย 

 ระบบการปองกันไวรัสบนเครื่องคอมพิวเตอร จําเปนตองปรับปรุงทั้งในสวนของเครื ่อง

คอมพิวเตอรแมขายและเครื่องลูกขายใหมีความทันสมัยอยูเสมอ เพื่อตรวจจับไวรัสที่อาจ

ติดมากับสื่อบันทึกขอมูลตาง ๆ และไวรสัแบบใหมที่อาจมีขึ้นในอนาคต 

 ระบบพิสูจนตัวจริง (Authentication System) เพื ่อจัดเก็บชื ่อผู ใชและขอมูลที ่เปน

ความลับ เชน รหัสผาน ลายพิมพนิ้วมือหรือรหัสบัตรประจําตัว เปนตน และยังใชเก็บ

ขอมูลประจําตัว (Profile) ไวที่สวนกลางเพื่อใชกําหนดการรักษาความมั่นคงและอํานวย

ความสะดวกแกผูใช โดยการติดตั้งระบบ Directory Service ที่เปนมาตรฐาน เชน LDAP 

และ RADIUS เปนตน ซึ่งในปจจุบันยังไมมีการติดตั้งระบบดังกลาว 
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 ระบบการตรวจสอบสิทธิการเขาใชงานระบบ (Authorization System) เพื ่อใชในการ

จํากัดสิทธิ์ในการใชทรัพยากรและขอมูลใหเปนไปตามกลุม และระดับของผูใช โดยการ

ติดตั้งระบบ Identity Management หรือ Web Portal ที่ทํางาน โดยการนําขอมูลผูใช

จาก Directory Service มาใชในการกําหนดสิทธิ์ของผูใชซึ่งในปจจุบันยังไมมีการติดตั้ง

ระบบดังกลาว 

 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย VPN ใชทําหนาท่ีในการสรางชองสัญญาณสื่อสารที่มีความมั่นคง

ระหวางเครื่องลูกขายมายังแมขาย VPN โดยกรมบังคับคดีควรนําเทคโนโลยีนี้มาใชเพื่อ

รักษาความมั่นคงใหกับการใชงาน โดยเฉพาะการใชงานที่ทําผานอินเทอรเน็ต การทํางาน

จากบาน (Work from Home) 

ตารางที่ 5.7 รายการองคประกอบที่ตองการความมั่นคงกับเทคโนโลยีที่ใชรักษาความมั่นคง 

องคประกอบท่ีตองการความมั่นคง เทคโนโลยีที่ใชรักษาความมั่นคง 

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย Application Firewall, IDS/IPS, 

Digital Certificate, Antivirus 

เครื่องลูกขาย Personal Firewall, Digital Certificate, 

Antivirus 

จุดใชงานเครือขาย (Edge Device) 

เชน Switch Hub Access Point 

VLAN,MAC Filtering, Access Control List, 

IEEE 802.1x, Encryption (สําหรับ WLAN) 

อุปกรณเครือขายหลัก 

(Core and Distribute Device) 

Access Control List (ACL), NextGen Firewall, 

IPS/IDS 

Gateway NextGen Firewall, Antivirus Gateway, VPN 

ผูใช Username/Password, Token Card, 

One-time password, Digital Certificate,  

Biometric ID 

อุปกรณพกพา (Mobile Devices) VPN, Authentication 

กรมบังคบัคดีไดมีการนําระบบเหลานี้มาใชงานแลวบางสวนบางพ้ืนที่แตยังไมเพียงพอและไม

สามารถรองรับระบบ SD-WAN ในสวนของการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตได มีการเลือกใชงาน NextGen 

Firewall มาทําหนาที่ในการกําหนดเขตรักษาความมั่นคง DMZ และ กําหนดเขตรักษาความมั่นคง Internal 

Zone และกําหนดนโยบายเพื่อควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายของกรมฯ แตเมื่อมีการปรับระบบเครือขาย 

WAN มาเปน SD-WAN จําเปนตองมีการใช Firewall สําหรับสํานักงานบังคับคดีจังหวัดโดยสามารถ

พิจารณาเปนการเชาใชพรอมกับการเชาใชเครือขาย SD-WAN 
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5.6.3 การรักษาความม่ันคงดานขอมูล (Data Security) 

เนื่องจากขอมูลที่กรมบังคับคดีตองรับผิดชอบเปนขอมูลที่เกี ่ยวของกับสํานวนคดีและการ

ใหบริการทางดานการบังคับคดจีํานวนมาก ดังนั้นจึงตองมีกระบวนการจัดการและการจัดเก็บขอมูลท่ี

มีความมั่นคงนาเชื่อถือและสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงได เชน ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ตองกําหนดใหมีการบันทึกประวัติการเขาใชและเปลี่ยนแปลงขอมูลที่สําคัญ ขอมูลที่สําคัญอาจตองมี

การใชลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) เพ่ือการจัดการเรื่อง Message Integrity และการยืนยัน

ผูสรางขอมูล และขอมูลตองมีการทําสําเนาทั้งในรูปแบบ Real Time โดยผานไปยังศูนยสํารองหรือ

การสําเนาดวยระบบสํารองขอมูลหลาย ๆ สําเนาและตองกําหนดใหมีชวงเวลาในการทดสอบการเรียก

คืนเปนระยะ เพ่ือปองกันความผิดพลาดในขอมูลท่ีสํารองไว 

สําหรับกระบวนการสํารองขอมูลที ่ด ําเนินการตามปกติในปจจุบันของกรมบังคับคดี

จําเปนตองปรับปรุง เนื่องจากยังมีการสํารองขอมูลที่ไมครบถวน และยังขาดความเปนมาตรฐานสากล 

นอกจากนี้แลวยังจําเปนที่ตองทําการทดสอบความเชื่อถือไดของสื่อบันทึกขอมูลสํารองอยางสมํ่าเสมอ  

5.6.4 การรักษาความม่ันคงของการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

การควบคุมเครื่องคอมพิวเตอรแมขายมีความเสี่ยงที่สําคัญอยางยิ่งเกี ่ยวกับการบริหาร

รหัสผานของผูดูแลระบบ ระบบปฏิบัติการในปจจุบันสามารถกําหนดใหมีผูดูแลระบบไดหลายระดับ 

ดังนั้นจึงควรมีการจัดระดับและสิทธิ์การบริหารระบบใหกับผูดูแลระบบแตละระดับอยางเหมาะสม ไม

ควรใหผูดูแลระบบทุกคนอยูในระดับสิทธิ์เดียวกัน โดยเฉพาะระดับสิทธิ์สูงสุดที่มีผลตอการทํางานทุก

ประเภทของระบบคอมพิวเตอร พึงระลึกเสมอวาไม มีความลับสําหรับผู ด ูแลสูงสุดในระบบ

คอมพิวเตอร ดังนั้นผูรับผิดชอบในฐานะผูดูแลระบบสูงสุดตองเปนผูที่มีความนาเชื่อถืออยางมาก และ

ไมควรมีเพียงคนเดียว เพื่อไมใหเกิดปญหาในกรณีเหตุสุดวิสัยที่ผูดูแลสูงสุดคนหนึ่งไมสามารถปฏิบัติ

หนาที่ได เพื่อบริหารจัดการในประเด็นนี้ จึงควรกําหนดใหมีนโยบายการบริหารรหัสผานของผูดูแล

ระบบของกรมบังคับคดีอยางชัดเจน กรณีของรหัสผานของผูดูแลสูงสุดควรใหมีการเก็บสํารองในตูที่

ปลอดภัยและควบคุมการใชในรูปแบบของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

5.7 แผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plans : BCP) 

แผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plans : BCP) คือ การรวบรวมขั้นตอน และ

ขอมูลซึ ่งทําใหองคกรพรอมที ่จะนําไปใชเมื ่อเกิดเหตุวิกฤตตาง ๆ เพื ่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมหรือ

กระบวนงานหลักๆ ขององคกรสามารถทําไดอยางตอเนื่อง การบริหารความตอเนื่องควรจัดทําไวเปนลาย

ลักษณอักษร ระบุขอกําหนดในระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งประกอบดวย การวางแผน การ

ดําเนินการ การติดตาม การทบทวน การฝกซอม และการปรับปรุงระบบการบริหารความตอเนื่องดังแสดงตาม

รูปที่ 5.5 เพื่อใชในการบริหารความเสี่ยงทั้งองคกร โดยคํานึงถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ความตองการของผูใช 
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และผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงการกําหนดหนาที่ใหกับเจาหนาที่ ผูมีอํานาจในการพิจารณาการประกาศใชและ

ยุติการใชแผน โดยแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องควรระบุหลักเกณฑในการพิจารณาประกาศใชแผน เชน 

พิจารณาจากระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสียหายและโอกาสที่การดําเนินงานเกิดการหยุดชะงัก 

การแกไขสถานการณเบื้องตน  

 
รูปที่ 5.5 แนวคิดการบริหารความตอเนื่องทาง 

(ที่มา : ISO PAS 22399-2007 Social Security – Guideline for incident preparedness and 

operational continuity management) 
 

 ปจจุบันการดําเนินกิจกรรม กระบวนงานตาง ๆ ขององคกรสวนใหญแลวจําเปนใชระบบ

สารสนเทศเปนหลัก ดังนั้นสวนสําคัญของแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องจําเปนตองมีการเตรียมความพรอมใน

ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับเหตุวิกฤตตาง ๆ และความสามารถที่จะทําใหการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของ

องคกรดําเนินการตอไดอยางเต็มรูปแบบหรือเปนบางสวน โดยการฟนฟูใหระบบสารสนเทศสามารถเริ่ม

กลับมาใชงานไดบางสวนหรือทั้งหมดในระยะเวลาที่เหมาะกับงานแตละประเภท  โดยควรมีการบริหารศูนย

คอมพิวเตอรสํารองที่คํานึงถึงเปาหมายที ่สําคัญตาง ๆ เชน เวลาที่ตองใชในการทําใหศูนยสํารองสามารถ

ทํางานแทนศูนยหลักไดและคาใชจายในการดําเนินการ โดยมีสิ่งที่ควรพิจารณาดังนี ้

- เป าหมายด านระยะเวลาในการก ู ค ืนระบบ (Recovery Time Objective: RTO) 

ระยะเวลาในการกูคืนระบบมีผลโดยตรงตอคาใชจายที่เกิดข้ึน เนื่องจากจะสงผลเปนอยาง

มากตอการออกแบบระบบคอมพิวเตอรสํารอง และจํานวนของบุคลากรท่ีเกี่ยวของในการ

กอบกู ระบบใหกลับคืนมา ดังนั ้นถาองคกรมีนโยบายใหมีการกอบกู ระบบคืนไดใน

ระยะเวลาอันสั้น คาใชจายของระบบคอมพิวเตอรสํารองนั้นก็จะสูงขึ้นตามไปดวย 

- เปาหมายดานความทันสมัยของจุดกูคืนระบบและขอมูล (Recovery Point Objective: 

RPO) ณ เวลาที ่เกิดเหตุเสียหายอยางสิ ้นเชิงหรือภัยพิบัติรายแรง (Disaster) ความ

แตกตางของขอมูลระหวางศูนยคอมพิวเตอรหลักและศูนยคอมพิวเตอรสํารองสงผล

โดยตรงตอระยะเวลาในการกูคืนของขอมูลและระบบ กลาวคือถามีความแตกตางของ
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ขอมูลที่ศูนยคอมพิวเตอรหลักและที่ศูนยคอมพิวเตอรสํารองอยางมาก มีผลทําใหตองมี

กระบวนการในการกู ขอมูลจากศูนยคอมพิวเตอรหลักเพื่อนํามาติดตั ้งใชงานที ่ศูนย

คอมพิวเตอรสํารองมากขึ้น ตองใชเวลาในการปรับปรุงขอมูลที่แตกตางกันใหตรงกัน 

จํานวนของบุคลากรที ่ตองใชในการกู ค ืนระบบจะจํานวนมากขึ ้นตามไปดวย ซึ ่งมี

ผลกระทบโดยตรงตอระยะเวลาที่ตองหยุดการใหบริการของกรมฯ 

- คาใชจายของเครือขายสื ่อสาร คาใชจายของระบบเครือขายสื ่อสารขอมูลในระบบ

คอมพิวเตอรสํารองเปนคาใชจายท่ีมีผลตอการลงทุน เนื่องจากคาใชจายของชองสัญญาณ

ในการเชื่อมตอเครือขายสื่อสารระหวางศูนยคอมพิวเตอรหลักกับศูนยคอมพิวเตอรสํารอง

แปรผันตามความตองการดานความทันสมัยของขอมูล (Updated Data) กลาวคือถา

ตองการใหขอมูลของศูนยคอมพิวเตอรทั้งสองศูนยมีความทันสมัยเทากันหรือเกือบเทากัน 

ณ เวลาใด ๆ นั้น ความเร็วของเครือขายตองสามารถรองรับได หากมีปริมาณขอมูลท่ี

เปลี่ยนแปลงบอย ๆ หรือมีขอมูลที่เปลี่ยนแปลงจํานวนมาก ควรตองใชชองสัญญาณที่มี

ความเร็วสูงข้ึน ทําใหคาใชจายของเครอืขายสื่อสารสูงตามไปดวย 

- ความยากงายในการดําเนินการ องคประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ตองพิจารณาคือ

ความยากงายในการดําเนินการในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติขึ้น เนื่องจากความยากงายใน

การกูคืนระบบมีผลโดยตรงตอระยะเวลาในการดําเนินการ และสงผลใหตองใชบุคลากรท่ี

มีการฝกฝนและเขาใจในขั้นตอนการดําเนินการกอบกูระบบศูนยคอมพิวเตอรสํารองเปน

อยางดีอีกดวย 

- ความสามารถในการรองรับภาระงาน ในการออกแบบเพื่อตัดสินใจเลือกจํานวนและ

คุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ตลอดจนขนาดของชองสัญญาณที่เชื่อมกับ

ศูนยคอมพิวเตอรสํารองนั้น ตองคํานึงถึงปริมาณภาระงานที่ตองการใหศูนยคอมพิวเตอร

สํารองทําแทนศูนยหลัก หากตองการใหศูนยคอมพิวเตอรสํารองทํางานทั้งหมดแทนศูนย

คอมพิวเตอรหลักไดตองออกแบบใหมีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่มีสมรรถนะระดับ

เดียวกับที่ใชในศูนยหลัก ซึ่งทําใหคาใชจายในการติดตั้งและบํารุงรักษาสูงตามไปดวย แต

ถาตองการใหศูนยคอมพิวเตอรสํารองทํางานแทนศูนยคอมพิวเตอรหลักไดบางสวน แต

หากพิจารณาเลือกเฉพาะระบบที่จําเปนใหศูนยคอมพิวเตอรสํารองทํางานแทน และยอม

หยุดการทํางานของบางระบบงานที่มีความสําคัญนอย การออกแบบเชนนี ้ทําใหศูนย

คอมพิวเตอรสํารองไมจําเปนตองมีเครื่องที่มีสมรรถนะเทากันกับศูนยคอมพิวเตอรหลัก 

ซึ่งชวยลดคาใชจายในการติดตั้งและดําเนินการลงได 

- การสําเนาขอมูลไปยังศูนยคอมพิวเตอรสํารอง เปนสิ่งสําคัญที ่ทําใหกรมฯ สามารถ

ใหบริการไดอยางตอเนื่อง ดังนั้นขอมูลตาง ๆ ที่เกิดขึ้นที่ศูนยคอมพิวเตอรหลักตองถูกทาํ

สําเนาไวที่ศูนยคอมพิวเตอรสํารองดวย โดยการทําสําเนาขอมูลสามารถทําได 2 วิธี คือ  
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1) การทําสําเนาขอมูลโดยใชอุปกรณจัดเก็บขอมูล เชน External Hard Disk, Tape 

Backup เปนตน โดยทําการจัดเก็บขอมูลสําคัญลงในอุปกรณจัดเก็บขอมูลแลวขนยายไป

ยังศูนยคอมพิวเตอรสํารองแลวทําสําเนาขอมูลลงในระบบที่ศูนยสํารอง ดังนั้นเมื่อเกิด

ความเสียหายข้ึนกับระบบคอมพิวเตอรในศนูยหลัก ระบบคอมพิวเตอรสํารองจะถูกเปดใช

งานโดยนําขอมูลที่ทําสําเนาเก็บไวมาใชงานได 2) การทําสําเนาขอมูลแบบออนไลน การ

ทําสําเนาขอมูลวิธีนี้จะทําการอานขอมูลที่มีการเพิ่มเติมแกไขในระบบจัดเก็บขอมูลของ

ศูนยคอมพิวเตอรหลักแลวทําสําเนาไปบันทึกไวที ่ระบบจัดเก็บขอมูลของระบบ

คอมพิวเตอรสํารอง ขอมูลถูกสงผานเครือขายความเร็วสูง การทําสําเนาดวยวิธีนี้ทําให

ศูนยคอมพิวเตอรสํารองมีขอมูลพรอมที่จะใหบริการเปนปจจุบันมากที่สุด และใชเวลาใน

การกูคืนระบบนอยท่ีสุด 

จากการวิเคราะหระบบงาน กระบวนการในการทํางาน และภารกิจตาง ๆ ของกรมฯ แลวจะเห็นไดวา

กรมฯ มีความจําเปนที่จะตองมีแผนในการบริหารจัดการศูนยคอมพิวเตอร การสําเนาขอมูลระหวางศูนย

คอมพิวเตอรหลักและศูนยคอมพิวเตอรสํารองแบบออนไลน เพ่ือทําใหศูนยคอมพิวเตอรสํารองสามารถทํางาน

ทดแทนศูนยคอมพิวเตอรหลักไดในระยะเวลาอันสั้น และควรมีการจัดแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องในระดับ

องคกรดวย 

5.8 การออกแบบการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศกับหนวยงานภายในและภายนอก 

กรมบังคับคดีไดมีการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลคดีลงสูฐานขอมูลในระบบสารสนเทศ ทั้งที่เปนขอมูล

อักษร ขอมูลตัวเลข ขอมูลภาพและวิดีโอ และขอมูลในรูปแบบไฟล ขอมูลสวนใหญเปนขอมูลที่พรอมตอการ

ใหบริการและการแลกเปลี่ยนระหวางระบบสารสนเทศ ซึ่งการใหบริการและการแลกเปลี่ยนขอมูลอยางมี

ประสิทธิภาพจําเปนตองมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบเพ่ือปองกันปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมาหลัง

การใหบริการและการเชื่อมตอ เชน ปญหาดานความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล ปญหาดานความนาเชื่อถือของ

ขอมูล ปญหาดานประสิทธิภาพของบริการขอมูล เปนตน 

5.8.1 การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศที่อยูในกรมบังคับคดีไดถูกพัฒนาและปรับปรุงมาในชวงเวลาไมพรอมกัน 

เทคโนโลยีที่ประยุกตใชในการพัฒนาระบบจึงมีความแตกตางกัน สงผลใหเกิดเปนความหลากหลาย

ของแหลงขอมูล (Heterogeneous Data Sources) ซึ่งมีทั้งเทคโนโลยีเดิมที่ระบบอนุญาตใหระบบที่

เกี่ยวของสามารถรองขอขอมูลโดยตรงไดจากฐานขอมูล หรือเปนเทคโนโลยีปจจุบันที่เปดบริการการ

ใหขอมูลผานโปรแกรมที่สามารถใหบริการไดอยางมีรูปแบบที่ยืนหยุนและมีความมั่นคงปลอดภัย แม

จะเปนการสงขอมูลผานอินเทอรเน็ตที่เปนชองทางสาธารณะ ในขณะที่การเชื่อมโยงขอมูลในโลกยุค

ดิจิทัลที่บริการสาธารณะสามารถนํามาประกอบเปนสวนเสริมของบริการของกรมไดผานคลาวดใน

รูปแบบของ Platform-as-a-Service  
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รูปแบบของการแลกเปล่ียนขอมูล เทคโนโลยีหรือรูปแบบของการแลกเปลี่ยนขอมูลที่องคกร

เลือกใชกับการใหบริการขอมูลจากระบบสารสนเทศ มีหลายรูปแบบ โดยแตละรูปแบบจะมี

องคประกอบ 3 อยางคือ รูปแบบของสถาปตยกรรมที่ใชในการเชื่อมโยง โครงสรางขอมูลที่แลกเปลี่ยน

กัน และโพรโทคอลของเครือขายที่ใชในการแลกเปลี่ยน ซึ่งเทคโนโลยีหรือรูปแบบของการแลกเปลี่ยน

ขอมูล มีดังนี ้

 การสงไฟลขอมูล ระบบสารสนเทศจะจัดเก็บขอมูลลงไฟลรอไวพรอมของการรอง

ขอ ซึ่งเมื่อผูขอรับขอมูลหรือระบบปลายทางที่ตองการขอมูล ระบบสารสนเทศตน

ทางจะมีไฟลขอมูลที่พรอมจะใหบริการขอมูลอยูแลว โดยไมตองไปประมวลผลใหม

ทุกครั้งเมื่อมีการรองขอขอมูล โดยรูปแบบไฟลจะเปนไดทั ้ง JSON, XML, CSV 

หรือไฟลที่เปนอักษรเชิงบรรยาย ในขณะที่โพรโตคอลเครือขายที่ใชเปนไดทั้ง FTP 

Secure หรือ HTTP Secure ที ่สามารถเขารหัสไดดวย SSL (Secure Sockets 

Layer) หรอื TLS (Transport Layer Security) 

 การเชื่อมตอจากโปรแกรมประยุกตไปสูฐานขอมูลแบบ Database services เพื่อ

ดึงขอมูลจากฐานขอมูลไปใหบริการ โดยที่ฐานขอมูลอาจใหบริการขอมูลผาน 

Views หรือ Stored Procedures ไปสู  โปรแกรมที ่ร องขอขอมูล และอาจมี

ซอฟตแวรชวยการทําการกลั่นกรองขอมูล 3 งาน คือ การดึงขอมูล การแปลงขอมูล

ใหตรงตามความตองการ และการจัดสง (Extract, Transform, and Load , ETL) 

การเชื่อมตอจากโปรแกรมประยุกตไปสูฐานขอมูลเปนแนวทางที่ควรใชเฉพาะกับ

ผานระบบสารสนเทศนั้น ๆ เนื่องจากฐานขอมูลเปนองคประกอบที่สําคัญและตอง

มีการปกปองข้ันสูงแบบไมควรใหระบบภายนอกเขาถึงได 

 การเชื่อมตอจากโปรแกรมสูโปรแกรมดวย Application Programming Interface 

(API) โดยที ่โปรแกรมแตละฝ งอาจจะเปนโปรแกรมที่แยกอิสระกัน เชน เปน

โปรแกรมที่อยูคนละระบบสารสนเทศกัน หรือ ฝงหนึ่งเปนโปรแกรมจากระบบสา

สนเทศของกรมฯ แตอีกฝงอาจเปนโปรแกรมสาธารณะที่อยูบนอินเทอรเน็ตที่

ใหบริการ API เปนตน  

 Web Services เปนเทคนิคหนึ่งของ API เปนแนวคิดที่ถูกนํามาใชกอนคําวา API 

โดยที่ Web Services พัฒนามาเพ่ือแนวคิดของ Service Oriented Architecture 

(SOA) ที ่ม ักจะใชโพรโทคอล SOAP และ WSDL ในการกําหนดรูปแบบการ

แลกเปลี่ยนขอมูลดวยโครงสรางไฟล XML  

 API เปนเทคนิคการแลกเปลี่ยนที ่ลดความยุงยากของการทําตามขอกําหนดของ 

SOAP และ WSDL ลง API สามารถใชไดกับหลากหลายโพรโทคอล เชน HTTP ท่ี
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ใชกันอยูทั่วไปและรองรับโครงสรางขอมูลไดทั้ง JSON และ XML โดยที่โครงสราง

ไฟล JSON จะเปนโครงสรางที่ซับซอนนอยกวา XML 

ความมั ่นคงปลอดภัย เปนองคประกอบที ่ส ําคัญของการเชื ่อมโยงระบบสารสนเทศ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งหากตองมีการเชื่อมโยงไปสูระบบสารสนเทศภายนอกกรมฯ ทั้งในมิติของการขอ

บริการการรับขอมูลจากภายนอก และการใหบริการขอมูลสูระบบสารสนเทศภายนอก ปจจัยที่ตอง

พิจารณาดานความมั่นคงปลอดภัยของการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ มีดังนี้ 

 การเขารหัสขอมูล (Data Encryption) ของขอมูลกอนการรับสงขอมูลผาน

เครือขายสาธารณะ เชน อินเทอรเน็ต เพ่ือใหแนใจวาขอมูลท่ีจะรับสงจะไมสามารถ

ถูกนําไปใชโดยผูอ่ืนได  

 การยืนยันตัวตนของบุคคลหรือโปรแกรมที่จะตองการจะแลกเปลี่ยนขอมูล ที่ควร

ทําผาน LDAP ของกรมฯ ที ่จะเปนจุดรวมศูนยของการจัดการการเขาถึงระบบ

สารสนเทศตาง ๆ ของกรมฯ 

 การยืนยันความเปนเจาของเอกสารที่ใชในการแลกเปลี่ยนดวยการเซ็นเอกสารดวย 

Digital Signature ที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงการลงลายเซ็นได สามารถตรวจสอบ

ประวัติการลงลายเซ็นได อีกทั้งยังใหผูใชงานเลือกลงลายเซ็นดวยลายมือชื่อของตน

ไดเชนกัน 

 การยืนยันตัวตนขององคกรดวย Digital Signature แบบ Certificate Authority 

(CA) ที่กรมบังคับคดีสามารถไปจดทะเบียน CA เพื่อนํามาติดตั้งภายเครือขายของ

กรมฯ เพ่ือยืนยันถึงเครื่องบริการแมขายสาธารณะตาง ๆ วาเปนของกรมฯ จริง 

 การกําหนดสิทธิ (Authorization) ใหแตละผูขอมีสิทธิของการแลกเปลี่ยนขอมูล ที่

แตกตางกันตามความจําเปนของการเขาถึงขอมูล 

 การปองกันการโจมตีไปสูเครื ่องแมขายของกรมฯ ที ่ใหบริการขอมูล API ผาน

อินเทอรเน็ต ดวย DoS หรือ DDoS  

 การกําหนดปริมาณการรองขอที่มีปริมาณที่จํากัดตามโควตาที่เหมาะสม เพื่อไม

สรางภาระใหบริการจนเกินความจําเปน หรือเกินกวาขอตกลง 

การใช API Key จะเปนวิธีหนึ่งที่จะชวยจัดการกับหลายปจจัยที่กลาวมาขางตนได เชน การ

กําหนดสิทธิตาม API Key ที่ไดรับ การกําหนดปริมาณการเขาถึงของแตละ API Key เปนตน 

การขอใชบริการจากคลาวด (Cloud Services) เปนทิศทางการเพิ่มขีดความสามารถของ

ระบบสารสนเทศของหนวยงานใหมีขอมูลเสริมภายในระบบสารสนเทศของตนโดยการขอบริการ

ขอมูลจากคลาวดสาธารณะ เชน 
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 การเพ่ิมแผนที่เขาไปสูระบบเดินหมายใหกับบุคลากร โดยท่ีขอมูลแผนที่จะถูกนํามา

แสดงอยูภายในระบบเดินหมาย และระบบเดินหมายสามารถประเมินเสนทาง 

ระยะทาง และระยะเวลาที่ตองใชในการเดินทางไดเบ็ดเสร็จภายในระบบเดินหมาย

เอง โดยการขอบริการขอมูลจาก Google Map ที่มี API ใหบริการตอองคกรตาง ๆ 

ซึ่งคาใชจายจะเปนไปตามปริมาณการใชงานที่เกิดขึ้นจากปริมาณการรองขอขอมูล 

เปนตน 

 การทําการนัดหมายลูกหนี้เจาหนี้ ผานการใชบริการ Google Calendar API ที่

สามารถลงนัดหมาย เปลี่ยนแปลงนัดหมายจากระบบสารสนเทศภายในกรม และ

นําไปแสดงใน Google Calendar ของผูใชงานทั่วไป 

การใชบริการ Chatbot จากผูใหบริการในการสราง Chatbot เพื่อนําการสนทนาดวย Bot 

ไปออกสูโปรแกรมสนทนาตาง ๆ เชน Line หรือ Bot บน Website ของ e-Filing เปนตน โดยที่กรมฯ 

จะผู ใสเนื้อหา (Content) ของคําถามที่เปนไปได และคําตอบที่กรมตองการแสดงลงสู  Chatbot 

Cloud Services เพื่อใหผูใชงานสามารถไดคําตอบเบื้องตนโดยไมจําเปนตองติดตอมาที่กรม ฯ และ

ยังชวยลดโอกาสความผิดพลาดของการใชระบบลงจากความไมเขาใจในระบบสารสนเทศหรือ

กระบวนการทํางานของกรมฯ 

นอกจากนี้ การใชบริการคลาวดอาจจะหมายรวมถึงการอบรมใหพนักงานของกรมฯ ไดมี

ประสบการณการใชบริการสาธารณะบนอินเทอรเน็ตแบบ Software-as-a-Service ที่จะชวยเสริม

ประสิทธิภาพในการทํางานใหดีขึ้นจากบริการตาง ๆ เชน การใชบริการ Free Drive ตาง ๆ การใช

บริการการสรางฟอรมสํารวจ การใชบริการการแบงปนหนาจอในการรวมประชุมระดมความคิด เปนตน 

5.8.2 การบริหารจัดการและการกํากับดูแล 

การกํากับดูแลการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศกับหนวยงานภายในและภายนอกเปนสิ ่งที่

สําคัญที่กรมฯ ตองติดตามอยางตอเนื่องในหลายมิติ ทั้งมิติของการใหบริการขอมูลที่กรม ฯ จัดใหกับ

หนวยงานภายนอกที่ตองเปนไปตามแนวทางคุณภาพ เชนความถูกตองตามขอตกลง ความทันสมัย

ของขอมูล ความสอดคลองระหวางขอมูลและบริการอื่น เปนตน มิติของโครงสรางพื้นฐานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่อุปกรณตองมีประสิทธิภาพเพียงพอในการรองรับการใหบริการ มิติของความ

มั่นคงปลอดภัยและความเปนสวนตัวของขอมูล ที่ตองเปนตามกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เปนสากล 

มิติของการพัฒนาความเปนเลิศรวมกันระหวางหนวยงานภายในและระหวางกรมฯ กับหนวยงาน

ภายนอก  

  แนวทางการบริหารจัดการและกํากับดูแลการเชื ่อมโยงระบบสารสนเทศกับหนวยงาน

ภายในและภายนอก มีทั้งการใชแนวทางการจัดทําธรรมาภิบาลขอมูล (Data Governance) สําหรับ

หนวยงานภาครัฐที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาในป 2563 ซึ่งครอบถึงการปกปองขอมูลสวน
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บุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 และการใชสถาปตยกรรมองคกร 

(Enterprise Architecture) ในการประกอบการพิจารณาถึงความสอดคลองกันของการเชื ่อมโยง

ระบบสารสนเทศอยางเปนระบบ 

กรอบธรรมาภิบาลขอมูลเปนแนวทางที่จะทําใหกรมบังคับคดีสามารถบริหารจัดการขอมูลท่ี

ใชอยูภายในกรมฯ และขอมูลที่ตองมีการแลกเปลี่ยนระหวางกันตามวงจรชีวิตของขอมูล ตั้งแตการ

สราง การรวบรวมและจัดเก็บ การนําไปใชที่อาจตองมีการแกไขและปรับปรุง การเผยแพรผานการ

เชื่อมตอ การจัดเก็บถาวร และการทําลาย ในขอมูลตาง ๆ ที่บุคลากรภายในกรมฯ ตองทําตาม

กระบวนการทํางานของแตละพันธกิจ ดวยเทคโนโลยีที่เขามาสนับสนุน โดยที่การกํากับดูแลการ

เชื่อมโยงขอมูลที่จะตองพิจารณาทั้งองคประกอบของ กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน วัฒนธรรมองคกร 

กลยุทธและนโยบายของกรมฯ และผูบริหาร ดังแสดงในรูปที่ 5.6 

 
รูปที่ 5.6 องคประกอบโดยรวมของธรรมาภิบาลขอมูล [ผศ.ดร.โษฑศรัตต ธรรมบุษดี สํานักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.)] 

การกํากับดูแลการเชื ่อมโยงระบบสารสนเทศระหวางหนวยงานภายใน และระหวาง

หนวยงานภายในกับหนวยงานภายนอก ควรมีการกําหนดคํานิยามขอมูลที่ชัดเจนระหวางผูใหและ    

ผูขอรับขอมูล มีการกําหนดกฎเกณฑและนโยบายการใชงานขอมูลโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาล
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ขอมูลและทีมบริกรขอมูลประกาศ เพื่อใหเปนการกํากับดูแลขอมูลใหถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน 

มั่นคงปลอดภัย ปกปองความเปนสวนบุคคล สนับสนุนการเชื่อมโยง และเปนไปตามความคาดหวังที่

เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย โดยการกํากับดูแลควรเปนตามวงจรคุณภาพ PDCA ที่จะตองมี

การวางแผนการกํากับดูแลการเชื ่อมโยง การขอหรือใหบริการขอมูลโดยผานการเชื ่อมโยงตาม

ขอตกลงและประสิทธิภาพที ่คาดหวัง การตรวจวัดผลการดําเนินงานของการเชื ่อมโยงระบบ

สารสนเทศและรายงานใหคณะกรรมการธรรมาภิบาลขอมูลทราบ และวิเคราะหหาแนวทางปรับปรุง

การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศจากผลของรายงาน ดังแสดงในรูปที่ 5.7 

 

รูปที่ 5.7 กรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในระดับหนวยงาน [สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

             (องคการมหาชน) (สพร.) ] 

5.8.3 การเชื่อมโยงระหวางระบบสารสนเทศภายในกรมบังคับคดี และระบบภายนอกกรมบังคับคด ี

กรมบังคับคดีมีพันธกิจที่จําเปนตองอาศัยระบบสารสนเทศเขามาสนับสนุนเปนปริมาณมาก 

ซึ่งแตละระบบสารสนเทศจะมีขอมูลตามกระบวนการเกิดขึ้นมากมาย จนทําใหระบบสารสนเทศตาง

เริ่มมีขอมูลเดียวกันในหลายระบบ และเกิดเปนภาวะการแยกกันอยู (Silo) ระหวางระบบสารสนเทศ

แตมีขอมูลเดียวกันที่ไมสอดคลองกัน ดังนั้นการเชื่อมโยงกันระหวางระบบสารสนเทศภายในกรม

บังคับคดีเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลจะทําใหขอมูลที่แยกกันอยูเปนขอมูลที่สอดคลองกัน เชน ขอมูล

ลูกหนี้และเจาหนี้ที่อยูในระบบงานบังคับคดีแพง สามารถเปนแหลงขอมูลตั้งตนใหกับระบบงานบังคับ

คดีลมละลาย ในขณะที่ขอมูลลูกหนี้ที่อยูในระบบงานบังคับคดีลมละลายจะสามารถถูกนําไปใชตอใน

ระบบงานฟนฟูกิจการของลูกหนี้ เปนตน 
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การสงตอขอมูลระหวางกันผานการเชื่อมตอระหวางระบบสารสนเทศที่ใชอยูในกรมบังคับคดี

มีทั ้งการเชื ่อมตอผานโปรแกรมประยุกตที ่อยู ในระบบบริหารจัดการฐานขอมูลดวย Database 

Services และการเชื่อมตอจากโปรแกรมสูโปรแกรมดวยWeb Services และ API ซึ่งเริ่มจะมีปริมาณ

มากขึ้นและตองอาศัยการบริหารจัดการที่ดีเพื่อยังรักษาไวซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

บริการขอมูลระหวางกัน ในปจจุบันกรมบังคับคดีกําลังอยูระหวางการดําเนินโครงการระบบเพื่อบูรณา

การฐานขอมูลดานการบังคับคดีกับหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การใหบริการขอมูลสูองคกรภายนอกบน Extranet 

การสงตอขอมูลกันระหวางระบบสารสนเทศผานการเชื่อมตอกันของ 3 ระบบสารสนเทศจะ

ทําใหระบบปลายทางสามารถทํางานไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การสงตอขอมูลใหกันจะทําใหระบบ

ปลายทางสามารถไดรับขอมูลที่เปนปจจุบันทั้งจากขอมูลที่ไดรับมาและขอมูลที่เกิดขึ้นหรือปรับปรุง

เองภายในระบบปลายทาง หากแตระบบตนทางอาจไมไดรับขอมูลที่ไดถูกปรับปรุงขึ ้นที่ระบบ

ปลายทาง เชน ขอมูลลูกหนี้ที่สงจากระบบงานบังคับคดีแพง ไปสูระบบงานบังคับคดีลมละลาย ขอมูล

ลูกหนี้อาจถูกปรับปรุงใหถูกตองมากขึ้นในระบบงานบังคับคดีลมละลาย แลวยังอาจถูกสงตอไป

ระบบงานฟนฟูกิจการของลูกหนี้ และถูกปรับปรุงขอมูลใหทันตอปจจุบันมากขึ้นในระบบงานฟนฟู

กิจการของลูกหนี้ ซึ่งขอมูลนี้จะไมถูกนํากลับไปปรับปรุงที่ระบบงานบังคับคดีแพงจากระบบงานฟนฟู

กิจการของลูกหนี้ เปนตน 

นอกจากปญหาขอมูลไมเปนปจจุบันดังกลาวขางตนแลว การเชื่อมตอระบบสารสนเทศจาก

ระบบหนึ่งไปสูระบบอื่น ๆ อีกหลายระบบจะทําใหระบบสารสนเทศตนทางตาง ๆ ตองรับภาระการ

เชื่อมตอขอมูลไประบบตาง ๆ ดวย ดังนั้นโครงการระบบเพ่ือบูรณาการฐานขอมูลดานการบังคับคดีกับ

หนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก ควรถูกพัฒนาใหรองรับการเปนระบบขอมูลหลัก (Master 

Data) ที่จะเปนระบบกลางที่บริหารจัดการความเปนปจจุบันของขอมูลหลักของกรม ในขณะที่ประวัติ

ของขอมูลอาจจัดเก็บรวมอยูในระบบขอมูลหลัก หรือฐานขอมูลของระบบสารสนเทศแตละระบบ 

เพ่ือใหขอมูลในระบบมีความพรอมที่จะใหสืบคนถึงความเปนของขอมูลนั้นในอดีต 

ขอมูลหลักของกรมบังคับคดีควรมีอยางนอยที่ประกอบดวย ขอมูลคนในคดี ขอมูลทรัพย 

และขอมูลคดีตามพันธกิจของกรม ฯ ในขณะที่ขอมูลอื่นควรจะถูกบริหารจัดการอยูที่แตละระบบ

สารสนเทศนั้น ๆ เชน ขอมูลการเดินหมาย ขอมูลการประมูล ขอมูลการเงินการบัญชีในรายละเอียด 

เปนตน โดยท่ีเมื่อระบบฐานขอมูลหลักไดรับทราบการเพ่ิมขอมูลใหมหรือการปรับปรุงขอมูลของขอมูล

หลัก ระบบฐานขอมูลหลักจะตองทําการปรับปรุงขอมูลในฐานขอมูลหลักและสงขอมูลลาสุดกลับ 

(Synchronization) ไปแจงระบบสารสนเทศตาง ๆ ที ่เปนแหลงตนทางของขอมูล และระบบ

สารสนเทศท่ีจําเปนตองไดรับขอมูลลาสุดอยูเสมอ  ดังแสดงในรูปที่ 5.8 



 แผนปฏิบัตกิารดิจิทัล กรมบังคับคดี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2566-2568 

 

 โครงการจัดทําแผนปฏิบตัิการดิจิทัล กรมบังคบัคดี พ.ศ. 2566–2568 หนาที่ 5 - 46
 

 
รูปที่ 5.8 การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศภายในกรมบังคบัคดี และภายนอกกรมบังคบัคดี 

นอกจากนี ้ การจัดทํารายงานขอมูลตาง ๆ ที ่กรมฯ ไดท ําอยู ในระบบเร ียกรายงาน 

(Jaspersoft Report System) ควรมีการขยายการจัดทํารายงานใหเปนร ูปแบบของ Business 

Intelligence (BI) ที่รายงานควรมีมิติของขอมูลที่หลากหลายและมีความยืนหยุน (Dynamic) ไปตาม

เนื้อขอมูลที่เปลี่ยนไป ซึง่การรวบรวมขอมูลเพ่ือการจัดทํารายงานและ Business Intelligence ควรมี

การแยกการจัดเก็บขอมูลออกมาตางหาก ในรูปแบบของ Data Warehouse ที่มีการจัดเตรียมขอมูล

ดวย ETL ใหพรอมตอการออกรายงานและการทํา BI และไมสงผลกระทบตอเครื่องแมขายของระบบ

สารสนเทศตาง ๆ จากการทํารายงานหรือการวิเคราะหขอมูลผาน BI อยางเปน Realtime 

ในระยะถัดไปของการออกแบบการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศและการจัดขอมูลภายในกรมให

เกิดประโยชนตอกระบวนการทํางาน กรมควรเตรียมการจัดทํา Data Lake จากขอมูลหลากหลายที่

กรมฯ รับหรือประมวลผลมา เพื่อการเตรียมพรอมตอการนําขอมูลไปผานการเรียนรูดวย Machine 

Learning เพ่ือการสราง Model ของขอมูลที่จะนําไปใชงานที่ตองการใหการดําเนินงานแบบอัตโนมัติ 

หรือมีขอมูลประกอบการตัดสินใจ และกรมฯ ควรเพิ่มการบริหารจัดการขอมูลตามแนวคิดของ Data 

Fabric ที่เพิ่มการใหบริการขอมูลดวยโครงสรางขอมูลที่เปดเผย ดวยการจัดทํา Data Catalog ธรร

มาภิบาลขอมูล และการสรางความสอดคลองระหวางระบบสารสนเทศ (Data Orchestration) 
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บทที่ 6 การพัฒนาบุคลากรดานดิจิทัล 

ปจจุบันกรมบังคับคดีไดมีการนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช เพ่ือสนับสนุนการใหบริการงาน

ดานการบังคับคดี งานใหบริการประชาชนตาง ๆ รวมถึงงานบริหารจัดการภายในองคกร ท้ังนี้การพัฒนางาน

ดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหประสบความสําเร็จ บุคลากรถือเปนปจจัยสําคัญ กรมบังคับคดีเล็งเห็นความสําคัญของ

การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ รวมถึงทักษะดานดิจิทัล ในบทนี้จะกลาวถึงการพัฒนาบุคลากร

ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลใหกับบุคลากรทุกสวนงาน

ของกรมบังคับคดี ตามกรอบ ว6/2561 โดยมีรายละเอียดดังแสดงในหัวขอ 6.1-6.3 

กรมบังคับคดี มีการกําหนดแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ในหนาท่ีความรับผิดชอบ

แตละตําแหนง ประกอบดวย 5 สวน คือ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) ระบุถึง ตําแหนงในการบริหาร ประเภท/ระดับ หนวยงาน ตําแหนง

ผูบังคับบัญชา 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) ระบุถึง ลักษณะการปฏิบัติงาน ความรู 

ความสามารถ ความชํานาญในดานตาง ๆ  

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดขอบ กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบหลัก (Key Accountability)  แบง

ออกเปน 4 ดาน คือ ดานการปฏิบัติการ ดานการวางแผน ดานการประสานงาน และดานการบริการ  

สวนท่ี 4 คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน ระบุวุฒิการศึกษา/ระดับการศึกษา ใบอนุญาตวิชาชีพ/ใบรับรอง  

สวนท่ี 5 ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน ซ่ึงไดกําหนดหัวขอไว

ดังนี้ 

• ความรู ความสามารถท่ีจําเปนในงาน ความรูเรื่องกฎหมาย และกฎระเบียบราชการ  

• ทักษะท่ีจําเปนในการทํางาน (Skills)  5 ทักษะ คือ ทักษะการใชคอมพิวเตอร ทักษะการใช

ภาษาอังกฤษ  ทักษะการคํานวณ ทักษะการบริหารจัดการขอมูล และทักษะการประสานงาน  

• สมรรถนะหลัก ท่ีจํา เปนในการทํางาน (Competency) 5 ดาน คือ การมุ งผลสัมฤทธิ์  

(Achievement Motivation) บริการท่ีดี (Service Mind) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

(Expertise) การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) และการทํางานเปน

ทีม  (Teamwork) 

• สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  3 ดาน คือ การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) 

การสืบเสาะหาขอมูล (Information Seeking) และการสั่ งการตามอํานาจหนาท่ี (Holding 
People Accountable) 

การกําหนดลักษณะงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ ความรู ความสามารถ และทักษะดังกลาวขางตน ใช

เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และพัฒนาบุคลากรของกรมบังคับคดี ใหสอดคลองกับนโยบายภาครัฐ 
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ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาตอไป ดังนั้นการกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

ในแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2566-2568 จึงตองใชแนวทางและนโยบายท่ี

สอดคลองกับการกําหนดลักษณะงานของกรมบังคับคดี ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ แผนยุทธศาสตร และ

แนวทางการพัฒนาภาครัฐท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรกรมบังคับคดี ระยะ 20 ป พ.ศ. 2560-2579 

2. แผนปฏิบัติราชการ 5 ป กรมบังคับคดี พ.ศ. 2560-2564 

3. แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565 

4. แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565 

5. ทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาล

ดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 26 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะดาน

ดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ  

รายละเอียดความเก่ียวของกับแผนฉบับตาง ๆ มีดังนี้ 

ยุทธศาสตรกรมบังคับคดี ระยะ 20 ป พ.ศ. 2560-2579 ผูบริหารมีความคาดหวังตอการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมบังคับคดี ระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปน

ระบบท่ีจะชวยเสริมสรางความสามารถขององคกร และเสริมสรางการเจริญเติบโต ใหสอดคลองกับการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยใหความสําคัญ ดังนี้ 

1. บุคลากรทุกระดับตองไดรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mindset) ใหมีความเปน

ผูประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurship) เพ่ิมทักษะ สมรรถนะท่ีจําเปน และ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แสดงบทบาทของการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) เพ่ือ

สรางคุณคา (Public Value) และประโยชนใหแกประชาชน 

2. การพัฒนานวัตกรรมและระบบการทํางานโดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช สงเสริมการใช

เทคโนโลยีโดยพัฒนาศักยภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในสังกัด

กรมบังคับคดีท้ังผูบริหารและผูปฏิบัติการ โดยผลักดันใหมีการพัฒนาทักษะความรูความสามารถ

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใหสามารถพัฒนาและใชงานระบบสนับสนุน

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

สืบเนื่องจากแผนปฏิบัติราชการ 5 ป กรมบังคับคดี พ.ศ. 2560-2564 ได กําหนดประเด็น

ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ การบริการงานบังคับคดี ควบคูไปกับการพัฒนาบุคลากรดาน

เทคโนโลยีดิจิทัลไว 4 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางภาพลักษณองคกรและยกระดับธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคลื่อนกระบวนการทํางานและบริหารจัดการสูความเปนเลิศ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมตามแนวทาง Thailand 4.0 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ 

ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการพัฒนาบุคลากร คือ ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ เพ่ือเปนการนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ไดวางกลยุทธและโครงการใน

การขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรไว 2 กลยุทธ ดังนี้  

กลยุทธ 1 ยกระดับขีดความสามารถบุคลากร มี 4 โครงการ คือ 

1. โครงการสงเสริมบุคลากรเพ่ือความพรอมการเปน Thailand 4.0  

2. โครงการ e – Learning  

3. โครงการรวบรวมและจัดเก็บองคความรูเพ่ือการสืบคนทางอิเล็กทรอนิกส 

4. โครงการพัฒนาบุคลากรใหผานเกณฑ Competency  ไดในระดับท่ีคาดหวัง 

กลยุทธ 4 ยกระดับองคกรสูองคกรแหงการเรียนรู  มีแผนพัฒนาบุคลากรใหมีความชํานาญ              

สหวิทยาการ และโครงการเสริมสรางองคความรู จึงนับเปนแนวทางในการนําองคกรสูความยั่งยืนในการเปน

แหลงเรียนรูดานงานบังคับคดีท้ังบุคลากรภายในและเผยแพรขาวสารความรูสูประชาชนท่ัวไป  

จากแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565 มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนา

บุคลากรเขาสูยุคดิจิทัล โดยมีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก

บุคลากร ผูเก่ียวของใหมีประสิทธิภาพนําไปสูการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางยั่งยืน เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ใชงานเพ่ือใหเกิดความคุมคาตอการลงทุน ดังนี้  

- ผูบริหาร: พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถบริหารจัดการดาน

เทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางมีประสทิธิภาพ  

- บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: พัฒนาความรูตามภารกิจหนาท่ีเพ่ือสามารถ

บริหารจัดการ และดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- บุคลากรท่ัวไป: พัฒนาทักษะดานดิจิทัลในการประยุกตใช กับการปฏิบั ติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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ขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565 ในประเด็น 

HR Transformation กําหนดไว 4 ยุทธศาสตร 10 โครงการเชิงกลยุทธ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการเชิงกลยุทธ 

1. พัฒนาและวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหมี

ความทันสมัย โปรงใส และมีประสิทธิภาพ ทันสมัย 

โปรงใส 

 

1. จัดโครงสรางและบรหิารอัตรากําลงัท่ีเหมาะสม  

2. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานสูความเปน

เลิศ  

3. จัดทําฐานขอมูลและรายงานสารสนเทศดานทรัพยากร

บุคคลเพ่ือการบริหารงาน (HR Automation 4.0) 

2. เปนองคกรแหงการเรียนรู  

3. บริหารจดัการสมรรถนะบุคลากรเพ่ือมุงสูความเปน

เลิศ 

4. บริหารจดัการความรูในองคกร (KM) 

5. พัฒนาระบบ Career Path & Career Development 

Plan 

6. ยกระดับสมรรถนะบุคลากร (เพ่ิมสมรรถนะรายบุคคล: 

Individual Development Plan) 

7. พัฒนาบุคลากรท่ีมสีมรรถนะสูง (High Potential Staff: 

Talent Management for Successor) 

4. สรางความผูกพัน ใหความสําคัญกับคุณคาบุคลากร 8. เสรมิสรางความผูกพันและความผาสุก 

9. บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม

เชิงรุก 

10. เสรมิสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

แนวทางจากแผนพัฒนาบุคลากร ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพ่ือรองรับการเขาสูยุคดิจิทัล ผูบริหารกรมบังคับคดีใหความสําคัญและสงเสริมการใชเทคโนโลยี

โดยพัฒนาศักยภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในสังกัดกรมบังคับคดีท้ัง

ผูบริหารและผูปฏิบัติการ ผลักดันใหมีการพัฒนาทักษะความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร เพ่ือใหสามารถพัฒนาและใชงานระบบสนับสนุนปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนอง

ทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัดกรมบังคับคดีนั้น จําเปนตอง

อาศัยความรูความสามารถของบุคลากรในสังกัดกรมบังคับคดีเปนตัวขับเคลื่อนหลัก โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

• ประเมินทักษะตนเอง (Self-Assessment) ของบุคลากรผูปฏิบัติงานหนวยงานในสังกัดกรม

บังคับคดีเพ่ือใหทราบถึงจุดบกพรองของตน เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงแกไขจุดบกพรองนั้น 

• สวนราชการในสังกัดกรมบังคับคดีวิเคราะหผลประเมินขางตนและจัดฝกอบรมเปนรายบุคคล 

หรือเฉพาะกลุมบุคคลใหมีความเหมาะสมตามสายงาน 

• ดําเนินการฝกอบรมบุคลากรในสังกัดกรมบังคับคดีตามความเหมาะสมตามสายงาน 

• ติดตามและประเมินผลบุคลากรผูเขารับการฝกอบรมเปนรายบุคคลหลังจากผานการฝกอบรม 

 



 

 

 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2566–2568  หนาที่ 6 - 5  
 

 แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2566-2568 

6.1 โครงสรางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ปจจุบัน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีจํานวนบุคลากรท้ังสิ้น 36 คน โดยมีผังโครงสราง

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังแสดงในรูปท่ี 6.1 และมีจํานวนบุคลากรจําแนกตามฝายงาน ดัง

แสดงในตารางท่ี 6.1   

 
รูปท่ี 6.1 ผังโครงสรางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมบังคับคดี 

ตารางท่ี 6.1 จํานวนบุคลากร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

หนวยงาน/ตําแหนง จํานวนบุคลากร 

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  1 

ฝายบรหิารงานท่ัวไป  4 

กลุมแผนงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  3 

กลุมพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรและฐานขอมลู  7 

กลุมระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ระบบเครือขายและความมั่นคงปลอดภัย  9 

กลุมสนับสนุนและบรกิารงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  12 

รวม  36 
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6.1.1.  อํานาจหนาท่ีของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมบังคับคดี มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

1. ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม 

2. พัฒนา ออกแบบ และจัดวางระบบฐานขอมูล ระบบการเชื่อมโยงขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร

ภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน 

3. เปนศูนยกลางบริหารจัดการฐานขอมูลและประมวลผลขอมูลในดานตาง ๆ ของกรม 

4. วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการ

สารสนเทศและใหบริการแกประชาชน 

5. กํากับ ดูแล และตรวจสอบระบบคอมพิวเตอรและระบบฐานขอมูลสารสนเทศของกรม รวมท้ัง

กําหนดแนวทางปฏิบัติดานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมใหสอดคลอง

กับมาตรฐานสากล 

6. ใหคําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนทางวิชาการเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหแก

หนวยงานภายในกรม 

7. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
 

6.1.2.  ขอเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร  

จากผังโครงสราง หนาท่ีความรับผิดชอบของแตละหนวยงานของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารพบวา หลายหนวยงานมีปริมาณงานท่ีตองดูแลหลายดาน เชน กลุมแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี

หนาท่ีในการจัดการฝกอบรมทางวิชาการ และงานจัดทํา ติดตาม ประเมินผลแผนงานโครงการ แตมีบุคลากร

ตามโครงสรางจํานวน 3 อัตรา ซ่ึงไมสอดคลองกับงานท่ีรับผิดชอบ ท่ีปรึกษาฯ จึงเสนอใหเพ่ิมจํานวนบุคลากร

ในกลุมแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางนอย 2 อัตรา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการฝกอบรมเสริม

ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล โดยทําหนาท่ีสื่อสารประชาสัมพันธ จัดสัมมนาทางวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เปนการพัฒนาบุคลากรภายในกรมบังคับคดี นอกเหนือจากการเรียนรูการใชงานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนา 

รวมถึงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธกิจกรรมของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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6.2 แผนการพัฒนาบุคลากรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตามท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดมีการกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในแตละตําแหนง จากผลการสัมภาษณ การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ ท่ีปรึกษา มจธ. 

ไดวิเคราะห และเสนอแนะความรู ความสามารถ ทักษะพ้ืนฐานท่ีบุคลากรในแตละตําแหนงควรมี ดังแสดงใน

ตารางท่ี 6.2  

ตารางท่ี 6.2 หนาท่ีความรับผิดชอบและความรูพ้ืนฐานของตําแหนงงาน 

ตําแหนง/หนาท่ีความรับผิดชอบ/ความรูพ้ืนฐานท่ีตองม ี

1. ตําแหนง: นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

- จัดการดูแลและรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเขาใชงานเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

- ควบคุม ดูแล ติดตาม การแกไข ซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ตดิตั้งซอฟตแวรตาง ๆ ของเครื่อง

คอมพิวเตอรขนาดเล็กใหกับหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคด ี

 ความรูพ้ืนฐานท่ีตองม ี

- ความรูดานความปลอดภัยเครือขาย (Network Security และ Firewall)  

- ความสามารถของ RAID ในแตละระดับ  

- การใชโปรแกรม VMware  

- ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องแมขาย  

- การจัดการและกําหนดสิทธ์ิ (User Account และ Group) 

- การจัดการเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลของเครื่องแมขาย (Server) 

- การติดตั้งและปรับปรุงเวอรชันของฐานขอมูล 

- การสํารองขอมูลของฐานขอมูล 

- การจัดทําเครื่องแมขายสํารอง (Slave Server) 

- การจัดทําเครื่องแมขายสําหรับเก็บรูปภาพ (Image Server) 

- การตรวจสอบและแกไขปญหาเครือ่งแมขาย  

- ความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร และระบบการเช่ือมตอระบบเครือขาย 

- การติดตั้ง แกไข และอัพเดท หรือแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดจากการใชงานซอฟตแวร 

- การซอมบํารุงคอมพิวเตอรและอุปกรณเสรมิของคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ จอภาพ อุปกรณสํารองไฟ 

- การแกไขปญหาทางดานเครือขายท่ีเกิดข้ึน การกําหนดคาซอฟตแวร (Configuring Software)  

- การใหบริการทางเทคนิคระยะไกล (Remote Technical Support) ผานอินเทอรเน็ตหรือโทรศัพท 

- การสํารองและกูคืนไฟล (Backing up and Restoring Files) 

- ทักษะการสื่อสาร การวิเคราะหและแกปญหา 
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ตําแหนง/หนาท่ีความรับผิดชอบ/ความรูพ้ืนฐานท่ีตองม ี

2. ตําแหนง: เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 

 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

- พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร ศึกษาความเปนไปไดของระบบงานท่ีจะนําระบบคอมพิวเตอรมาใช กําหนด

ปญหา และวิธีการแกไขปญหาของระบบวิเคราะหและพัฒนาระบบสารสนเทศใหหนวยงานในสังกัดกรม

บังคับคดี และงานอ่ืน ๆ  

- ออกแบบ จัดทํา ปรับปรุงโฮมเพจ การใหบริการเก่ียวกับการขอใชระบบอินเทอรเน็ตของหนวยงานสังกัด

กรมบังคับคดีท่ัวประเทศ  

 ความรูพ้ืนฐานท่ีตองม ี

- วิเคราะหกระบวนการธุรกิจ (Business Flow) เพ่ือหาความตองการออกแบบระบบงาน 

- การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ (Project Objective) 

- การจัดเตรียมโครงการ (Project Preparation)  

- การจัดเก็บขอมูลกระบวนงานปจจุบัน / วิเคราะหออกแบบความตองการ (Requirement Analysis and 

Design)  

- ข้ันตอนการพัฒนาระบบงาน (Software Application Development) 

- โปรแกรม Text Editor เชน EditPlus, Notepad++, Sublime Text 3, NetBeans  

- โปรแกรมจําลอง Web Server เชน XAMPP, WAMP เปนตน  

- โปรแกรมท่ีรวมโปรแกรมท่ีจําเปนในการพัฒนา เพ่ือใหสามารถพัฒนาโปรแกรมไดสะดวกยิ่งข้ึน 

- ภาษาท่ีใชเขียนโคด (Coding) เชน PHP, Visual Studio Code, Java, C#, Python 

- โปรแกรมสรางฐานขอมูล และสรางหนาฟอรมติดตอผูใชงาน 

- การเขียน Test Plan  

- การทดสอบโมดลูหรือทดสอบหนวย (Module Testing /Unit Testing) 

- การทดสอบภาพรวม (Integration Testing) 

- การทดสอบฟงกชัน (Functional Testing) 

- การทดสอบประสิทธิภาพ (Performance Testing) 

- การทดสอบการยอมรับ (Acceptance Testing) 

- ข้ันตอนการเตรียมระบบ / พัฒนาโปรแกรมสวนเพ่ิม  

- ข้ันตอนการเตรียมข้ึนระบบ (Prepare to Go-Live)  

- ข้ันตอนการข้ึนระบบ (Go-Live & Support) 

ท่ีมาขอมูล: https//:www.tpqi-ictprogram.com 
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ตําแหนง/หนาท่ีความรับผิดชอบ/ความรูพ้ืนฐานท่ีตองม ี

3. ตําแหนง: นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 

กลุมพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรและฐานขอมลู 

 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

1. งานวิเคราะหและออกแบบระบบ 

1.1 วิเคราะหและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร ศึกษาความเปนไปไดของระบบงานท่ีจะนําระบบคอมพิวเตอร

มาใช กําหนดปญหา และวิธีแกไขปญหาของระบบ วิเคราะหและพัฒนาระบบสารสนเทศใหหนวยงานใน

กรมบังคับคด ี

1.2 เขียนแผนภาพการทํางานของระบบออกแบบระบบงานท่ีไดทําการวิเคราะหมาแลว จดัทําเอกสารการ

ออกแบบระบบ (System Design Specification) จัดทําพจนานุกรมของขอมูล (Data Dictionary) 

แผนภาพกระแสขอมลู (Data Flow Diagram) ขอมูลเฉพาะการประมวลผล (Process Specification) 

รูปแบบขอมูล (Data Model) รูปแบบระบบ (System Model) จัดทําผังงานตาง ๆ (HIPO Chart) 

แบบฟอรมขอมูลนําเขาและรายงาน  

1.3 กําหนดมาตรฐานการจัดทําเอกสารการพัฒนาระบบ 

1.4 ศึกษาความกาวหนาของวิทยาการ  

2. งานพัฒนาระบบ 

2.1 เขียนโปรแกรม (Coding) ตามขอกําหนดของโปรแกรม (Program Specification) จากเอกสารการ

ออกแบบระบบ (System Design Specification) ทดสอบโปรแกรมท่ีทําการเขียน จัดทําคูมือการใชงาน

และฝกอบรม 

2.2 ปรับปรุง บํารุงรักษาโปรแกรมใหทํางานไดอยางตอเน่ือง 

2.3 จัดทํากรอบมาตรฐานการพัฒนา การทดสอบระบบงานสารสนเทศ และการเช่ือมโยงของระบบงาน

สารสนเทศของกรมบังคับคดีใหมทิีศทางเดียวกัน 

3. งานฐานขอมูลและคลังขอมูล  

3.1 บริหารงาน นําขอมลูเขาสูระบบ ประมวลผลขอมูล จดัทํารายงานสถิติเพ่ือการสนับสนุนการปฏิบัติงานและ

การบริหาร  

3.2 จัดการ แกไข ปรับปรุง บํารุงรักษาฐานขอมูลและคลังขอมลู 

3.3 จัดทํามาตรฐานรหัสขอมลู (Data Code Standard)  

3.4 บริหาร จดัการ กําหนดระดับ ควบคุม ตรวจสอบการเรียกใช ดูแลความมั่นคงปลอดภัยในการใชฐานขอมูล

และคลังขอมูล 

3.5 ประเมินและปรับแตงสมรรถนะระบบฐานขอมูลและคลังขอมลู 

3.6 จัดทําการสํารองฐานขอมูล (Database Backup) การกูคืนขอมูล (Recovery) การจัดการเน้ือท่ี 

(Reorganize) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของฐานขอมูล 

 ความรูพ้ืนฐานท่ีตองม ี

- หลักการของวิทยาศาสตรขอมลู  

- การประยุกตใชขอมูลขนาดใหญ (Big Data)  

- การประยุกตใชงานวิทยาศาสตรขอมูล (Data Science)  



 

 

 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2566–2568  หนาที่ 6 - 10  
 

 แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2566-2568 

ตําแหนง/หนาท่ีความรับผิดชอบ/ความรูพ้ืนฐานท่ีตองม ี

- เครื่องมือท่ีใชเพ่ือการวิเคราะหขอมูล Machine Learning/R Programming  

- หลักการพ้ืนฐานของ Machine Learning  

- การนําเสนอขอมูลในรูปแบบ Data Visualization 

- ใชหลักสูตรอบรมเชนเดียวกับเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 

4. ตําแหนง: นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ  

กลุมระบบเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย ระบบเครือขายและความมัน่คงปลอดภัย 

 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

1. งานระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

1.1 บริหาร จดัการ ดูแล และรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเขาใชงานเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ณ ศนูย

คอมพิวเตอรหลัก 

1.2 คัดเลือก ตดิตั้ง ปรับปรุง ปฏิบัติการ Complier, Utility Program, Driver Program และโปรแกรม

สนับสนุนอ่ืน ๆ การ Upgrade เปลี่ยนแปลง Release Version ใหมของ System Product  

1.3 บริหาร จดัการ ดูแล ติดตั้งทดสอบปฏิบัติการ ตรวจสอบ แกไข ขยาย ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบเครือ่ง

คอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณตอพวง  

1.4 ประเมินสมรรถนะและปรับแตงระบบคอมพิวเตอร 

1.5 ศึกษาเทคโนโลยีความกาวหนาของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

2. งานระบบเครือขายและความมั่นคงปลอดภัย  

2.1 วางแผน กําหนดนโยบาย บริหารจัดการระบบเครือขายสื่อสารและความมั่นคงปลอดภัยของกรมบังคบัคดี  

2.2 บริหาร จดัการ ดูแล ติดตั้งทดสอบปฏิบัติการ ตรวจสอบ แกไข ขยาย ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบเครอืขาย

สื่อสารของกรมบังคับคดี และการเช่ือมโยงขอมูลกับหนวยงานภายนอก  

2.3 บริหาร จดัการ และบริการใชระบบสื่อสารขอมูลดิจิทัล เชน ระบบ e-mail ระบบการถายโอนแฟมขอมูล 

การปรับปรุงขอมูลระยะไกลของกรมบังคับคด ี

2.4 บริหารจดัการ ควบคมุ ดูแล ตรวจสอบ และปองกันการโจมตี หรือการบุกรุกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของกรมบังคับคดีและหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดีท่ัวประเทศ 

2.5 กําหนดมาตรการการตรวจสอบการปองกันการบุกรุกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ความรูพ้ืนฐานท่ีตองม ี

- สถาปตยกรรมแบบแมขาย ลูกขาย (Client/Server) 

- การเลือกเอนจิ้นการจดัเก็บขอมลู (Storage Engine) ใหเหมาะสม 

- ความปลอดภัยและการจัดการผูใช/สิทธิการใชงาน/การบํารุงรักษาบัญชีผูใช 

- การวางแผนในการสํารองและกูคนืขอมูล 

o ประเภทของการสํารองขอมลู 

 การสํารองขอมูลแบบไฟล (Physical Backup) 

 การสํารองขอมูลแบบขอความ (Logical Backup) 

o การสํารองไฟล Log และ Status 
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- การวัดภาระของเซริฟเวอร 

การปรับจูนตัวแปรหนวยความจํา 

- ศึกษาพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. ไซเบอร) 

- ศึกษามาตรการท่ีจําเปนตองนํามาปฏิบัติเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของ พ.ร.บ. ไซเบอร (อางอิงจาก

มาตรฐาน Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity) 

- ศึกษาการจัดทําแผนบริหารจดัการภัยคุกคามทางไซเบอร 

- การวิเคราะหและซอมรับมือกับภยัคุกคามทางไซเบอร  

- มีหลักสูตรวิศวกรดานความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาครัฐ ของ EGA IT Security/Network 

Security/Cyber Security 

- การประเมินและจัดการความเสีย่งในการใชงานจากผูใหบริการภายนอก 

- การปองกันและจดัการความเสยีหายจากภัยคุกคามระบบ Web Application 

- การตรวจสอบชองโหวของระบบเว็บแอปพลิเคชันขณะใหบริการ 

- การติดตั้ง Firewall, IPS เพ่ือลดความเสียหายจากการโจมตี DoS 

- ศึกษามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของ Web Application OWASP (Open Web Application 

Security Project) 

5. ตําแหนง: นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 

กลุมแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

1. จัดทํานโยบาย แผนแมบท และแผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยสีารสนเทศกรมบังคับคด ี

2. ทบทวนและปรับปรุงแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมยัและสอดคลองกับสถานการณท่ี

เปลี่ยนแปลง 

3. ประสานงาน รวบรวม จดัทําคําของบประมาณประจําป และจัดทําคุณลักษณะทางเทคนิคดานเทคโนโลยี

สารสนเทศรวมกับเจาของโครงการภายในกรมบังคับคด ี

4. ศึกษา วิเคราะห กําหนดมาตรฐานกลางของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เชน การกําหนดการควบคุมรุน 

(Version) ของโปรแกรมประยุต การกําหนดสถาปตยกรรมของการพัฒนา เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสดุดาน

การใชงานรวมกันและการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน 

5. ควบคุมการใชลิขสิทธ์ิของโปรแกรม (Software License)  

6. วางแผน ประสานงาน การฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

7. จัดทําขอตกลงระดับการใหบริการ (Service Level Agreement) และระบบประกันคุณภาพการบริการ

ทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

8. จัดทําแผนบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศรวมกับหนวยงานภายในกรมบังคับคดีท่ีเก่ียวของ 

9. ดูแล บริหารงานดานเอกสารของสญัญาการจัดซื้อจดัจางกับผูรับจางตาง ๆ  

10. ดูแล บริหารงานดานเอกสารของสญัญาการจัดซื้อจดัจางกับผูรับจางตาง ๆ เชน ระยะเวลาของสญัญา 

ขอบเขตของสัญญา การตออายสุญัญา การบํารุงรักษา เปนตน 

11. กํากับดูแลใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการดานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

12. ประเมินผลการใชระบบเทคโนโลยสีารสนเทศกรมบังคับคด ี
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13. วางแผนบริหารการใชทรัพยากรในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรมบังคับคดี ใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

14. จัดประชุมอบรม สมัมนาทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู วิสัยทัศนท่ัวไปดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 

 ความรูพ้ืนฐานท่ีตองม ี

- กระบวนการการวางแผนกลยุทธดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- จัดทําสถาปตยกรรมระบบท่ีบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขากับกระบวนการธุรกิจ (Business 

Flow) อยางเปนระบบ 

- การกํากับดูแลสถาปตยกรรมระบบ 

- Software Tools ประเภท Open Source และการใชงาน สําหรับการจัดทําสถาปตยกรรมระบบ 

- การวิเคราะห Gap-Analysis 

- การทําสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architectures)   

- หลักการออกแบบการประสานบรกิารกับองคกร (Service Operating Model)  

- การนําใชนวัตกรรมเทคโนโลยดีิจทัิล (AI, Big Data, IoT, RPA, Cloud) มาใชอยางเหมาะสม และปลอดภัย 

- การจัดทํา Enterprise Strategic Roadmap และ Digital Master Plan 

ท่ีมาขอมูล: NSTDA สวทช สถาบันพัฒนาบุคลากรแหงอนาคต  

- ขอตกลงระดบัการใหบริการ (Service Level Agreement) 

- การวิเคราะห ออกแบบ และสงมอบบริการ 

- หลักการเขียนขอตกลงระดับการใหบริการใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร 

- การติดตามและการวัดประสิทธิภาพของขอตกลงระดับการใหบริการ 

- กลยุทธการบริหารสัญญาภาครัฐ สัญญาจางทําของ สัญญาจางท่ีปรกึษา ตามพระราชบัญญตัิการจัดซือ้จัด

จางและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 

- เทคนิคการออกแบบและรางสญัญาท่ีภาครัฐทํากับภาคเอกชน 

- การวิเคราะหและตีความสญัญาท่ีภาครัฐทํากับเอกชน 

- หลักการแจงเรียกคาปรับ การงดหรือลดคาปรับ การสงวนสิทธ์ิการเรียกคาปรับ การคํานวณคาปรับ 

- หลักการเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญาหรือขอตกลง การบอกเลิกสญัญา 

ท่ีมาขอมูล: สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- การวิเคราะหขอมลูขนาดใหญ (Big Data & Data Analytics) 

- Tools และการแสดงผล (Data Visualization) มหีัวขอ เชน 

o การนําเขาขอมลู การเตรียมขอมูล การปรับเปลี่ยนขอมลู (Data Transformation) เพ่ือนํามา

วิเคราะห 

o เทคนิคการทํางานและแบงประเภทขอมูล (Data Classification and Prediction)  

o เทคนิคการแบงกลุมขอมูล (Data Clustering) 

o เทคนิคการหากฎความสัมพันธระหวางขอมูล (Association Rule Discovery)  

ท่ีมาขอมูล: ฝายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพ่ิมผลผลติแหงชาต ิ

- การวางแผนและการบริหารโครงการตามมาตรฐานสากล  

- การจัดการผลงาน (Performance Management) 
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- การจัดการมุงผลสมัฤทธ์ิไปใชในระดับตาง ๆ รวมท้ังแผนงาน โครงการ 

- การวางแผนและการบริหารโครงการแบบมสีวนรวม 

- การบริหารความเสี่ยงโครงการ 

ท่ีมาขอมูล: http://www.training.nida.ac.th 

6. ตําแหนง: นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติการ 

กลุมสนับสนนุและบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

1. งานระบบอินเทอรเน็ต 

1.1 ออกแบบ จัดทํา ปรับปรุงโฮมเพจ ของกรมบังคับคดี 

1.2 ดูแล ตรวจสอบ แกไขระบบอีเมลของกรมบังคับคด ี

1.3 บริหารจดัการ ติดตั้ง ปรับปรุง บํารุงรักษา โปรแกรมปองกันภัยคุกคามในรูปแบบตาง ๆ สําหรับเครื่อง

คอมพิวเตอรขนาดเล็ก เชน โปรแกรมสแกนไวรสั เปนตน 

1.4 ใหบริการเก่ียวกับเทคนิคและสื่อนําเสนอดวยคอมพิวเตอร  

1.5 ใหบริการเก่ียวกับการขอใชระบบอินเทอรเน็ตของหนวยงานสังกัดกรมบังคับคดีท่ัวประเทศ 

1.6 ตรวจสอบใหบริการตอบปญหาแกประชาชนและหนวยงานสังกัดกรมบังคับคดีท่ัวประเทศ 

2. งานบริการงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.1 ควบคุม ดูแล ติดตาม การแกไข ซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณของหนวยงานในสังกัด 

กรมบังคับคดี 

2.2 ศึกษา รวบรวม ใหคําแนะนํา จัดทําคูมือใหความรูและแกไขปญหาดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับ

ประชาชนและหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคด ี

2.3 ควบคุม และติดตั้งซอฟตแวรตาง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็กใหกับหนวยงานในสังกัดกรมบังคับ

คดี 

2.4 สนับสนุน ชวยเหลือในการตอบปญหาระบบคอมพิวเตอรอุปกรณตอพวง เครือขายขอมูลและการ

ติดตอสื่อสารของหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี 

 ความรูพ้ืนฐานท่ีตองม ี

- เครื่องมือ โปรแกรมดานการสรางเว็บไซต  

- การพัฒนาแผนผังเว็บไซต การปรบัแตงขอความ การสรางการเช่ือมตอ การสรางเฟรม การสรางฟอรม  

- การออกแบบหนาจออินเทอรเฟส UX/UI  

- การสรางการออกแบบเว็บไซตท่ีตอบสนองตามอุปกรณ (Responsive Web Design) โดยใชภาษาตาง ๆ 

เชน HTML PHP JavaScript CSS AngularJS 

- ทักษะการเปนผูใหบริการคุณภาพ (Service Mind) 

- หลักสตูรการปองกันและจดัการไวรัส มลัแวร เชน ประเภทไวรัส ภัยคุกคามจากโซเชียลมีเดยี ภัยคุกคามใน

การใชสมารทโฟน อาการและการตรวจสอบเครื่องท่ีติดไวรสั ไวรสัในชีวิตประจําวัน ไวรัสท่ีแพรระบาดใน

ปจจุบัน และการโจมตีในอนาคต การใชรหัสผานอยางปลอดภัย  

- การปรับปรุงและใชโปรแกรมสแกนและลบไวรสั มลัแวร 

- การบริหารจัดการบัญชีรายช่ือในการใชงานระบบอินเทอรเน็ตในองคกร 

http://www.training.nida.ac.th/
http://www.training.nida.ac.th/
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ตําแหนง/หนาท่ีความรับผิดชอบ/ความรูพ้ืนฐานท่ีตองม ี

7. ตําแหนง: เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝายบริหารงานท่ัวไป 

 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

1. การปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการของศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

2. ปฏิบัติงานเลขานุการและงานประชุมศูนยเทคโนโลยฯี 

3. ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําเผยแพรเอกสารของศูนยเทคโนโลยฯี 

4. ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลเบ้ืองตนของศูนยเทคโนโลยฯี 

5. ดําเนินการเก่ียวกับการดูแล รักษา การเบิกจาย และการจัดทําทะเบียนพัสดุ ครภุัณฑของศูนยเทคโนโลยฯี 

6. ดําเนินการเก่ียวกับการเงินเบ้ืองตนของศูนยเทคโนโลยีฯ 

7. ดําเนินการควบคุมการเขาออกของบุคคลภายนอก 

 ความรูพ้ืนฐานท่ีตองม ี

- การออกแบบ จัดทําและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส เชน การจัดทําสารบัญเอกสาร ทําดัชนีแฟม ระบบ

ไฟลในคอมพิวเตอร (Filing System) การบริหารจัดการโฟลเดอร การออกแบบและพัฒนาระบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส การสราง e-Form  

- การบริการ การสื่อสารและประสานงาน  

- การวางแผนงานและจัดลําดับความสําคญัของงาน 

- การบริหารทรัพยากรในสํานักงาน 

- การสรางบุคลิกภาพใหเปนผูบริการท่ีด ี

- เทคนิคการหลีกเลี่ยง/ลดความขัดแยง 

6.3 แผนการพัฒนาบุคลากรของกรมบังคับคดีดานดิจิทลั 

 ทักษะของคนทํางานในศตวรรษท่ี 21 ตามนิยามของสภาเศรษฐกิจโลก (อังกฤษ: World Economic 

Forum; WEF) ซ่ึงเปนองคกรท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักในเวที

โลกในเรื่องการดําเนินกิจกรรมเพ่ือเสนอแนะทิศทางใน

การกําหนดนโยบายดานเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนา

ในระดับระหวางประเทศ แบงเปน 3 กลุม ดังนี ้

1. กลุมทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปน (Foundational 

Literacies) เชน การใชภาษา การคํานวณ การใช

เทคโนโลยี สังคมวัฒนธรรม การเงิน เปนตน 

2. กลุมทักษะท่ีนํามาใช ในการจัดการกับปญหา 

Competencies 4C เชน การวิเคราะหปญหา (Critical Thinking) การแกปญหาอยางสรางสรรค 

(Creativity) การสื่อสารและทํางานรวมกัน (Communication & Collaboration)  
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3. กลุมทักษะท่ีใชในการอยูรวมกับสังคม เชน ความใฝรู ความคิดริเริ่ม ความพยายามในการบรรลุเปาหมาย 

การปรับตัว ความเปนผูนํา และการตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคม  

การทํางานในปจจุบันทักษะทางคอมพิวเตอรมีความจําเปนอยางยิ่ง ท้ังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ทํางาน ใหบริการประชาชนในงานบังคับคดี โดยท่ีกรมบังคับคดีไดทําการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา

สนับสนุนงานและบริการงานบังคับคดีอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ จึงยึด

แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 26 กันยายน 2560 โดยจัดกลุมองคกรท่ีมีพัฒนาการดาน

ดิจิทัล เปน 3 กลุม คือ องคกรท่ีมีพัฒนาการดานดิจิทัลระยะเริ่มแรก (Early) องคกรท่ีมีพัฒนาการดานดิจิทัล

ระยะกําลังพัฒนา (Developing) และองคกรท่ีมีพัฒนาการดานดิจิทัลระยะสมบูรณ (Mature) และแบงกลุม

ขาราชการและบุคลากรภาครัฐเปน 6 กลุม ไดแก ผูบริหารระดับสูง (Executive) ผู อํานวยการกอง 

(Management) ผูทํางานดานนโยบายและวิชาการ (Academic) ผูทํางานดานบริการ (Service) ผูปฏิบัติงาน

ดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist) และผูปฏิบัติงานอ่ืน (Others) ซ่ึงกรมบังคับคดีจัดอยูในกลุมองคกรท่ีมี

พัฒนาการดานดิจิทัลระยะกําลังพัฒนา (Developing) ดังนั้น แนวทางการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะดิจิทัลจึง

อางอิงตาม ทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐสําหรับองคกรท่ีมีพัฒนาการดานดิจิทัล ระยะ

กําลังพัฒนา (Developing)  ใหสอดคลองกับเปาหมายของทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากร

ภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ตาม ว6/2561 ทักษะดานดิจิทัลมีวัตถุประสงคเฉพาะเพ่ือการ

สรางและพัฒนาบุคลากรใหปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล โดยเปนรัฐบาลดิจิทัลมีลักษณะท่ีสําคัญ 3 ประการ 

คือ 

• รัฐบาลแบบเปดและเชื่อมโยงกัน (Open and Connected Government) 

• รัฐบาลท่ีมีความทันสมัยและยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Smart Government for Citizen) 

• รัฐบาลท่ีมีวัฒนธรรมดิจิทัลภาครัฐ (Digital Culture) 

ทักษะดานดิจิทัลเปนทักษะท่ัวไป (Generic Skills) เพ่ือการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ไมใชทักษะ

เฉพาะทางสําหรับวิชาชีพ (Professional Skills) ทักษะดานดิจิทัลประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก 

องคประกอบท่ี 1 ความสามารถ หมายถึง กลุมพฤติกรรมท่ีบุคลากรภาครัฐควรแสดงออกเพ่ือให

ปฏิบัติตามบทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวังตามท่ีระบุไวในมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 

26 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและ

บุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย

มีการแบงความสามารถเปน 7 กลุมความสามารถ ไดแก  
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 กลุมท่ี 1 ความสามารถดานความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 

 กลุมท่ี 2 ความสามารถดานการควบคุมกํากับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และ

มาต ร ฐ านกา ร จั ด ก า รด านดิ จิ ทั ล  ( Digital Governance, Standard and 

Compliance) 

 กลุมท่ี 3 ความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิ ทัลเพ่ือยกระดับศักยภาพองคกร (Digital 

Technology) 

 กลุมท่ี 4 ความสามารถดานการออกแบบกระบวนการและการใหบริการดวยระบบดิจิทัล 

(Digital Process and Service Design) 

 กลุมท่ี 5 ความสามารถดานการบริหารกลยุทธและการจัดการโครงการ (Strategic and 

Project Management) 

 กลุมท่ี 6 ความสามารถดานผูนําดิจิทัล (Digital Leadership) 

 กลุมท่ี 7 ความสามารถดานการ ขับเคลื่ อนการ เปลี่ ยนแปลงด านดิจิ ทัล  (Digital 

Transformation) 

องคประกอบท่ี 2  ความรู หมายถึง ความเขาใจเชิงวิชาการและวิชาชีพท่ีขาราชการและบุคลากร

ภาครัฐควรตองมีเพ่ือใหปฏิบัติตามบทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวังในการ

ปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล 

องคประกอบท่ี 3   ประสบการณ หมายถึง สิ่งท่ีขาราชการและบุคลากรภาครัฐเคยปฏิบัติ เคยกระทํา 

เคยสัมผัส หรือไดพบเห็นมาในอดีตท่ีจะสนับสนุนการปฏิบัติตามบทบาทและ

พฤติกรรมท่ีคาดหวังในการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล 

องคประกอบท่ี 4  คุณลักษณะ หมายถึง ความชอบ และแรงจูงใจของบุคลากรท่ีสงผลตอความพึง

พอใจในการทํางานและความสําเร็จในงาน อันจะมีสวนสนับสนุนการปฏิบัติตาม

บทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวังในการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ปจจุบันมีการกําหนดสมรรถนะ Core Competency และ Managerial Competency ตามแนวทาง

ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) และนํามาใชในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจําป โดยกําหนดสัดสวนการประเมินผลงาน 70% และสมรรถนะหลัก 30% มีการกําหนด

สมรรถนะเฉพาะตามตําแหนงงาน (Functional Competency) แตยังไมมีคํานิยามประกอบการประเมิน

ระดับสมรรถนะ รวมท้ังควรทบทวนสมรรถนะหลักขององคกร โดยเพ่ิมทักษะดานดิจิทัล ตามแนวทางของ

สํานักงาน ก.พ ในแตละชวงเวลา โดยนํารูปแบบการเรียนรูและพัฒนาแบบ 70 : 20 : 10 คือ เรียนรูดวยตนเอง

และจากการปฏิบัติงาน 70% เรียนรูจากผูอ่ืนและการสอนงาน 20% และเรียนรูจากการฝกอบรม 10% มา

ปรับใช โดยใหคํานึงถึงเปาหมายและผลลัพธของการพัฒนาท่ีคาดหวัง  
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6.3.1. ผลการวิเคราะหแผนพัฒนาบุคลากรตามทักษะดิจิทัลของขาราชการและบุคลากร ตาม

กรอบ ว6/2561 

ท่ีปรึกษา มจธ. ไดทําการศึกษา วิเคราะห โครงสรางหนวยงาน ตําแหนงงานตางๆ ของกรมบังคับคดี 

จากแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมบังคับคดี  พ.ศ.2561-2565 ดังแสดงในรูปท่ี 6.2  

 
รูปท่ี 6.2 โครงสรางหนวยงานของกรมบังคับคดี (ขอมูล ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2561) 

 

 ตามแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลท่ีกําหนดโดยสํานักงาน ก.พ. กรมบังคับคดีไดกําหนด

สถานภาพองคกรท่ีมีเปาหมายการพัฒนาดานดิจิทัลระยะกําลังพัฒนา (Developing) ซ่ึงนําไปสูการจัดกลุม

บุคลากรของกรมบังคับคดีตามสถานภาพองคกร ดังนั้นจึงสามารถสรุปบทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวังของ

ขาราชการและบุคลากรภาครัฐท่ีสอดคลองกับทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการ

ปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ตาม ว6/2561 ไดเปน 6 กลุม ดังนี้  

1. กลุมผูบริหารระดับสูง (Executive) เปนผูนําดิจิทัลภาครัฐ ท่ีสามารถกําหนดนโยบายและ

ทิศทางขององคกร ผลักดันใหมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานหรือการใหบริการของ

องคกรใหมีความทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช เปนองคกรท่ีสรางสรรคนวัตกรรม 

รวมท้ังมีการเชื่อมโยงระหวางหนวยงานภาครัฐ ประกอบดวย 

- อธิบดี 

- รองอธิบดี 

- ผูตรวจราชการกรม ระดับ M2 
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- ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการบังคับคดีแพง ระดับ K4 

- ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการบังคับคดีลมละลาย ระดับ K4 

- ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานบัญชีเงินในคดี ระดับ K4 

2. กลุมผูทํางานดานบริหาร (Management) เปนผูบริหารการเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัลระดับ

องคกร สามารถสื่อสารนโยบายขององคกรสูการปฏิบัติ ติดตามดูแลใหการดําเนินงานหรือ

การบริการขององคกรมีความทันสมัย และมีการสรางสรรคนวัตกรรม สนับสนุนใหมีการ

เชื่อมโยงระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกัน ประกอบดวย 

- ผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดี ผูอํานวยการศูนยฯ ระดับ M1 M2  

- หัวหนากลุมงาน  นักวิชาการ นักวิเคราะห นิติกร ระดับ K3 

- นักปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ระดับ O3 

3. กลุมผูทํางานดานนโยบายและงานวิชาการ (Academic) เปนผูใชขอมูลเพ่ือสนับสนุน

นโยบาย ท่ีสามารถวิเคราะห สังเคราะห และใชขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ กําหนดนโยบาย 

แผนงาน มาตรฐานการจัดการบริการขององคกร ประกอบดวย 

- นิติกร ระดับ K1 K2 

- นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ K1 K2 

- นักวิชาการพัสดุ ระดับ K1 K2 

- นักจัดการงานท่ัวไป ระดับ K2 

- นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ K1 K2 

- นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับ K1 K2 

- นักทรัพยากรบุคคล ระดับ K1 K2 

- นักปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ระดับ O1 O2 

4. กลุมผูทํางานดานบริการ (Service) เปนผูอํานวยความสะดวกดานดิจิทัลภาครัฐท่ีสามารถให

ความชวยเหลือ ใหคําแนะนําในรูปแบบดิจิทัล ท่ีสรางความประทับใจใหแกประชาชนและ

ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน ใหขอมูลความตองการบริการ เพ่ือสรางสรรค

นวัตกรรม และปรบัปรุงการบริการภาครัฐ ประกอบดวย 

- นักจัดการงานท่ัวไป กลุมประชาสัมพันธ ระดับ K1 K2 

- นักปฏิบัติงานธุรการ  ระดับ O1 O2 

- นักปฏิบัติงานพัสดุ ระดับ O1 O2 
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5. กลุมผูปฏิบัติงานเฉพาะดานเทคโนโลยี (Technologist) เปนผูปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีของ

องคกรท่ีสามารถบริหารโครงการ เลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใหแกหนวยงาน ดูแล

บํารุงรักษาระบบใหมีความม่ันคงปลอดภัยพรอมใชงานอยางตอเนื่อง ประกอบดวย 

- นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับ K1  K2 

6. กลุมผูปฏิบัติงานอ่ืน (Others) เปนผูรูเทาทันเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถนําเทคโนโลยีมาใช

ประโยชนไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย มุงพัฒนาตนเองใหสามารถปรับตัวกับการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากบุคลากรทุกตําแหนงถูกจัดอยูในกลุมอ่ืนท้ังหมด ซ่ึงไดรวม

คุณสมบัติของกลุมนี้เปนคุณสมบัติพ้ืนฐานของกลุมอ่ืนไวแลว 

รายละเอียดการจัดกลุมบุคลากรในแตละหนวยงาน กลุมงาน ตําแหนงในการบริหาร และประเภท/

ระดับ เพ่ือใหสอดคลองกับทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาล

ดิจิทัล ตาม ว6/2561 ดังแสดงในตารางท่ี 6.3 
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ตารางท่ี 6.3 รายละเอียดการจัดกลุมบุคลากรในแตละหนวยงาน กลุมงาน ตําแหนงในการบริหาร และประเภท/ระดับ ตามกรอบ ว6/2561 

ลําดับ ชื่อหนวยงาน กลุมงาน ตําแหนงในการบริหารงาน ประเภท/ระดับ 
กลุมตาม 

กรอบ ว.6 

1 

  

  

กลุมตรวจสอบภายใน 

  

  

  

  

  

นักวิชาการตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) K1 Academic 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) K2 Academic 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) K3 Management 

2 

  

  

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

  

  

  

  

  

วิเคราะหนโยบายและแผน (Plan and Policy Analysis) K1 Academic 

วิเคราะหนโยบายและแผน (Plan and Policy Analysis) K2 Academic 

วิเคราะหนโยบายและแผน (Plan and Policy Analysis) K3 Management 

3 

  

  

  

  

  

  

  

  

สํานักงานเลขานุการกรม 

  

  

  

  

  

  

  

  

ฝายสารบรรณ 

  

  

ปฏิบัติงานธุรการ (General Service Operation) O1 Service 

ปฏิบัติงานธุรการ (General Service Operation) O2 Service 

ปฏิบัติงานธุรการ (General Service Operation) O2 Academic 

กลุมประชาสัมพันธ 

  

จัดการงานท่ัวไป K1 Service 

จัดการงานท่ัวไป K2 Service 

กลุมนโยบายและแผน 

  

  

วิเคราะหนโยบายและแผน (Plan and Policy Analysis) K1 Academic 

วิเคราะหนโยบายและแผน (Plan and Policy Analysis) K2 Academic 

วิเคราะหนโยบายและแผน (Plan and Policy Analysis) K3 Management 

ฝายคําคูความ ปฏิบัติงานธุรการ (General Service Operation) O1 Service 
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ลําดับ ชื่อหนวยงาน กลุมงาน ตําแหนงในการบริหารงาน ประเภท/ระดับ 
กลุมตาม 

กรอบ ว.6 

 3   สํานักงานเลขานุการกรม ฝายคําคูความ ปฏิบัติงานธุรการ (General Service Operation) O2 Service 

 
ฝายเก็บสํานวน 

  

ปฏิบัติงานธุรการ (General Service Operation) O1 Service 

 
ปฏิบัติงานธุรการ (General Service Operation) O2 Service 

 
ฝายรักษาทรัพย ปฏิบัติงานธุรการ (General Service Operation) O1 Service 

 

 
เลขานุการกรม M1 Management 

4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

นิติการ (Legal Affairs) K1 Academic 

นิติการ (Legal Affairs) K2 Academic 

นิติการ (Legal Affairs) K3 Management 

ทรัพยากรบุคคล (Human Resource ) K1 Academic 

ทรัพยากรบุคคล (Human Resource ) K2 Academic 

ทรัพยากรบุคคล (Human Resource ) K3 Management 

จัดการงานท่ัวไป (General Administration ) K2 Academic 

ปฏิบัติงานธุรการ (General Service Operation) O1 Service 

ปฏิบัติงานธุรการ (General Service Operation) O2 Service 

ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล M1 Management 

5 กองบริหารการคลัง   วิชาการเงินและบัญชี (Finance and Accounting) K1 Academic 
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5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

กองบริหารการคลัง 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

วิชาการเงินและบัญชี (Finance and Accounting) K2 Academic 

วิชาการเงินและบัญชี (Finance and Accounting) K3 Management 

วิชาการพัสดุ (Supply) K1 Academic 

วิชาการพัสดุ (Supply) K2 Academic 

วิชาการพัสดุ (Supply) K3 Management 

ปฏิบัติงานพัสดุ (Supply ) O1 Service 

ปฏิบัติงานพัสดุ (Supply ) O2 Service 

ปฏิบัติงานธุรการ (General Service Operation) O1 Service 

ปฏิบัติงานธุรการ (General Service Operation) O2 Service 

ผูอํานวยการกองบริหารการคลัง M1 Management 

6 

  

  

  

  

  

  

กองติดตามและเฉลี่ยทรัพยสิน

ในคดีลมละลาย 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

วิชาการเงินและบัญชี (Finance and Accounting) K1 Academic 

วิชาการเงินและบัญชี (Finance and Accounting) K2 Academic 

วิชาการเงินและบัญชี (Finance and Accounting) K3 Management 

ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี (Finance and Accounting Operation) O1 Academic 

ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี (Finance and Accounting Operation) O2 Academic 

ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี (Finance and Accounting Operation) O3 Management 

ปฏิบัติงานธุรการ (General Service Operation) O1 Service 
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ปฏิบัติงานธุรการ (General Service Operation) O2 Service 

7 

  

  

  

  

  

กองบังคับคดีลมละลาย 1-6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

นิติการ (Legal Affairs) K1 Academic 

นิติการ (Legal Affairs) K2 Academic 

ผอ.กลุมงานบังคับคดีลมละลาย 1-3 K3 Management 

ปฏิบัติงานธุรการ (General Service Operation) O1 Service 

ปฏิบัติงานธุรการ (General Service Operation) O2 Service 

ผูอํานวยการกองบังคับคดลีมละลาย 1-6 M2 Management 

8 

  

  

  

  

  

  

  

  

กองพ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

นิติการ (Legal Affairs) K1 Academic 

นิติการ (Legal Affairs) K2 Academic 

นิติการ (Legal Affairs) K3 Management 

ปฏิบัติงานธุรการ (General Service Operation) O1 Service 

ปฏิบัติงานธุรการ (General Service Operation) O2 Service 

วิชาการเงินและบัญชี (Finance and Accounting) K1 Academic 

วิชาการเงินและบัญชี (Finance and Accounting) K2 Academic 

วิชาการเงินและบัญชี (Finance and Accounting) K3 Management 

ผูอํานวยการกองพ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี M2 Management 
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9 

  

  

  

สํานักงานบังคับคดีแพง

กรุงเทพมหานคร 1-6  

  

  

  

  

  

นิติการ (Legal Affairs) K1 Academic 

นิติการ (Legal Affairs) K2 Academic 

นิติการ (Legal Affairs) K3 Management 

ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 1-6 อํานวยการ  

ระดับสูง 

Management 

10 

  

  

  

  

กองพัฒนาระบบการบังคับคดี

และประเมินราคาทรัพย 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

นิติการ (Legal Affairs) K1 Academic 

นิติการ (Legal Affairs) K2 Academic 

นิติการ (Legal Affairs) K3 Management 

ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย M1 Management 

ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย M1 Management 

11 

  

  

  

  

  

สํานักงานบังคับคดีจังหวัด/

สาขา 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา M1 Management 

นิติการ K3 Management 

นิติการ K2 Academic 

นิติการ K1 Academic 

ปฏิบัติงานธุรการ O2 Service 

ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด M1 Management 

12 กรมบังคับคด ี   ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานบัญชีเงินในคด ี K4 Management 
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12 

  

  

กรมบังคับคด ี

  

  

  

  

  

ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานการบังคับคดีแพง K4 Management 

ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานการบังคับคดีลมละลาย K4 Management 

ผูอํานวยการกองติดตามและเฉลี่ยทรัพยสินในคดลีมละลาย M1 Management 

13 ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร   

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร อํานวยการ 

 ระดับตน 

Management 

กลุมงานสารสนเทศศูนยสารสนเทศ  วิชาการคอมพิวเตอร K1 Technologist 

วิชาการคอมพิวเตอร K2 Technologist 

14 สํานักผูตรวจราชการกรม   ผูตรวจราชการกรม M2 Executive 
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ทางสํานักงาน ก.พ. ไดจัดทําหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานทักษะดิจิทัลท่ีมีท้ังหมวดการ

พัฒนาทักษะท่ัวไป (Skill Development) และทักษะดิจิทัล (Digital Skill) ผานระบบ OCSC Learning 

Space ในลักษณะบทเรียนอิเล็กทรอนิกส โดยใชหมายเลขบัตรประชาชน เขาสูระบบสมาชิก แบงเปนกลุม

ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบุคคลท่ัวไป ซ่ึงสามารถเก็บประวัติการเขาเรียน มีบททดสอบกอนเรียน 

หลังเรียน ท่ีสามารถทดลองเรียนรูดวยตนเองไดในบางวิชาและบางทักษะ เชน วิชาความม่ันคงปลอดภัยบน

อินเทอรเน็ตและการปฏิบัติตนสําหรับขาราชการยุคดิจิทัล วิชา Data Analytics วิชาการทําอินโฟกราฟฟก

เพ่ือการประชาสัมพันธ วิชาการออกแบบนวัตกรรมบริการ วิชาการออกแบบกระบวนการทํางานและ

สารสนเทศเพ่ือปรับปรุงการใหบริการ (https://learn.ocsc.go.th/course) เปนตน 

อีกท้ังมีการจัดอบรมทักษะตาง ๆ แบงเปน 7 กลุม คือ กลุมท่ี 1 ความสามารถดานความเขาใจและใช

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) กลุมท่ี 2 ความสามารถดานการควบคุมกํากับ และการปฏิบัติตาม

กฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการดานดิจิทัล (Digital Governance, Standard, and Compliance) 

กลุมท่ี 3 ความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือยกระดับศักยภาพองคกร (Digital Technology) กลุมท่ี 4 

ความสามารถดานการออกแบบกระบวนการและการใหบริการดวยระบบดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพงาน

ภาครัฐ (Digital Process and Service Design) กลุมท่ี 5 ความสามารถดานการบริหารกลยุทธและการ

จัดการโครงการ (Strategic and Project Management) กลุมท่ี 6 ความสามารถดานผูนําดิจิทัล (Digital 

Leadership) กลุ ม ท่ี  7  ความสามารถด านการ ขับ เคลื่ อนการ เปลี่ ยนแปลงด าน ดิจิ ทั ล  (Digital 

Transformation) จัดโดย สภาดิจิ ทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงประเทศไทย รวมกับ สํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) นอกจากนี้สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัล 

(Thailand Digital Government Academy: TDGA) จั ด ทํ า  MOOC หลั ก สู ต ร ก า ร เ รี ย น รู อ อ น ไ ล น  

(https://tdga.dga.or.th) ในหลายหัวขอ เชน หัวขอความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิ ทัลอยางมี

ประสิทธิภาพ หลักสูตรการสรางกระบวนการเปลี่ยนผานองคกรสูรัฐบาลดิจิทัล หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส

สําหรับผูบริหารระดับสูง หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารเทคโนโลยี

ระดับสูงภาครัฐ เปนตน  

ทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐสําหรับองคกรท่ีมีเปาหมายการพัฒนาดานดิจิทัลระยะกําลังพัฒนา 

(Developing) ไดมีกําหนดไวในแตละกลุมดังนี้ 

ทักษะดานดิจิทัลของผูบริหารระดับสูง (Executive) 

ความสามารถ 

SPM100 กําหนดทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตรดิจิทัลเพ่ือพัฒนาองคกรท่ีมีการเชื่อมโยงขอมูลและการ

ทํางานขามหนวยงาน 

DS100 กําหนดกรอบการใหบริการแบบเชื่อมโยงขอมูล และเทคนิคการออกแบบกระบวนการ 
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ความสามารถ 

DS200 วางกลยุทธการใหบริการสมารทดิจิทัลและนําสูการปฏิบัติ 

SPM300 จัดเตรียมทรัพยากรเพ่ือการบรูณาการสําหรับองคกรดิจิทัล 

DTr200 ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผานสูรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation) 

DTr200 บริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสูองคกรดิจิทัล 

DL300 เกงกระบวนงาน เขาใจองคกรดิจิทัล สื่อสารการตอยอดเปลีย่นแปลง 

DL100 นําการพัฒนาคนพันธุใหม (Digital DNA) สําหรับพัฒนาองคกรดิจิทัล 

DS400 สรางเครือขายเพ่ือสรางนวัตกรรมบริการดิจิทัล 

DL200 นําการพัฒนาการทํางานรวมกันเปนทีมแบบขามหนวยงาน (Across Boundaries) 

DG600 จัดทํา แกไขเพ่ิมเติม หรือยกเลิกกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนไปสูรัฐบาลดิจิทัล 

DT300 กํากับการใชงานสถาปตยกรรมองคกร 

DT600 วิเคราะหขอมูล เพ่ือตีความและหาขอสรุปท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินใจ 

DLit100 เขาถึงและตระหนักดิจิทัล 

DLit400 ประยุกตใชเครื่องดิจิทัลเพ่ือการทํางาน 

DG100 ปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล และหลักปฏิบัตท่ีิดีดานดิจิทัล 

 

ทักษะดานดิจิทัลของผูอํานวยการกอง (Management) 

ความสามารถ 

SPM100 กําหนดทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตรดิจิทัลเพ่ือพัฒนาองคกรท่ีมีการเชื่อมโยงขอมูลและการ

ทํางานขามหนวยงาน 

SPM200 ออกแบบองคกรดิจิทัล (Future Design) 

DS100 กําหนดกรอบการใหบริการแบบเชื่อมโยง และเทคนิคการออกแบบกระบวนการ 

DS200 วางกลยุทธการใหบริการสมารทดิจิทัลและนําสูการปฏิบัต ิ

DTr100 ขับเคลือนการเปลี่ยนผานสูรัฐบาลดิจิทัล 

DT300 กํากับการใชงานสถาปตยกรรมองคกร 

SPM300 จัดเตรียมทรัพยากรเพ่ือการบูรณาการสําหรับองคกรดิจิทัล 

SPM400 ริเริ่มและวางแผนโครงการภายใตรัฐบาลดิจิทัล 

SPM600 ทบทวนโครงการและปดโครงการ 
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ความสามารถ 

DTr200 บริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสูองคกรดิจิทัล 

DS400 สรางเครือขายเพ่ือสรางนวตักรรมบริการดิจิทัล 

DL100 นําการพัฒนาคนพันธุใหม (Digital DNA) สําหรับพัฒนาองคกรดิจิทัล 

DL200 นําการพัฒนาการทํางานรวมกันเปนทีมแบบขามหนวยงาน 

DL300 เกงกระบวนงาน เขาใจองคกรดิจิทัล และสื่อสารตอยอดการเปลี่ยนแปลง 

DG600 จัดทํา แกไขเพ่ิมเติม หรือยกเลิกกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนไปสูรัฐบาลดิจิทัล 

DT600 วิเคราะหขอมูล (Data Analytics) เพ่ือตีความและหาขอสรุปท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินใจ 

DLit400 ประยุกตใชเครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการทํางาน 

DG100 ปฏบิัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล และหลักปฏิบัติท่ีดีดานดิจิทัล 

DG300 ประยุกตใชกรอบการดําเนินงานรวมกันสําหรับพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

DG400 ปฏิบัติตามขอตกลงระดับการใหบริการและกระบวนการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

 

ทักษะดานดิจิทัลของผูทํางานดานนโยบายและงานวิชาการ (Academic) 

ความสามารถ 

DT600 วิเคราะหขอมูล เพ่ือตีความและหาขอสรุปท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินใจ 

DLit500 ผลิตชุดขอมูลเพ่ือการบริการสาธารณะ 

DLit600 ใชขอมูลระหวางหนวยงาน 

SPM200 ออกแบบองคกรดิจิทัล 

DS300 ออกแบบนวัตกรรมบริการ 

DS600 ปรับปรุงกระบวนงานและพัฒนานวัตกรรมบริการเพ่ือยกระดับคุณภาพการใหบริการดิจิทัล 

ไดอยางตอเนื่อง 

DS700 บริหารจัดการประสิทธิภาพการใหบริการและการทํางานดิจิทัล 

SPM400 ริเริ่มและวางแผนโครงการภายใตรัฐบาลดิจิทัล 

DTr200 บริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสูองคกรดิจิทัล 

DLit100 เขาถึงและตระหนักดิจิทัล 

DLit200 ใชงานเครื่องมือดานดิจิทัลหรือแอพพลิเคชันข้ันตนสําหรับการทํางาน 
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ความสามารถ 

DLit300 ใชดิจิทัลเพ่ือการทํางานรวมกัน 

DLit400 ประยุกตใชเครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการทํางาน 

DG100 ปฏบิัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล และหลักปฏิบัติท่ีตีดานดิจิทัล 

DG300 ประยุกตใชกรอบการดําเนินงานรวมกันสําหรับพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

DG400 ปฏบิัติตามขอตกลงระดับการใหบริการและกระบวนการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

DG600 จัดทํา แกไขเพ่ิมเติม หรือยกเลิกกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนไปสูรัฐบาลดิจิทัล 

 

ทักษะดานดิจิทัลของผูทํางานดานบริการ (Service) 

ความสามารถ 

DTr200 บริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสูองคกรดิจิทัล 

DS100 กําหนดกรอบการใหบริการแบบเชื่อมโยง และเทคนิคการออกแบบกระบวนการ 

DS300 ออกแบบนวัตกรรมบริการ 

DS600 ปรับปรุงกระบวนงานและพัฒนานวัตกรรมบริการเพ่ือยกระดับคุณภาพการใหบริการดิจิทัล 

ไดอยางตอเนื่อง 

DS700 บริหารจัดการประสิทธิภาพการใหบริการและการทํางานดิจิทัล 

DG400 ปฏิบัติตามขอตกลงระดับการใหบริการและกระบวนการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

DLit400 ประยุกตใชเครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการทํางาน 

DLit700 ใชโปรแกรมดิจิทัลเพ่ือการวิเคราะหขอมูลสําหรับงานประจํา 

DLit100 เขาถึงและตระหนักดิจิทัล 

DLit200 ใชงานเครื่องมือดานดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันข้ันตนสําหรับการทํางาน 

DLit300 ใชดิจิทัลเพ่ือการทํางานรวมกัน 

DLit500 ผลิตชุดขอมูลเพ่ือการบริการสาธารณะ 

DLit600 ใชขอมูลระหวางหนวยงาน 

DG100 ปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล และหลักปฏิบัติท่ีดีดานดิจิทัล 
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ทักษะดานดิจิทัลของผูปฏิบัติงานเฉพาะดานเทคโนโลยี (Technologist) 

ความสามารถ 

SPM100 กําหนดทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตรดิจิทัลเพ่ือพัฒนาองคกรท่ีมีการเชื่อมโยงขอมูลและการ

ทํางานขามหนวยงาน 

DS200 วางกลยุทธการใหบริการสมารทดิจิทัลและนําสูการปฏิบัติ 

SPM200 ออกแบบองคกรดิจิทัล 

DT200 จัดทําสถาปตยกรรมองคกร เพ่ือรองรับการเปลี่ยนผานสูรัฐบาลดิจิทัล 

DS100 กําหนดกรอบการใหบริการแบบเชื่อมโยง และเทคนิคการออกแบบกระบวนการ 

SPM400 ริเริ่มและวางแผนโครงการภายใตรัฐบาลดิจิทัล 

DG300 ประยุกตใชกรอบการดําเนินงานรวมกันสําหรับพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

DT100 ใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผานสูองคกรดิจิทัล 

DLit600 ใชขอมูลระหวางหนวยงาน 

DT600 วิเคราะหขอมูล เพ่ือตีความและหาขอสรุปท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินใจ 

SPM500 ดําเนินโครงการและควบคุมโครงการดิจิทัล 

DS400 สรางเครือขายเพ่ือสรางนวัตกรรมบริการดิจิทัล 

DS300 ออกแบบนวัตกรรมบริการ 

DS500 สรางนวัตกรรมบริการแกนท่ีใชการไดและสําเร็จได ในระยะเวลาสั้นและใชทรัพยากรนอยท่ีสุด 

DT700 พัฒนาซอฟตแวรตามแนวทางพลวัตรปรับตอเนื่อง 

DTr200 บริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสูองคกรดิจิทัล 

DS600 ปรับปรุงกระบวนงานและพัฒนานวัตกรรมบริการเพ่ือยกระดับคุณภาพการใหบริการดิจิทัลไดอยาง

ตอเนื่อง 

DS700 บริหารจัดการประสิทธิภาพการใหบริการและการทํางานดิจิทัล 

DT500 พัฒนาแผนบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยและความตอเนื่องการใหบริการแบบดิจิทัล 

DG500 บริหารความเสี่ยงดิจิทัล 

DG400 ปฏิบัติตามขอตกลงระดับการใหบริการและกระบวนการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

SPM600 ทบทวนโครงการและปดโครงการ 
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ความสามารถ 

DLit400 ประยุกตใชเครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการทํางาน 

DLit300 ใชดิจิทัลเพ่ือการทํางานรวมกัน 

DG100 ปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล และหลักปฏิบัติท่ีตีดานดิจิทัล 

DG600 จัดทํา แกไขเพ่ิมเติม หรือยกเลิกกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนไปสูรัฐบาลดิจิทัล 

DL300 เกงกระบวนงาน เขาใจองคกรดิจิทัล และสื่อสารตอยอดการเปลี่ยนแปลง 

 

ทักษะดานดิจิทัลของผูปฏิบัติงานอ่ืน (Others) 

ความสามารถ 

DLit100 เขาถึงและตระหนักดิจิทัล 

DLit200 ใชงานเครื่องมือดานดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันข้ันตนสําหรับการทํางาน 

DLit400 ประยุกตใชเครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการทํางาน 

DLit700 ใชโปรแกรมดิจิทัลเพ่ือการวิเคราะหขอมูลสําหรับงานประจํา 

DLit600 ใชขอมูลระหวางหนวยงาน 

DLit300 ใชดิจิทัลเพ่ือการทํางานรวมกัน 

DG100 ปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล และหลักปฏิบัติท่ีดีดานดิจิทัล 

DG400 ปฏิบัติตามขอตกลงระดับการใหบริการและกระบวนการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของ 

รายละเอียดแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของบุคลากรกรมบังคับคดี ท่ีไดมีการการจัดกลุม

บุคลากรในแตละหนวยงาน กลุมงาน ตําแหนงในการบริหาร และประเภท/ระดับ ออกเปน 5 กลุม คือ 

ผูบริหารระดับสูง (Executive) ผูอํานวยการกอง (Management) ผูทํางานดานนโยบายและงานวิชาการ 

(Academic)  ผูทํางานดานบริการ (Service) และผูปฏิบัติงานเฉพาะดานเทคโนโลยี (Technologist)  เพ่ือให

สอดคลองกับทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ตาม 

ว6/2561 รายละเอียดดังแสดงใน ภาคผนวก ข ท้ังนี้ ท่ีปรึกษา มจธ. ไดเสนอโครงการท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปน

แนวทางในการพัฒนาบุคลากร จํานวน 2 โครงการคือ โครงการประเมินทักษะดิจิทัล และโครงการพัฒนา

ทักษะดิจิทัล  ท่ีตองดําเนินโครงการในทุกปงบประมาณอยางตอเนื่อง เพ่ือใหบุคลากรมีความพรอมในการนํา

เทคโนโลยีดิจิทัลมาเพ่ิมประสิทธิภาพงานบังคับคดีอยางยั่งยืนตอไป 
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บทที่ 7 แผนงานโครงการ 

จากการกําหนดวิสัยทัศน คานิยมรวม ยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนงานดานดิจิทัล ดังแสดงในบทท่ี 4 

ซ่ึงประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร 8 กลยุทธ 8 แผนงาน และ 23 โครงการ นําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

กรมบังคับคดี พ.ศ. 2566-2568 โดยมีงบประมาณดําเนินการสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568 เปนจํานวน

เงินรวมท้ังสิ้น 607,359,793 บาท (หกรอยเจ็ดลานสามแสนหาหม่ืนเกาพันเจ็ดรอยเกาสิบสามบาทถวน) โดยมี

ตารางสรุปงบประมาณจําแนกตามยุทธศาสตรดังแสดงในตารางท่ี 7.1 และตารางแสดงรายละเอียดโครงการใน

แตละยุทธศาสตร ดังแสดงในตารางท่ี 7.2 สําหรับรายละเอียดแตละโครงการ ดังแสดงในภาคผนวก ค 
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ตารางท่ี 7.1 สรุปงบประมาณจําแนกตามยุทธศาสตร 

ลําดับ ชื่อโครงการ กลยุทธ แผนงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2566 2567 2568 

ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางนวัตกรรมการบริการงานบังคับคดีอยางมีประสิทธิผล บูรณาการระบบงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ครอบคลุมทุกภารกจิ 

1 โครงการวิเคราะหออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทํางานดานการบังคับคดี (Re-engineering Process) กลยุทธ 1.1 1.1.1 งบดําเนินการ 4,000,000 4,000,000 

2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบยื่นคํารองทางอิเล็กทรอนิกสดานการบังคับคดี (e-Filing) กลยุทธ 1.1 1.1.1 - 6,000,000 4,000,000 

3 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานบังคับคดีลมละลายทางอิเลก็ทรอนิกส กลยุทธ 1.1 1.1.1 - 40,000,000 - 

4 โครงการประชาสมัพันธ สรางการรับรูและการบูรณาการรวมกันกับผูมีสวนไดสวนเสีย กลยทุธ 1.1 1.1.2 งบดําเนินการ งบดําเนินการ งบดําเนินการ 

5 โครงการพัฒนาระบบงานบังคับคดีแพงใหรองรับการทําบัญชีรบัจายอัตโนมตั ิ กลยุทธ 1.2 1.2.1 8,000,000 - - 

6 
โครงการปรับปรุงระบบการจัดการสํานวนคดีและองคความรู  (Case and Knowledge Management 

System: CKMS) 
กลยุทธ 1.2, 2.2 1.2.1, 2.2.1 - - 4,000,000 

7 โครงการติดตั้งและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกระบวนการทํางานอัตโนมตั ิ กลยุทธ 1.2 1.2.1 งบดําเนินการ 4,000,000 4,000,000 

8 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจดวยผลลัพธการเรียนรูของเครื่อง (Machine Learning) กลยุทธ 1.2 1.2.1 งบดําเนินการ 6,000,000 12,000,000 

9 โครงการพัฒนากระบวนการทํางานเพ่ือสงเสริมความเปนกลางทางคารบอน (Carbon Neutrality) กลยุทธ 1.3 1.3.1 งบดําเนินการ 200,000 200,000 

งบประมาณรวมตามยุทธศาสตรท่ี 1 8,000,000 60,200,000 28,200,000 
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ลําดับ ชื่อโครงการ กลยุทธ แผนงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2566 2567 2568 

ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางวัฒนธรรม และเสริมสมรรถนะดานเทคโนโลยีดิจิทัลแกบุคลากรเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 

10 โครงการประเมินทักษะดิจิทัล กลยุทธ 2.1 2.1.1 3,000,000 - 3,000,000 

11 โครงการพัฒนาทักษะดจิิทัล กลยุทธ 2.1 2.1.1 - 25,000,000 25,000,000 

12 โครงการสงเสริมใหมีการแลกเปลีย่นเรียนรูการใชเทคโนโลยดีิจิทัลกับงานบังคับคดี (Show and Share) กลยุทธ 2.1 2.1.2 งบดําเนินการ งบดําเนินการ งบดําเนินการ 

งบประมาณรวมตามยุทธศาสตรท่ี 2 3,000,000 25,000,000 28,000,000 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ปรับโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีเสถียรภาพ มีความมั่นคง และความปลอดภัยของขอมลู ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีการทํางานของกรมบังคับคดี 

13 โครงการปรับปรุงศูนยคอมพิวเตอร (Data Center) กลยุทธ 3.1 3.1.1 - 6,000,000 - 

14 โครงการจดัหาและปรับปรุงระบบเครือขายและระบบรักษาความมั่นคง กลยุทธ 3.1 3.1.1 - 3,800,000 - 

15 โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอรทดแทน กลยุทธ 3.1 3.1.1 1,113,000 24,618,500 11,236,000 

16 โครงการจดัหาเครื่องแมขายทดแทนและขยายงาน กลยุทธ 3.1 3.1.1 - 50,600,000 25,300,000 

17 โครงการบํารุงรักษาระบบเครือขาย อุปกรณ และระบบสารสนเทศ กลยุทธ 3.1 3.1.1 77,097,431 77,097,431 77,097,431 

18 โครงการจดัหาและปรับปรุงระบบเครือขายแบบ SD-WAN กลยุทธ 3.1 3.1.1 - 34,750,000 34,750,000 

19 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมลูเฉ่ือยเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน กลยุทธ 3.1 3.1.1 - 10,000,000 5,000,000 

20 โครงการจางท่ีปรึกษาดานกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance) กรมบังคับคด ี กลยุทธ 3.2 3.2.1 - 3,000,000 3,000,000 

21 โครงการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) กลยุทธ 3.2 3.2.1 - 500,000 - 
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ลําดับ ชื่อโครงการ กลยุทธ แผนงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2566 2567 2568 

22 โครงการจดัจางพัฒนาสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture: EA) กลยุทธ 3.2 3.2.1 - 6,000,000 - 

23 โครงการจดัจางทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ.2569-2573 กลยุทธ 3.2 3.2.1 - - 4,000,000 

งบประมาณรวมตามยุทธศาสตรท่ี 3 78,210,431  216,365,931  160,383,431  

งบประมาณรวมตามยุทธศาสตรท่ี 1 - 3 89,210,431 301,565,931 216,583,431 

งบประมาณรวมท้ังสิ้น  607,359,793 
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ตารางท่ี 7.2 รายละเอียดโครงการในแตละยุทธศาสตร 

ลําดับ ชื่อแผนงาน/โครงการ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 งบประมาณ พ.ศ.  งบประมาณรวม 

(บาท) 
ตัวชี้วัด 

2566 2567 2568 

1 1.1.1 โครงการวิเคราะห

ออกแบบและปรับปรุง

กระบวนการทํางานดาน

การบังคับคดี (Re-

engineering Process) 

- สถาบันพัฒนาการบังคับ

คด ี

- สํานักงานบังคับคดีแพง  

- กองบังคับคดีลมละลาย  

- กองฟนฟูกิจการของ

ลูกหน้ี  

- หนวยงานอ่ืนภายใน 

กรมฯ ท่ีจะเปนหนวยงาน

ผูกําหนดกระบวนการท่ี

ตองการจะปรบัเปลีย่น 

งบดําเนินการ 4,000,000 4,000,000 8,000,000 

 

- ไดแผนภูมิและรายละเอียดประกอบ

แผนภูมิของกระบวนการทํางานใหม

ท่ีปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลในการทํางาน เชน ลด

เวลา ลดความผิดพลาด เพ่ิมผลติ

ภาพ เพ่ิมความพอใจของผูรับบริการ 

เปนตน  

- ไดกระบวนการใหมท่ีประยุกตใช

เทคโนโลยีดิจิทัลในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล  

- ไดมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศ

เดิมตามกระบวนการใหม  

- ไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศใหม

ตามกระบวนการใหม  

- บุคลากรของกรมบังคับคดีท่ี

เก่ียวของกับกระบวนการทํางานใหม 

เขาใจ และสามารถปฏิบัติงานตาม

กระบวนการใหมได 
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2 1.1.1 โครงการปรับปรุงและ

พัฒนาระบบยื่นคํารอง

ทางอิเล็กทรอนิกสดาน

การบังคับคดี (e-Filing) 

- สํานักงานท่ีเก่ียวของกับ

ระบบยื่นคํารอง

อิเล็กทรอนิกสท้ัง

สวนกลางและสวนภูมิภาค  

- ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

-     6,000,000      4,000,000    10,000,000  - ระบบสามารถแจงเตือนสถานะการ

ยื่นคํารองกลับไปยังผูยื่นคํารองได 

- จํานวนคํารองตาง ๆ ท่ีสามารถ

ดําเนินการไดตามกรอบระยะเวลาท่ี

กฎหมายกําหนด 

- จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับระบบ

ยื่นคํารองทางอิเล็กทรอนิกส (e-

Filing) ลดลง 

- มีการเช่ือมโยงขอมูลกับระบบ

สารสนเทศภายใน/ภายนอกกรมฯ 

3 1.1.1 โครงการปรับปรุงและ

พัฒนาระบบงานบังคับคดี

ลมละลายทาง

อิเล็กทรอนิกส  

- ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

- กองบังคับคดีลมละลาย  

1-6 

- กองติดตามและเฉลีย่

ทรัพยสินในคดลีมละลาย 

-    40,000,000  -    40,000,000  - ไดระบบสารสนเทศงานคดี

ลมละลายท่ีมีการพัฒนาเพ่ิมเตมิใน

สวนของการจัดการทรัพยท่ี

หลากหลายรูปแบบ 

- ไดระบบสารสนเทศงานคดี

ลมละลายท่ีมีการพัฒนาเพ่ิมเตมิใน

สวนของการจัดการเงินและการ

บัญชีใหสามารถทํางานอัตโนมตัิได 

- ไดระบบสารสนเทศงานคดี

ลมละลายท่ีมีการพัฒนาเพ่ิมเตมิให

รองรบัการยื่น e-Filing ใหมากข้ึน
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และสะดวกตอบุคคลภายนอกมาก

ข้ึน 

- ไดกระบวนการใหมท่ีปรับปรุงเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลใน

การทํางานเชน ลดเวลา ลดความ

ผิดพลาด เพ่ิมปริมาณท่ีสําเร็จตอ

หน่ึงชวงเวลา หรือ เพ่ิมความพอใจ

ของผูรับบริการ เปนตน 

- ไดกระบวนการใหมท่ีประยุกตใช

เทคโนโลยีดิจิทัลในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล 

4 1.1.2 โครงการประชาสมัพันธ 

สรางการรับรูและ การบูร

ณาการรวมกันกับผูมีสวน

ไดสวนเสีย 

- กลุมงานประชาสมัพันธ  

- สํานักงานเลขานุการกรม  

- สํานักงานพัฒนาระบบ  

- ศูนยเทคโนโลยีและการ

สื่อสาร 

 งบดําเนินการ  - - จํานวนประชาชนหรือผูมีสวนไดสวน

เสียเขารวมกิจกรรมหรือมีการใชงาน

ระบบสารสนเทศของกรมบังคับคดี

เพ่ิมข้ึน 

- ประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสยีมี

การรับรูการดําเนินงานของกรม

บังคับคดีและมีความพึงพอใจในการ

รับทราบขอมลูขาวสารและเขารวม

กิจกรรมตาง ๆ ของกรมบังคับคดี 

เพ่ิมข้ึน 
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- ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรมอยูในระดับดี (4 จาก 5)  

5 1.2.1 โครงการพัฒนาระบบงาน

บังคับคดีแพงใหรองรับ

การทําบัญชีรับจาย

อัตโนมัต ิ

หนวยงานท่ีใหบริการ

ประชาชนในสวนกลาง

และสวนภูมภิาคท่ัว

ประเทศ 

8,000,000 - - 8,000,000 - ไดระบบสารสนเทศงานบังคับคดี

แพงท่ีมีการพัฒนาในสวนของการจัด

การเงินและการบัญชีใหสามารถ

ทํางานอัตโนมัตไิด 

- ไดกระบวนการใหมท่ีปรับปรุงเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลใน

การทํางานเชน ลดเวลา ลดความ

ผิดพลาด เพ่ิมปริมาณท่ีสําเร็จตอ

หน่ึงชวงเวลา หรือ เพ่ิมความพอใจ

ของผูรับบริการ เปนตน 

- ไดกระบวนการใหมท่ีประยุกตใช

เทคโนโลยีดิจิทัลในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล 

6 1.2.1, 

2.2.1 

โครงการปรับปรุงระบบ

การจัดการสํานวนคดแีละ

องคความรู  (Case and 

Knowledge 

Management System: 

CKMS) 

งานจัดเก็บสํานวนคด ีและ

กองบริหารทรัพยากร

บุคคล 

- - 4,000,000 4,000,000 - จํานวนเอกสารท่ีจดัเก็บในระบบมี

ปริมาณเพ่ิมข้ึน  

- มีจํานวนการเขาใชระบบเพ่ิมข้ึน  

- ระดับความพึงพอใจในการใชระบบ

อยูในระดับดีข้ึนไป 

- เวลาท่ีใชในการสืบคน ลดลง 
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7 1.2.1 โครงการติดตั้งและพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนกระบวนการ

ทํางานอัตโนมัต ิ

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร 

งบดําเนินการ     4,000,000        4,000,000       8,000,000  - ไดระบบสารสนเทศท่ีรองรับการ

ทํางานอยางอัตโนมัติ  ไดอยางนอย 

2 กระบวนการทํางาน 

- มีบุคลากรของกรมบังคับคดี ไมต่ํา

กวา 50 คนท่ีเขาใจเทคโนโลยี RPA 

เพ่ือนําไปประยุกตใชในอนาคตอัน

ใกล 

8 1.2.1 โครงการพัฒนาระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจ

ดวยผลลัพธการเรียนรู

ของเครื่อง (Machine 

Learning) 

- ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

- กองบังคับคดีแพง  

- กองบังคับคดีลมละลาย  

- หนวยงานอ่ืนภายใน 

กรมฯ 

งบดําเนินการ  6,000,000  12,000,000 18,000,000 - สามารถสรางโมเดลการเรยีนรูจาก

ขอมูลในคดีแพงไดอยางนอย 2 

โมเดล 

- ไดระบบสนับสนุนการตัดสินใจคดี

แพง ดวยผลลัพธการเรียนรูของ

เครื่อง (Machine Learning) 

- สามารถปรับปรุงระบบงานบังคับคดี

แพง ใหมีฟงกชันการทํางานท่ี

สามารถตัดสินใจไดอัตโนมัติ จาก

ผลลัพธการเรียนรูของเครื่อง 

- สามารถสรางโมเดลการเรยีนรูจาก

ขอมูลในคดีลมละลายไดอยางนอย 2 

โมเดล 

- ไดระบบสนับสนุนการตัดสินใจคดี

ลมละลายหรือขอมลูกระบวนการอ่ืน 
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เชน การขายทรัพย หรือการฟนฟู

กิจการของลูกหน้ีดวยผลลัพธการ

เรียนรูของเครื่อง (Machine 

Learning) 

9 1.3.1 โครงการสนับสนุนความ

เปนกลางทางคารบอน 

(Carbon Neutrality) 

- กองนโยบายและแผน 

- ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

- กองบริหารทรัพยากร

บุคคล  

งบดําเนินการ 200,000 200,000 400,000 - ไดรายงานปริมาณการปลอยและดูด

กลับกาซเรือนกระจกของกรมบังคับ

คด ี

- กรมบังคับคดสีามารถลดปริมาณการ

ปลอยกาซเรือนกระจกลงไดในแตละ

ป 

10 2.1.1 โครงการประเมินทักษะ

ดิจิทัล 

กองบริหารทรัพยากร

บุคคล 

 3,000,000 -  3,000,000   6,000,000 - มีผลการประเมินระดับทักษะความ

เขาใจและใชเทคโนโลยดีิจิทัล 

(Digital Literacy) ไมนอยกวา 70% 

ของจํานวนบุคลากรของกรมฯ ณ 

ปงบประมาณของโครงการ 

- การนําผลการวิเคราะหชองวาง/

ความแตกตาง (Gap Analysis) และ

ขอเสนอแนะ ไปจดัทําแผนพัฒนา

ทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Literacy) ของ

องคกร 
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11 2.1.1 โครงการพัฒนาทักษะ

ดิจิทัล 

- กองบริหารทรัพยากร

บุคคล - สํานักงาน

เลขานุการกรม 

-  25,000,000   25,000,000      50,000,000  - ความพึงพอใจของผูเขาอบรม 

- ผลการประเมินทักษะ Digital 

Literacy หลังการอบรมผานตาม

เกณฑ 

- ตัวบงช้ีในการนําทักษะความรูไป

ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

- ตัวบงช้ีดานสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับโครงการ 

- ตัวบงช้ีดานประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับโครงการ 

12 2.1.2 โครงการสงเสริมใหมีการ

แลกเปลีย่นเรยีนรูการใช

เทคโนโลยีดิจิทัลกับงาน

บังคับคดี (Show and 

Share) 

- กองบริหารทรัพยากร

บุคคล  

- สํานักงานเลขานุการกรม 

 งบดําเนินการ             -    - จํานวนนวัตกรรมงานบังคับคดี มี

การนําเสนอเพ่ิมข้ึนทุกป 

- จํานวนนวัตกรรมงานบังคับคดีท่ี

สามารถนําไปตอยอดพัฒนาระบบ

สารสนเทศ และใชงานไดจริง 

- จํานวนเน้ือหา (Content) ท่ีสราง 

เผยแพร และจดัเก็บลงฐานความรู 

เพ่ิมข้ึนทุกป 

13 3.1.1 โครงการปรับปรุงศูนย

คอมพิวเตอร (Data 

Center) 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร 

   - 6,000,000             -    6,000,000 - มีพ้ืนท่ีในหอง Data center ท่ี

เพียงพอ 

- มีความเสี่ยงในการใหบริการระบบ

สารสนเทศลดลง 
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- มีระบบไฟฟาท่ีมั่นคง 

14 3.1.1 โครงการจดัหาและ

ปรับปรุงระบบเครือขาย

และระบบรักษาความ

มั่นคง 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร 

- 3,800,000 - 3,800,000 - ไดปรับปรุงระบบเครือขายให

สามารถรองรับการใชงานเครือขายท่ี

มีปริมาณการใชระบบสารสนเทศ

ตามพันธกิจของกรมฯ มากข้ึน และ

การใชงานดวยเทคโนโลยีดวย

อินเทอรเน็ตท่ีเพ่ิมข้ึน 

- ไดจัดหาซอฟตแวร หรือ Platform 

ในการรักษาความมั่นคง เพ่ือรองรบั

ภัยท่ีมีรูปแบบใหมท่ีเกิดข้ึน  

15 3.1.1 โครงการจดัซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอรทดแทน 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร 

1,113,000 24,618,500 11,236,000 36,967,500 - มีเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

- อัตราสวนของบุคลากรตอเครื่อง

คอมพิวเตอร 1 คน ตอ 1 เครื่อง  

16 3.1.1 โครงการจดัหาเครื่องแม

ขายทดแทน/ขยายงาน 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร 

- 50,600,000 25,300,000 75,900,000 - ไดเครื่องแมขายใหมท่ีมาทดแทน

เครื่องแมขายเดิมท่ีมีอายุการใชงาน

ครบ 5 ป 
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- ไดเครื่องแมขายใหมเขามาเพ่ิมเตมิ

ใหกับระบบงานท่ีมีการใช

หนวยความจํา (CPU) เกิน 50%  

17 3.1.1 โครงการบํารุงรักษาระบบ

เครือขาย อุปกรณ และ

ระบบสารสนเทศ 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร 

77,097,431 77,097,431 77,097,431 231,292,293   

18 3.1.1 โครงการจดัหาและ

ปรับปรุงระบบเครือขาย

แบบ SD-WAN 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร 

-    34,750,000    34,750,000  69,500,000 - ไดปรับเปลีย่นการขอบริการ WAN 

จากแบบ MPLS เดิมเปนแบบ SD 

- WAN เพ่ือเพ่ิมการบริหารจัดการ 

WAN ของกรมฯ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพตามท่ีกรมฯ ตองการ 

- ไดปรับเปลีย่นการออกนโยบายการ

จัดการเครือขาย WAN ดวย

ซอฟตแวรไดอยางมีประสิทธิผลตาม

สภาพเครือขาย WAN ตามท่ีกรมฯ 

ออกแบบ  
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19 3.1.1 โครงการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลเฉ่ือยเพ่ือ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ทํางาน 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร 

        -       10,000,000   5,000,000       15,000,000  - มีการโอนยายขอมูลท่ีไมไดถูกใชงาน 

(Inactive) แยกไปเก็บอยูใน

ฐานขอมูลเฉ่ือย   

- ผูใชระบบมีความพึงพอใจกับ

ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ

สารสนเทศท่ีมีการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลเฉ่ือย  

- จํานวนปญหา/ขอรองเรียนเก่ียวกับ

ความลาชาในการประมวลผลของ

ระบบงานลดลง  
20 3.2.1 โครงการจางท่ีปรึกษาดาน

กรอบธรรมาภิบาลขอมูล

ภาครัฐ (Data 

Governance) กรมบังคับ

คด ี

- สํานักพัฒนาระบบ

บริหาร  

- ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

-      3,000,000  3,000,000 6,000,000 - มีการประกาศนโยบายการกํากับ

ดูแลขอมลู (Data Governance 

Policy) ของหนวยงาน หรือ มีการ

ปรับปรุง/ทบทวนนโยบายการกํากับ

ดูแลขอมลูของหนวยงานอยางนอย 

ปละ 1 ครั้ง  

- มีคูมือการกํากับดูแลขอมลู หรือ 

แนวทางการปฏิบัติงานในแตละ

หนวยงาน ท้ังสวนกลางและสวน

ภูมิภาค และมหีนวยงานนํารอง

อยางนอย 2 หนวยงาน จากท้ัง

สวนกลางและสวนภูมิภาค  
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- มีการประชุมติดตามและประเมินผล

โครงการเปนระยะ  

- จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับขอมลู

ลดลง  

21 3.2.1 โครงการบริหารความ

ตอเน่ืองทางธุรกิจ 

(Business Continuity 

Management: BCM) 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร 

- 500,000 - 500,000 มีแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง  

22 3.2.1 โครงการจดัจางพัฒนา

สถาปตยกรรมองคกร 

(Enterprise 

Architecture: EA) 

- ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

- กองบังคับคดีแพง 

- กองบังคับคดีลมละลาย 

- ผูบริหารกรมบังคับคดี  

    -  6,000,000 - 6,000,000 - ไดสถาปตยกรรมองคกรปจจุบัน 

(As-is EA) ภายในชวงแรกของ

โครงการ 

- ไดผลการออกแบบสถาปตยกรรม

องคกรท่ีกรมฯ ตองการจะปรับไปสู

ในอนาคต (To-be EA) 

- ไดจัดตั้งโครงการระบบสารสนเทศท่ี

สอดคลองตอยุทธศาสตรของกรม 

ตอกระบวนการท่ีตองมีการ

ปรับเปลีย่นไปตามแบบ

สถาปตยกรรมองคกรในอนาคต  

(To-be EA) 

-  ไดแผนการบูรณาการโครงสราง

พ้ืนฐานในระดับกรม และการ 
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บูรณาการโครงสรางพ้ืนฐานตอ

หนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ 

23 3.2.1 โครงการจดัทําแผนปฏิบัติ

การดิจิทัล กรมบังคับคดี 

พ.ศ. 2569-2573 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร 

- -     4,000,000 4,000,000 มีแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี 

ระยะ 5 ป พ.ศ.2569 -2573 ตาม

กรอบเวลา 

งบประมาณรวมท้ังสิ้น  89,210,431.00   301,565,931.00   216,583,431.00  607,359,793.00   
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บทที่ 8 การขับเคลื่อนแผนและติดตามประเมินผล 

การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแตละยุทธศาสตร ตองมี

การบริหารจัดการท่ีดี เพ่ือใหแผนงานโครงการท่ีกําหนดไว บรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายตามภารกิจกรม

บังคับคดี ปจจัยหนึ่งท่ีกรมบังคับคดีควรนํามาประยุกตใชงานกับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลคือ การทํา 

Digital Transformation ใหเกิดข้ึนกับกรมบังคับคดี และการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตาม

แผนปฏิบัติการ เพ่ือใหบรรลุยุทธศาสตรตามวิสัยทัศนท่ีวางไว  

8.1 แนวทางการทํา Digital Transformation เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การดิจิทัล 

แนวทางการทํา Digital Transformation เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ

กรมบังคับคดี อยางมีประสิทธิผลจําเปนตองอาศัยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานในหลายมิติ ซ่ึงบุคลากรใน

กรมบังคับคดีจําเปนตองมีความเขาใจในองคประกอบของการทํา Digital Transformation แนวทางการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาประยุกตใชในกรมบังคับคดี การขับเคลื่อนการประยุกตใช Agile ในระดับองคกร 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบทีมงานการพัฒนาแอปพลิเคชัน การพัฒนาบุคลากรในกรมบังคับคดีใหเขาสูการเปนนัก

ทํางานแบบ Agile และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ท่ีจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยน

รูปแบบกลุมการทํางาน การกํากับและติดตามการดําเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล การกํากับ

การวางแผนและติดตามโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางบูรณาการ ดวยการกํากับการเปลี่ยนแปลงของ

บริการดิจิทัลอยางเปนระบบ 

8.2 องคประกอบของการทํา Digital Transformation 

การทํา Digital Transformation เปนแนวทางการขับเคลื่อนองคกรในยุคท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาสราง

ผลกระทบตอบริการและผลิตภัณฑขององคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งกับองคกรท่ีตองมีการใหบริการกับผูขอรับ

บริการท่ีมีประสบการณการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลอยางคุนเคยตามหลักการของประสบการณผูใช (User 

Experiences) และมีการทํางานรวมกับองคกรภายนอกท่ีมีความพรอมดานดิจิทัลและตองการใหเกิดการบูรณา

การการทํางานของระบบสารสนเทศท้ังสองฝงอยางรื่นไหลแบบไรรอยตอในการใหบริการ (Seamless Digital 

Services)  

การทํา Digital Transformation จะเปนการสรางการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานขององคกรให

เปนองคกรท่ีมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดลอมรอบดาน ท้ังในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงความคาดหวังของผูรับบริการ การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรองคกร และตามทิศทางของ
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สังคม โดยองคประกอบท่ีสําคัญของการขับเคลื่อนองคกรในการทํา Digital Transformation ใหเกิดปรับเปลี่ยน

วัฒนธรรมการทํางานขององคกร คือ คน กระบวนการ และเทคโนโลยี ดังแสดงในรูปท่ี 8.1 

 

รูปท่ี 8.1 องคประกอบของ Digital Transformation1 

- People คน เปนปจจัยการขับเคลื่อนหลักของการปรับเปลี่ยนเชิงดิจิทัล ซ่ึงคนหลักของการนําการ

เปลี่ยนแปลง คือ บุคลากรของกรมฯ ในขณะท่ีคนนอกองคกร เชน ประชาชน หรือเจาหนี้จาก

องคกร  เปนสวนผลักดันใหเกิดการปรับเปลี่ยน แตไมใชเปนผูสรางการเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัลได

อยางบุคลากรของกรมฯ บุคลากรทุกสวนของกรม ฯ ตองยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะนําพาให

องคกรกาวไปขางหนาดวยเทคโนโลยีดิจิทัล บุคลากรตองมีกรอบความคิดแบบพัฒนาได (Growth 

Mindset) มีวิธีการคิดจัดการปญหาดวยแนวคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มีทักษะดาน

ดิจิทัล (Digital Literacy) ท่ีพรอมตอการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหมประกอบการทํางาน และ

มีความสามารถในการปรับตัวสูการเรียนรูไดอยางตอเนื่อง   

- Process กระบวนการทํางานขององคกรตองสามารถเปลี่ยนแปลงได อยางไมขัดตอกฎหมายและ

จรรยาบรรณของความเปนมืออาชีพตามหนาท่ีของแตละคน การไมยึดติดกับกระบวนการทํางาน

และข้ันตอนการทํางานท่ีเหมือนเดิม โดยนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาสนับสนุนหรือทดแทนวิธีการ

ทํางานเดิม จะนําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลท่ีดีข้ึน ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการ

ตองเลือกกระบวนการท่ีนําไปสูการลด ท้ังการลดระยะเวลา ลดจํานวนข้ันตอน ลดสิ่งท่ีไมจําเปน

เชน กระดาษ และลดตนทุนโดยรวมเม่ือเทียบกับผลลัพธท่ีเปลี่ยนไป   

- Technology เทคโนโลยีเปนสิ่งสนับสนุนของการเปลี่ยนแปลง ท่ีองคกรตองเลือกนํามาประยุกตใช

งานอยางตอเนื่อง ตามแนวทางการเกิดข้ึนของเทคโนโลยีดิจิทัลใหมๆ ท่ีจะนําไปสูการปรับเปลี่ยน

ไปสูความเปนอัตโนมัติใหมากข้ึนเรื่อย ๆ    

1 https://www.linkedin.com/pulse/its-still-all-people-process-technology-brad-grissom 
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หากกรมฯ ไดมีการใช 3 ปจจัยท่ีกลาวมาขางตนแลว วัฒนธรรมองคกรจะเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดข้ึนกับกระบวนการทํางาน  และบุคลากร ท่ีเกิดข้ึนตามเทคโนโลยีดิจิทัลจะเปนอยางธรรมชาติ เกิด

ความคุนเคย และสามารถอยูไดอยางยั่งยืน จะเกิดการคิดคนใหม ๆ ซ่ึงมาจากการปรับเปลี่ยนของคนและ

เทคโนโลยีดิจิทัลใหมท่ีนํามาประยุกตใช และสามารถลดเวลาในการสรางคุณคาใหกับองคกร จากเทคโนโลยี

ดิจิทัลใหมท่ีนํามาประยุกตใชและการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางาน ดังแสดงในรูปท่ี 8.2  

 

รูปท่ี 8.2 ผลของการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนจาก 3 องคกรประกอบของ Digital Transformation 

การปรับเปลี่ยนเชิงดิจิ ทัล (Digital Transformation) จะผันแปรไปตามการปรับเปลี่ยนของคน 

กระบวนการ และเทคโนโลยี ดังแสดงในรูปท่ี 8.3 ซ่ึงหมายถึง หากคนมีการปรับเปลี่ยนตนเองไปมากตามการ

พัฒนาบริการดิจิทัล กระบวนการทํางานมีการปรับรูปแบบท่ีใชเทคโนโลยีเขามาสนับสนุนใหมากข้ึน และองคกรมี

การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องหรือเทคโนโลยีอ่ืนท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานใหมาก

ข้ึนมากเทาใด การทํา Digital Transformation จะเกิดมากข้ึนผันแปรตามกันไป 

` 

รูปท่ี 8.3 การปรับเปลี่ยนเชิงดิจิทัลจะผันแปลไปตาม 3 องคประกอบ 

8.3 แนวทางการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาประยุกตใชในองคกร 

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาประยุกตใชในองคกรเปนสิ่งจําเปนท่ีทุกองคกรชั้นนําใชเพ่ือการ

พัฒนาบริการหรือสินคาของตนเองใหสามารถแขงขันได ใหเปนท่ียอมรับในอุตสาหกรรมหรือเปนไปตาม

มาตรฐานสากล และนําไปสูการลดตนทุนหรือเพ่ิมมูลคาของบริการหรือสินคาของตน  
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ในอดีตการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาประยุกตใชในองคกรจะเปนในรูปแบบของการรองขอความ

ตองการ (Demand) และการใหบริการ (Supply) กลับไปใหผูรองขอ โดยการรองขอจะมาจากหนวยงานผลิต

หรือบริการหลักขององคกรท่ีจะวางแผนการใชงานตามยุทธศาสตรขององคกร การใหความตองการตาม

กระบวนการทํางานของธุรกิจ และใหขอกําหนดของขอมูลท่ีตองการใชในกระบวนการทํางาน จากนั้นหนวยงาน

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศจะเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดหาฮารดแวรและซอฟตแวรตามกระบวนการ

ตามท่ีรองขอ โดยมีฐานขอมูลท่ีออกแบบตามกระบวนการทํางานของธุรกิจ ซ่ึงมักจะเปนแนวทาง Demand-

Supply ท่ีแบงหนาท่ีกันระหวางหนวยงานทางธุรกิจกับหนวยงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางชัดเจน ดัง

แสดงในรูปท่ี  8.4 

 

รูปท่ี 8.4 การใหความตองการจากหนวยงานทางธุรกิจ และจัดหาระบบระบบสารสนเทศจากหนวยงาน IT 

การจัด Demand-Supply ระหวางหนวยงานทางธุรกิจ และหนวยงาน IT เปนแนวทางท่ีเหมาะสมใน

อดีตท่ีการเกิดข้ึนของเทคโนโลยีดิจิทัลมีไมมาก และธุรกิจสามารถดําเนินงานใหบริการและสินคาในรูปแบบเดิม

ไดในระยะเวลาท่ียาวนาน ซ่ึงจะไมเหมาะกับสถานการณในปจจุบัน ท่ีมีปจจัยเรงรัดใหทุกองคกรตองมีการ

ปรับตัว ดังเชน  
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- การปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานใหดีข้ึนอยางตอเนื่องตามแนวทางคุณภาพ (Continuous 

Quality Improvement) ท่ีจะตองวางแผนการปรับปรุงสินคาและบริการตามวงจรคุณภาพ

ของ Deming คือ Plan-Do-Check-Act 

- การเกิดแนวคิดของบริการหรือสินคาใหมอยางสรางสรรค ท่ีไมใชเพียงการคิดคนจากฝงธุรกิจ 

แตเปนแนวคิดสรางสรรคเชิงดิจิทัล ท่ีเปนสิ่งท่ีเปนประสบการณจากการใชงานอุปกรณดิจิทัล

ใหมท่ีเกิดข้ึนในสังคมจนกลายเปนประสบการณผูใช (User Experiences) ท่ีจะนําไปสูการ

ออกแบบบริการดิจิทัล 

- การมีสวนรวมของบุคลากรท่ีเก่ียวของในการนําพาองคกรกาวไปขางหนารวมกัน และการมี

สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียตาง ๆ ท้ังผูใหบริการ ผูรับบริการ ผูสรางบริการ และผูกํากับ

บริการใหเปนสากล 

ปจจัยดังกลาวเปนปจจัยท่ีสรางใหเกิดแนวคิดของการปรับตัวของรูปแบบการทํางานท่ีทีมทํางานตองมี

ความยืดหยุนตอการสรางผลงานและบริการ การสรางผลงานตองไมใชเวลาในการสรางนานเกินกวาท่ีผูรอรับ

ผลลัพธจะรอได การทดลองท่ีมีความลมเหลวหรือความผิดพลาดอยางรวดเร็วเปนสิ่งท่ียอมรับได การปรับเปลี่ยน

ความตองการเปนสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนเปนระยะ ๆ เพ่ือใหทันตอการแขงขันและการเปลี่ยนแปลง และการมีสวนรวมใน

การสรางสรรคงานจนเสมือนผูทํางานทุกคนเปนเจาของผลงานรวมกัน โดยรูปแบบการทํางานในลักษณะนี้จะเปน 

กรอบการทํางานท่ีพรอมตอการปรับตัว (Adaptive Project Framework) หรือเรียกอีกอยางวาแนวคิดการ

ทํางานแบบคลองแคลว (Agile Methodology)   

การจัดแนวทางการทํางานแบบ Agile เปนแนวคิดยุคใหมท่ีเกิดข้ึนกับอุตสาหกรรมการพัฒนาซอฟตแวร 

และไดถูกนํามาประยุกตใชงานกับการบริหารโครงการและการจัดรูปแบบแนวทางการทํางาน ท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงคอนขางบอย องคกรตองการเห็นผลลัพธคอนขางเร็ว และวัดผลได โดยท่ีทีมงานสามารถจัดลําดับ

ความสําคัญของงานท่ีปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ โดยปจจัยสําคัญท่ีทําใหทุกอยางคลองตัวและปรับเปลี่ยนได 

คือ ผูขอรับบริการ (หรือลูกคา) 

หลักความคิดในการบริหารจัดการการทํางานใหเปนแบบ Agile เปนไปตามแนวทางของกลุมผูสราง

แนวคิด Agile ท่ีเรียกวา Agile Manifesto ท่ีมีหลักท่ีสําคัญอยู 12 แนวปฏิบัติ ดังแสดงในรูปท่ี 8.5 คือ 

1. การสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการเปนสําคัญ เพ่ือสงมอบผลงานท่ีมีคุณคาตอ

ผูรับบริการไดอยางตอเนื่อง 

2. การยอมรับความเปลี่ยนแปลง ในทุกสถานการณท่ีเปลี่ยนไป เพ่ือประโยชนตอการแขงขัน

หรือการปรับปรุงบริการใหมีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน 

3. การสงมอบผลงานเปนชิ้นเล็ก ๆ อยางตอเนื่อง แทนท่ีการรอผลงานชิ้นใหญท่ีตองใชเวลานาน

ถึงจะไดรับผลและนําไปใชได โดยจะตองวางเปาหมายของงานเปนงานยอย ๆ ท่ีสั้นและ

กระชับในระดับสัปดาห 
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4. การทํางานรวมกันทุกวันระหวางบุคลากรธุรกิจและผูพัฒนาบริการ หรือนักพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 

5. ความเชื่อถือและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน จากการสรางแวดลอมในการทํางานใหกับทีมงาน 

6. การปฏิสัมพันธในการทํางานแบบพบหนากันเปนวิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

7. ความคืบหนาของผลงานจะตองวัดจากผลงานท่ีใชไดจริง 

8. การพัฒนาผลของงานใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง จากความรวมมือของท้ังคนธุรกิจ ผูพัฒนาและ

ผูใหบริการ 

9. การพัฒนาผลงานใหดีข้ึน ดวยเทคโนโลยีท่ีดีข้ึน การออกแบบท่ีปรับเปลี่ยน และการแกไขใน

จุดบกพรองหรือปองกันความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต เชน ความม่ันคงปลอดภัย

ของระบบงาน 

10. การเลือกทําในสิ่งท่ีสําคัญเปนอันดับท่ีสําคัญ และตัดสิ่งท่ีไมจําเปนออกหรือสิ่งท่ีสําคัญนอยไว

ทีหลัง 

11. ใหทุกคนในทีมมีสวนรวมในการตัดสินและมีอํานาจในการตัดสินใจในงานของตน 

12. รวมรับฟงผลการทํางานท้ังท่ีออกมาดีและไมดี เพ่ือรวมหาแนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหดีข้ึน 
 

 

รูปท่ี 8.5 หลักความคิดในการบริหารจัดการแบบ Agile 
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8.4 การขับเคลื่อนการประยุกตใช Agile ในระดับองคกร 

การนําหลักความคิดของการทํางานแบบ Agile ไปประยุกตใชงานใหเปนผลไดตองอาศัยการปรับตัวไปสู

รูปแบบ Agile จากทุกองคประกอบของการขับเคลื่อนองคกร องคประกอบของกรอบการทํางาน และ

องคประกอบของการทํางาน ดังแสดงในรูปท่ี 8.6 

องคประกอบของการขับเคลื่อนองคกร ท่ีเปนปจจัยโดยรอบท่ีพรอมตอการบริหารจัดการใหการ

ดําเนินงานเปนไปตามแนวทาง Agile ประกอบดวย  

- บุคลากรในกรมฯ ท่ีเขาใจและพรอมตอการทํางานรวมกัน สนับสนุนกัน ปฏิสัมพันธกัน และมี

เปาหมายแบบ Agile รวมกัน 

- วัฒนธรรมการทํางานของกรมฯ ท่ีรองรับการปรับเปลี่ยนอยางเปนเรื่องปกติ มีการพัฒนา

อยางตอเนื่อง ใหความสําคัญกับทีมงาน  

- การนําพากรมฯ ท่ีใหความสําคัญตอ 12 หลักความคิดแบบ Agile 

- ยุทธศาสตรของกรมฯ ท่ีพรอมตอการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับ

ผูรับบริการ ท่ีมีประสบการณและสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนไป 

- การกํากับดูแล คน กระบวนการทํางาน และเทคโนโลยี ใหสามารถดําเนินไปไดตามแนวทาง

ของ Agile 

องคประกอบของกรอบการทํางาน ท่ีเปนกรอบท่ีกรมฯ กําหนดเพ่ือใหงานองคกรมีคนรับผิดชอบและ

เปนข้ันตอนอยางเปนระบบ ประกอบดวย 

- ข้ันตอนการทํางานท่ีจําเปนตองปรับเปลี่ยนเพ่ือใหเกิดการนําบริการรูปแบบใหม จาก

เทคโนโลยีใหม หรือจากความตองการใหม ๆ รวมท้ังการยกเลิก ข้ันตอนการทํางานแบบเดิม

ท่ีไมจําเปน เพ่ือลดเวลา แรงงาน และตนทุนตาง ๆ 

- โครงสรางองคกรท่ีตองปรับเปลี่ยน ไปตามแนวทางการทํางานในรูปแบบใหม กลุมงาน 

คณะทํางานใหมท่ีจะรองรับวิถีการทํางานแบบ Agile รวมท้ังการยกเลิกคณะทํางานหรือกลุม

งานท่ีไมจําเปน เพ่ือนําบุคลากรไปมุงเนนงานท่ีมีความสําคัญสูงกวา 

องคประกอบของการทํางาน ท่ีจะแบงงานของกรมฯ ใหเปนกลุม เชน เปนโครงการ เปนกลุมโครงการ 

เปนกลุมวิวัฒนาการผลิตภัณฑ และเปนกลุมวิวัฒนาการบริการ ท่ีตองดําเนินการดวยแนวคิดแบบ Agile 

- โครงการแบบ Agile (Agile Projects) การผลักดันโครงการตาง ๆ ในแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

หรือแผนปฏิบัติการอ่ืนใหเปลี่ยนรูปแบบไปสูการดําเนินโครงการแบบ Agile ท่ีจะเลือก

สวนยอยท่ีสําคัญของโครงการมาทํากอนแบบเปน Sprint ยอย ๆ และทยอยสงมอบใหใชงาน

เพ่ิมข้ึนทีละสวน 
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- กลุมโครงการแบบ Agile (Agile Programs) การปรับเปลี่ยนการเลือกโครงการจากแตละ

ยุทธศาสตรในแผนปฏิบัติการ มาดําเนินการตามความสําคัญและความเรงดวน และมีการ

ติดตามและวัดผลอยางเปนรูปธรรม ตามแนวทางของ Agile 

- กลุ มวิ วัฒนาการผลิตภัณฑแบบ Agile (Agile Product Evolutions) การร วมสร า ง

วิวัฒนาการของผลิตภัณฑของกรมฯ เชน ระบบสารสนเทศ ทรัพยสินท่ีจะประมูล เปนตน ให

มีคุณคาท่ีสูงข้ึนตอประชาชน มีการทดลองท่ียอมรับท้ังผลท่ีสําเร็จและไมสําเร็จจากการ

ทดลองตามแนวคิดของ Agile 

- กลุมวิวัฒนาการบริการแบบ Agile (Agile Service Evolutions) การรวมสรางวิวัฒนาการ

ของบริการของกรมฯ ใหเปนการบูรณาการบริการตามความตองการผูขอรับบริการท่ีมีการ

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง ดวยความเต็มใจของผูใหบริการท่ีเปนผูรวมสรางวิวัฒนาการการ

บริการใหดีข้ึนตามแนวคิดของ Agile 

 

รูปท่ี 8.6 การขับเคลื่อนการประยุกตใช Agile ในระดับองคกร 

8.5 การปรับเปลี่ยนรูปแบบทีมงานการพัฒนาแอปพลิเคชัน (Application) 

รูปแบบการทํางานขององคกรท่ีพรอมตอการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล จําเปนตองอาศัยแนวทางและ

โครงสรางการพัฒนาซอฟตแวรท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิม ท่ีเนนการทํางานเปนชิ้นใหญแลวสงมอบ

ท้ังหมดแลวจึงเริ่มใชงานหรือท่ีเรียกวาเปนการพัฒนาซอฟตแวรแบบ Waterfall  
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การพัฒนาซอฟตแวรในยุคปจจุบันขององคกรท่ีพรอมตอการเปลี่ยนแปลงเลือกใช คือ แนวทางการ

พัฒนาซอฟตแวรแบบ Agile ท่ีเนนหลักความคิดของ 12 แนวปฏิบัติของ Agile เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา

ซอฟตแวรใหไดชิ้นงานตามความตองการของผูรับบริการเปนหลัก โดยสามารถสงมอบและปรับเปลี่ยนซอฟตแวร

ไดอยางตอเนื่องและรวดเร็ว ซ่ึงกรมบังคับคดีสามารถนํามาเลือกปฏิบัติได เชน 

- การจัดทีมงานการพัฒนาซอฟตแวรในรูปแบบ Scrum ท่ีรวมบุคลากรกฎหมาย เชน เจา

พนักงานพิทักษทรัพย (จพท.) นิติกร หรือนักบัญชี เขามาเปนสวนหนึ่งของทีมงานยอยใน

หนาท่ีของ Product Owner ดังแสดงในรูปท่ี 8.7 โดยท่ีบุคลากรดังกลาวจะเปนตัวแทนท่ี

สําคัญในการกําหนดความตองการและการออกแบบซอฟตแวร รวมถึงการเขามามีสวนรวม

ในการทดสอบ โดยท่ี Scrum Master ของโครงการจางพัฒนาระบบ ไมจําเปนตองเปน

บุคลากรของกรมฯ แคควรเปนผู ท่ีสามารถทํางานไดอยางใกลชิดกับทีมพัฒนา ผูดูแล

โครงสรางพ้ืนฐาน และ Product Owner 

 
รูปท่ี 8.7 การจัดทีมการพัฒนาซอฟตแวรแบบ Scrum 

 

- การสงเสริมใหทีมงานมีปฏิสัมพันธกันทุกวัน โดยไมจําเปนตองใชเวลานาน (Stand-up 

Meeting) แตเปนการติดตามอยางตอเนื่อง โดยใหความสําคัญตอความคิดเห็นของทีมงาน 

และจัดลําดับของงานยอยตามความความสําคัญแยกเปน Sprint ยอยของงานใหไดภายใน  

2-4 สัปดาห 

- การพัฒนาซอฟตแวรและการนําไปใชควรเปนแบบเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ  (Incremental) ท่ีมีการ

จัดแบง Sprint ใหมีการตอยอดในชิ้นงานท่ีขยายตัว (หรือตัดทอนถาเปนชิ้นงานไมจําเปน) 

โดยเนนท่ีทีม Agile จะเปนผูกําหนดความพรอมและการจัดลําดับของชิ้นงานในแตละ Sprint  



 

 

 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2566–2568  หนาที่ 8 - 10  

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2566-2568 

- การใหความเห็นเชิงบวกกับผูรวมงานท่ีนําไปสูการจัดการปญหา เพ่ือสงเสริมทีมงานซ่ึงกัน

และกัน จนเปนความสําเร็จรวมกัน  

- การจัดทําสวนติดตอผูใช (User Interface : UI) จากหนวยงานท่ีตองการพัฒนาระบบ เพ่ือให

เกิดระบบสารสนเทศท่ีเปนไปไดตอการนําไปใชงานจากประสบการณของผูใหความตองการ 

(User Experiences) กอนนําไปพัฒนาระบบงานจริง ซ่ึงการออกแบบ UI โดยหนวยงาน

โดยตรง นอกจากจะทําใหกรมฯ ไดตนแบ (Prototype) ของซอฟตแวรในเบื้องตนแลว กรมฯ 

ยังจะไดระยะเวลาในการพัฒนาซอฟตแวรท่ีรวดเร็วข้ึน 

- การจัดทีมงานท่ีรวมผูดูแลดานโครงสรางพ้ืนฐานใหเขามาเปนสวนหนึ่งของทีมพัฒนา

ซอฟตแวรในแตละโครงการและเปนสวนหนึ่งของทีมท่ีประสบความสําเร็จรวมกันในลักษณะ

ของ DevOps ดังแสดงในรูปท่ี 8.8 ท่ีในวงจรของการใหบริการซอฟตแวรจะมีท้ังนักพัฒนา

ซอฟตแวรและผูดูแลโครงสรางพ้ืนฐานเขามาทํางานรวมกันครบท้ังวงจรการวางแผนการ

พัฒนา ไปจนถึงการทดสอบการติดตั้งบนเครื่องแมขาย การเริ่มใหบริการ และติดตาม เฝา

ระวังบริการ  

- การประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีใหม หรือมีความไมแนนอนในผลลัพธของการพัฒนา เปน

สิ่งจําเปนตอกรมฯ ท่ีตองการทํา Digital Transformation ซ่ึงการใชแนวทาง Agile จะชวย

ใหกรมฯ สามารถเลือกทดลองพัฒนาหรือประยุกตใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลใหม ๆ ไดโดย 

กรมฯ สามารถดําเนินการไดหลายวิธี เชน การจัดทีมเพ่ือการทดลองพัฒนาโดยมีบุคลากรท่ี

เชี่ยวชาญในการเรียนรูเทคโนโลยีใหมเปนผูขับเคลื่อนหลัก หรือหาผูเชี่ยวชาญภายนอกท่ีมี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในแตละเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีกรมฯ สนใจ ใหมาทําวิจัยในการทดลอง

พัฒนา เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาไปสูระบบท่ีจะใชเปนบริการจริง 

- การจัดจางผูรับจางพัฒนาในรูปแบบของการจางท่ีเนน Man-month ซ่ึงกรมฯ สามารถ

ดําเนินการไดกอนกับระบบงานท่ีมีสถานะเปนการบํารุงรักษาระบบ ในขณะท่ีการพัฒนา

ระบบใหม กรมฯ ควรกําหนดใหผูรับจางพัฒนาใชในแนวทาง Agile และจัดงวดงานใหเปน

งวดงานท่ีเปนการพัฒนาแบบเพ่ิมข้ึน (Incremental) ในแตละงวด 
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รูปท่ี 8.8 วงจรการทํางานรวมของนักพัฒนาและผูดูแลโครงสรางพ้ืนฐานแบบ DevOps 

8.6 การพัฒนาบุคลากรใหเขาสูการเปนนักทํางานแบบ Agile 

การปรับเปลี่ยนกรมบังคับคดีใหสามารถทํา Digital Transformation ได ตองอาศัยบุคลากรท่ีมีความ

พรอมตอการปรับตัวอยางคลองแคลวตามแนวทางของ Agile ซ่ึงการท่ีบุคลากรจะมีความคลองแคลวตอการ

เปลี่ยนแปลงไดนั้น กรมบังคับคดีตองปลูกฝงความเขาใจในการหม่ันพัฒนาตนเองท้ังในมิติของการขยายความ

ชํานาญของการทํางาน Reskill การยกระดับความรูความชํานาญท่ีมีอยู (Upskill) และการเรียนรูในการสราง

ความสามารถใหม (New Skills) 

การรวมกันหาแนวทางการพัฒนาบุคลากรจึงเปนสิ่งท่ีจําเปนตอกรมบังคับคดี ท่ีจะตองทํางานรวมกับ

บุคลากรและทีมพัฒนาทักษะการทํางานบุคลากรของกรมฯ (Human Development) ซ่ึงปจจุบันกรมบังคับคดี

ยังไมมีหนวยงานรับผิดชอบในงานสวนนี้ ซ่ึงจะตองทํางานรวมกับกองบริหารทรัพยากรบุคคล ในการกําหนด

คุณลักษณะ ความรูและความชํานาญของบุคลากรแตละตําแหนง โดยการมีสวนรวมของบุคลากรแตละบุคคล 

จะเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการดําเนินการตามแนวคิดของ Agile ท่ีทุกคนในทีมงานไดมีสวนรวมออกแบบใน

การทํางาน รวมถึงการพัฒนาตนเอง ในแนวทางท่ีแตละบุคคลสนใจ มีความถนัด และเปนไปตามยุทธศาสตรของ

กรมบังคับคดี 

กรมบังคับคดี และบุคลากรตองรวมกันประเมินชองวาง (Gap) ของคุณลักษณะ ความรูและความ

ชํานาญท่ียังมีไมเพียงพอตอการพัฒนาองคกร ในการทํา Digital Transformation เม่ือกรมฯ และบุคลากรได 

Gap ดังกลาวแลวทีมพัฒนาทักษะการทํางานบุคลากรของกรมฯ จะตองจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรไปตามลําดับ

ความสําคัญของยุทธศาสตรหรือโครงการท่ีกรมฯ ตองการขับเคลื่อน เพ่ือการเตรียมความพรอมดานบุคลากร

ใหกับกรมฯ กอนจะพัฒนาบุคลากรอยางเปนรูปธรรม ท่ีมีข้ันตอนของ Learning Agility ดังแสดงในรูปท่ี 8.9 

รายละเอียด ดังนี้ 
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1. กรมฯ ตองทําการสื่อสารใหบุคลากรไดรับทราบถึงยุทธศาสตรการขับเคลื่อนของกรมฯ 

2. การกําหนดเปาหมายการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลดวยการวิเคราะหชองวาง (Gap) ท่ีขาดไป

ท่ีมีการกําหนดรวมกันระหวางกรมฯ กับบุคลากร 

3. การสงเสริมบุคลากรใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

4. การใชแนวคิด Learning Agility ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสมตองานท่ี

ดําเนินการ 

 

รูปท่ี 8.9 แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการเปนองคกร Agile 

การสงเสริมใหบุคลากรเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องควรดําเนินการในหลายรูปแบบ เชน 

- การใชสื่อ Online ใหบุคลากรใชเวลาเรียนรูอยางอิสระ 

- การเรียนรูผานประสบการณการทํางานภายในทีมงาน ท่ีในทีมงานมีพ่ีเลี้ยงหรือผูเชี่ยวชาญท่ี

มีความพรอมตอการใหคําแนะนํา และสรางการเรียนรูแบบ Agile 

- การเรียนรูผานการอบรมตามความเชี่ยวชาญท่ียากตอการเรียนรูดวยตนเอง 

- การกําหนดลําดับข้ันของผลการพัฒนา ใหบุคลากรสามารถทดสอบและประเมินความ

ตองการพัฒนาของตนเอง 

- กรมฯ จัดหาองคกรภายนอกในการประเมินบุคลากรและวางแผนการพัฒนา 

- การอนุญาตใหบุคลากรใชวิธีการเรียนรูและการประเมินจากองคกรภายนอกท่ีมีความ

นาเชื่อถือ โดยมีการใหการสนับสนุน เชน คาใชจาย เปนตน จากกรมฯ 

การพัฒนาคุณลักษณะ ความรูและความชํานาญเพ่ือการทํา Digital Transformation จําเปนตองอาศัย

ความเขาใจและการฝกฝนท้ังในดานของแนวคิดของการจัดการปญหา ความพรอมตอการปรับเปลี่ยนตนเอง การ

มีทัศนคติท่ีเปนบวกตอการเปลี่ยนแปลง การใชขอมูลอยางคุนชิน ซ่ึงรวมอยูในทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) 

และความเขาใจในการพัฒนาการทํางานไปสูรูปแบบอัตโนมัติ 
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แนวคิดของการจัดการปญหาท่ีสามารถประยุกตใชในอุตสาหกรรมสวนใหญ คือ แนวทางการคิดเชิง

ออกแบบ (Design Thinking) ท่ีจะพัฒนาบุคลากรดานกฎหมายและบุคลากรอ่ืน ๆ ภายในกรม ฯ ใหมีแนวคิด

การจัดการปญหาอยางเปนระบบตามแนวทางสากล โดยแนวทางการคิดเชิงออกแบบ มีหลายแบบ เชน Double-

Diamond (Discover-Define-Develop-Deliver) หรือหลัก Design Thinking ของมหาวิทยาลัย Stanford  

ดังแสดงในรูปท่ี 8.10 ซ่ึงสามารถแบงไดเปน 5 ข้ันตอนหลัก ดังนี้ 

1. Empathize การทําความเขาใจในสภาพแวดลอม องคกร ผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย กระบวนการ 

ระเบียบ สถานภาพ และอ่ืน ๆ ท่ีเปนปจจัยท่ีเก่ียวของกับสิ่งท่ีจะบริหารจัดการ 

2. Define การกําหนดปญหาใหชัดเจนถึงความตองการของสิ่งท่ีกําลังคิดคน เพ่ือกําหนดสิ่งท่ีจะ

นําเขาและสิ่งท่ีคาดหวังจะเปนผลลัพธ  

3. Ideate การระดมความคิดเห็นจากผูท่ีรวมคิด ถึงความเปนไปไดในการจัดการกับปญหา หรือ

แนวคิดของสิ่งท่ีสนใจ 

4. Prototype แนวทางตัวอยางของการจัดการกับปญหา หรือระบบตัวอยางท่ีเปนไปไดจาก

ความคิดเห็นท่ีเกิดข้ึนในข้ันกอนหนา เพ่ือเปนตัวจําลองความเปนไปได 

5. Test การทดสอบหรือทดลองแนวทางหรือระบบตัวอยางท่ีไดจําลองข้ึน เพ่ือพิสูจนถึงความ

เปนไปไดกอนนําไปขยายผลหรือนําไปใชงานจริง  

 

รูปท่ี 8.10  หลักการ Design Thinking ของมหาวิทยาลัย Stanford 

การปรับแนวทางการคิดเชิงออกแบบจะทําใหกรมบังคับคดี สามารถเขาใจและเขาถึงผูขอรับบริการ การ

นําพาไปสูการปรับเปลี่ยน ลดเวลาการทําวิจัยเชิงทฤษฎี  ลดความเสี่ยงตอความไมสําเร็จ และสรางความรวมมือ

ในการจัดการปญหา ซ่ึงจะเปนสิ่งหนึ่งท่ีบุคลากรของกรม ฯ ควรจะเรียนรูเพ่ือการทํา Digital Transformation 

ไปพรอมกับการเรียนรูหลักการทํางานแบบ Agile ดวยหลัก 12 ประการดังท่ีกลาวไวกอนหนานี้ รวมท้ังการ
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เรียนรูในเรื่องของกรอบความคิด (Mindset) ของนักทํางานเชิงกาวหนาท่ีควรจะมีทัศนคติท่ีรองรับการ

เปลี่ยนแปลง  

ความรูความชํานาญ ท่ีขาดไมไดท่ีบุคลากรทุกคนในกรม ฯ ควรจะตองถูกพัฒนาเพ่ือการทํา Digital 

Transformation คือการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) ในมิติตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการทํางาน

ของกรมฯ และมิติเพ่ือปรับเปลี่ยนกรมฯ ไปสูกรมฯ ท่ีมีการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหกระบวนการทํางาน

สามารถทํางานไปไดอยางอัตโนมัติ ตัวอยาง Digital Literacy ท่ีสําคัญมีดังเชน 

- ความชํานาญในการดานการเลือก การใช การประมวลผลขอมูล และการตัดสินใจดวยขอมูล 

ท้ังขอมูลเชิงตัวเลข ตัวหนังสือ รูปภาพ วีดีโอ 

- การแบงปนขอมูลในการปฏิบัติงานรวมกับผูรวมงาน ไดอยางรวดเร็วและเปนขอมูลท่ีเกือบ 

Real Time  

- ความชํานาญในการนําเสนอดวยสื่อดิจิทัลท่ีมีประสิทธิผลตอผูฟง 

- ความสามารถในการปรับตัวตอวิธีสื่อสารท่ีเปลี่ยนไปตามการพัฒนาของเทคโนโลยี  

- การประเมินและเลือกใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเหมาะสมตอกระบวนการทํางาน และผูรวมงาน 

ไดอยางนาเชื่อถือ 

- ความเขาใจในความปลอดภัย ความเปนสวนตัวของขอมูล และการใชชีวิตรวมกับเทคโนโลยี

ดิจิทัลไดอยางมีความสุข 

- ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองผานสื่อดิจิทัลตาง ๆ   

- การถายทอดทักษะและความเขาใจในเทคโนโลยีดิจิทัลสูผูรวมงาน  

- ความรูข้ันสูงท่ีบุคลากรทุกคนควรรู และรวมกันวางแผนการประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับ

กรมฯ เชนแนวทางการทํางานอยางอัตโนมัติ, AI, Blockchain หรืออ่ืน ๆ  
 

8.7 แนวทางการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล จําเปนตองมีการจัดตั้งคณะทํางานท่ีอาจมีการ

ปรับรูปแบบกลุมการทํางานใหมีคณะทํางานท่ีจะผลักดันและกํากับโครงการตาง ๆ อยางสอดคลองระหวาง

โครงการปจจุบันและโครงการใหม ในขณะท่ีการกํากับและติดตามการดําเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติ

การดิจิทัลดวยแนวทางของธรรมาภิบาลขอมูลจะชวยสนับสนุนใหขอมูลในระบบตาง ๆ มีความสอดคลอง และ

การกํากับการวางแผนและติดตามโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางบูรณาการจะทําใหเกิดการกํากับการ

เปลี่ยนแปลงของบริการดิจิทัลอยางเปนระบบ 

8.7.1 การปรับเปล่ียนรูปแบบกลุมการทํางาน 

การจัดกลุมการทํางานใหมใหเปนตามโครงการ ท่ีมีโครงสรางตามแนวคิด Agile จะทําใหการทํา 

Digital Transformation ของกรมบังคับคดีมีความคลองตัว เกิดแนวทางการปรับเปลี่ยนท่ีเหมาะสมใน
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แตละโครงการ และสรางความเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จของผูสรางระบบ อีกท้ังการปรับเปลี่ยนการ

ทํางานจะทําใหเกิดการติดตามและความสอดคลองระหวางระบบงานใหมและระบบงานเดิม 

1. คณะกรรมการกํากับและติดตามโครงการดิจิทัล จะเปนคณะกรรมการท่ีมีผูบริหารกรมท่ี

ปฏิบัติหนาท่ีเปนผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) 

เปนผูนํา โดยมี ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนคณะเลขานุการ

สนับสนุนการตัดสินใจของการกํากับและเลือกโครงการดิจิทัลท่ีสําคัญ โดยมีผูอํานวยการ

กองตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในการรวมคณะทํางานท่ีมีกระบวนการทํางานท่ีเก่ียวของกับกองนั้น 

ๆ ดังท่ีเปนอยูในปจจุบัน หากแตคณะกรรมการนี้จะเนนการปรับการทํางานของกรมฯ ให

เปนรูปแบบท่ีเปน Agile ตั้งแตการออกแบบปรัชญาการทํางานท่ีเปลี่ยนไป การสราง

วัฒนธรรมกรมฯ ใหเปลี่ยนไปสูการเปน Agile การสรางทีมงานท่ียอมรับในการปรับเปลี่ยน 

การยอมรับการพัฒนาระบบอยาง Incremental การจัดลําดับความสําคัญของงานยอยได 

รวมท้ังการยอมรับการสรางวิวัฒนาการของปรับเปลี่ยนบริการอยางตอเนื่อง 

2. คณะทํางานปรับปรุงกระบวนการทํางานดิจิทัล ท่ีเปนคณะทํางานเดิมของกรมฯ ในการ

ปรับปรุงกระบวนการทํางาน หากแตคณะทํางานนี้จะตองมุงเนนใหกระบวนการทํางาน

ท้ังหมดถูกปรับใหอยูในรูปแบบดิจิทัล การประยุกตใชขอมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส

ท้ังหมด การตัดลดการใชกระดาษออกจากกระบวนการทํางาน โดยตองพิจารณาการปรับ

ลดกระบวนการทํางานใหสั้นลงหรือทําไดทดแทนแบบอัตโนมัติในกระบวนท่ีซํ้าเดิมและมี

รูปแบบการตัดสินใจท่ีมีกฎเกณฑได  

3. กลุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาการเปลี่ยนแปลง (Change Advisory Board: CAB) ภายใต

คณะกรรมการกํากับและติดตามโครงการดิจิทัล ท่ีจะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติท่ี

มีผลกระทบไปสูระบบงานอ่ืน ๆ เพ่ือรวมกันพิจารณาผลกระทบ (Impact) ท่ีอาจจะเกิดข้ึน

และเปนความเสี่ยงตอกรมฯ และหาแนวทางรวมกันกับผูท่ีเก่ียวของเพ่ือใหกระบวนการ

ทํางานสามารถดําเนินงานไปได ซ่ึงคณะทํางาน CAB อาจมีการรวมคณะทํางานในระดับ

หัวหนากลุมงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเขามารวมตัดสินใจและหาแนวทางจัดการรวมกัน แต

หากเรื่องใดมีผลกระทบมากตอกรมฯ คณะทํางาน CAB อาจตองยกระดับประเด็นท่ี

เก่ียวของใหคณะทํางานปรับปรุงกระบวนการทํางานทราบ หรือใหคณะกรรมการกํากับ

และติดตามโครงการดิจิทัลเปนผูตัดสินใจ 

4. กลุมการพัฒนาแอปพลิเคชัน (Application) ในรูปแบบ Agile ท่ีจะเนนใหเกิดผลของการ

ดําเนินงานในลักษณะของ Customer Success ท่ีจะมุงเนนใหผูรับบริการมีความสะดวก 

อยางเปนผลสําเร็จเม่ือเขามาใชบริการระบบสารสนเทศของกรมฯ  

o การจัดกลุมทํางานในรูปแบบของ Scrum ท่ีมีผูนําเปน Scrum Master ท่ีตองวาง

บทบาทเปนผูนํา แตไมเหมือนผูจัดการโครงการท่ีเนนความสําเร็จของโครงการ แต
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เนนความสําเร็จของทีมงานนักพัฒนาระบบ และมี Product Owner จากหนวยงาน

ท่ีตองการระบบสารสนเทศเขามาสนับสนุนการทํางาน 

o การทํางานรวมกันกับผูดูแลโครงสรางพ้ืนฐานในลักษณะของ DevOps หรือ 

DevSecOps ท่ีจะใหเกิดการกํากับดูแลใหระบบสารสนเทศมีความม่ันคงปลอดภัย 

คณะทํางาน หรือกลุมงานท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ควรมีความเขาใจในกระบวนการทํางานแบบ 

Agile และมีประสบการณท่ีไดสัมผัสข้ันตอนตาง ๆ ของ Agile ในเบื้องตนเปนอยางนอย ซ่ึงอาจทําได

จากการเขารวมอบรมการจัดการการทํางานแบบ Agile หรือการนําพาองคกรไปสู Agile หรือจาก

การศึกษาดูงาน ณ หนวยงานเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจท่ีไดปรับตัวเขาสูการทํางานแบบ Agile 
 

8.7.2 การกํากับและติดตามการดําเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

คณะกรรมการกํากับและติดตามโครงการดิจิทัล คณะทํางานปรับปรุงกระบวนการทํางานดิจิทัล 

และกลุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาการเปลี่ยนแปลง (Change Advisory Board: CAB)  จะเปน

คณะทํางานท่ีสําคัญตอการกํากับและติดตามการดําเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ให

เปนไปในรูปแบบของการทํา Digital Transformation  

1. วางแผนโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามยุทธศาสตรของกรมฯ ใหเปนตามลําดับ

ความสําคัญ ความจําเปน และความเรงดวน 

2. จัดตั้งคณะทํางานในแตละโครงการ ตามคุณสมบัติท่ีสอดคลองตอเปาประสงคของโครงการ 

และมุงเนนสูความสําเร็จ 

3. กํากับและติดตามผลการจัดทําขอกําหนด (TOR) และการจัดซ้ือจัดจางของแตละโครงการ 

ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ ตามกรอบระยะเวลาและมูลคาโครงการ 

4. ควบคุมผลการดําเนินโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปตามแผนท่ีไดกําหนดไว 

หรือ KPI และพิจารณาความเสี่ยงของโครงการและหาแนวทางการจัดการความเสี่ยง ท้ัง

ความเสี่ยงท่ีอาจเปนผลเสีย และความเสี่ยงเชิงบวกท่ีควรนํามาขยายผลใหเกิดประโยชนตอ

กรมฯ 

5. พิจารณาการใหการสนับสนุนตอคํารองขอจากคณะทํางานโครงการ เพ่ือรวมผลักดันความ

เปลี่ยนแปลง Digital Transformation ใหไปสูความสําเร็จ 

6. กํากับและติดตาม ผลประทบท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ โดยตองผานการพิจารณาจากกลุม 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการเปลี่ยนแปลง (Change Advisory Board: CAB) เพ่ือใหทุก

สวนท่ีเก่ียวของไดรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลง และเตรียมการจัดการใหถูกตอง 

7. จัดตั้งคณะทํางานแบบจําลอง (Prototype) เพ่ือทดลองและพิจารณาความเปนไปไดในการ

จะพัฒนาระบบงานจริงท่ีมีความไมแนนอนหรือมีความเสี่ยงตอความไมสําเร็จ และนํา

แบบจําลองไปเปนตนแบบท่ีจะขยายผลไปสูระบบงานอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน 
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8. คนหาบุคลากรท่ีความสามารถพิเศษ (Talent) และหาโครงการท่ีทาทายท่ีตองใชคุณสมบัติ

เฉพาะเจาะจงนั้น ๆ ในการผลักดันสูความสําเร็จ และขยายผลใหเปนทีม Champion ของ

กรมฯ ในการสรางทีมงานท่ีจะปรับเปลี่ยนกรมบังคับคดี ใหกาวไปสูองคกรท่ีมีการ

ปรับเปลี่ยนเชิงดิจิทัลอยางตอเนื่อง 

9. จัดหาความรู ความเขาใจ ความชํานาญ และประสบการณ ใหกับคณะทํางานท่ีเก่ียวของ

กับโครงการตามแผนปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมความพรอมตอการบริหารจัดการโครงการอยาง

เขาใจในบริบทของเนื้องาน เทคโนโลยีท่ีจะสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการ และ

พรอมรับตอการปรับเปลี่ยนท่ีจะเกิดข้ึนจากโครงการไปสูบุคลากรและกระบวนการทํางาน

ของกรมฯ  

8.7.3 การกํากับ การวางแผนและติดตามโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางบูรณาการ 

การกํากับ การวางแผนและติดตามโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศควรจะมีการบูรณาการ

อยางนอยใน 2 ระดับ คือ การกํากับดูแลขอมูลภายในกรมบังคับคดีดวยธรรมาภิบาลขอมูล ท่ีมีการ

บังคับการใชงานขอมูลใหเปนไปตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐของ

คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ฯ และพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล และการกํากับการ

เปลี่ยนแปลงของบริการดิจิทัลอยางเปนระบบ เพ่ือการบูรณาการของระบบสารสนเทศภายในและ

ภายนอกกรมบังคับคดี 

1. การกํากับดูแลขอมูลภายในกรมบังคับคดีดวยธรรมาภิบาลขอมูล (Data Governance)  

การกํากับดูแลขอมูลภายในกรมบังคับคดีดวยธรรมาภิบาลขอมูล ตามแนวทางการบังคับ

การใชงานขอมูลในราชกิจจานุเบกษา เรื่องธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ ของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) และพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล จะชวยสนับสนุนการ 

บูรณาการขอมูลภายในกรมฯ ใหมีการกํากับดูแลโดยภาพรวมและอยางเปนระบบ และเปนไปตาม

กฎหมายและกฎระเบียบของกรมฯ  

การกํากับดูแลขอมูลภายในกรมบังคับคดีดวยธรรมาภิบาลขอมูลสามารถใชข้ันตอนการ

กํากับดูแล ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) ไดกําหนดไวในเบื้องตน

อยู 6 ข้ันตอน ซ่ึงเปนข้ันตอนตามวงจรคุณภาพ Plan-Do-Check-Act (PDCA) และมีคณะทํางานท่ีมี

บทบาทและหนาท่ีท่ีชัดเจนในแตละข้ันตอน ดังแสดงเปนข้ันตอนในรูปท่ี 8.11 โดยท่ีการกํากับการ

วางแผนและติดตามโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศควรถูกบูรณาการรวมเขาดวยกันกับข้ันตอนของ

ธรรมาภิบาลขอมูล   

1) การวางแผนโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามยุทธศาสตรของกรมฯ ท่ีอาจ

สงผลตอการรางการปรับปรุงนโยบายธรรมาภิบาลขอมูล ใหสอดคลองระหวางกัน 

โดยคณะทํางานรางนโยบายธรรมาภิบาลขอมูลท่ีมาจากทีมบริกรขอมูล (Data 
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Stewards) จะตองพิจารณาจากโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีกําลังจะเกิดข้ึน

หรือกําลังจะมีการปรับปรุง เพ่ือปรับรางนโยบาย หรือใหคําแนะนําตอคณะทํางาน

โครงการถึงธรรมาภิบาลขอมูลท่ีกรมฯ เคยประกาศใชไวแลว 

2) การควบคุมผลการดําเนินโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับขอมูล

ภายในระบบ ใหมีการรวบรวม การจัดเก็บ การประมวลผล การใชงานหรือการ

เผยแพร โดยผูใชงานระบบและผู ดูแลระบบฐานขอมูล ใหเปนไปตามนโยบาย      

ธรรมมาภิบาลขอมูลของกรมฯ  

3) การตรวจสอบขอมูลท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยทีม Data 

Steward ใหมีความสอดคลองกันกับพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) ท่ีกรมฯ 

มีอยูและกฎระเบียบท่ีเก่ียวกับขอมูล โดยท่ีอาจจะมีความจําเปนตองปรับ Data 

Dictionary ท่ีอาจรวบรวมอยูในสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture: 

EA) ของกรมฯ ใหรองรับกับขอมูลใหมท่ีจะเกิดข้ึนจากโครงการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4) การสงผลการตรวจสอบใหกับเจาของขอมูล (Data Owner) ทําการพิจารณถึงสิทธิ

การเขาถึงขอมูล การดําเนินการบนขอมูลประเภทตาง ๆ ใน Data Dictionary ให

เปนไปตามท่ีงานกฎหมายและงานบัญชีของกรมฯ กําหนด กอนสงผลการประเมิน

กลับไปสูทีม Data Steward  

5) ทีม Data Steward นําผลการดําเนินการดานขอมูล ผลการพิจารณาจากกลุม Data 

Owner และแผนการปรับเปลี่ยน Data Dictionary และ EA ใหกับคณะทํางาน

นโยบายธรรมาภิบาลขอมูลพิจารณา เพ่ือการวางแผนการปรับปรุง Data Dictionary, 

EA, และแนวทางการกํากับการใชงานขอมูล 

6) ทีม Data Steward รับแผนการปรับปรุง Data Dictionary, EA, และแนวทางการ

กํากับการใชงานขอมูล ไปปรับปรุงเพ่ือใชในการกํากับควบคุมการพัฒนาและการใช

งานระบบสารสนเทศในอนาคตตอไป 
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รูปท่ี 8.11 ข้ันตอนการกํากับดูแลขอมูลตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 

2. การกํากับการเปล่ียนแปลงของบริการดิจิทัลอยางเปนระบบ 

การกํากับการเปลี่ยนแปลงของบริการดิจิทัลอยางเปนระบบตองอาศัยการกํากับดูแล

การบูรณาการของระบบสารสนเทศใหมหรือระบบสารสนเทศปรับปรุง ใหสอดคลองกับระบบ

สารสนเทศภายในตาง ๆ ท่ีกรมบังคับคดีมีอยูและการใหบริการภายนอกท่ีกรมบังคับคดีใหบริการอยู ซ่ึง

การกํากับใหการปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบตองอาศัยกระบวนการทํางานของกรมฯ ท่ีมีคณะกรรมการ

กํากับดูแลและติดตามการบูรณาการระบบสารสนเทศตาง ๆ โดยกรมฯ สามารถใชกรอบการแสดงภาย

โดยรวมของ Enterprise Architecture, EA ท่ีจะทําใหกรมฯ ไดวางแผนการปรับเปลี่ยนระบบ

สารสนเทศเพ่ืออนาคตไดอยางสอดคลองระหวางกัน โดยมีคณะทํางานกลุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาการ

เปลี่ยนแปลง (Change Advisory Board: CAB) ท่ีจะพิจารณาผลกระทบ (Impact) ตอระบบตาง ๆ ใน

ปจจุบัน และใชคณะทํางานธรรมาภิบาลขอมูลในการกํากับความสอดคลองของขอมูล 

การใชกรอบสถาปตยกรรม EA จะทําใหกรมฯ สามารถเขาใจในสถานะของระบบ

สารสนเทศตาง ๆ ท่ีรวบรวมขอมูล (Data Architecture) เพ่ือตอบสนองการบังคับคดี (Business 

Architecture) ใหเปนไปตามยุทธศาสตรและวิสัยทัศน (Strategic Direction) ท่ีกําหนดไว ดวยการ

สนับสนุนของโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) และความม่ันคง

ปลอดภัย (Cyber Security) ดวยสถาปตยกรรมองคกรปจจุบัน (As-Is EA) แตท่ีสําคัญกวาคือ กรอบ

สถาปตยกรรม EA ท่ีเปนระบบจะตองมีวางแผนและการกํากับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตท่ีกระทบตอ

โครงสรางท้ังหมดดังท่ีกลาวขางตน ในแผนของการทําสถาปตยกรรมองคกรท่ีคาดหวัง (To-Be EA) โดย
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ท่ีการใชกรอบการกํากับสถาปตยกรรมควรจะเปนการดําเนินงานอยางตอเนื่องในทุกแผนของการ

ปรับเปลี่ยนองคกร เชน แผนแมบทฯ หรือแผนปฏิบัติการตาง ๆ เพ่ือใหได To-Be EA ท่ีสรางการบูรณา

การอยางตอยอดจากระบบงานเดิม ซ่ึงการกํากับการดําเนินการเปลี่ยนแปลงของบริการดิจิทัลดวย As-Is EA 

ไปสู To-Be EA จะตองมีการกํากับและพิจารณาถึงผลกระทบตาง ๆ เชน 

- ผลกระทบตอกระบวนการการบังคับคดีท่ีอาจเปลี่ยนไป ซ่ึงอาจมีท้ังผลกระทบยอย 

เชน งานสํานวน หรือผลกระทบใหญตอกระบวนการหลัก เชน การขายทรัพย เปนตน 

ซ่ึงการวางแผนการรับมือตอการเปลี่ยนแปลงจะทําใหกรมฯ มีความพรอมตอ

สถานการณท้ังในมิติของความเขาใจของบุคลากรในกระบวนการทํางานท่ีเปลี่ยนไป 

ความพรอมตอการใชระบบสารสนเทศใหม ความพรอมตอการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การทํางานของระบบสารสนเทศเดิม  

- การพิจารณาและการทดสอบผลกระทบเชิงโครงสรางพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศท่ี

เก่ียวของท่ีจะตองเตรียมการรองรับผลกระทบกอนการเริ่มใชงาน (Deploy) ของ

ระบบใหมท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของระบบอ่ืน ๆ ในปจจุบัน เชน การรอง

ขอมูลปริมาณมากโดยระบบสารสนเทศใหมจากระบบสารสนเทศเดิมท่ีอาจมี

โครงสรางพ้ืนฐานไมเพียงพอตอการประมวลผล ซ่ึงการใช Private Cloud จะชวยให

กรมฯ มีความยืดหยุนตอการรองรับการขยายตัวของระบบสารสนเทศตาง ๆ   

- ผลกระทบการปรับเปลี่ยนท่ีควรเปนไปตามยุทธศาสตรของกรมฯ เชน ยุทธศาสตร

การทํา Digital Transformation ท่ีจะตองผลักดันใหกระบวนการใหมท่ีจะเกิดข้ึน 

หรือระบบสารสนเทศท่ีจะปรับปรุงตองนําไปสูการทํา Digital Transformation โดย

หลีกเลี่ยงการใชกระบวนการทํางานหรือระบบสารสนเทศท่ีใชวิธีหรือเทคโนโลยีเดิม 

เปนตน 

- การเลือกใชขอมูลอยางบูรณาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับขอมูลเดิมท่ีมีอยูในระบบ

สารสนเทศปจจุบันท่ีควรจัดเก็บใหเปน Master Data ท่ีเปนขอมูลปรับปรุงลาสุด

สําหรับขอมูลหลักตาง ๆ ท่ีพรอมตอการนําไปใชกับระบบสารสนเทศใหมแบบไร

รอยตอตอผูใหขอมูล ดังแสดงในรูปท่ี 8.12 

- การแสดงผลลัพธการดําเนินงานควรเปนแบบบูรณการเม่ือเกิดระบบสารสนเทศใหม

หรือการปรับปรุงระบบสารสนเทศ การนําเสนอผลการดําเนินงานผาน Dashboard 

Datawarehouse หรือ BI ควรมีการพิจารณาปรับเปลี่ยน KPI ใหมีการบูรณาการ

ขอมูลเดิมรวมกับขอมูลใหมอยูเสมอ เพ่ือทําใหกรมฯ และผูรวมงานสามารถรับรูถึง 

Impact ท่ีเกิดข้ึนจากการปรับเปลี่ยนบริการดิจิทัล 

- การประชาสัมพันธตอบุคคลหรือองคกรภายนอกท่ีคุนเคยกับกระบวนการทํางานใน

แบบเดิม เชน หนวยงานดานการเงินการธนาคาร ท่ีกรมฯ จะชวยใหองคกรภายนอก
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ไดเตรียมการปรับกระบวนการทํางานหรือโปรแกรมในการรองรับความเปลี่ยนแปลง 

หรือการยื่นสงหรือขอรับเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกสจากบุคคลภายนอกท่ีควรมี

ตัวอยางหรือวิธีการใชงานท่ีงายตอความเขาใจในระบบสารสนเทศท่ีใหบริการ  

 

รูปท่ี 8.12 การบูรณาการเพ่ือการเปลี่ยนแปลงของบริการดิจิทัลอยางเปนระบบ 

การกํากับการเปลี่ยนแปลงของบริการดิจิทัลอยางเปนระบบ ควรใหคณะทํางานกลุม 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการเปลี่ยนแปลง (Change Advisory Board: CAB) พิจารณาถึงผลกระทบท่ีจะ

เกิดข้ึนกับสวนงานตาง ๆ และวางแผนการปรับเปลี่ยนตามกรอบระยะเวลาท่ี CAB กําหนดเพ่ือใหทุก

สวนงานและระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวของจะมีความพรอมกอนการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงแผนการเตรียมความ

พรอมตอการเปลี่ยนแปลงควรรวมถึง 

- ข้ันตอนการปรับเปลี่ยน ท่ีระบุบทบาทและหนาท่ีชัดเจนตอการดําเนินงาน ท่ีอาจตอง

จัดเตรียมกิจกรรมท่ีเก่ียวของ เชน การประกาศความพรอม การสรางความรับรู  

- ตารางเวลาการปรับเปลี่ยนระบบตาง ๆ อยางเปนข้ันตอน และการจัดเรียงการ

ปรับเปลี่ยนตามผลกระทบ 

- บุคลากรท่ีมีความพรอมหรือไดซักซอมตอการปรับเปลี่ยน รวมถึงหัวหนาทีมงาน

ปรับเปลี่ยนท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจในสถานการณท่ีจําเปน 

- สถานท่ี ระบบสารสนเทศ โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร และอุปกรณท่ีเก่ียวของ ท่ีตองใชในชวงเปลี่ยนผาน 



 

 

 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2566–2568  หนาที่ 8 - 22  

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2566-2568 

- การวิเคราะหความเสี่ยงของการปรับเปลี่ยนและแผนการลดหรือการจัดการความ

เสี่ยง 

- แผนการกลับคืนสูสภาพเดิมในกรณีท่ีการเปลี่ยนแปลงนั้นไมสําเร็จ ดวยตัวชี้วัดท่ีวัด

ไดถึงสถานะของการปรับเปลี่ยนและความเปนไปได ภายในระยะเวลาการประเมินคา

ชี้วัดอันสั้น 

การขับเคลื่อนแผนและติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลใหเปนไปตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไวในแตละยุทธศาสตร เปนสิ่งท่ีตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายของกรมบังคับคดี 

ไมใชเพียงจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปน

เพียงทีมงานท่ีสนับสนุนองคประกอบของ Digital Transformation ดานเทคโนโลยี (Technology) 

ในขณะท่ีองคประกอบดานคน (People) และดานกระบวนการ (Process) จะเปนองคประกอบท่ีสําคัญ

ตอการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรใหเปนกรมบังคับคดีท่ีพรอมตอการทํา Digital Transformation 

อยางยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ก  
แผนภาพความสัมพันธระหวางกระบวนงาน ระบบสารสนเทศและ 

ขอมูลตามแนวทางของสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture: EA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   แผนปฏิบัติการดิจิทลั กรมบังคับคดี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2566-2568 

 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2566–2568 หนาท่ี ก - 1 



ภาคผนวก ข 
รายละเอียดการจัดกลุมการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของบุคลากรกรมบังคับคดี 
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กรมบังคับคดี กรมบังคับคดี สํานักผูตรวจราชการกรม

อธิบดี รองอธิบดี ผูตรวจราชการกรม

SPM100 กําหนดทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตรดิจิทัลเพื่อพัฒนา

องคกรที่มีการเช่ือมโยงขอมูลและการทํางานขามหนวยงาน

/ /

DS100 กําหนดกรอบภารใหบริการแบบเชื่อมโยงขอมูล และเทคนิค

การออกแบบกระบวนการ

/ / / / /

DS200 วางกลยุทธการใหบริการสมารทดิจิทัลและนําสูการปฏิบัติ /
SPM300 จัดเตรียมทรัพยากรเพ่ือการบุรณาการสําหรับองคกรดิจิทัล / / / / /
DTr200 ขับเคล่ือนการเปลี่ยนผานสูรฐับาลดิจิทัล (Digital 

Government Transformation)

/ / / / /

DTr200 บริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสูองคกรดจิทัล / / / / /
DL300 เกงกระบวนงาน เขาใจองคกรดิจิทัล สื่อสารการตอยอด

เปลี่ยนแปลง

/ / / / /

DL100 นําการพัฒนาคนพันธใหม (Digital DNA) สําหรับพัฒนา

องคกรดิจิทัล

/ / / / /

DS400 สรางเครือขายเพ่ือสรางนวัตกรรมบริการดิจิทัล / /
DL200 นําการพัฒนาการทํางานรวมกันเปนทีมแบบขามหนวยงาน 

(Across Boundaries)

/ / / / /

DG600 จัดทํา แกไขเพ่ิมเติม หรือยกเลิกกฎหมายเพ่ือการ

ปรับเปลี่ยนไปสูรัฐบาลดิจิทัล

/ / / /

DT300 กํากับการใชงานสถาปตยกรรมองคกร

DT600 วิเคราะหขอมูล เพ่ือตีความและหาขอสรุปท่ีเปนประโยชน

ตอการตัดสินใจ

/ / /

หลักสูตรอบรม

แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของผูบริหารระดับสูง (Executive)

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ

ดานการบังคับคดีเพง

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการ

บังคับคดีลมละลาย

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ

ดานบัญชีเงินในคดี
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กรมบังคับคดี กรมบังคับคดี สํานักผูตรวจราชการกรม

อธิบดี รองอธิบดี ผูตรวจราชการกรม

หลักสูตรอบรม

แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของผูบริหารระดับสูง (Executive)

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ

ดานการบังคับคดีเพง

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการ

บังคับคดีลมละลาย

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ

ดานบัญชีเงินในคดี

DLit100 เขาถึงและตระหนักดิจิทัล / / / / / /
DLit400 ประยุกตใชเคร่ืองดิจิทัลเพ่ือการทํางาน / / / /
DG100 ปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล และหลักปฏิบัติ ที่

ดีดานดิจิทัล

/ / / / / /
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ลําดับ ชื่อหนวยงาน ตําแหนงในการบริหารงาน ประเภท/

ระดับ

SPM

100

SPM

200

DS

100

DS

200

DTr

100

DT

300

SPM

300

SPM

400

SPM

600

DTr

200

DS

400

DL

100

DL

200

DL

300

DG

600

DT

600

DLit

400

DG

100

DG

300

DG

400

1 กลุมตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบ

ภายใน

K3 / / / / / / / / / / / / / / /

2 กลุมพัฒนาระบบบริหาร วิเคราะหนโยบายและแผน

 (Plan and Policy 

Analysis)

K3 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

3 สํานักงานเลขานุการกรม วิเคราะหนโยบายและแผน

 (Plan and Policy 

Analysis)

K3 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

4 กองบริหารทรัพยากรบุคคล นิติการ (Legal Affairs) K3 / / / / / / / / / / / / / / / /
5 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรบุคคล (Human

 Resource )

K3 / / / / / / / / / / / / / / / /

6 กองบริหารการคลัง วิชาการเงินและบัญชี 

(Finance and 

Accounting)

K3 / / / / / / / / / / / / / / / /

7 กองบริหารการคลัง วิชาการพัสดุ (Supply) K3 / / / / / / / / / / / / / / / /
8 กองติดตามและเฉลี่ยทรัพยสิน

ในคดีลมละลาย

วิชาการเงินและบัญชี 

(Finance and 

Accounting)

K3 / / / / / / / / / / / / / / / /

9 กองบังคับคดีลมละลาย 1-8 ผอ.กลุมงานบังคบัคดี

ลมละลาย 1-3

K3 / / / / / / / / / / / / / / / /

10 กองพ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ นิติการ (Legal Affairs) K3 / / / / / / / / / / / / / / / /

แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของผูอํานวยการกอง (Management)

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2566–2568 ภาคผนวก ข2 - 1



 รา่งแผนปฏบิัตกิารดจิทัิล กรมบังคับคด ีระยะ 3 ปี พ.ศ. 2566-2568

ลําดับ ชื่อหนวยงาน ตําแหนงในการบริหารงาน ประเภท/

ระดับ

SPM

100

SPM

200

DS

100

DS

200

DTr

100

DT

300

SPM

300

SPM

400

SPM

600

DTr

200

DS

400

DL

100

DL

200

DL

300

DG

600

DT

600

DLit

400

DG

100

DG

300

DG

400

แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของผูอํานวยการกอง (Management)

11 กองพ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ วิชาการเงินและบัญชี 

(Finance and 

Accounting)

K3 / / / / / / / / / / / / / / / /

12 สํานักงานบังคับคดีแพง

กรุงเทพมหานคร 1-8

นิติการ (Legal Affairs) K3 / / / / / / / / / / / / / / / /

13 กองพัฒนาระบบการบังคบัคดี

และประเมินราคาทรัพย

นิติการ (Legal Affairs) K3 / / / / / / / / / / / / / / / /

14 สํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา นิติการ K3 / / / / / / / / / / / / / / / /
15 กรมบังคบัคดี ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

บัญชีเงินในคดี

K4 / / / / / / / / / / / / / / / / /

16 กรมบังคบัคดี ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการ

บังคับคดีแพง

K4 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

17 กรมบังคบัคดี ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการ

บังคับคดีลมละลาย

K4 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

18 สํานักงานเลขานุการกรม เลขานุการกรม M1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

19 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ผูอํานวยการกองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

M1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

20 กองบริหารการคลัง ผูอํานวยการกองบริหาร

การคลัง

M1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

โครงการจัดทําแผนปฏบิัตกิารดจิทัิล กรมบังคับคด ีพ.ศ. 2566–2568 ภาคผนวก ข2 - 2



 รา่งแผนปฏบิัตกิารดจิทัิล กรมบังคับคด ีระยะ 3 ปี พ.ศ. 2566-2568

ลําดับ ชื่อหนวยงาน ตําแหนงในการบริหารงาน ประเภท/

ระดับ

SPM

100

SPM

200

DS

100

DS

200

DTr

100

DT

300

SPM

300

SPM

400

SPM

600

DTr

200

DS

400

DL

100

DL

200

DL

300

DG

600

DT

600

DLit

400

DG

100

DG

300

DG

400

แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของผูอํานวยการกอง (Management)

21 กองพัฒนาระบบการบังคบัคดี

และประเมินราคาทรัพย

ผูอํานวยการกองพัฒนา

ระบบการบังคบัคดีและ

ประเมินราคาทรัพย

M1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

22 กองพัฒนาระบบการบังคบัคดี

และประเมินราคาทรัพย

ผูอํานวยการกองพัฒนา

ระบบการบังคบัคดีและ

ประเมินราคาทรัพย

M1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

23 สํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา ผูอํานวยการสํานักงาน

บังคับคดีจังหวัด/สาขา

M1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

24 สํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา ผูอํานวยการสํานักงาน

บังคับคดีจังหวัด

M1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

25 กรมบังคบัคดี ผูอํานวยการกองติดตาม

และเฉลี่ยทรัพยสินในคดี

ลมละลาย

M1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

26 กองบังคับคดีลมละลาย 1-11 ผูอํานวยการกองบังคับคดี

ลมละลาย 1-6

M2 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

27 กองพ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ ผูอํานวยการกองพื้นฟู

กิจการของลูกหนี้

M2 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

28 กองติดตามและเฉลี่ยทรัพยสิน

ในคดีลมละลาย

ปฏิบัติงานการเงินและ

บัญชี (Finance and 

Accounting Operation)

O3 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

โครงการจัดทําแผนปฏบิัตกิารดจิทัิล กรมบังคับคด ีพ.ศ. 2566–2568 ภาคผนวก ข2 - 3



 รา่งแผนปฏบิัตกิารดจิทัิล กรมบังคับคด ีระยะ 3 ปี พ.ศ. 2566-2568

ลําดับ ชื่อหนวยงาน ตําแหนงในการบริหารงาน ประเภท/

ระดับ

SPM

100

SPM

200

DS

100

DS

200

DTr

100

DT

300

SPM

300

SPM

400

SPM

600

DTr

200

DS

400

DL

100

DL

200

DL

300

DG

600

DT

600

DLit

400

DG

100

DG

300

DG

400

แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของผูอํานวยการกอง (Management)

29 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร

ผูอํานวยการศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร

ประเภท

อํานวยการ

ระดับตน

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

30 สํานักงานบังคับคดีแพง

กรุงเทพมหานคร 1-9

ผูอํานวยการสํานักงาน

บังคับคดีแพง

กรุงเทพมหานคร 1-6

อํานวยการ

ระดับสูง

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /

โครงการจัดทําแผนปฏบิัตกิารดจิทัิล กรมบังคับคด ีพ.ศ. 2566–2568 ภาคผนวก ข2 - 4



                      แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี ระยะ 3 ป ีพ.ศ. 2566-2568

ลําดับ ชื่อหนวยงาน ตําแหนงในการบริหารงาน ประเภท/

ระดับ

DT

600

Dlit

500

Dlit

600

SPM

200

DS

300

DS

600

DS

700

SPM

400

DTr

200

Dlit

100

Dlit

200

Dlit

300

Dlit

400

DG

100

DG

300

DG

400

DG

600

1 กลุมตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน (Internal

 Auditor)

K1 / / / / / / / / / / / / /

2 กลุมพัฒนาระบบบริหาร วเิคราะหนโยบายและแผน (Plan and 

Policy Analysis)

K1 / / / / / / / / / / / / /

3 สํานักงานเลขานุการกรม วิเคราะหนโยบายและแผน (Plan and 

Policy Analysis)

K1 / / / / / / / / / / / / /

4 กองบริหารทรัพยากรบุคคล นิติการ (Legal Affairs) K1 / / / / / / / / / / / / /

5 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรบุคคล (Human Resource ) K1 / / / / / / / / / / / / /

6 กองบริหารการคลัง วิชาการเงินและบัญชี (Finance and 

Accounting)

K1 / / / / / / / / / / / / /

7 กองบริหารการคลัง วิชาการพัสดุ (Supply) K1 / / / / / / / / / / / / /

8 กองติดตามและเฉลี่ยทรัพยสินในคดีลมละลาย วิชาการเงินและบัญชี (Finance and 

Accounting)

K1 / / / / / / / / / / / / /

9 กองบังคับคดีลมละลาย 1-6 นิติการ (Legal Affairs) K1 / / / / / / / / / / / / /

10 กองพ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ นิติการ (Legal Affairs) K1 / / / / / / / / / / / / /

11 กองพ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ วิชาการเงินและบัญชี (Finance and 

Accounting)

K1 / / / / / / / / / / / / /

12 สํานักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 1-6 นิติการ (Legal Affairs) K1 / / / / / / / / / / / / /

13 กองพัฒนาระบบการบังคบัคดีและประเมินราคา

ทรัพย

นิติการ (Legal Affairs) K1 / / / / / / / / / / / / /

14 กลุมตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน (Internal

 Auditor)

K2 / / / / / / / / / / / / / /

แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของผูทํางานดานนโยบายและงานวิชาการ (Academic)

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2566–2568     ภาคผนวก ข3 - 1



รา่งแผนปฏบิัตกิารดจิทัิล กรมบังคับคด ีระยะ 3 ปี พ.ศ. 2566-2568

ลําดับ ชื่อหนวยงาน ตําแหนงในการบริหารงาน ประเภท/

ระดับ

DT

600

Dlit

500

Dlit

600

SPM

200

DS

300

DS

600

DS

700

SPM

400

DTr

200

Dlit

100

Dlit

200

Dlit

300

Dlit

400

DG

100

DG

300

DG

400

DG

600

แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของผูทํางานดานนโยบายและงานวิชาการ (Academic)

15 กลุมพัฒนาระบบบริหาร วเิคราะหนโยบายและแผน (Plan and 

Policy Analysis)

K2 / / / / / / / / / / / / / /

16 สํานักงานเลขานุการกรม วิเคราะหนโยบายและแผน (Plan and 

Policy Analysis)

K2 / / / / / / / / / / / / / /

17 กองบริหารทรัพยากรบุคคล นิติการ (Legal Affairs) K2 / / / / / / / / / / / / / /

18 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรบุคคล (Human Resource ) K2 / / / / / / / / / / / / / /

19 กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดการงานท่ัวไป (General 

Administration )

K2 / / / / / / / / / / / / / /

20 กองบริหารการคลัง วิชาการเงินและบัญชี (Finance and 

Accounting)

K2 / / / / / / / / / / / / / /

21 กองบริหารการคลัง วิชาการพัสดุ (Supply) K2 / / / / / / / / / / / / / /

22 กองติดตามและเฉลี่ยทรัพยสินในคดีลมละลาย วิชาการเงินและบัญชี (Finance and 

Accounting)

K2 / / / / / / / / / / / / / /

23 กองบังคับคดีลมละลาย 1-7 นิติการ (Legal Affairs) K2 / / / / / / / / / / / / / /

24 กองพ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ นิติการ (Legal Affairs) K2 / / / / / / / / / / / / / /

25 กองพ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ วิชาการเงินและบัญชี (Finance and 

Accounting)

K2 / / / / / / / / / / / / / /

26 สํานักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 1-7 นิติการ (Legal Affairs) K2 / / / / / / / / / / / / / /

27 กองพัฒนาระบบการบังคบัคดีและประเมินราคา

ทรัพย

นิติการ (Legal Affairs) K2 / / / / / / / / / / / / / /

28 สํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา นิติการ K2 / / / / / / / / / / / / / /

โครงการจัดทําแผนปฏบิัตกิารดจิทัิล กรมบังคับคด ีพ.ศ. 2566–2568 ภาคผนวก ข3 - 2



รา่งแผนปฏบิัตกิารดจิทัิล กรมบังคับคด ีระยะ 3 ปี พ.ศ. 2566-2568

ลําดับ ชื่อหนวยงาน ตําแหนงในการบริหารงาน ประเภท/

ระดับ

DT

600

Dlit

500

Dlit

600

SPM

200

DS

300

DS

600

DS

700

SPM

400

DTr

200

Dlit

100

Dlit

200

Dlit

300

Dlit

400

DG

100

DG

300

DG

400

DG

600

แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของผูทํางานดานนโยบายและงานวิชาการ (Academic)

29 กองติดตามและเฉลี่ยทรัพยสินในคดีลมละลาย ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี (Finance 

and Accounting Operation)

O1 / / / / / / / / / / / / / /

30 สํานักงานเลขานุการกรม ปฏิบัติงานธุรการ (General Service 

Operation)

O2 / / / / / / / / / / / / / /

31 กองติดตามและเฉลี่ยทรัพยสินในคดีลมละลาย ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี (Finance 

and Accounting Operation)

O2 / / / / / / / / / / / / / /

โครงการจัดทําแผนปฏบิัตกิารดจิทัิล กรมบังคับคด ีพ.ศ. 2566–2568 ภาคผนวก ข3 - 3



                       แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี ระยะ 3 ป ีพ.ศ. 2566-2568

ลําดับ ชื่อหนวยงาน กลุมงาน ตําแหนงในการบริหารงาน ประเภท/

ระดับ

DTr

200

DS

100

DS

300

DS

600

DS

700

DG

400

Dlit

400

Dlit

700

Dlit

100

Dlit

200

Dlit

300

Dlit

500

Dlit

600

DG

100

1 สํานักงานเลขานุการกรม กลุมประชาสัมพันธ จัดการงานทั่วไป K1 / / / / / / / / / / / / / /

2 สํานักงานเลขานุการกรม กลุมประชาสัมพันธ จัดการงานทั่วไป K2 / / / / / / / / / / / / / /

3 สํานักงานเลขานุการกรม ฝายสารบรรณ ปฏิบัติงานธรุการ (General Service Operation) O1 / / / / / / /

4 สํานักงานเลขานุการกรม ฝายคําคูความ ปฏิบัติงานธุรการ (General Service Operation) O1 / / / / / / /

5 สํานักงานเลขานุการกรม ฝายเก็บสํานวน ปฏิบัติงานธุรการ (General Service Operation) O1 / / / / / / /

6 สํานักงานเลขานุการกรม ฝายรักษาทรัพย ปฏิบัติงานธุรการ (General Service Operation) O1 / / / / / / /

7 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานธรุการ (General Service Operation) O1 / / / / / / /

8 กองบริหารการคลัง ปฏิบัติงานพัสดุ (Supply ) O1 / / / / / / /

9 กองบริหารการคลัง ปฏิบัติงานธุรการ (General Service Operation) O1 / / / / / / /

10 กองติดตามและเฉลี่ยทรัพยสินในคดี

ลมละลาย

ปฏิบัติงานธุรการ (General Service Operation) O1 / / / / / / /

11 กองบังคับคดีลมละลาย 1-9 ปฏิบัติงานธุรการ (General Service Operation) O1 / / / / / / /

12 กองพ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ ปฏิบัติงานธุรการ (General Service Operation) O1 / / / / / / /

13 สํานักงานเลขานุการกรม ฝายสารบรรณ ปฏิบัติงานธรุการ (General Service Operation) O2 / / / / / / / / / / / / /

14 สํานักงานเลขานุการกรม ฝายคําคูความ ปฏิบัติงานธุรการ (General Service Operation) O2 / / / / / / / / / / / / /

15 สํานักงานเลขานุการกรม ฝายเก็บสํานวน ปฏิบัติงานธุรการ (General Service Operation) O2 / / / / / / / / / / / / /

16 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานธรุการ (General Service Operation) O2 / / / / / / / / / / / / /

17 กองบริหารการคลัง ปฏิบัติงานพัสดุ (Supply ) O2 / / / / / / / / / / / / /

18 กองบริหารการคลัง ปฏิบัติงานธุรการ (General Service Operation) O2 / / / / / / / / / / / / /

19 กองติดตามและเฉลี่ยทรัพยสินในคดี

ลมละลาย

ปฏิบัติงานธุรการ (General Service Operation) O2 / / / / / / / / / / / / /

แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของผูทํางานดานบริการ (Service)
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ลําดับ ชื่อหนวยงาน กลุมงาน ตําแหนงในการบริหารงาน ประเภท/

ระดับ

DTr

200

DS

100

DS

300

DS

600

DS

700

DG

400

Dlit

400

Dlit

700

Dlit

100

Dlit

200

Dlit

300

Dlit

500

Dlit

600

DG

100

แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของผูทํางานดานบริการ (Service)

20 กองบังคับคดีลมละลาย 1-10 ปฏิบัติงานธุรการ (General Service Operation) O2 / / / / / / / / / / / / /

21 กองพ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ ปฏิบัติงานธุรการ (General Service Operation) O2 / / / / / / / / / / / / /

22 สํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา ปฏิบัติงานธุรการ O2 / / / / / / / / / / / / /

โครงการจัดทําแผนปฏบิัตกิารดจิทัิล กรมบังคับคด ีพ.ศ. 2566–2568 ภาคผนวก ข4 - 2



                         แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี ระยะ 3 ป ีพ.ศ. 2566-2568

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร
วิชาการคอมพิวเตอร วิชาการคอมพิวเตอร

M1 K1 K2

SPM100 กําหนดทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตรดจิิทัลเพ่ือพัฒนาองคกร 

ที่มีการเชื่อมโยงขอมูลและการทํางานขามหนวยงาน

/

DS200 วางกลยุทธการใหบริการสมารทดิจิทัลและนําสูการปฏิบัติ / /
SPM200 ออกแบบองคกรดิจิทัล / /
DT200 จัดทําสถาปตยกรรมองคกร เพ่ือรองรับการเปลี่ยนผานสูรัฐบาลดิจิทัล / /
DS100 กําหนดกรอบการใหบริการแบบเช่ือมโยง และเทคนิคการออกแบบกระบวนการ / /
SPM400 ริเริ่มและวางแผนโครงการภายใตรัฐบาลดิจิทัล / /
DG300 ประยุกตใชกรอบการดําเนินงานรวมกันสําหรับพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส / /
DT100 ใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผานสูองคกรดิจิทัล / /
DLit600 ใชขอมูลระหวางหนวยงาน / /
DT600 วิเคราะหขอมูล เพ่ือตีความและหาขอสรุปที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจ / /
SPM500 ดําเนินโครงการและควบคมุโครงการดิจิทัล / /
DS400 สรางเครือขายเพ่ือสรางนวัตกรรมบริการดิจิทัล / /
DS300 ออกแบบนวัตกรรมบริการ / /
DS500 สรางนวัตกรรมบริการแกนที่ใชการไดและสําเร็จได ในระยะเวลาสั้นและใชทรัพยากรนอยที่สุด / /
DT700 พัฒนาซอฟตแวรตามแนวทางพลวัตรปรับตอเน่ือง / /
DTr200 บริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสูองคกรดิจิทัล / /
DS600 ปรับปรุงกระบวนงานและพัฒนานวัตกรรมบริการ

เพ่ือยกระดับคุณภาพการใหบริการดิจิทัลไดอยางตอเน่ือง

/ / /

หลักสูตรอบรม

แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของผูปฏิบตัิงานเฉพาะดานเทคโนโลยี (Technologist)

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2566–2568     ภาคผนวก ข5 - 1
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ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร
วิชาการคอมพิวเตอร วิชาการคอมพิวเตอร

M1 K1 K2

หลักสูตรอบรม

แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของผูปฏิบตัิงานเฉพาะดานเทคโนโลยี (Technologist)

DS700 บริหารจัดการประสิทธิภาพการใหบริการและการทํางานดิจิทัล / /
DT500 พัฒนาแผนบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยและความตอเนื่องการใหบริการแบบดิจิทัล / /
DG500 บริหารความเสี่ยงดิจิทัล / /
DG400 ปฏิบัติตามขอตกลงระดับการใหบริการและ

กระบวนการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ

/ / /

SPM600 ทบทวนโครงการและปดโครงการ / / /
DLit400 ประยุกตใชเครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการทํางาน / / /
DLit300 ใชดิจิทัลเพ่ือการทํางานรวมกัน / / /
DG100 ปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล และหลักปฏิบัติที่ตีดานดิจิทัล / / /
DG600 จัดทํา แกไขเพ่ิมเติม หรือยกเลิกกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนไปสูรัฐบาลดิจิทัล / / /
DL300 เกงกระบวนงาน เขาใจองคกรดิจิทัล และสื่อสารตอยอดการเปลี่ยนแปลง / / /
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ภาคผนวก ค สรุปโครงการ 

ภาคผนวก โครงการ 

ค1.1 - 1 โครงการท่ี 1.1 โครงการวิเคราะหออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทํางานดานการบังคับคดี 

(Re-engineering Process 

ค1.2 - 1 โครงการท่ี 1.2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบยื่นคํารองทางอิเล็กทรอนิกสดานการบังคับคดี 

(e-Filing) 

ค1.3 - 1 โครงการท่ี 1.3 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานบังคับคดีลมละลายทางอิเล็กทรอนิกส 

ค1.4 - 1 โครงการท่ี 1.4 โครงการประชาสัมพันธ สรางการรับรูและการบูรณาการรวมกันกับผูมีสวนไดสวน

เสีย 

ค1.5 - 1 โครงการท่ี 1.5 โครงการปรับปรุงระบบการจัดการสํานวนคดี (Case Management System: 

CMS) 

ค1.6 - 1 โครงการท่ี 1.6 โครงการติดตั้งและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกระบวนการทํางาน

อัตโนมัติ 

ค1.7 - 1 โครงการท่ี 1.7 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจดวยผลลัพธการเรียนรูของเครื่อง 

(Machine Learning) 

ค1.8 - 1 โครงการท่ี 1.8 โครงการสนับสนุนความเปนกลางทางคารบอน (Carbon Neutrality)  

ค1.9 - 1 โครงการท่ี 1.9 โครงการประเมินทักษะดิจิทัล 

ค1.10 - 1 โครงการท่ี 1.10 โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล 

ค1.11 - 1 โครงการท่ี 1.11 โครงการสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการใชเทคโนโลยีดิจิทัลกับงานบังคับคดี 

(Show and Share) 

ค1.12 - 1 โครงการท่ี 1.12 โครงการปรับปรุงศูนยคอมพิวเตอร (Data Center) 

ค1.13 - 1 โครงการท่ี 1.13 โครงการจัดหาและปรับปรุงระบบเครือขายและระบบรักษาความม่ันคง 

ค1.14 - 1 โครงการท่ี 1.14 โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรทดแทน 

ค1.15 - 1 โครงการท่ี 1.15 โครงการจัดหาเครื่องแมขายทดแทนและขยายงาน 

ค1.16 - 1 โครงการท่ี 1.16 โครงการบํารุงรักษาระบบเครือขาย อุปกรณ และระบบสารสนเทศ 

ค1.17 - 1 โครงการท่ี 1.17 โครงการจัดหาและปรับปรุงระบบเครือขายแบบ SD-WAN 

ค1.18 - 1 โครงการท่ี 1.18 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลเฉ่ือยเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน 

ค1.19 - 1 โครงการท่ี 1.19 โครงการจัดทํากรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance) กรมบังคับคดี 

ค1.20 - 1 โครงการท่ี 1.20 โครงการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 

ค1.21 - 1 โครงการท่ี 1.21 โครงการจัดจางพัฒนาสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture: EA) 

ค1.22 - 1 โครงการท่ี 1.22 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2569-2573 
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โครงการท่ี 1.1 โครงการ วิ เคราะหออกแบบและป รับปรุงกระบวนการทํางานด านการบัง คับค ดี                     

(Re-engineering Process)   

หลักการและเหตุผล 

การปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานแบบ Re-engineering (บางครั้งเรียก Business Process Redesign) คือการ

ออกแบบกระบวนการทํางานใหม จากกระบวนการทํางานเดิมท่ีมีประสิทธิภาพไมเปนตามท่ีคาดหวัง ไมตอบสนองตอ

ยุทธศาสตรใหมขององคกร อีกท้ังยังขาดการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหม ๆ ในการสนับสนุนการทํางาน เพ่ือมุงเนนให

ความสําคัญกับผลสัมฤทธ์ิของงาน ท้ังในมิติของผูรับบริการและการประสบความสําเร็จขององคกร 

การปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานแบบ Re-engineering เปนการนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนตอผลการ

ดําเนินงานขององคกร ท่ีจะตองมุงเนนการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานใหมีเปาประสงคดังน้ี  

- การมุงเปาหมายสูพันธกิจของหนวยงานท่ีใหตอผูขอรับบริการ เชน การใหบริการบังคับคดีตอประชาชน การ

จัดการทรัพยตอประชาชนและองคกรดานการเงินท่ีเก่ียวของ เปนตน  

- การออกแบบกระบวนการทํางานใหมท่ีใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุนการปรับปรุงใหดีข้ึน 

- การคิดใหมกับการจัดการปญหา ท้ังปญหาระดับองคกรและระดับคนทํางาน 

- การปรับโครงสรางการทํางานใหสามารถรองรับการบูรณาการการทํางานขามฟงกชันงาน (Cross Function) 

ใหเปนหน่ึงกระบวนการทํางานใหม โดยมีผูรับผิดชอบในกระบวนการทํางานใหมน้ี 

- การปรับปรุงกระบวนการทํางานท่ีสามารถรองรับการทํางานรวมกับหนวยงานภายนอก เชน ศาลลมละลาย 

สถาบันการเงิน เปนตน 

โครงการ Re-engineering กระบวนการทํางานตามพันธกิจของกรมบังคับคดีซึ่งมีกระบวนการทํางานเดิมอยู 

จะตองอาศัยความรวมมือของบุคลากรจากหลายกลุมในการออกแบบและการนําไปปฏิบัติใหไดอยางมีประสิทธิผลในเชิง

กระบวนการทํางาน โดยผูท่ีเก่ียวของตอการปรับเปลี่ยนกระบวนการ อาทิ ผูเช่ียวชาญในกระบวนการทํางาน ท้ัง

ผูเช่ียวชาญดานคดี และผูเช่ียวชาญดานการเงินการบัญชี ผูเขาใจในความสามารถของเทคโนโลยีดิจิทัล ผูบริหารท่ีจะ

ผลักดันการเปลี่ยนแปลงใหเกิดข้ึน ผูบริหารระดับสูงท่ีจะกําหนดทิศทางองคกร และบุคลากรกรมบังคับคดีในฐานะ

ผูปฏิบัติงานท่ีจะเปนสวนหน่ึงของการสรางการเปลี่ยนแปลงใหกับองคกรใหไดรูปแบบการทํางานท่ีดีข้ึน  

การปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานแบบ Re-engineering ขององคกรท่ีจะทําไดอยางมีประสิทธิผลจะตองอาศัย

องคประกอบในหลายดาน เชน 

- กรอบความคิดแบบพัฒนา (Growth Mindset) ท่ีควรมีอยูกับผูรวมออกแบบกระบวนการทํางานใหม ผูบริหาร

และผูปฏิบัติงานท่ีจะนํากระบวนการทํางานใหมไปปฏิบัติ 

- กรอบความคิดแบบคลองตัว (Agile Mindset) ท่ีควรมีอยูกับผูรวมออกแบบกระบวนการทํางานใหมใหรองรับ

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วและตอเน่ืองในโลกยุคปจจุบัน 

- การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ท่ีผูรวมออกแบบกระบวนการทํางานใหมใชในการออกแบบ

กระบวนการทํางานอยางมีระบบและมุงเปาสูวัตถุประสงคของการออกแบบน้ัน ๆ 

- ซอฟตแวรในการออกแบบกระบวนการทํางานท่ีเรียกวา Business Process Management: BPM ท่ีจะใช

โดยเลขานุการคณะทํางานการออกแบบกระบวนการทํางานใหม ในการนําเสนอกระบวนการทํางานดวย

แผนภูมิท่ีเขาใจไดงายและมีรายละเอียดประกอบอยูภายในแผนภูมิ 
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วัตถุประสงค 

 • เพ่ือวิเคราะหออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทํางานใหเปนไปตามสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนไป เชน กฎระเบียบ 

ความตองการความคาดหวังของผูรับบริการ ปริมาณภาระงาน ยุทธศาสตรของประเทศ เปนตน 

• เพ่ือวิเคราะหออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนท้ังในมิติของเวลา ข้ันตอนการ

ทํางาน ตนทุนการดําเนินการ และคุณภาพของการบริการ 

• เพ่ือวิเคราะหออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึนดวยการประยุกตใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลเขามาสนับสนุนการทํางาน 

• ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรใหเปนองคกรท่ีพรอมตอการเปลี่ยนแปลง 

เปาหมายโครงการ 

 • ไดแผนภูมิและรายละเอียดประกอบแผนภูมิของกระบวนการทํางานใหม โดยกระบวนการทํางานการใหมถูก

ออกแบบมาเพ่ือลดข้ันตอนและเวลาการทํางานของบุคลากร ทําใหบุคลากรสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

และทันตอภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึน อีกท้ังฝายบริหารสามารถใชขอมูลจากระบบสารสนเทศในการตัดสินใจและบริหาร

องคกร 

• ไดแผนภูมิและรายละเอียดประกอบแผนภูมิของกระบวนการทํางานใหม โดยกระบวนการทํางานการใหมถูก

ออกแบบมาเพ่ือลดข้ันตอนและเวลาการรอคอย เพ่ิมชองทางการรับบริการ เพ่ิมคุณภาพของการใหบริการแกผูท่ีมี

สวนไดสวนเสีย จากการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

• นํากระบวนการทํางานใหมมาใชแทนกระบวนการทํางานเดิมท่ีบางสวนยังอาจมีแนวทางการปฏิบัติท่ีแตกตางกัน

ระหวางสํานักงาน ไปใชงานทําใหการทํางานของกรมฯ มีมาตรฐานการทํางานรูปแบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึน กรณีท่ีการเปลี่ยนแปลงใดทําไดทันทีโดยไมตองแกไขระบบสารสนเทศก็ควรนําไปปฏิบัติเลย กรณีท่ีตองมี

การแกไขระบบสารสนเทศบางสวนแตไมซับซอนมาก อาจใชการบํารุงรักษาระบบเปนกลไกการปรับเปลี่ยนภายใต

ความรวมมือกับผูพัฒนาระบบสารสนเทศ สวนท่ีเหลือของกระบวนการใหมท่ีมีความซับซอนอาจตองใชการพัฒนา

ระบบสารสนเทศข้ึนมาใหม เพ่ีอใหไดประโยชนเต็มศักยภาพตามกระบวนการท่ีถูกออกแบบใหม 

ความสอดคลองกับการสนับสนุนยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรดานดิจิทัลของกรมบังคับคด ี

 ยุทธศาสตรท่ี 1 เสรมิสรางนวัตกรรมการบริการงานบังคับคดีอยางมีประสิทธิผล บูรณาการระบบงานดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล ครอบคลุมทุกภารกิจ 

กิจกรรม 

 • วาจางท่ีปรึกษาท่ีมีประสบการณความชํานาญดานการการปรบัเปลี่ยนกระบวนการทํางานแบบ Re-engineering 

มาเปนพ่ีเลี้ยง ทํางานรวมกับบุคลากรของกรมฯ 

• จัดอบรมหลักสูตร Business Process Management (BPM) เพ่ือเขาใจแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

การวิเคราะหกระบวนการทํางานดวยเครื่องมือ Business Process Model and Notation (BPMN) รวมท้ัง

หลักสูตรท่ีจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบ เชน หลักสูตรการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking),   

หลักสูตรกรอบความคิดแบบพัฒนา (Growth Mindset) และหลักสูตรกรอบความคิดแบบคลองตัว (Agile 

Mindset)    
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• รวบรวมขอมูลกระบวนการทํางานในแตละพันธกิจของกรม ฯ และทําความเขาใจในสถานะของการดําเนินงานใน

แตละกระบวนการทํางาน ท้ังในสถานะดานของระยะเวลาในการดําเนินงานตามกระบวนการทํางาน สถานะของ

ความสําเร็จของกระบวนการทํางานตามตัวช้ีวัด (Key Performance Indicator: KPI) ท่ีเคยกําหนดไว สถานะดาน

ความพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียในกระบวนการทํางาน 

• เลือกกระบวนการทํางานในพันธกิจท่ีมีสถานะของการดําเนินงานไมเปนไปตามท่ีกรมฯ คาดหวัง และจัดตั้ง

คณะทํางานปรับโครงสรางกระบวนการทํางานแบบ Re-engineering  

• วิเคราะหกระบวนการทํางานท่ีเลือกมาทํา Re-engineering เพ่ือบงช้ีขอผิดพลาด ความลาชา ท่ีเกิดข้ึนจากข้ันตอน

ภายในกระบวนการ 

• วิเคราะหกระบวนการทํางานขามระหวางหนาท่ีการทํางาน เพ่ือการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหลาย

หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือมุงสูความสําเร็จและความพอใจของการใหบริการผูมีสวนเก่ียวของ 

• ตรวจหาชองวาง (Gap) ในข้ันตอนท่ีไมจําเปน และเสาะหาเทคโนโลยีดิจิทัล หรือแนวปฏิบัติท่ีจะใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล ใหเขามาสนับสนุนเพ่ือลดข้ันตอน ความผิดพลาด หรือระยะเวลาในการทํางาน 

• ออกแบบกระบวนการใหมเพ่ือตัดชองวางของปญหา ความผิดพลาดหรือระยะเวลาในการทํางาน 

• กําหนดตัวช้ีวัด (KPI) ตามกระบวนการทํางานใหม โดยแยกตัวช้ีวัดในแตละข้ันตอนของกระบวนการทํางาน 

• ประชาพิจารณกระบวนการทํางานใหมใหกับผูเก่ียวของไดเขาใจ  

• ประกาศใหผูมีสวนเก่ียวของท้ังหมด ไดเขาใจถึงกระบวนการใหม และข้ันตอนการทํางานตามกระบวนการทํางาน

ใหม 

• ปรับปรุงระบบสารสนเทศเดิมในสวนท่ีเก่ียวของกับกระบวนการใหม กรณีท่ีเปนการแกไขแบบไมซบัซอน ไมยุงยาก 

ผานกลไกการบํารุงรักษาระบบ 

• เริ่มใชงานตามกระบวนการทํางานใหม ท่ีมีการติดตามความสําเร็จอยางตอเน่ืองตามตัวช้ีวัดท่ีตั้งไว 

• วางแผนการปรับปรุงกระบวนการทํางานในข้ันตอนท่ีไมเปนไปตามตัวช้ีวัด 

• กรณีท่ีเหลือของกระบวนการใหมท่ีมีความซับซอนอาจตองใชการพัฒนาระบบสารสนเทศข้ึนมาใหม โดยตองจัดทํา

เปนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เมื่อแลวเสร็จก็นํามาใชทดแทนระบบสารสนเทศเดิม 

งบประมาณโครงการ 

 งบประมาณโครงการรวมท้ังสิ้น จํานวน 8,000,000 บาท โดยแบงตามปงบประมาณ ดังน้ี  

• ป 2567 จํานวน 4,000,000  บาท 

• ป 2568 จํานวน 4,000,000  บาท 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 • ไดแผนภูมิและรายละเอียดประกอบแผนภูมิของกระบวนการทํางานใหมท่ีปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลในการทํางาน เชน ลดเวลา ลดความผิดพลาด เพ่ิมผลิตภาพ เพ่ิมความพอใจของผูรับบริการ เปนตน 

• ไดกระบวนการใหมท่ีประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการเพ่ิมประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล 

• ไดมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศเดิมตามกระบวนการใหม 

• ไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศใหมตามกระบวนการใหม 



        แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2566-2568 

 

 

 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2566–2568 ภาคผนวก ค1.1 - 4 

 

• บุคลากรของกรมบังคับคดท่ีีเก่ียวของกับกระบวนการทํางานใหม เขาใจ และสามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการ

ใหมได  

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 • กรมไดปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดี ข้ึนอยางตอเน่ือง (Business 

Improvement) 

• กรมไดนําเทคโนโลยีใหมเขามาสรางการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานบริการทางดิจิทัล (Digital Service 

Improvement 

• บุคลากรภายในกรมไดมีสวนรวมในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

• กรมไดสรางนวัตกรรมบริการดิจิทัลจากกระบวนการทํางานท่ีผานการทํา Re-engineering  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 • สถาบันพัฒนาการบังคับคดี สํานักงานบังคับคดีแพง กองบังคับคดีลมละลาย กองฟนฟูกิจการของลูกหน้ี หรือ

หนวยงานอ่ืนภายในกรมฯ ท่ีจะเปนหนวยงานผูกําหนดกระบวนการท่ีตองการจะปรับเปลี่ยน  

• ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมกับกองบริหารทรัพยากรบุคคล ในการจัดหาหลักสูตรสนับสนุนการ

ปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน และหลักสูตรดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือใหบุคลากรไดเขาใจในการประยุกตใช

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน  

ระยะเวลาดําเนินการ 

 

 

• ปงบประมาณ  2566-2568 

• ปงบประมาณ  2566 การปรับปรุงกระบวนการทํางานแบบ Re-engineering กับกระบวนการทํางานการทําบัญชี

รับจายอัตโนมัติ คดีแพง 

• ปงบประมาณ  2567 การปรับปรุงกระบวนการทํางานแบบ Re-engineering กับกระบวนการจัดการทรัพย 

การเงินและบัญชี และสํานวนสาขา คดีลมละลาย และ กระบวนการการยื่นคํารองทางอิเล็กทรอนิกส 

• ปงบประมาณ  2568 การปรับปรุงกระบวนการทํางานแบบ Re-engineering กับกระบวนการงานคดีอ่ืน ๆ 

ความเสี่ยงของโครงการ 

 • ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

• การไมยอมรับในการเปลี่ยนแปลงจากกระบวนการทํางานเดิม ท่ีจะสงผลใหเกิดการตอตานจากบุคลากรท่ีเก่ียวของ

ในกระบวนการ การเพ่ิมการมีสวนรวมในการปรับกระบวนการจึงเปนสิ่งท่ีจําเปนในการทําความเขาใจใน

กระบวนการใหมและเขาใจถึงประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนเมื่อมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน 

• การไมเขาใจในความสามารถและขอจํากัดของเทคโนโลยีดิจิทัลใหม ท่ีจะนํามาประยุกตใชในกระบวนการทํางาน

ใหม จะสงผลใหไดกระบวนการใหมท่ีไมไดปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการทํางานใหดีข้ึน 

• การบงช้ีจุดบกพรองตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในกระบวนการปจจุบัน หรือตัวช้ีวัดท่ีจะวัดถึงความสําเร็จ ไมนําไปสูการ

ปรับกระบวนการใหมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน 
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โครงการท่ี 1.2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบย่ืนคํารองทางอิเล็กทรอนิกสดานการบังคับคดี (e-Filing) 

หลักการและเหตุผล 

เน่ืองดวย สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแตป 2563 กรมบังคับคดี 

ไดมีการพัฒนาระบบยื่นคํารองทางอิเล็กทรอนิกส (e-Filing) เพ่ือใหบริการประชาชน และ ผูมีสวนไดเสียสามารถยื่นคํารอง

ผานทางระบบอิเล็กทรอนิกสได โดยไมจําเปนตองเดินทางมาติดตอท่ีกรมบังคับคดี โดยมีการพัฒนาระบบยื่นคํารองทาง

อิเล็กทรอนิกส (e-Filing) สําหรับงานบังคับคดี ดังน้ี (1) ระบบยื่นคํารองบังคับคดีแพง (2) ระบบยื่นคําขอรับชําระหน้ีบังคับ

คดีลมละลาย (3) ระบบยื่นคําขอรับเงินผานบัญชีธนาคาร (คดีลมละลาย) (4) ระบบยื่นคําขอรับชําระหน้ีฟนฟูกิจการของ

ลูกหน้ี และ (5) ระบบยื่นคํารองขอไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดี และจากการเปดใชงานระบบยื่นคํารองทาง

อิเล็กทรอนิกส พบปญหาเรื่องความไมคุนเคยกับการใชงานระบบของผูใชงานท้ังฝงประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึง

บุคลากรของกรมบังคับคดีท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค รวมถึงการประมวลผลท่ีลาชาอันเน่ืองมาจาก การท่ีมีระบบยื่นคํา

รองทางอิเล็กทรอนิกส (e-Filing)  น้ัน ทําใหมีปริมาณคํารองเขามาในระบบมากข้ึนหลายเทาตัวเมื่อเทียบกับการท่ี

ประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียมาติดตอยื่นคํารองท่ีกรมบังคับคดี ทําใหบุคลากรของกรมฯ มีภาระงานหนักมากข้ึนในการ

ตรวจทานใบคํารองตาง ๆ ท่ียื่นเขามาในระบบ และตองปฏิบัติงานใหทันตามกรอบระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด  อีกท้ัง

ขอมูลท่ีบันทึกเขามาในระบบยื่นคํารองทางอิเล็กทรอนิกส (e-Filing) น้ันจะถูกสงตอไปยังระบบงานหลักท่ีเก่ียวของ อาทิ 

ระบบงานบังคับคดีแพง ระบบงานบังคับคดีลมละลาย  เปนตน แตระบบงานหลักยังไมสามารถสงขอมูลกลับไปท่ีระบบยื่น

คํารองทางอิเล็กทรอนิกส (e-Filing)  ท่ีเปนระบบตนทางได ทําใหผูใชบริการไมทราบสถานะใบคํารองของตนเอง จึงทําให

ผูใชบริการอาจเกิดความไมมั่นใจในการใชงานระบบดังกลาว  

ดังน้ัน เพ่ือใหการทํางานมีประสทิธิภาพ สะดวกและรวดเร็ว จึงควรมีการปรับปรุงระบบ เรื่องแบบฟอรมใบคํารอง 

รวมถึงการใหระบบสามารถแจงเตือนไปยังผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือใหรับทราบสถานะของการยื่นคํารองได อันนําไปสูการ

บริการท่ีรวดเร็ว สรางความพึงพอใจใหแกผูใชบริการ นอกจากน้ีควรออกแบบและปรับปรุงระบบยื่นคํารองทาง

อิเล็กทรอนิกส (e-Filing) ใหเปนลักษณะ Web Service เพ่ือใหสามารถเช่ือมโยงกับระบบงานของหนวยงานภายนอกได

แบบมีประสิทธิภาพ  สอดคลองตามนโยบายของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  อาทิ เพ่ือใหสามารถเช่ือมโยงกับ ‘แอปพลิเคชัน

ทางรัฐ’  เพ่ืออํานวยความสะดวกใหประชาชนและยกระดับบริการภาครัฐใหเปนดิจิทัล ตอบโจทยการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

อยางแทจริง 

วัตถุประสงค 

 • เพ่ือออกแบบและปรับปรุงระบบยื่นคํารองทางอิเล็กทรอนิกส (e-Filing) ใหเปนแบบ Web Service  

• เพ่ือใหระบบยื่นคํารองทางอิเล็กทรอนิกสเช่ือมโยงขอมูลกับระบบสารสนเทศภายในและภายนอกกรมบังคับคดี

ได 

เปาหมายโครงการ 

 • มีการปรับปรุงแบบฟอรมคํารองตาง ๆ  ในระบบยื่นคํารองทางอิเล็กทรอนิกส 

• สามารถเช่ือมโยงระบบยื่นคํารองทางอิเล็กทรอนิกสกับระบบงานภายในและหนวยงานภายนอกได 

• ลดปริมาณงานของบุคลากรได 
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ความสอดคลองกับการสนับสนุนยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรดานดิจิทัลของกรมบังคับคด ี

 ยุทธศาสตรท่ี 1 

 

เสรมิสรางนวัตกรรมการบริการงานบังคับคดีอยางมีประสิทธิผล บูรณาการระบบงานดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล ครอบคลุมทุกภารกิจ 

กิจกรรม 

 • จัดตั้งคณะทํางานพิจารณา จัดประเภท เง่ือนไขการคัดกรองใบคํารองตาง ๆ เง่ือนไขการแจงเตือนผานระบบ  

• กําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูล ฟลดตาง ๆ ในใบคํารอง สิทธิในการนําเขาและปรับปรุงกระบวนการ การแจง

เตือนในซอฟตแวรกระบวนการทํางานอัตโนมัติ    

• เลือกกระบวนการสําหรับนํารองทดสอบการใชระบบ 

• ปรับปรุง หรือแกไข ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการนํารองทดสอบการใชงานระบบ 

• ดําเนินการประยุกตใชกระบวนการทํางานอัตโนมัติกับกระบวนการอ่ืนใหครบ 

• ประเมินผล และปรับปรุงแกไข 

• จัดอบรมการใชงานซอฟตแวรกระบวนการทํางานอัตโนมัติใหกับบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

งบประมาณโครงการ 

 งบประมาณโครงการรวมท้ังสิ้น จํานวน 10,000,000 บาท โดยแบงตามปงบประมาณ ดังน้ี 

• ป 2567 จํานวน 6,000,000 บาท 

• ป 2568 จํานวน 4,000,000 บาท 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 • ระบบสามารถแจงเตือนสถานะการยื่นคํารองกลับไปยังผูยื่นคํารองได 
• จํานวนคํารองตาง ๆ ท่ีสามารถดําเนินการไดตามกรอบระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

• จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับระบบยื่นคํารองทางอิเล็กทรอนิกส (e-Filing) ลดลง 

• มีการเช่ือมโยงขอมูลกับระบบสารสนเทศภายใน/ภายนอกกรมฯ  

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 • กรมบังคับคดีสามารถลดเวลาในการทํางานท่ีไมจําเปนของบุคลากรกรม สําหรับงานพิจารณาคํารองท่ียื่นผาน

ระบบยื่นคํารองทางอิเล็กทรอนิกส (e-Filing) ได 

• กรมบังคับคดีสามารถใหบริการประชาชน หรือ ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมายื่นคํารองผานระบบยื่นคํารองทาง

อิเล็กทรอนิกส (e-Filing) ไดสะดวก และรวดเร็ว 

• บุคลากรภายในกรมฯ เห็นประโยชนของการนําเทคโนโลยีดิจิทัล และมีกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 สํานักงานท่ีเก่ียวของกับระบบยื่นคํารองทางอิเล็กทรอนิกสท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค และ ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  
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ระยะเวลาดําเนินการ 

 • ปงบประมาณ 2567 ดําเนินการปรับปรุงระบบยื่นคํารองทางอิเล็กทรอนิกส 3 ระบบ ดังน้ี (1) ระบบยื่นคํารอง

บังคับคดีแพง (2) ระบบยื่นคําขอรับชําระหน้ีบังคับคดีลมละลาย และ (3) ระบบยื่นคําขอรับเงินผานบัญชี

ธนาคาร (คดีลมละลาย)  

• ปงบประมาณ 2568 ดําเนินการปรับปรุงระบบยื่นคํารองทางอิเล็กทรอนิกส 2 ระบบ ดังน้ี (1) ระบบยื่นคํา

ขอรับชําระหน้ีฟนฟูกิจการของลูกหน้ี และ (2) ระบบยื่นคํารองขอไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดี 

ความเสี่ยงของโครงการ 

 • การไมยอมรับในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาชวยในการทํางาน สงผลใหเกิดการตอตานจากบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

• บุคลากรท่ีเก่ียวของไมใหความรวมมือในการกําหนดเง่ือนไข การทํางานใหกับซอฟตแวรกระบวนการทํางาน

อัตโนมัติ  

• ความลาชาในการดําเนินการวาจางบริษัทเพ่ือพัฒนากระบวนการดังกลาว 

• การไดรับความรวมมือจากหนวยงานภายนอกกรมฯ ในการใหความรวมมือการเช่ือมโยงขอมูล 
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โครงการท่ี 1.3 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานบังคับคดีลมละลายทางอิเลก็ทรอนิกส  

หลักการและเหตุผล 

งานคดีลมละลายเปนงานท่ีมีกระบวนการท่ียาวนานและซับซอน เน่ืองจากคดีลมละลายเปนคดีท่ีตองมีการ

เก่ียวพันกับทรัพยสินของบุคคลหลายฝายหลักจากการตัดสินของศาลใหลูกหน้ีเปนบุคคลลมละลาย โดยท่ีกรมบังคับคดี

จะตองเขาไปเก่ียวของกับการรวบรวมทรัพยของลูกหน้ี การไกลเกลี่ยทรัพยใหกับเจาหน้ีท่ีอาจมีจํานวนมากในบางคดีให

ไดอยางยุติธรรม  การชวยเหลือลูกหน้ีอยางตอเน่ืองเพ่ือใหสามารถยังคงดํารงชีพหรือดําเนินงานทางธุรกิจอยูไดอยาง

พอควรจนสามารถชําระหน้ีไดครบถวน 

งานท่ีซับซอนดังกลาวสงผลใหกระบวนการทางคดีมีสํานวนสาขาท่ีมากมายและมีวิธีการดําเนินงานท่ีแตกตาง

กันในแตละสาขา เชน สํานวนคําขอรับชําระหน้ี สํานวนทวงหน้ี สํานวนรองขัดทรัพย สํานวนปฏิบัติตามสัญญา สํานวน

เพิกถอนการโอนหรือการกระทํา สํานวนหักกลบลบหน้ี สํานวนรองขอกันสวน เปนตน โดยท่ีแตละสํานวนมีระยะเวลาใน

การดําเนินงานท่ีแตกตางกัน มีผูท่ีเก่ียวของในการยื่นคํารองท่ีไมเหมือนกัน มีการอนุมัติตัดสินในหนาท่ีของบุคลากรใน

กรมฯ ท่ีแตกตางกัน มีความเก่ียวพันกับทรัพยในวิธีท่ีแตกตางกัน และมีเอกสารประกอบการพิจารณาท่ีหลากหลาย  

ทรัพยของลูกหน้ีท่ีอยูในคดีลมละลายมีความหลากหลายท้ังในมิติของทรัพยท่ีจับตองไดและทรัพยท่ีจับตอง

ไมได เชน เงินสดและเงินในบัญชีธนาคาร เปนตน ทรัพยท่ีมีมูลคาไมแนนอน เชน หุนในตลาดหลักทรัพย เปนตน ทรัพย

ชนิดใหมท่ีเกิดข้ึนตามเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไป เชน เงินสกุลดิจิทัล เปนตน ทรัพยท่ีขอมูลตนทางมีความพรอมและทรัพยท่ี

ยังไมมีความพรอมในรายละเอียดในการแลกเปลี่ยนขอมูล เชน ขอมูลบัญชีจากธนาคารและขอมูลท่ีดิน เปนตน ทรัพยท่ี

มีมูลคาข้ึนกับผลการขายท่ีมีการทักทวงได เชน ท่ีดิน ท่ีอยูอาศัย และอาคารสํานักงาน เปนตน 

ความซับซอนของสํานวนคดีและทรัพยท่ีเก่ียวของจะสงผลตอการดําเนินงานทางการเงินและการบัญชีในการ

ติดตามทรัพยสินจากลูกหน้ีและเฉลี่ยทรัพยสินไปสูเจาหน้ี ท่ีสามารถมีการยื่นคํารองและปรับเปลี่ยนไดอยางตอเน่ืองใน

ระยะเวลาอันยาวนาน โดยท่ีทรัพยสินบางชนิดมีการถือครองโดยตรงโดยลูกหน้ี บุคคล หรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวของ ในขณะ

ท่ีทรัพยหลายประเภทมีการดูแลโดยสถาบันการเงินท้ังภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งการจัดการทรัพยเหลาน้ีสวนใหญ

จะตองถูกนําไปขายทอดตลาดใหเปนมูลคาทางการเงินกอนจะนําไปเฉลี่ยเปนทรัพยสินใหเจาหน้ีได 

ความซับซอนดังกลาวจะสงผลตอการพัฒนาระบบสารสนเทศ ท่ีจําเปนตองมีรูปแบบในการทํางานท่ีสะดวกตอ

ผูใชงาน ท้ังผูใชงานภายในกรมบังคับคดีท่ีอาจมีความเช่ียวชาญในบางสํานวนสาขาหรือในบางข้ันตอน และผูใชงาน

ภายนอกกรมบังคับคดีท่ีอาจไมมีความเขาใจในกระบวนการของคดีลมละลายมากนัก ดังน้ันการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพ่ือการจัดการสารสนเทศในคดีลมละลายจึงตองอาศัยผลการพิจารณาคัดเลือกและปรับปรุงในกระบวนการทํางานแบบ 

Re-Engineering กอน เพ่ือนําผลของการปรับปรุงกระบวนการท่ีเหมาะสมตอการนําไปพัฒนาระบบสารสนเทศและ

นําไปใชงานในระบบสารสนเทศอยางมีประสิทธิผล   

อยางไรก็ดี ระบบงานบังคับคดีลมละลายทางอิเล็กทรอนิกสท่ีใชงานอยูในปจจุบันไดมีการรวบรวมขอมูลคดี

ลมละลายท่ีมาจากคําสั่งศาลลมละลายท้ังหมดตั้งแตเริ่มใชงานระบบเปนตนมา ระบบไดรวบรวมขอมูลสํานวนกลางเพ่ือ

การเดินหมายศาลไปยังบุคคลท่ีเก่ียวของในคดี และรวบรวมขอมูลทรัพยสินท่ีไมซับซอนเพ่ือใชในการตรวจคําขอรบัชําระ

หน้ีและการประชุมเจาหน้ีในครั้งแรก แตเพ่ือความสมบูรณในปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิผลและเปน

รูปแบบตอการจัดเก็บในระบบสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ ระบบงานบังคับคดีลมละลายทางอิเล็กทรอนิกสจึงควรมี

การพัฒนาเพ่ิมเติมและปรับปรุงใหเปนไปตามกระบวนการใหมของการทํา Re-Engineering  

นอกจากน้ี กรมบังคับคดีมีระบบสารสนเทศภายในอ่ืน ๆ ท่ีมีขอมูลท่ีสามารถเช่ือมตอและแลกเปลี่ยนกับ

ระบบงานบังคับคดีลมละลายทางอิเล็กทรอนิกสไดเพ่ือการสนับสนุนขอมูลระหวางกัน เชนระบบงานบังคับคดีแพงทาง
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อิเล็กทรอนิกส ระบบงานฟนฟูทางอิเล็กทรอนิกส เปนตน รวมท้ังความพรอมของสถาบันทางการเงินภายนอกท่ีมีระบบ

สารสนเทศท่ีพรอมจะแลกเปลี่ยนขอมูลสูกระบวนการในคดีลมละลายผาน API หรือ Web Services ใหเปนการทํางาน

อยางอัตโนมัติระหวางระบบ เพ่ือการไดประโยชนรวมกันระหวางกรมฯ สถาบันทางการเงิน เจาหน้ี และลูกหน้ี รวมท้ัง

หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของท้ังในมิติผูใหและผูรับขอมูล เชน ศาลลมละลาย สํานักงานตรวจคนเขาเมือง เปนตน ดังน้ัน

การบูรณาการของระบบงานบังคับคดีลมละลายทางอิเล็กทรอนิกสรวมกับระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ จึงเปนอีกสวนงานท่ี

สําคัญท่ีจะตองถูกนํามาพัฒนาเพ่ิมเติมใหกับระบบงานบังคับคดีลมละลายทางอิเล็กทรอนิกสปจจุบัน 

วัตถุประสงค 

 • เพ่ือปรับปรุงระบบงานบังคับคดีลมละลายทางอิเล็กทรอนิกสใหรองรับการปรับปรุงกระบวนการทํางานแบบ 

Reengineering 

• เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบงานบังคับคดีลมละลายทางอิเล็กทรอนิกสใหเปนอัตโนมัติและสะดวกตอผูมีสวนไดเสยี 

เชน ลูกหน้ี เจาหน้ี และบุคลากรภายในกรม 

• เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบงานบังคับคดีลมละลายทางอิเล็กทรอนิกสใหมีรองการยื่นคํารองในคดีแบบ Online ท่ี

หลากหลายมากข้ึน  

• เพ่ือปรับปรุงระบบงานบังคับคดีลมละลายทางอิเล็กทรอนิกสใหรองรับทรัพยรูปแบบปจจุบัน 

เปาหมายโครงการ 

 • ไดระบบงานบังคับคดีลมละลายทางอิเล็กทรอนิกสท่ีมีการพัฒนาเพ่ิมเตมิในกระบวนการยื่นคาํรอง e-Filing เพ่ือ

เพ่ิมความสะดวกใหประชาชนและหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ 

• ไดระบบงานบังคับคดีลมละลายทางอิเล็กทรอนิกสท่ีมีการพัฒนาเพ่ิมเติมในกระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูลกับ

หนวยงานภายนอกเพ่ือใหเกิดกระบวนการทํางานอยางอัตโนมัติ เชน การจายเงินแบบอัตโนมัติใหกับลูกหน้ีและ

เจาหน้ี 

• ไดระบบงานบังคับคดีลมละลายทางอิเล็กทรอนิกสท่ีมีการพัฒนาเพ่ิมเติมหลังการทํา Re-Engineering ใน

กระบวนการทํางานดานสํานวนสาขา กระบวนการจัดการทรัพยและกระบวนการดานการเงินการบัญชีเพ่ือ

ทรัพยในรูปแบบใหม 

• ไดระบบงานบังคับคดีลมละลายทางอิเล็กทรอนิกสท่ีมีการปรับปรุงหนาจอการใชงานท่ีสะดวกตอผูใชงานตาม

แนวทางการออกแบบประสบการณผูใช/สวนติดตอผูใช (User Experiences/User Interface, UX/UI)  

ความสอดคลองกับการสนบัสนุนยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรดานดิจิทัลของกรมบังคับคด ี

 ยุทธศาสตรท่ี 1 เสรมิสรางนวัตกรรมการบริการงานบังคับคดีอยางมีประสิทธิผล บูรณาการระบบงานดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล ครอบคลุมทุกภารกิจ 

กิจกรรม 

 • จัดตั้งคณะกํากับการปรับโครงสรางกระบวนการทํางานแบบ Re-engineering  ในคดีลมละลาย ท่ีประกอบดวย 

ผูเช่ียวชาญในคดีลมละลาย ผูเช่ียวชาญดานการเงินการบัญชี ผูมีวิสัยทัศนดานเทคโนโลยีดิจิทัล และผูเช่ียวชาญ

ดานการปรับปรุงกระบวนการทํางาน  

• จัดตั้งคณะทํางานปรับโครงสรางกระบวนการทํางานแบบ Re-engineering  ในคดีลมละลาย ท่ีประกอบดวย 

ผูแทนเจาพนักงานพิทักษทรัพยจากกองลมละลาย 1-6 ผูแทนจากกองติดตามและเฉลี่ยทรัพย ฯ ผูแทนจากกอง
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บริหารการคลัง ผูแทนจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผูแทนจากกองพัฒนาระบบการบังคับคดี 

ฯ และผูแทนจากองคกรภายนอกท่ีเก่ียวของ และจัดใหคณะทํางานน้ีเปน Product Owner ในการรวมทํางาน

กับผูพัฒนาระบบสารสนเทศ 

• วิเคราะหกระบวนการทํางานของคดีลมละลาย เพ่ือบงช้ีขอผิดพลาด ความลาชา ท่ีเกิดข้ึนจากข้ันตอนภายใน

กระบวนการทํางานของคดีลมละลาย ท้ังกระบวนการท่ีใชระบบสารสนเทศในปจจุบัน และกระบวนการทํางาน

อ่ืนท่ียังไมอยูในระบบสารสนเทศ เชนการลดความซ้ําซอนบางข้ันตอนท่ีตองทําท้ังในระบบสารสนเทศและนอก

ระบบสารสนเทศ, การลดการใชกระดาษในข้ันตอนท่ีใชเทคโนโลยีดิจิทัลแทนได 

• วิเคราะหกระบวนการทํางานขามระหวางหนาท่ีการทํางาน เพ่ือการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหลาย

หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน ระหวางกระบวนการทางกฎหมายและกระบวนการทางการเงินการบัญชี ระหวาง

กระบวนการการจัดการทรัพยและกระบวนการการขายทรัพย ระหวางคดีลมละลายและคดีแพง เปนตน เพ่ือมุง

สูความสําเร็จและความพอใจของการใหบริการผูมีสวนเก่ียวของ 

• ตรวจหาชองวาง (Gap) ในข้ันตอนท่ีไมจําเปน และเสาะหาเทคโนโลยีดิจิทัล หรือแนวปฏิบัติท่ีจะใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล ใหเขามาสนับสนุนเพ่ือลดข้ันตอน ความผิดพลาด หรือระยะเวลาในการทํางาน เชนการใช Digital 

Signature, การทํา Double Authentication ในการยืนยันตัวตนในข้ันตอนท่ีสําคัญ เปนตน   

• ออกแบบกระบวนการใหมโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุนการทํางาน เพ่ือตัดชองวางของปญหา ความ

ผิดพลาดหรือระยะเวลาในการทํางาน รวมท้ังการปรับเปลี่ยนหนาจอของระบบใหเปนไปตามแนวทาง User 

Experiences / User Interface (UX/UI)  

• จัดเตรียมแผนการสํารองขอมูลคดีลมละลาย และระบบงานบังคับคดีลมละลายทางอิเล็กทรอนิกส ใหสามารถ

ดําเนินการในอยางตอเน่ืองแมในสถานการณไมปกติ (Business Continuity Management, BPM) 

• จัดหาผูรับเหมาในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศดีลมละลาย 

• กํากับและติดตามการพัฒนาปรับปรุงระบบงานบังคับคดีลมละลายทางอิเล็กทรอนิกสท่ีเก่ียวของกระบวนการ

ใหม  

• ทดสอบและตรวจรับระบบงานบังคับคดีลมละลายทางอิเล็กทรอนิกส 

• เริ่มใชงานระบบงานบังคับคดีลมละลายทางอิเล็กทรอนิกสตามกระบวนการทํางานใหม  

งบประมาณโครงการ  

 • ป 2567 จํานวน 40,000,000 บาท 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 • ไดระบบสารสนเทศงานคดีลมละลายท่ีมีการพัฒนาเพ่ิมเติมในสวนของการจัดการทรัพยท่ีหลากหลายรูปแบบ 

• ไดระบบสารสนเทศงานคดีลมละลายท่ีมีการพัฒนาเพ่ิมเติมในสวนของการจัดการเงินและการบัญชีใหสามารถ

ทํางานอัตโนมัติได 

• ไดระบบสารสนเทศงานคดีลมละลายท่ีมีการพัฒนาเพ่ิมเติมใหรองรับการยื่น e-Filing ใหมากข้ึนและสะดวกตอ

บุคคลภายนอกมากข้ึน 

• ไดกระบวนการใหมท่ีปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลในการทํางานเชน ลดเวลา ลดความ

ผิดพลาด เพ่ิมปริมาณท่ีสําเร็จตอหน่ึงชวงเวลา หรือ เพ่ิมความพอใจของผูรับบริการ เปนตน 

• ไดกระบวนการใหมท่ีประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการเพ่ิมประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 • กรมไดรับขอมูลในคดีลมละลาย ท้ังขอมูลสํานวนคดี ขอมูลทรัพย และขอมูลการเงินการบัญชี ท่ีมีการบูรณาการ

รวมกันระหวางขอมูลจากระบบงานบังคับคดีลมละลายทางอิเล็กทรอนิกสและจากระบบสารสนเทศอ่ืนท้ัง

ภายในกรม ฯ และภายนอกกรมบังคับคดี  

• กรมไดปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานคดีลมลายใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีข้ึนอยางตอเน่ือง 

(Business Improvement) ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

•  กรมเพ่ิมชองทางการใหบริการผูท่ีเก่ียวของทางคดี ใหสามารถติดตอใหขอมูลกับกรม ฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลมากข้ึน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 • ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนหนวยงานหลัก ในการจัดหาและกํากับผูพัฒนาระบบงานบังคับ

คดีลมละลายทางอิเล็กทรอนิกส ใหสามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาประยุกตการทํางานในกระบวนการคดี

ลมละลายไดตาม กระบวนการปรับปรุงใหม 

• กองบังคับคดีลมละลาย 1-6 และกองติดตามและเฉลี่ยทรัพยสินในคดีลมละลาย เปนหนวยงานหลักในการ

ปรับปรุงกระบวนการทํางานคดีลมละลาย ใหความตองการดานกระบวนการทํางานคดีลมละลายแกผูพัฒนา

ระบบงานบังคับคดีลมละลายทางอิเล็กทรอนิกส และรวมมือกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

การกํากับผูพัฒนาระบบงานบังคับคดีลมละลายทางอิเล็กทรอนิกสใหพัฒนาระบบสารสนเทศใหเปนไปตาม

กระบวนการทํางานใหม  

ระยะเวลาดําเนินการ 

 

 

• ปงบประมาณ  2567-2568 

• ปงบประมาณ  2567 การปรับปรุงกระบวนการทํางานแบบ Re-engineering กับกระบวนการทํางานการ

จัดการทรัพย สํานวนสาขา การเงินและบัญชี และการยื่นคํารองทางอิเล็กทรอนิกส  

• ปงบประมาณ  2567-2568 การพัฒนาและปรับปรุงระบบงานบังคับคดีลมละลายแบบ Re-engineering กับ

กระบวนการจัดการทรัพย สํานวนสาขา การเงินและบัญชี และการยื่นคํารองทางอิเล็กทรอนิกส 

ความเสี่ยงของโครงการ 

 • การไมยอมรับในการเปลี่ยนแปลงจากกระบวนการทํางานเดิม ท่ีจะสงผลใหเกิดการตอตานในการใชระบบ

สารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึน การทําความเขาใจ, การช้ีใหเห็นประโยชนและการอบรม ในกระบวนการใหมและระบบ

สารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึน จะชวยลดความเสี่ยงลงได  

• การพัฒนาระบบสารสนเทศลาชาหรือไมเปนไปตามความตองการของกรมฯ  

o การพัฒนาระบบสารสนเทศตองมีการกําหนดขอบเขตงานจากการทํา Re-Engineering ใหชัดเจนกอน

เริ่มการพัฒนา เพ่ือการมุงเปาสูความสําเรจ็ ในขณะท่ีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานท่ีเกิดข้ึนระหวาง

การพัฒนาควรถูกนําไปใหความตองการหลังจากโครงการ 

o กระบวนการทํางานท่ีซับซอนเกินความจําเปนและกระบวนการทํางานท่ีไมมีขอสรุปในข้ันตอนท่ีชัดเจน 

ไมควรถูกนํามาพัฒนาลงในระบบสารสนเทศ เพ่ือลดปญหาความผิดพลาดจากการใชระบบสารสนเทศ

และการไมใหความรวมมือในการใชระบบสารสนเทศ 
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โครงการท่ี 1.4 โครงการประชาสัมพันธสรางการรับรูและการบูรณาการรวมกันกบัผูมีสวนไดสวนเสีย 

หลักการและเหตุผล 

กรมบังคับคดีมีภารกิจหลัก คือ การบริการงานดานการบังคับคดี ปจจุบัน รูปแบบการปฏิบัติงานและการใหบริการ

ประชาชน มีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณของประเทศ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และมีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมา

ประยุกตใชกับงานดานการบังคับคดี กรมบังคับคดีมีจํานวนระบบสารสนเทศและโปรแกรมขนาดเล็กใชงานเพ่ือสนับสนุน

การปฏิบัติงานจํานวนมาก เพ่ือสนับสนุนงานตามภารกิจ และมีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน รวมถึงการปรับปรุงระบบ

สารสนเทศอยางตอเน่ือง ดังน้ัน การสื่อสารใหคนในองคกร ผูมีสวนไดสวนเสีย และประชาชนรับทราบขอมูลกระบวนการ

ทํางานตาง ๆ รวมถึงรูปแบบการใหบริการโดยเฉพาะกระบวนการใหม และรูปแบบการใหบริการรูปแบบใหม ถือเปนปจจัย

สําคัญในการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ และชวยใหเกิดการรับรูในเชิงองคกรท้ังการปฏิบัติงานและการใหบริการ สงผล

ใหเกิดภาพลักษณท่ีดี การปฏิบัติงานและการใหบริการสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน สรางความสัมพันธท่ีดีใหกับ

ท้ังเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน และประชาชนผูรับบริการ เพ่ือใหเกิดการรับรูขอมูลการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงท้ังในเชิง

การปฏิบัติงานและการใหบริการประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย จึงจําเปนตองมีการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารตาง ๆ 

เชิงรุก โดยเนนการใชสื่อดิจิทัลเพ่ือการประชาสัมพันธใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายแตละกลุม 

วัตถุประสงค 

 • เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร กิจกรรมตาง ๆ ของกรมบังคับคดี 

• เพ่ือเพ่ิมชองทางการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ท่ีเหมาะสมกับแตละกลุมเปาหมาย 

• เพ่ือสรางความรวมมือในการปฏิบัติงานดานการบังคับคดี  

เปาหมายโครงการ 

 • มีสื่อดิจิทัลเพ่ือเผยแพรขอมูลแกบุคลากรภายในกรมบังคับคดีและผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ  

ความสอดคลองกับการสนับสนุนยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรดานดิจิทัลของกรมบังคับคดี 

 ยุทธศาสตรท่ี 1  เสริมสรางนวัตกรรมการบริการงานบังคับคดีอยางมีประสิทธิผล บูรณาการระบบงานดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล ครอบคลุมทุกภารกิจ  

กิจกรรม 

 • วางแผนและกําหนดขอบเขตการประชาสัมพันธ 

• กําหนดกลุมเปาหมาย และสื่อดิจิทัลท่ีจะใชเพ่ือการประชาสัมพันธในแตละกลุม 

• กําหนดรูปแบบวิธีการประชาสัมพันธ กิจกรรมประชาสัมพันธ 

• กําหนดเน้ือหา และ ระยะเวลาในการประชาสัมพันธในแตละกลุมเปาหมาย  

• เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร กิจกรรมตาง ๆ 

• ประเมินผล การประชาสัมพันธในแตละกลุมเปาหมาย 
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งบประมาณโครงการ 

 งบดําเนินการ ป พ.ศ. 2566-2568 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 • จํานวนประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขารวมกิจกรรมหรือมีการใชงานระบบสารสนเทศของกรมบังคับคดี

เพ่ิมข้ึน 

• ประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียมีการรับรูการดําเนินงานของกรมบังคับคดีและมีความพึงพอใจในการรับทราบ

ขอมูลขาวสารและเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของกรมบังคับคดี เพ่ิมข้ึน 

• ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมอยูในระดับดี (4 จาก 5) 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 • ทําใหเกิดการรับรูขอมูล ขาวสารท่ีท่ัวถึงและเปนปจจุบัน 

• ทําใหการปฏิบัติงานและการใหบริการสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

• สามารถสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกรได 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 กลุมงานประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานุการกรม สาํนักงานพัฒนาระบบ และศูนยเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 ทุกปงบประมาณ เพ่ือความตอเน่ือง 

ความเสี่ยงของโครงการ 

 • ไมไดรับงบประมาณในการจดักิจกรรม  

• ไมมีความตอเน่ืองของกิจกรรม 
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โครงการท่ี 1.5 โครงการพัฒนาระบบงานบังคับคดีแพงใหรองรับการทําบัญชีรับจายอัตโนมัติ  

หลักการและเหตุผล 

กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจเก่ียวกับการบังคับคดีแพง คดีลมละลาย และการฟนฟูกิจการของ

ลูกหน้ีตามคําสั่งศาล การชําระบัญชีตามคําสั่งศาล การวางทรัพย และการประเมินราคาทรัพยสิน โดยดําเนินการยึด 

อายัด จําหนายทรัพยสิน รวบรวมทรัพยสินของลูกหน้ีในคดีลมละลาย ตลอดจนกํากับการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี 

เพ่ือใหเจาหน้ีและผูมีสวนไดเสีย ไดรับชําระหน้ีจากลกูหน้ีอยางเปนธรรม รวมท้ังการไกลเกลี่ยขอพิพาทในช้ันบังคับคดี

หรือหลังการบังคับคดี โดยในสวนของกระบวนการบังคับคดีแพง กรมบังคับคดีไดพัฒนาระบบตั้งแตป พ.ศ. 2541 ซึ่ง

ระบบเดิมเปนการทํางานโดยเจาหนาท่ีตองดําเนินการกรอกขอมูลเพ่ือใหไดขอมูลหน้ีมาทําบัญชี ตั้งแตกระบวนการ

บันทึกหมายบังคับคดี นิติกรสั่งคิดหน้ี นักบัญชีกรอกหน้ี เพ่ือนําเขาสูกระบวนการประมวลผลถัดไป จนถึงกระบวนการ

สิ้นสุด แตเน่ืองจากกระบวนการดานการบัญชี มีท้ังกระบวนการท่ีคูความติดตอขอทราบยอดหน้ี กระบวนการคิดหน้ี 

คิดคาธรรมเนียมเพ่ือถอนการยึด/การอายัดทรัพย กระบวนการจัดทําบัญชีแสดงการรับจายเงิน ซึ่ง มีข้ันตอนยอยแยก

รายละเอียดตามทรัพยผูเก่ียวของมากกวา 100 case ข้ึนไป โดยในป 2564 กรมบังคับคดี ไดพัฒนาระบบ e-Filing ให

ผูมีสวนไดเสีย ยื่นคํารองทางอิเล็กทรอนิกสสงผลใหปริมาณคดี ท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินการ จากเดิมป 2563 – 2564 

โดยเฉพาะอยางยิ่งคดีอายัดทรัพย ประเภทท่ีเปนตัวเงิน ตองทําบัญชีทุกคดีทุกเดือน ซึ่งปริมาณคดีท่ีตองจัดทําบัญชี 

รวมตั้งแตป 2560 ถึง ปจจุบัน 30 พฤศจิกายน 2564 มีจํานวน 1,811,200 อายัด จํานวน 1,501,130 คดี มีอัตรา

เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 411 อัตรา ท่ัวประเทศ นับเปนคดีตอคนท่ีตองดําเนินการเฉลี่ย 3,652.3 คดี/คน ซึ่งอัตรา

บุคลากรมีเทาเดิม กรมบังคับคดีจึงหาแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือใหสามารถรองรับคดีท่ีเกิดจํานวนมากโดยนําแนวคิด 

Process Automation มาปรับใชโดยปรับกระบวนการใหเปนอัตโนมัติมากข้ึน ซึ่งกระบวนการจัดทําบัญชีแสดง

รายการรับจาย การคิดหน้ี การคิดคาธรรมเนียมถอน ถึงแมจะม ีcase และเง่ือนไขจํานวนมากท่ีมีความซับซอน ตามขอ

กฎหมายแตสามารถปรับกระบวนการเปน Automation ได เพ่ือใหสามารถผลักดันเงินออกสูระบบเศรษฐกิจไดอยาง

รวดเร็ว และเปนการปรับกระบวนการตั้งแตตนนํ้าจนถึงปลายนํ้าไดอยางสมบูรณ ลดปริมาณคดีดานทําบัญชี และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริการประชาชน ดังน้ัน จึงพัฒนาระบบงานบังคับคดีแพงเพ่ือใหรองรับการทําบัญชีรับ

จายอัตโนมัติ ท่ีสามารถจัดการขอมูลและประมวลผลจนจบกระบวนการดวยระบบแบบอัตโนมัติ ซึ่งพัฒนาจากระบบ

เดิมเพ่ือแกไขปญหาและลดภาระของเจาหนาท่ีในข้ันตอนการทํางาน เจาหนาท่ีสามารถสอบถามขอมูลบัญชี จากการ

ประมวลผลอัตโนมัติ การประมวลผลหน้ีคงเหลือ การบันทึกตรวจสอบความถูกตองของบัญชี และแกไขขอมูล กรณี

ขอมูลไมถูกตอง และอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน ประชาชนสามารถตรวจสอบ คนในคดี สอบถามหน้ีคงเหลือ 

หรือขอคิดบัญชีผานระบบ และติดตามสถานะผลคํารองตาง ๆ ไดสะดวกข้ึนผานทางเว็บไซตหรือการแจงเตือนผาน

อีเมล รวมถึงชวยลดระยะเวลาในการติดตอราชการ 

วัตถุประสงค 

 • เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานบังคับคดีแพง ดานการทําบัญชีและการคํานวณหน้ี 

• เพ่ือลดระยะเวลา และข้ันตอนในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี โดยปรับระบบเปน Process Automation  

• เพ่ืออํานวยความสะดวกใหประชาชน สามารถเขาสอบถามหน้ีคงเหลือ หรือขอคิดบัญชี ผานระบบได 
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เปาหมายโครงการ 

 • กรมบังคับคดีมีระบบงานบังคับคดีแพง ดานการทําบัญชีและการคํานวณหน้ีท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการ

ปฏิบัติงานและบริการประชาชนใหมีความสะดวก รวดเร็ว  

• กรมบังคับคดีมีระบบงานบังคับคดีแพง ดานการทําบัญชีและการคํานวณหน้ีท่ีมีความถูกตอง และแมนยํา  

ความสอดคลองกับการสนับสนุนยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรดานดิจิทัลของกรมบังคับคด ี

 ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางนวัตกรรมการบริการงานบังคับคดีอยางมีประสิทธิผล บูรณาการระบบงานดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล ครอบคลุมทุกภารกิจ  

กิจกรรม 

 • จัดเตรียมราง TOR พรอมแตงตั้งคณะกรรมการ เพ่ือดําเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 

• ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารความตองการ (SRS) และเอกสารการออกแบบระบบ (SDS) 

• ดําเนินการตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรม (UAT)  

• จัดอบรมการใชงานระบบใหกับบุคลากรท่ีเก่ียวของ เพ่ือเตรียมความพรอมกอนใชงานจริง 

งบประมาณโครงการ 

 ป 2566 จํานวน 8,000,000 บาท 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 • ไดระบบสารสนเทศงานบังคับคดีแพงท่ีมีการพัฒนาในสวนของการจัดการเงินและการบัญชีใหสามารถทํางาน

อัตโนมัติได 

• ไดกระบวนการใหมท่ีปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลในการทํางาน เชน ลดเวลา ลดความ

ผิดพลาด เพ่ิมปริมาณท่ีสําเร็จตอหน่ึงชวงเวลา หรือ เพ่ิมความพอใจของผูรับบริการ เปนตน 

• ไดกระบวนการใหมท่ีประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการเพ่ิมประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 • กรมบังคับคดีมีระบบงานบังคับคดีแพง ดานการทําบัญชีและการคํานวณหน้ีท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการ

ปฏิบัติงานและบริการประชาชนใหมีความสะดวก รวดเร็ว 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 • ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ  2566 

ความเสี่ยงของโครงการ 

 • ความลาชาในการดําเนินการวาจางบริษัทเพ่ือพัฒนาระบบ 

• การไมยอมรับในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาชวยในการทํางาน สงผลใหเกิดการตอตานจากบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
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โครงการท่ี 1.6 โครงการปรับปรุงระบบการจัดการสํานวนคดีและองคความรู  (Case and Knowledge 

Management System: CKMS) 

หลักการและเหตุผล 

การจัดการงานบังคับคดี ท้ังในสวนคดีลมละลาย และคดีแพง งานไกลเกลี่ยขอพิพาท และงานฟนฟูกิจการของ

ลูกหน้ี มีการใชเอกสารสํานวนคดีในทุกข้ันตอน ซึ่งไดมีการจัดสแกนเอกสารท่ีเก่ียวของกับสํานวนคดีเขาระบบท่ีเก่ียวของ 

เชน จัดเก็บเขาระบบงานบังคับคดีลมละลาย ระบบงานบังคับคดีแพง ระบบงานฟนฟูกิจการของลูกหน้ี เปนตน มาอยาง

ตอเน่ือง แตยังมีเอกสารสํานวนคดีท่ีอยูในรูปแบบกระดาษจํานวนมาก อันเกิดจากการบังคับคดีในอดีต แตยังไมหมดอายุ

ความ จึงตองมีการจัดเก็บเอกสารสํานวนคดีไวอยางนอย 10 ป ตามกฎหมาย กรมบังคับคดี ไดเชาพ้ืนท่ีในการจัดเก็บ

สํานวนคดี ท่ีมีปริมาณเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง เชน เอกสารคํารอง คําขอ สํานวนในคดี ประกาศเจาพนักงานพิทักษทรัพย 

รวมถึงขอตกลง กฎเกณฑ กฎหมายท่ีเก่ียวของ และเอกสารประกอบในข้ันตอนตาง ๆ มีความคาดหวังในการปรับปรุงระบบ

จัดเก็บสํานวนเดิม โดยเพ่ิมความสะดวกในการสืบคน สามารถระบุตําแหนงสถานท่ีจัดเก็บ ท่ีนําทางไปสูการนํามาใชงานได

ในทางปฏิบัติ ท้ังทางกายภาพ และการสืบคนขามระบบท่ีเก่ียวของ สามารถจัดทํารายงานสรุปปริมาณ แยกตามระบบหรือ

สถานท่ีจัดเก็บ แยกตามประเภท ระบบการแจงเตือนเพ่ือคัดเลือกเอกสารท่ีสามารถนําไปทําลายท่ีเปนไปตามกฎหมาย 

การจัดจางพัฒนาระบบ และการนําขอมูลเขา โดยมีฟงกชันการทํางาน ดังน้ี 

• การกําหนดขอมูลท่ีใชกํากับและอธิบายขอมูลหลักหรือกลุมของขอมูล Metadata สําหรับสืบคนหนังสือท่ีเก็บขอมูล

เก่ียวกับช่ือเอกสาร ขอมูลท่ีอธิบายโดยยอของเอกสาร 

• การประมวลผลของหนากระดาษจากการสแกน Capture หรือ อุปกรณอ่ืน ๆ เชน เครื่องพิมพ หรือ Optical 

character recognition (กระบวนการทางกลไกหรือทางอิเล็กทรอนิกสเพ่ือแปลภาพของขอความจากการเขียนหรือ

จากการพิมพ ไปเปนขอความท่ีสามารถแกไขไดโดยเครื่องคอมพิวเตอร) หรือมีการใชรวมกับ OMR Software  

• การติดตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส Indexing การเก็บตัว Track ท่ีเจาะจงของขอมูลแตมักจะมีรูปแบบท่ีซับซอนมากข้ึน

สําหรับการจัดหมวดหมู ใหผาน Metadata ดังน้ันการ Indexing ใหสามารถสืบคนไดอยางรวดเร็วในพ้ืนท่ีท่ีมีขนาด

ใหญจึงตองคํานึงถึงโครงสรางทาง Topology ของ Index ดวย 

• การคนหาขอมูล (Searching) โดย หัวขอ ผูแตง วันเวลาท่ีนําเขา  เน้ือหาภายในเอกสาร แสดงขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ ท่ีมี

การ Tag หรือหัวขอใกลเคียง  

• การนําขอมูลเขาและออก (Upload/Download) การจัดเก็บขอมูล (Storage) ในหลายรูปแบบเอกสาร สื่อ วิดิทัศน 

สื่อมัลติมีเดีย ภาพ โดยมีการบันทึกการนําเขา-ออก ของเอกสาร (Logging) 

• การควบคุมการเปลี่ยนแปลง (Versioning) โดยใหมีหมายเลขการเปลี่ยนแปลง หรือการกําหนดวันท่ีเปลี่ยนแปลง และ

จัดเก็บสํารองขอมูลดังเดิมไว เผื่อทําการเรียกคืนขอมูล หรือแกไขกลับ และเพ่ือใหรูถึงสถานะการเปลี่ยนแปลงของ

ขอมูล 

• การกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลเอกสาร (Security/Authorization) 

• จัดทําภาพเสมือนในการระบุตําแหนงการจัดเก็บเอกสาร 

• มีการจัดการเอกสารท่ีอยูในรูปแบบกระดาษ เช่ือมโยงระบุสถานท่ีจัดเก็บ  ระบุตําแหนงในการจัดเก็บ 

• มีชองทางการรับขอเสนอแนะจากผูใชงาน (Feedback) 

• การเช่ือมตอ สื่อสารกับระบบท่ีเก่ียวของ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเน้ือหา (Content) ท่ีมีการระบุท่ีมาของผูนําเขาขอมูลได 

(Trackable Links) จะใชงานรวมกับโปรแกรมอ่ืน ๆ (Integration) เพ่ือใหผูใชสามารถเรียกขอมูลท่ีมีอยูไดโดยตรง
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จากพ้ืนท่ีเก็บขอมูลของระบบการจัดการเอกสาร มีการเปลี่ยนแปลง และบันทึกการเปลี่ยนแปลง กลับไปยังระบบ

จัดการในรปูแบบของ New Version หรือมีการแชรซอฟตแวรเปนกลุมรวมกัน ซึ่ง Application บนมาตรฐานตาง ๆ 

วัตถุประสงค 

 • เพ่ือใหกรมบังคับคดี มีระบบในการจัดการเอกสารท่ีเก่ียวของกับงานบังคับคดีท้ังในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส และ

รูปแบบเอกสารกระดาษ  

• เพ่ือลดเวลา เพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว และความถูกตอง ในการสืบคน เอกสารประกอบการทําภารกิจงาน

บังคับคดี เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทําภารกิจงานบังคับคดี 

• เพ่ือความเปนระบบในการจัดเก็บเอกสารสํานวนและเอกสารท่ีเก่ียวของ ท้ังในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสและ

กระดาษ 

• เพ่ือติดตามการนําเขา-ออก ของเอกสารท่ีเก่ียวของกับงานบังคับคดีและมีการแจงเตือนเพ่ือทําลาย 

• เพ่ือจัดทําสถิติ รายงานปริมาณ การใชขอมูลจากเอกสารท่ีจัดเก็บจากระบบ 

เปาหมายโครงการ 

 • เพ่ือลดเวลา และอํานวยความสะดวก ในการคนหาเอกสารในการประกอบการทําภารกิจ  

• มีการจัดเก็บเอกสารอยางเปนระบบ ตรวจสอบการนําเอกสารเขา-ออก และปรับปรุงเอกสารได 

• จัดทําสถิติขอมูลเอกสารท่ีจัดเก็บประจําป 

ความสอดคลองกับการสนับสนุนยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรดานดิจิทัลของกรมบังคับคด ี

 ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางนวัตกรรมการบริการงานบังคับคดีอยางมีประสิทธิผล บูรณาการระบบงานดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล ครอบคลุมทุกภารกิจ  

กิจกรรม 

 • การจัดตั้งคณะทํางานพิจารณา จัดประเภท แบงหมวดหมูเอกสารท่ีจัดเก็บ กําหนดระดับสิทธิการเขาถึงขอมูล

เอกสาร สิทธิในการนําเขาและปรับปรุงขอมูลเอกสาร การโยกยายหรือทําลายเอกสาร  

• ข้ันตอนการตรวจสอบเอกสาร (Staging หรือ Approval) มีการตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร เน่ืองจาก

หากขอมูลผิดพลาดจะมีความยุงยากในการกลับมาแกไข อาจมีการกระจายงานสูกลุมบุคลากรท่ีมีความ

เช่ียวชาญในงาน ชวยตรวจสอบเอกสารกอนการจัดเก็บ 

• นําเน้ือหาเขาระบบ โดยการสแกน เอกสาร หรือการสรางเอกสารเพ่ิมเติมในระบบจัดเก็บ และเช่ือมโยงกับ

ระบบอ่ืนในเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

• ข้ันตอนการนําเน้ือหาไปจัดเก็บในระบบ หรือในสถานท่ีจัดเก็บ  ผูดูแลระบบอนุมัติ รวบรวมขอมูลข้ึนระบบ 

งบประมาณโครงการ 

 • ป 2568 จํานวน 4,000,000 บาท 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 • จํานวนเอกสารท่ีจัดเก็บในระบบมีปริมาณเพ่ิมข้ึน  
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• มีจํานวนการเขาใชระบบเพ่ิมข้ึน  

• ระดับความพึงพอใจในการใชระบบอยูในระดับดีข้ึนไป 

• เวลาท่ีใชในการสืบคน ลดลง 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 • กรมบังคับคดีมีระบบจัดเก็บเอกสารงานบังคับคดี 

• ลดเวลาในการสืบคนขอมูล 

• ลดคาใชจาย การใชทรัพยากรในการจัดเก็บเอกสาร หากสามารถทําลายเอกสารท่ีมีการจัดเก็บแลว ท้ิงได 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 งานจัดเก็บสํานวนคด ีและกองบรหิารทรัพยากรบุคคล 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ 2568 และมีการปรบัปรุงระบบอยางตอเน่ือง 

ความเสี่ยงของโครงการ 

 • บุคลากรมีภาระงานมาก อาจไมสามารถนําเอกสารเขาระบบ 

• ความลาชาในการนําขอมูลเอกสารเขาระบบ อาจตองจัดหาบุคลากร ซอฟตแวรและอุปกรณการสแกนเอกสารท่ี

สามารถเช่ือมตอกับระบบจัดเก็บโดยตรง   

• เอกสารไมครบถวน หรือไมทันตอความตองการ ทําใหไมมีการใชงานระบบ 
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โครงการท่ี 1.7 โครงการติดต้ังและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกระบวนการทํางานอัตโนมัติ 

หลักการและเหตุผล 

เทคโนโลยดีจิิทัลเปนเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนกระบวนการทํางานขององคกร เพ่ือใหบุคลากรในองคกรมีความสะดวก

ในการรวบรวมขอมูลเขาสูระบบสารสนเทศ และนําไปใชประกอบการตัดสินใจใหไดอยางนาเช่ือถือ โดยในปจจุบัน

เทคโนโลยีดิจิทัลไดมีการพัฒนายกระดับความสะดวกใหกับบุคลากร โดยจะมีโปรแกรมเขามาทํางานบนระบบสารสนเทศ

แทนบุคลากร ในลักษณะเหมือนมีหุนยนตเขามาปฏิบัติหนาท่ีแทนในกระบวนการทํางานท่ีไมจําเปนตองใชบุคลากรในการ

ตัดสินใจเบ้ืองตน เทคโนโลยีน้ีช่ือวา Robotics Process Automation (RPA) 

เทคโนโลยี Robotics Process Automation (RPA) เปนซอฟตแวรท่ีจะทํางานตามวิธีท่ีคนทํางานไดเคยทําไวตาม

ข้ันตอนของกระบวนการทํางานบนซอฟตแวรหรือระบบสารสนเทศ เสมือนเปนมนุษยทํางานปกติ โดยหุนซอฟตแวรน้ีจะ

สามารถทราบตําแหนงของสิ่งท่ีอยูบนหนาจอของซอฟตแวรหรือระบบสารสนเทศ สามารถเลือกกดปุมบนโปรแกรม 

สามารถหาเมนู สามารถเลือกดึงขอมูลบนหนาจอ และอ่ืน ๆ ท่ีเปนข้ันตอนท่ีบุคลากรเคยทํางานในกระบวนการท่ีจะ

กําหนดใหหุนซอฟตแวร RPA น้ันทําตาม  

ขอดีของหุนซอฟตแวรบนเทคโนโลยี Robotics Process Automation (RPA) คือจะทําใหองคกรสามารถไดผลของ

งานเร็วข้ึนและถูกตองกวาท่ีมนุษยเปนผูทํา เน่ืองจากหุนซอฟตแวรไมจําเปนตองมีการหยุดพักและไมมีการใชคียบอรดหรือ

เมาสอยางผิดพลาด ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินงานตามกระบวนการขององคกรสามารถลื่นไหลไปไดอยางรวดเร็ว มีความ

ยืดหยุนตอกฎเกณฑท่ีกําหนดใหหุนซอฟตแวรปฏิบัติ และตอบสนองตอผูขอบริการไดอยางรวดเร็ว และยังหมายถึงจะทําให

บุคลากรของกรมบังคับคดีไดลดเวลาในการทํางานกับงานซ้ํา ๆ และมีเวลาท่ีมากข้ึนในการทํางานท่ีซับซอน  

ตัวอยางของการประยุกตใชงาน RPA กับกระบวนการทํางานของกรมบังคับคดี มีดังเชน 

• การทํางานบน 2 ระบบสารสนเทศท่ียังไมมี API หรือ Web Service ท่ีสงตอระหวางขอมูลกัน โดยกรม ฯ 

ใชบุคลากรในการเลือกขอมูลบนหนาจอจากระบบสารสนเทศหน่ึงและนําขอมูลไปวางในหนาจอของอีก

ระบบสารสนเทศ โดยท่ีกรมสามารถใชซอฟตแวรหุนยนตในการทํางานแทนได เชน  

o การทํางานดานการเงินระหวางขอมูลคดีท่ีอยูในระบบสารสนเทศบังคับคดีลมละลายท่ีตอง

นําไปใชในงานการเงินของระบบสารสนเทศบังคับคดีลมละลายเดิม  

o การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผลการขายทรัพยจากขอมูลท่ีอยูในระบบสารสนเทศ หรือในไฟล 

Excel ไปสูระบบงานบังคับคดีแพงและระบบงานบังคับคดีลมละลาย เปนตน 

• การตรวจสอบขอมูลตามกฎเกณฑหรือระเบียบ จากขอมูลอ่ืนท่ีอยูบนหนาจอของระบบสารสนเทศน้ัน 

หรือระบบสารสนเทศอ่ืน กอนนําผลการตรวจสอบไปทําตามข้ันตอนบนระบบสารสนเทศท่ีแตกตางกัน

ตามผลของการตรวจสอบกฎเกณฑ โดยท่ีกรมสามารถใชซอฟตแวรหุนยนตในตรวจสอบกฎเกณฑและ

ดําเนินการตอหลังจากตรวจสอบกฎเกณฑแลว เชน 

o การสงขอมูลจากระบบ e-Filing ท่ียังไมไดมีการเช่ือมตอไปยังระบบสารสนเทศตนทางท่ีตองรับ

ขอมูลจากระบบ e-Filing ไปผานการตรวจสอบในเบ้ืองตน เชน เปนบุคคลท่ีมีทรัพยหรือถูก

อายัดทรัพยอยูในระบบสารสนเทศบังคับคดีแพงหรือไม โดยใหซอฟตแวรหุนยนตตรวจสอบ

ผานหนาจอคดีแพงเสมือนมีนิติกรตรวจสอบ กอนจะใหซอฟตแวรหุนยนตนําขอมูลจากระบบ 

e-Filing ท่ีตรวจสอบแลวสงตอไปใหระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวของตอไป 

o การตรวจสอบขอมูลของบุคลากรของกองบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีตองทํางานซ้ํา ๆ เชน การ

จายเงินเดือนรายเดือน การประเมินหรือการเลื่อนระดับรายปใหกับบุคลากรจํานวนมาก ท่ี
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สามารถใหซอฟตแวรหุนยนตตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจากระบบสารสนเทศอ่ืน หรือ 

ขอมูลจาก Excel กอนท่ีจะใหซอฟตแวรหุนยนตทําการเลือกผลอนุมัติในเบ้ืองตนใหกับกองการ

เจาหนาท่ี 

• การอานขอมูลจากแบบฟอรมกระดาษท่ีสแกนเก็บในรูปแบบไฟลภาพ ท่ี RPA จะบูรณาการกับเทคโนโลย ี

Optical Character Recognition (OCR) ในการดึงขอมูลตัวอักษรออกจากบางสวนของรูปภาพ ดังแสดง

เปนข้ันตอนในรูปท่ี 1.7.1 เพ่ือนําขอมูลไปบันทึกลงระบบสารสนเทศ เชน 

o การอานหมายศาล การอานเลขโฉนดท่ีดิน หรือการอานขอมูลจากแบบฟอรมอ่ืน ท่ีแบบฟอรม

ท่ีกรมไดรับอยูเปนประจํา ท่ีไมไดรับมาเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส แตตองการใหซอฟตแวร

หุนยนตอานขอความมาแปลงเปนขอมูลให 

 
รูปท่ี 1.7.1 ข้ันตอนของ RPA ในการดึงขอมูลท่ีเลือกไดจากเอกสารกระดาษท่ีถูกสแกนเปนรูปภาพ 

 

วัตถุประสงค 

 • เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึนดวยการทํางานอยางอัตโนมัติ 

• เพ่ือลดภาระงานของบุคลากรของกรม ฯ ในกระบวนการทํางานท่ีใหระบบคอมพิวเตอรสามารถทํางานแทนได 

• เพ่ือลดความผิดพลาดของการบันทึกขอมูล 

• เพ่ือประยุกตใชเทคโนโลยีอัตโนมัติ เขาสูกระบวนการทํางานของกรม ฯ และนําไปสูการปรับปรุงกระบวนการ

ทํางานอ่ืน ๆ ใหเปนไปอยางอัตโนมัติใหมากข้ึน 

เปาหมายโครงการ 

 • ไดระบบสารสนเทศท่ีสามารถสนับสนุนกระบวนการทํางานอัตโนมัต ิในงานท่ีเปนรูปแบบข้ันตอนท่ีแนชัด เชน 

- การอานขอมูลจากเอกสารกระดาษท่ีมีรูปแบบชัดเจน เชน โฉนดท่ีดิน 

- การบันทึกขอมูลจากขอมูลท่ีอยูในไฟล Excel ลงสูระบบสารสนเทศ ท่ีเปนกระบวนการซ้ํา ๆ  
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ความสอดคลองกับการสนับสนุนยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรดานดิจิทัลของกรมบังคับคด ี

 ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางนวัตกรรมการบริการงานบังคับคดีอยางมีประสิทธิผล บูรณาการระบบงานดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล ครอบคลุมทุกภารกิจ  

กิจกรรม 

 • นักเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรท่ีทํางานธุรกรรมขอมูล เขารับการอบรมเทคโนโลยี Robotic Process 

Automation (RPA) เพ่ือเรียนรูแนวทางการประยุกตใช RPA ในการลดภาระงานท่ีซ้ํา ๆ เดิม ใหเปนงานท่ีทําได

อยางอัตโนมัติ  

• วิเคราะหหากระบวนการทํางานท่ีมีข้ันตอนการทํางานจากเอกสารท่ียื่นในธุรกรรม และนําเขาระบบคอมพิวเตอรท่ี

เหมือนกัน  และสามารถปรับใหเปนข้ันตอนท่ีทําไดอยางอัตโนมัติ ดวยเทคโนโลยี RPA เชน การอานขอมูลบนใบ

โฉนดท่ีดิน เปนตน 

• จัดทําโครงการติดตั้งและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกระบวนการทํางานเอกสารอัตโนมัติ  

• จัดจางผูประกอบการท่ีมีความชํานาญในเทคโนโลยี RPA ในการอานขอมูลจากกระบวนการทํางานบนไฟลเอกสาร 

บนรูปภาพ หรือบนภาพวิดีโอ เปนตน 

• วิเคราะหหากระบวนการทํางานท่ีมีข้ันตอนการทํางานจากข้ันตอนการใชคอมพิวเตอรในการทํางานท่ีซ้ํากัน  และ

สามารถปรับใหเปนข้ันตอนท่ีทําไดอยางอัตโนมัติ ดวยเทคโนโลยี RPA เชน การบันทึกขอมูลจากไฟลลงระบบ

สารสนเทศ เปนตน 

• จัดทําโครงการติดตั้งและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกระบวนการทํางานบนระบบสารสนเทศอัตโนมัติ  

• จัดจางผูประกอบการท่ีมีความชํานาญในเทคโนโลยี RPA ในการบันทึกกระบวนการทํางานบนคอมพิวเตอรท่ีจะ

นําไปสูการทํางานอยางอัตโนมัติ 

งบประมาณโครงการ 

 งบประมาณโครงการรวมท้ังสิ้น จํานวน 8,000,000 บาท โดยแบงตามปงบประมาณ ดังน้ี 

• ป 2567 จํานวน 4,000,000 บาท 

• ป 2568 จํานวน 4,000,000 บาท 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 • ไดระบบสารสนเทศท่ีรองรับการทํางานอยางอัตโนมัติ  ไดอยางนอย 2 กระบวนการทํางาน 

• มีบุคลากรของกรมบังคับคดี ไมต่ํากวา 50 คนท่ีเขาใจเทคโนโลยี RPA เพ่ือนําไปประยุกตใชในอนาคตอันใกล 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 • กรมไดปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานใหเปนอัตโนมัติ และลดแรงงานลง 

• บุคลากรไดเกิดความเขาใจในการประยุกตใชหุนยนตเชิงซอฟตแวรในการทํางาน 

• กรมไดเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานท้ังในมิติของระยะเวลาการทํางานและความถูกตองของขอมูล 

• กรมไดนําเทคโนโลยีใหมเขามาสรางการปรับเปลี่ยนทางดิจิทัล (Digital Transformation)  
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หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 • ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเปนหนวยงานหลักในการทําความเขาใจในเทคโนโลยี Robotics 

Process Automation และกํากับการพัฒนาโครงการติดตั้งและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

กระบวนการทํางานอัตโนมัต ิ

• กองบังคับคดีแพง กองบังคับคดีลมละลาย หรือหนวยงานอ่ืนภายในกรมฯ ท่ีจะเปนหนวยงานผู กําหนด

กระบวนการท่ีตองการจะปรับเปลี่ยนใหเกิดการทํางานอัตโนมัติโดย RPA  

ระยะเวลาดําเนินการ 

 

 

• ปงบประมาณ  2566-2568 

• ปงบประมาณ  2566 พัฒนาบุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ และตัวแทนกองตาง ๆ ใหมีความเขาใจใน

เทคโนโลยีของ Robotics Process Automation 

• ปงบประมาณ  2567 จัดจางโครงการพัฒนาระบบพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกระบวนการทํางาน

อัตโนมัติกลุมท่ี 1 

• ปงบประมาณ  2568 จัดจางโครงการพัฒนาระบบพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกระบวนการทํางาน

อัตโนมัติกลุมท่ี 2 

ความเสี่ยงของโครงการ 

 • การไมเขาใจในความสามารถของเทคโนโลยี RPA ท่ีสามารถทํางานแทนคนได อาจสงผลใหการเลือกข้ันตอนใน

บางกระบวนการทํางานมาทํางานดวย RPA อาจทําไดไมตรงตามความตองการ 

• ความไมชัดเจนในกระบวนการทํางานปจจุบัน และกระบวนการทํางานใหมท่ีจะใชเทคโนโลย ีRPA เขามาสนับสนุน

การทํางาน อาจสงผลตอการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานใหมท่ีจะไมมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน 

• การไมสามารถบงช้ีถึงวิธีตรวจสอบขอมูลตามกฎเกณฑผานระบบสารสนเทศ จะทําใหการตรวจสอบของ RPA ทํา

ไดไมถูกตองหรือมีข้ันตอนท่ีซับซอนเกินกวาจะกําหนดใหซอฟตแวรหุนยนตมาทํางานแทนได 

• การกําหนดความตองการของการประยุกตใช RPA ในโครงการท่ีสูงเกินกวามูลคาของโครงการ จะสงผลใหไมมีผู

มารับจางดําเนินงานหรือทํางานไดไมสําเร็จตามกรอบระยะเวลาโครงการ 

• ความกังวลของบุคลากรกับการแทนท่ีของ RPA กับตําแหนงงานท่ีตนทําอยู ท่ีจะสงผลตอการตอตานการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศใหมเขามาพัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีข้ึน 
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โครงการท่ี 1.8 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจดวยผลลัพธการเรียนรูของเคร่ือง (Machine 

Learning) 

หลักการและเหตุผล 

เทคโนโลยีดิจิทัลไดนําพาใหหนวยงานตาง ๆ เกิดขอมูลมากมายจากธุรกรรมขององคกร จนนําไปสูยุคของ Big 

Data ท่ีหมายรวมท้ังขอมูลท่ีมากมาย (Volume) หลากหลายรูปแบบ (Variety) เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว (Velocity) และ

คุณภาพท่ีแตกตาง (Veracity) แตคุณสมบัติท่ีสําคัญท่ีสุดของ Big Data คือมูลคา (Value) การทําการเรียนรูจากขอมูลท่ี

กรมบังคับดีไดเคยรวบรวมไวจึงกลายเปนเสนทางดิจิทัลท่ีสาํคัญ ท่ีจะนําผลลัพธจากการตัดสินใจและการประเมินตาง ๆ มา

เปนตัวอยางของการตัดสินใจและการประเมินในครั้งถัดไ ท่ีสามารถนํามาใหคําแนะนํากับผูทํางานท่ียังขาดประสบการณ

หรือนํามาใชการประกอบการตัดสินใจและการประเมินดวยระบบสารสนเทศ 

กรมบังคับคดีไดทําการรวบรวมขอมูลและทําการตัดสินใจและสรุปประเมินผลมากมายภายในระบบสารสนเทศ  

ตาง ๆ ของกรม เชน ระบบงานบังคับคดีแพง ระบบประมูลทรัพยสิน เปนตน ซึ่งระบบสารสนเทศเหลาน้ีไดถูกพัฒนามา

ดวยวิธี Classical Programming แตกรมบังคับคดีสามารถนําขอมูลมาประกอบการตัดสินใจ ผลการตัดสินใจและสรุป

ประเมินผลมาเปนขอมูลตนตน (Input) ใหกับ Machine Learning ในการสรางกฎเกณฑตาง ๆ ท่ีเปนองคความรูซอนอยู

ในระบบสารสนเทศปจจุบัน เพ่ือใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศใหมท่ีบรรจุองคความรูท่ีถอดมาไดจาก Machine 

Learning ใหเปนระบบท่ีชาญฉลาดข้ึน ดังแสดงในรูปท่ี 1.8.1 

  
 

รูปท่ี 1.8.1 การนําขอมูลและผลลพัธท่ีเคยมี มาใชในการทํา Machine Learning เพ่ือโปรแกรมท่ีฉลาดมากข้ึน 
 

การเลือกขอมูลในการทํา Machine Learning อาจหมายรวมถึงขอมูลทรัพยในกระบวนการประมูลทรัพย เพ่ือหา

แนวทางการเลือกมูลคาตั้งตนในการประมูลท่ีจะใหไดมูลคาการประมูลสูงสุด หรือการเลือกใชขอมูลการฟนฟูกิจการของ

ลูกหน้ีในการทํา Machine Learning เพ่ือวางแผนการฟนฟูกิจการใหไดอยางประสิทธิผล แตอยางไรก็ดี การเลือกธุรกรรม

หรือขอมูลในการทํา Machine Learning กรม ฯ ควรจะพิจารณาจากขอมูลท่ีมกีารสั่งสมอยางหลากหลายและมากพอตอ

การเรียนรูเพ่ือหลีกเลี่ยงการเรียนรูท่ีมีความถูกตองต่ํา 

ระบบงานบังคับคดีแพงไดมีการรวบรวมขอมูลท้ังขอมูลบุคคลท่ีเก่ียวของ ขอมูลคดี ขอมูลทรัพย และขอมูลบัญชี 

อยางถูกตองมาเปนระยะเวลาท่ีนานและมากเพียงพอตอการเรียนรูโดยเครื่องคอมพิวเตอร กรมฯ จึงควรพิจารณาการทํา 

โครงการ Machine Learning จากขอมูลในคดีแพงกอน แลวจึงขยายไปสูธุรกรรมหรือคดีประเภทอ่ืน เพ่ือสรรหา

ความสําเร็จของประยุกตใชเทคโนโลยีใหมใหกับกรมฯ อยางมีประสิทธิผล  

  
 

  

New Data 

ML 
Application 

Smart 
Decision 
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วัตถุประสงค 

 • เพ่ือนําขอมูลสํานวนคดี การตัดสิน และการประเมิน มาใหระบบคอมพิวเตอรเรียนรูและสรางเปนโมเดลขององค

ความรูใหกรมบังคับคดีใชประกอบการตัดสินใจ 

• เพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจจากขอมูลคดีในอดีต ใหกับบุคลากรในคดีเชน เจาพนักงานพิทักษทรัพย 

นักคํานวณและเฉลี่ยทรัพย พนักงานบัญชี เปนตน 

• เพ่ือพัฒนากระบวนการบังคับคดีใหมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุคปจจุบันใหเกิดประโยชนจากขอมูลคดีท่ีกรมไดสะสมมา 

เปาหมายโครงการ 

 • ไดระบบสนับสนุนการตัดสินใจดวยผลลัพธการเรียนรูของเครื่อง จากขอมูลคดีแพง  

• ปรับปรุงระบบสารสนเทศคดีแพง เพ่ือบูรณาการโมเดลผลลัพธการเรียนรู ในการปรับปรุงกระบวนการทํางานท่ี

สามารถทํางานไดอัตโนมัติ 

• ไดระบบสนับสนุนการตัดสนิใจดวยผลลพัธการเรียนรูของเครื่อง จากขอมูลคดีลมละลายหรอืขอมูลกระบวนการอ่ืน 

เชน การขายทรัพย หรือการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี 

ความสอดคลองกับการสนับสนุนยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรดานดิจิทัลของกรมบังคับคด ี

 ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางนวัตกรรมการบริการงานบังคับคดีอยางมีประสิทธิผล บูรณาการระบบงานดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล ครอบคลุมทุกภารกิจ  

กิจกรรม 

 • เขารับการอบรมเพ่ือเรียนรูเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับ Machine Learning ท้ังในมิติของนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และนักทํางานบริการยุคดิจิทัล ดวยองคความรูและการฝกปฏิบัติเชน Data Science, Big Data Analytics, 

Machine Learning, และ Data Visualization 

• จัดจางท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญดาน Machine Learning เพ่ือจัดทําตัวอยางโมเดลผลลัพธการเรียนรู 

• จัดหาขอมูลคดีท่ีมีสวนจะเปนองคประกอบในการตัดสนิใจ ขอมูลท่ีมีโอกาสจะแยกเปนกลุมได และผลการตัดสนิใจ 

และสรางตัวอยางโมเดลผลลัพธการเรียนรูจากขอมูลท่ีรวบรวม 

• จัดทําโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจดวยผลลัพธการเรียนรูของเครื่อง จากขอมูลคดีแพง 

• จัดจางผูประกอบการท่ีมีความเช่ียวชาญดาน Machine Learning ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจดวย

ผลลัพธการเรียนรูของเครื่อง จากขอมูลคดีแพง 

• วิเคราะหผลลัพธการเรียนรูจนไดโมเดลผลลัพธการเรียนรูท่ีมีความถูกตอง (Model Accuracy) มากเพียงพอ โดย

อาจใชวิธีในการทดสอบ เชน Confusion Matrix สําหรับการทํา Classification, และ Regression Metrics 

สําหรับการทําสมการ Regression 

• จัดทําโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศคดีแพงจากผลลัพธการเรียนรูของเครื่อง เพ่ือบูรณาการระบบสารสนเทศ

คดีแพง ดวยโมเดลผลลัพธการเรียนรู เพ่ือใชในการใหคําแนะนําในการตัดสินใจในกระบวนการตาง ๆ ในคดี 
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• จัดจางผูประกอบการท่ีมีความเช่ียวชาญดาน Machine Learning และดานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

ปรับปรุงระบบงานบังคับคดีแพง เพ่ือบูรณาการโมเดลผลลัพธการเรียนรู ในการปรับปรุงกระบวนการทํางานท่ี

สามารถทํางานไดอัตโนมัติ ท้ังผานโมเดลผลลัพธการเรียนรู และผานสูตรการตัดสินใจจากผูเช่ียวชาญดานคดีแพง

และผูเช่ียวชาญดานการเงินการบัญชี 

• จัดทําโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจดวยผลลัพธการเรียนรูของเครื่อง จากขอมูลคดีลมละลาย 

• จัดจางผูประกอบการท่ีมีความเช่ียวชาญดาน Machine Learning ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจดวย

ผลลัพธการเรียนรูของเครือ่ง จากขอมูลคดีลมละลาย หรือขอมูลกระบวนการอ่ืน เชน การขายทรัพย หรือการฟนฟู

กิจการ  

งบประมาณโครงการ 

 งบประมาณโครงการรวมท้ังสิ้น จาํนวน 18,000,000 บาท โดยแบงตามปงบประมาณ ดังน้ี 

ป 2567 จํานวน 6,000,000 บาท 

- จัดจางพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจดวยผลลัพธการเรยีนรูของเครื่อง จากขอมูลคดีแพง 

- อบรมบุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศ นิติกร และบุคลากรดานการเงินใหมีความเขาใจ Machine Learning 

ป 2568 จํานวน 12,000,000 บาท 

- จัดจางพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศคดีแพงจากผลลัพธการเรียนรูของเครื่อง เพ่ือบูรณาการระบบงานบังคับ

คดีแพง 

- จัดจางพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจดวยผลลัพธการเรียนรูของเครื่อง จากขอมูลคดีลมละลายหรือขอมูล

กระบวนการอ่ืน เชน การขายทรัพย หรือการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี 

- จัดจางผูเช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาดาน Machine Learning หรือ Big Data Analytics เพ่ือสรางตัวอยางโมเดล

ผลลัพธการเรียนรู 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 • สามารถสรางโมเดลการเรียนรูจากขอมูลในคดีแพงไดอยางนอย 2 โมเดล 

• ไดระบบสนับสนุนการตัดสินใจคดีแพง ดวยผลลัพธการเรียนรูของเครื่อง (Machine Learning) 

• สามารถปรับปรุงระบบงานบังคับคดีแพง ใหมีฟงกชันการทํางานท่ีสามารถตัดสินใจไดอัตโนมัติ จากผลลัพธการ

เรียนรูของเครื่อง 

• สามารถสรางโมเดลการเรียนรูจากขอมูลในคดีลมละลายไดอยางนอย 2 โมเดล 

• ไดระบบสนับสนุนการตัดสินใจคดีลมละลายหรือขอมูลกระบวนการอ่ืน เชน การขายทรัพย หรือการฟนฟูกิจการ

ของลูกหน้ีดวยผลลัพธการเรียนรูของเครื่อง (Machine Learning) 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 • กรมฯ ไดปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน ใหรวดเร็วและถูกตอง มากยิ่งข้ึน 

• บุคลากรรุนใหมสามารถไดรับคําแนะนําจากโมเดลการเรียนรู ท่ีนํามาจากขอมูลท่ีผูเช่ียวชาญของกรมฯ เคยใช

ประกอบการตัดสินใจ 

• กรมฯ ไดประยุกตใชงานขอมูลท่ีสะสมอยูในระบบสารสนเทศ ใหเกิดประโยชนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน 

• กรมฯ ไดนําเทคโนโลยีใหมเขามาสรางการปรับเปลี่ยนทางดิจิทัล (Digital Transformation)  
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หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 • ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเปนหนวยงานหลักในการทําความเขาใจในเทคโนโลยี Machine 

Learning และกํากับการพัฒนาโครงการระบบสนับสนุนการตัดสนิใจคดีแพง โครงการระบบสนับสนุนการตดัสนิใจ

คดีลมละลาย และโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศคดีแพงจากผลลัพธการเรียนรูของเครื่อง 

• กองบังคับคดีแพง กองบังคับคดีลมละลาย หรือหนวยงานอ่ืนภายในกรมฯ ท่ีจะเปนหนวยงานท่ีสนับสนุนการ

รวบรวมขอมูลเพ่ือการเรียนรูของเครื่อง  

ระยะเวลาดําเนินการ 

 

 

• ปงบประมาณ  2566-2568 

• ปงบประมาณ  2566 พัฒนาบุคลากรใหมีความเขาใจในเทคโนโลยีของ Machine Learning เชน Data Science, 

Big Data Analytics, Machine Learning, Data Visualization เปนตน 

• ปงบประมาณ  2567 พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจคดีแพง ดวยผลลัพธการเรียนรูของเครื่อง 

• ปงบประมาณ  2568 พัฒนาปรับปรุงระบบงานบังคับคดีแพงจากผลลัพธการเรียนรูของเครื่อง พัฒนาระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจคดีลมละลายหรือขอมูลกระบวนการอ่ืน เชน การขายทรัพย หรือการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี

ดวยผลลัพธการเรียนรูของเครื่อง 

ความเสี่ยงของโครงการ 

 • การเรียนรูของเครื่อง (Machine Learning) เปนองคความรูท่ีแตกตางจากองคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เดิม บุคลากรในกรมบังคับคดีตองไดรับการพัฒนาในองคความรูน้ีกอนนําไปประยุกตใชงานในโครงการไดอยางมี

ประสิทธิผล 

• การพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีบูรณาการการเรียนรูของเครื่อง (Machine Learning) เปนการพัฒนาท่ีตองมีการ

ทดลองเชิงวิทยาศาสตร ท่ีจําเปนตองทดสอบจนไดผลเปนท่ีพอใจ กอนนําไปประยุกตใชกับระบบสารสนเทศ 

ดังน้ันการเลือกขอมูลท่ีอาจไมไดผลการทดลองท่ีนาพอใจอาจทําใหการบูรณาการกับระบบสารสนเทศไมประสบ

ผลสําเร็จ 

• การจัดจางผูประกอบการท่ีมีขาดความเช่ียวชาญดานการเรียนรูของเครื่อง (Machine Learning) เปนความเสี่ยงท่ี

อาจทําใหโครงการไมสําเรจ็ เน่ืองจากการเรียนรูของเครื่อง (Machine Learning) ยังเปนความเช่ียวชาญท่ีมีไมมาก

ภายในประเทศในอุตสาหกรรมการพัฒนาซอฟตแวรขนาดใหญ กรมฯ ควรเตรียมการทดสอบผูยื่นขอเสนอ

โครงการในรูปแบบของ Proof of Concept เพ่ือสรรหาผูรับทําโครงการท่ีมีความเช่ียวชาญดานการเรียนรูของ

เครื่อง 
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โครงการท่ี 1.9 โครงการสนับสนุนความเปนกลางทางคารบอน (Carbon Neutrality)  

หลักการและเหตุผล 

Carbon Neutral คือความเปนกลางทางคารบอน หมายถึง การลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดหรอืกาซ

เรือนกระจกสุทธิใหเปนศูนย ซึ่งเปนเปาหมายท่ีองคการสหประชาชาติ ภายใต United Nations Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC) วางเปาหมายท่ีจะทําใหไดภายในป 2050 โดยรัฐบาลไทยไดประกาศ

ใหความรวมมือเชนกันในงาน UNFCCC Conference of the Parties ครั้งท่ี 26 (UNFCCC COP26) เชนกัน 

การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดหรือกาซเรือนกระจกสามารถแบงไดเปน 3 กลุม คือ 

1. การปลอยคารบอนทางตรง (Direct Emission) เชนการปลอยคารบอนจากโรงงานอุตสาหกรรม 

2. การปลอยคารบอนทางออม (Indirect Emission) ท่ีเ กิดจากใชไฟฟาภายในองคกรท่ีซื้อมาจาก

โรงงานผลิตไฟฟา  เชนการใชไฟฟาสําหรับแอรทําความเย็น ท่ีสงผลตอการปลอยคารบอนของ

โรงงานผลิตกระแสไฟฟา 

3. การปลอยคารบอนทางอ่ืน ๆ (All Other Emission) ท่ีเกิดจากกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรท่ัวไปท่ีไมได

เปนผูปลอยคารบอน เชน การเดินทางของพนักงาน การซื้อและบริโภคสินคาใชในองคกร การใช

นํ้าประปาขององคกร เปนตน  

ความเปนกลางทางคารบอนไมไดหมายถึงวาสังคมจะตองกําจัดไมใหมีการปลอยคารบอน เน่ืองจากสังคมโลก

ยังตองการสิ่งอุปโภคบริโภคท่ีจําเปนตอการใชชีวิตซึ่งตองอาศัยการผลิตบางผลิตภัณฑท่ียังตองสรางคารบอนอยู เชน

การกลั้นนํ้ามันท่ีสังคมยังตองการนํ้ามันไปเปนพลังงานเพ่ือการผลิตอ่ืน ๆ แตความเปนกลางทางคารบอนหมายถึง

ปริมาณการปลอยกาซคารบอน มีคาเทากับ ผลรวมของปริมาณการลดการปลอยกาซคารบอนและปริมาณกาซคารบอน

ท่ีกําจัดได จนเสมือนกับไมมีการเพ่ิมปริมาณกาซคารบอนในอากาศ ดังแสดงในรูปท่ี 1.9.1 

 
รูปท่ี 1.9.1 การลดการปลอยกาซคารบอนเปนศูนย 

ในชวงหลายทศวรรษท่ีผานมา โลกไดเกิดปญหาจากกาซเรือนกระจก ท่ีสงผลตอสภาพแวดลอมความเปนอยู

ของสังคมมนุษยท่ีเปนปญหาท่ีรุนแรงข้ึนทุกป เชน ปญหานํ้าแข็งละลายจากข้ัวโลก ปญหาสภาพอากาศไมปกติ ปญหา

อุณหภูมิของอากาศท่ีสูงข้ึนกวาปกติอยางตอเน่ือง เปนตน ในชวงสองทศวรรษท่ีผานมา สังคมโลกไดมีความพยายามจะ

จัดการกับปญหาของกาซเรือนกระจก ในหลายวิธี เชน  
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• การประกาศ ISO14064-1 เมื่อป 2006 (ปจจุบันเปน version ของป 2018) ท่ีเปนแนวทางสากลของ

บริหารจัดการสภาพแวดลอมใหกับภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีจะนําไปใชในการวัด เฝาระวัง รายงาน และ

ตรวจสอบการปลอยกาซเรือนกระจก รวมท้ังใหแนวทางกํากับและการอาสาสมัครในการรวมมือกันลด

การปลอยกาซเรือนกระจก การกําจัดการเรือนประจก หรือการจายเครดิตคารบอน เพ่ือแสดงถึงความ

รับผิดชอบขององคกรตอสังคม   

• การกําหนด PSA 2060 เมื่อป 2009 (ปจจุบันเปน version ของป 2014) โดยสถาบันมาตรฐานของ

อังกฤษ (British Standards Institution, BSI) ท่ีกําหนดแนวทางใหกับองคกรท่ัวไปในการขอการรับรอง

การรวมเปนสวนหน่ึงของการไปสูความเปนกลางทางคารบอน โดยมี 4 ข้ันท่ีองคกรจะตองนําไปปฏิบัติ

ของการจัดการแหลงท่ีมาของการเกิดคารบอนขององคกร เพ่ือการขอการรับรอง คือ การวัด 

(Measurement) การลด (Reduction) การตัดลดอยางถาวร (Offset) และ การบันทึกและตรวจสอบ 

(Document and Verification) 

กรมบังคับคดีเปนหนวยงาน ซึ่งมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนกระบวนการทํางาน ท่ีจะเปน

สวนสนับสนุนความเปนกลางทางคารบอน  และมีกิจกรรมท่ีเปนแหลงท่ีมาของการเกิดคารบอน เชนการเดินทาง การ

ใชกระดาษ การใชพลังงานไฟฟา เปนตน การจัดซื้อผลิตภัณฑท่ีผลิตโดยองคกรท่ีไดรับการรับรองดานความเปนกลาง

ทางคารบอน และการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติของกิจกรรมท่ีเปนแหลงท่ีมาของการเกิดคารบอน จะทําใหกรมบังคับคดี

สามารถรวมเปนสวนหน่ึงของสังคมโลกในการจัดการปญหากาซเรือนกระจกใหกับเยาวชนในรุนถัด ๆ ไป ใหไดมี

สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยตอการอยูอาศัยในโลกของเราตอไป 

วัตถุประสงค 

 • เพ่ือใหกรมบังคับคดีเปนสวนหน่ึงของการลดภาวะโลกรอนใหกับสังคมไทยและสังคมโลก 

• เพ่ือสนับสนุนรัฐบาลไทยในการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดหรือกาซเรือนกระจกสุทธิใหเปนศูนย

ภายในป 2050 

• เพ่ือใหบุคลากรของกรมบังคับคดีไดตระหนักถึงอันตรายของภาวะโลกรอนและรวมเปนสวนหน่ึงของสังคมโลก

ในการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดหรือกาซเรือนกระจก 

เปาหมายโครงการ 

 • กิจกรรมท่ีจัดในกรมบังคับคดีจะมีการปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบท่ีลดแหลงท่ีมาของการเกิดคารบอน 

• กรมบังคับคดีมีความพรอมท่ีจะไดรับการรับรอง PAS 2060 ท่ีแสดงถึงการเปนองคกรท่ีรวมลดการปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดหรือกาซเรือนกระจก 

ความสอดคลองกับการสนับสนุนยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรดานดิจิทัลของกรมบังคับคด ี

 ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางนวัตกรรมการบริการงานบังคับคดีอยางมีประสิทธิผล บูรณาการระบบงานดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล ครอบคลุมทุกภารกิจ  

กิจกรรม 

 • จัดสงบุคลากรของกรมฯ เขารับการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพ่ือเขาใจความเปนกลางทางคารบอน 

(Carbon Neutrality) และมาตรฐาน PAS 2060 ท่ีเปนขอกําหนดในระดับสากลของ British Standards 

Institute (BSI) สําหรับการทวนสอบความเปนกลางทางคารบอน การเก็บขอมูลและการคํานวณคาการปลอย
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และการดูดกลืนกาซเรือนกระจก และแนวทางการดําเนินการเพ่ือลดการปลอยแกสเรือนกระจกอยางมี

ประสิทธิภาพ 

• บงช้ีกิจกรรมการทํางานภายในกรม ฯ ท่ีสงผลตอการปลอยกาซเรือนกระจก ท้ังทางออมและทางอ่ืน ๆ เชน การ

ใชพลังงานไฟฟาจากแอรทําความเย็น การเดินทางโดยยานพาหนะท่ีใชนํ้ามัน การใชกระดาษ การใชพลาสติก 

• วัดปริมาณการใชงานของแหลงท่ีมาของการเกิดคารบอนจากกิจกรรมท่ีสงผลตอการปลอยกาซเรือนกระจก เชน

ระยะทางการเดินทางเปนกิโลเมตรหรือปริมาณเช้ือเพลิงเปนลิตรดวยพาหนะท่ีใชนํ้ามัน ปริมาณไฟฟาท่ีจายให

อุปกรณไฟฟาตาง ๆ เปนกิโลวัตต-ช่ัวโมง ปริมาณการใชวัสดุสิ้นเปลืองเชนกระดาษเปนกิโลกรัม เปนตน และ

คํานวณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของกรม ฯ ตามแนวทางของ ISO 14064-1 เชน  

        (ตัวอยางจากคูมือการจัดการกาซเรือนกระจกของกรมโรงงานอุตสาหกรรม) 

         สมมุติวา กรม ฯ ใชนํ้ามันดีเซลสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟา จํานวน 15,000 ลิตรตอป 

ปริมาณกาซเรือนกระจก (CO2) = ปริมาณนํ้ามันดีเซลท่ีใช (ลิตร/ป)  

                                         X คาแฟกเตอรการปลอยกาซเรือนกระจกของการใชนํ้ามันดีเซล 

                                             (เผาไหมอยูกับท่ี) (kgCO2/ลิตร) 

                                      = 15,000 ลิตร x 2.6987 kgCO2/ลิตร 

                                      = 40,480.5 kgCO2 

ปริมาณกาซเรือนกระจก (CH4) = ปริมาณนํ้ามันดีเซลท่ีใช (ลิตร/ป) 

                                         X คาแฟกเตอรการปลอยกาซเรือนกระจกของการใชนํ้ามันดีเซล  

                                                (เผาไหมอยูกับท่ี) (kgCH4/ลิตร) 

                                     = 15,000 ลิตร x 0.000109 kgCH4/ลิตร 

                                     = 1.635 kgCH4 

ปริมาณกาซเรือนกระจก (N2O) = ปริมาณนํ้ามันดีเซลท่ีใช (ลิตร/ป) 

                                         X คาแฟกเตอรการปลอยกาซเรือนกระจกของการใชนํ้ามันดีเซล  

                                                  (เผาไหมอยูกับท่ี) (kgN2O/ลิตร) 

                                       = 15,000 ลิตร x 0.0000219 kgN2O/ลิตร 

                                       = 0.3285 kgN2O 

 

ดังน้ันปริมาณกาซเรือนกระจกโดยรวม = ปริมาณ CO2 * GWP ของ CO2  

คิดในหนวย KgCO2e                              + ปริมาณ CH4 * GWP ของ CH4  

                                                       + ปริมาณ N2O * GWP ของ N2O 

                                                = (40,480.5 * 1) + (1.635 * 25)  + (0.3285 * 298)  

                                                = 40,619.27 kgCO2e 

หมายเหตุ คา GWP คือ คาศักยภาพในการทําใหโลกรอน โดยแสดงเปนคาของกาซเรือนกระจกแตละชนิด 

• ปรับรูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในกรมฯ เพ่ือการลดปริมาณการใชงานของแหลงท่ีมาของการเกิด

คารบอนจากกิจกรรมท่ีสงผลตอการปลอยกาซเรือนกระจก  

• จัดสัมมนา/สงขอความการสรางความตระหนักถึง 

o อันตรายของสังคมจากผลการปลอยกาซเรือนกระจก 

o นโยบายการลดการปลอยมลพิษคารบอนของกรมบังคับคดี 
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o ความรวมมือของคนในสังคมในการลดกาซคารบอน 

• วัดปริมาณการใชงานของแหลงท่ีมาของการเกิดคารบอนจากกิจกรรม และคํานวณปริมาณการปลอยกาซเรือน

กระจกของกรม ฯ ในแตละป เพ่ือจัดทํารายงานปริมาณการปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจก 

• วางแผนการทวนสอบและการรับรอง PAS 2060 โดยการประเมินตนเอง และ/หรือประเมินโดยหนวยงาน

ภายนอกท่ีมีความเขาใจใน PAS2060  

งบประมาณโครงการ 

 งบประมาณโครงการรวมท้ังสิ้น จํานวน 400,000 บาท โดยแบงตามปงบประมาณ ดังน้ี 

• ป 2566 งบดําเนินการ 

• ป 2567 จํานวน 200,000 บาท 

• ป 2568 จํานวน 200,000 บาท 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 • ไดรายงานปริมาณการปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจกของกรมบังคับคดี 

• กรมบังคับคดีสามารถลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกลงไดในแตละป 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 • การยกระดับความเปนสากลใหกับกรมบังคับคดี 

• กรมบังคับคดีสามารถตอบสนองตอยุทธศาสตร 20 ปของประเทศในดาน การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

• กรมบังคับคดีไดสนับสนุนรัฐบาลไทยท่ีไดประกาศใหความรวมมือกับองคการสหประชาชาติ ในการลดการปลอย

กาซคารบอนไดออกไซดหรือกาซเรือนกระจกสุทธิใหเปนศูนย ภายในป 2050 จากงาน (UNFCCC COP26)  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 • กองนโยบายและแผน ท่ีจะเปนหนวยงานกํากับและติดตามผลการปริมาณการปลอยและดูดกลับกาซเรือน

กระจก จากกิจกรรมท่ีปรับเปลี่ยนรูปแบบไป  

• ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมกับกองบริหารทรัพยากรบุคคล ในการจัดหาหลักสูตรเพ่ือเขา

ใจความเปนกลางทางคารบอน (Carbon Neutrality) และมาตรฐาน PAS 2060 และการสรางความตระหนัก

ในเรื่องของกาซเรือนกระจก 

• ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดหาวัสดุ อุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสนับสนุนการลด

คารบอน ใหกับกรมฯ  

ระยะเวลาดําเนินการ 

 

 

ปงบประมาณ  2566  

• สงตัวแทนกรมเขารับการอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับการเปนองคกรสนับสนุน Carbon Neutrality  

• วัดปริมาณการใชงานของแหลงท่ีมาของการเกิดคารบอนจากกิจกรรมท่ีสงผลตอการปลอยกาซเรอืนกระจก และ

คํานวณปริมาณกาซเรือนกระจกโดยรวมของกรมบังคับคดี  

• วางแผนการปรับรูปแบบกิจกรรมเพ่ือลดปริมาณกาซเรือนกระจก 

ปงบประมาณ  2567  
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• ประเมินผลการลดปริมาณกาซเรือนกระจกของกรมบังคับคดีในรอบปท่ีผานมา 

• จัดสัมมนา/สงขอความการสรางความตระหนักถึงการเปนสวนรวมของ Carbon Neutrality ระดับกรม  

• วัดปริมาณการใชงานของแหลงท่ีมาของการเกิดคารบอนจากกิจกรรมท่ีสงผลตอการปลอยกาซเรอืนกระจก และ

คํานวณปริมาณกาซเรือนกระจกโดยรวมของกรมบังคับคดี 

ปงบประมาณ  2568 ประเมินผลการลดปริมาณกาซเรือนกระจกของกรมบังคับคดีในรอบปท่ีผานมา 

• ประเมินผลการลดปริมาณกาซเรือนกระจกของกรมบังคับคดีในรอบปท่ีผานมา 

• จัดสัมมนา/สงขอความการสรางความตระหนักถึงการเปนสวนรวมของ Carbon Neutrality ระดับประชาชนใน

สังคมโลก 

• วัดปริมาณการใชงานของแหลงท่ีมาของการเกิดคารบอนจากกิจกรรมท่ีสงผลตอการปลอยกาซเรอืนกระจก และ

คํานวณปริมาณกาซเรือนกระจกโดยรวมของกรมบังคับคดี 

• วางแผนการทวนสอบและการรับรอง PAS 2060 โดยการประเมินตนเอง และ/หรือประเมินโดยหนวยงาน

ภายนอกท่ีมีความเขาใจใน PAS2060 

ความเสี่ยงของโครงการ 

 • การไมมีสวนรวมในการรวมกันปรบัเปลี่ยนวิธีการในกิจกรรมท่ีเปนแหลงท่ีมาของการเกิดคารบอน ซึ่งอาจจาก

การขาดการสื่อสารท่ีใหเขาถึงสํานึกของการเปนสวนหน่ึงของสังคม การไมมีนโยบายท่ีชัดเจนจากผูบริหาร หรือ

การไมมีการผลักดันจากรัฐบาลในการรายงานขอมูลการลดปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีจะนําไปสู Carbon 

Neutrality 

• การขาดความตอเน่ืองของโครงการ เน่ืองจากการไมอยูในความตองการหลักของสังคมและสื่อ การกําหนด KPI 

ใหชัดเจนและการใหความสําคัญใน KPI ของโครงการน้ีจะเปนสวนหน่ึงของการผลักดันใหโครงการสามารถ

ดําเนินไปไดอยางตอเน่ือง ไปจนถึงป 2050 
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โครงการท่ี 1.10 โครงการประเมินทักษะดิจิทัล 

หลักการและเหตุผล 

กรมบังคับคดีเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 

ใหกับบุคลากรในสังกัดเพ่ือใหมีความพรอมและปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับเปลี่ยนบริบทของภาครัฐ

สูยุค Thailand 4.0 เน่ืองจากในปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไปสูยุคดิจิทัล จึงทําใหเทคโนโลยีดิจิทัลมี

อิทธิพลตอการดํารงชีวิตและการทํางานเปนอยางมาก เกิดผลกระทบในวงกวางตอการทํางานท่ีจําเปนจะตองปรับเปลี่ยนให

มีความรวดเร็ว ตอบรับ และสอดคลองกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง บุคลากรภาครัฐซึ่งถือเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน

ประเทศจึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีความพรอมในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตามท่ี สํานักงาน ก.พ. จัดประชุมครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2560 และครั้งท่ี 6/2560 เมื่อวันท่ี 12 

มิถุนายน 2560 ไดพิจารณาและใหความเห็นชอบแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลสําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ 

หรือเปนท่ีทราบโดยท่ัวไปและเรียกวา “ว6” เพ่ือใหนําไปใชเปนแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการและ

บุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานตามบทบาทและ

พฤติกรรมท่ีคาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนภาครัฐ และสามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด และ

ไดใหความเห็นชอบให “ทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล” (Digital Literacy) เปนหน่ึงในทักษะดานดิจิทัลท่ี

ขาราชการและบุคลากรภาครัฐทุกคนควรไดรับการพัฒนา ท้ังน้ีเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Literacy) ไดอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีการวัดและประเมินผลบุคลากร เพ่ือใหทราบระดับทักษะ

ความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร นําไปสูการพัฒนาตอยอดทักษะของบุคลากรสูงข้ึนไดอยางเหมาะสม 

วัตถุประสงค 

 • เพ่ือแสวงหาทางเลือกและกําหนดแนวทางในการประเมินทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Literacy) แกบุคลากรในสังกัดกรมบังคับคดี 

• เพ่ือจัดทําการประเมินทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สําหรับเปนขอมูลในการ

พัฒนาทักษะตอยอดแกบุคลากรตอไป 

• เพ่ือวิเคราะหสมรรถนะดานทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ของสวนงานในสังกัด

กรมบังคับคดีและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา 

เปาหมายโครงการ 

 • ทราบถึงระดับความสามารถดานทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ของบุคลากร 

• ทราบถึงจุดแข็งและจุดออนทางดานทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ของบุคลากร

และองคกร 

• ทราบถึงความสามารถดานทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ท่ีตองพัฒนาเพ่ิมเติมใน

การขับเคลื่อนองคกรสูเปาหมาย  

ความสอดคลองกับการสนับสนุนยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรดานดิจิทัลของกรมบังคับคด ี

 ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางวัฒนธรรม และเสริมสมรรถนะดานเทคโนโลยีดจิิทัลแกบุคลากรเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสดุ 



        แผนปฏิบัติการดิจทิัล กรมบังคับคดี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2566-2568 

 

 

 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2566–2568 ภาคผนวก ค1.10 - 2 

 

กิจกรรม 

 • จัดประชุมรวมกับคณะทํางานเพ่ือวางแผนและกําหนดกรอบการดําเนินโครงการ  

• จัดประชุมทําความเขาใจเก่ียวกับแผนการดําเนินงานการประเมินทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Literacy) ใหกับบุคลากรในสังกัดกรมบังคับคดี 

• จัดการทดสอบ ประเมินระดับทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดจิิทัล (Digital Literacy) โดยจัดจางหนวยงาน

มาดําเนินการประเมินทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ใหกับบุคลากรในสังกัดกรม

บังคับคดี 

• ดําเนินการวิเคราะหชองวาง/ความแตกตาง (Gap Analysis) ดานทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Literacy)  

• จัดทําขอเสนอแนะในการพัฒนาทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 

งบประมาณโครงการ 

 ป 2566 จํานวน 3,000,000 บาท 

ป 2568 จํานวน 3,000,000 บาท 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 • มีผลการประเมินระดับทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ไมนอยกวา 70% ของ

จํานวนบุคลากรของกรมฯ ณ ปงบประมาณของโครงการ 

• การนําผลการวิเคราะหชองวาง/ความแตกตาง (Gap Analysis) และขอเสนอแนะ ไปจัดทําแผนพัฒนาทักษะ

ความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ขององคกร 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 • ผูบริหารในสังกัดกรมบังคับคดีทราบถึงระดับทักษะ ความรู ความเขาใจในดานเทคโนโลยีดิจิทัลของสวนงาน   

ตาง ๆ 

• บุคลากรในสังกัดกรมบังคับคดีตระหนักถึงทักษะ ความรู ความเขาใจในดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีตนเองยังขาด 

• สามารถนําผลการวิเคราะหสมรรถนะดานทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ไป

กําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรไดอยางชัดเจน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ 2566 และ 2568 

ความเสี่ยงของโครงการ 

 • การลาออกของบุคลากรท่ีอาจสงผลใหการพัฒนาทักษะของบุคลากรไมตอเน่ือง 

• การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล ทําใหทักษะ ความรู ลาสมัย 



        แผนปฏิบัติการดิจทิัล กรมบังคับคดี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2566-2568 
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โครงการท่ี 1.11 โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล 

หลักการและเหตุผล 

เน่ืองจากในปจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลไดมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการทํางานให

เปนไปอยางคลองตัว รวดเร็ว และถูกตองแมนยํา แตอยางไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลในปจจุบันเปนไป

อยางรวดเร็ว ซึ่งมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตและการทํางานเปนอยางมาก ทําใหเกิดความจําเปนท่ีทุกคนตองปรับตัวใหเขากับ

ความเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหสามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว ตอบรับ และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู

ตลอดเวลา รวมไปถึงบุคลากรภาครัฐซึ่งถือเปนกลไกสําคัญในการขับเคลือ่นประเทศ จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีความพรอม

ในการนําเทคโนโลยีไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตามท่ี สํานักงาน ก.พ. ไดพิจารณาและใหความเห็นชอบแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลสําหรับขาราชการและ

บุคลากรภาครัฐ หรือเปนท่ีทราบโดยท่ัวไปและเรียกวา ว6 เพ่ือใหนําไปใชเปนแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนให

ขาราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงาน

ตามบทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนภาครัฐ และสามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใหเกิด

ประโยชนสูงสุด และไดใหความเห็นชอบให “ทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล” (Digital Literacy) เปนหน่ึงใน

ทักษะดานดิจิทัลท่ีขาราชการและบุคลากรภาครัฐทุกคนควรไดรับการพัฒนา ซึ่งเปนทักษะพ้ืนฐานท่ีจะเปนตัวชวยสําคัญให

บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการทํางานรวมกันกับผูอ่ืนในลักษณะ “ทํานอย ไดมาก” หรือ “Work 

less but get more impact” และชวยสวนราชการสรางคุณคา (Value Co-creation) และความคุมคาในการดําเนินงาน 

เพ่ือกาวไปสูการเปนประเทศไทย 4.0 อีกท้ังยังเปนเครื่องมือชวยใหบุคลากรภาครัฐ สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองเพ่ือให

ไดรับโอกาสการทํางานท่ีดีและเติบโตกาวหนาในการงานของตน (Learn and Grow) ดวย 

กรมบังคับคดีจึงเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนา Digital Literacy ใหกับบุคลากรในสังกัดเพ่ือใหสอดคลองกับ

แนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลสําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ และสามารถพัฒนาทักษะ Digital Literacy ของ

บุคลากรในสังกัดใหมีความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยดีิจิทัลไดอยางเหมาะสม และมีความพรอมในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงการทํางานท่ีควบคูไปกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงสมควรดําเนินการวาจางท่ี

ปรึกษาเพ่ือใหขอเสนอแนะ และจัดทําหลักสูตรการอบรมสําหรับพัฒนาทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล ของ

บุคลากรในสังกัดกรมบังคับคดีน้ีข้ึน และจัดการอบรม 

วัตถุประสงค 

 • เพ่ือใหขอเสนอแนะการพัฒนาทักษะ Digital Literacy แกบุคลากรในสังกัดกรมบังคับคดี 

• เพ่ือจัดอบรมพัฒนาทักษะ Digital Literacy ใหกับบุคลากรในสังกัดกรมบังคับคดี ใหมีความเขาใจและ

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

เปาหมายโครงการ 

 • มีแผนพัฒนาทักษะดาน Digital Literacy  

• บุคลากรไดรับการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะดาน Digital Literacy อยางเหมาะสม 
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ความสอดคลองกับการสนับสนุนยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรดานดิจิทัลของกรมบังคับคด ี

 ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางวัฒนธรรม และเสริมสมรรถนะดานเทคโนโลยีดิจิทัลแกบุคลากรเพ่ือใหเกิดประโยชน

สูงสุด 

กิจกรรม 

 • จัดการประชุมช้ีแจงแผนการอบรมสําหรับบุคลากรในสังกัดกรมบังคับคดี 

• จัดการอบรมทักษะ Digital Literacy ใหกับบุคลากรในสังกัดกรมบังคับคดี 

• กําหนดเปาหมายและตัวบงช้ีความสําเร็จของโครงการ 

• วาจางท่ีปรึกษา ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

• วาจางจัดอบรม 

• ติดตาม ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน เก็บขอมูลตัวช้ีวัด และปรับปรุง โครงการ ในแตละรอบของการจัด

อบรม 

งบประมาณโครงการ 

 • ป 2567 จํานวน 25,000,000 บาท 

• ป 2568 จํานวน 25,000,000 บาท 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 • ความพึงพอใจของผูเขาอบรม 

• ผลการประเมินทักษะ Digital Literacy หลังการอบรมผานตามเกณฑ 

• ตัวบงช้ีในการนําทักษะความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

• ตัวบงช้ีดานสมรรถนะในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับโครงการ 

• ตัวบงช้ีดานประสิทธิผลในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับโครงการ 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 • บุคลากรในสังกัดกรมบังคับคดีไดรับการพัฒนาทักษะ ความรู ความเขาใจในดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

• บุคลากรในสังกัดกรมบังคับคดีตระหนักความสําคัญในการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน และสามารถปรับตัวให

เขากับการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานเลขานุการกรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ 2567-2568 

ความเสี่ยงของโครงการ 

 • การลาออกของบุคลากรท่ีอาจสงผลใหการพัฒนาทักษะของบุคลากรไมตอเน่ือง 
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โครงการท่ี 1.12 โครงการสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการใชเทคโนโลยีดิจิทัลกับงานบังคับคดี (Show 

and Share) 

หลักการและเหตุผล 

สืบเน่ืองจากกรมบังคับคดี นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและบริการงานบังคับคดี มาอยาง

ตอเน่ือง และยังตองมีการคิดนวัตกรรมการบริการอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหรองรับความตองการใหม ๆ สอดคลองกับ

ประสบการณใชงานของผูใช (User Experience) ท่ีเปลี่ยนไปตามการขับเคลื่อนของเทคโนโลยีดิจิทัล กรมบังคับคดี จึงมี

กิจกรรมกระตุนใหบุคลากรไดแสดงออกถึงแนวคิดใหมในการปรับปรุงกระบวนการ การนําเทคโนโลยีดิจิทัล มาสนับสนุน

การทํางานและการบริการ อาจเปนการนําไปสูการพัฒนาระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกสใหม ๆ  LED e-Service รวมถึง

การแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานในการพิจารณาคดี เพ่ือเปนกรณีศึกษา และอาจจัดเก็บเปนองคความรู เพ่ือการ

ทบทวนในภายหลัง 

ดังน้ัน การจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอในการแลกเปลี่ยนประสบการณ หรือการนําเสนอแนวคิด วิธีการท่ีไดทดลอง

ทําแลวประสบความสําเร็จ อีกท้ังมีการจัดประกวด หรือจัดรางวัลเพ่ือจะเปนแรงกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และเกิด

วัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลกับงานบังคับคดี และนําไปสูการปฏิบัติงานและการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค 

 • เพ่ือสรางความตอเน่ืองในการคิดนวัตกรรมการใชเทคโนโลยดีิจิทัลกับงานบังคับคดี 

• เพ่ือใหบุคลากรไดมเีวที การแลกเปลี่ยนเรียนรู นําไปสูองคกรแหงการเรยีนรู 

• เพ่ือสรางแรงจูงใจเชิงบวก กระตุนใหเกิดการมสีวนรวมของบุคลากรในการพัฒนาองคกรไปสูองคกรดจิิทัล 

เปาหมายโครงการ 

 • มกีารพัฒนาตอยอดแนวคิดใหม เกิดการบรหิารและบริการใหม ๆ นําไปสูการพัฒนาระบบเทคโนโลยดีิจิทัล  

• มีการสะสมองคความรูจากประสบการณงานบังคับคดี นําสูองคกรแหงการเรียนรู 

• เกิดเปนวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาองคกร 

ความสอดคลองกับการสนับสนุนยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรดานดิจิทัลของกรมบังคับคดี  

 ยุทธศาสตรท่ี 2  

 

สรางวัฒนธรรม และเสริมสมรรถนะดานเทคโนโลยีดิจิทัลแกบุคลากรเพ่ือใหเกิดประโยชน

สูงสุด 

กิจกรรม 

 • แตงตั้งคณะทํางานโครงการ ทําหนาท่ีตอไปน้ี กําหนดคณะกรรมการพิจารณาหัวขอกิจกรรม พิจารณารางวัลใน

การประกวดนวัตกรรมงานบังคับคดี ประชาสัมพันธกิจกรรม จัดกิจกรรมเชิงสมัมนา กําหนดวัน เวลา รูปแบบ

กิจกรรม ใหเกิดความสม่ําเสมอ  

• ดําเนินโครงการ จัดกิจกรรม โดยอาจหมุนเวียนใหแตละหนวยงานเปนเจาภาพ 

• ประเมินผลการจดักิจกรรม  

• จัดเก็บเน้ือหาท่ีสําคัญจากการจดักิจกรรมลงระบบจัดการความรู 

• ปรับปรุงวิธีการจดักิจกรรมในครั้งตอไป  
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งบประมาณโครงการ 

 งบดําเนินการ  

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 • จํานวนนวัตกรรมงานบังคับคดี มกีารนําเสนอเพ่ิมข้ึนทุกป  

• จํานวนนวัตกรรมงานบังคับคดีท่ีสามารถนําไปตอยอดพัฒนาระบบสารสนเทศ และใชงานไดจริง   

• จํานวนเน้ือหา (Content) ท่ีสราง เผยแพร และจัดเก็บลงฐานความรู เพ่ิมข้ึนทุกป  

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 • บุคลากรไดแลกเปลีย่นประสบการณในงานบังคับคดี  

• บุคลากรไดนําเสนอแนวคิดใหมๆ ในการพัฒนางานบังคับคด ี

• ความรูประสบการณของบุคลากรไดถูกจัดเก็บอยางเปนระบบ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานเลขานุการกรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ  2566-2568 ทุกปงบประมาณ เพ่ือความตอเน่ือง 

ความเสี่ยงของโครงการ 

 • ภาระงานของบุคลากรมีปริมาณมาก สงผลใหบุคลากรไมสามารถเขารวมกิจกรรมได 

• ไมไดรับงบประมาณในการจดักิจกรรมไดอยางตอเน่ือง 

• เน้ือหาท่ีสําคญั หรือความรูไมถูกจดัเก็บอยางเปนระบบ  

 

 

 



        แผนปฏิบัติการดิจทิัล กรมบังคับคดี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2566-2568 

 

 

 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2566–2568 ภาคผนวก ค1.13 - 1 

 

โครงการท่ี 1.13 โครงการปรับปรุงศูนยคอมพิวเตอร (Data Center)  

หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันกรมบังคับคดีไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยงาน ภารกิจของกรมฯ มีการใชเครื่องแมขาย อุปกรณ

เครือขายจํานวนมาก และมีการขยายเพ่ิมเติมตามระบบงานท่ีเพ่ิมข้ึนซึ่งทําใหพ้ืนท่ีในหอง Data center ถูกใชงานมาก

ยิ่งข้ึน รวมถึงมีการติดตั้งอุปกรณจากผูใหบริการภายนอก เชน อุปกรณเครือขาย เครื่องแมขาย Gateway เปนตน ซึ่งผู

ใหบริการเหลาน้ีจําเปนตองเขาพ้ืนท่ีหอง Data center เพ่ือติดตั้งอุปกรณ และซอมบํารุงเปนระยะ ๆ จึงทําใหหอง Data 

center ท่ีเปนพ้ืนท่ีติดตั้งเครื่องแมขายของกรมฯ ทําใหเปนความเสี่ยงตอการรักษาความมั่นคงของขอมูลของกรมฯ และไม

เปนไปตามมาตรฐานการออกแบบหอง Data center ดังน้ันกรมบังคับคดีจึงมีความจําเปนตองปรับปรุง Data center 

เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีและระบบปรับอากาศท่ีเพียงพอ รวมถึงมีพ้ืนท่ีทางกายภาพของหอง Data center ท่ีมีการแบงพ้ืนท่ีสําหรับ

หนวยงานภายนอกเพ่ือใหสามารถรักษาความมั่นคงไดตามมาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือปรับปรุงหอง Data center ใหมีพ้ืนท่ีท่ีเพียงพอและมีความมั่นคงทางกายภาพตามมาตรฐานสากล 

เปาหมายโครงการ 

 มีหอง Data center ใหสอดคลองกับมาตรฐาน TIA 942 Data center standard 

ความสอดคลองกับการสนับสนุนยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรดานดิจิทัลของกรมบังคับคด ี

 ยุทธศาสตรท่ี 3 ปรับโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีเสถียรภาพ มีความมั่นคง และความปลอดภัย

ของขอมูล ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีการทํางานของกรมบังคับคดี  

กิจกรรม 

 • สํารวจและวิเคราะหพ้ืนท่ีเหมาะสมกับการปรับปรุงเปนสวนของ Data center สําหรับหนวยงานภายนอก 

• จัดหาพรอมติดตั้งระบบปรับอากาศแบบควบคุมความช้ืนเพ่ิมเติม 

• จัดหาพรอมติดตั้งระบบไฟฟาเพ่ิมเติม 

งบประมาณโครงการ 

 ป 2567 จํานวน 6,000,000 บาท 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 • มีพ้ืนท่ีในหอง Data center ท่ีเพียงพอ 

• มีความเสี่ยงในการใหบริการระบบสารสนเทศลดลง 

• มีระบบไฟฟาท่ีมั่นคง 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 • มีพ้ืนท่ีในหอง Data center ท่ีเพียงพอและมีความมั่นคงทางกายภาพตามมาตรฐานสากล 

• รองรับการขยายตัวของเครื่องแมขายใหมท่ีจะเกิดข้ึนจากการประยุกตใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลสูกระบวนการ

ทํางานของกรมฯ 
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หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ 2567 

ความเสี่ยงของโครงการ 

 • อาจเกิดการหยุดชะงักของการใหบริการ Data Center ในระหวางปรับปรุง 

• ความลาชาของการปรับปรุง Data Center อาจสงผลตอระบบปรับอากาศในปจจุบันท่ีอาจไมเพียงพอตอ

ปริมาณอุปกรณท่ีใชอยูในหอง Data Center ปจจุบัน 
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โครงการท่ี 1.14 โครงการจัดหาและปรับปรุงระบบเครือขายและระบบรักษาความมั่นคง 

หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันกรมบังคับคดีไดพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยงานภารกิจของกรมฯ ซึ่งหน่ึงในปจจัยสําคัญใน

การใหบริการน้ันคือระบบเครือขายสื่อสารขอมูล ท่ีมีเครือขายสื่อสารขอมูลครอบคลุมการใหบริการท่ัวประเทศ 

รวมถึงการบริการเช่ือมตอ Internet ซึ่งมีภัยคุกคามจํานวนมาก มีผลทําใหระบบเครือขายสื่อสารขอมูลของกรม

บังคับคดียังมีมีโอกาสถูกโจมตีจากภัยคุกคามเหลาน้ี รวมถึงการแพรกระจายของไวรัส ทําใหระบบอาจไดรับความ

เสียหายหรือไมสามารถใหบริการ การสูญหายหรือความมั่นคงของขอมูล ทําใหมีผลกระทบตอบริการตางๆ 

ภาพลักษณและความนาเช่ือถือของกรมฯ 

ดังน้ันเพ่ือเปนการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการแกประชาชนและผูประกอบการรวมถึง

ระบบรักษาความมั่นคงระบบเครือขายสื่อสารขอมูล กรมบังคับคดีจึงมีความจําเปนท่ีตองทําการปรับปรุงระบบ

เครือขายสื่อสารขอมูล โดยไดดําเนินการสํารวจ วิเคราะห และออกแบบระบบเครือขายสื่อสารโดยคํานึงถึงการความ

ตองการของระบบงานและผูใชตางๆ และดําเนินการออกแบบสถาปตยกรรมของระบบเครือขายสื่อสารขอมูลใน

ภาพรวมของท้ังองคกร ซึ่งครอบคลุมถึงระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการบริหารจัดการเครือขายสื่อสารขอมูล

เพ่ือใหสามารถทราบถึงสถานะและตนเหตุของปญหาและสามารถแกไขไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

วัตถุประสงค 

 • เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดานความมั่นคงเครือขาย 

• เพ่ือสรางความเช่ือมั่นใหแกผูใช และประชาชนท่ัวไป  

เปาหมายโครงการ 

 • เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการของระบบเครอืขายสื่อสารขอมูลใหมีเสถียรภาพและความปลอดภัยใน

ระบบตามมาตรฐานสากล 

• เพ่ือปรับปรุงการบริหารจัดการระบบเครือชายสื่อสารขอมูลใหสามารถแจงเตือนถึงแนวโนมของปญหาท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนในระบบ รวมถึงการเก็บขอมูลตางๆท่ีจําเปนในการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาท่ีแทจริงในกรณีท่ีเกิด

ปญหาข้ึน 

• ใหการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร ความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง 

ความสอดคลองกับการสนับสนุนยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรดานดิจิทัลของกรมบังคับคด ี

 ยุทธศาสตรท่ี 3  ปรับโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีเสถียรภาพ มีความมัน่คง และความปลอดภยั

ของขอมูล ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีการทํางานของกรมบังคับคดี  

กิจกรรม 

 • สํารวจและประเมินระบบรักษาความมั่นคงปจจุบัน  

• จัดหาอุปกรณดานความมั่นคงทดแทนและเพ่ิมเติม 

• ติดตั้ง และปรับแตงใหอุปกรณท่ีมีอยู และอุปกรณรักษาความมั่นคงสามารถทํางานรวมกันได 

• ปรับแตงระบบใหมีเขตรักษาความมั่นคงท่ีไดมาตรฐาน 



        แผนปฏิบัติการดิจทิัล กรมบังคับคดี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2566-2568 

 

 

 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2566–2568 ภาคผนวก ค1.14 - 2 

 

งบประมาณโครงการ 

 ป 2567 จํานวน 3,800,000 บาท 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 • ไดปรับปรุงระบบเครือขายใหสามารถรองรับการใชงานเครือขายท่ีมีปริมาณการใชระบบสารสนเทศตามพันธกิจ

ของกรมฯ มากข้ึน และการใชงานดวยเทคโนโลยีดวยอินเทอรเน็ตท่ีเพ่ิมข้ึน 

• ไดจัดหาซอฟตแวร หรือ Platform ในการรักษาความมั่นคง เพ่ือรองรับภัยท่ีมีรูปแบบใหมท่ีเกิดข้ึน 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 • มรีะบบเครือขายสื่อสารขอมูลใหมีเสถียรภาพและมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 

• มีขอมูลท่ีจําเปนในการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึน 

• มีการสื่อสารท่ีมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ 2567 

ความเสี่ยงของโครงการ 

 • การจัดหา WIFI เพ่ือใหบริการบุคลากรไดไมเพียงพอตอแนวทาง Bring-Your-own-Device, BYOD ท่ีควร

อนุญาตใหบุคลากรสามารถใชอุปกรณพกพาภายในกรมฯ ได เพ่ือความสะดวกตอการทํางานในทุกท่ีทุกเวลา

ภายในกรมฯ  

• การจัดหาอุปกรณเครือขายไมไดตามกรอบระยะเวลา เน่ืองจากภาวะสงคราม และสถานการณหลังโควิด-19 ท่ี

การจัดหาและการจัดสงอุปกรณคอมพิวเตอรมีความลาชา 
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โครงการท่ี 1.15 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรทดแทน 

หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันกรมบังคับคดีไดพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยงานภารกิจของกรมฯ เจาหนาจําเปนตองใชเครื่อง

คอมพิวเตอรในการทํางาน แตเมื่ออายุการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรมากข้ึนก็มีโอกาสเกิดการชํารุดมากยิ่งข้ึน และเมื่อ

เครื่องคอมพิวเตอรเกิดการชํารุดทําใหเจาหนาไมสามารถใชระบบงานตางๆ เพ่ือทํางานไดเกิดการหยุดชะงักในบริการทําให

มีผลกระทบตอบริการตางๆ ภาพลักษณและความนาเช่ือถือของกรมฯ ดังน้ันเพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการ

แกประชาชนและลดความเสี่ยงในการเกิดหยุดชะงักในการทํางาน กรมบังคับคดีจึงมคีวามจําเปนท่ีตองทําการจัดหาเครื่อง

คอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพและมีปริมาณเพียงพอความตองการในการใชงาน 

วัตถุประสงค 

 • เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรทดแทนเครื่องเดิมท่ีหมดอายุ 

• เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร 

• เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ิมเติมใหเพียงพอตอความตองการ 

เปาหมายโครงการ 

 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรทดแทนเครื่องเดิมท่ีหมดอายุและเพ่ิมเติมใหเพียงพอตอความตองการกับเจาหนาท่ีท่ีเพ่ิมข้ึน 

ความสอดคลองกับการสนับสนุนยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรดานดิจิทัลของกรมบังคับคด ี

 ยุทธศาสตรท่ี 3 ปรับโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีเสถียรภาพ มีความมัน่คง และความปลอดภยั

ของขอมูล ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีการทํางานของกรมบังคับคดี  

กิจกรรม 

 • สํารวจจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชงานอยูในปจจุบัน 

• สํารวจความตองการในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ิมเติม 

• จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมปองกันไวรัส 

• สํารวจจํานวนเครื่องพิมพท่ีใชงานอยูในปจจุบัน  

• สํารวจความตองการในการใชงานเครื่องพิมพเพ่ิมเติม 

งบประมาณโครงการ 

 งบประมาณโครงการรวมท้ังสิ้น จาํนวน 36,967,500 บาท โดยแบงตามปงบประมาณ ดังน้ี 

 • ป 2566 จํานวน 1,113,000 บาท 

• ป 2567 จํานวน 24,618,500 บาท 

• ป 2568 จํานวน 11,236,000 บาท 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 • มีเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพ  

• อัตราสวนของบุคลากรตอเครื่องคอมพิวเตอร 1 คน ตอ 1 เครื่อง 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 • มีเครื่องคอมพิวเตอรท่ีรองรับการทํางานของเจาหนาท่ีไดอยางตอเน่ือง 

• มีเครื่องคอมพิวเตอรท่ีพรอมใชท้ังท่ีทํางานงานและรองรับ Work from Home 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ 2566 - 2568 

ความเสี่ยงของโครงการ 

 • การไมสามารถจัดหาคอมพิวเตอรทดแทนไดตามปริมาณท่ีตองการ เน่ืองจากความไมแนนอนของราคาอุปกรณ

คอมพิวเตอรในชวงวิกฤติเศรษฐกิจจากสงคราม และภาวะหลังสถานการณ  โควิด-19 ซึ่งสงผลตอการขาดแคลน

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสเปน Chip Computer 

• การไมสามารถรับการจัดสรรงบประมาณไดตามปริมาณเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีสมรรถนะถดถอย 

• การไมไดรับการอนุมัติใหจัดหาคอมพิวเตอรพกพาแทนคอมพิวเตอรสวนบุคคล เน่ืองจากหนวยงานท่ีอนุมัติไม

เห็นถึงความสําคัญของการใชงานคอมพิวเตอรพกพา 
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โครงการท่ี 1.16 โครงการจัดหาเคร่ืองแมขายทดแทนและขยายงาน 

หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันกรมบังคับคดีไดพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยงาน กิจกรรม ภารกิจของกรมฯ ไดในระดับหน่ึง

แตยังมีปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูหลายประการ เชน การพัฒนาระบบงานใหมๆ ปริมาณขอมูลท่ีเพ่ิมข้ึน 

ปริมาณการใชงานระบบท่ีเปลี่ยนไปตามชวงเวลา เปนตน   

วัตถุประสงค 

 • เพ่ือนําเครื่องแมขายท่ีมีอยูเดิม และท่ีจัดหาใหมมาบูรณาการเพ่ือใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

• เพ่ือนํามารองรับระบบสารสนเทศท่ีมีอยู และท่ีกําลังพัฒนาใหม ใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• เพ่ือเพ่ิม Availability และ Reliability ใหกับระบบ 

เปาหมายโครงการ 

 • มีเครื่องแมขายท่ีเพียงพอในการใหบริการ 

• มีเครื่องแมขายท่ีสามารถปรับเปลี่ยนบริการไดอยางยืดหยุน 

• มีพ้ืนท่ีในการจัดเก็บขอมูลท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

ความสอดคลองกับการสนับสนุนยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรดานดิจิทัลของกรมบังคับคด ี

 ยุทธศาสตรท่ี 3 ปรับโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีเสถียรภาพ มีความมัน่คง และความปลอดภยั

ของขอมูล ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีการทํางานของกรมบังคับคดี  

กิจกรรม 

 • สํารวจและประเมินการใชงานเครื่องแมขายในปจจุบัน  

• จัดหาเครื่องแมขายเพ่ือทดแทนและเพ่ิมเติม 

• จัดหาและติดตั้งอุปกรณจัดเก็บขอมูล 

• จัดหาและติดตั้งระบบ Virtualization 

งบประมาณโครงการ 

 ป 2567 จํานวน 50,600,000 บาท 

ป 2568 จํานวน 25,300,000 บาท 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 • ไดเครื่องแมขายใหมท่ีมาทดแทนเครื่องแมขายเดิมท่ีมีอายุการใชงานครบ 5 ป 

• ไดเครื่องแมขายใหมเขามาเพ่ิมเติมใหกับระบบงานท่ีมีการใชหนวยความจํา (CPU) เกิน 50% 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 • สามารถใชงานเครื่องแมขายไดอยางคุมคา  

• มีเครื่องแมขายท่ีสามารถรองรับระบบงานท่ีเพ่ิมข้ึนไดอยางเพียงพอ 

• มีเครื่องแมขายท่ีมี Availability และ Reliability  



        แผนปฏิบัติการดิจทิัล กรมบังคับคดี ระยะ 3 ป พ.ศ. 2566-2568 

 

 

 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2566–2568 ภาคผนวก ค1.16 - 2 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ 2567 - 2568 

ความเสี่ยงของโครงการ 

 • การไมสามารถจัดหาเครื่องแมขายทดแทนได เน่ืองจากความไมแนนอนของราคาอุปกรณคอมพิวเตอรในชวง

วิกฤตเศรษฐกิจจากสงครามและภาวะหลังสถานการณโควิด-19 ซึ่งสงผลตอการขาดแคลนอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส เชน Computer Chip 

• การไมสามารถรับการจัดสรรงบประมาณไดตามปริมาณเครื่องแมขายท่ีเริ่มหมดอายุการใชงาน และอาจมี

อุปกรณท่ีเสียหายและไมสามารถจัดหาอุปกรณมาทดแทนไดทันจนเปนความเสียหายตอกระบวนการทํางาน 

ตาง ๆ ท่ีพ่ึงพาเครื่องแมขายของระบบสารสนเทศ 

• การไมสามารถจัดการขยายเครื่องแมขายได เน่ืองจากการยื่นของบประมาณไมสามารถบงช้ีกับการขยายตัวของ

การใหบริการของระบบสารสนเทศได 
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โครงการท่ี 1.17 โครงการบํารุงรักษาระบบเครือขาย อุปกรณ และระบบสารสนเทศ 

หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันกรมบังคับคดีมีระบบเครือขาย เครื่องแมขาย เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ ท้ังฮารดแวรและ

ซอฟตแวร รวมท้ังระบบสารสนเทศสําหรับสนับสนุนการปฏบัิติงานภายในกรมและการบริการประชาชนท่ัวประเทศ 

ดังน้ัน ระบบเครือขาย อุปกรณ และระบบสารสนเทศตาง ๆ จําเปนตองมีการบํารุงรักษาอยางตอเน่ืองทุกป เพ่ือให

การบริหารงานและการบริการประชาชนดานการบังคับคดมีีความพรอมใชงาน และสามารถใชงานไดอยางตอเน่ือง มี

ความมั่นคงปลอดภัย 

วัตถุประสงค 

 • เพ่ือเพ่ิม Availability และ Reliability ใหกับระบบ 

เปาหมายโครงการ 

 • มีเครื่องแมขาย อุปกรณท้ังฮารดแวรและซอฟตแวร และระบบสารสนเทศท่ีพรอมใชงาน 

ความสอดคลองกับการสนับสนุนยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรดานดิจิทัลของกรมบังคับคด ี

 ยุทธศาสตรท่ี 3 ปรับโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีเสถียรภาพ มีความมัน่คง และความปลอดภยั

ของขอมูล ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีการทํางานของกรมบังคับคดี  

โครงการน้ีประกอบดวยโครงการยอย ดังน้ี  

ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณป 2566 

1 โครงการจดัซื้อระบบ Soft Phone ท่ีสามารถบันทึกสายสนทนา 4,026,233.45 

2 โครงการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรใหพรอมใชงานและบริการประชาชน 1,730,190.00 

3 โครงการเชาใชโปรแกรมสํานักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 3,051,640.00 

4 โครงการบํารุงรักษาระบบงานบังคบัคดีแพงและคลังขอมูลแพงพรอมอุปกรณ 20,370,000.00 

5 โครงการบํารุงรักระบบเครือขายและความปลอดภัยบนเครือขาย 10,300,000.00 

6 โครงการบํารุงรักษาศูนยสํารองระบบคอมพิวเตอร 1,730,000.00 

7 โครงการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรสําหรับระบบงานเดินหมายและ

ประกาศ 

820,000.00 

8 โครงการบํารุงรักษาหองควบคุมระบบคอมพิวเตอร (Data Center) 1,700,000.00 

9 โครงการบํารุงรักษาระบบปองกันไวรัสคอมพิวเตอรแมขายและลูกขายทดแทน 878,470.00 

10 โครงการเชาเครือขาย MPLS กรมบังคับคดี สํานักงานบังคับคดีจังหวัดและ

หนวยงานสังกัดกรมบังคับคด ี

21,970,000.00 

11 โครงการจางบํารุงรักษาระบบงานบังคับคดีลมละลาย 10,520,897.66 

 รวมเงินงบประมาณ 77,097,431 
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งบประมาณโครงการ 

 งบประมาณโครงการรวมท้ังสิ้น จํานวน 231,292,293 บาท โดยแบงตามปงบประมาณ ดังน้ี  

• ป 2566 จํานวน  77,097,431 บาท 

• ป 2567 จํานวน  77,097,431 บาท 

• ป 2568 จํานวน  77,097,431 บาท 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ 2566-2568 
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โครงการท่ี 1.18 โครงการจัดหาและปรับปรุงระบบเครือขายแบบ SD-WAN 

หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันกรมบังคับคดีไดพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยงานภารกิจของกรมฯ ซึ่งหน่ึงในปจจัยสําคัญใน

การใหบริการน้ันคือระบบเครือขายสื่อสารขอมูลท่ีมีเครือขายสื่อสารขอมูลครอบคลุมการใหบริการท่ัวประเทศแบบ 

MPLS รวมถึงการบริการเช่ือมตอ Internet เพ่ือใหบริการหนวยงานท้ังประเทศในการเช่ือมตอ Internet ผาน

สวนกลางเพ่ือควบคุมการใช Internet ตามนโยบายกลาง (Centralize policy control) จึงทําใหเครือขาย WAN 

แบบ MPLS ท่ีเชาใชอยูถูกใชเพ่ือระบบสารสนเทศท่ีสวนกลางและเพ่ือใชงาน Internet จึงทําใหเครือขาย MPLS 

เปนคอขวดของการสื่อสารขอมูลและเปนการใชงานเครือขาย MPLS ท่ีไมคุมคา 

ดังน้ันเพ่ือเปนการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการหนวนงานท้ังประเทศ กรมบังคับคดีจึงมี

ความจําเปนท่ีตองทําการปรับปรุงระบบเครือขายสื่อสารขอมูลสําหรับสํานักงานท้ังเทศ โดยคํานึงถึงการความ

ตองการในการใชระบบงานตางๆ ของผูใชและการใชงาน Internet อยางเหมาะสมและคุมคา  

วัตถุประสงค 

 • เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารขอมูลระหวาง สํานักงานบังคับคดีจังหวัดกับสวนกลาง 

• เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ Internet สําหรับสํานักงานบังคับคดีจังหวัด 

• เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการเครือขายไรสาย สําหรับสํานักงานบังคับคดีจังหวัด 

เปาหมายโครงการ 

 • เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการของระบบเครือขายสื่อสารขอมูลระหวาง สํานักงานบังคับคดีจังหวัดกับ

สวนกลาง 

• เพ่ือปรับบริการ Internet สํานักงานบังคับคดีจังหวัดใหมีความเร็วท่ีเพียงพอตอความตองการในการใชงานโดย

ไมตองเช่ือมตอผานสวนกลางแตยังคงสามารถควบคุมการใช Internet ไดตามนโยบายกลางได 

ความสอดคลองกับการสนับสนุนยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรดานดิจิทัลของกรมบังคับคด ี

 ยุทธศาสตรท่ี 3 ปรับโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีเสถียรภาพ มีความมัน่คง และความปลอดภยั

ของขอมูล ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีการทํางานของกรมบังคับคดี  

กิจกรรม 

 • สํารวจผูใหบริการเครือขายแบบ SD-WAN ปจจุบัน  

• จัดหาและติดตั้งเครือขายแบบ SD-WAN และ เครือขาย Internet 

• จัดหาและติดตั้งเครือขายเครือขายไรสายสําหรับสํานักงานบังคับคดีจังหวัด 

• ติดตั้ง และปรับแตงอุปกรณรักษาความมั่นคง เพ่ือควบคุมการใชงาน Internet จากสวนกลาง 

งบประมาณโครงการ 

 ป 2567 จํานวน 34,750,000 บาท 

ป 2568 จํานวน 34,750,000 บาท 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 • ไดปรับเปลี่ยนการขอบริการ WAN จากแบบ MPLS เดิมเปนแบบ SD-WAN เพ่ือเพ่ิมการบริหารจัดการ WAN 

ของกรมฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพตามท่ีกรมฯ ตองการ 

• ไดปรับเปลี่ยนการออกนโยบายการจัดการเครือขาย WAN ดวยซอฟตแวรไดอยางมีประสิทธิผลตามสภาพ

เครือขาย WAN ตามท่ีกรมฯ ออกแบบ 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 • มีระบบเครือขายสื่อสารขอมูลระหวางสํานักงานบังคับคดีจังหวัดกับสวนกลางท่ีมีความเร็วเพียงพอและถูกใช

งานอยางคุมคา 

• มีบริการ Internet สําหรับสํานักงานบังคับคดีจังหวัดท่ีเหมาะสมและมีความเร็วเพียงพอตอความตองการในการ

ใชงาน 

• มีระบบเครือขายไรสายสําหรับสํานักงานบังคับคดีจังหวัด ท่ีสามารถบริหารจัดการไดจากสวนกลาง  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ 2567 - 2568 

ความเสี่ยงของโครงการ 

 • การไดผูใหบริการ SD-WAN ท่ีไมมีประสบการณดานการบริหารจัดการ WAN แบบ SD-WAN ซึ่งจะสงผลให

กรมฯ ไมสามารถออกนโยบายเครือขายไดอยางท่ีกรมฯ คาดหวัง 

• การไมสามารถกํากับผูใหบริการ SD-WAN ไดอยางมีประสิทธิผล เน่ืองจากการความเขาใจในเทคโนโลยี SD-

WAN ซึ่งกรมฯ ควรสงบุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขารับการอบรมเทคโนโลยี SD-WAN 

• ความลาชาของโครงการอาจสงผลตอการเช่ือมตอของเครือขายระหวางสํานักงานบังคับคดีสวนกลางกับ

สํานักงานบังคับคดีจังหวัด ซึ่งสงผลตอการหยุดชะงักในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรท่ีสํานักงานบังคับคดี

จังหวัดท่ีตองใชระบบสารสนเทศจากสวนกลาง 
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โครงการท่ี 1.19 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลเฉ่ือยเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน 

หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันกรมบังคับคดี มีการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนงานดานการบังคับคดี มาเปนระยะ

เวลานาน โดยเฉพาะระบบงานบังคับคดีแพง ซึ่งถือเปนระบบงานแรกของกรมท่ีมีการพัฒนาและปรับปรุงมาอยาง

ตอเน่ือง และมีการปรับปรุงระบบลาสุดเมื่อป พ.ศ. 2559 และจากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันสงผลใหจํานวนคดีและ

ปริมาณคํารองท่ีเก่ียวกับสํานวนคดีมีเพ่ิมมากข้ึน  อัตราการเติบโตของขอมูลสํานวนคดีในแตละปมีเพ่ิมมากข้ึนอยางมี

นัยสําคัญ ซึ่งอัตราการเติบโตของขอมูลท่ีเพ่ิมมากข้ึนน้ัน ไมไดเกิดในระบบงานคดีแพงเพียงระบบเดียว ในระบบ

สารสนเทศอ่ืน ๆ ก็เชนกัน ดังน้ันเพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของระบบงานดานการบังคับคดี จึงควรมีการ

ออกแบบระบบฐานขอมูลเฉ่ือยสําหรับจัดเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของกับสํานวนคดีท่ีไมไดถูกใชงาน (Inactive) โดยแยกเก็บอยู

ในฐานขอมูลเฉ่ือย เพ่ือลดปริมาณขอมูลท่ีเก็บอยูในระบบฐานขอมูลของระบบงานหลัก    

วัตถุประสงค 

 • เพ่ือประเมินปริมาณขอมูลท่ีเก็บอยูในระบบฐานขอมูลของระบบงานตาง ๆ ของกรม  

• เพ่ือออกแบบระบบฐานขอมูลเฉ่ือยสําหรับเก็บขอมูลท่ีไมไดถูกใชงาน (Inactive Data)  

• เพ่ือกําหนดรูปแบบ/เง่ือนไขในการยายขอมูลจากฐานขอมูลหลักไปยังฐานขอมูลเฉ่ือย 

• เพ่ือจัดทําระบบฐานขอมูลเฉ่ือยสําหรับจัดเก็บขอมลูระบบงาน 

เปาหมายโครงการ 

 • มีการตรวจสอบและประเมินอัตราการเติบโตของขอมูลในแตละระบบงาน 

• มีระบบฐานขอมูลเฉ่ือยเพ่ือจัดเก็บขอมูลและเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของระบบ 

• จัดหาอุปกรณเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของระบบใหสามารถรองรับการใชงานและปรมิาณขอมูลท่ีเพ่ิมมากข้ึน  

ความสอดคลองกับการสนับสนุนยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรดานดิจิทัลของกรมบังคับคด ี

 ยุทธศาสตรท่ี 3 ปรับโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีเสถียรภาพ มีความมั่นคง และความปลอดภัยของ

ขอมูล ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีการทํางานของกรมบังคับคดี  

กิจกรรม 

 • ศึกษาและประเมินปริมาณขอมูลและอัตราการเติบโตของขอมูลของระบบงานดานการบังคับคดี 

• เลือกระบบงานดานการบังคับคดี อาทิ ระบบงานบังคับคดีแพง เน่ืองจากมีประมาณขอมูลและอัตราการเพ่ิมข้ึน

ของขอมูลอยางเห็นไดชัด  

• ออกแบบระบบฐานขอมูลเฉ่ือยของระบบงานท่ีเลือกมา 

• กําหนดรูปแบบ/เง่ือนไขในการยายขอมูล 

• จัดหาและติดตั้งอุปกรณสําหรับระบบฐานขอมูลเฉ่ือย 

• ดําเนินการสํารองขอมูลท้ังหมดของระบบงาน 

• ดําเนินการทดสอบการยายขอมูลบางสวนมาไวในฐานขอมูลเฉ่ือย 

• ดําเนินการยายขอมูลใหครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว  
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• ทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบ 

งบประมาณโครงการ 

 งบประมาณโครงการรวมท้ังสิ้น จํานวน 15,000,000 บาท โดยแบงตามปงบประมาณ ดังน้ี 

• ปงบประมาณ 2567 จํานวน 10,000,000 บาท 

 • ปงบประมาณ 2568 จํานวน 5,000,000 บาท 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 • มีการโอนยายขอมูลท่ีไมไดถูกใชงาน (Inactive) แยกไปเก็บอยูในฐานขอมูลเฉ่ือย  

• ผูใชระบบมีความพึงพอใจกับประสิทธิภาพการทํางานของระบบสารสนเทศท่ีมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลเฉ่ือย 

• จํานวนปญหา/ขอรองเรียนเก่ียวกับความลาชาในการประมวลผลของระบบงานลดลง 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 • เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของระบบงานบังคับคดีแพง 

• เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานใหกับระบบงานอ่ืน ๆ ของกรมบังคับคดีกรมบังคับคดีมี

ระบบจัดเก็บขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ ประมวลผลไดรวดเร็ว 

• ทําใหผูใชงานระบบพึงพอใจและเห็นประโยชนในการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการทํางาน อันนําไปสูความเปน

องคกรทางดานดิจิทัล 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ 2567-2568  

ความเสี่ยงของโครงการ 

 • อุปกรณสําหรับระบบฐานขอมูลเฉ่ือยไมสามารถจัดหาไดหรืออาจจัดหาไมไดตามกรอบระยะเวลา เน่ืองจากความไม

แนนอนของราคาอุปกรณคอมพิวเตอรในชวงวิกฤตเศรษฐกิจจากสงครามและภาวะหลังสถานการณโควิด-19 ซึ่ง

สงผลตอการขาดแคลนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน Computer Chip  

• การไมไดรับการจัดสรรงบประมาณไดตามท่ีขอ อาจทําใหมีขอจํากัดในการออกแบบและพัฒนารวมถึงการจัดหา

อุปกรณสําหรับระบบฐานขอมูลเฉ่ือย 
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โครงการท่ี 1.20 โครงการจางท่ีปรึกษาดานกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance) กรมบังคับ

คดี 

หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันขอมูลถือเปนสินทรัพยขององคกรท่ีสําคัญ ท่ีควรตองมีกระบวนการและระบบบริหารจัดการขอมูลท่ีดี 

เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีคุณภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และมีมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานภายนอก เพ่ือ

สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกรมบังคับคดี ใหบริการประชาชนและผูมีสวนไดเสียดานการบังคับคดีแพง คดีลมละลาย 

การไกลเกลี่ยลูกหน้ี การฟนฟูกิจการของลูกหน้ี และการวางทรัพย อยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม อีกท้ังกรม

บังคับคดีเปนหนวยงานภาครัฐ ท่ีไดรับนโยบายใหมีการจัดทํากรอบธรรมมาภิบาลขอมูลภาครัฐ อางอิงพระราชบัญญัติการ

บริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ท่ีกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองดําเนินการจัดใหมีกรอบ

ธรรมาภิบาลขอมูล เพ่ือใหเกิดการกําหนด สิทธิ หนาท่ี และกระบวนการกํากับดูแลขอมูลตลอดวงจรชีวิตของขอมูล ของ

หนวยงานใหมีความถูกตอง การจัดหมวดหมูขอมูล อาทิ ขอมูลความลับทางราชการ ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลสาธารณะ เปน

ตน สามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปลี่ยนขอมูลท้ังภายในและภายนอกหนวยงานได และเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวของ อาทิ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

ทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562  ซึ่งเปนกฎหมายใหมและจะมีผลบังคับใช

วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับกรมบังคับคดี อันนําไปสูระบบการบริหารจัดการขอมูลท่ีมี

ประสิทธิภาพ สรางความนาเช่ือถือใหกับองคกร สําหรับโครงการน้ีจะอางอิงกรอบธรรมาภิบาลภาครัฐของ สํานักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ดังแสดงในรูปท่ี 1.20.1 เปนแนวทางในการดําเนินงานการจัดธรรมกรอบธรรมาภิบาลของกรมบังคับ

คดี เพ่ือใหการกํากับดูแลขอมูลของกรมบังคับคดีมีประสิทธิภาพเปนท่ีนาเช่ือถือ จึงตองอาศัยผูท่ีมีความรูความสามารถ และ

ประสบการณเฉพาะดาน เพ่ือใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนวทางการกํากับดูแลขอมูลหรือกรอบธรรมาภิบาลขอมูลของ

กรมบังคับคดีใหมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ สามารถสนองตอบ ความตองการของผูรับบริการและกอใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอทางราชการ  

 
รูปท่ี 1.20.1 กรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในระดับหนวยงานของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
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วัตถุประสงค 

 • เพ่ือจัดจางท่ีปรึกษาดานธรรมาภิบาลขอมูลในการใหคําปรึกษา แนะนําแนวทางและกระบวนการในการบริหาร

จัดการขอมูลในองคกร การกํากับดูแลขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพใหกับกรมบังคับคดี 

เปาหมายโครงการ 

 • มีนโยบายธรรมาภิบาลขอมูลขององคกร ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่องธรรมาภิบาล

ขอมูลภาครัฐ 

• มีกระบวนการ มาตรการ หรือ แนวปฏิบัติในการกํากับดูแลขอมูลใหมีคุณภาพ และเปนไปตามหลักกฎหมาย 

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึง พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562  

ความสอดคลองกับการสนับสนุนยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรดานดิจิทัลของกรมบังคับคด ี

 ยุทธศาสตรท่ี 3  ปรับโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีเสถียรภาพ มีความมัน่คง และความปลอดภยั

ของขอมูล ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีการทํางานของกรมบังคับคดี 

กิจกรรม 

 • จัดทําแผนการดําเนินโครงการ กําหนดขอบเขตและเปาประสงคของธรรมาภิบาลขอมลู 

• จัดหาผูเช่ียวชาญดานธรรมาภิบาลขอมูล (Data Governance) ท่ีจะชวยใหคําปรึกษา แนะนําแนวทาง ในการ

กํากับดูแลขอมูลของกรมบังคับคดี 

• จัดตั้งคณะทํางาน โดยกําหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของผูท่ีเก่ียวของ 

• ศึกษาและวิเคราะหและใหคําปรึกษาในการกําหนดกระบวนการธรรมาภิบาลขอมูล ตั้งแตการวางแผน การ

ปฏิบัติ การตรวจสอบ วัดผลและรายงาน ไปจนถึง การปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

• ศึกษา วิเคราะหและใหคาํปรึกษาในการจัดทํานโยบายกฎเกณฑของขอมูลและมาตรฐานขอมลู 

• ศึกษา วิเคราะหและใหคาํปรึกษาในการจัดทําคูมือการกํากับดูแลขอมูล 

• ศึกษา วิเคราะหและใหคาํปรึกษาในการจัดทําคําอธิบายขอมูล บัญชีขอมูล และพจนานุกรมขอมลู ตามแนวทาง

การจัดธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ ของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดจิิทัล (สพร.) 

• สรางการรับรู ผานการสื่อสาร และการอบรมผูท่ีเก่ียวของกับธรรมาภิบาลขอมลูในองคกร 

งบประมาณโครงการ 

 งบประมาณโครงการรวมท้ังสิ้น จํานวน 6,000,000 บาท โดยแบงตามปงบประมาณ ดังน้ี 

• ป 2567   3,000,000 บาท 

• ป 2568   3,000,000 บาท 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 • มีการประกาศนโยบายการกํากับดูแลขอมูล (Data Governance Policy) ของหนวยงาน หรือ มีการปรับปรุง/

ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลขอมูลของหนวยงานอยางนอย ปละ 1 ครั้ง 
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• มีคูมือการกํากับดูแลขอมูล หรือ แนวทางการปฏิบัติงานในแตละหนวยงาน ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค และมี

หนวยงานนํารองอยางนอย 2 หนวยงาน จากท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 

• มีการประชุมติดตามและประเมินผลโครงการเปนระยะ 

• จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับขอมูลลดลง 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 • กรมบังคับคดีมีระบบบริหารจัดการขอมูลท่ีมีคุณภาพ มีความมั่นคง ปลอดภัย 

• กรมบังคับคดีมีมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ 

• เสริมสรางความนาเช่ือถือและสรางความมั่นใจใหกับประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียผูรับบริการ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 สํานักพัฒนาระบบบริหาร และ ศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ 2567-2568 

ความเสี่ยงของโครงการ 

 • การไมยอมรับหรือไมเห็นความสําคัญของการจัดธรรมกรอบธรรมาภิบาลขอมลูภาครัฐ 

• การจัดทําบัญชีขอมูลลาชา เน่ืองมาจาก ไมสามารถรวบรวมขอมูลท่ีตองการไดท้ังหมดท้ังขอมูลท่ีอยูในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกสและขอมลูท่ีอยูในรปูแบบกระดาษ 
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โครงการท่ี 1.21 โครงการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) 

หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันกรมบังคับคดีไดพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยงานภารกิจของกรมฯ ขอมูลท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานถูก

จัดเก็บอยูในระบบสารสนเทศเปนหลัก และบางสวนไมมีสําเนาท่ีเปนกระดาษ รวมถึงการทํางานท่ีมีการปรับเปน online 

มากยิ่งข้ึน จึงทําใหสารสนเทศกลายเปนหัวใจสําคัญในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของกรมฯ รวมถึงการเช่ือมตอ Internet ท่ี

เปนแหลงท่ีมีภัยคุกคามจํานวนมากท่ีอาจโจมตีระบบสารสนและทําลายขอมูลตางๆ รวมถึงสภาวะวิกฤติหรือสถานการณ

ฉุกเฉินตาง ๆ ไมวาจะเกิดจากภัยธรรมชาติ การกอการราย อุบัติเหตุ และภัยจากโรคระบาด ซึ่งภาวะดังกลาวสงผลใหการ

ดําเนินงานของกรมฯ ไมสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง  

ดังน้ันเพ่ือท่ีจะบริหารความเสี่ยงในการดําเนินกิจการของกรมฯ ใหอยูในระดับต่ําจึงควรมีการทําแผนดําเนินธุรกิจ

อยางตอเน่ือง (Business Continuity Plan: BCP) เพ่ือเตรียมความพรอมในการรองรับภัยคุกคามตางๆ ท่ีมีโอกาสจะ

เกิดข้ึนทําใหกระบวนงานสําคัญของกรมฯ สามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ืองและสามารถกลับมาดําเนินการไดตามปกติใน

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

วัตถุประสงค 

 • เพ่ือใหมีแนวทางปฏิบัติท่ีเตรียมพรอมลวงหนาในการรับมือกับสภาวะวิกฤติ หรือ เหตุการณฉุกเฉินตาง ๆ ท่ีจะ

เกิดข้ึนอยางเปนระบบ และสามารถบริหารความตอเน่ืองในภารกิจหลักของกรมฯ ได 

• เพ่ือลดผลกระทบ และบรรเทาความเสียหายใหอยูในระดับท่ียอมรับได อันเกิดจากการท่ีกรมฯ จะตอง หยุด 

หรือ ชะลอการดําเนินงานหรือการใหบริการในชวงท่ีเกิดสภาวะวิกฤติ หรือเหตุการณฉุกเฉินตาง ๆ 

• เพ่ือใหเจาหนาท่ีและประชาชนเกิดความมั่นใจและเช่ือมั่นในศักยภาพของกรมฯ แมตองเผชิญกับเหตุการณ

รายแรง แตสามารถดําเนินกิจการไดอยางตอเน่ืองและฟนคืนการบริการไดอยางรวดเร็ว 

เปาหมายโครงการ 

 มีแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ืองท่ีสามารถระบุกระบวนงานท่ีสําคัญ ตัวบุคคลท่ีตองปฏิบัติหนาท่ี เมื่อเกิด

สภาวะวิกฤติ หรือ เหตุการณฉุกเฉินตาง ๆ เพ่ือใหกรมฯ สามารถดําเนินกิจการไดอยางตอเน่ืองและฟนคืนการ

บริการไดอยางรวดเร็ว 

ความสอดคลองกับการสนับสนุนยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรดานดิจิทัลของกรมบังคับคด ี

 ยุทธศาสตรท่ี 3 ปรับโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีเสถียรภาพ มีความมัน่คง และความปลอดภยั

ของขอมูล ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีการทํางานของกรมบังคับคดี  

กิจกรรม 

 • เชิญผูเช่ียวชาญใหคําแนะนําในการจัดทําแผน  

• ดําเนินการ สํารวจ วิเคราะห กระบวนงานท่ีสําคัญพรอมออกแบบข้ันตอนในการทํางานในสภาวะฉุกเฉินพรอม

กําหนดตัวบุคคลเพ่ือทํางานในสภาวะฉุกเฉิน แลวจัดทําเปนแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง 

งบประมาณโครงการ 

 ป 2567 จํานวน 500,000 บาท 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 มีแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 • มีแนวทางปฏิบัติท่ีเตรียมพรอมลวงหนาในการรับมือกับสภาวะวิกฤติ หรือ เหตุการณฉุกเฉินตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน

อยางเปนระบบ และสามารถบริหารความตอเน่ืองในภารกิจหลักของกรมฯ ได 

• สามารถดําเนินงานหรือใหบริการในชวงท่ีเกิดสภาวะวิกฤติ หรือเหตุการณฉุกเฉินตาง ๆ ได 

• สามารถดําเนินกิจการไดอยางตอเน่ืองและฟนคืนการบริการไดอยางรวดเรว็เมื่อเกิดสภาวะวิกฤติ หรือเหตุการณ

ฉุกเฉินตาง ๆ ข้ึน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ 2567 

ความเสี่ยงของโครงการ 

 • การไมสามารถพัฒนาแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ืองไดครบในทุกกระบวนการทํางานของกรมบังคับคดี เพ่ือ

รองรับสถานการณฉุกเฉินอยางเชน สถานการณโควิด-19 เน่ืองจากความไมเขาใจของบุคลากรท่ีเก่ียวของกับ

แนวทางการพัฒนาแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง 

• การไมสามารถพัฒนาแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ืองไดครบทุกมิติขององคประกอบทางการเตรียมพรอม เชน 

คน (Man) กระบวนการทํางาน (Method) อุปกรณ IT และอุปกรณประกอบการทํางานอ่ืน ๆ (Machine) การ

รับขอมูลจากองคกรภายนอก หรือประชาชน เชน ศาล สถาบันการเงิน (Material of Input)  
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โครงการท่ี 1.22 โครงการจัดจางพัฒนาสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture: EA)  

หลักการและเหตุผล 

สถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture, EA) เปนการรวบรวมองคประกอบตาง ๆ ขององคกรขนาด

ใหญ (Enterprise) ท่ีมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการทํางานของกระบวนการตาง ๆ ตามพันธกิจของ

องคกร อยางเปนแบบแผนและสอดคลองระหวางกันตั้งแตการกําหนดทิศทางขององคกร ยุทธศาสตรขององคกร 

กระบวนการทํางาน ขอมลู ระบบสารสนเทศ และโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

กลุมองคกรตาง ๆ ในระดับสากลไดออกแบบกรอบการจัดทําสถาปตยกรรมองคกร ไวหลากหลายกรอบ ดังเชน 

กรอบการจัดทําสถาปตยกรรมองคกร (The Open Group Architecture Framework: TOGAF) ท่ีเปนท่ียอมรับและ

นําไปประยุกตใชอยางกวางขวาง กรอบการจัดทําสถาปตยกรรมองคกร (Department of Defense Architecture 

Framework: DoDAF) และการกําหนดวิธีมาตรฐานของการทําสถาปตยกรรมองคกร (British Ministry of Defence 

Architecture Framework: MODAF) ของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร กรอบการจัดทํา

สถาปตยกรรมองคกร FEAF, NORA และ IndEA ของรัฐบาลสรัฐอเมริกา เนเธอรแลนด และอินเดีย กรอบการจัดทํา

สถาปตยกรรมองคกร Zachman ท่ีออกแบบโดยบริษัท IBM รวมท้ังกรอบการจัดทําโมเดลองคกร (Enterprise 

Modelling) ของ ISO 19439 

สถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) หรือ EA เปนแนวความคิดใหมท่ีบูรณาการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเขากับธุรกิจอยางเปนระบบ ตั้งแตการกําหนดความตองการทางธุรกิจ การทําความเขาใจและประยุกตใช

สถาปตยกรรมธุรกิจ (Business Architecture) ใหเหมาะสม เพ่ือออกแบบการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศให

เช่ือมโยงกับการดําเนินงานไดอยางสอดคลองและมีประสิทธิภาพท้ังในระดับ Architecture ไปจนถึง Roadmap ของ

การพัฒนาองคกรอยางเปนข้ันเปนตอน เพ่ือผลักดันใหองคกรสามารถดําเนินการตามนโยบายและวิสัยทัศนขององคกรท่ี

กําหนดไว ท้ังน้ี แผนผังท่ีไดจากการทํา EA ในองคกร ประกอบดวย 4 ดานหลัก ดังน้ี 

1) ดาน Business Architecture เพ่ือแสดงข้ันตอนทางธุรกิจ (Business Process) ของแตละฝายตาม

โครงสรางองคกร (Organization Chart) 

2) ดาน Information Architecture เพ่ือแสดงความสัมพันธของขอมูลในฐานขอมูล (Database หรือ Meta 

Data) 

3) ดาน Application Architecture เพ่ือแสดงใหเห็นวาในองคกรจะตองมีระบบโปรแกรมประยุกต หรือ

ระบบสารสนเทศอะไรบาง ในการท่ีจะตอบโจทยของธุรกิจ และบริการตาง ๆ  

4) ดาน Technical Architecture เพ่ือแสดงโครงสราง Hardware, Software, Security และ Network ใน

องคกร 

กรมบังคับคดีมีระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกตมากกวา 100 รายการ ซึ่งโปรแกรมประยุกต 

(Application Program) เปนองคประกอบหลักท่ีสําคัญของการจัดทําสถาปตยกรรมองคกร (EA) ใหกับองคกร การทํา

ธุรกรรมตาง ๆ ขององคกรจะตองอาศัยโปรแกรมประยุกตเปนตัวรวบรวมกลไกการแกปญหาทางธุรกรรมตาง ๆ เพ่ือ

สนับสนุนการทํางานของผูปฏิบัติงานจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีจะตองปฏิบัติงานตามกระบวนการทางธุรกิจ ใหสอดคลอง

กับยุทธศาสตรของการขับเคลื่อนองคกรใหเปนไปตามวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกร ซึ่งโปรแกรมประยุกตจะทํางาน

ไดจะตองโครงสรางพ้ืนฐานของเครื่องแมขาย เครือขาย ซอฟตแวรระบบ และฐานขอมูล ดังแสดงในรูปท่ี 1.21.1 

https://hmong.in.th/wiki/Enterprise_architecture
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รูปท่ี 1.22.1 ความสัมพันธระหวางแอปพลิเคช่ันกับองคประกอบตาง ๆ ของสถาปตยกรรมองคกร (EA) 

อยางไรก็ดี การวิเคราะหดานความมั่นคงปลอดภัยในทุกองคประกอบของสถาปตยกรรมองคกรควรเปนโครงการ

ตอเน่ืองหลังจากโครงการพัฒนาสถาปตยกรรมองคกรสําเร็จ เน่ืองจากการวิเคราะหดานความมั่นคงปลอดภัยจะเปน

กระบวนการท่ีตองบูรณาการรวมกันของทุกองคประกอบของสถาปตยกรรมองคกร (EA) อีกท้ังยังควรใชผูเช่ียวชาญดาน

การตรวจสอบชองวางดานความมั่นคงปลอดภัย (Security Audit) ท่ีเปนไปตามมาตรฐานสากล เชน ISO-27001      

เปนตน 

วัตถุประสงค 

 • จัดทําสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture, EA) ในระดับบนของสถาปตยกรรมองคกรท่ีวิเคราะห

ยุทธศาสตร กระบวนการทํางานของกรมบังคับคดี และขอมูลท่ีเกิดข้ึน  

• สรางความเช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตรท่ีกรมวางแผนไว กับกระบวนการทํางานท่ีเปนอยูในปจจุบัน เพ่ือหา

ชองวางท่ีขาดหายไปหรือความไมสมบูรณของกิจกรรมในกลยุทธท่ีออกแบบไว 

• สรางความเช่ือมโยงระหวางกระบวนการทํางานท่ีเปนอยู กับขอมูลท่ีรวบรวมในธุรกรรม และขอมูลท่ีรวบรวมใน

ระบบสารสนเทศ เพ่ือหาแนวทางบูรณาการขอมูลตาง ๆ ท่ีใชในกระบวนการทํางานของกรมบังคับคดี  

เปาหมายโครงการ 

 • ไดสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture, EA) ณ ปจจุบัน (As-is) ท่ีแสดงโครงสรางความสัมพันธ

ระหวางยุทธศาสตรท่ีเช่ือมไปสูกระบวนการทํางานของกรมบังคับคดี โครงสรางความสัมพันธระหวาง

กระบวนการทํางานท่ีเช่ือมไปสูขอมูลของธุรกรรม โครงสรางความสัมพันธระหวางขอมูลของธุรกรรมท่ีเช่ือมไปสู

ขอมูลท่ีจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล โครงสรางความสัมพันธระหวางขอมูลท่ีจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลท่ีถูกนําไปใชงาน

ผานโปรแกรมประยุกต และโครงสรางความสัมพันธระหวางโปรแกรมประยุกตท่ีจัดเก็บอยูในโครงสรางพ้ืนฐาน

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน เครื่องแมขาย เครือขาย และอุปกรณจัดเก็บขอมูล (Storage) 

• ไดผลการวิเคราะหสถาปตยกรรมองคกร ท่ีแสดงถึงความสัมพันธท่ีไมสมบูรณในโครงสรางปจจุบัน 

• ไดสถาปตยกรรมองคกรท่ีจะมีการปรับเปลี่ยนในอนาคตอันใกล  (To-be) จากผลการวิเคราะหของ

สถาปตยกรรมองคกร ณ ปจจุบัน  
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• ไดแนวทางการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมบังคับคดี ท่ีจะนําไปจัดทําโครงการดานเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

ความสอดคลองกับการสนับสนุนยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรดานดิจิทัลของกรมบังคับคด ี

 ยุทธศาสตรท่ี 3 ปรับโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีเสถียรภาพ มีความมั่นคง และความปลอดภัย
ของขอมูล ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีการทํางานของกรมบังคับคดี  

กิจกรรม 

 • วางแผนการพัฒนาสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture: EA) ท่ีเลือกจากบางพันธกิจหลักของ 

กรมฯ เชน การบริการดานการบังคับคดีแพง หรือคดีลมละลาย เปนตน โดยแผนจะตองระบุถึงหนวยงานและ

บุคลากรท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหไดกลุมสถาปนิกของสถาปตยกรรมองคกร กรอบระยะเวลาการจัดทําสถาปตยกรรม

องคกร งบประมาณท่ีจะตองใช  กรอบการจัดทําสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture 

Framework) 

• จัดหาผู เ ช่ียวชาญดานสถาปตยกรรมองคกร ท่ีจะชวยใหคําปรึกษา แนะนําแนวทาง และรวมจัดทํา

สถาปตยกรรมองคกร 

• จัดประชุมกลุมสถาปนิกของ EA เพ่ือรวบรวมขอมูลยุทธศาสตร กระบวนการทํางานของกรมบังคับคดี ขอมูล

ของธุรกรรม และขอมูลท่ีจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล จากพันธกิจท่ีเลือก 

• วิเคราะหหาโครงสรางความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรท่ีเช่ือมไปสูกระบวนการทํางานของกรมบังคับคดี 

โครงสรางความสัมพันธระหวางกระบวนการทํางานท่ีเช่ือมไปสูขอมูลของธุรกรรม และโครงสรางความสัมพันธ

ระหวางขอมูลของธุรกรรมท่ีเช่ือมไปสูขอมูลท่ีจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล 

• สรางสถาปตยกรรมองคกรปจจุบัน (As-is EA) ตามกรอบการจัดทําสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise 

Architecture Framework) ดวยซอฟตแวรท่ีเลือกใช 

• วิเคราะหความสัมพันธท่ีไมสมบูรณในโครงสรางปจจุบันสถาปตยกรรมองคกร 

• ออกแบบสถาปตยกรรมองคกรท่ีกรมฯ ตองการจะปรับไปสูในอนาคต (To-be EA) เพ่ือการปรับปรุง

กระบวนการทํางาน การรวบรวมขอมูลในรูปแบบดิจิทัล และการวิเคราะหความสําเร็จอยางรอบดานของ

ยุทธศาสตรของกรม ฯ 

• จัดทําแนวทางการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมบังคับคดี และจัดทําโครงการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

• การนําเสนอสถาปตยกรรมองคกรตอผูบริหารกรมบังคับคดีท้ังสถาปตยกรรมองคกรปจจุบัน สถาปตยกรรม

องคกรท่ีจะปรับเปลี่ยนในอนาคตอันใกล และโครงการท่ีเก่ียวของ และประกาศสูประชาคมกรมบังคับคดี 

งบประมาณโครงการ 

 ป 2567 จํานวน 6,000,000 บาท 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 • ไดสถาปตยกรรมองคกรปจจุบัน (As-is EA) ภายในชวงแรกของโครงการ 

• ไดผลการออกแบบสถาปตยกรรมองคกรท่ีกรมฯ ตองการจะปรับไปสูในอนาคต (To-be EA) 
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• ไดจัดตั้งโครงการระบบสารสนเทศท่ีสอดคลองตอยทุธศาสตรของกรม ตอกระบวนการท่ีตองมีการปรับเปลี่ยน

ไปตามแบบสถาปตยกรรมองคกรในอนาคต (To-be EA)  

• ไดแผนการบูรณาการโครงสรางพ้ืนฐานในระดับกรม และการบูรณาการโครงสรางพ้ืนฐานตอหนวยงานภายนอก

ท่ีเก่ียวของ 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 • กรมฯ จะมีแบบสถาปตยกรรมองคกรท่ีเปนการบูรณาการโดยองครวมในทุกองคประกอบของสถาปตยกรรม

องคกรตั้งแตยุทธศาสตรของกรม กระบวนการทํางานบังคับคดี ขอมูลท่ีรองรับกระบวนการทํางานดวยระบบ

สารสนเทศ และโครงสรางพ้ืนฐานท่ีตอบสนองตอทุกองคประกอบขางตน 

• กรมฯ จะไดรับผลการวิเคราะหชองวางท่ีขาดการเช่ือมตอกันระหวางองคประกอบตาง ๆ ของสถาปตยกรรม

องคกร รวมท้ังความซ้ําซอนหรือความขัดแยงกันขององคประกอบยอยตาง ๆ ท่ีควรจะตองนํามาบูรณาการ

รวมกัน   

• กรมฯ จะไดรับแผนงานโครงการการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือระบบสารสนเทศท่ีตอบสนองตอ

ยุทธศาสตรและพันธกิจของกรมฯ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 • ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเปนหนวยงานหลักในการดําเนินงานในโครงการ และรวบรวม

สถาปตยกรรมองคกร 

• กองบังคับคดีแพง หรือ กองบังคับคดีลมละลาย จะเปนหนวยงานท่ีสนับสนุนการรวบรวมขอมูลของ

สถาปตยกรรมองคกรในมิติของกระบวนการทํางาน ขอมูลท่ีเก่ียวของ และการตอบสนองตอยุทธศาสตรของ

กรมฯ  

• ผูบริหารกรมบังคับคดี ท่ีเปนผูกําหนดวิสัยทัศน และยุทธศาสตรของกรมฯ และผลักดันการประยุกตใช

สถาปตยกรรมองคกร ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ  2567 

ความเสี่ยงของโครงการ 

 • การจัดทําสถาปตยกรรมองคกรปจจุบัน (As-is) หรือในอนาคต (To-Be) ไมสําเร็จ หรือทําไดเพียงบาง

องคประกอบ เน่ืองจากการขาดความรวมมือหรือการใหความสําคัญจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

• การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางองคประกอบของสถาปตยกรรมองคกรไมพบหรือไมถูกตอง เน่ืองจากการ

เลือกใชซอฟตแวรในการรวบรวมสถาปตยกรรมองคกรท่ีซับซอนเกินไป 

• การขาดความตอเน่ืองของสถาปตยกรรมองคกรหลังจากโครงการสาํเรจ็ เชน การไมปรับแบบสถาปตยกรรมของ

ปจจุบันไปสูอนาคตเมื่อมีการปรับปรุงองคประกอบของสถาปตยกรรมองคกร 
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โครงการท่ี 1.23 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2569-2573 

หลักการและเหตุผล 

 กรมบังคับคดีมีภารกิจดานการบังคับคดีแพง คดีลมละลาย การฟนฟูกิจการของลูกหน้ี การชําระบัญชี การวาง

ทรัพยและการไกลเกลี่ยขอพิพาทภายหลังมีคําพิพากษา ซึ่งเปนภารกิจดานอํานวยความยุติธรรมทางแพงท่ีมีสวนใน

การสงเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และเสริมสรางสภาพคลองและการ

เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไดอยางมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ประกอบกับปจจุบันภาครัฐมีนโยบายมุงเนนการ

ใหบริการมากข้ึนโดยมีเปาหมายในการพัฒนาประเทศสู “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ดวยการสราง “ความ

เขมแข็งจากภายใน” ตามแนวทางโมเดลประเทศไทย 4.0 ดังน้ันเพ่ือใหตอบสนองภารกิจและสอดรับกับนโยบาย

ภาครัฐ กรมบังคับคดีตองมีการนําระบบเทคโนโลยีดิจทัิลเขามาสนับสนุนในการดาํเนินงานของทุกหนวยงานในสังกัด

กรมบังคับคดีใหสอดคลองและครบท้ังกระบวนการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการใหบริการ

ประชาชน จึงจําเปนตองมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจขององคกรเพ่ือให

บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาประสงคท่ีกําหนด ตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของประชาชน สรางความ

เทาเทียมและลดความ เหลื่อมล้ําของสังคม ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กล

ยุทธตัวช้ีวัด คาเปาหมาย แผนงาน/โครงการท่ีสําคัญท่ีมีความเช่ือมโยงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 

(พ.ศ. 2561-2580) ดานการเสริมสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคมดานการสรางขีดความสามารถใน

การแขงขันและดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลใน

ภาครัฐตามกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ท้ังน้ี แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดีจะสิ้นสุด

ระยะเวลาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ 2568 และเพ่ือใหกรมบังคับคดี มีแผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือใชเปนกรอบ

และทิศทางในการดําเนินงานตามภารกิจ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเน่ือง จึงตองจัดทําแผนปฏิบัติการ

ดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2569-2573 เพ่ือใหแผนปฏิบัติการดิจิทัลถูกจัดทําตามหลักวิชาการ กรมบังคับคดี

สามารถใชแผนปฏิบัติการน้ีเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานตามภารกิจและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน สามารถ

นําไปสูการปฏิบัติไดจริง และเกิดผลสัมฤทธ์ิขององคกร 

วัตถุประสงค 

 • เพ่ือดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2569 – 2573 ใหสอดคลองกับแผนงานในแผน

ยุทธศาสตรสนับสนุนการขับเคลื่อนตามพันธกิจ ภารกิจของหนวยงาน และตามยุทธศาสตรชาติท่ีเก่ียวของ 

• เพ่ือศึกษา ทบทวน แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2566 – 2568 เพ่ือดําเนินการประเมินสถานภาพ

ก า ร ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ เ ท ค โ ล ยี ดิ จิ ทั ล ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง ก ร ม บั ง คั บ ค ดี   

ในสภาพปจจุ บัน เ พ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ใหสนับสนุน 

การปรับเปลี่ยนการปฏิบัติภารกิจของกรมบังคับคดี ตามแนวนโยบายดิจิทัลไทยแลนด  (Digital Thailand) 

• เพ่ือจัดทําโครงการ รายละเอียดโครงการ กิจกรรม เปาหมายรายป สําหรับการพัฒนาการปฏิบัติงานดวย

เทคโนโลยีดิจิทัลอยางเปนระบบ 

เปาหมายโครงการ 

 • กรมบังคับคดีมีกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจขององคกรเพ่ือใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาประสงคท่ี

กําหนด ตอบสนองตอ ความตองการและความคาดหวังของประชาชน 
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• กรมบังคับคดีมีแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2569 – 2573 ในการนํามาสนับสนุนขับเคลื่อนตามพันธกิจ 

ภารกิจของหนวยงาน และตามยุทธศาสตรชาติท่ีเก่ียวของ 

• กรมบังคับคดมีีแผนงานโครงการสาํหรับนํามาพัฒนาการปฏิบัติงานดวยเทคโนโลยดีิจิทัลอยางเปนระบบ  

ความสอดคลองกับการสนับสนุนยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรดานดิจิทัลของกรมบังคับคด ี

 ยุทธศาสตรท่ี 3 ปรับโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีเสถียรภาพ มีความมั่นคง และความปลอดภัย

ของขอมูล ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีการทํางานของกรมบังคับคดี 

กิจกรรม 

 • ศึกษา สํารวจ รวบรวมขอมูล และวิเคราะห ปจจัยท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกกรมบังคับคดีและแนวโนม

เทคโนโลยีในอนาคต (Technology Trends) เพ่ือประเมินสถานภาพกรมบังคับคดีในการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ดิ จิ ทั ล  ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ภ า พ ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม  ป ญ ห า  ข อ จํ า กั ด  เ ง่ื อ น ไ ข  แ ล ะ ค ว า ม พ ร อ ม  

ในการพัฒนาสูการใชเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมบังคับคดี 

• จดัจา้งผูเ้ช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาเพ่ือดาํเนินการจดัทาํแผนปฏิบติัการดิจิทลั 
• ศึกษา ทบทวน ประเมินผล แผนแมปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2566-2568 

• ศึ ก ษ า วิ เ ค ร า ะ ห โ ค ร ง ส ร า ง  ภ า ร กิ จ  ห น า ท่ี  ก ร ะ บ ว น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  (Business Process)  

ของหนวยงานในสังกัด กรมบังคับคดี 

• ศึ ก ษ า  สํ า ร ว จ  วิ เ ค ร า ะ ห ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ข อ งห น ว ย ง า น ต า ง  ๆ  ท้ั ง ท่ี ดํ า เ นิ น ก า ร ไ ป แ ล ว  

และท่ีอยูระหวางการดําเนินการ เพ่ือทราบถึงสถานภาพปจจุบัน และความตองการ 

• สัมภาษณผูบริหาร เพ่ือรับทราบนโยบาย เปาหมาย ทิศทางของหนวยงาน ปญหาอุปสรรค และความตองการ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• สัมภาษณผูปฏิบัติงาน และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลสถานภาพปจจุบัน กระบวนการปฏิบัติงาน 

ปญหา อุปสรรค และความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• จัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นดวยเทคนิค SWOT 

• จัดประชุมเพ่ือเสนอ (ราง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดีระยะ 5 ป พ.ศ.2569 -2573 และรับฟงความ

คิดเห็นจากหนวยงานท่ีเก่ียวของภายในกรมบังคับคดี ท้ังหนวยงานใน สวนกลางและสวนภูมิภาค 

• จัดทํารางแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี ระยะ 5 ป พ.ศ.2569 -2573 

งบประมาณโครงการ 

 ป 2568 จํานวน 4,000,000 บาท 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 • มีแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี ระยะ 5 ป พ.ศ.2569 -2573 ตามกรอบเวลา 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 • กรมบังคับคดมีีกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจขององคกรเพ่ือใหบรรลผุลสัมฤทธ์ิตามเปาประสงคท่ี

กําหนด 

• กรมบังคับคดมีีแผนงานโครงการสาํหรับนํามาพัฒนาการปฏิบัติงานดวยเทคโนโลยดีิจิทัลอยางเปนระบบ 
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หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ 2568 

ความเสี่ยงของโครงการ 

 • การขาดความรวมมือของบุคลากรในการใหขอมูล ปญหา ความตองการ หรือ ความคาดหวังท่ีอยากใหกรม

บังคับคดีดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล  

• การจัดจางผูเช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาท่ีมีขาดความเช่ียวชาญดานการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
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