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เนื่องดวยในยุคปจจุบันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสราง

เศรษฐกิจ ไปสู “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” โดยมีแนวคิดหลัก 

คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ 

ดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม รวมถึงเปลี่ยนจาก 

การเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน  

กรมบังคับคดี มีภารกิจในการการบังคับคดีแพง คดีลมละลาย การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ การชําระ

บัญชีตามคําสั่งศาล การวางทรัพย การประเมินราคาทรัพย และการไกลเกลี่ยภายหลังคําพิพากษา                

โดยกระบวนการบังคับคดีเริ่มตนเม่ือลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมปฏิบัติตามคําบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง

ของศาลภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เจาหนี้ตามคําพิพากษาไดยื่นคํารองตอศาลใหออกหมายบังคับคดีเพ่ือ

แตงตั้งเจาพนักงานบังคับคดีเพ่ือดําเนินการ หลังจากนั้น เจาหนี้ตามคําพิพากษาจึงนําหมายบังคับคดีมา

ดําเนินการ ณ กรมบังคับคดี หรือสํานักงานบังคับคดี โดยตองแจงใหเจาพนักงานบังคับคดีทราบวา ตองการ

ดําเนินการบังคับคดีกับลูกหนี้ตามคําพิพากษาคนใด และตองการบังคับเอากับทรัพยสินใดของลูกหนี้โดยวิธีการ

อยางไร ไมวาจะเปนการยึด การอายัดเงินหรือทรัพยสิน หลังจากยึดทรัพยสินแลว ก็จะมีการขายทอดตลาด

ทรัพยสิน เพ่ือนําเงินท่ีไดมาชําระหนี้ตามคําพิพากษาใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลท่ีมีสิทธิตาม

กฎหมายดําเนินการบังคับคดีตามกฎหมายและคําสั่งศาล  ประกอบกับปจจุบันภาครัฐมีนโยบายมุงเนนการ

ใหบริการมากข้ึนโดยมีเปาหมายในการพัฒนาประเทศสู “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” ดวยการสราง “ความ

เขมแข็งจากภายใน” ตามแนวทางโมเดลประเทศไทย 4.0 ดังนั้น เพ่ือตอบสนองภารกิจและสอดรับกับนโยบาย

ภาครัฐ กรมบงัคับคดจีําเปนตองนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามาชวยในการดําเนินงานของ

ทุกหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดีใหสอดคลอง และครบท้ังกระบวนการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน และการใหบริการประชาชน  

 เม่ื อแผนแม บ ท เท ค โน โลยี ส ารสน เท ศและการสื่ อ สาร กรมบั งคั บ คดี  พ .ศ . 2557-2560 

ไดสิ้นสุดลง ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมบังคับคดีจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี 

พ .ศ . 2561-2565 ข้ึ น  โด ย ยึ ด ก ร อ บ น โย บ า ย ข อ ง ภ า ค รั ฐ  อ า ทิ  โม เด ล ป ร ะ เท ศ ไท ย  4.0  

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 2554-2563 แผนพัฒนาดิจิทัล 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand)  แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2559-2561) 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม  พ.ศ. 2559-2562  แผนปฏิบัติราชการ  5  ป  (พ.ศ. 

2560-2564) กรมบังคับคดี และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ป 2563 (ASEAN ICT 

Masterplan 2020) เปนหลัก เพ่ือใหหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดีสามารถใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนา

เทคโนโลยดีิจิทัลไดอยางตอเนื่อง  

บทสรุปผูบริหาร 

                                         หนา- i 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565 

ในการบรรลุถึงภารกิจขางตน กรมบังคับคดีจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการนําเทคโนโลยีดิจิทัล มา

ประยุกต ใช  เพ่ื อเพ่ิม ศักยภาพและขับเคลื่ อนใหกรมบั งคับคดี ไป ถึงเป าหมายไดตามแผน ท่ีตั้ งไว 

อยางม่ันคง และยั่งยืน สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการ และมีความเปนเลิศในการใหบริการประชาชน 

สอดคลองกับแนวนโยบายของภาครัฐ และสามารถรองรับตอความกาวหนาของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป

อยางรวดเร็ว ซ่ึงในการท่ีจะพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมบังคับคดีใหสามารถขับเคลื่อนไดอยางม่ันคง และ

ยั่งยืนนั้น แผนปฏิบัติการดิจิทัลจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ในการกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร และแผนงาน 

รวมถึงตัวชี้วัด เพ่ือติดตามและประเมินผลการพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัลของกรมบังคับคดีและหนวยงานในสังกัด

กรมบังคับคดีใหดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน 

ทั ้งนี ้ เพื ่อ มุ งเน นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล ใหม ีประสิทธิภาพ และความตองการ 

ในการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานในสังกัดกรมบั งคับคดี 

ใหมีความรูความสามารถและทักษะในการประยุกตใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด 

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาองคกรไดอยางตอเนื่องตอไป โดยกรมบังคับคดีมีการกําหนดวิสัยทัศนไว ดังนี้ 

วิสัยทัศนกรมบังคับคดี 

 

 

 

 

 สถานภาพการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมบังคับคดี 

การศึกษา วิเคราะหสถานภาพการใชงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมบังคับคดีและหนวยงานใน

สังกัดกรมบังคับคดี ซ่ึงไดจากการรวบรวมขอมูลสถานะปจจุบัน ปญหา อุปสรรค และความตองการ 

ในการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดวยกรรมวิธีตาง ๆ อาทิ การสัมภาษณผูบริหาร

ระดับสูง การสํารวจการปฏิบัติงาน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมอง (Workshop) เพ่ือทําการวิเคราะห

ขอมูลสภาพแวดลอมภายใน สภาพแวดลอมภายนอก และสภาพการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในปจจุบันของกระทรวงยุติธรรม จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหดวยเทคนิค TOWS Matrix โดยขอมูลท่ีไดจาก

กรรมวิธีตาง ๆ นั้น สามารถสรุปปญหา อุปสรรค ความตองการในการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร และสภาพปจจุบัน เพ่ือกําหนดเปาหมายของกรมบังคับคดี ท่ีตอบสนองตอวิสัยทัศน 

ดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมบังคับคดี คือ “บริหารงานบังคับคดีดวยเทคโนโลยีดิจิทัลระดับสากล” จึงตองมี

การดําเนินการตามกิจกรรมหลัก (Major Activities) โดยแบงออกเปน 6 ดาน คือ ดานนโยบาย ดานการใหบริการ 

ดานขอมูล ดานระบบสารสนเทศ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และดานบุคลากร รายละเอียดดังนี้ 

“บังคับคดีดวยความเปนธรรม มุงสูองคกรช้ันนําในระดับสากล  

บริการประชาชนอยางมีคุณภาพ” 
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 ในปจจุบัน ประเทศไทยไดมีการวางรากฐานเศรษฐกิจและสังคมไทยใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 

ท่ีเกิดจากการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชภายใตนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยดวยแผนพัฒนา

ดิจิ ทั ล เพ่ื อ เศรษฐกิจและสั งคม ซ่ึ งกรมบั ง คับคดี เป นองคกรภาครัฐจํ า เป น จะต องมีการเตรียม 

ความพรอมในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนโครงสรางเชิงองคกร การบูรณาการ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากร 

อยางคุมคา ดวยปจจัยดังกลาว จึงไดมีการศึกษา วิเคราะห และสรุปความสัมพันธของสภาพแวดลอมภายนอก

ท่ีเก่ียวของกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565  ดังนี้ 
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สร ุปความส ัมพ ันธ ของนโยบายภาคร ัฐที ่เกี ่ยวข องก ับแผนปฏ ิบ ัต ิการด ิจ ิท ัลกรมบ ังค ับคดี  

พ.ศ. 2561-2565 ดังนี้ 

นโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวของ 

ความเก่ียวของ 

ดานนโยบาย ดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

ดานขอมูล ดานระบบ

สารสนเทศ 

ดาน 

การบริการ 

ดาน

บุคลากร 

ประเทศไทย 4.0 -  -    
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสารของประเทศไทย  

ระยะ พ.ศ. 2554-2563 (ICT 2020) 
      

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 

และสังคม (Digital Thailand) 
      

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ของประเทศไทย ระยะ 3 ป  

(พ.ศ. 2559-2561) 

-     - 

แผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม  

พ.ศ. 2559-2561 
 -    - 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการยุติธรรม  

พ.ศ. 2559-2562 
 - - - -  

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสารอาเซียน ป 2563 

(ASEAN ICT Masterplan 2020) 
      

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2558-2561 
- -  - - - 

แผนปฏิบัติราชการ  5  ป  (พ.ศ. 

2560-2564) กรมบังคับคด ี
      

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสาร (ฉบับท่ี 4)  

กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556-2559 
      

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  

พ.ศ. 2550 
      

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  

พ.ศ. 2560 
      

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 

ของราชการ พ.ศ. 2540 
 -  - - - 

แนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยี 

(Technology Trends) 
-     - 
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จากการศึกษา วิ เคราะห ข อ มูล ท้ั งป จจัยภายใน  และป จจั ยภายนอกท่ีส งผลกระทบต อ 

การดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล จึงนําผลการวิเคราะหดังกลาว มากําหนดกรอบแนวทางการพัฒนา 

ดานเทคโนโลยีดิจิทัล ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565 ดังนี้ 
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วิสัยทัศนดานเทคโนโลยีดิจิทัลกรมบังคับคดี  

บริหารงานบังคับคดีดวยเทคโนโลยีระดับสากล

  
 

คําอธิบาย 

กรมบังคับคดี มีภารกิจในการการบังคับคดีแพง คดีลมละลาย การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ การ

ชําระบัญชีตามคําสั่งศาล การวางทรัพย การประเมินราคาทรัพย และการไกลเกลี่ยภายหลังคําพิพากษา                

โดยกระบวนการบังคับคดีเริ่มตนเม่ือลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมปฏิบัติตามคําบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง

ของศาลภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เจาหนี้ตามคําพิพากษาไดยื่นคํารองตอศาลใหออกหมายบังคับคดีเพ่ือ

แตงตั้งเจาพนักงานบังคับคดีเพ่ือดําเนินการ หลังจากนั้น เจาหนี้ตามคําพิพากษาจึงนําหมายบังคับคดีมา

ดําเนินการ ณ กรมบังคับคดี หรือสํานักงานบังคับคดี โดยตองแจงใหเจาพนักงานบังคับคดีทราบวา ตองการ

ดําเนินการบังคับคดีกับลูกหนี้ตามคําพิพากษาคนใด และตองการบังคับเอากับทรัพยสินใดของลูกหนี้โดยวิธีการ

อยางไร ไมวาจะเปนการยึด การอายัดเงินหรือทรัพยสิน หลังจากยึดทรัพยสินแลว ก็จะมีการขายทอดตลาด

ทรัพยสิน เพ่ือนําเงินท่ีไดมาชําระหนี้ตามคําพิพากษาใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลท่ีมีสิทธิตาม

กฎหมายดําเนินการบังคับคดีตามกฎหมายและคําสั่งศาลดวยการบริหารจัดการท่ีโปรงใส และตรวจสอบได 

 

พันธกิจดานเทคโนโลยีดิจิทัล กรมบังคับคดี 

1) ยกระดับความม่ันคงปลอดภัยดานระบบสารสนเทศตามมาตรฐานสากล 

2) พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานครอบคลุมทุกหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคด ี

3) พัฒนาระบบสารสนเทศใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี

4) ผลักดันเชิงนโยบายเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพ่ือการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพและตอเนื่อง 

5) เสริมสรางศักยภาพบุคลากรให มีความพรอมสามารถปฏิบัติงานในยุคดิจิ ทัลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัล กรมบังคับคดี 

 ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมบังคับคดี มีดังนี้ 

 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1: ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนการปฏิบัติงานและการใหบริการท่ัวถึง ม่ันคง และปลอดภัย 

  ยกระดับประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานของกรมบังคับคดีตามมาตรฐานสากลในการบริหาร

จัดการความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศใหรองรับการปฏิบัติงานตาง ๆ ของหนวยงาน

ในสังกัดกรมบังคับคดี และสามารถเชื่อมโยงกันระหวางสวนราชการไดอยางท่ัวถึง ม่ันคง และ

ปลอดภัย 

ยุทธศาสตรท่ี 2: เสริมสรางมาตรฐานและผลักดันการใชเทคโนโลยดีิจิทัล เพ่ือขับเคลื่อนกรมบังคับคดี 

  ผลักดันเชิงนโยบาย และเสริมสรางขีดความสามารถการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัล  

และยกระดับมาตรฐานขอมูลท่ีเปนมาตรฐานกลาง เพ่ือใหสามารถบูรณาการขอมูลรวมกัน

ระหวางหนวยงานภายในกรมบังคับคดี อาทิ การศึกษาและจัดทําสถาปตยกรรมองคกร 

(Enterprise Architecture) และการปรับปรุงกระบวนงานใหเปนดิจิทัล ของหนวยงานในสังกัดกรม

บังคับคดี การประยุกตใชและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน การจัดทํามาตรฐานการจัดเก็บและรูปแบบขอมูลดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Data 

Standard) ของกรมบังคับคดี 
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ยุทธศาสตรท่ี 3: มุงสูการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการท่ีเปนเลิศ 

  เพ่ิมชองทางในการเขาถึงการบังคับคดี เพ่ือใหบริการประชาชนและผูท่ีเก่ียวของไดทุกท่ีทุกเวลา  

อาทิ การใหบริการผานทางอุปกรณสื่อสารไรสาย การใหบริการผานทางระบบสนับสนุนการบริการ 

รวมถึงอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมบังคับคดี ท้ังในระดับบริหาร 

และปฏิ บั ติ งาน อาทิ  ระบบสารสนเทศสนั บสนุ นการตั ดสิ น ใจ (Business Intelligence)  

ของผูบริหาร ระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล และการบูรณาการเชื่อมโยง

แลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัลกรมบังคับคด ี

ยุทธศาสตรท่ี 4: พัฒนาบุคลากรเขาสูยุคดิจิทัล 

  พัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแกบุคลากรผูเก่ียวของใหมีประสิทธิภาพ 

นําไปสูการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางยั่งยืน เพ่ิมประสิทธิภาพการใชงานเพ่ือใหเกิดความ

คุมคาตอการลงทุน ดังนี ้

- ระดับผูบริหาร: พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถ

บริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: พัฒนาความรูตามภารกิจหนาท่ี 

เพ่ือสามารถบริหารจัดการ และดําเนินงานดานเทคโนโลยดีิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- บุคลากรท่ัวไป : พัฒนาทักษะดานดิจิทัลในการประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 
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สรุปความสัมพันธของวิสัยทัศน กลยุทธ และเปาประสงคตามรายยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้ 

 
 

ความสอดคลองของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) กับยุทธศาสตร 

ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565 ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 2
เสริมสรางมาตรฐานและผลักดันการใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อขับเคล่ือนกรมบังคับคดี

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(Digital Thailand)

ยุทธศาสตรท่ี 1
ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนการปฏิบัติงาน

และการใหบริการทั่วถึง มั่นคง และปลอดภัย

ยุทธศาสตรท่ี 3
มุงสูการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการ

ปฏิบัติงานและการบริการท่ีเปนเลิศ

ยุทธศาสตรท่ี 4
พัฒนาบุคลากรเขาสูยุคดิจิทัล

ยุทธศาสตรท่ี 1
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิทิจัลประสิทธิภาพ

สูงใหครอบคลุมทั่วประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 2
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยี

ดิจิทัล

ยุทธศาสตรท่ี 3
สรางสังคมคุณภาพท่ัวถึง

เทาเทียม ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตรท่ี 4
ปรับเปล่ียภาครัฐสูการ

เปนรัฐบาบดิจิทัล

ยุทธศาสตรท่ี 5
พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสู
ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ยุทธศาสตรท่ี 6
สรางความเชื่อมั่นในการใช

เทคโนโลยีดิจิทัล
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ลําดับความสําคัญและเปาหมาย 

การนําแผนปฏิบัติการดิจิทัล และยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัลไปใชใหเกิดผลสัมฤทธิ์นั้น จําเปนตองกําหนดเปาหมาย และระยะเวลาของการดําเนินงานแตละระยะใหมีความชัดเจน รวมท้ังกําหนดขอบเขตของกิจกรรม และผลลัพธท่ีตอง

ดําเนินงานอยางชัดเจน ซ่ึงในแผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับนี้ไดกําหนดเปาหมายของการดําเนินงานในแตละปงบประมาณ ดังนี้ 

 

   

ยุทธศาสตร์ที� 1 :
ยกระดับโครงสร้างพื �นฐานสนับสนนุ

การปฏิบัติงานและการให้บริการ

ทั �วถึง มั �นคง และปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที� 2 :
เพิ�มขีดความสามารถ

และสร้างมาตรฐานด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที� 4 :
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

ให้พร้อมเข้าส ู่ยุคดิจิทลั

ยุทธศาสตร์ที� 3 :
พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับ

การปฏิบัติงานและการให้บริการ

ในยุคดิจิทลั

ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565

•  ปรับปรุง Data Center 

•  พัฒนาการใช้ระบบ Cloud Computing ที�เหมาะสม

•  พัฒนาโครงสร้างพื �นฐานรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการ

•  จัดทําระบบบริหารความมั�นคงปลอดภยั

•  ปรับปรุงระบบรักษาความม ั�นคงปลอดภัย

•  ควบคุมการเข้าถึงระบบ (Access Control)
      แบบ Multi-Factor
•  ปรับปรุงโครงสร้างพื �นฐานให้รองรับการเช ื�อมต่อระบบ 
        Digital ID 

•  มาตรฐานความมั �นคงปลอดภัย

ในการใช้งานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศทั �งหน่วยงานใน

สังกดักรมบังคับคดี หน่วยงาน

ภายนอก และประชาชน

•  จัดทําและปรับปรุงผังกระบวนการปฏิบัติงานเพื�อเพิ�มศักยภาพการใช้

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

•  ศึกษาและปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กรของกรมบังคับคดี

•  ส่งเสริมการประยุกต์ใช้และพัฒนานวตักรรมการให้บริการ 

•  จัดทําแผนปฏิบตัิการดิจิทลักรมบังคบัคดี

•  จัดทํามาตรฐานการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื�อสาร

•  จัดทํามาตรฐานข้อมลู (Data 
Standard)

•  พัฒนาระบบสารสนเทศสนบัสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 

•  พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานในยคุดิจิทัล

•  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื�อยกระดบัการให้บริการ

•  พัฒนาระบบบรูณาการเชื�อมโยงแลกเปลี�ยนข้อมลูหน่วยงานภายในและภายนอกเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน

•  มีหลักสตูรสําหรับการพฒันา

ทักษะบคุลากรด้านดิจ ิทัลที�

ครอบคลุมท ั �งทางด้านการ

บริหารและการปฏิบตัิงาน

พัฒนาทกัษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับ

•  ผู้บริหารระดบัสงู

•  ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสงู (CIO)
•  ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร

•  บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร

•  บุคลากรกรมบงัคับคดี

•  บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมและมีความเข้าใจสามารถประยกุต์ใช้งาน

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

•  ผลักดนัส่งเสริมการพฒันาบุคลากรกรมบังคบัคดีด้านดิจิทัลอย่าง

        ต่อเนื�อง
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ซ่ึงการดําเนินงานตามยุทธศาสตรตาง ๆ ภายในแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565 มี

กลยุทธและแผนงานโดยสังเขป ดังนี้  

ยุทธศาสตร/แผนงาน ป (พ.ศ.) 

2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐาน สนับสนุนการปฏบิัตงิาน และการใหบริการทัว่ถึง มั่นคง และปลอดภยั 

กลยุทธที่ 1 : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานยกระดับการใหบริการ 

แผนงานที่ 1 : ปรับปรุง Data Center      

แผนงานที่ 2 : พัฒนาการใชระบบ Cloud Computing ที่เหมาะสม      

แผนงานที่ 3 : พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

และรองรับการใหบริการดิจิทัล 

     

กลยุทธที่ 2 : สรางความนาเชื่อถือดานความมั่นคงปลอดภยัเทคโนโลยีดิจิทลัตามมาตรฐานสากล 

แผนงานที่ 1 : จัดทาํระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยและระบบบริหารการใหบริการดิจิทัล 

กรมบังคับคดี 

     

แผนงานที่ 2 : ปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อรองรับ 

การมุงสูการเปนองคกรดิจิทัล 

     

ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางมาตรฐานและผลักดันการใชเทคโนโลยีดิจิทลั เพ่ือขับเคลื่อนกรมบังคับคด ี

กลยุทธที่ 1: ผลักดันนโยบายการจดัทาํมาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงานที่ 1 พัฒนาและปรับปรุง กฎ ระเบียบ นโยบาย ขอบังคับ และแนวปฏบิัติใหเอื้อตอ 

การปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมบังคับคดี 

     

แผนงานที่ 2 จัดทําและรวบรวมองคความรูดานกฎหมาย ดานการบังคับคดี เพือ่การบริการดิจิทัลแก

ประชาชน 

     

แผนงานที่ 3 จัดทํามาตรฐานการจัดเกบ็และรูปแบบขอมูลดิจิทัล (Data Standard) กรมบังคับคดี      

แผนงานที่ 4 ผลักดันการปฏิบัติงานและการบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปนมาตรฐานสากล      

แผนงานที่ 5 ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานระบบรองรับ Digital ID      

กลยุทธที่ 2: เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจดัการดานเทคโนโลยีดิจิทัล  

แผนงานที่ 1 ศึกษาและจัดทาํแผนปฏบิติัการดิจิทัลกรมบังคับคดี 

• จัดทําแผนปฏบิัติการดิจิทัลของกรมบังคับคดี พ.ศ. 2566-2570 

     

แผนงานที่ 2 ศึกษาและจัดทําสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) ของหนวยงานในสังกัด

กรมบังคับคดี 

     

แผนงานที่ 3 เสริมสรางการประยุกตใชและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ 

การปฏิบัติงาน 

     

ยุทธศาสตรที่ 3 มุงสูการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการบรหิาร การปฏิบตังิาน และการบริการที่เปนเลิศ 

กลยุทธที่ 1: มุงสูการบรหิารและการปฏิบัตงิานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร      

แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล      

แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบขอมูลเชิงวิเคราะหเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนกรมบังคับคดี      

แผนงานที่ 4 พัฒนาระบบบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปล่ียนขอมูลหนวยงานภายในและภายนอก      
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ยุทธศาสตร/แผนงาน ป (พ.ศ.) 

2561 2562 2563 2564 2565 

กลยุทธที่ 2: ยกระดับการใหบริการประชาชนดวยเทคโนโลยีดิจทิัล 

แผนงานที่ 1 : พัฒนาบริการดิจิทัลสําหรับใหบริการประชาชน 

 Mobile Web Application  

 Chat bot 

 Web Service 

     

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาบุคลากรเขาสูยคุดิจิทัล 

กลยุทธที่ 1: พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมเขาสูยุคดิจิทัล 

แผนงานที่ 1 : พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับผูบริหารดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของกรมบังคับคดี   
     

แผนงานที่ 2 : พัฒนาศักยภาพของผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร      

แผนงานที่ 3 : พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับบคุลากรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของกรมบังคับคดี 

     

แผนงานที่ 4 : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร      

แผนงานที่ 5 : เสริมสรางความสัมพันธและแลกเปล่ียนประสบการณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสาร 

     

แผนงานที่ 6 : พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับผูบริหารกรมบังคับคดี      

แผนงานที่ 7 : พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับบุคลากรกรมบังคับคดี      

 

 

ปจจัยแหงความสําเร็จ (Critical Success Factor) 

ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลใหสามารถบรรลุไดตามวิสัยทัศน พันธกิจ 

และยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีกําหนดไว ประกอบดวย 

 

• การสนับสนุนและนโยบายท่ีชัดเจนจากผูบริหาร 

นโยบายท่ีชัดเจนและการสนับสนุนจากผูบริหารเปนตัวกําหนดทิศทางและผลักดัน 

การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม เพ่ือใหมีการพัฒนาและปฏิบัติงานตาง ๆ ในทิศทางเดียวกัน  

รวมถึงผูบริหารควรเขามามีสวนรวมในข้ันตอนการพัฒนาและใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหกับผูปฏิบัติ และแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 

ท่ีพัฒนาข้ึน 

 

• ความรวมมือของหนวยงานในสังกัดและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ 

ผูบริหารและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติของกรมบังคับคดีจะตองตระหนักถึงการใหความรวมมือ 

ในดานตาง ๆ เพ่ือดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565 ท้ังนี้เพราะผูใชระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ ผูบริหารและเจาหนาท่ีของกรมบังคับคดี ซ่ึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารท่ี พัฒนาข้ึนจะตอบสนองกับความตองการของผู ใชหรือไม  ข้ึนอยู กับขอมูลตาง ๆ  
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ท่ีผูใชแจงตอผูพัฒนาระบบ และความรวมมือของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติในการนําขอมูลเขาสูระบบอยางสมํ่าเสมอ

และตอเนื่อง อีกท้ังในกระบวนการ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีควบคูไปกับการปรับเปลี่ยน

กระบวนการปฏิบัติงาน ปญหาและขอขัดแยงระหวางหนวยงานตาง ๆ อาจเกิดข้ึนได ซ่ึงผูบริหารของกรมบังคับคดี

ควรใหความสําคัญและกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาตาง ๆ เหลานั้น  
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• ทัศนคติในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล

เม่ือมีการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ยอมสงผลกระทบทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

การปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจเปนสิ่งใหมสําหรับผูปฏิบัติงานบางคน และเม่ือประยุกต

เทคโนโลยีสารดิจิทัลเขามาใชในกรมบังคับคดียอมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน ซ่ึงโดยธรรมชาติแลว 

ผูปฏิบัติงานอาจตอตานการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรูเทคโนโลยีดิจิทัลใหม และอาจสงผลใหผูปฏิบัติงานไม

ยอมรับและไมใชงานระบบท่ีพัฒนาข้ึน ผูบริหารของกรมบังคับคดีควรตระหนักถึงองคประกอบนี ้

และสงเสริมใหมีการประชาสัมพันธใหผูปฏิบัติงานเขาใจถึงประโยชนท่ีจะไดรับจากการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

การจัดหลักสูตรการฝกอบรมตามความเหมาะสมเพ่ือพัฒนาและเตรียมความพรอมบุคลากรผูปฏิบัติ ซ่ึงหากผู

ปฏิบัติมีทัศนคติท่ีดีตอเทคโนโลยีสารสนเทศ ยอมชวยใหผูปฏิบัติงานสนับสนุนและใหความรวมมือใน 

การพัฒนาและใชงานระบบทางเทคโนโลยีสารสนเทศดวย 

• การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

มีโครงสรางการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปนระบบ โดยมีหนวยงาน

ผูรับผิดชอบโครงการและหนวยงานกลางเปนผูติดตามความคืบหนาโครงการในภาพรวม ตรวจสอบโครงการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือลดความซํ้าซอนในการพัฒนาระบบท่ีเหมือนกัน 

รวมถึงกําหนดและควบคุมการพัฒนาระบบใหมีมาตรฐานกลาง/มาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงนอกจากสงผลใหการพัฒนา

เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมบังคับคดีประสบความสําเร็จแลว เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดจะมีมาตรฐานเดียวกัน และ

เทคโน โลยี สารสน เทศของแต ละหน วยงานจะสามารถบู รณ าการร วม กัน ได  ซ่ึ ง เป นประโยชน 

ตอการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีเปนอยางมาก 

• ประสบการณและความเช่ียวชาญของผูพัฒนาระบบ

เนื่องจากแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประกอบไปดวย แผนงานท่ีมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารในหลายลักษณะ ดังนั้นควรพิจารณาคัดเลือกบริษัทผูพัฒนาระบบท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

และมีประสบการณในแตละดาน ใหมีความเหมาะสมกับประเภทโครงการท่ีเกิดข้ึนในอนาคต โดยควรพิจารณา

ถึงประสบการณและวิธีการในการบริหารจัดการโครงการ (Project Management) ความนาเชื่อถือ 

ของบริษัทผู พัฒนาระบบ และกรรมวิธีการติดตั้ งและนําระบบไปใชงาน (System Implementation) 

ท้ังนี้ เพ่ือใหโครงการท่ีพัฒนาเปนไปตามความตองการใชงานของหนวยงาน และกอใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

ตอกรมบังคับคดี 
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• การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือรองรับ

การเขาสูยุคดิจิทัล 

เพ่ือใหแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดีสามารถนําไปใชงานไดจริง เกิดประโยชนสูงสุด 

ผู บ ริห ารกรมบั ง คับคดี ควรให ความสํ า คัญ  และส ง เสริมการใช เทคโน โลยี  โดยพัฒ นาศักยภาพ 

ทางด าน เทคโน โลยีสารสน เทศและการสื่ อสารของบุ คลากรในสั งกัดกรมบั งคับคดี ท้ั งผู บ ริห าร 

และผูปฏิบัติการ โดยผลักดันใหมีการพัฒนาทักษะความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร เพ่ือใหสามารถพัฒนาและใชงานระบบสนับสนุนปฏิบั ติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และตอบสนองทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  

ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัดกรมบังคับคดีนั้น จําเปนตองอาศัยความรู

ความสามารถของบุคลากรในสังกัดกรมบังคับคดีเปนตัวขับเคลื่อนหลัก ซ่ึงบุคลากรสามารถประเมิน 

และพัฒนาตนเอง ไดดังนี้ 

- ประเมินทักษะตนเอง  (Self-Assessment) ของบุคลากรผูปฏิบัติงานหนวยงานใน

สั ง กัดกรมบั ง คับคดี  เพ่ื อ ให ท ราบ ถึ งจุดบกพรองของตน  เพ่ื อหาแนวทาง 

ในการปรับปรุงแกไขจุดบกพรองนั้น 

- สวนราชการในสังกัดกรมบังคับคดีวิเคราะหผลประเมินขางตนและจัดฝกอบรม 

ใหเหมาะสมรายบุคคล หรือเฉพาะกลุมบุคคล ใหมีความเหมาะสมตามสายงาน 

- ดํ า เนิ นการฝ กอบ รมบุ คลากรในสั ง กั ดกรมบั ง คับคดี ตามความ เหมาะสม 

ตามสายงาน 

- ติดตามและประเมินผลบุคลากรผู เขารับการฝกอบรมเปนรายบุคคลหลังจาก 

ผานการฝกอบรม 
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บทนํา 

กรมบังคับคดี มีภารกิจในการการบังคับคดีแพง คดีลมละลาย การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ การชําระ

บัญชีตามคําส่ังศาล การวางทรัพย การประเมินราคาทรัพย และการไกลเกล่ียภายหลังคําพิพากษา  

โดยกระบวนการบังคับคดีเริ่มตนเม่ือลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมปฏิบัติตามคําบังคับตามคําพิพากษาหรือ

คําส่ังของศาลภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เจาหนี้ตามคําพิพากษาไดย่ืนคํารองตอศาลใหออกหมายบังคับ

คดีเพ่ือแตงตั้งเจาพนักงานบังคับคดีเพ่ือดําเนินการ หลังจากนั้น เจาหนี้ตามคําพิพากษาจึงนําหมายบังคับ

คดีมาดําเนินการ ณ กรมบังคับคดี หรือสํานักงานบังคับคดี โดยตองแจงใหเจาพนักงานบังคับคดีทราบวา 

ตองการดําเนินการบังคับคดีกับลูกหนี้ตามคําพิพากษาคนใด และตองการบังคับเอากับทรัพยสินใดของ

ลูกหนี้โดยวิธีการอยางไร ไมวาจะเปนการยึด การอายัดเงินหรือทรัพยสิน หลังจากยึดทรัพยสินแลว ก็จะมี

การขายทอดตลาดทรัพยสิน เพ่ือนําเงินท่ีไดมาชําระหนี้ตามคําพิพากษาใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือ

บุคคลท่ีมีสิทธิตามกฎหมายดําเนินการบังคับคดีตามกฎหมายและคําสั่งศาล  ประกอบกับปจจุบันภาครัฐมี

นโยบายมุงเนนการใหบริการมากข้ึนโดยมีเปาหมายในการพัฒนาประเทศสู “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” 

ดวยการสราง “ความเขมแข็งจากภายใน” ตามแนวทางโมเดลประเทศไทย 4.0 ดังนั้นเพ่ือใหตอบสนองภารกิจ

และสอดรับกับนโยบายภาครัฐ กรมบังคับคดีจําเปนตองนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามา

ชวยในการดําเนินงานของทุกหนวยงานในสังกัดกกรมบังคับคดี ใหสอดคลอง และครบท้ังกระบวนการ เพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการใหบริการประชาชน และไดจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรม

บังคับคดี พ.ศ. 2561 – 2565 โดยยึดกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย

ระยะพ.ศ. 2554-2563 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) แผนพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2559-2561) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม 

พ.ศ. 2559-2562 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ป 2563 และแผนแผนปฏิบัติการ

ดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 เปนหลัก เพ่ือใหกรมบังคับคดีสามารถใชเปนกรอบแนวทางในการ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางตอเนื่อง 

เพ่ือใหบรรลุตามภารกิจขางตน ในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี พ.ศ. 2561–2565 กรม

บังคับคดีจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and 

Communication Technology : ICT) มาประยุกต ใช  เพ่ื อเพ่ิ มศักยภาพและขับเคลื่ อนใหกรมบั งคับคดี 

ไปถึงเปาหมายไดตามแผนท่ีตั้งไวอยางม่ันคง และยั่งยืน สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการ และการใหบริการ

ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวนโยบายของภาครัฐ และสามารถรองรับความกาวหนา 

บทที่ 1 
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ของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ซ่ึงในการท่ีจะพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของกรมบังคับคดีใหสามารถขับเคลื่อนไดอยางม่ันคง และยั่งยืนนั้น แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี พ.ศ. 

2561-2565 จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ในการกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร และแผนงาน รวมถึงตัวชี้วัด เพ่ือ

ติดตามและประเมินผลการพัฒ นาเทคโนโลยี ดิจิ ทั ลของกรมบั งคับคดี  และหน วยงาน ในสั ง กัด 

ใหดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน 

เปาหมายของแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี ฉบับนี้ จะมุงเนนการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน การบูรณาการขอมูลรวมกันจากทุกกระบวนงานในสังกัดกรมบังคับคดี การบูรณาการ

ขอมูลกับหนวยงานภายนอก มุงพัฒนาสูระบบ Paperless และมีการพัฒนาระบบ e-Filing และ e-Payment 

เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน รวมท้ังมีการใหบริการประชาชนอยางท่ัวถึง ม่ันคง และความปลอดภัย

ตามมาตรฐานสากล  

1.1 วัตถุประสงค 

1.1.1 เพ่ื อ ให ก รม บั ง คั บ ค ดี มี แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล ก รม บั ง คั บ ค ดี อ ย า งบู รณ าก าร 

มีความเปนเอกภาพ ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีออกแบบสามารถเชื่อมตอและทํางานรวมกันไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ 

1.1.2 เพ่ือใหกรมบังคับคดี มีกรอบแนวทางในการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิ ทัลท่ีเหมาะสม 

สอดคลองกับภารกิจงาน ตลอดจนมีการจัดลําดับข้ันตอนตามความสําคัญของกิจกรรม 

1.1.3 เพ่ือกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสามารถติดตามประเมินผล

การดําเนินงานได และสอดคลองกับนโยบายของกรมบังคับคดี 

1.2 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.2.1 กรมบังคับคดีมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565 เพ่ือเปนกรอบแนวทาง

การบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2.2 กรมบังคับคดีมีกรอบแนวทางในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเต็มประสิทธิภาพ ท้ัง

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน นวัตกรรมการใหบริการ การบูรณาการขอมูล และการพัฒนาทักษะบุคลากร 

1.2.3 หน วยงานในสั งกัดกรมบั งคับคดี มีกรอบแนวทางในการบู รณาการขอมูลรวม กัน 

รวมท้ังมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏบิัติงาน และการใหบริการประชาชน  

1.2.4 มีขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกรม

บังคับคดี เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและทันตอสถานการณ 
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1.3 กรอบแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565 

การจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565 ประกอบดวย 2 ข้ันตอนหลัก ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1: ศึกษาแนวทางการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลในปจจุบันและนโยบายท่ีเกี่ยวของ 

ใน ข้ันตอนนี้ เปน ข้ันตอนเริ่มตนดําเนินงานโดยดําเนินการศึกษา และวิ เคราะหสภาพ 

การดําเนินงานของกรมบังคับคดี โดยจะแบงข้ันตอนยอยออกเปน 2 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1.1:  ศึกษา และวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนา 

ดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือใหทราบถึงจุดแข็งท่ีจะใชใหเปนประโยชนกับจุดออน 

ท่ีจะตองดําเนินการปรับปรุง แกไข สถานะปจจุบัน ปญหา อุปสรรค และความตองการ

ด านเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลของกรมบั งคับคดี  โดยศึกษาจากเอกสารและข อมู ล 

ท่ีเก่ียวของ อาทิ แผนยุทธศาสตร นโยบาย และแนวปฏิบัติ ศึกษาสถานภาพปจจุบัน 

ปญหา อุปสรรค และความตองการดานเทคโนโลยีดิจิทัล  

ข้ันตอนท่ี 1.2:   ศึกษา และวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก เพ่ือใหทราบถึงโอกาส และภัยคุกคาม 

ท่ี มีผลกระทบตอการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิ ทัลกรมบั งคับคดี  โดยศึกษาจาก 

เอกสารและขอมูลท่ีเก่ียวของ อาทิ  

- แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ป2563 (ASEAN 

ICT Masterplan 2020) 
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- กรอบนโยบายและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554–2563 

ของประเทศไทย ICT 2020 (National ICT Policy Framework 

2011-2020)   

- แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand)  

- แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2559-2561) 

- แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 

- พระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย ขอบังคับ หรือแผนอ่ืน ๆ 

ทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเก่ียวของ 

- แนวโนมเทคโนโลยีในปจจุบัน (Technology Trends) และ/หรือแนวปฏิบัต ิ

ท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุด (Best Practices)  

- มาตรฐาน (Standards) ท่ีเก่ียวของกับการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

ท่ีทันสมัย 

ข้ันตอนท่ี 2: ออกแบบเชิงหลักการและจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

ในข้ันตอนนี้เปนการกําหนดกรอบการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล ในภาพรวมของกรมบังคับคดี 

รายละเอียดทางเทคนิค รวมท้ังแผนการดําเนินงาน แนวทางการประยุกตใชดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีออกแบบไว 

โดยจะแบงข้ันตอนยอยออกเปน 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 2.1:  กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือใหสอดคลองกับ 

แนวนโยบายการดําเนินงาน แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ/แผนพัฒนาตาง ๆ 

ท้ังในระดับกระทรวง และระดับประเทศ  

ข้ันตอนท่ี 2.2:  กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยหลังจากท่ีมีการกําหนด

วิสัยทัศน และพันธกิจดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีชัดเจน จะดําเนินการกําหนด 

ยุทธศาตรและกรอบการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลในภาพรวม แผนการดําเนินงาน 

แนวทางการประยุกตใชดานเทคโนโลยีดิจิ ทัลกระทรวงยุติธรรมใหสอดคลอง 

กับแนวนโยบายการดําเนินงาน วิสัยทัศน และพันธกิจดานเทคโนโลยีดิจิ ทัล 

ท่ีกําหนดไวในหัวขอ 2.1 

ข้ันตอนท่ี 2.3:  กําหนดสถาปตยกรรมดานเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบดวย กรอบสถาปตยกรรม

องคกรในภาพรวม สถาปตยกรรมระบบโครงสรางพ้ืนฐาน และสถาปตยกรรม 

ระบบสารสนเทศ เพ่ือสรางภาพรวมสถาปตยกรรมดานเทคโนโลยีดิจิ ทัล 

กรมบังคับคดี  

ข้ันตอนท่ี 2.4:  จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือกําหนดแนวทาง และวิธีปฏิบัติของกลยุทธ การใช

เทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีประกอบอยูภายในแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี พ.ศ. 

2561-2565 เพ่ือใหกรมบังคับคดีสามารถนําไปสูการปฏิบัติจริง 
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ท้ั งนี้  เม่ือนําไปดําเนินการตามปงบประมาณ ท่ีวางแผนไว (พ.ศ. 2561-2565) กรมบังคับคดี 

จะตองมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดีเปนระยะ ๆ เพ่ือใหหนวยงานใน

สังกัดกรมบังคับคดีมีการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล ในทิศทางท่ีสอดคลองกับแผนงานท่ีวางไว รวมท้ังเม่ือ

สิ้นสุดตามวาระของแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี (พ.ศ. 2565) กรมบังคับคดีตองมีการประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผน และเขาสูข้ันตอนท่ี 1 ของแนวทางการจัดทําแผนอีกครั้ง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาดาน

เทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ ชัดเจน และตอเนื่องตอไป  

1.4 คําอธิบายโครงรางรายงาน 

รายงานแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565 ประกอบดวย 8 บท ดังนี้ 

บทสรุปผูบริหาร 

บทท่ี 1 บทนํา 

กลาวถึง ที่มา และความสําคัญของการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี วัตถุประสงค 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ กรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี และคําอธิบายโครงราง

รายงาน 

บทท่ี 2 สถานภาพการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมบังคับคดี 

กลาวถึง ผลการศึกษาสถานภาพการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลท้ังปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก

ท่ีเก่ียวของกับกรมบังคับคด ี 

บทท่ี 3 การออกแบบดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมบังคับคดีในภาพรวม 

กลาวถึง รายละเอียดแนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมองคกรดานเทคโนโลยีดิจิทัลในภาพรวม 

ของกรมบังคับคดี ประกอบดวย กรอบสถาปตยกรรมองคกรในภาพรวม สถาปตยกรรมระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 

และสถาปตยกรรมระบบสารสนเทศ 

บทท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลของกรมบังคับคดี 

กลาวถึง วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมบังคับคดี  

บทท่ี 5 แผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมบังคับคดี 

กลาวถึง หลักการจัดลําดับความสําคัญ ความเรงดวนของโครงการดวยวิธีการกําหนดคะแนน (Scoring) 

แผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมบังคับคดีท่ีสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ 
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ในการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงประกอบดวย ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค ระยะเวลาดําเนินการ กิจกรรมหลัก 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ และผูรับผิดชอบ 

บทท่ี 6 โครงการดานการบูรณาการเพ่ือบริการในภาพรวมของกรมบังคับคดี 

กลาวถึง การใชงานขอมูลและการบริหารจัดการการบูรณาการขอมูลในภาพรวม รวมถึงโครงการ 

ดานการบูรณาการเพ่ือบริการในภาพรวมของกรมบังคับคดี มีรายละเอียด ดังนี้ ลําดับความสําคัญ 

ของโครงการ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ กลุมเปาหมาย กิจกรรมหลัก/ข้ันตอน ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ของโครงการ ประโยชนท่ีจะไดรับ และผูรับผิดชอบหลัก/หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

บทท่ี 7 หลักสูตรดานการพัฒนาบุคลากรเขาสูยุคดิจิทัล 

กลาวถึง เนื้อหาหลักสูตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในสังกัดกรมบังคับคดี โดยหลักสูตรดังกลาวจะพิจารณาตามความเหมาะสม 

ในการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

บทท่ี 8 แนวทางการนําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี สูการปฏิบัติ 

กลาวถึง ขอเสนอแนะและการนําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดีสูการปฏิบัติ และการติดตาม 

และการประเมินผลแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

 หนา 1-6 



สถานภาพการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

กรมบังคับคดี 

การศึกษาขอมูลและวิเคราะหสถานภาพภายใน อาทิ โครงสราง อํานาจหนาท่ี ภารกิจ และสถานภาพ

ภายนอกท่ีเก่ียวของ อาทิ กรอบวิสัยทัศน เปาหมาย นโยบาย ยุทธศาสตรของภาครัฐ รวมถึงแนวโนม 

การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต (Technology Trend) กฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ีมีผลตอการพัฒนา

ดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมบังคับคดี ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 ผลการศึกษาปจจัยภายในที่เกี่ยวของ 

วิสัยทัศนของกรมบังคับคดี 

พันธกิจของกรมบังคับคดี 

1) ใหบริการดานการบังคับคดีแพง คดีลมละลาย  การฟนฟูกิจการของลูกหนี้   การชําระบัญชี การ

วางทรัพยและการไกลเกลี่ยภายหลังคําพิพากษาอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เสมอภาค เปนธรรม

และตรวจสอบได

2) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนางานบังคับคดีแพง คดีลมละลาย การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ การ

ชําระบัญชี การวางทรัพยและการไกลเกลี่ยภายหลังคําพิพากษา ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมท้ัง

พัฒนางานสนับสนุนใหทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

3) พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และคําสั่ง ท่ีเก่ียวของกับการบังคับคดีใหทันสมัยและเปนมาตรฐานสากล

4) สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือ ระหวางหนวยงานและองคการระหวางประเทศเพ่ือนําแนว

ปฏิบัติท่ีดีในดานการบังคับคดีมาพัฒนาการดําเนินงานบังคับคดีใหมีประสิทธิภาพ

5) พัฒนาองคกรและระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย

มาใชในการดําเนินการ

6) พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญมีจิตสํานึกในการบริการอยางมี

คุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน

บทที่ 2 

“บังคับคดีดวยความเปนธรรม มุงสูองคกรช้ันนําในระดับสากล บริการ

ประชาชนอยางมีคุณภาพ”



7) พัฒนาเครือขายและบูรณาการความรวมมือดานการบังคับคดีกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

8) เผยแพรความรูทางกฎหมายการบังคับคดี การวางทรัพย การไกลเกลี่ยภายหลังคําพิพากษา และ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ แกประชาชนไดเขาใจอยางท่ัวถึง 

 

ประเด็นยุทธศาสตรของกรมบังคับคดี 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางภาพลักษณองคกรและยกระดับธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคลื่อนกระบวนการทํางานและบริหารจัดการสูความเปนเลิศ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมตามแนวทาง Thailand 4.0 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ 

 

2.1.1 กระบวนการปฏิบัติงานตามผังโครงสรางของกรมบังคับคดี 

 กรมบังคับคดีมีภารกิจหลักท่ีสําคัญในดานในการการบังคับคดีแพง คดีลมละลาย การฟนฟู

กิจการของลูกหนี้ การชําระบัญชีตามคําสั่งศาล การวางทรัพย การประเมินราคาทรัพย และการไกลเกลี่ย

ภายหลังคําพิพากษา    โดยกระบวนการบังคับคดีเริ่มตนเม่ือลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมปฏิบัติตามคําบังคับตาม

คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เจาหนี้ตามคําพิพากษาไดยื่นคํารองตอศาลใหออก

หมายบังคับคดีเพ่ือแตงตั้งเจาพนักงานบังคับคดีเพ่ือดําเนินการ หลังจากนั้น เจาหนี้ตามคําพิพากษาจึงนําหมาย

บังคับคดีมาดําเนินการ ณ กรมบังคับคดี หรือสํานักงานบังคับคดี โดยตองแจงใหเจาพนักงานบังคับคดีทราบวา 

ตองการดําเนินการบังคับคดีกับลูกหนี้ตามคําพิพากษาคนใด และตองการบังคับเอากับทรัพยสินใดของลูกหนี้

โดยวิธีการอยางไร ไมวาจะเปนการยึด การอายัดเงินหรือทรัพยสิน หลังจากยึดทรัพยสินแลว ก็จะมีการขาย

ทอดตลาดทรัพยสิน เพ่ือนําเงินท่ีไดมาชําระหนี้ตามคําพิพากษาใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลท่ีมีสิทธิ

ต า ม ก ฎ ห ม า ย ดํ า เนิ น ก า ร บั ง คั บ ค ดี ต า ม ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ คํ า สั่ ง ศ า ล  โ ด ย จ ะ แ บ ง ห น า ท่ี 

ความรับผิดชอบตามภารกิจท่ีปฏิบัติงาน ไดแก สํานักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร สํานักงานบังคับคดี

จังหวัดและสาขา กองบังคับคดีลมละลาย กองติดตามและเฉลี่ยทรัพยสินในคดีลมละลาย กองบริหารการคลัง 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย กองฟนฟูกิจการของลูกหนี้  

สํานักงานเลขานุการกรม และหนวยงานท่ีข้ึนตรงตออธิบดีกรมบังคับคดี ไดแก กลุมตรวจสอบภายใน กลุม

พัฒนาระบบบริหาร กลุมงานคุมครองจริยธรรม สํานักบูรณาการและติดตามการดําเนินการตามประเด็น

ยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ สถาบันวิชาชีพคดีแพงและลมละลาย ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท ศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถแสดงรายละเอียด โครงสรางของกรมบังคับคดีได ดังภาพ 2.1-1 



 
 

ภาพ 2.1-1 โครงสรางของกรมบังคับคดี 

 

2.1.2 ภารกิจ หนาท่ี ความรับผิดชอบ ของหนวยงานภายในของกรมบังคับคดี 

 กรมบังคับคดี มีภารกิจหลักดานการบังคับคดีแพง คดีลมละลายและฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 

การวางทรัพย และการชําระบัญชี การไกลเกลี่ยหลังคําพิพากษา โดยกรมบังคับคดีประกอบดวยหนวยงานในสังกัด 

ท้ังหมด 18 หนวยงานสวนกลาง และ 111 หนวยงานในสวนภูมิภาค รายละเอียดหนาท่ี และความรับผิดชอบ

ของแตละหนวยงาน ดังนี้ 

1. กลุมตรวจสอบภายใน เพ่ือทําหนาท่ีหลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในกรม และสนับสนุน

การปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานข้ึนตรงตออธิบดี โดยมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม 

(2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

2. กลุมพัฒนาระบบบริหาร เพ่ือทําหนาท่ีหลักในการพัฒนาการบริหารของกรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์ มีระ

สิทธิภาพ และคุมคา รับผิดชอบงานข้ึนตรงตออธิบดี โดยมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกอธิบดีเก่ียวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 

(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 

(3) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ และ

หนวยงานภายในกรม 

(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

3. สํานักงานเลขานุการกรม มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ัวไปของกรมและราชการอ่ืนท่ี

มิไดแยกใหเปนหนาท่ีของกองหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะ อํานาจหนาท่ีดังกลาวใหรวมถึง 



(1) ปฏิบัตงิานสารบรรณของกรม 

(2) ดําเนินการเก่ียวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม 

(3) ประสานราชการและเผยแพรกิจกรรม ความรู ความกาวหนา และผลงานของกรม 

(4) เสนอแนะและประสานการจัดทําแผนปฏิบัติงานของกรมใหสอดคลองกับนโยบายและแผนแมบท

ของกระทรวง รวมท้ังการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัด 

(5) วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศของกรม 

(6) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดเก็บขอมูลสภาพทรัพยท่ีถูกยึด คําคูความ หนังสือ หรือประกาศ และ

การเก็บสํานวนในคดีลมละลาย รวมท้ังการรักษาทรัพย 

(7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

4. กองติดตามและเฉลี่ยทรัพยในคดีลมละลาย มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1) ติดตามและรวบรวมทรัพยสิน รวมท้ังตรวจสอบขอมูล เอกสาร และหลักฐานทางการเงินตาง ๆ 

ของลูกหนี้ในคดีลมละลายตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย 

(2) คํานวณเงินตามคําสั่งและคํารองในสํานวนคดี 

(3) จัดการสะสางกิจการและติดตามทรัพยสินของลูกหนี้ในคดีลมละลาย 

(4) จัดทําบัญชีแบงทรัพยสินในการบังคับคดีลมละลายและการชําระบัญชีตามคําสั่งศาล 

(5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

5. กองบังคับคดีลมละลาย ๑ - ๖ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1) ดําเนินการเก่ียวกับการบังคับคดีลมละลายตามกฎหมายวาดวยลมละลาย 

(2) ดําเนินการชําระบัญชีหางหุนสวน บริษัท หรือนิติบุคคลในฐานะผูชําระบัญชีตามคําสั่งศาล 

(3) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

6. กองบริหารการคลัง มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานท่ี และยานพาหนะ

ของกรม  

(2) จัดทําบัญชีเพ่ือควบคุมเงินท่ีอยูระหวางดําเนินการบังคับคดีและเงินอ่ืนท่ีเก่ียวของกับคดี 

(3) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

7. กองบริหารทรัพยากรบุคคล มีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปนี้  

(1) บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจดัระบบงานของกรม  

(2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ 

มอบหมาย  

8. กองบังคับคดีลมละลาย 1 - 6 มีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปนี้  

(1) ดําเนินการเก่ียวกับการบังคับคดีลมละลายตามกฎหมายวาดวยลมละลาย  

(2) ดําเนินการชําระบัญชีหางหุนสวน บริษัท หรือนิติบุคคลในฐานะผูชําระบัญชีตามคําสั่งศาล  

(3) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ 

มอบหมาย 



9.  สํานักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร ๑ - ๖ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1) ดําเนินการเก่ียวกับการบังคับคดีแพงและการวางทรัพยในกรุงเทพมหานคร 

(2) ดําเนินการเก่ียวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นบังคับคดี 

(3) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

10.  กองฟนฟูกิจการของลูกหนี ้มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1) ดําเนินการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ตามกฎหมายวาดวยลมละลาย 

(2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

11. กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย มีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปนี้  

(1) ศึกษา พัฒนา และวิจัยระบบและรูปแบบการบังคับคดีแพง การบังคับคดีลมละลาย การฟนฟู

กิจการของลูกหนี้ การวางทรัพย การติดตามและเฉลี่ยทรัพย การประเมินราคาทรัพยสิน และการไกลเกลี่ยขอ

พิพาทชั้นบังคับคดี  

(2) ดําเนินการเก่ียวกับการประเมินราคาทรัพยสินและปฏิบัติ งานในฐานะฝายเลขานุการ 

คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย  

(3) ประสานและพัฒนาความรวมมือทางวิชาการในดานการบังคับคดีกับองคการ หรือ พนักงาน

ตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศในดานการบังคับคดี  

(4) ดําเนินการเก่ียวกับงานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ งานนิติกรรมและสัญญา งานเก่ียวกับ

ความรับผิดทางแพงและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนท่ีอยูในหนาท่ีและอํานาจของกรม  

(5) ดําเนินการเก่ียวกับการอบรมใหความรูดานการบังคับคดีและการดําเนินงานดานตาง ๆ ของกรม

แกเครือขายวิทยากรตัวคูณ 

(6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ 

มอบหมาย 

12. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปนี้  

(1) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกรม  

(2) พัฒนา ออกแบบ และจัดวางระบบฐานขอมูล ระบบการเชื่อมโยงขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร

ภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน  

(3) เปนศูนยกลางบริหารจัดการฐานขอมูลและประมวลผลขอมูลในดานตาง ๆ ของกรม  

(4) วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมเพ่ือประโยชนในการบริหาร จัดการ

สารสนเทศและใหบริการแกประชาชน  

(5) กํากับ ดูแล และตรวจสอบระบบคอมพิวเตอรและระบบฐานขอมูลสารสนเทศของกรม รวมท้ัง

กําหนดแนวทางปฏิบัติดานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมใหสอดคลอง กับ

มาตรฐานสากล  

(6) ใหคําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนทางวิชาการเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหแก

หนวยงานภายในกรม  

(7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 



13.  สํานักงานบังคับคดีจังหวัด มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1) ดําเนินการเก่ียวกับการบังคับคดีแพงและการวางทรัพยในจังหวัด 

(2) ดําเนินการเก่ียวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นบังคับคดี 

(3) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 
2.1.3 ปญหา อุปสรรค และความตองการในการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

 จากการรวบรวมขอมูลสถานภาพปจจุบัน ปญหา อุปสรรค และความตองการในการดําเนินงาน           

ดานเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน และการใหบริการดวยกรรมวิธีตาง ๆ อาทิ 

การสัมภาษณผูบริหารระดับสูง การสํารวจการปฏิบัติงาน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมสมองและ 

รับฟงความคิดเห็น (Workshop) วิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของหนวยงานในสังกัด

กรมบังคับคดี สภาพการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันของกรมบังคับคดี และวิเคราะหเทคนิค 

TOWS Matrix รวมถึงการใชแบบสอบถามสําหรับหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี โดยไดนําขอมูลท้ังหมดมา

วิเคราะห ซ่ึงสามารถสรุปปญหา อุปสรรค และความตองการในการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลได 6 ดาน 

คือ ดานนโยบาย ดานระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ดานระบบสารสนเทศ ดานขอมูล ดานการใหบริการ และดาน

บุคลากร ดังนี้ 

 

 
ภาพ 2.1-2 ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล กรมบังคับคดี 



 

ภาพ 2.1-3 ความตองการดานเทคโนโลยีดิจิทัล กรมบังคับคดี 

จากการศึกษา วิเคราะหสภาพปญหา อุปสรรค และความตองการดานเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล  

การบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน และการใหบริการของกระทรวงยุติธรรม จากท้ัง 6 ดาน พบวา  

มีปจจัยสําคัญท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงานของกรมบังคับคดี 5 ดาน ดังนี้  

ดานนโยบาย พบวา การปฏิบัติงานมีการบันทึกขอมูลเขาระบบสารสนเทศ และจัดทําในรูปแบบ

เอกสารควบคูกันไปจึงทําใหเกิดความซํ้าซอนของขอมูล มีการโอนยายบุคลากรทําใหขาดความตอเนื่องใน 

การปฏิบัติงาน งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีไมเพียงพอ และ

ขาดการบูรณาการงานในสวนท่ีเก่ียวของกัน ดังนั้นจึงตองมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานใหสามารถ

ทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการกําหนดนโยบายการบูรณาการขอมูลรวมกัน เพ่ือใชสนับสนุน 

การตัดสินใจ มีระบบการติดตามและประเมินผลสําหรับโครงการท่ีดําเนินการตามนโยบายและภารกิจหลักของ

หนวยงาน รวมถึงไดรับการสนับสนุนงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางเพียงพอ 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน พบวา การเชื่อมโยงเครือขายในสวนภูมิภาคขาดความเสถียรจึงทําใหเกิดปญหา

ในการใชงานระบบสารสนเทศ รวมถึงขาดอุปกรณดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีใชสนับสนุนการปฏิบัติงาน อาทิ 

เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องแสกนเนอร อุปกรณ Smart Card Reader ดังนั้น จึงตองมีการปรับปรุง

ระบบการเชื่อมโยงเครือขาย รวมถึงจัดหาอุปกรณเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานใหเพียงพอ  

 



ดานขอมูล พบวา ขาดมาตรฐานในการจัดเก็บขอมูล และขาดการบูรณาการขอมูลรวมกัน ดังนั้นจึง

ตองมีการบูรณาการขอมูลรวมกันอยางเปนระบบ รวมท้ังตองคํานึงถึงการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูล 

เพ่ือใหมีขอมูลท่ีถูกตองสนับสนุนการปฏิบัติ เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการท่ีสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  

ดานระบบสารสนเทศ พบวา กระบวนการทํางานเรื่องเดียวกัน แตมีมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีแตกตาง

กัน รวมถึงขาดระบบจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงตองมีระบบจัดเก็บขอมูลท่ีเปน

มาตรฐานเพ่ือใหสามารถนําขอมูลหรือสารสนเทศมาวิเคราะหและวางแผนในการปฏิบัติงานได 

ดานบุคลากร พบวา บุคลากรยังยึดติดกับการทํางานในรูปแบบเอกสาร ไมประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศรวมกับการปฏิบัติงาน ขาดการฝกอบรมอยางตอเนื่อง จํานวนบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารมีไมเพียงพอ และมีการโอนยายหนวยงาน สงผลใหขาดความตอเนื่องในการดําเนินงาน 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น จึงตองมีการสงเสริมใหเกิดการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน  

และพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันตอยุคดิจิทัล 

ซ่ึงท้ัง 5 ดาน ตางเปนปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมบังคับคดี จะ

เห็นไดวา “ดานนโยบาย และดานขอมูล” เปนประเด็นสําคัญท่ีสุดของกระทรวงยุติธรรมท่ีตองพิจารณา 

ดังนั้นจึงควรมีนโยบายจากผูบริหารระดับสูงท่ีชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง รวมถึงตองมีการสนับสนุน

ในการจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ และจัดทํามาตรฐานขอมูลกลางใหใชงานรวมกัน

ของทุกหนวยงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน รวมถึงสามารถนําขอมูลในภารกิจหลักมาวิเคราะห

อัตรากําลัง (Workload) ในภารกิจสนับสนุนได  ดังนั้นควรพิจารณาให มีการบูรณาการขอมูลรวมกัน  

และมีการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระดับสูงตามมาตรฐานสากล รวมถึงการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับ

การบูรณาการขอมูล และการขยายตัวของผูใชงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน  

ซ่ึงในอนาคตกรมบังคับคดีจะมีการพัฒนางานบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการบริการ 

ดานระบบสารสนเทศใหสามารถเขาถึงไดจากทุกท่ี ทุกเวลา และหลากหลายอุปกรณ  

 

2.1.4 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมสมองและรับฟงความคิดเห็น (Workshop)  

SWOT Analysis คือ เทคนิคการวิเคราะหจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส 

(Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ท่ีมีผลตอการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมบังคับคดี โดย 



 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมสมองและรับฟงความคิดเห็น (Workshop) สามารถสรุป

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ดังนี้ 
 

(S) 

1. ผูใชงานมีทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

2. บุคลากรดาน ICT มีความรูความสามารถ และทักษะดานเทคโนโลยี

เพื่อตอบสนองการปฏิบัติงานได 

3. มีระบบสารสนเทศรองรับการใหบริการประชาชน 

4. มีระบบดานความมั่นคงปลอดภัยสูง 

5. มีการสนับสนุนดานอุปกรณฮารดแวรใหแกทุกสวนราชการภายใต

สังกัดกระทรวงยุติธรรม 

6. มีระบบอินเทอรเน็ตครอบคลุมทุกพื้นที่ 

(W) 

1. กระบวนการทํางานมีความซํ้าซอนทั้งรูปแบบเอกสารและระบบสารสนเทศ 

2. กระบวนการทํางานซํ้าซอนสงผลใหเกิดความลาชา 

3. ขาดการบูรณาการ การทํางานรวมกันในกระบวนการยุติธรรม 

4. บางขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมตองใช เอกสารหลักฐาน 

ในรูปแบบกระดาษในปริมาณมาก 

5. ขาดขอมูลในการสนับสนุนการวิเคราะหขอมูลแบบ Real-Time 

6. ขาดการสรางความตระหนักในการใชขอมูลรวมกัน 

7. ขาดความตระหนักในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชใน 

การสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

8. ขาดการเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนขอมูลในกระบวนการยุติธรรม 

9. จํานวนขอมูลที่มีปริมาณมาก 

10. มีฐานขอมูลจํานวนมาก 

11. ขาดมาตรฐานดานการจัดการขอมูล 

(O) 

1. สงเสริมการสรางความตระหนักการเรียนรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศตามนโยบายภาครัฐ และ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

และที่แกไขเพิ่มเติม 

2. มี พ.ร.บ. การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส เพื่อรองรับการทําธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกสใหมีความปลอดภัยและนาเชื่อถือ 

3. รัฐบาลมีการสงเสริมใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

4. มีนโยบายในการขับ เค ล่ือนเศรษฐกิ จและสังคมไทยด วย 

เทคโนโลยีดิจิทัล 

5. มีนโยบายที่สนับสนุนการทํางานทุกแพลตฟอรม 

6. รัฐบาลผลักดันการใช Digital Signature 

(T) 

1. ขาดกฎหมายรองรับเอกสารหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสทําให 

ยังมีการใชงานในรูปแบบกระดาษ 

2. ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณ 

3. นโยบายเปล่ียนแปลงบอยทําใหการปฏิบัติงานไมตอเนื่อง 

4. เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 

 

 

อุปสรรคภายนอกท่ีสงผลตอกรมบังคับคดีทําใหไมสามารถบรรลุเปาหมายได

โอกาสภายนอกท่ีชวยสนับสนนุกรมบังคับคดีใหบรรลุเปาหมายได

จุดออนภายในกรมบังคับคดีท่ีสงผลใหไมสามารถบรรลุเปาหมายได

จุดแข็งภายในท่ีผลักดันใหกรมบังคับคดีสามารถบรรลุเปาหมายไดS 
W 
O 

T 



TOWS คือ การนําอุปสรรค (Threat) โอกาส (Opportunity) จุดออน (Weakness)        และจุดแข็ง 

(Strength) นํามาประยุกตใชในการวางกลยุทธของกรมบังคับคดี โดย 

 
ซ่ึงสามารถนํามากําหนดกลยุทธ โดยการจับคูจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (TOWS Matrix) ไดดังนี้ 

สภาพแวดลอมภายใน 

 

สภาพแวดลอมภายนอก 

 

S-Strengths 

(จุดแข็ง) 

 

W-Weaknesses 

(จุดออน) 

O-Opportunities 

(โอกาส) 

SO-Strategies  

(กลยุทธเชิงรุก) 

 เปนการจับคูระหวางจุดแข็งกับโอกาส 

ซ่ึงเปนปจจัยเชิ งบวก เพื่อกอให เกิด 

ความไดเปรียบ 

WO-Strategies  

(กลยุทธเชิงแกไข) 

 เปนการจับคูระหวางจุดแข็งกับอุปสรรค  

ซ่ึ งมี จุ ดแข็ ง (S) เป น ป จจั ย เชิ งบ วก  

และมีอุปสรรค (T) เปนปจจัยเชิ งลบ  

เพื่อนําจุดแข็งมาใชปองกันหรือหลีกเล่ียง

อุปสรรคที่จะเกิดขึ้น 

 

T-Threats 

(อุปสรรค) 

ST-Strategies  

(กลยุทธเชิงปองกัน) 

 เปนการจับคูระหวางจุดออนกับโอกาส 

ซ่ึ งมี จุ ดอ อน  (W) เป นป จจั ย เชิ งลบ 

แต มี โอกาส (O) เป นป จจัย เชิ งบวก 

นําโอกาสมาใชกําจัดจุดออน หรือนําโอกาส

มาใชใหเกิดประโยชนตอองคกร 

WT-Strategies  

(กลยุทธเชิงรับ) 

 เป น ก ารจั บ คู ร ะห ว า งจุ ด อ อ น  (W)  

กับอุปสรรค (T) ซ่ึงเปนปจจัย เชิงลบ 

ทั้งคูองคกรตองคิดกลยุทธที่กระทําแลว

สามารถกําจัดจุดออนได และสามารถ

ปองกันอุปสรรคไดดวยในคราวเดียวกัน 

อุปสรรคภายนอกท่ีสงผลตอกรมบังคับคดีทําใหไมสามารถบรรลุเปาหมายได

โอกาสภายนอกท่ีชวยสนับสนนุกรมบังคับคดีใหบรรลุเปาหมายได

จุดออนภายในกรมบังคับคดีท่ีสงผลใหไมสามารถบรรลุเปาหมายได

จุดแข็งภายในท่ีผลักดันใหกรมบังคับคดีสามารถบรรลุเปาหมายได

T 

O 

W 
S 



จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมสมองและรับฟงความคิดเห็น (Workshop) สามารถ

กําหนดกลยุทธเชิงรุก กลยุทธเชิงแกไข กลยุทธเชิงปองกัน และกลยุทธเชิงรับ ของกรมบังคับคดี ไดดังนี้ 

  

(O) 

1. สงเสริมการสรางความตระหนักการเรียนรูเกี่ยวกับการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายภาครัฐ และ พ.ร.บ. 

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

2. มี พ.ร.บ. การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส เพ่ือรองรับ

การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใหมีความปลอดภัย

และนาเช่ือถือ 

3. รัฐบาลมีการสงเสริมใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

4. มีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย

ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

5. มีนโยบายที่สนับสนุนการทํางานทุกแพลตฟอรม 

6. รัฐบาลผลักดันการใช Digital Signature 

(T) 

1. ขาดกฎหมายรองรับ เอกส ารห ลั กฐานท าง

อิเล็กทรอนิกสทําใหยังมีการใชงานในรูปแบบ

กระดาษ 

2. ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณ 

3. นโยบายเปลี่ยนแปลงบอยทําใหการปฏิบัติงาน

ไมตอเนื่อง 

4. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

 

 

(S) 
1. ผู ใช ง าน มี ทั ก ษ ะ ด าน ก าร ใช เท ค โน โล ยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

2. บุคลากรด าน ICT มีความรูความสามารถ  

และทักษะด าน เทคโนโล ยี เพ่ื อตอบสนอง 

การปฏิบัติงานได 

3. มี ระบบสารสน เทศรองรับการให บ ริการ

ประชาชน 

4. มีระบบดานความม่ันคงปลอดภัยสูง 

5. มีการสนับสนุนด านอุปกรณ ฮารดแวรให แก 

หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี 

6. มีระบบเครือขายและอินเทอรเน็ตครอบคลุมทุก

พ้ืนที่ 

 

 

 

(SO) 

1. พัฒนาระบบอินเทอร เน็ตใหครอบคลุมทุก พ้ืนที ่ 

เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม (S6,O4) 

2. ยกระดับการใหบริการประชาชนทุกที่ทุกเวลา (S3,O3) 

3. พัฒนาชองทางการใหบริการประชาชนผานระบบ

สารสนเทศที่ ตอบสนองต อความต องการ และมี 

ความม่ันคงปลอดภัยสูง (S1,O1,O3,O5) 

4. สงเส ริมใหนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต 

ในการปฏิบัติงาน (S3,S4,S7,O2,O4) 

5. สงเสริมใหบุคลากรของหนวยงานมีความรูการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายภาครัฐ และ พ.ร.บ. 

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 (S1,O1) 

6. พั ฒ น า อิน เท อ ร เน็ ต สนั บ ส นุ น ก ารป ฏิ บั ติ งาน 

ของบุคลากรและใหบริการประชาชน (S3,O5) 

7. พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของกรมบังคับคดี 

Single Windows ที่มีความปลอดภัยสูง (S3,O3,O4) 

8. ผลักดันใหมีการใช Digital Signature ภายในองคกร

อยางทั่วถึง (O6,S1,S2) 

(ST) 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

ดานเทคโนโลยี (S2,T3) 

2. สงเสริม บูรณาการสารสนเทศขอมูล และการใช

เทคโนโลยีรวมกับนโยบาย ปรับปรุงระเบียบ

การจัดซื้อจัดจางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (S1,T2) 

3. การจัดทํ าแผนการจัดซื้ อ ระบ บ เทค โน โล ยี

สารสนเทศ (T4,S3,S4) 

4. แก ไขกฎหมาย  เพ่ือรองรับ เอกสารหลักฐาน 

ทางอิเล็กทรอนิกส (S3,T3) 

5. บู รณ าก าร ใช งบ ป ระม าณ ใน ภ าพ รวม  ICT  

เพ่ือประหยัดงบประมาณและลดความซ้ําซอนใน

การพัฒนาระบบของกรมบังคับคดี (S3,T2) 

6. สงเสริมความรูใหบุคลากรสามารถปรับตัวเขากับ

การเปลี่ยนแปลงของนโยบาย (S1,S2,T3) 

(W) 

1. กระบวนการทํางานมีความซ้ําซอนทั้งรูปแบบ

เอกสารและระบบสารสนเทศ 

2. กระบวนการทํ างานซ้ํ าซ อนส งผล ให เกิ ด 

ความลาชา 

3. ขาดการบู รณ าการ การทํ างานร วมกั น ใน

กระบวนการตามภารกิ จหลั กและภารกิ จ

สนับสนุน 

4. บางข้ันตอนในกระบวนการบังคับคดีตองใช

เอ กส ารห ลั ก ฐาน ใน รูป แบ บ กระดาษ ใน 

ปริมาณมาก 

5. ขาดขอมูลในการสนับสนุนการวิเคราะหขอมูล

แบบ Real-Time 

6. ขาดการสรางความตระหนักในการใชขอมูล

รวมกัน 

7. ขาดความตระหนักในการใชงานเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

8. ขาดการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลในการะ

(WO) 

1. สงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต 

ใชเพ่ือลดกระบวนการทํางานที่ซ้ําซอนระหวางรูปแบบ 

เอกสารและระบบสารสนเทศ อีกทั้งสามารถนําขอมูล 

ที่ ได ม า ใช ส นั บ ส นุ น ข อ มู ล แ บ บ  Real - Time 

(W3,W7,O3) 

2. นํานโยบายที่ รัฐบาลสงเสริมการปฏิบัติงานใหเกิด 

การสนับสนุนการวิเคราะหขอมูลแบบ Real-Time 

(W7,O3) 

3. นํานโยบายที่รัฐบาลสงเสริมใหกระบวนการตามภารกิจ

หลักและภารกิจสนับสนุนมีการบูรณาการทํางาน

รวมกัน (W5,O3) 

4. นําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทํางานเพ่ือลดความ

ซ้ําซอน (W3,O5) 

5. สรางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลในการเช่ือมโยง

ขอมูลภายในกรมบังคับคดี (W ทั้งหมด : O ทั้งหมด) 

6. สรางความตระหนักรู ในการวิเคราะหกระบวนการ

ป ฏิ บั ติ งาน เ พ่ื อ ล ด ค ว า ม ซ้ํ า ซ อ น ข อ ง ข อ มู ล  

(WT) 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศใหสามารถสนับสนุน

น โยบ าย อ งค ก รที่ มี ก าร เป ลี่ ย น แป ล งบ อ ย 

และใหสอดคลองกับเทคโนโลยีที่มีการเปลีย่นแปลง

อยางรวดเร็ว (W3,T3) 

2. สรางความเขาใจกับหนวยงานในทุกกระบวนการ 

ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ก ระ บ วน ก ารบั งคั บ ค ดี  (IT 

Awareness) เพ่ื อ ให เกิ ดการยอม รั บ เอกสาร 

หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส ที ่มีค วามปลอดภัย 

อาท ิ ศ าล  และผู ปฏ ิบ ัต ิงานในกระบวนการ

บังคับคดี (W ทั้งหมด : T1) 



2.2 ผลการศึกษาปจจัยภายนอกที่เกี่ยวของ 

ปจจัยภายนอกท่ีเก่ียวของ อาทิ กรอบวิสัยทัศน เปาหมาย นโยบาย ยุทธศาสตรของภาครัฐท่ีเก่ียวของ

กับแนวทางการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลกับกรมบังคับคดี ประกอบดวย 

2.2.1 ประเทศไทย 4.0 

ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 คือ ประเทศไทยท่ีกาวสูประเทศผู มีรายไดสูงดวย 

“ผลิตภาพ” (Productivity) บนฐานแหงความรู นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค ซ่ึงตองผสานกับการบริการ

คุณคาสูงบนฐานของวัฒนธรรม 

ภาพ 2.2-1 โมเดลประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม “5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย” ประกอบดวย 

1. กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)

2. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness & Bio-Med)

3. กลุมเครื่องมือ อุปกรณ อัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม

(Smart Devices, Robotics & Mechatronics)

บวนการบังคับคดี อาทิ การบังคับคดี การบังคับ

คดีลมละลาย 

9. จํานวนขอมูลที่มีปริมาณมาก

10. มีฐานขอมูลจํานวนมาก

11. ขาดมาตรฐานดานการจัดการขอมูล

โดยการเช่ื อม โยงผ าน  Web Service (W3,W4,W5, 

W9,W10 : O3,O4) 

7. พัฒนาขอมูลของหนวยงานในกรมบังคับคดีใหอยูใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกสและพรอมแลกเปลี่ยนระหวาง

กัน (W5,W10 : O3,O4) 

8. ปรับปรุงให มี ระเบียบรองรับการลดใชกระดาษ

(W15,O6) 



4. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตาง ๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยี

สมองกลฝงตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) 

5. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง (Creative, Culture & High Value Services) 

จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 พบวา สิ่งท่ีควรนํามาประยุกตใชรวมกับการจัดทํา

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565 ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
2.2.2 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 2554-2563  

(ICT 2020) 
ประเทศไทยในป พ.ศ. 2563 จะมีการพัฒนาอยางฉลาด การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

และสังคมจะอยูบนพ้ืนฐานของความรู และปญญา และเปาหมายหลัก คือ มีโครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT  
ความเร็วสูงท่ีกระจายอยางท่ัวถึง ประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเทาเทียมกัน มีความรอบรู สามารถพัฒนา  
และใชประโยชนจากสารสนเทศไดอยางรูเทาทัน ทําใหเพ่ิมโอกาสในการสรางรายได และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

 
 
 
 
 

• มีการนําเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเช่ือมตอและบังคับอุปกรณตาง ๆ 

ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝ งตั ว (Digital, IoT, 

Artificial Intelligence & Embedded Technology) ม า

ประยุกตใชกับการใหบริการทุกภาคสวน ท้ังหนวยงานในสังกัดกรม

บังคับคดี หนวยงานภายนอก ผูบริหาร และภาคประชาชน อาทิ 

ระบบโตตอบอัตโนมัติ (Chat Bot) 

ยกระดับการใหบริการ 
 

• มุงเนนการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรใหทัน 

ตอการเปลี่ยนแปลง 

 

พัฒนาทักษะดาน ICT 



วิสัยทัศน 

 
ภาพ 2.2-2 วิสัยทัศนของกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย  

ระยะ พ.ศ. 2554-2563 (ICT 2020) 

 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของกรอบนโยบาย ICT2020 ได กําหนดยุทธศาสตร เพ่ือการพัฒนา  
7 ยุทธศาสตร ดังภาพ 2.2-3 

 

 
 

ภาพ 2.2-3 กรอบนโยบาย ICT2020 

 

 
 

 



ยุทธศาสตรท่ี 1:  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ICT ท่ีเปนอินเทอรเน็ตความเร็วสูง หรือการสื่อสารรูปแบบอ่ืน 
ท่ี เปน Broadband ให มีความทันสมัย มีการกระจายอยางท่ัวถึง และมีความม่ันคง
ปลอดภัยสามารถรองรับความตองการของภาคสวนตาง ๆ ได 

ยุทธศาสตรท่ี 2:  พัฒนาทุนมนุษยท่ีมีความสามารถในการพัฒนา และใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
มีวิจารณญาณ และรู เทาทัน รวมถึงพัฒนาบุคลากร ICT ท่ี มีความรูความสามารถ  
และความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตรท่ี 3:  ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT เพ่ือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 
และนํารายไดเขาประเทศ โดยใชโอกาสจากการรวมกลุมเศรษฐกิจ การเปดการคาเสรี  
และประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรท่ี 4:  ใช  ICT เพ่ือสรางนวัตกรรมการบริการของภาครัฐ ท่ีสามารถใหบริการประชาชน  
และธุรกิจทุกภาคสวนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความม่ันคงปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรท่ี 5:  พัฒนาและประยุกต ICT เพ่ือสรางความเขมแข็งของภาคการผลิต ใหสามารถพ่ึงตนเอง 
และแขงขันไดในระดับโลก โดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบริการ และเศรษฐกิจสรางสรรค 
เพ่ือเพ่ิมสัดสวนภาคบริการในโครงสรางเศรษฐกิจโดยรวม 

ยุทธศาสตรท่ี 6:  พัฒนาและประยุกต ICT เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ และสังคม โดยสราง 
ความเสมอภาคของโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร และบริการสาธารณะสําหรับประชาชน 
ทุกกลุม โดยเฉพาะบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตอยางมีสุขภาวะท่ีดี  ไดแก  
บริการดานการศึกษา และบริการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตรท่ี 7:  พัฒนาและประยุกต  ICT เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมท่ีเปนมิตร 

กับสิ่งแวดลอม 

จากการศึกษากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563  

ของประเทศไทย พบวา ยุทธศาสตรท่ีควรนํามาประยุกตใชรวมกับการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิ ทัล 

กรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565 ดังนี้ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• เพ่ือพัฒนาโครงขายทางเลือกหลากหลายเสนทางท่ีใช เช่ือมโยง

หนวยงานในสังกัด มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเปนอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

เขาถึงขอมูลไดสะดวก รวดเร็ว และมีความมั่นคงปลอดภัยสูง 

 

ยุทธศาสตร ท่ี  1: พัฒนาโครงสราง

พ้ื น ฐาน  ICT ท่ี เป น อิ น เทอร เน็ ต 

ความเร็วสูง หรือการสื่อสารรูปแบบอ่ืน

ท่ีเปน Broadband ใหมีความทันสมัย  

มี การกระจายอย างท่ั วถึ ง และม ี

ความมั่นคงปลอดภัย สามารถรองรับ 

ความตองการของภาคสวนตาง ๆ ได 

• มุงเนนการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเปนระบบ 

และเปนรูปธรรม พรอมท้ังมีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง เพ่ือให

สอดคลองกับความกาวหนาของเทคโนโลยี และความตองการ 

ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมี

ความรู ทักษะใหม ๆ ท่ีจําเปนตอการพัฒนาเชิงความคิดสรางสรรค 

 

ยุทธศาสตร ท่ี  2: พัฒนาทุนมนุษย 

ท่ีมีความสามารถในการพัฒนา และใช

สารสนเทศอย างมี ประสิ ท ธิภาพ  

มีวิจารณญาณ และรูเทาทัน รวมถึง

พั ฒ นาบุ คลากร ICT ท่ี มี ค วาม รู

ความสามารถ และความเช่ียวชาญระดับ

 

• สงเสริม และพัฒนาชองทาง หรือ กลไกทางอิเล็กทรอนิกส 

ใหประชาชนไดมีโอกาสเขาถึงขอมูล และมีปฏิสัมพันธกับภาครัฐ 

เพ่ือใหประชาชนมีความสะดวก และมีทางเลือกท่ีหลากหลาย 

ในการใชบริการของภาครัฐ ซึ่งรวมถึงการจัดใหมีบริการท่ีสามารถ

เขาถึงผานทางอุปกรณแบบเคลื่อนท่ีไรสายเพ่ิมมากข้ึน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 6: พัฒนาและประยุกต 

ICT เพ่ือลดความหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ  

และสังคม โดยสรางความเสมอภาค 

ของโอกาสในการเข าถึงทรัพยากร  

และบริการสาธารณะสําหรับประชาชน

ทุกกลุ ม โดยเฉพาะบริการพ้ืนฐาน 

ท่ี จํ าเป นต อการดํ ารงชี วิตอย างมี 

สุขภาวะท่ีดี ไดแก บริการดานการศึกษา 

 

• มีการประยุกต ใช เทคโน โลยีดิ จิ ทั ล  ในการสรางน วัตกรรม 

ในการใหบริการของภาครัฐ เพ่ือใหประชาชนเขาถึงบริการได 

อยางมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว เขาถึงไดจากทุกท่ี ทุกเวลา 

และมีความมั่นคงปลอดภัยสูง 

 

ยุทธศาสตร ท่ี  4: ใช  ICT เพ่ื อสราง

นวัตกรรมการบริ การของภาครั ฐ 

ท่ี ส าม ารถ ให บ ริ ก า รป ระช าชน  

และธุ รกิ จทุ กภาคส วนได อย างมี

ประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 

 

• สงเสริมการประยุกต ใช เทคโนโลยีดิ จิ ทัลในการปฏิ บัติ งาน  

เพ่ือเปนการลดปริมาณการใชกระดาษ 

ยุทธศาสตรท่ี 7 : พัฒนาและประยุกต 

ICT  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 



2.2.3 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) 

 
 

ภาพ 2.2-4 วิสัยทัศน “ปฏิรูปประเทศไทยสูยุคดิจิทัลไทยแลนด” 

 

เพ่ือใหวิสัยทัศนและเปาหมายในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมดวยเทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผล 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจึงไดกําหนด กรอบยุทธศาสตรการพัฒนา 6 ดาน คือ 

 
 

ภาพ 2.2-5 กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1: พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมท่ัวประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 2: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี 3: สรางสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี 4: ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 



ยุทธศาสตรท่ี 5: พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี 6: สรางความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

 จากการศึกษาแผนพัฒนาดิจิ ทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) พบวา 

ยุทธศาสตรท่ีควรนํามาประยุกตใชรวมกับการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• ระบ บ โค ร งส ร า ง พ้ื น ฐาน ข องกรม บั งคั บ ค ดี จ ะค รอ บ ค ลุ ม 

และมีความมั่นคงปลอดภัยระดับสูง 

ยุทธศาสตรท่ี 1: พัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานดิจิ ทัลประสิท ธิภาพสู ง 

ใหครอบคลุมท่ัวประเทศ 

• สรางขอมูลท่ีเปนมาตรฐานพรอมเช่ือมโยงแลกเปลี่ยน และ/หรือ 

ใหบริการมากข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี 6: สรางความเช่ือมั่น

ในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

• มีนวัตกรรมการใหบริการทุกภาคสวน การใชงานระบบจะงายข้ึน  

หรือมีหลากหลายทางเลือกมากข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี 4: ปรับเปลี่ยนภาครัฐ

สูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 

• ประชาชนสามารถเขาถึงบริการของกรมบังคับคดีผานระบบดิจิทัลได

มากข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี 3: สรางสังคมคุณภาพ

ท่ีท่ัวถึงเทาเทียม ดวยเทคโนโลยีดจิิทัล 

• การพัฒนาบุคลากรทุกภาคสวนดานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับ

ใชไดมากยิ่งข้ึน และพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ประชาชนท่ัวไป หรือ End-User มีความรูการใชงานระบบมากข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี 5: พัฒนากําลังคน 

ใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคม

ดิจิทัล 



2.2.4 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2559-2561) 

วิสัยทัศนสูการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลท่ีกําหนดไว คือ 

“ใน 3 ปขางหนา ภาครัฐไทยจะยกระดับสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล ท่ีมีการบูรณาการระหวาง

หนวยงาน มีการดําเนินงานแบบอัจฉริยะ ใหบริการโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง และขับเคลื่อนใหเกิด 

การเปลี่ยนแปลงไดอยางแทจริง” สามารถกําหนดขีดความสามารถในเชิงดิจิ ทัลหลักของภาครัฐเปน  

26 ดาน ดังนี้ 

 

 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

 
 



ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1: การพัฒนาและยกระดับ ขีดความสามารถ รองรับการไปสูรัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี 2: การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 3: การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 4: การยกระดับความม่ันคง และเพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน 

 

 จากการศึกษาแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2559-2561) พบวา 

ยุทธศาสตรท่ีควรนํามาประยุกตใชรวมกับการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• มุ ง เน น ก าร พั ฒ น าระบ บ เท ค โน โลยี ส ารสน เท ศ ภ าครั ฐ 

เพ่ือเช่ือมโยงขอมูลแลกเปลี่ยนขอมูล  

• ยกระดับการใหบริการภาครัฐที่สะดวก รวดเร็ว และตรงกับ

ความตองการของผูรับบริการ   

• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายใตมาตรฐานความปลอดภยั

ระดับสากล 

• บูรณาการโครงสรางพ้ืนฐานกลาง สําหรับบริการหนวยงานใน

สั ง กั ด ก รม บั งคั บ ค ดี ให ค รอ บ ค ลุ ม แล ะมี ป ระสิ ท ธิภ าพ 

เพ่ือรองรับรัฐบาลดิจิทัล 

ยุ ท ธ ศ าส ต ร ท่ี  1: ก า ร พั ฒ น า 

และยกระดับ  ขีดความสามารถ

รองรับการไปสูรัฐบาลดิจิทัล 

• มุงเนนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพ่ือเสริมสราง

ความแข็งแกรงในการรักษาความปลอดภัย โดยเปลี่ยนจากการแกไข

สถานการณมาเปนการปองกันกอนเกิดเหตุมากข้ึน 

• ประยุกตใชเครื่องมือวิเคราะหขอมูลเชิงลึก (Analytics) มาสนับสนุน

การตัดสินใจแบบ Real Time 

ยุ ทธศาสตร ท่ี  4: ก ารย ก ระ ดั บ 

ความมั่นคง และเพ่ิมความปลอดภัย

ของประชาชน 



2.2.5 แผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2558-2561 

 วิสัยทัศน  

 

 

  

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1:  พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนใหเขาถึงความยุติธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2:  บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3:  พัฒนาระบบปฏิบัติตอผูกระทําผิด 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4:  พัฒนากฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสงเสริมความรวมมือกับทุกภาคสวน 

ท้ังในและตางประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5:  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

จากการท่ีไดศึกษาแผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2558-2561 พบวา ยุทธศาสตร 

ท่ีควรนํามาประยุกตใชรวมกับการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565 ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“หลักประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล” 

• ประชาชนสามารถเขาถึงบริการของกรมบังคับคดีผานระบบดิจิทัลได

มากข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1: พัฒนา

ประสิทธิภาพการบริการประชาชน

ใหเขาถึงความยุติธรรม 

• การใชงานระบบจะตองถูกออกแบบและพัฒนาโดยคํานึงถึงระบบ

ท่ีบูรณาการขอมูลรวมกันท้ังภายในและภายนอก 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4: พัฒนา

กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม  

แ ล ะ ส ง เส ริ ม ค ว าม ร ว ม มื อ กั บ 

ทุกภาคสวนท้ังในและตางประเทศ 

• การใชงานระบบจะตองถูกออกแบบและพัฒนาโดยคํานึงถึง 

ระบบท่ีบูรณาการขอมูลรวมกัน และมีมาตรฐานขอมูลระดับสากล 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5: พัฒนา

ระบบบริหารจัดการโดยยึดหลัก 

ธรรมาภิบาล 



2.2.6 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2559-2562 

วิสัยทัศน 

 

 

 

ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1: ยกระดับคุณภาพความพรอมของหนวยงานในกระบวนการยุตธิรรม 
ยุทธศาสตรที 2: บูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือนวัตกรรมกระบวนการยุติธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลดานเทคโนโลยสีารสนเทศกระบวนการยุติธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 4: พัฒนากฎหมาย ระเบยีบ และขอบังคับใหเอ้ือตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม 

จากการท่ีไดศึกษาแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม พ.ศ.2559-2562 พบวา 

ยุทธศาสตรท่ีควรนํามาประยุกตใชรวมกับการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหกระบวนการยุติธรรมรวดเร็ว  

ถูกตอง โปรงใส และเปนธรรม” 

• มีการสนับสนุนหรือสงเสริมใหหนวยงานมีความพรอมเพ่ิมข้ึน 

ในดานโครงสรางพ้ืนฐานหรือเครื่องมือตาง ๆ เพ่ือใหสามารถรับมือ 

กับการปฏิ บัติ งาน และสามารถสงตอขอมูลให เปนประโยชน 

ตอการยกระดับการใหบริการ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ท่ี  1: ย ก ระ ดั บ 

คณุภาพความพรอมของหนวยงาน

ในกระบวนการยุติธรรม 

• มีการสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน 

เพ่ือพัฒนาชองทางการใหบริการผานระบบสารสนเทศท่ีตอบสนอง 

ตอความตองการและมีความมั่นคงปลอดภัยสูง 

ยุ ท ธ ศ าส ต ร ท่ี  2: บู รณ าการ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนวัตกรรม

กระบวนการยุติธรรม 

• มีการดําเนินการฝกอบรมอยางเปนระบบตอเน่ือง เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

ยุ ท ธ ศ าส ต ร ท่ี  3: การพั ฒ นา 

และบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

ด า น เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ

กระบวนการยุติธรรม 

• มีการสนับสนุนใหมีกฎหมายในการรองรับตอการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดประโยชนในการผลักดัน

นโยบายดานการจัดทํามาตรฐาน และการบูรณาการขอมูล 

ยุทธศาสตรท่ี 4: พัฒนากฎหมาย 

ระเบียบ และขอบังคับให เอ้ือตอ 

การ ใช เท ค โน โลยี ส ารสน เท ศ

กระบวนการยุติธรรม 



2.2.7 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอาเซียน  ป  2563 (ASEAN ICT 

Masterplan 2020) 

แผนแมบท AIM 2020 มี เป าหมายสําคัญในการสรางระบบเศรษฐกิจและสั งคมดิจิ ทัล  

มีการนํา ICT สมัยใหม มาประยุกตใชเปนเครื่องมือในการสรางการเจริญเติบโตของอาเซียน โดยมีการพัฒนา

อยางยั่งยืนดวยเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ (Smart City) สรางโอกาสดาน ICT ท่ีหลากหลาย เกิดตลาดดิจิทัล 

และชุมชนออนไลนท่ีม่ันคงปลอดภัย 

 

วิสัยทัศน  

 

 

 

 

 

แผนแมบท AIM 2020 ประกอบดวย 8 ยุทธศาสตรหลัก ไดแก 

ยุทธศาสตรท่ี 1: การพัฒนาและการปรับเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 2: การรวมตัวและการสรางพลังของประชาชนดวย ICT  

ยุทธศาสตรท่ี 3: การสรางนวัตกรรม  

ยุทธศาสตรท่ี 4: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ICT  

ยุทธศาสตรท่ี 5: การพัฒนาทุนมนุษย  

ยุทธศาสตรท่ี 6: ICT ในตลาดเดียว  

ยุทธศาสตรท่ี 7: สื่อและเนื้อหารูปแบบใหม  

ยุทธศาสตรท่ี 8: ความม่ันคงปลอดภัยทางสารสนเทศและการรับรองความปลอดภัย 

  

“มุงสูการนําอาเซียนสูระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีใชดิจิทัลอยางม่ันคง ปลอดภัย 

ย่ังยืน และสามารถปรับเปล่ียนได อันจะกอใหเกิดประชาคมอาเซียนท่ีขับเคล่ือน 

ดวยนวัตกรรม มีความเทาเทียมท่ัวถึง และเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน” 



จากการท่ีไดศึกษาแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ป 2563 (ASEAN ICT 

Masterplan 2020) พบวา ยุทธศาสตรท่ีควรนํามาประยุกตใชรวมกับการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

กรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565 ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• จัดทํามาตรฐานและแอปพลิเคชันสําหรับขอมูลเปด (Open Data) 

และขอมูลขนาดใหญ (Big Data) 
ยุทธศาสตรท่ี 3: การสรางนวัตกรรม 

• ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานใหเขมแข็งอยางตอเน่ือง เพ่ือการเติบโต 

และความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

ยุ ท ธ ศ าส ต ร ท่ี  4: ก าร พั ฒ น า

โครงสรางพ้ืนฐาน ICT 

• พัฒนากรอบแนวคิดในการยกระดับทักษะบุคลากร และจัดทํา 
แผนการนําทางฝกอบรมพัฒนาดาน ICT และนําหลักสูตรดาน 
การเฝาติดตามเครือขาย และการประเมินความปลอดภัยมาจัด
ฝกอบรมจริง 

ยุทธศาสตร ท่ี  5: การพัฒนาทุน

มนุษย 

• จัดทําแนวทางปฏิบัติท่ีใชกํากับดูแลและมาตรฐานในการใชงานขอมูล
ของกรมบังคับคดี เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเขาถึงขอมูล 
ท่ีเก่ียวของ 

ยุทธศาสตรท่ี 6: ICT ในตลาดเดียว 

• จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ระหวางผูบริหารระดับสงู บุคลากร

และประชาชน เพ่ือการนําขอมูลมาพัฒนาสื่อ และเน้ือหาใหเหมาะสม

กับยุคปจจุบัน 

ยุทธศาสตรท่ี 7: สื่อและเน้ือหา

รูปแบบใหม 

• พัฒนาโครงการในการอบรมเพ่ือความมั่นคงปลอดภัยของโครงขาย 
โดยใหมีการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยเปนระยะ ๆ ใหกับ
บุคลากรกรมบังคับคดี และสรางแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมท่ีสุด
เพ่ือใหดําเนินไปอยางตอเน่ืองและมีการใหความรูดานการกูคืนระบบ
จากภัยพิบัติตาง ๆ 

ยุทธศาสตร ท่ี  8: ความมั่ นค ง

ปลอดภัยทางสารสนเทศและการ

รับรองความปลอดภัย 



2.2.8 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ. 2558-2561 

วิสัยทัศน 

  

 

 

 

 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1:  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี  

ยุทธศาสตรท่ี 2:  การกําหนดมาตรฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเสนอปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ และระบบงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรองรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ยุทธศาสตรท่ี 3:  การยกระดับศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรศาลยุติธรรม  

ยุทธศาสตรท่ี 4:  การบูรณาการขอมูลคดีศาลยุติธรรมดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการจัดทํา

ฐานขอมูลกลางสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี  

ยุทธศาสตรท่ี 5:  การพัฒนาโครงสรางและเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือตอการติดตอสื่อสาร 

 

จากการศึกษากรอบนโยบายของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ. 2558-2561 

พบวา ยุทธศาสตรท่ีควรนํามาประยุกตใชรวมกับการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565 ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ศาลยุติธรรมนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี

และการบริหารงาน ศาลยุติธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ  

โปรงใส เปนธรรมแกประชาชน” 

• ป ระยุ กต ใช ก าร เช่ื อม โย งข อมู ล ร วม กับ ระบ บ งาน  e-Office  

และ e-Court ของศาลยตุิธรรม 

ยุทธศาสตร ท่ี  1 : การใช เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพิจารณา

พิพากษาคดี 

• มี ม าตรฐานด าน เทค โน โลยี ส ารสน เทศ เป นกรอบแนวทาง 
การปฏิ บัติ งาน  และการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ (Security Management) รวมถึงมีการเสนอปรับปรุง
แกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และระบบงานท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือรองรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการแลกเปลี่ยนขอมูล 

่  

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การกําหนดมาตรฐาน

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเสนอ

ปรับปรุ งแก ไขกฎหมาย ระเบี ยบ

ขอบังคับ และระบบงานท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือรองรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.9 แผนปฏิบัติราชการ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) กรมบังคับคด ี 

วิสัยทัศน 

  

 

 

 

 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1:  เสริมสรางภาพลักษณองคกรและยกระดับธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตรท่ี 2:  ขับเคลื่อนกระบวนการทํางานและบริหารจัดการสูความเปนเลิศ  

ยุทธศาสตรท่ี 3:  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมตามแนวทาง Thailand 4.0  

ยุทธศาสตรท่ี 4:  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ  

 

จากการศึกษากรอบนโยบายของแผนปฏิ บัติ ราชการ 5 ป  (พ.ศ. 2560-2564) กรมบังคับคด ี

พบวา ยุทธศาสตรท่ีควรนํามาประยุกตใชรวมกับการจัดทําแผนปฏบิัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565 ดังนี้  
 

• มีฐานขอมูลกลางท่ีสามารถเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหสามารถเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางกรมบังคับคดี และหนวยงานภายนอกผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลไดท่ัวถึง สะดวก 
และรวดเร็ว 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การบูรณาการขอมูล

คดีศาลยุติธรรมดวยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือการจัดทําฐานขอมูลกลาง 

สนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคด ี

• ยกระดับประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานของกรมบังคับคดีตาม
มาตรฐานสากลในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศใหรองรับการปฏิบัติงานตาง ๆ ของหนวยงานในสังกัด
กรมบังคับคดีและสามารถเช่ือมโยงกันระหวางหนวยงานไดอยาง
ท่ัวถึง มั่นคง และปลอดภัย 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5: การพัฒนาโครงสราง

และเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

เอ้ือตอการตดิตอสื่อสาร 

 

“บังคับคดีดวยความเปนธรรม มุงสูองคกรช้ันนําในระดับสากล  

บริการประชาชนอยางมีคุณภาพ” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.10 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

พระราชบัญญัติฉบับนี้เปนกฎหมายอาญาท่ีระบุความผิดท่ีเก่ียวของกับการใชคอมพิวเตอร

โดยผิดกฎหมาย ทุกมาตราของกฎหมายฉบับนี้ระบุใหเปนความผิดทางอาญาท่ียอมความไมได (ยกเวนมาตรา 

16 เพียงมาตราเดียวท่ีเปนความผิดอาญาท่ียอมความได) โดยพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 มีการแบงประเภทตามมาตราไวดังตอไปนี้  
 

บทลงโทษสําหรับผูกระทําผิด พ.ร.บ. วาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

ฐานความผดิ โทษจําคุก โทษปรับ 

มาตรา 5 การเขาถึงระบบคอมพิวเตอรโดยมิชอบ ไมเกิน 6 เดือน ไมเกิน 10,000 บาท 

มาตรา 6 การเปดเผยมาตรการปองกัน 

การเขาถึงระบบคอมพิวเตอรท่ีผูอ่ืน

ไมเกิน 1 ป ไมเกิน 20,000 บาท 

• มกีารปรับปรุงกระบวนงานทุกกระบวนงานใหเปนดิจิทัลอยางแทจริง 
รองรับกับการเปลี่ยนแปลงท่ีมีการนําเทคโนโลยีมาปรับใชใน
ชีวิตประจําวันของประชาชน องคกร ท่ีมีบริบท และความตองการท่ี
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีขอมูลท่ีสามารถนํามาวิเคราะห วาง
แผนการปฏิบัติงานไดแบบ Realtime มีการเตรียมการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงท้ังพฤติกรรม และแนวคิด อยางทันการณ 

ยุ ท ธ ศ าส ต ร ท่ี  2 : ขั บ เค ลื่ อ น

กระบวนการทํางานและบริหารจัดการสู

ความเปนเลิศ 

• มีการพัฒนาบริการ โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เปนดิจิ ทัลตรงตามความตองการของประชาชน ตามแนวทาง 
Thailand 4.0  

ยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและนวัตกรรมตาม

แนวทาง Thailand 4.0 

• พัฒนากรอบแนวคิดในการยกระดับทักษะบุคลากร และจัดทํา 
แผนการนําทางฝกอบรมพัฒนาดาน ICT ใหกับบุคลากรของกรม
บังคับคดีแตละระดับและนําหลักสูตรเฉพาะทางเพ่ือสรางความเปน
มืออาชีพใหกับผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความ
เช่ียวชาญ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : สงเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมี

ความเปนมืออาชีพ 

 



จัดทําข้ึนเปนการเฉพาะโดยมิชอบ 

มาตรา 7 การเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยมิชอบ ไมเกิน 2 ป ไมเกิน 40,000 บาท 

มาตรา 8 การดักรับขอมลูคอมพิวเตอรของผูอ่ืน

โดยมิชอบ 

ไมเกิน 3 ป ไมเกิน 60,000 บาท 

มาตรา 9 การทําใหเสยีหาย ทําลาย แกไข 

เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเตมิขอมูลคอมพิวเตอร

โดยมิชอบ 

ไมเกิน 5 ป ไมเกิน 100,000 บาท 

มาตรา 10 การกระทําเพ่ือใหการทํางาน 

ของระบบคอมพิวเตอรของผูอ่ืน 

ไมสามารถทํางานไดตามปกต ิ

ไมเกิน 5 ป ไมเกิน 100,000 บาท 

มาตรา 11 การสงขอมูลคอมพิวเตอรรบกวน 

การใชระบบคอมพิวเตอรของคนอ่ืน 

โดยปกตสิุข (Spam Mail) 

ไมม ี ไมเกิน 100,000 บาท 

มาตรา 12 การกระทําผิดตอความมั่นคง  

(1) กอใหเกิดความเสียหายแกขอมูล 

คอมพิวเตอรของประชาชน 

(2) กอใหเกิดความเสียหายตอ 

ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ/

เศรษฐกิจ 

(3) การกระทําความผดิตาม (2)  

เปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกชีวิต 

ไมเกิน 10 ป 

 

 

3 ป - 15 ป 

 

 

10 ป - 20 ป 

และไมเกิน 200,000 บาท 

 

 

และ 60,000 - 300,000 บาท 

 

 

ไมม ี

มาตรา 13 การจําหนายชุดคําสั่งท่ีจัดทําข้ึน  

เพ่ือนําไปใชเปนเครื่องมือ 

ในการกระทําความผิด 

ไมเกิน 1 ป ไมเกิน 20,000 บาท 

มาตรา 14 การใชระบบคอมพิวเตอรทําความผิดอ่ืน 

(เผยแพรเน้ือหาอันไมเหมาะสม) 

ไมเกิน 5 ป ไมเกิน 100,000 บาท 

มาตรา 15 ผูใหบริการจงใจสนับสนุน หรือยินยอม 

ใหมีการกระทําความผิดตามมาตรา 14 

ตองระวางโทษ

เชนเดียวกับผูกระทํา

ความผิดตามมาตรา 14 

ตองระวางโทษ 

เชนเดียวกับผูกระทําความผดิ

ตามมาตรา 14 

มาตรา 16 การตกแตงขอมลูคอมพิวเตอร 

ท่ีเปนภาพของบุคคล 

ไมเกิน 3 ป ไมเกิน 60,000 บาท 

 

จากการศึกษาพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 พบวา 

ยุทธศาสตรท่ีควรนํามาประยุกตใชรวมกับการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565 ดังนี้   

 

บทลงโทษสําหรับผูกระทําผิด พ.ร.บ. วาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ความเกี่ยวของ 

ฐานความผิด โทษจําคุก โทษปรับ มีการนําพระราชบัญญัติ 

วาดวยการกระทําความผิดมาตรา 5 การเขาถึงระบบคอมพิวเตอร ไมเกิน 6 เดือน ไมเกิน 10,000 บาท 



โดยมิชอบ เ ก่ี ย ว กั บ ค อ ม พิ ว เต อ ร  

พ .ศ . 2550 ในมาตรา ท่ี

เ ก่ี ย ว ข อ ง ม า กํ า ห น ด

แนวทางดานความมั่นคง

ปลอดภัยและบุคลากรควร

ตระหนักถึงความปลอดภัย

ใน ก า ร ใ ช ง า น ร ะ บ บ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรา 6 การเปดเผยมาตรการปองกัน 

การเขาถึงระบบคอมพิวเตอร 

ท่ีผูอ่ืนจัดทําข้ึนเปนการเฉพาะโดย

มิชอบ 

ไมเกิน 1 ป ไมเกิน 20,000 บาท 

มาตรา 7 การเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอร 

โดยมิชอบ 

ไมเกิน 2 ป ไมเกิน 40,000 บาท 

มาตรา 8 การดักรับขอมลูคอมพิวเตอร 

ของผูอ่ืนโดยมิชอบ 

ไมเกิน 3 ป ไมเกิน 60,000 บาท 

มาตรา 9 การทําใหเสยีหาย ทําลาย แกไข 

เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเตมิขอมูล 

คอมพิวเตอรโดยมิชอบ 

ไมเกิน 5 ป ไมเกิน 100,000 บาท 

มาตรา 10 การกระทําเพ่ือใหการทํางาน 

ของระบบคอมพิวเตอรของผูอ่ืน 

ไมสามารถทํางานไดตามปกต ิ

ไมเกิน 5 ป ไมเกิน 100,000 บาท 

มาตรา 11 การสงขอมูลคอมพิวเตอรรบกวน

การใชระบบคอมพิวเตอรของคน

อ่ืนโดยปกตสิุข (Spam Mail) 

ไมม ี ไมเกิน 100,000 บาท 

มาตรา 12 การกระทําผิดตอความมั่นคง  

(1) กอใหเกิดความเสียหายแกขอมูล 

คอมพิวเตอรของประชาชน 

(2) กอใหเกิดความเสียหายตอ 

ความมั่นคงปลอดภัยของ

ประเทศ/เศรษฐกิจ 

(3) การกระทําความผดิตาม (2)  

เปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกชีวิต 

ไมเกิน 10 ป 

 

 

3 ป - 15 ป 

 

 

10 ป - 20 ป 

และไมเกิน 200,000 บาท 

 

 

และ 60,000 - 300,000 บาท 

 

 

ไมม ี

มาตรา 13 การจําหนายชุดคําสั่งท่ีจัดทําข้ึน  

เพ่ือนําไปใชเปนเครื่องมือ 

ในการกระทําความผิด 

ไมเกิน 1 ป ไมเกิน 20,000 บาท 

มาตรา 14 การใชระบบคอมพิวเตอร 

ทําความผิดอ่ืน (เผยแพรเน้ือหา 

อันไมเหมาะสม) 

ไมเกิน 5 ป ไมเกิน 100,000 บาท 

มาตรา 15 ผูใหบริการจงใจสนับสนุน  

หรือ ยินยอมใหมีการกระทําความผดิ 

ตองระวางโทษ

เชนเดียวกับผูกระทํา

ความผิด 

ตองระวางโทษ 

เชนเดียวกับผูกระทํา

ความผิด 

มาตรา 16 การตกแตงขอมลูคอมพิวเตอร 

ท่ีเปนภาพของบุคคล 

ไมเกิน 3 ป ไมเกิน 60,000 บาท 

 



2.2.11 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 

พระราชบัญญัติฉบับนี้เปนกฎหมายอาญาท่ีระบุความผิดท่ีเก่ียวของกับการใชคอมพิวเตอร

โดยผิดกฎหมาย ปรับปรุง และเพ่ิมเติมจากพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

พ.ศ. 2550 ทุกมาตราของกฎหมายฉบับนี้ระบุใหเปนความผิดทางอาญาท่ียอมความไมได (ยกเวนมาตรา 16 

เพียงมาตราเดียวท่ีเปนความผิดอาญาท่ียอมความได) โดยพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 มีการเปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

  
มีการนําพระราชบัญญัติวา

ดวยการกระทํ าความผิด

เกี่ ย ว กั บ ค อ ม พิ ว เต อ ร  

พ .ศ .  2560 ใ น ม า ต ร า 

ที่ เกี่ ย ว ข อ งม า กํ า ห น ด

แนวทางดานความมั่นคง

ปลอดภัย และบุคลากรควร

ตระหนักถึงความปลอดภัย

ใ น ก า ร ใ ช ง า น ร ะ บ บ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความเก่ียวของ 

ที่มา: ilaw.or.th 

 

พ.ร.บ. คอมพิวเตอรฯ 

พ ศ  2550 
 

พ.ร.บ. คอมพิวเตอรฯ พ.ศ. 2560 



2.2.12 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติวา บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูล หรือขาวสารสาธารณะในครอบครอง

ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบ

ตอความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสีย อันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอ่ืน  

ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  โดยไดแบงตามหมวดดังตอไปนี ้

 
 

หมวด เก่ียวกับ 

หมวดท่ี 1 การเปดเผยขอมูลขาวสาร 

หมวดท่ี 2 ขอมูลขาวสารท่ีไมตองเปดเผย 

หมวดท่ี 3 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

หมวดท่ี 4 เอกสารประวัติศาสตร 

หมวดท่ี 5 คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

หมวดท่ี 6 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

หมวดท่ี 7 บทลงโทษ 

บทเฉพาะกาล  

 

จากการศึกษาพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พบวา ยุทธศาสตรท่ี 

ควรนํามาประยุกตใชรวมกับการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565 ดังนี้ 

  



 

หลักการพระราชบัญญัต ิ ความเก่ียวของ 

การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูล

ข าวสารเก่ียวกับการดํ าเนินการต าง ๆ  ของรั ฐ 

เปนสิ่ งจําเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดง 

ความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตอง 

กับความเปนจริง อันเปนการสงเสริมใหมีความเปน

รัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งข้ึน สมควรกําหนดให

ประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการ  

โดยมีขอยกเวน อันไมตองเปดเผยท่ีแจงชัดและจํากัด

เฉพาะขอมู ลข าวสารท่ีหากเป ดเผยแลวจะเกิด 

ความเสียหายตอประเทศชาติหรือตอประโยชน 

ท่ีสําคัญของเอกชน 

มีการใชพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ในการเปดเผยขอมูลขาวสารของหนวยงานในสังกัดกรมบังคับ

คดี โดยคํานึงความถูกตองในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ 

ฉบับน้ี ไดแก ขอมูลขาวสารท่ีไมสามารถเปดเผยได ขอมูล

ข า ว ส า ร ท่ี เ ป ด เ ผ ย ไ ด  แ ล ะ ข อ มู ล ข า ว ส า ร 

สวนบุคคล  เพ่ือ ท่ีประชาชนมีสิท ธิไดรับรูขอมูลขาวสาร 

ของหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี 

 

2.2.13 แนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Trends)  

Gartner ซ่ึ งเปนบริ ษัทวิจัยและให คําแนะนําด าน  IT ในสหรัฐอเมริกา ไดประกาศ  

10 เทคโน โลยี ท่ี จะ มีผลต อป  2017 ซ่ึ งจะทํ าให เกิดการเปลี่ ยนแปลงในการตั ดสิน ใจ เชิ งธุ ร กิ จ  

การตลาด และการทํางานในองคกรตาง ๆ ในอนาคตเทคโนโลยีจะถูกฝงเขาไปในทุกสิ่งของโลกธุรกิจ  

ทําให เกิดบริการดิจิ ทัล (Digital Services) ท่ี มีระบบอัจฉริยะท่ีอยู เบื้องหลัง ระบบโครงขาย (Mesh)  

ท่ีเชื่อมโยง คน อุปกรณ เนื้อหา และบริการตาง ๆ เขาดวยกันนี้จะถูกเรียกวา Intelligent Digital Mesh 

ผูบริหารองคกรจําเปนจะตองศึกษาและทําความเขาใจกับระบบ Intelligent Digital Mesh นี้ เพ่ือปรับองคกร

ใหสามารถรองรับกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีท่ีกําลังจะเกิดข้ึนในอนาคต ได Gartner แบง 10 

เทคโนโลยีออกเปน 3 กลุม ดังภาพ 2.2-6 

 

 
ภาพ 2.2-6 Top 10 Strategic Technology Trends for 2017 



 

 

Technology Trends For 2017 ความเกี่ยวของ 

1. Artificial Intelligence 

and Advanced Machine 

Learning 

AI และ Machine Learning ซึ่ งประกอบดวย

เทคโนโลยี และเทคนิคต าง ๆ จํ านวนมาก  

อ า ทิ  Deep Learning, Neural Networks  

และ Natural-Language Processing (NLP) 

ไดเริ่มจะมีการนําเทคนิคท่ีกาวหนาข้ึน เพ่ือมา

สรางระบบท่ีสามารถจะเขาใจ เรียนรู พยากรณ 

ปรับเปลี่ ยนแก ไข และมีศักยภาพในการท่ี

สามารถทํางานได เองโดยมีการปอนขอมูล 

จากมนุษยเพียงเล็กนอย 

มีการประยุกตใชกับการวิเคราะหขอมูล

ขนาดใหญ หรือ การวิเคราะหพฤติกรรม

ของผูรองเรียน รองทุกข 

2. Intelligent Apps การเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสรางการทํางาน

ขององคกรจากเดิม  โดยจะมีการทํางาน 

ท่ีงายข้ึน และผูปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน มีการประยุกตใช AI และ Machine 

Learning เ พ่ื อ ส ร า ง แ อ ป พ ลิ เค ชั น ให ม 

อ า ทิ  Virtual Personal Assistants (VPAs) 

หรือ ปรับปรุงแอปพลิเคชันเดิม 

มี ก ารป ระยุ กต ใช  AI และ  Machine 

Learning เพ่ือสรางแอปพลิเคชันใหม 

ท่ีสามารถรองรับการปฏิบัติงานไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ อาทิ ระบบการใหบริการ

ประชาชนรูปแบบใหม 

3. Intelligent Things Intelligent Things ห ม า ย ถึ ง  อุ ป ก ร ณ 

และสิ่ งของต าง  ๆ  จะมี การประยุ กต ใช 

Mobile Applications Internet of Thing 

AI และ  Machine Learning ซึ่ ง ก็ จ ะ ทํ า ให

อุปกรณ สามารถมีพฤติกรรมท่ี โตตอบกับ

สภาพแวดลอมและผูคนได ซึ่ง Intelligent 

Things จะแบ งออกเปนสามกลุม ใหญ คือ 

หุนยนตโดรน และอุปกรณติดตามทรัพยสิน

อัจฉริยะ (Internet of Thing) ซึ่ งในอนาคต 

Intelligent Things จะ เปลี่ ยน รูปแบบจาก 

Stand-alone เปนแบบ Collaboration ท่ีจะเห็น

อุปกรณเหลาน้ีสามารถทํางานรวมกันได 

มีการประยุกตใชอุปกรณ อาทิ Mobile 

Application หุนยนต โดรน และอุปกรณ

ติดตามทรัพยสินอัจฉริยะ (Internet of 

Thing) สํ า ห รั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น 

นอกสถาน ท่ีของหน วยงานในสั งกัด 

กรมบังคับคดี 

4. Virtual Reality and 

Augmented Reality 

เทคโนโลยี VR และ AR ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

วิ ธีการท่ี ผู คนโต ตอบกับผู อ่ื น หรือ ระบบ

ซ อ ฟ ต แ วร อ่ื น  ๆ  อ า ทิ  Head-mounted 

Displays (HMDs) ซึ่งเปนเครื่องแสดงผล หรือ

เทคโนโลยี Projection ท่ีอาจถูกรวมเขาไปใน

อุปกรณสวมใสอาทิ แวนตา หรือหมวกกันน็อก 

ทําให เราสามารถเห็นภาพเสมือนจาก Digital 

มี ก า รป ระ ยุ ก ต ใช เค รื่ อ งแ ส ด งผ ล  

ห รื อ เท ค โน โล ยี  Projection ร วม กั บ 

การปฏิบัติงานนอกสถานท่ีของหนวยงาน

ในสังกัดกรมบังคับคดี 



Technology Trends For 2017 ความเกี่ยวของ 

Mesh App  

5. Digital Twins เปน Sensor ท่ีติดอยูกับผลิตภัณฑท่ีสามารถ

ส งข อมูลกลับมา เพ่ื อนํ ามาใชสํ าหรับการ

วางแผน หรือการพยากรณขอมูล 

มีการประยุกตใชเทคโนโลยี Digital Twins 

เพ่ือการวิเคราะหขอมูล การพยากรณ

ข อ มู ล  เ พ่ื อ ป ร ะก อ บ ก ารตั ด สิ น ใจ  

หรือวางแผน 

6. Blockchains and 

Distributed Ledgers 

รายการขอมูลตาง ๆ ท่ี เขารหัส และเก็บไว 

อยางถาวร ซึ่งจะเผยแพรกันระหวางผูเก่ียวของ 

ในเครือขาย โดยขอมูลแตละชุดก็จะเก็บเวลา

อางอิงและการเช่ือมโยงกับรายการขอมูลตาง ๆ 

โดยผูมีสิทธ์ิเขาถึงขอมูลสามารถตรวจสอบ

รายการขอมูลตาง ๆ ไดงายข้ึน 

มีการประยุกตใชรวมกับการใชระบุตัวตน 

การออกใบรับรอง หรือแมแตการใชใน 

ขอสัญญาตาง ๆ ได 

7. Conversational 

System 

ระบบติดตอกับผูใชแบบการสนทนา จะทําให

คนและ อุปกรณ โต ตอบ กันด วยการพู ด  

หรือ การเขียนดวยภาษาท่ัว ๆ ไป โดยไมตอง

ใชคําสั่งภาษาคอมพิวเตอร 

Conversational System เปนการติดต อ 
สื่อสารกับบุคลากร หรือ ประชาชนท่ัวไป
ท่ีตองการสอบถามขอมูลขาวสาร โดยเปน
ลักษณะแบบ Chat Bot การสนทนา 
มี ค วาม ซั บ ซ อ น  อ า ทิ  ก ารจั ด เก็ บ 
การสอบปากคําพยานในเหตุการณอาจ 
ทําใหอุปกรณสามารถแสดงผลลัพธยาก ๆ 
ได อาทิ ภาพของผูตองสงสัย  

8. Mesh App and 

Service Architecture 

มี ก าร เป ลี่ ยน แป ลงสถาป ต ยกรรม ไอ ที  
เทคโนโลยี  และ เครื่ อ งมื อ ท่ี จะ ใช ในการ
ออกแบบและพัฒนา Solution หลายชองทาง
ท่ีจะสนับสนุนผู ใชจํานวนมากท่ีมีบทบาท 
ท่ีหลากหลายโดยอาจใช อุปกรณ ต าง ๆ  
มาติดตอกันผานเครือขายจํานวนมาก 

ก าร ทํ า ให เท ค โน โล ยี เ พ่ิ ม ช อ งท า ง 
ในการเช่ือมโยงติดตอสื่อสารกัน โดยใช 
Miniservices , Microservices และ APLs 
ตาง ๆ ท่ีมีในหนวยงานในสังกัดกรมบังคับ
คดีมีอยู อาทิ ระบบ Cloud ของกรมบังคับ
คดี และกระทรวงยุติธรรม 

9. Digital Technology 

Platform 

บล็อกท่ีรวมเทคโนโลยีตาง ๆ เขาดวยกัน 
เพ่ือท่ีจะกําหนดรูปแบบการทํางานรวมกัน 
ใน ก า ร ท่ี จ ะ ส ร า ง  App แ ล ะ  Services  
โดยประกอบดวยแพลตฟอรม 5 สวน คือ 
Information System Platform, 
Customer Experience Platform, 
Analytics and Intelligence Patform, loT 
Platform แ ล ะ  Business Ecosystem 
Platform  

หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดีสามารถ
พัฒนาแพลตฟอรมและทํางานรวมกันได
อยางมีประสิทธิภาพ 

10. Adaptive Security 

Architecture 

ก า ร เข า ม า ข อ ง  Intelligent Digital Mesh, 

Digital Technology Platforms แ ล ะ

สถาปตยกรรมแอปพลิเคชันจะทําใหระบบความ

ปลอดภัยไอทีท่ีซับซอนยิ่งข้ึน ขณะเดียวกันภัย

คุกคามไซเบอร หรือ “Hacker Industry” ก็มี

ก ร ม บั ง คั บ ค ดี ต อ ง มี ก า ร รั ก ษ า 

ความมั่นคงปลอดภัยระดับสูงสุด ในดาน

โครงสรางพ้ืนฐานและระบบสารสนเทศ 



Technology Trends For 2017 ความเกี่ยวของ 

การพัฒนาไปอยางมาก และมีการใชเครื่องมือท่ี

ซับซอนและเทคนิคท่ีเกงข้ึน โดยเฉพาะความ

ปลอดภัยท่ีอาจเกิดจากการใชระบบ IoT 

บริษัท Gartner ไดทํานายแนวโนมทางดานธุรกิจไอที1 ในอนาคตนับตั้งแตป 2560 เปนตนไป 

โดยจะมีแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีครอบคลุมทุกธุรกิจ ดังนี้ 

1. ภายในป 2564 ผูใชงาน 100 ลานคนจะซ้ือสินคาผานทาง Augmented Reality  

เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) จะเปนท่ีนิยมนํามาประยุกตใชกับธุรกิจ และสามารถ

สรางนวัตกรรมการใหบริการรูปแบบใหม โดยใชอุปกรณ Mobile Device จะเปนตัวเชื่อม

ระหวางโลกแหงความเปนจริง และโลกของดิจิทัลเขาดวยกัน 
 

2. ภายในป 2563 รอยละ 30 ของการเขาถึงขอมูลภายใน Website จะไมตองใชหนาจออีกตอไป 

เทคโนโลยีท่ีใชเสียงเปนหลักในการเขาถึงขอมูล อาทิ Google Home หรือ Amazon Echo นั้น

จะชวยใหผูคนสามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ บนเว็บไซตไดโดยไมตองอาศัยหนาจอแสดงผลอีกตอไป 

และกลายเปนจุดกําเนิดของ Platform แบบ Voice-First Interaction โดยจะสามารถเขาถึง

ขอมูลไดจากทุกท่ีทุกเวลา 
 

3. ภายในป 2562 รอยละ 20 ของแบรนดตาง ๆ จะเลิกพัฒนา Mobile Application 

องค กรต าง ๆ  จะ เริ่ มป ระหยั ดค า ใช จ าย  ด วยการหยุ ด พัฒ นา Mobile Application  

หรือ หยุดการจางพัฒนา เนื่องจากมีปญหา อาทิ ความยุงยากในการติดตั้ง และคาใชจายในการลงทุน  

ทําใหป จจุบันมีการสนใจการพัฒนาในรูปแบบ Mobile Web Application ซ่ึงเข าถึงได งาย  

สามารถปรับเปลี่ยนตามรูปแบบของอุปกรณเคลื่อนท่ีไรสาย 
 

4. ภายในป 2563 การวิเคราะหขอมูลจะชวยใหวิธีการทํางานของแรงงานกวา 1,000 ลานคนท่ัวโลกดีข้ึน 

การวิ เคราะหขอ มูล  Context สํ าหรับผู ใช งานแตละคนไดนั้ น มีความกาวหนามาก ข้ึน  

และเริ่มนําศาสตรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ อาทิ Psychology, Social Neuroscience และ Cognitive 

Science มาประยุกตใชมากยิ่งข้ึน 
 

5. ภายในป 2566 ธุรกิจท่ีใช Blockchain เปนหลัก จะมีมูลคา 10,000 ลานเหรียญ 

Blockchain จะกลายเปนเทคโนโลยีหลักแหงอนาคต สําหรับการบันทึก Transaction ตาง ๆ  

ท่ีเกิดข้ึนไดอยางปลอดภัย และโปรงใส ทําใหทุก ๆ การแลกเปลี่ยนเกิดข้ึนไดอยางรวดเร็ว 

ภายในเวลาหลักนาที และชวยลดคาใชจายในการดําเนินการ 
 

6. ภายในป 2564 รอยละ 20 ของกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันของผูคนจะเก่ียวของกับดิจิทัล

ผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับดิจิทัล จะเขาไปมีบทบาทในชีวิตของผูคนมากข้ึน 
 

1ที่มา: http://www.gartner.com/newsroom/id/3482117 

https://www.gartner.com/newsroom/id/3482117


 

จากแนวโนมทางดานธุรกิจไอที ในอนาคตนับตั้งแตป 2560 เปนตนไป ถือเปนโอกาสท่ีจะสามารถ

เปนแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือใหบริการแกประชาชนไดในอนาคต อาทิ แนวโนมการใช

อุปกรณ  Mobile Device ท่ี เพ่ิ ม ข้ึน  ถือเปน โอกาส ท่ีประชาชนจะเข าถึงบริการของกรมบั งคับคดี 

ไดมากยิ่งข้ึน หรือ แนวโนมการเลิกพัฒนา Mobile Application เนื่องจากการพัฒนารูปแบบ Mobile 

Application นั้นจะมีคาใชจาย และเขาถึงไดยาก ไมคุมกับการลงทุน สงผลใหทิศทางการพัฒนาบริการตาง ๆ  

ของกรมบังคับคดี จะเปนการพัฒนาในลักษณะ Web Service หรือ Web Application ท่ีสามารถปรับเปลี่ยน

รูปแบบการเขาถึงไดจากอุปกรณเคลื่อนท่ีไรสายทุกประเภท เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนสามารถ

เขาถึงขอมูลและบริการของกรมบงัคับคดีไดอยางรวดเร็ว ทุกท่ีทุกเวลา 
 

และแนวโนมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีในอนาคต (Technology Trend) นับตั้ งแตป  2560  

เปนตนไป สงผลกระทบตอการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565 ท้ังในเรื่องการ

วางแผน การออกแบบ และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต ซ่ึงกาวเขาสูยุค 3rd Generation 

Platform  

ตามภาพ 2.2-7  

 
ภาพ 2.2-7 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจบัุน 

ไดกาวเขาสูยุค 3rd Platform2 

ที่มา: 
2http://www.idc.com/prodserv/3rd-platform/ 



 

แพลตฟอรมยุคท่ี 3 (3rd Generation Platform) คือ แพลตฟอรม หรือ สภาพแวดลอมท่ีมีการใช

อยางแพรหลายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของท้ังภาครัฐและเอกชน โดยมีการพัฒนา 

อยางตอเนื่อง ดังนี้ 

แพลตฟอรมยุค ท่ี  1 คือ  ยุคของการใช ระบบ Mainframe ระบบสารสนเทศพัฒนาข้ึนมา 

เพ่ือประมวลผลบนระบบ Mainframe เปนสวนใหญ ซ่ึงจากมุมมองขององคกร ยุคนี้ผูใชงานตองทําตามระบบ 

อยางเดียว และการทํางานของระบบมีความซับซอน 

แพลตฟอรมยุคท่ี 2 คือ ยุคของการใชระบบอินเทอรเน็ต ในยุคนี้ระบบตาง ๆ สวนใหญของภาครัฐ 

และเอกชนจะมีการเชื่อมโยงบนเครือขายอินเทอรเน็ตเปนสวนมาก ผูใชงานมีการใชงานไดงายและสะดวกข้ึน 

สามารถใชงานไดจากภายในและภายนอกองคกร 
 

ปจจุบันไดเขาสูแพลตฟอรมยุคท่ี 3 ผูใชงานมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน สามารถเขาถึงจากอุปกรณ 

ท่ีหลากหลาย  ระบบจึงตองทํางานไดอยางรวดเร็ว สามารถปรับเปลี่ยนไดงายตามความตองการ  

ทําใหองคกรสวนใหญตองยอมรับการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และความเสี่ยง 

ท่ีอาจเกิดข้ึน อาทิ ดานความม่ันคงปลอดภัยท่ีลดลง 

 

เทคโนโลยีหลักของ 3rd Generation Platform ประกอบไปดวย 

- Cloud 

เทคโนโลยี Cloud คือ การใหบริการท่ีครอบคลุมการประมวลผลท้ังฮารดแวร และซอฟตแวร

ผานระบบอินเทอรเน็ต โดยสามารถเลือกกําลังการประมวลผล หรือ เลือกจํานวนทรัพยากร 

ได ตามความตองการ สามารถเข า ถึงได จากทุก ท่ี  ทุกเวลาผ าน อุปกรณ ต าง ๆ  อาทิ 

โทรศัพทเคลื่อนท่ีไรสาย เครื่องคอมพิวเตอร บริการหลักของเทคโนโลยี Cloud มี 3 แบบ ไดแก 

(1) Software as a Service (SaaS) เปนการเชาใชบริการซอฟตแวร หรือแอปพลิเคชัน 

ผานระบบอินเทอรเน็ต โดยประมวลผลบนระบบของผูใหบริการ  

(2) Platform as a Service (PaaS) ผูใหบริการจะจัดเตรียมฮารดแวร ซอฟตแวร และชุดคําสั่ง

ตาง ๆ เพ่ือรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน  

(3) Infrastructure as a Service (IaaS) เป นการเช า ใช ระบบโครงสร างพ้ื นฐาน  อาทิ  

หนวยประมวลผล ระบบจดัเก็บขอมูล ระบบเครือขายเสมือน (Virtualization) 

- Mobility 

เทคโนโลยี Mobility คือ การติดตอสื่อสารผานเครือขายไรสาย ซ่ึงในปจจุบันมีผู ใชงาน 

ผานอุปกรณไรสายเคลื่อนท่ีเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก ดังนั้นการพัฒนาระบบสารสนเทศในอนาคต

ตองคํานึงถึงรูปแบบการใชงานของผูใชงานท่ีเปลี่ยนไป ตองสามารถเขาถึงไดจากอุปกรณ 

ท่ีหลากหลาย เขาถึงไดจากทุกท่ีทุกเวลา สะดวกและรวดเร็ว ทันตอความตองการ อาทิ  

รองรับการใหบริการธุรกรรมทางการเงินผานอุปกรณไรสายเคลื่อนท่ี 

 



- Big Data/Analytics 

เทคโนโลยี Big Data/Analytics คือ การนําขอมูลขององคกรท่ีเก่ียวของกับการใหบริการตาง ๆ 

มาวิเคราะห เพ่ือใหสามารถเขาใจผูใชงานขององคกร หรือ เพ่ือปรับเปลี่ยน หรือพัฒนาการใหบริการ

ขององคกร หรือ สนับสนุนดานการตัดสินใจ 

- Social Business 

เทคโนโลยี Social Business คือ การติดตอสื่อสารท่ีรองรับการใชงานจํานวนมากจากผูใชงาน 

ท่ัวโลก และเปนระบบท่ีมีผูใชงานตลอดเวลา เทคโนโลยี Social ดังกลาว เปนอีกเทคโนโลยีหนึ่ง

ท่ีผูพัฒนาระบบควรตองคํานึงถึง เพราะจะทําใหองคกรสามารถเขาถึงผูใชงานไดงาย สะดวก 

และรวดเร็วมากข้ึน 

 



บทท่ี 2 สถานภาพการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม 

ตาราง 2.2-1 ความสัมพันธของนโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวของกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคด ี

นโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวของ 

ความเก่ียวของ 

ดานนโยบาย ดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

ดานขอมูล ดานระบบ

สารสนเทศ 

ดาน 

การบริการ 

ดาน

บุคลากร 

ประเทศไทย 4.0 -  -    

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของประเทศไทย 

ระยะ พ.ศ. 2554-2563 (ICT 2020) 
      

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 

และสังคม (Digital Thailand) 
      

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ของประเทศไทย ระยะ 3 ป  

(พ.ศ. 2559-2561) 

-     - 

แผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม 

พ.ศ. 2558-2561 
 -    - 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการยตุิธรรม  

พ.ศ. 2559-2562 
 - - - -  

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสื่อสารอาเซียน ป 2563 

(ASEAN ICT Master Plan 2020) 
      

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2558-2561 
- -  - - - 

แผนปฏิบัตริาชการ 5 ป (พ.ศ. 2560-

2564) กรมบังคับคด ี
      

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร  

พ.ศ. 2550 
      

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร  

พ.ศ. 2560 
      

พระราชบัญญัติขอมลูขาวสาร 

ของราชการ พ.ศ. 2540 
 -  - - - 

แนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

(Technology Trends) 

-     - 

 

สํานักบริหารงานวิจยัและนวัตกรรมพระจอมเกลาลาดกระบัง                    



 จากตาราง แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของนโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

กระทรวงยุติธรรมในดานตาง ๆ ท่ีควรคํานึงถึง ไดแก 

1) ประ เท ศ ไท ย  4.0 มี แนวทางการดํ าเนิ นงานท่ี กรมบั งคั บคดี สามารถนํ ามาประยุ กต ใช 

กับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานระบบสารสนเทศ ดานการบริการ 

และดานบุคลากร 

2) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 2554-2563 

(ICT 2020) มีแนวทางการดําเนินงานท่ีกรมบังคับคดีสามารถนํามาประยุกตใชกับการพัฒนาเทคโนโลยี

ดิ จิ ทั ล อาทิ  ด านนโยบาย ด านโครงสร างพ้ื นฐาน  ด านข อมู ล ด านระบบสารสนเทศ  

ดานการบริการ และดานบุคลากร 

3) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) มีแนวทางการดําเนินงาน 

ท่ีกรมบังคับคดีสามารถนํามาประยุกตใชกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ ดานนโยบาย  

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานขอมูล ดานระบบสารสนเทศ ดานการบริการ และดานบุคลากร 

4) แผนพัฒ นารัฐบาลดิจิ ทั ลของประเทศไทย ระยะ 3 ป  (พ .ศ . 2559-2561) มีแนวทาง 

การดําเนินงานท่ีกรมบังคับคดีสามารถนํามาประยุกตใช กับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  

อาทิ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานขอมูล ดานระบบสารสนเทศ และดานการบริการ 

5) แผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2558-2561 มีแนวทางการดําเนินงานท่ีกรมบังคับคดี

สามารถนํามาประยุกตใช กับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ ดานนโยบาย ดานขอมูล  

ดานระบบสารสนเทศ และดานการบริการ  

6) แผนแมบท เทคโน โลยีสารสนเทศกระบวนการยุติ ธรรม พ .ศ . 2559-2562 มีแนวทาง 

การดํ าเนิ นงานท่ี กรมบั งคับคดี สามารถนํ ามาประยุกต ใช กับการพัฒนาเทคโนโลยีดิ จิ ทั ล  

อาทิ ดานนโยบาย และดานบุคลากร 

7) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ป 2563 (ASEAN ICT Masterplan 

2020) มีแนวทางการดําเนินงานท่ีกรมบังคับคดีสามารถนํามาประยุกตใชกับการพัฒนาเทคโนโลยี

ดิจิทัล อาทิ ดานนโยบาย ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานขอมูล ดานระบบสารสนเทศ ดานการ

บริการ และดานบุคลากร 

8) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ. 2558-2561 มีแนวทางการดําเนินงาน 

ท่ีกรมบังคับคดีสามารถนํามาประยุกตใชกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ ดานขอมูล 

9) แผนปฏิบัติราชการ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) กรมบังคับคดี มีแนวทางการดําเนินงานท่ีกรมบังคับคดี

สามารถนํามาประยุกตใชกับการพัฒนาเทคโนโลยีดานดิจิทัล อาทิ ดานนโยบาย ดานโครงสราง

พ้ืนฐาน ดานขอมูล ดานระบบสารสนเทศ ดานการบริการ และดานบุคลากร 

10) พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 มีการกําหนดแนว

ทางการดําเนินงานดานนโยบาย ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานขอมูล ดานระบบสารสนเทศ ดานการ

บริการ และดานบุคลากร 



11) พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 มีการกําหนดแนว

ทางการดําเนินงานดานนโยบาย ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานขอมูล ดานระบบสารสนเทศ ดานการ

บริการ และดานบุคลากร

12) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน

ดานนโยบาย และดานขอมูล

13) แนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Trends) มีผลกระทบตอการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

กรมบังคับคดี ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานขอมูล ดานระบบสารสนเทศ และดานการบริการ





 

 

 

การออกแบบดานเทคโนโลยดิีจิทัลของกรมบังคับคดี             

ในภาพรวม 
 

กรมบังคับคดี มีภารกิจในการการบังคับคดีแพง คดีลมละลาย การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ การชําระ

บัญชีตามคําสั่งศาล การวางทรัพย การประเมินราคาทรัพย และการไกลเกลี่ยภายหลังคําพิพากษา                

โดยกระบวนการบังคับคดีเริ่มตนเม่ือลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมปฏิบัติตามคําบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง

ของศาลภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เจาหนี้ตามคําพิพากษาไดยื่นคํารองตอศาลใหออกหมายบังคับคดีเพ่ือ

แตงตั้งเจาพนักงานบังคับคดีเพ่ือดําเนินการ หลังจากนั้น เจาหนี้ตามคําพิพากษาจึงนําหมายบังคับคดีมา

ดําเนินการ ณ กรมบังคับคดี หรือสํานักงานบังคับคดี โดยตองแจงใหเจาพนักงานบังคับคดีทราบวา ตองการ

ดําเนินการบังคับคดีกับลูกหนี้ตามคําพิพากษาคนใด และตองการบังคับเอากับทรัพยสินใดของลูกหนี้โดยวิธีการ

อยางไร ไมวาจะเปนการยึด การอายัดเงินหรือทรัพยสิน หลังจากยึดทรัพยสินแลว ก็จะมีการขายทอดตลาด

ทรัพยสิน เพ่ือนําเงินท่ีไดมาชําระหนี้ตามคําพิพากษาใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลท่ีมีสิทธิตาม

กฎหมายดําเนินการบังคับคดีตามกฎหมายและคําสั่งศาล ซ่ึงตองมีการพัฒนายุทธศาสตร และแปลงนโยบาย

ของกรมบังคับคดีเปนแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการประจําท่ัวไป เพ่ือการบรรลุเปาหมาย

และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกรมบังคับคดี ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือใหกรมบังคับคด ี

เปนศูนยกลางการบริการและบริหารสวนราชการ มีกรอบการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีชัดเจน ซ่ึงพิจารณา

จากทิศทางของการใชเทคโนโลยดีิจิทัล เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานและสรางนวัตกรรม

การใหบริการสําหรับหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี ใหสามารถดําเนินงานตามภารกิจและยุทธศาสตรบรรลุ

เปาหมายไดอยางม่ันคง และยั่งยืน โดยจะคํานึงถึงการใชทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยูในปจจุบันใหเกิด

ประโยชน ตอยอดการพัฒนาระบบสารสนเทศเดิมท่ีมีประสิทธิภาพ เลือกใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเหมาะสม 

สอดคลองกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในการออกแบบดาน

เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมบังคับคดีในภาพรวม ประกอบดวย 4 สวนหลัก ไดแก 1) หลักการท่ีเก่ียวของกับการ

ออกแบบ อาทิ กรอบแนวทางการจัดทําสถาปตยกรรมองคกร กรอบแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ

อ งค ก รแ บ บ ให ม  2) แ น วท างก ารอ อ ก แ บ บ ส ถ าป ต ย ก รรม อ งค ก ร  (Enterprise Architecture)  

ในภาพรวมของกรมบังคับคดี 3) สถาปตยกรรมระบบโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 4) สถาปตยกรรมระบบ

สารสนเทศ   

 

 

บทที่ 3 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมบังคับคดี                                                           หนา 3-1 



บทท่ี 3 การออกแบบดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมบังคับคดีในภาพรวม 

3.1 หลักการที่เกี่ยวของกับการออกแบบ 
กลาวถึง หลักการท่ี เก่ียวของกับการออกแบบสถาป ตยกรรมต าง ๆ อาทิ  กรอบแนวทาง 

การจัดทําสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture: EA) กรอบแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ

องคกรแบบใหม   

3.1.1 กรอบแนวทางการจัดทําสถาปตยกรรมองคกร  

การจัดทําสถาปตยกรรมองคกร หรือ EA เปรียบไดกับการจัดทําแผนท่ีภาพรวมขององคกร

เพ่ือแสดงใหเห็นถึงสวนประกอบและความเชื่อมโยงตาง ๆ ท่ีมีอยูในองคกร ชวยใหองคกรสามารถมองเห็น

ความเชื่อมโยงของแตละสวนในภาพรวม ทําใหการพัฒนาตอยอด ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และการบํารุงรักษา

สถาปตยกรรมแตละระดับขององคกรมีความคลองตัวมากข้ึน สามารถตอบสนองความตองการทางธุรกิจของ

องคกร ลดความซํ้าซอนของการปฏิบัติงาน ลดตนทุนในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศตาง ๆ  อีกท้ังยังชวย

ในเรื่องของการจัดการดานการลงทุน สามารถทําใหเกิดการลงทุนท่ีคุมคามากยิ่งข้ึน โดยองคประกอบหลัก 

ของ EA จะประกอบไปดวย 4 สวน คือ 

 
 

ภาพ 3.1-1 องคประกอบหลักของ EA 

- สถาปตยกรรมทางธุรกิจ (Business Architecture) เพ่ือแสดงกลยุทธหลักขององคกร 

โดยคํานึงถึงเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ การดําเนินธุรกิจ ตลอดจน Business Process 

ของแตละหนวยงาน  

- สถาปตยกรรมดานขอมูล (Information Architecture) เพ่ือแสดงขอมูลท้ังหมด 

ของแตละหนวยงาน การไหลของขอมูล หนวยงานท่ีเปนตนน้ํา กลางน้ํา หรือ ปลายน้ํา 

- สถาปตยกรรมระบบงาน (Application Architecture) เพ่ือแสดงระบบสารสนเทศ 

ในองคกร และระบบสารสนเทศดังกลาวสามารถรองรับธุรกิจองคกรในดานใดบาง 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมบังคับคดี                                             หนา 3-2 



บทท่ี 3 การออกแบบดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมบังคับคดีในภาพรวม 

- สถาปตยกรรมดานเทคนิค (Technical Architecture) เพ่ื อแสดงโครงสรางท้ั งหมด 

ขององคกร อาทิ โครงสรางดานฮารดแวร (Hardware) โครงสรางดานซอฟตแวร 

(Software) 

การทํา EA ใหประสบความสําเร็จนั้น ควรไดรับการสนับสนุนและผลักดันจากผูบริหารองคกร 

เพราะการจัดทําแผน EA ไมใชงานดาน ICT เพียงดานเดียว หากแตเปนงานระดับองคกร จึงตองการ 

การสนับสนุนจากหลาย ๆ ฝายท่ีมีความสําคัญในการผลักดันองคกรใหประสบความสําเร็จ เปรียบเสมือน 

การจัดทํา EA เปนการจัดระเบียบวัฒนธรรมในองคกร ไมวาจะเปนกระบวนการทํางานระบบสารสนเทศ  

และโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือใหรองรับตอการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และเทคโนโลยี ตลอดจนชวยใหสามารถ

พัฒนาและปรับปรุงองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ และสิ่ ง ท่ีสําคัญสิ่ งหนึ่ ง คือ การพิจารณาเลือก 

Framework โดย EA Framework ในปจจุบันมีท้ังท่ีเปนลักษณะ Open Source และลักษณะทางการคา 

(Commercial) ซ่ึงองคกรตาง ๆ ใหความสนใจประยุกตใช EA Framework สําหรับแผน EA ท่ีหลากหลาย  

อ า ทิ  The Zachman Framework for Enterprise Architecture (Zachman Framework), The Open 

Group Architecture Framework (TOGAF) แ ล ะ Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF)  

โดยแตละ Framework มีหลักการ ดังนี้ 

3.1.1.1 The Zachman Framework for Enterprise Architecture 

 The Zachman Framework แสดงดังภาพ 3.1-2 เปนแนวคิดท่ีพิจารณา

องคประกอบเก่ียวกับการสื่อสารโดยการสอบถามดวย 6 คําถามตอไปนี้  

ใคร (Who) ทําอะไร (What) ท่ีไหน (Where) เม่ือไร (When) ทําไม (Why)  

และอยางไร (How) คําถามเหลานี้จะชวยรวบรวม และวิเคราะหเรื่องราว  

หรือ สิ่งตาง ๆ รวมถึงการหาความสัมพันธในเชิงเหตุผลของสิ่งเหลานั้น 

องคประกอบ ท่ีสอง คือ  มุมมองผู รับฟ ง (ตามแนวตั้ งของภาพ) เป น

องคประกอบท่ีกลาวถึง มุมมองของผูท่ีเก่ียวของกับ EA ในมุมมองตาง ๆ  
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ภาพ 3.1-2 The Zachman Framework for Enterprise Architecture 

 

3.1.1.2 The Open Group Architecture Framework (TOGAF) 

TOGAF เปนกรอบแนวทางในการจัดทํา EA ท่ีกลาวถึง วิธีการ ข้ันตอน 

เทคนิค และเครื่องมือในการพัฒนาสถาปตยกรรมองคกร เรียกวา Architecture 

Development Method (ADM) เพ่ือแนะแนวการพัฒนาสถาปตยกรรมท้ังหมด

ขององคกร  

จุดเดน ท่ีสําคัญของ TOGAF คือ การวางกรอบแนวทางท่ีระบุ ถึง  

วิธีการ ข้ันตอน เทคนิค เครื่องมือท่ี ใช ในแตละข้ันตอน และความพรอม 

ของขอมูลท่ีใชในการจัดทําสถาปตยกรรมองคกร ซ่ึงนับเปนปจจัยท่ีสําคัญ 

ในการพัฒนาและ/หรือ ปรับปรุ งสถาป ตยกรรมองค กรตามหลั กการ 

ของ Architecture Development Method (ADM) ซ่ึ ง จ ะ แ บ งแ น ว ท า ง 

การดําเนินงานออกเปน 9 ข้ันตอน แสดงรายละเอียด ดังภาพ 3.1-3 
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ภาพ 3.1-3 TOGAF Architecture Development Method 

 

โดยรายละเอียดแนวทางการดําเนินงานท้ัง 9 ข้ันตอน ประกอบไปดวย   

1) ข้ันตน (Preliminary) : อธิบายถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง TOGAF 

เพ่ือใหสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินงานขององคกร และระบุหลักการ

สถาปตยกรรม (Architecture Principle) ซ่ึ งจะใช เปน โครงราง 

ในการออกแบบสถาปตยกรรมองคกร 

2) วิสัยทัศนสถาปตยกรรม (Architecture Vision) : อธิบายถึงกิจกรรม

ในข้ันตนของการพัฒนาสถาปตยกรรม ประกอบไปดวย การกําหนด

ขอบเขตของการพัฒนา (Scope) ระบุผูท่ีมีสวนไดสวนเสียตอการพัฒนา 

(Stakeholder) การปรับปรุงหลักการสถาปตยกรรมท่ี ไดรับมา 

จากข้ันตน การจัดทําวิสัยทัศนสถาปตยกรรม (Architecture Vision) 

ซ่ึงเปนการอธิบายพอสังเขปของสถาปตยกรรมองคกรในอนาคต  

และบอกถึงประโยชน ท่ีจะไดรับจากความสําเร็จของการพัฒนา

สถาปตยกรรม  
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3) สถาป ตยกรรมด านธุ ร กิ จ  (Business Architecture) : อธิ บ าย ถึ ง 

การพัฒนาสถาป ตยกรรมด านธุ ร กิจ  เพ่ื อสนับสนุนวิสั ย ทัศน

สถาปตยกรรมตามท่ีไดระบุไวในข้ันตอนกอนหนา  

4) สถาปตยกรรมดานระบบงาน (Information System Architecture) : 

อธิบายถึงการพัฒนาสถาป ตยกรรมด านระบบงานสารสนเทศ  

เพ่ือสนับสนุนวิสัยทัศนสถาปตยกรรม  

5) สถาปตยกรรมดานเทคโนโลยี (Technology Architecture) : อธิบายถึง

การพัฒนาสถาปตยกรรมดานเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนวิสัยทัศน

สถาปตยกรรม  

6) โอกาสและแนวทางการแกปญหา (Opportunities and Solutions) : 

อธิบายถึงการวางแผนในการดํ าเนิ นการพัฒนาสถาป ตยกรรม 

ในดานตาง ๆ ตามท่ีระบุไว พรอมท้ังกําหนดกรอบ หรือระยะเวลา 

การสงมอบงานตามแผนงาน  

7) การวางแผนการเปลี่ ยนแปลง (Migration Planning) : อธิบายถึง

รายละเอียดในการพัฒนาสถาปตยกรรมเพ่ือเปลี่ยนจากสถาปตยกรรม

ปจจุบัน (Baseline/Current Architecture) ไปสูสถาปตยกรรมเปาหมาย 

(Target/Future Architecture)  

8) การกํากับดูแลการดํ าเนินการ (Implementation Governance) : 

อธิบายถึงการกํากับดูแลการพัฒนาโครงการ หรือ กิจกรรมตาง ๆ  

ใหสอดคลองกับสถาปตยกรรมท่ีไดออกแบบไว โดยมีข้ันตอนดังนี้  

ระบุทรัพยากร (Resources) และทักษะ (Skill) ท่ีจําเปนตอการพัฒนา

โครงการ แนวทาง และวิธีการแกไขปญหา ไปประยุกตใช (Guide for 

Applying Solution) ทบทวนความสอดคลองระหวางสิ่งท่ีกําลังพัฒนา

กับสถาปตยกรรมท่ีออกแบบไว (Compliance Review)  

9) การจัดการการเปลี่ยนแปลงสถาปตยกรรม (Architecture Change 

Management) : อธิบายถึงการบริหารจัดการ เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลง

ตอสถาปตยกรรมองคกร 

 

3.1.1.3 Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF) 

 Federal Enterprise Architecture (FEA) ได ให แนวทางในการจั ด ทํ า  

และการนําเอาสถาปตยกรรมองคกรไปใชงาน เรียกวา Federal Enterprise 

Architecture Framework หรือ FEAF ซ่ึ งแนวทางการพัฒนาสถาปตยกรรม

องค กรแบบ FEA จะมุ งเน นการสร างโม เดล หรือ แบบจํ าลองอ างอิ ง 
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(Consolidated Reference Model) ท่ีสามารถนํากลับมาใชงานไดอีกในอนาคต 

ตลอดจนการจัดการความซับซอนของระบบสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ขององคกร เรียกวา Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF) 

โดยสามารถแบงออกเปน 6 แบบจําลอง ดังภาพ 3.1-4 

 
 

ภาพ 3.1-4 Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF) 
 

1) แบบจําลองอางอิงประสิทธิภาพองคกร (Performance Reference 

Model) : อธิบายถึง วัตถุประสงค เปาหมายขององคกร และความสัมพันธ

ระหวางเป าหมายองคกรกับองคกรอ่ืน นอกจากนี้ ยั งรวมไปถึง 

การติดตาม และวัดประสิทธิภาพขององคกร  

2) แบบจําลองอางอิงธุรกิจ (Business Reference Model) : อธิบายถึง

บริการตาง ๆ (Business Services) ท่ีมีการใชรวมกันภายในองคกร

และระหวางองคกร และกระบวนการธุรกิจ  

3) แบบจําลองอางอิงขอมูล (Data Reference Model) : อธิบายถึง

การบริหารจัดการขอมูลใหเปนมาตรฐาน และการแลกเปลี่ยนขอมูล

ตลอดท้ังองคกร   

4) แบบจําลองอางอิงแอปพลิเคชัน (Application Reference Model) : 

อธ ิบายถ ึง การนําเอาแอปพลิเคชันมาใช งานให สอดคล องก ับ

กระบวนการธุรกิจ  

5) แบบจําลองอางอิงโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure Reference 

Model) : อธ ิบ ายถ ึง  โครงสร าง พื ้น ฐานต าง  ๆ  ที ่ถ ูกนํ ามาใช 

6 
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เพ่ืออํานวยความสะดวกตอการบริหารจัดการกับธุรกิจ แอปพลิเคชัน 

ขอมูล และความม่ันคงปลอดภัย  

6) แบบจําลองอ างอิงความ ม่ันคงปลอดภัย  (Security Reference 

Model) : อธิบายถึงการออกแบบ และนํามาตรการควบคุม (Control) 

ความ ม่ันคงปลอดภั ย ไป ใช  เพ่ื อ ให การดํ าเนิ นการด านธุ ร กิจ  

และเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปดวยการรกัษาความลับ (Confidentiality) 

ความถูกตอง (Integrity) ความพรอมใช (Availability) ความโปรงใส 

(Transparency) และตรวจสอบได  (Accountability) รวมไป ถึง 

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)  

 FEAF ไดใหแนวทางการพัฒนาสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise 

Architecture Development) เชนเดียวกับ TOGAF แตมีข้ันตอนและรายละเอียด

ท่ีแตกตางกัน ดังนี้  

1) การระบุและทวนสอบ (Identify and Validate) : ผู ที ่เกี ่ยวของ

รวมกันระบุความตองการ (Requirement) และขอบเขต (Scope) 

ในการพัฒนาสถาปตยกรรมองคกร พรอมทั้งทวนสอบ เพื่อใหมั่นใจ

ไดวามีความเขาใจตอความตองการตรงกัน ระบุตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

องคกร และระบุบุคคลท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตอการอนุมัติ (Approve) 

ความตองการในการเปลี่ยนแปลงสถาปตยกรรม  

2) การวิจัยและการสืบคน (Research and Leverage) : สํารวจสิ่งท่ี

องคกรมี หรือองคกรอ่ืนมี เพ่ือระบุถึงโอกาสท่ีจะนําเอาสิ่งท่ีมีอยูแลว  

มาปรับใชใหตรงกับความตองการท่ีไดระบุไวในขอแรก  

3) การนิยามและการวางแผน (Define and Plan) : วิเคราะหและออกแบบ

สถาปตยกรรมองคกรในดานตาง ๆ อาทิ ยุทธศาสตร (Strategy) ธุรกิจ 

(Business) ขอมูล (Data) แอปพลิเคชัน (Application) โครงสรางพ้ืนฐาน 

(Infrastructure) และความม่ันคงปลอดภัย (Security) จัดทําแนวทาง 

(Roadmap) และแผน (Plan) การดําเนินงาน 

4) การลงทุนและการดําเนินการ (Invest and Execute) : ทําการตัดสินใจ

วาจะลงทุน หรือ ดําเนินการตามแผนท่ีไดระบุไวหรือไม ยอนกลับไป

ปรับปรุงแผนใหมในกรณีตัดสินใจไมดําเนินการ การตัดสินใจวาไมลงทุน

อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ อาทิ นโยบาย เทคโนโลยี 

กระบวนการ หรือ ทรัพยากร  

5) การวัดผล (Perform and Measure) : วัดผลลัพธ ท่ี เกิด ข้ึนจาก 

การดําเนินงานในข้ันท่ี 4 ดวยมาตรวัดท่ีไดกําหนดข้ึนในข้ันตอนท่ี 1 

ผลจากการวัดสามารถนําไปปรับปรุงแผนการพัฒนาในรอบตอไป 
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3.1.2 กรอบแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศองคกรแบบใหม  

แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศขององคกรมีการพัฒนาไปอยางมากจากอดีต 

ถึงปจจุบัน เหตุผลหลักของการเปลี่ยนแปลง เกิดข้ึนจาก 2 ปจจัยหลัก คือ ความซับซอนของความตองการ

ขององคกรที่มีเพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากสภาพการแขงขันตาง ๆ และความตองการการปรับเปลี่ยนที่บอยครั้ง

มากขึ้น การปรับเปลี่ยนที่ตองรอประมวลผลเปนระยะเวลานาน ไมสามารถตอบสนองความตองการได 

อีกตอไป  ทฤษฎ ีที ่เกี ่ยวข องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ  เริ ่มจากการพัฒนาระบบในแบบเด ิม  

คือ Waterfall และตามดวยแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบใหมที่เรียกวา Agile ที่ถูกออกแบบ

มาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของความตองการท่ีมากข้ึนในปจจุบัน การพัฒนาระบบแบบ Waterfall Process 

คือ การพัฒนาที่จะตองทํากิจกรรมที่เปนขั้นตอนตั ้งแตการวิเคราะหขอมูล การวางแผน การออกแบบ  

การเขียนโปรแกรม การทดสอบระบบ และสุดทาย คือ การนําระบบไปใชงาน และการบํารุงรักษาระบบ  

แสดงดังภาพ 3.1-5 

 
 

ภาพ 3.1-5 แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ Waterfall Model 

 

ปญหาท่ีเกิดข้ึนกับการพัฒนาดังกลาว คือ การพัฒนาใชเวลามาก และไมสามารถตอบสนอง 

ตอการเปลี่ยนแปลงขององคกร หรือ สภาพแวดลอมตาง ๆ ไดอยางทันทวงที ทําใหบอยครั้ง ระบบสารสนเทศ

ท่ีพัฒนาข้ึนดวยการพัฒนาในรูปแบบนี้ มักถูกมองวาไมทําตามความตองของผูใชงาน จากปญหาดังกลาว

ขางตน จึงเกิดแนวความคิดท่ีจะทําใหโครงการมีขนาดท่ีเล็กลง เพ่ือจะสามารถพัฒนา และนําสงใหกับผูใชงาน

ไดใชงานเร็วข้ึน อีกท้ังยังสามารถทราบถึงความตองการท่ีเปลี่ยนไปไดรวดเร็วมากข้ึน ซ่ึงการพัฒนาในแนวทาง
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ดังกลาว มีแนวคิดอยูหลากหลายรูปแบบ แตรูปแบบท่ีเปนท่ีกลาวถึงในปจจุบันเปนอยางมาก และเปนท่ียอมรับ

ในบริษัทชั้นนําของโลก คือ แนวคิดท่ีเรียกวา Agile Software Development หรือการพัฒนาซอฟตแวร 

(Software) แบบ Agile แสดงดังภาพ 3.1-6 

 
 

  
 

 
ภาพ 3.1-6 แนวทางการพัฒนาซอฟตแวร แบบ Agile 

 

จากแนวทางการพัฒนาซอฟตแวร แบบ Agile ดังกลาว สามารถเปรียบเทียบความแตกตาง 

กับแนวทางการพัฒนาซอฟตแวร แบบ Waterfall ได ดังภาพ 3.1-7 
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ภาพ 3.1-7 เปรียบเทียบระหวางแนวทางการพัฒนาซอฟตแวร แบบ Waterfall และ Agile 

จากผลการ ศึกษาสภ าพการใช งาน ระบบสารสน เทศของกรมบั ง คับคดี  พบว า  

ปญหาทางดานขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ท่ีมีความจําเปนในการปฏิบัติงานท้ังระดับผูบริหาร และระดับบุคลากร

ผูปฏิบัติงานมีปริมาณมาก  ยุงยากตอการรวบรวมขอมูลที่กระจัดกระจายอยูในแตละหนวยงานในสังกัด

กรมบังคับคดี และหนวยงานภายนอก ดังนั้นเพ่ือใหกรมบังคับคดีสามารถตอบสนองตอเหตุการณ และ

นโยบายตาง ๆ ไดอยางทันทวงที รองรับตอความผันผวนของความตองการ กรมบังคับคดีจึงควรประยุกตใช

การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ Agile ในการพัฒนา และ/หรือ ปรับปรุงระบบสารสนเทศตอไป 

ในอนาคต 

 

3.2 แนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture: EA) ในภาพรวม

ของกรมบังคับคด ี
จากการศึกษาการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี จะเห็นไดวา กรมบังคับคดีเปน

หนวยงานท่ีผูบริหารเห็นความสําคัญและใหการสนับสนุนระบบสารสนเทศ ทําใหมีระบบสารสนเทศ 

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาท่ีของหนวยงาน และระบบ Operation Service เพ่ือใช

ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และมี Community ในระบบ Intranet เพ่ือประโยชนในการสื่อสารองคการ และ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการปฏิบัติงาน แตกรมบังคับคดียังประสบกับปญหา อุปสรรคในการพัฒนา 

ระบบสารสนเทศท่ียังไมครอบคลุมการปฏิบัติงานตามภารกิจตาง ๆ ท้ังหมด ประกอบกับการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศไมไดมีการวิเคราะห ปรับกระบวนการทํางานเปนรูปแบบดิจิทัลทําใหไมตอบสนองตาม

ความตองการของผูใชงานท้ังในดานระบบสารสนเทศท่ีไมลดภาระการปฏิบัติงานของบุคลากร ทําใหบุคลากร

ยังคงปฏิบัติงานในรูปแบบเอกสารเปนหลัก การพัฒนาระบบฐานขอมูลมีความซํ้าซอน และขอมูลในระบบ
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สารสนเทศยังไมเปนปจจุบัน ทําใหขอมูลท่ีมีอยูไมเหมาะสมในการนําไปวิเคราะหและจัดทําเปนขอมูล

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในภาพรวมของกรมบังคับคดีแกผูบริหารได  

เพ่ือเปนการลดจํานวนระบบสารสนเทศท่ีมีอยูจํานวนมากในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน 

ของกรมบั งคับคดี  การลดปริมาณการนําเขาขอมูล การจัดเก็บขอมูล ท่ี มี คุณภาพ และตอบสนอง 

การทํางานในรูปแบบท่ีคุนเคย อาทิ การพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอ 

การปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมบังคับคดี และการติดตอสื่อสารผานโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนท่ี 

ไรสาย โดยระบบสารสนเทศรูปแบบใหมท่ีพัฒนาข้ึน ควรไดรับการพัฒนามุงเนนการใชงานผานอุปกรณ

เคลื่อนท่ีไรสาย ชวยลดการนําเขาขอมูลในรูปแบบเดิม ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน สามารถแสดงผลขอมูลท่ี

ถูกตอง และเปนปจจุบัน การใชงานท่ีสามารถทําไดทุกท่ีทุกเวลา การจัดเก็บขอมูลควรมีฐานขอมูลหลักเพียง

ฐานขอมูลเดียว และเปนมาตรฐานท่ีเปนปจจุบัน เพ่ือใชเปนแหลงขอมูลอางอิง รองรับการตัดสินใจของ

ผูบริหาร การปฏิบัติงานของบุคลากร และการบริการประชาชนได นอกจากนี้ กรมบังคับคดีมีภารกิจและ

หนาท่ีท่ีจําเปนตองอาศัยการวิเคราะหขอมูลซ่ึงมีแนวโนมท่ีสูงข้ึน เพ่ือใหเกิดการใชขอมูลท่ีมีอยูไดอยางเกิด

ประโยชนสูงสุด ท้ังในดานการวางแผนเชิงนโยบาย การบริหารจัดการ ตลอดจนการใหบริการประชาชนจึงมี

ความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลท่ีมีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

 จากทิศทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคตของกรมบังคับคดี 

ในภาพรวมตองมีการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน เพ่ือรองรับการขยายตัวของปริมาณขอมูล 

ท่ีมากข้ึนในอนาคต โดยคํานึงถึงการรักษาความม่ันคงปลอดภัย การปองกันการเขาถึงขอมูล การกําหนดสิทธิ

ในการเขาใชงานระบบ และควบคุมการใชงานระบบสารสนเทศผานอุปกรณเคลื่อนท่ี ท้ังนี้การออกแบบ

สถาปตยกรรมองคกรกรมบังคับคดี มีวัตถุประสงคในการออกแบบเพ่ือยกระดับบริการของกรมบังคับคด ี

ใหมีประสิทธิภาพและม่ันคงปลอดภัย สามารถใชบริการไดงาย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยคํานึงถึง 

ผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการใชบริการของกรมบังคับคดี ท้ังภาครัฐและเอกชน และประชาชน นอกจากนี้ กรม

บั งคับคดี ไดประยุกต ใชกรอบแนวค ิดและหล ักการของ Zachman, TOGAF และ  FEAF รวมถ ึง

สถาปตยกรรมองคกรของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) มาใชออกแบบกรอบในการพัฒนา

สถาปตยกรรมองคกรของกรมบังคับคดี เพื ่อใหหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดียึดกรอบมุมมองของ

สถาปตยกรรมองคกร  

ในการจัดทําสถาปตยกรรมองคกรของแตละหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี พบวา มุมมองของ

สถาปตยกรรมองคกรของกรมบังคับคดี สามารถแบงออกเปน 4 มุมมองหลัก (Viewpoint) ไดแก 1) มุมมอง

ของผูบริหาร 2) มุมมองของหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี 3) มุมมองของหนวยงานภายนอก และ 4) 

มุมมองของประชาชน โดยแตละมุมมองของสถาปตยกรรมองคกรนั้น จะมีมุมมองท่ีครอบคลุมสถาปตยกรรม

องคกรในดานตาง ๆ (Enterprise Reference Models) ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 5 ดาน ไดแก ดานชองทาง

ติดตอ (Channel) ดานขอมูล (Data) ดานระบบงาน (Application) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) 

และดานความม่ันคงปลอดภัย (Security) ดังภาพ 3.2-1 
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ภาพ 3.2-1 กรอบมุมมองหลักของสถาปตยกรรมองคกรของสวนราชการ 

ในสังกัดกรมบังคับคดี 
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ภาพ 3.2-2 ผูมีสวนเก่ียวของกับการใชบริการของกรมบังคับคดี 

 

 

 
 

ภาพ 3.2-3 ภาพรวมการออกแบบสถาปตยกรรมองคกรของกรมบังคับคดี 

 

 จากภาพ 3.2-2 และภาพ 3.2-3 จะเห็นไดวาผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับมุมมองการออกแบบสถาปตยกรรม

องคกรของกรมบังคับคดี ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก  
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1) มุมมองผูบริหาร สามารถใชงานระบบสารสนเทศไดงายผานทางอุปกรณเคลื่อนท่ีไรสาย  

และมีระบบวิเคราะหขอมูลเพ่ือชวยสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย อาทิ ขอมูลภาพรวม 

ในมุมมองท่ีหลากหลาย และความคิดเห็นดานตาง ๆ จากผูท่ีเก่ียวของ โดยกรมบังคับคดีจะ

ใหบริการท้ังในสวนของขอมูล ระบบงาน ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน และความม่ันคงปลอดภัย  

2) มุมมองหนวยงานภายนอก สามารถติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลท่ีถูกตองไดอยางสะดวก 

และรวดเร็วอยางเปนระบบ มีความม่ันคงปลอดภัยสูง โดยกรมบังคับคดีจะใหบริการ 

ท้ังในสวนของขอมูล ระบบงาน ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน และความม่ันคงปลอดภัย 

3) มุมมองหนวยงานในสังกัดกกรมบังคับคดี มีการบูรณาการขอมูลรวมกัน เพ่ือใหขอมูล 

เปนมาตรฐาน สามารถเขาถึงไดงาย ถูกตอง สะดวก และรวดเร็ว มีความม่ันคงปลอดภัยระดับสูง 

โดยกรมบังคับคดีจะใหบริการท้ังในสวนของขอมูล ระบบงาน ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน และความ

ม่ันคงปลอดภัย 

4) มุมมองประชาชน สามารถเขาถึงการบริการท่ีสะดวก และรวดเร็ว ผานทางอุปกรณเคลื่อนท่ีไรสาย 

ไดรับขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง เชื่อถือได และปลอดภัย โดยกรมบังคับคดีจะใหบริการ 

ท้ังในสวนของระบบงาน และความม่ันคงปลอดภัย 
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ภาพ 3.2-4 กรอบการออกแบบสถาปตยกรรมองคกรของกรมบังคับคดี 

 

จากภาพ 3.2-4 การออกแบบสถาปตยกรรมองคกรในอนาคตของกรมบังคับคดี ไดออกแบบ

สถาปตยกรรมองคกรในดานตาง ๆ (Enterprise Reference Models) โดยแบงเปน 5 ดาน ไดแก  

1) ดานชองทางการติดตอ (Channel) หมายถึง ชองทางท่ีจะสามารถติดตอ หรือ การใหบริการ

ประชาชน ท่ี เขามารับการบริการกับหนวยงานในสังกัดกรมบั งคับคดี ไดอยางสะดวก 

และรวดเร็วยิ่งข้ึน อาทิ การติดตอหนวยงานโดยตรง การติดตอผานหนาเว็บไซตของหนวยงาน  
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สําหรับใหบริการประชาชน 

ระบบสารสนเทศ 

สนับสนุนการตัดสินใจ 

ของผูบริหาร 
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ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมบังคับคดี                                             หนา 3-16 



บทท่ี 3 การออกแบบดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมบังคับคดีในภาพรวม 

2) ดานระบบสารสนเทศ (Application) หมายถึง การพัฒนาระบบสารสนเทศและการนํา 

ระบบสารสนเทศสวนกลาง (Common) มาใชสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการใหบริการ อาทิ 

ระบบสารสนเทศท่ีรองรับการปฏิบั ติ งาน ระบบสารสนเทศท่ีสามารถใชขอ มูลรวมกัน 

ระหวางหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี ระบบวิเคราะหสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารและ

ผูปฏิบัติงาน ระบบขอมูลเชิงพ้ืนท่ีของหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดีและระบบการใหบริการ

กับหนวยงานภายนอกและประชาชน 

3) ดานขอมูล (Data) หมายถึง ขอมูลสําหรับบริหารจัดการในภาพรวมระดับกรม อาทิ ขอมูล

ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ การเงินการบัญชี พัสดุครุภัณฑ ยุทธศาสตรและแผนงาน ซ่ึง

สามารถจัดเก็บได 2 แบบ คือ จัดเก็บในฐานขอมูล และไมถูกจัดเก็บในฐานขอมูล  

4) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) หมายถึง การรองรับระบบสารสนเทศและการใหบริการ 

สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งาน  ซ่ึ งระบ บดั งกล าว เน น การใช งานและการนํ า เข าข อ มู ล 

ผานอุปกรณเคลื่อนท่ีไรสาย ระบบเครือขายหลัก และระบบสํารองขอมูล ควรไดรับการปรับปรุง

และเสริมประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงของขอมูลท่ีจะมีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึนในอนาคต  

ดังนั้น โครงสรางพ้ืนฐานควรรองรับการเติบโตของขอมูลท่ีมหาศาล (Big Data)  

5) ดานความม่ันคงปลอดภัย (Security) หมายถึง การประเมินความเสี่ยงท้ังในกระบวนการบริหาร

จัดการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และโครงสรางพ้ืนฐาน ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล  

รวมถึงพัฒนาปรับปรุงดานกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับและนโยบายท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ผานทางเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการมีมาตรฐานทางดานการจัดเก็บและรูปแบบขอมูลท่ีมี

มาตรฐานเดียวกัน (Data Standard) ทําใหเกิดขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพตอการใชงานในอนาคต 

 

โดยแตละมุมมองของสถาปตยกรรมองคกรนั้น จะมีมุมมองตอแบบจําลอง (Enterprise Reference 

Model) ท่ีแตกตางกัน แสดงดังภาพ 3.2-5 
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ภาพ 3.2-5 รายละเอียดมุมมอง (Viewpoint) ในแตละแบบจําลอง (Reference Model) 

 จากรายละเอียดท่ีกลาวมาขางตน เปนเพียงกรอบแนวทางเพ่ือใหหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดีนําไป

ป ระยุ กต ใช ใน ก ารจั ด ทํ า  ท บ ทวน  และป รับ ป รุ งสถาป ตยกรรมอ งค ก รของแต ล ะหน วย งาน  

โดยสิ่งท่ีหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดีตองเตรียมการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมบังคับคด ี

ในสวนสถาปตยกรรมองคกรมี ดังตอไปนี้ 

1) ศึกษา วิเคราะหภารกิจ/หนาท่ีหลัก และประเมินสถานภาพดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสนับสนุน

ภารกิจ/หนาท่ีหลักของหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี  

2) ออกแบบสถาปตยกรรมองคกรปจจุบัน (As-Is) ของหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี  

โดยครอบคลุมสถาปตยกรรมดานธุรกิจ สถาปตยกรรมดานขอมูล สถาปตยกรรมระบบงาน 

และสถาปตยกรรมดานเทคนิค 

3) ออกแบบสถาปตยกรรมองคกรอนาคต (To-Be) เพ่ือการบริการดานเทคโนโลยีดิจิ ทัล  

โดยครอบคลุมสถาปตยกรรมดานธุรกิจ สถาปตยกรรมดานขอมูล สถาปตยกรรมระบบงาน และ

สถาปตยกรรมดานเทคนิคท่ีสอดคลองกับกรอบแนวทางการจัดทําสถาปตยกรรมองคกร 

ดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมบังคับคดี 

4) วิเคราะห เปรียบเทียบชองวาง (Gap Analysis) ระหวางสถาปตยกรรมองคกรปจจุบัน  

และสถาปตยกรรมองคกรอนาคตท่ีออกแบบ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานในอนาคต 

5) กําหนดแผนงานดานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการนําสถาปตยกรรมองคกร 

ไปสูการใชงานจริง 

6) ติดตามและประเมินผลทบทวนการจัดทําสถาปตยกรรมองคกรของหนวยงานในสังกัดกรม

บังคับคดี 
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3.3 สถาปตยกรรมระบบโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ระบบโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล มีสวนสําคัญอยางมากในการสนับสนุนและใหบริการดิจิทัล  

และเปนรากฐานของการพัฒนาและขับเคลื่อนสูองคกรดิจิทัล ใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

มีเสถียรภาพ มีความพรอมใชงาน และมีความม่ันคงปลอดภัย ตลอดจนรองรับการขยายตัวในอนาคต   

โดยนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการใหบริการดิจิทัลของกรมบังคับคดี มุงเนนการบูรณาการการใช

เทคโนโลยีดิจิทัลและศูนยคอมพิวเตอร (ICT and Data Center Consolidation) โดยใหกรมบังคับคดีจัดทํา

ระบบคลาวดหรือระบบ DataCenter เพ่ือใหบริการภายในหนวยงานสังกัดกรมบังคับคดีและหนวยงาน

ภายนอก ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลท่ีมุงเนนการทํา ICT and Data Center Consolidation และ

อนุญาตใหหนวยงานดานความม่ันคงของประเทศ สามารถดําเนินการปรับใชศูนยคอมพิวเตอรและมีการใช

ระบบคลาวด  

ระบบคลาวด และระบบ Data Center ของกรมบั ง คับคดี  (LED Cloud & Data Center) มี

วัตถุประสงคเพ่ือใหบริการกับหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดีและหนวยงานภายนอก ในรูปแบบ Private 

Cloud ซ่ึงเปนการใชระบบคลาวดและ ระบบ Data Center ในกิจการของกรมบังคับคดี โดยจะใชระบบ Data 

Center ของกรมบังคับคดี หรือ Cloud ของกระทรวงยุติธรรม (MOJ Cloud) หรือเชาใชบริการ Cloud ผานผู

ใหบริการ โดยใหบริการผานระบบเครือขายสื่อสารของรัฐบาลและระบบเครือขายสื่อสารภายใตการกํากับดูแล

ของกรมบังคับคดี ปจจุบันกรมบังคับคดี โดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดดําเนินการใชระบบ 

MOJ Cloud สําหรับเว็บไซตกรมบังคับคดีท่ีใหบริการประชาชนเปนท่ีเรียบรอย และวางแผนการใชระบบ 

Cloud สําหรับการเชื่อมโยงบูรณาการกับหนวยงานภายนอกในการรวบรวมทรัพยสินคดีลมละลาย โดย

เบื้องตนการใชบริการระบบคลาวดท่ีจัดทําเปนแบบ Infrastructure as a Service (IaaS) ในการใหบริการระบบ

คอมพิวเตอรเสมือน หนวยจัดเก็บขอมูลและเครือขาย และใหบริการเพ่ิมเติมในสวนของระบบปฏิบัติการ ระบบ

จัดการฐานขอมูล และระบบรักษาความปลอดภัย ในแบบ Platform as a Service (PaaS) บางสวน ดังนั้น

การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล จะเนนการพัฒนาและขยายผลใชงานบนระบบ Cloud 

และ DataCenter เพ่ือรองรับการพัฒนาบริการดิจิทัลของกรมบังคับคดี โดยสามารถกําหนดสถาปตยกรรม

ระบบ Cloud แสดงไดตามภาพ 3.3-1 
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ภาพ 3.3-1 สถาปตยกรรมระบบ Cloud และ Data Center 

 

จากภาพสามารถอธิบายองคประกอบของสถาปตยกรรม Cloud และ Data Center ไดดังนี้ 

- Data Center Facilities  ในเลเยอรนี้ เปนการเตรียมระบบศูนยคอมพิวเตอร  เพ่ือรองรับ 

การใหบริการระบบ Cloud โดยมุงเนนใหหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดีมี

ก า ร ร ว บ ร ว ม แ ล ะ บู ร ณ า ก า ร ก า ร ใ ช ท รั พ ย า ก ร 

ระบบโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล และศูนยคอมพิวเตอรรวมกัน 

(ICT & Data Center Consolidation)  

- Security Management &                            

Data Privacy 

ใน เล เยอร นี้ เป นการบริ ห ารความ ม่ั นคงปลอดภั ย  (Security 

Management) ระบบ Cloud และการปองกันขอมูล (Data Privacy) ท่ี

อยูภายในระบบ Cloud ใหอยูในระดับมาตรฐานสากล อาทิ ISO/IEC 

27001 

- Service Management & 

Provisioning 

ในเลเยอรนี้ เปนการบริหารการใหบริการ (Service Management)  

และการอํานวยความสะดวกแกผูใชงาน (Service Provisioning) สําหรับ

ระ บ บ  Cloud เพ่ื อ จั ด เต รี ย ม เค รื่ อ ง มื อ แ ล ะก ระบ วน ก าร 

ในการบริหารการใหบริการ Cloud ใหอยูในระดับมาตรฐานสากล  

อาทิ ISO/IEC 20000 

- Infrastructure as a Service 

(IaaS) 

ใน เล เยอร นี้ เป นการให บ ริ การโครงสร างพ้ื นฐานของระบบ  

Cloud โด ย จ ะ ก ล า ว ถึ ง บ ริ ก า ร ท่ี มี ก า ร จั ด เต รี ย ม ไว ให  

ซ่ึ งการให บ ริ การในส วนนี้ ผู ให บ ริ การระบบ  Cloud จะเป น 
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ผู จัดเตรียมบริการในรูปแบบบริการกลาง (Common Services)  

อาทิ บริการ Virtual Machine บริการ Storage บริการ Network 

- Platform as a Service 

(PaaS) 

ในเลเยอรนี้เปนการใหบริการแพลตฟอรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

ระบบ Cloud โดยจะกลาวถึงบริการท่ีมีการจัดเตรียมไวให ประกอบดวย 

2 สวน คือ 

1) บริการแพลตฟอรมกลาง (Common Platforms) บริการในสวนนี้ผู

ใหบริการจะเปนผูจัดเตรียมบริการในรูปแบบบริการกลาง 

(Common Services) อาทิบริการแพลตฟอรม Database บริการ

แพลตฟอรม Security บริการแพลตฟอรมการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

โดยแพลตฟอรมท่ีมีการจัดเตรียมตองสอดคลองกับทิศทางการ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมบังคับคดี จะตองไมหลากหลาย 

เพ่ือใหงายตอการบริหารจัดการ อาทิ แพลตฟอรม Database ควร

จะเนนหลักท่ี Database Platform เดียวกัน  

2) บริการแพลตฟอร ม ท่ี จั ด เตรี ยม โดยหน วยงาน ในสั ง กั ด  

(Agency Platforms) บริการในสวนนี้กรมบังคับคดีสงเสริมให

หนวยงานในสังกัดจัดทําแพลตฟอรมสําหรับการใชงานรวมกัน 

(Shared Platforms) สําหรับการสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจท่ีรับผิดชอบ หรือท่ีไดรับมอบหมายตามนโยบาย เพ่ือการ

ใหบริการผาน Cloud ซ่ึงจะตองสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมบังคับคดีเชนกัน 

- Software as a Service 

(SaaS) 

ในเลเยอรนี้ เปนการใหบริการซอฟตแวร หรือ ระบบสารสนเทศ 

ของระบบ Cloud โดยจะกลาวถึง บริการท่ีมีการจัดเตรียมไวให ซ่ึง

ประกอบดวย 3 สวน คือ 

1) บริการระบบสารสนเทศสําหรับประชาชน (Citizen Engage Apps) 

เปนการรวบรวมระบบสารสนเทศสําหรับใหบริการประชาชน 

ท่ีจัดทําโดยหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี อาทิ Mobile Web 

App Social Media   

2) บริ การระบบสารสนเทศกรมบั งคั บคดี  (Enterprise Apps)  

เปนการรวบรวมระบบสารสนเทศสําหรับใหบริการภายในกรม

บังคับคดี ท่ีจัดทําเพ่ือใหบริการหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี อาทิ 

ระบบตรวจสอบผูท้ิงมัดจํา ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  หรือเปน

ระบบสารสนเทศท่ีจัดทําโดยหนวยงานภายนอกและทุกหนวยงานใน

สังกัดของกรมบังคับคดี อาทิ ระบบ DPIS BackOffice  
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3) บริการระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Productivity 

Apps) เปนระบบสารสนเทศกลางเพ่ือเปนบริการกลาง(Common 

Services) โดยกรมบั ง คับค ดี เป น ผู จั ด เต รียม  อาทิ  VDO 

Conference ร ะ บ บ  Intranet ท้ั ง นี้  ใน ส ว น ข อ ง ร ะ บ บ

สารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานทางกรมบังคับคดี สามารถ

พิจารณาเลือกการจัดทํา SaaS เพ่ือการใหบริการข้ึนมาเอง หรือ 

การใชบริการ Public SaaS ท่ีมีความนาเชื่อถือในการใหบริการ อาทิ 

MS Office 365 Google Business Suite  หรือ โดยพิจารณาจาก

ปจจัยดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยขอมูล คาใชจายระยะสั้น

และระยะยาว การจัดการการใหบริการ 

- Application Integration ในเลเยอรนี้เปนการกลาวถึงเครื่องมือเพ่ือสนับสนุนการบูรณาการระบบ

สารสนเทศ (Application Integration) สําหรับสนับสนุนการใหบริการ 

Cloud  หรือ Data Center 

- User/ Admin Portal ในเลเยอรนี้ เปนการกลาวถึง Portal กลางสําหรับสนับสนุนผูใชงาน 

และผูดูแลระบบ (User/ Admin Portal) ในการใชบริการ และดูแลระบบ  

Cloud หรือ Data Center 

- Report and Analytics ในเลเยอรนี้เปนการกลาวถึง การจัดเตรียมรายงานและขอมูลวิเคราะห 

(Report and Analytics) สําหรับสรุปรายงานและสถิติการใชงาน 

ระบบ Cloud หรือ Data Center 

 

- Governance & 

Compliance 

ในเลเยอรนี้เปนการกลาวถึงการกํากับดูแลธรรมาภิบาลและการปฏิบัติ

ตามกฎระเบี ยบต าง ๆ (Governance & Compliance) ของระบบ  

Cloud หรือ Data Center ซ่ึงกรมบังคับคดีจะตองกําหนดภารกิจหนาท่ี

หนวยงานเพ่ือกํากับดูแลเชิงนโยบาย และตรวจประเมินการใชงานระบบ  

Cloud หรือ Data Center 

 

จากสถาปตยกรรมระบบ Cloud หรือ Data Center ท่ีกลาวไปขางตนนั้น จะเห็นไดวา Cloud หรือ 

Data Center ถือวาเปนระบบโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลหลักของกรมบังคับคดี ท่ีมีการบูรณาการท้ังใน

ดานการใชงานโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ดานการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศและแพลตฟอรม ดาน

ขอมูล ตลอดจนดานบริการดิจิทัล ดังนั้นทิศทางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมบังคับคดี

จะเนนการจัดเตรียมระบบโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับการใหบริการ Cloud หรือ Data Center 

และการสรางระบบเครือขายสื่อสารขอมูลในการเชื่อมโยงหนวยงาน และเพ่ือการบริการดิจิทัลโดยใช Cloud  
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เป น ศูนยกลาง โดยสถาป ตยกรรมระบบโครงสร างพ้ื นฐาน เทคโน โลยีดิ จิ ทั ลของกรมบั ง คับคด ี

สามารถแสดงไดตามภาพ 3.3-2 

 

 

ภาพ 3.3-2 สถาปตยกรรมระบบโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 

จากภาพสามารถอธิบายไดสถาปตยกรรมระบบโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมบังคับคดีได ดังนี้ 

- ศูนยคอมพิวเตอรหลัก  

กรมบังคับคด ี

กรมบังคับคดี มุ งเนนการบูรณาการการใช เทคโนโลยีดิจิ ทัล 

และศูนยคอมพิวเตอร (ICT and Data Center Consolidation)  

โดยใชศูนยคอมพิวเตอร และ MOJ Cloud รวมกัน โดยปจจุบัน 

กรมบั งคั บคดี มี ศู น ย ค อ ม พิ ว เต อ ร ห ลั ก  อ ยู  2 แ ห ง  คื อ  

ศูนยคอมพิวเตอรหลักแห ง ท่ีหนึ่ ง ตั้ งอยู ท่ี อาคารท่ี ทํ าการ 

กรมบังคับคดีปจจุบัน และศูนยคอมพิวเตอรหลักแหงท่ีสอง (ศูนย

คอม พิ ว เตอร สํ ารอ ง) ตั้ งอยู ใน อาคารกระท รวงยุ ติ ธ รรม  

ตามสถาป ตยกรรมฯ  ศูน ย คอม พิ ว เตอรห ลั ก ท้ั งสองแห ง 

ถูกกําหนดใหทํางานเสมือนเปนเนื้อเดียวกันแบบ Active-Standby 

และมี High Availability สูง เปนระบบสํารองซ่ึงกันและกันท้ัง 2 แหง 

และมีการออกแบบและบริหารความม่ันคงปลอดภัย ตลอดจน 

การบริหารการใหบริการเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากล   

เพ่ือสนับสนุนการใหบริการ Data Center ใหมีความนาเชื่อถือ  

มีเสถียรภาพ และม่ันคงปลอดภัย โดยศูนยคอมพิวเตอรหลัก 

ท้ังสองแหงจะตองมีระบบโครงสรางพ้ืนฐานและการรักษาความ

ปลอดภัยท่ีอยูในระดับเดียวกันและทัดเทียมกัน ดังนั้นทิศทาง 
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การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิ ทัลสําหรับ ศูนย

คอมพิวเตอรหลักจะเนนการพัฒนาตามแนวทางท่ีกลาวไว 

ขางตน  ท้ั งนี้ ในการกอสรางหรือจัดทําศูนยคอมพิวเตอรหลัก 

ของกรมบังคับคดีจําเปนตองอางอิงมาตรฐาน อาทิ มาตรฐาน Data 

Center สําหรับประเทศไทย ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 

EIA/TIA 942 และ Uptime 

- ระบบเครือขายส่ือสารขอมูล สถาปตยกรรมระบบเครือขายสื่อสารขอมูลของกรมบังคับคดี  

จะประกอบดวย 4 สวนหลัก คือ 

1) ระบบเครือขาย กรมบงัคับคดี (LED Network)  

ในส วนนี้ ถือเป นเครือข ายทางไกลท่ี เป น Backbone หลัก 

ของกรมบั งคั บคดี  ซ่ึ งจั ด ทํ าและดู แลการปฎิ บั ติ ก าร 

โดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมุงเนนการขยาย 

การเชื่ อมตอไปยั งหน วยงานในสั งกัดทุกแห ง เพ่ื อใช เป น 

เสนทางหลักอีกหนึ่ งเสนทางรวมกับระบบสํารองและระบบ

เครือขายภาครัฐ (GIN) เพ่ือใหมีเสนทางสํารองระหวางกัน ไมทํา

ใหการบริการหยุดชะงักโดยวตัถุประสงคของระบบ LED Network 

เพ่ือใชสําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูล การใหบริการระบบ Data 

Center และการใหบริการดิจิทัล กับหนวยงานในสังกัด โดยดูแล 

การรักษาความม่ันคงเครือขายสื่อสารใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

แ ล ะ ต าม ก ารบ ริ ห า รค ว าม เสี่ ย งข อ งก รม บั ง คั บ ค ดี  

รวมถึงปรับปรุงเครือขายระหวางศูนยคอมพิวเตอรหลักท้ังสอง

แหงโดยการสรางวงจรเครอืขายความเรว็สูงผานสายใยแกวนําแสง

ความเร็วไมน อยกว า 50 Mbps เพ่ื อรองรับปริมาณขอมูล 

จํ านวนมากท่ี ต องมี การส งผ านระหว างกัน ท้ั งนี้ เพ่ื อเป น 

การเตรียมการดานการขยายตัว ในแผนฯ ฉบับนี้ กําหนดกรอบอัตรา

การเติบโตของขนาดชองสัญญาณเครือขายอยูท่ีรอยละ 20 ตอป 

2) ระบบเครือขายภาครัฐ (Government Information Network: GIN)  

ในสวนนี้เปนระบบเครือขายท่ีภาครัฐจัดหาใหเพ่ือใชในสื่อสาร

ขอมูลระหวางส วนราชการ ซ่ึ งกรมบั งคับคดี ใชชองทางนี้ 

เปนเสนทางหลักในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลและทํา

ธุรกรรมสวนราชการภายนอกซ่ึงกรมบังคับคดีมีนโยบายใหดูแล

การรั กษ าความ ม่ั นคงเครื อข ายสื่ อสารให เป น ไปตาม

มาตรฐานสากล และตามการบริหารความเสี่ยงของแตละหนวยงาน 
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รวมท้ังตองปฏิบัติตามกฎหมายดานความม่ันคงปลอดภัยของ

ประเทศสําหรับในสวนท่ีมีการเชื่อมโยงกับระบบ GIN 

3) ระบบเครือขายของหนวยงานในสังกัด 

ในสวนนี้ เปนระบบเครือขายท่ี ดําเนินจัดหาและดูแลการ

ปฏิบัติการโดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ

เชื่อมโยงกับหนวยงานในสังกัดของตนเอง ซ่ึงกรมบังคับคดีมีนโยบาย

สนับสนุนใหขยายการเชือ่มโยงใหครอบคลุมผูปฏิบัติงาน ตลอดจน

การใหบริการประชาชนตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย โดยให

คํานึงถึงการรักษาความม่ันคงเครือขายสื่อสารใหเปนไปตาม

มาตรฐานสากล และตามการบริหารความเสี่ยงของแตละ

หนวยงาน รวมท้ังตองปฏิบัติตามกฎหมายดานความม่ันคง

ปลอดภัยของประเทศ 

4) ระบบอินเทอรเน็ต 

ในสวนนี้เนนการปรับปรุงอินเทอรเน็ต เพ่ือรองรับการเขาใชงาน

ของผูใชงานท้ังของหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี หนวยงานอ่ืน 

ๆ ภายนอก และประชาชน โดยใหคํานึงถึงการรักษาความม่ันคง

เครือขายสื่อสารใหเปนไปตามมาตรฐานสากลตามการบริหารความ

เสี่ยงของแตละสวนราชการ รวมท้ังตองปฏิบัติตามกฎหมายดาน

ความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ ท้ังนี้เพ่ือเปนการเตรียมการดาน

การขยายตัว ในแผนฯ ฉบับนี้ กําหนดกรอบอัตราการเติบโตของ

ขนาดชองสัญญาณเครือขายอยูท่ีรอยละ 20 ตอป 

 

- การรกัษาความม่ันคง

ปลอดภัยเทคโนโลยีดิจิทัล 

การรักษาความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีดิจิทัล กรมบังคับคดีมุงเนน 

ใหท้ังในสวนของระบบ Data Center ระบบ Cloud ระบบ Network และ

ระบบโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยดีิจิทัลของหนวยงาน ตองปรับปรุงระบบ

การควบคุมเขาถึงและใชงาน (Access Control System) ใหสามารถพิสูจน

ตัวตนแบบหลาย Multi-factor Authentication รองรับระบบ Digital 

ID ของประเทศไทยท่ีอยูระหวางพัฒนา เพ่ือรองรับการเขาถึงระบบ

สารสนเทศท่ี มีระดับความสําคัญแตกตางกัน ตลอดจนยกระดับ 

การบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยประยุกตใช

ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล  อ า ทิ  ISO/IEC 27001 Information Security 

Management System ตลอดจนมีการเตรียมการดานการบริหารความ

ตอเนื่องธุรกิจ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 22301 Business Continuity 
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Plan รวมท้ังตองปฏิบัติตามกฎหมายดานความม่ันคงปลอดภัยของ

ประเทศ โดยดําเนินการจัดทํามาตรการปองกันตามกรอบการรักษา

ความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีดิจิทัล ตามภาพ 3.3-3 

 

 
 

ภาพ 3.3-3 กรอบแนวทางการรักษาความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีดิจิทัล 
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บทท่ี 3 การออกแบบดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมบังคับคดีในภาพรวม 

มาตรการปองกัน 
รูปแบบการ

ปองกัน 
ภัยคุกคาม 

ระบบเครือขายศูนยคอมพิวเตอร 

 

Firewall Segmentation  

การกรองแบบ  Stateful และ 

การตรวจสอบโปรโตคอล 

กอนเกิดเหต ุ

 

การเขาถึงท่ี ไม ไดรับอนุญาต 

และแพคเก็ตท่ีมีรูปแบบไมถูกตอง 

 

Anti-Malware  

ระบุ บล็อก และวิเคราะหไฟล

และการสง-ท่ีเปนอันตราย 

กอน ระหวาง  

และหลังเกิดเหตุ 

 

การกระจายมัลแวรผานเครือขาย

หรือระหวางเซิรฟเวอรและอุปกรณ 

 

Intrusion Detection and 

Prevention  

การระบุการโจมตีดวยลายมือชื่อ

และการวิเคราะหความผิดปกติ 

กอนเกิดเหต ุ

 

การโจมตี โดย ใช เวิ ร ม ไวรั ส 

หรือเทคนิคอ่ืน ๆ 

 

VPN Concentrator  

การเขาถึงระยะไกลแบบเขารหัส 

กอนเกิดเหต ุ

 

บริการท่ีเปดเผยและการโจรกรรม

ขอมูล 

 

Flow Analytics  

การวิ เคราะหขอมูล  Meta Data 

ของการรับสงขอมูลเครือขายเพ่ือ

ระบุเหตุการณดานความปลอดภัย 

ระหวาง  

และหลังเกิดเหตุ 

กิ จ ก ร ร ม ท่ี เป น อั น ต ร า ย

ดําเนินการผานเทคนิคท่ีตางกัน

โดยท่ัวไป โดยอาชญากรไซเบอร

ผ าน ท างอิ น เท อ ร เน็ ต ห รื อ

เครือขายอ่ืน ๆ 

 

DDoS Protection  

ปองกันรูปแบบการโจมตี DDoS 

กอน ระหวาง  

และหลังเกิดเหตุ 

 

การโจมตี DDoS ท่ีมาจากหลาย

แหลงจํานวนมากเพ่ือประสงค

จะทําลายการใหบริการ 

 

DNS-Based Advanced Threat 

Solution 

บ ล็ อก กิ จกรรม อิน เท อร เน็ ต

ท้ั งหมด ท่ี กําหนดไว ใน โด เมน 

ท่ีเปนอันตราย 

กอนเกิดเหต ุ

 

มัลแวร ฟชชิ่ง การควบคุมการ 

Call Back บ น พ อ ร ต  ห รื อ

โปรโตคอลใด ๆ 

การใหบริการระบบสารสนเทศ 

 

Web Application Firewall  กอน ระหวาง  การโจมตีแอปพลิเคชันท่ีพัฒนา
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มาตรการปองกัน 
รูปแบบการ

ปองกัน 
ภัยคุกคาม 

การ เฝ าระวั งและต รวจสอบ 

แอปพลิเคชันข้ันสูง 

และหลังเกิดเหตุ 

 

ไมด ี

 

Web Security  

การ เฝ าระวั งและต รวจสอบ 

การเขาถึงอินเทอรเน็ตบนเว็บ  

ระหวาง  

และหลังเกิดเหตุ 

การแท รก ซึ มและ กิ จกรรม 

ท่ี เปนอันตรายดําเนินการผาน

เทคนิคท่ีตางกันผานทาง HTTP 

 

Server-Based Security  

ซอฟตแวรรักษาความปลอดภัย 

เพ่ือปกปองเครื่องแมขาย 

กอน ระหวาง  

และหลังเกิดเหตุ 

 

ไวรัสหรือมัลแวรท่ีคุกคามระบบ  

 

Application Visibility Control  

การต รวจสอบ ข อ มู ล  Packet  

เชิงลึก (Deep Packet inspection : 

DPI) ของการรับส งข อ มู ลของ 

แอปพลิเคชัน 

ระหวาง  

และหลังเกิดเหตุ 

เ ค รื่ อ ง มื อ โ จ ม ตี ซ อ น ตั ว 

อยู ใน แอปพ ลิ เคชั น ท่ี ได รั บ

อนุญาต 

 

TLS/SSL Encryption Offload  

ฮารดแวรท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ

การเขารหัสขอมูล 

กอนเกิดเหต ุ

 

การขโมยขอมูลท่ีไมไดเขารหัส 

 

Email Security  

การตรวจสอบคุณภาพและปองกัน  

e-mail   

ระหวาง  

และหลังเกิดเหตุ 

การแท รก ซึมและ กิจกรรม 

ท่ีเปนอันตรายดําเนินการผาน

เทคนิคท่ีตางกันผานทาง e-mail 

การบริหารจัดการระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยแบบรวมศูนย 

 

Policy/Configuration  

การกําหนดนโยบายและจัดการ

โครงสรางพ้ืนฐานแบบครบวงจร

และการตรวจสอบการปฏิบัติตาม

ขอกําหนด 

กอนและระหวาง 

เกิดเหตุ 

 

การเขายึดครองโครงสรางพ้ืนฐาน

หรืออุปกรณ 

 

Time Synchronization 

การปรับเทียบนาฬิกาอุปกรณ 

กอนเกิดเหต ุ

 
- 
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มาตรการปองกัน 
รูปแบบการ

ปองกัน 
ภัยคุกคาม 

 

Monitoring  

การ เฝ าระวั งและต รวจสอบ

การจราจรเครือขาย 

กอน ระหวาง  

และหลังเกิดเหตุ 

 

กิ จ ก ร ร ม ท่ี เป น อั น ต ร า ย

ดําเนินการผานเทคนิคท่ีตางกัน

โดยท่ัวไปโดยอาชญากรไซเบอร

ผ าน ท างอิ น เท อร เน็ ต ห รื อ

เครือขายอ่ืน ๆ 

 

Anomaly Detection  

การระบุ โฮสต ท่ีติดไวรัส  และ 

การสแกนหาโฮสตท่ีมีชองโหวอ่ืน ๆ 

กอนและระหวาง 

เกิดเหตุ 

 

การรั บ ส งข อ มู ล ขอ งวอร ม  

ท่ีมีพฤติกรรมในการพยายาม

สแกนการทํางานของระบบ 

 

Analysis/Correlation  

การจัดการเหตุการณความปลอดภัย

ของขอมูลแบบเรียลไทม 

ระหวาง  

และหลังเกิดเหตุ 

ก าร โจม ตี ท่ี มี รู ป แบ บ แล ะ

พฤติกรรมท่ีหลากหลาย 

 

Vulnerability Management  

การสแกนและบริหารจัดการ 

ชองโหวของระบบฯ 

กอน ระหวาง  

และหลังเกิดเหตุ 

 

อุปกรณท่ีเปนอันตรายท่ีเชื่อมตอ

กับโครงสรางพ้ืนฐาน 

 

Logging/ Reporting  

รวบรวมข อมู ลเหตุ การณ จาก

สวนกลาง 

กอน ระหวาง  

และหลังเกิดเหตุ 

 

ก า ร เข า ถึ ง เค รื อ ข า ย ห รื อ 

การกํ าหนดค า โดย ไม ได รั บ

อนุญาต 

การบริหารจัดการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ISO/IEC 

27001 

Security Management  

การบริหารจัดการการรกัษาความ

ม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีดิจิทัล 

กอน ระหวาง  

และหลังเกิดเหตุ 

การวางนโยบาย กระบวนการ 

มาตรการในการบริหารจัดการ

การรักษาความม่ันคงปลอดภัย

เท ค โน โล ย ีด ิจ ิท ัล อยางเปน

ระบบ 

 

3.4  สถาปตยกรรมระบบสารสนเทศ 

สถาป ตยกรรมระบบสารสน เทศของกรมบ ังค ับ คด ี เป น กรอบแนวทางในการพ ัฒ นา 

และการประยุกตใช นวัตกรรมในดานขอมูล ดานระบบสารสนเทศ และการใหบริการตาม

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565 มีรายละเอียด ดังนี้ 
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3.4.1 การบูรณาการดานระบบสารสนเทศของกรมบังคับคดี 

การออกแบบเชิงแนวคิดของสถาปตยกรรมระบบสารสนเทศ ในแงความปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศและการบริการตาง ๆ พิจารณาและออกแบบผลการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาเอกสาร 

ท่ีเก่ียวของ การสัมภาษณ และสภาพแวดลอมในปจจุบัน สามารถกําหนดรูปแบบการเขาถึงบริการตาง ๆ ของ

ระบบสารสนเทศของกรมบังคับคดีไดตรงตามความตองการ เพ่ือเอ้ือตอการปฏิบัติงานท่ี ตอบสนองตอภารกิจ

รวมกันระหวางผูบริหาร  ผูปฏิบัติการ  หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี หนวยงานภายนอก และประชาชน 

1) การมุงสูการเปนองคกรดิจิทัล การออกแบบ และปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการของภาครัฐ 

โดยอาศัยขอมูลดิจิ ทั ล เพ่ื อสรางบริการของรัฐในรูปแบบใหม  ผ านเทคโนโลยี  

Mobile Social Cloud Technology ในยุคดิจิทัล โดยมีลักษณะ 3 ประการ ไดแก  

(1) Reintegration: การบูรณาการการทํางานของหนวยงานภาครัฐตาง ๆ เขาดวยกัน 

เพ่ือใหเกิดการกํากับ ดูแล และควบคุมการบริหารภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ  

(2) Needs-based holism: การปรับปรุงองคกรภาครัฐ เพ่ือให เกิดการใหบริการ

สาธารณะ ท่ีใหความสําคัญตอการนําความตองการของประชาชนเปนศูนยกลาง 

(3) Digitalization: การใชศักยภาพอยางเต็มท่ีในการนําระบบบริหารสารสนเทศ  

มาใช รวมถึงการใหความสําคัญตอการสื่อสารผานทางอินเทอรเน็ต ซ่ึงจะเขามา

แทนท่ีวิธีการทํางานแบบเดิม 
 

2) การพัฒนา Mobile Client Application เปนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซ่ึงสามารถ

เรียกดูขอมูลผานทางอุปกรณเคลื่อนท่ีไรสาย โดยใหสิทธิ์การใชงานเฉพาะกลุมเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงาน เนื่องจากเปนระบบสารสนเทศท่ีจําเปนตองมีการรักษาความปลอดภัย

ระดับสูง 
 

3) การใชงานระบบสารสนเทศกลาง (Common) ของหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี เพ่ือให

เกิดเปนองคกรดิจิ ทัลท่ีสามารถใชขอมูลรวมกันในการปฏิบั ติงานใหตอบสนอง 

ตอภารกิจ และการนํ าข อมูลของหน วยงานในสั งกัดกรมบั งคับคดีสนับสนุน 

การใหบริการสําหรับหนวยงานภายนอก และประชาชน 

จากขอมูลขางตน สามารถสรุปความสอดคลองของยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

ของกรมบังคับคดีกับระบบสารสนเทศตาง ๆ อาทิ ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู บริหาร 

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี ระบบสารสนเทศกลาง 

ท่ี ใชงานรวมกันทุกหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี และระบบสารสนเทศสําหรับใหบริการประชาชน  

และความสอดคลองของชองทางการใหบริการตาง ๆ อาทิ  Mobile Social Cloud, Mobile Client 

Application และ Application กับระบบสารสนเทศ ดังตาราง 3.4-1 และตาราง 3.4-2 ตามลําดับ 
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บทท่ี 3 การออกแบบดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมบังคับคดีในภาพรวม 

ตาราง 3.4-1 ความสอดคลองของยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร/ 

ระบบสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศ 

สนับสนุน 

การตัดสินใจ 

ของผูบริหาร 

ระบบสารสนเทศ 

สนับสนุน           

การปฏิบัติงาน         

ของหนวยงานใน

สังกัดกรมบังคับคดี 

ระบบสารสนเทศ

กลางท่ีใชงาน

รวมกันทุก

หนวยงานในสังกัด

กรมบังคับคดี 

(Common) 

ระบบสารสนเทศ 

สําหรับใหบริการ

ประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐาน

สนับสนุนการปฏิบัติงานและการใหบริการ

ท่ัวถึง มั่นคง และปลอดภัย 

    

ยุทธศาสตรท่ี 2 : เสริมสรางมาตรฐาน 

และผลักดันการใชเทคโนโลยีดจิิทัล  

เพ่ือขับเคลื่อนกรมบังคับคด ี

   - 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : มุงสูการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ เพ่ือการบริหาร การปฏิบัติงาน 

และการบริการท่ีเปนเลิศ 

    

ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาบุคลากรเขา สู 

ยุคดิจิทัล 
- - - - 

หมายเหตุ ยุทธศาสตรที่ 4 เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรไมเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 จากตาราง 3.4-1 ความสอดคลองของยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศ 

แสดงถึ งยุ ทธศาสตรของกรมบั งคับคดี  ตามแผนปฏิ บั ติ การดิ จิ ทั ลกรมบั งคับคดี  พ .ศ . 2561-2565  

มีความสอดคลองกับการพัฒนาและประยุกตใชงานระบบสารสนเทศในอนาคต ดังนี้  

- ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนการปฏิบัติงานและการใหบริการท่ัวถึง  

ม่ันคง และปลอดภัย โดยระบบสารสนเทศของหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดีมีการใชขอมูลรวมกัน 

และการนําระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกรมบังคับคดีบางสวนท่ีเหมาะสม อาทิ 

ระบบใหบริการประชาชนข้ึนบนระบบ Cloud Computing 

- ยุทธศาสตร ท่ี  2 เสริมสรางมาตรฐานและผลักดันการใช เทคโนโลยีดิ จิ ทั ล เพ่ื อขับเคลื่ อน 

กรมบังคับคดี อาทิ การพัฒนาและปรับปรุง กฎ ระเบียบ และนโยบายใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 

ดานเทคโนโลยีดิจิ ทัลของกระทรวงยุติธรรม การมีมาตรฐานการจัดเก็บและรูปแบบขอมูล 

ดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Data Standard) เพ่ือเปนการสรางรากฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

อยางมีประสิทธิภาพตอไป 

- ยุทธศาสตรท่ี 3 มุงสูการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการ 

ท่ีเปนเลิศ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล ระบบขอมูลเชิง

วิเคราะหเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลัก การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบสามารถปฏิบัติไดทุกท่ี ทุก

เวลา (Any Time Any Where) ลดการใชเอกสาร  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร และพัฒนา
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บทท่ี 3 การออกแบบดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมบังคับคดีในภาพรวม 

บริการดิจิทัลสําหรับใหบริการประชาชน นอกจากนี้ยังมีระบบสารสนเทศกลาง (Common) ท่ีทุก

หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดีสามารถใชรวมกันได อาทิ ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ

ของผูบริหาร ระบบสารสนเทศบูรณาการแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัลกรมบังคับคดี ระบบ Back 

Office  

- ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาบุคลากรเขาสูยุคดิจิทัล มีการจัดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร 

ใหพรอมเขาสูยุคดิจิทัล 
 

ตาราง 3.4-2 ความสอดคลองของชองทางการใหบริการและระบบสารสนเทศ 

ชองทางการใหบริการ/ 

ระบบสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศ 

สนับสนุน 

การตัดสินใจ 

ของผูบริหาร 

ระบบสารสนเทศ

ขอมูลสนับสนนุ 

การปฏิบัติงาน 

ของหนวยงานภายใน 

ระบบสารสนเทศ 

สําหรับใหบริการ

หนวยงานภายนอก 

ระบบสารสนเทศ 

สําหรับใหบริการ

ประชาชน 

Mobile Social Cloud - - -  
Mobile Client Application    - 

Application    - 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมบังคับคดี 
 

ในบทนี้กลาวถึง การกําหนดทิศทางดานการพัฒนา การบริหารจัดการ และการประยุกตใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลของกรมบังคับคดีในปงบประมาณ 2561–2565 ซึ่งการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรและกล

ยุทธ เปนผลมาจากการศึกษาวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมบังคับคดี การศึกษานโยบายของ

ผูบริหารระดับสู ง ความตองการของผูปฏิบั ติ งาน  รวมท้ังการประชุมเชิ งปฏิบั ติการระดมสมอง 

เพ่ือกําหนดกลยุทธ  

ในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัจกรมบังคับคดี พ.ศ. 2561 – 2565 จะมีทิศทางการพัฒนาดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร โดยประยุกตใชแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Trends) เพ่ือใหการ

ใหบริการและการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองตอเทคโนโลยีดังกลาว

ไดอยางทันทวงที โดยมุงเนนการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลในสวนของ Internet of Things (IoT) ซ่ึงเปนเทคโนโลยี

อินเทอรเน็ตท่ีเชื่อมโยงอุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ อาทิ อุปกรณืเคลื่อนท่ีไรสายไวดวยกัน เพ่ือรงอรับการใชงาน

ทรัพยากรท่ีมีอยูรวมกัน เพ่ิมชองทางการเขาถึงบริการและการปฏิบัติงาน ตลอดจนรวบรวม วิเคราะห และ

ประมวลผลดวยรูปแบบทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการรายงานผลของขอมูลดังกลาวออกมาในรูปแบบเชิงสถิติ อีก

ท้ังยังสามารถวิเคราะหถึงความเสี่ยง โอกาส และพยากรณแนวโนมของความนาจะเปนท่ีคาดวานาจะเกิดข้ึนใน

อนาคตจากขอมูลท่ีมีอยูได รวมถึงมาตรฐานในการเชื่อมตออุปกรณตาง ๆ และ Intelligent Technology อาทิ 

เทคโนโลยี Conversational System ซ่ึงเปนเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารระหางมนุษยและอุปกรณท่ีสามารถ

ประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมชองทางในการใหบริการสอบถามขอมูลท่ัวไป ตลอดจนการประชาสัมพันธตาง ๆ แกประชาชน 

โดยผลการศึกษาความสัมพันธของทิศทางการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยประยุกตใชแนวโนมการพัฒนา

เทคโนโลยี (Technology Trend) จะเห็นไดจากความสัมพันธของแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-

2565 กับขอมูลสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
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บทท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยดิีจิทัลของกรมบังคับคดี 

4.1 วิสัยทัศน และพันธกิจการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมบังคับคด ี

4.1.1 วิสัยทัศนดานเทคโนโลยีดิจิทัล กรมบังคับคดี 

 

“บริหารงานบังคับคดี ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

ระดับสากล”
 

คําอธิบาย 

กรมบังคับคดี มีภารกิจในการการบังคับคดีแพง คดีลมละลาย การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 

การชําระบัญชีตามคําสั่งศาล การวางทรัพย การประเมินราคาทรัพย และการไกลเกลี่ยภายหลังคําพิพากษา                

โดยกระบวนการบังคับคดีเริ่มตนเม่ือลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมปฏิบัติตามคําบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง

ของศาลภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เจาหนี้ตามคําพิพากษาไดยื่นคํารองตอศาลใหออกหมายบังคับคดีเพ่ือ

แตงตั้งเจาพนักงานบังคับคดีเพ่ือดําเนินการ หลังจากนั้น เจาหนี้ตามคําพิพากษาจึงนําหมายบังคับคดีมา

ดําเนินการ ณ กรมบังคับคดี หรือสํานักงานบังคับคดี โดยตองแจงใหเจาพนักงานบังคับคดีทราบวา ตองการ

ดําเนินการบังคับคดีกับลูกหนี้ตามคําพิพากษาคนใด และตองการบังคับเอากับทรัพยสินใดของลูกหนี้โดยวิธีการ

อยางไร ไมวาจะเปนการยึด การอายัดเงินหรือทรัพยสิน หลังจากยึดทรัพยสินแลว ก็จะมีการขายทอดตลาด

ทรัพยสิน เพ่ือนําเงินท่ีไดมาชําระหนี้ตามคําพิพากษาใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือบุคคลท่ีมีสิทธิตาม

กฎหมายดําเนินการบังคับคดีตามกฎหมายและคําสั่งศาล  ประกอบกับปจจุบันภาครัฐมีนโยบายมุงเนนการ

ใหบริการมากข้ึนโดยมีเปาหมายในการพัฒนาประเทศสู “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” ดวยการสราง “ความ

เขมแข็งจากภายใน” ตามแนวทางโมเดลประเทศไทย 4.0 ดังนั้น เพ่ือตอบสนองภารกิจและสอดรับกับนโยบาย

ภาครัฐ กรมบงัคับคดจีําเปนตองนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามาชวยในการดําเนินงานของ

ทุกหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดีใหสอดคลอง และครบท้ังกระบวนการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน และการใหบริการประชาชนดวยการบริหารจัดการท่ีโปรงใส และตรวจสอบได 

4.1.2 พันธกิจดานเทคโนโลยีดิจิทัล กรมบังคับคดี 

4.1.2.1 ยกระดับความม่ันคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 

4.1.2.2 พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานครอบคลุมทุกหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี 

4.1.2.3 พัฒนาระบบสารสนเทศใหทันตอเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

4.1.2.4 ผลักดันเชิงนโยบายเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการดานเทคโนโลยี

ดิจิทัล เพ่ือการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพและตอเนื่อง 

4.1.2.5 เสริมสรางศักยภาพบุคคลใหมีความพรอมสามารถปฏิบัติงานในยุคดิจิทัลได 

อยางมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยดิีจิทัลของกรมบังคับคดี 

4.2 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และตัวช้ีวัดความสําเร็จ ดานเทคโนโลยีดิจิทัล

ของกรมบังคับคด ี

4.2.1 ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดจิิทัล กรมบังคับคดี 

กรมบังคับคดีไดมีการกําหนดยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัล 4 ยุทธศาสตรหลัก ดังนี้ 

 
 

ภาพ 4.2-1 ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัลกรมบังคับคด ี

4.2.2 ความสอดคลองของวิสัยทัศน กลยุทธ และเปาประสงคตามรายยุทธศาสตรดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล ดังนี้ 
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ภาพ 4.2-2 ความสอดคลองของวิสัยทัศน กลยุทธ และเปาประสงคตามรายยุทธศาสตร 
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล กรมบังคับคด ี

4.2.3 ความสัมพันธของยุทธศาสตร เป าประสงค  กลยุทธ  และตัว ช้ี วัดความสําเร็จ 

ดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมบังคับคดี 

จากยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมบังคับคดีขางตน สามารถสรุปรายละเอียด

ความสัมพันธของยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด และสวนราชการท่ีเก่ียวของได ดังนี้ 

4.2.3.1 ยุทธศาสตร ท่ี  1 : ยกระดั บโครงสร างพ้ื นฐานสนั บสนุ นการปฏิ บั ติ งาน 

และการใหบริการท่ัวถึง ม่ันคง และปลอดภัย 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 ยกระดับประสิทธิภ าพ โครงสร าง พ้ื น ฐานของกรมบั งคับคดีตาม

มาตรฐานสากลในการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

ให รองรับการปฏิบั ติ งานต าง ๆ  ของหน วยงานในสั งกัดกรมบั งคับคดี  

และสามารถเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงานไดอยางท่ัวถึง ม่ันคง และปลอดภัย 
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เปาประสงค 

1) มีโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยดีิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยง 

กันระหวางหนวยงานภายในและภายนอก 

2) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางคุมคา 

3) เพ่ือใหองคกรมีการใชมาตรฐานสากลในการบรหิารจัดการความม่ันคง ปลอดภัย

ของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

ตัวช้ีวัด 

- จํานวนบริการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีพรอมใหบริการ 

- จํานวนการใชบริการโครงสรางพ้ืนฐาน ของหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี 

- จํานวนระบบโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

และเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 

- จํานวนหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดีใหบริการระบบเครือขายสื่อสาร

ขอมูลและอินเทอรเน็ตท่ีมีคุณภาพครอบคลุมพ้ืนท่ีการใชงาน 

- หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดีมีระบบบริหารความม่ันคงปลอดภัย 

และการใหบริการดิจิทัล ตามมาตรฐานสากล        

- ผลการประเมินดานระบบบริหารความม่ันคงปลอดภัยและระบบบริการดิจิทัล     

- ลดจํานวนเหตุการณท่ีมีการบุกรุกถึงความม่ันคงปลอดภัยหนวยงานใน

สังกัดกรมบังคับคดี 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก /ท่ีเกี่ยวของ 

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมบังคับคดี 

- หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี 

 

4.2.3.2 ยุทธศาสตรท่ี 2 : เสริมสรางมาตรฐานและผลักดันการใชเทคโนโลยีดิจิทัล           

เพ่ือขับเคล่ือนกรมบังคับคดี 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 ผลักดันเชิงนโยบาย และเสริมสรางขีดความสามารถการบริหารจัดการ 

ดานเทคโนโลยีดิจิทัล และยกระดับมาตรฐานขอมูลท่ีเปนมาตรฐานกลาง  

เพ่ือใหสามารถบูรณาการขอมูลรวมกันระหวางหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี อาทิ 

การศึกษาและจัดทําสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) ของ

หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี การประยุกตใชและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี

ดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ เพ่ิ มป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก ารป ฏิ บั ติ ง าน  ก ารจั ด ทํ าม าต รฐ าน 
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การจัด เก็บและรูปแบบขอมูลด าน เทคโนโลยี ดิจิ ทัล  (Data Standard)  

ของกรมบังคับคดี 
 

เปาประสงค 

 ผลักดันเชิงนโยบาย และเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการเทคโนโลยี

ดิจิทัล และการจัดทํามาตรฐานขอมูลกลางเพ่ือการบูรณาการขอมูลรวมกัน 

ตัวช้ีวัด 

- มีกฎ ระเบียบ นโยบาย ขอบังคับ และแนวปฏิบัติท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 

ดานเทคโนโลยีดิจิทัล  

- จํานวนองคความรูดานกฎหมาย และกระบวนงานท่ีไดรวบรวม วิเคราะห 

และจัดทํา 

- มีมาตรฐานการจัดเก็บและรูปแบบขอมูลดิจิทัล (Data Standard) 

- มีการปฏิบัติงานและการบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 

- มีมาตรฐานการปฏิบัติงานรวมกับระบบ Digital ID 

- หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดีมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลท่ีสอดคลองกับ

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565 

- กรมบังคับคดีมีแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2566-2570    

- ห น วย งาน ใน สั ง กั ด ก รมบั ง คั บ คดี  มี ส ถาป ต ยกรรม องค ก ร เพ่ื อ 

การบริหารจัดการเทคโนโลยดีิจิทัล       

- มีการจัดประกวดการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน หรือมีการจัด

ประกวดแขงขันการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 

สวนราชการท่ีเกี่ยวของ 

- หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี 

4.2.3.3 ยุทธศาสตรท่ี 3 : มุงสูการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการปฏิบัติงาน 

และการบริการท่ีเปนเลิศ 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 เพ่ิ มช องทางในการเข าถึ งการบั งคั บคดี  เพ่ื อให บริ การประชาชน 

และผูท่ีเก่ียวของไดทุกท่ีทุกเวลา อาทิ การใหบริการผานทางอุปกรณสื่อสารไรสาย 

การใหบริการผานทางระบบสนับสนุนการบริการ รวมถึงอํานวยความสะดวก 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมบังคับคดีท้ังในระดับบริหารและปฏิบัติงาน 

อาทิ ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ (Business Intelligence)  
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ของผูบริหาร ระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล ระบบสารสนเทศ

เพ่ือเชื่อมโยงและการบูรณาการแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัลกรมบงัคับคดี 

เปาประสงค 

1) เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมบังคับคดี 

2) เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเขาถึงการบังคับคดี สําหรับประชาชนไดทุกท่ีทุกเวลา 

ตัวช้ีวัด 

- จํานวนขอมูลในระบบสารสนเทศท่ีสามารถนํามาใชสนับสนุนการตัดสินใจ

ของผูบริหาร 

- ความพึงพอใจในระบบสารสนเทศของผูบริหารกรมบงัคับคด ี

- จํานวนระบบสารสนเทศท่ีรองรับการปฏิบัติงาน 

- รอยละของจํานวนกระดาษท่ีลดลงเทียบตอป 

- จํานวนระบบขอมูลเชิงวิเคราะห 

- ระดับความพึงพอใจของการใชระบบเชิงวิเคราะห 

- ระดับความพึงพอใจของการใชระบบสารสนเทศของบุคลากรกรมบังคับคดี 

- จํานวนขอมูลท่ีเขารวมบูรณาการแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัล 

- ระดับความพึงพอใจของผูใชงาน 

- มีระบบ Mobile Web Application ใหบริการประชาชน 

- มีระบบ Chat bot ใหบริการประชาชน 

สวนราชการท่ีเกี่ยวของ 

- หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี 

4.2.3.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาบุคลากรเขาสูยุคดิจิทัล 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 พัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแกบุคลากร

ผูเก่ียวของใหมีประสิทธิภาพ นําไปสูการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางยั่งยืน 

เพ่ิมประสิทธิภาพการใชงานเพ่ือใหเกิดความคุมคาตอการลงทุน ดังนี้ 

- ระดับผูบริหาร: พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สามารถบริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- บุคลากรผูปฏิบัติงานท่ัวไป: พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพ่ือสามารถบริหารจัดการ และดําเนินงานกับระบบสารสนเทศ

และนําขอมูลสารสนเทศมาใชประโยชน และพัฒนาการปฏิบัติงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 
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เปาประสงค 

 มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพ พรอมเขาสูยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 

ตัวช้ีวัด 

- จํานวนผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขารวมการฝกอบรม 

- จํานวนบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมบังคับคดีเขา

รวมการฝกอบรม 

- จํานวนบุคลากรของกรมบังคับคดีผานเกณฑการประเมินสมรรถนะในหลักสูตร

คอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 

- มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธและแลกเปลี่ยนประสบการณ 

ดานเทคโนโลยดีิจิทัล 

สวนราชการท่ีเกี่ยวของ 

- หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี 

- สถาบันวิชาชีพการบังคับคดีแพงและคดีลมละลาย 

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมบังคับคดี 

 

4.3 ลําดับความสําคัญและเปาหมาย 

การจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับนี้ไดเล็งเห็นความสําคัญของการขับเคลื่อนไปสูประเทศไทย 4.0 

เพ่ือใหเปนประเทศท่ีมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน มีการขับเคลื่อนประเทศดวยเทคโนโลยี  มีการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจดวยนวัตกรรม โดยประเทศไทย 4.0 มีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดในกลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ดังนี ้ 

1) กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2) กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย  

3) กลุมเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม 4) กลุมดิจิทัล 

เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตาง ๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว  

5) กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง จากการศึกษาแนวทางการพัฒนา 

ประเทศไทย 4.0 พบวา สิ่งท่ีควรนํามาประยุกตใชกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565 คือ 

การพัฒนาสมรรถนะดาน  ICT  ของบุคลากร และการนําเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเชื่อมตอและบังคับอุปกรณ

ตาง ๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว มาประยุกตใชกับการใหบริการทุกภาคสวน  

ในการนําแผนปฏิบัติการดิจิทัล และยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัลไปใชใหเกิดผลสัมฤทธิ์นั้น  

จําเปนจะตองกําหนดเปาหมาย ขอบเขต และผลลัพธของการดําเนินงานแตละระยะใหชัดเจน ซ่ึงในแผนปฏิบัติการ

ดิจิทัลฉบับนี้ไดกําหนดเปาหมายของการดําเนินงาน ในแตละปงบประมาณ ดังนี้ 
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บทท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยดิีจิทัลของกรมบังคับคดี 

 

 

ยุทธศาสตร์ที� 1 :
ยกระดับโครงสร้างพื �นฐานสนับสนนุ

การปฏิบัติงานและการให้บริการ

ทั �วถึง มั �นคง และปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที� 2 :
เพิ�มขีดความสามารถ

และสร้างมาตรฐานด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที� 4 :
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

ให้พร้อมเข้าส ู่ยุคดิจิทลั

ยุทธศาสตร์ที� 3 :
พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับ

การปฏิบัติงานและการให้บริการ

ในยุคดิจิทลั

ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565

•  ปรับปรุง Data Center 

•  พัฒนาการใช้ระบบ Cloud Computing ที�เหมาะสม

•  พัฒนาโครงสร้างพื �นฐานรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการ

•  จัดทําระบบบริหารความมั�นคงปลอดภยั

•  ปรับปรุงระบบรักษาความม ั�นคงปลอดภัย

•  ควบคุมการเข้าถึงระบบ (Access Control)
      แบบ Multi-Factor
•  ปรับปรุงโครงสร้างพื �นฐานให้รองรับการเช ื�อมต่อระบบ 
        Digital ID 

•  มาตรฐานความมั �นคงปลอดภัย

ในการใช้งานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศทั �งหน่วยงานใน

สังกดักรมบังคับคดี หน่วยงาน

ภายนอก และประชาชน

•  จัดทําและปรับปรุงผังกระบวนการปฏิบัติงานเพื�อเพิ�มศักยภาพการใช้

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

•  ศึกษาและปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กรของกรมบังคับคดี

•  ส่งเสริมการประยุกต์ใช้และพัฒนานวตักรรมการให้บริการ 

•  จัดทําแผนปฏิบตัิการดิจิทลักรมบังคบัคดี

•  จัดทํามาตรฐานการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื�อสาร

•  จัดทํามาตรฐานข้อมลู (Data 
Standard)

•  พัฒนาระบบสารสนเทศสนบัสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 

•  พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานในยคุดิจิทัล

•  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื�อยกระดบัการให้บริการ

•  พัฒนาระบบบรูณาการเชื�อมโยงแลกเปลี�ยนข้อมลูหน่วยงานภายในและภายนอกเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน

•  มีหลักสตูรสําหรับการพฒันา

ทักษะบคุลากรด้านดิจ ิทัลที�

ครอบคลุมท ั �งทางด้านการ

บริหารและการปฏิบตัิงาน

พัฒนาทกัษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับ

•  ผู้บริหารระดบัสงู

•  ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสงู (CIO)
•  ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร

•  บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร

•  บุคลากรกรมบงัคับคดี

•  บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมและมีความเข้าใจสามารถประยกุต์ใช้งาน

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

•  ผลักดนัส่งเสริมการพฒันาบุคลากรกรมบังคบัคดีด้านดิจิทัลอย่าง

        ต่อเนื�อง

 
 

 

 

 

 

ภาพ 4.3-1 เปาหมายการดําเนินงานตามยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
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บทท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยดิีจิทัลของกรมบังคับคดี 

4.3.1 ดับความสําคัญ 

เพ่ือใหแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565 ฉบับนี้สามารถนําไปปฏิบัติ และ

ประเมินผลไดจริงในระหวางการดําเนินงาน จึงไดจัดลําดับความสําคัญและเปาหมายของแผนท่ีจะดําเนินการ

สอดคลองกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565 โดยแบงเปาหมายออกเปน 2 ระยะ ดังนี้ 

4.3.1.1 ระยะท่ี 1 ป พ.ศ. 2561-2563 

มุงเนนการปรับปรุงและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมีความม่ันคง 

ปลอดภัย และนาเชื่อถือ เพ่ือรองรับการใหบริการตาง ๆ สําหรับหนวยงานในสังกัด

กรมบังคับคดี อาทิ ปรับปรุงระบบ Data Center สงเสริมการขยายผลการใชบริการ

ระบบ Cloud Computing พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานรองรับการปฏิบัติงานและการ

บริการ จัดทําระบบบริหารความม่ันคงปลอดภัย และปรับปรุงระบบความม่ันคง

ปลอดภัยของกรมบั งคับคดี  รวมท้ังมุ งเนนการจัดทํามาตรฐานการจัดเก็บ 

และรูปแบบขอมูลทางดิจิทัล (Data Standard) เพ่ือใหสวนราชการในสังกัดกรม

บังคับคดีมีมาตรฐานในการจัดเก็บขอมูลในทิศทางเดียวกัน และบูรณาการเชื่อมโยง

และแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิ ทัลกรมบั งคับคดีและหนวยงานภายนอก  จัดทํา

สถาปตยกรรมองคกรของหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี ตลอดจนพัฒนาระบบ

สารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจผูบริหาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหาร

จัดการท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร และผลักดันกระบวนการปฏิบัติงาน

และการบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเปนมาตรฐานสากล เพ่ือใหกรมบังคับคดี 

มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานและการบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเปนมาตรฐาน

ยอมรับระดับสากล 

 

4.3.1.2 ระยะท่ี 2 ป พ.ศ. 2564-2565 

มุงเนนการเพ่ิมขีดความสามารถในการใหบริการประชาชน และผูมีสวนเก่ียวของ 

การพัฒนาและจัดทํามาตรฐานสําหรับการบริหารจัดการการใหบริการดาน

เทคโนโลยีดิจิ ทัล และการบํารุงรักษาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือให มี ขีด

ความสามารถในการพัฒนา การรักษาความม่ันคงปลอดภัยท่ีเหมาะสมเปนมาตรฐาน

เดียวกัน รวมถึงผลักดันการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญ

ตามสายงานท่ีเปนมาตรฐานสากล  
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บทท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยดิีจิทัลของกรมบังคับคดี 

4.3.2 เปาหมายตามรายยุทธศาสตรปงบประมาณ 2561-2565 

ตาราง 4.3-1 เปาหมายตามรายยุทธศาสตรปงบประมาณ 2561-2565 

ยุทธศาสตรท่ี 1:  ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนการปฏิบัติงานและการใหบริการท่ัวถึง ม่ันคง 

และปลอดภัย 

ปงบประมาณ เปาหมาย 

พ.ศ. 2561-2565 - มีบริการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีพรอมใหบริการ 

- มีการใชบริการโครงสรางพ้ืนฐานของหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี                     

- มีระบบโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิ ทัล เพ่ือสนับสนุนการปฏิบั ติ งาน  

และเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 

- หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดีมีระบบเครือขายสื่อสารขอมูลและอินเทอรเน็ตท่ีมี

คุณภาพครอบคลุมพ้ืนท่ีการใชงาน 

- หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดีมีระบบบริหารความม่ันคงปลอดภัยและการ

ใหบริการดิจิทัลตามมาตรฐานสากล        

- มีการประเมินดานระบบบริหารความม่ันคงปลอดภัยและระบบบริการดิจิทัล     

- จํานวนเหตุการณท่ีมีการบุกรุกถึงความม่ันคงปลอดภัยของหนวยงานในสังกัดกรม

บังคับคดีลดลง 
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บทท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยดิีจิทัลของกรมบังคับคดี 

ตาราง 4.3-1 เปาหมายตามรายยุทธศาสตรปงบประมาณ 2561-2565 (ตอ) 

ยุทธศาสตรท่ี 2:  เสริมสรางมาตรฐานและผลักดันการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือขับเคล่ือนกระทรวงยุติธรรม 

ปงบประมาณ เปาหมาย 

พ.ศ. 2561 - มีกฎ ระเบี ยบ นโยบาย ขอบั งคับ และแนวปฏิบั ติ ท่ี เอ้ือตอการปฏิบั ติ งาน 

ดานเทคโนโลยีดิจิทัล  

- หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดีมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติ

การดิจิทัลกรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565 

- หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี มีสถาปตยกรรมองคกรเพ่ือการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีดิจิทัล  

- หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดีใหความรวมมือจัดสงผลงานเขาประกวดการ

ออกแบบเสนอแนวความคิดสรางสรรคดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

พ.ศ. 2562 - มีกฎ ระเบี ยบ นโยบาย ขอบั งคับ และแนวปฏิบั ติ ท่ี เอ้ือตอการปฏิบั ติ งาน 

ดานเทคโนโลยีดิจิทัล  

- มีองคความรูดานกฎหมายท่ีไดรวบรวม วิเคราะห และจัดทําใหเปนสารสนเทศ 

- ก ร ม บั ง คั บ ค ดี มี ม า ต ร ฐ า น ก า ร จั ด เ ก็ บ แ ล ะ รู ป แ บ บ ข อ มู ล ดิ จิ ทั ล  

(Data Standard) 

- หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดีมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติ

การดิจิทัลกรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565 

- หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี มีสถาปตยกรรมองคกรเพ่ือการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีดิจิทัล  

- หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดีใหความรวมมือจัดสงผลงานเขาประกวดการ

ออกแบบเสนอแนวความคิดสรางสรรคดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
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บทท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยดิีจิทัลของกรมบังคับคดี 

ตาราง 4.3-1 เปาหมายตามรายยุทธศาสตรปงบประมาณ 2560-2564 (ตอ) 

ยุทธศาสตรท่ี 2:  เสริมสรางมาตรฐานและผลักดันการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือขับเคล่ือนกระทรวงยุติธรรม 

ปงบประมาณ เปาหมาย 

พ.ศ. 2563 - มีกฎ ระเบี ยบ นโยบาย ขอบั งคับ และแนวปฏิบั ติ ท่ี เอ้ือตอการปฏิบั ติ งาน 

ดานเทคโนโลยีดิจิทัล  

- มีองคความรูดานกฎหมายท่ีไดรวบรวม วิเคราะห และจัดทําใหเปนสารสนเทศ 

- กรมบังคับคดีมีการปรับปรุงมาตรฐานการจัดเก็บและรูปแบบขอมูลดิจิ ทัล  

(Data Standard) 

- หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดีจัดทํามาตรฐานดานขอมูลการปฏิบัติงานและการ

บริการตามมาตรฐานระดับสากล 

- มีการปรับปรุงระบบรองรับ Digital ID 

- หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดีมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติ

การดิจิทัลกรมบังคับคดี  พ.ศ. 2561-2565 

- หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี มีสถาปตยกรรมองคกรเพ่ือการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีดิจิทัล  

- หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดีใหความรวมมือจัดสงผลงานเขาประกวดการ

ออกแบบเสนอแนวความคิดสรางสรรคดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

พ.ศ. 2564 - มีกฎ ระเบี ยบ นโยบาย ขอบั งคับ และแนวปฏิบั ติ ท่ี เอ้ือตอการปฏิบั ติ งาน 

ดานเทคโนโลยีดิจิทัล  

- มีองคความรูดานกฎหมาย กระบวนงานทุกกระบวนงาน ท่ีไดรวบรวม วิเคราะห 

และจัดทําใหเปนสารสนเทศ 

- กรมบังคับคดีมีการปรับปรุงมาตรฐานการจัดเก็บและรูปแบบขอมูลดิจิ ทัล  

(Data Standard) 

- หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดีจัดทํามาตรฐานดานขอมูลการปฏิบัติงานและการ

บริการตามมาตรฐานระดับสากล 

- หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดีมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติ

การดิจิทัลกรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565 

- กรมบังคับคดีมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี พ.ศ. 2566-2570  

- หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี มีสถาปตยกรรมองคกรเพ่ือการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีดิจิทัล 

- หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดีใหความรวมมือจัดสงผลงานเขาประกวดการ

ออกแบบเสนอแนวความคิดสรางสรรคดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
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ตาราง 4.3-1 เปาหมายตามรายยุทธศาสตรปงบประมาณ 2561-2565 (ตอ) 

ยุทธศาสตรท่ี 3:  มุงสูการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการท่ีเปนเลิศ 

ปงบประมาณ เปาหมาย 

พ.ศ. 2561 - กรมบั งคับคดี มี ขอ มูล ในระบบสารสน เทศ ท่ีสามารถนํ ามาใช สนั บสนุ น 

การตัดสินใจของผูบริหาร 

- กรมบังคับคดีสามารถลดจํานวนกระดาษในการปฏิบัติงาน 

- กรมบังคับคดีมีระบบบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานภายในและ

ภายนอก 

- กรมบังคับคดีมีระบบ Mobile Web Application ใหบริการประชาชน 

พ.ศ. 2562 - กรมบั งคับคดี มี ขอ มูล ในระบบสารสน เทศ ท่ีสามารถนํ ามาใช สนั บสนุ น 

การตัดสินใจของผูบริหาร 

- กรมบังคับคดีสามารถลดจํานวนกระดาษในการปฏิบัติงาน 

- กรมบังคับคดีมีระบบบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานภายในและ

ภายนอก 

- กรมบังคับคดีมีระบบ Mobile Web Application ใหบริการประชาชน 

พ.ศ. 2563 - กรมบั งคับคดี มี ขอ มูล ในระบบสารสน เทศ ท่ีสามารถนํ ามาใช สนั บสนุ น 

การตัดสินใจของผูบริหาร 

- กรมบังคับคดีสามารถลดจํานวนกระดาษในการปฏิบัติงาน 

- กรมบังคับคดีมีระบบขอมูลเชิงวิเคราะหใชงาน 

- กรมบังคับคดีมีระบบบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานภายในและ

ภายนอก 

- กรมบังคับคดีมีระบบ Mobile Web Application ใหบริการประชาชน 

- มีระบบ Chat bot ใหบริการประชาชน 
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ตาราง 4.3-1 เปาหมายตามรายยุทธศาสตรปงบประมาณ 2561-2565 (ตอ) 

ยุทธศาสตรท่ี 3:  มุงสูการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการท่ีเปนเลิศ 

ปงบประมาณ เปาหมาย 

พ.ศ. 2564 - กรมบั งคับคดี มี ขอ มูล ในระบบสารสน เทศ ท่ีสามารถนํ ามาใช สนั บสนุ น 

การตัดสินใจของผูบริหาร 

- กรมบังคับคดีสามารถลดจํานวนกระดาษในการปฏิบัติงาน 

- กรมบังคับคดีมีระบบขอมูลเชิงวิเคราะหใชงาน 

- กรมบังคับคดีมีระบบบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานภายในและ

ภายนอก 

- กรมบังคับคดีมีระบบ Mobile Web Application ใหบริการประชาชน 

- มีระบบ Chat bot ใหบริการประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 4:  พัฒนาบุคลากรเขาสูยุคดิจิทัล 

ปงบประมาณ เปาหมาย 

พ.ศ. 2561-2565 - ผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขารวมการฝกอบรมพัฒนา

ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- พัฒนาศักยภาพของผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสวนราชการ

ในสังกัดกรมบังคับคดี เสริมสรางความรู ทักษะเพ่ิมเติมจากสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับ

วิชาชีพ 

- บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมบังคับคดีรวมการ

ฝกอบรมทักษะ ความรูความสามารถในการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน

อยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี

- บุคลากรของกรมบังคับคดีผานเกณฑการประเมินสมรรถนะในหลักสูตรคอมพิวเตอร

พ้ืนฐาน 

- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสริมสราง

ความรู ทักษะเพ่ิมเติมจากสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับวิชาชีพ 

- กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมสรางเสริมความสัมพันธ และแลกเปลี่ยนประสบการณดาน

เทคโนโลยีดิจิทัล 
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ในบทนี้จะกลาวถึง แผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมบังคับคดี และกลยุทธในการพัฒนา

เทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบดวย ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบและท่ีเก่ียวของ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ และระยะเวลาดําเนินการ  

 

5.1 หลักการจัดลําดับความสําคัญ ความเรงดวนของแผนงาน/โครงการดวยวิธีการกําหนด

คะแนน (Scoring) 

การวิเคราะหแผนงาน/โครงการตามรายยุทธศาสตรท้ัง 4 ดานของกรมบังคับคดี เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน

ในการขับเคลื่อนกรมบังคับคดีไปสูองคกรดิจิทัล ไดประยุกตใชเทคนิค Weight Scoring Model ซ่ึงเปนหนึ่งใน

เครื่องมือท่ีมีกระบวนการอยางเปนระบบ (Systematic Process) ในการเลือกแผนงาน/โครงการตาง ๆ บน

พ้ืนฐานของหลายปจจัย อาทิ การระบุสิ่งสําคัญ (Criteria Important) การกําหนดคาน้ําหนัก (รอยละ) ใหแต

ละปจจัย และการกําหนดคะแนนใหแตละปจจัยในแตละแผนงาน/โครงการ  

5.1.1 หลักการวิเคราะหของพาเรโต (Pareto’s Principle) 

ทฤษฎี Pareto's Principle หรือ กฎ 80/20 เปนแนวคิดท่ีแสดงใหเห็นถึง สิ่งสําคัญจํานวน 

ไมมาก แตสามารถสรางผลกระทบไดเยอะ ยกตัวอยางเชน 20% ของปญหากอใหเกิดความเสียหายถึง 80%  

หรือ 20% ของคนในองคกรควบคุมอํานาจในการบริหารจัดการไวถึง 80% หรือเนื้องานเพียง 20%  

สามารถสรางผลลัพธไดถึง 80% (อีกนัยหนึ่ง งานท่ีทํา 80% สราง impact ในเชิงบวกใหกับองคกรเพียงแค 20% 

เพราะสวนมากเปนงาน routine หรือ paperwork ซ่ึงมีคุณคานอยตอองคกร) สาระสําคัญของกฎ 80/20  

คือ เปนเครื่องมือท่ีคอยย้ําเตือนใหมุงเนนไปท่ี 20% ของสวนท่ีเปนสาระสําคัญ กลาวคือ การเรียงลําดับขอมูล

ในแผนงาน/โครงการ ควรเรียงตามหมวดหมูจากมากไปหานอย จากซายไปขวา และเรียงลําดับความสําคัญ

ของแผนงาน/โครงการ อาทิ ปญหา สาเหตุของปญหา ชนิดของความไมสอดคลองกัน และอ่ืน ๆ เพ่ือศึกษา

วิเคราะหถึงปญหาท่ีกอใหเกิดผลกระทบเชิงลบจากมากไปนอย ดังภาพ 5.1-1 

 

 

 

 

บทที่ 5 
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ภาพ 5.1-1 หลักการวิเคราะหของพาเรโต (Pareto’s Principle) 

 

กรรมวิธีในการวิเคราะหของพาเรโต (Pareto’s Principle) 

1) หาสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาในองคกร โดยจัดเปนหมวดหมู หรือ แยกเปนประเภท 

2) เก็บขอมูลตามสาเหตุ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

3) คํานวณขอมูลในแตละสาเหตุออกมาเปนรอยละโดยเทียบกับขอมูลท้ังหมด 

4) เขียนกราฟแทง โดยใชแกนนอน แสดงถึงสาเหตุของปญหา แกนตั้ง แสดงถึงอัตราสวน

รอยละของขอมูล โดยเรียงลําดับจากสาเหตุของปญหาท่ีมีอัตราสวนรอยละสูงท่ีสุด 

ไปยังต่ําท่ีสุด ตามลําดับ 

5) แกไขปญหา โดยพิจารณาแกไขปญหาเรียงตามลําดับความสําคัญสาเหตุของปญหา 

 

5.1.2 หลักการวิเคราะห Action Priority Matrix 

เปนการวิเคราะหในรูปแบบตารางเมตริกซ 2 มิติ เพ่ือจัดลําดับความสําคัญของสิ่งท่ีจะทํา           

การเปรียบเทียบท้ังกอนและหลัง โดยคํานึงถึงผลกระทบ (Impact) และความพยายาม (Effort) ซ่ึงตารางเมตริกซ

ดังกลาว จะประกอบไปดวย 4 สวน คือ สวน“Quick Wins” เปนสวนท่ีมีผลกระทบสูง ใชความพยายามต่ํา 

เม่ือทําแลวคาดวาจะไดผลลัพธดี  จึงควรรีบดําเนินการทันทีเปนอันดับแรก สวน“Major Projects”  
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เปนสวนท่ีมีผลกระทบสูง ใชความพยายามสูง เม่ือทําแลวคาดวาจะไดผลลัพธดี นับเปนสวนท่ีสําคัญขาดไมได 

จําเปนตองมีการวางแผน และเตรียมการกอนท่ีจะดําเนินการ สวน“Fill Ins” เปนสวนท่ีมีผลกระทบตํ่า  

ใชความพยายามต่ํา เม่ือทําแลวคาดวาจะไดผลลัพธปานกลาง จะถูกจัดไวในอันดับท่ี 3 และอันดับสุดทาย  

คือ สวน“Had Slogs” เปนสวนท่ีมีผลกระทบต่ํา ใชความพยายามสูง เม่ือทําแลวคาดวาจะไดผลลัพธไมดี 

นับเปนสิ่งท่ีไมจําเปนตองดําเนินการ หรือควรหลีกเลี่ยง แสดงรายละเอียดดังตาราง 5.1-2 

 
ภาพ 5.1-2 หลักการวิเคราะห Action Priority Matrix  

 

5.1.3 หลักการวิเคราะห Time Priority Matrix  

เปนการวิเคราะหในรูปแบบตารางเมตริกซ 2 มิติ เพ่ือใชในการบริหารจัดการเวลา และจัดลําดับ

ความสําคัญของสิ่งท่ีจะทํา โดยคํานึงถึงความเรงดวน (Urgent) และความสําคัญ (Important) ซ่ึงตารางเมตริกซ

ดังกลาว จะประกอบไปดวยกลุมงาน 4  ประเภท คือ ประเภทท่ี 1 สําคัญ เรงดวน จัดเปนงานท่ีจะตอง 

เรงดําเนินการในทันที ประเภทท่ี 2 สําคัญ ไมเรงดวน จัดเปนงานท่ีจําเปนตองมีการวางแผนการดําเนินงาน

กอนท่ีจะลงมือทํา ประเภทท่ี 3 เรงดวน แตไมสําคัญ จัดเปนงานท่ีควรจะมอบหมาย หรือระบุใหคนอ่ืนทํา  

และประเภทท่ี 4 ไมเรงดวน ไมสําคัญ จัดเปนงานท่ีสามารถเลื่อนระยะเวลาออกไปกอนไดหรือไมจําเปนตองทํา 

ดังภาพ 5.1-3 
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ภาพ 5.1-3 หลักการวิเคราะห Time Priority Matrix  

 

5.1.4 หลักการ Project Prioritization 

การวิเคราะหแนวทางการจัดลําดับความสําคัญแผนงาน/โครงการ (Project Prioritization 

Guide) ของ Office of Quality Improvement, University of Wisconsin-Madison เปนเครื่องมือชวย 

ในการจัดลําดับความสําคัญ ความเรงดวนของแผนงาน/โครงการ ไมวาจะเปนแผนงาน/โครงการท่ัวไป  

หรือแผนงาน/โครงการท่ีมีการรองขอใหจัดทํา (Project Requests) ซ่ึงจะวิเคราะหจากความสําคัญ 

ในการจัดทําแผนงาน/โครงการ (เรียงตามลําดับจากมากไปนอย) ดวยการใหคะแนนจากปจจัย และเง่ือนไขตาง ๆ 

ท่ี เก่ียวของ อาทิ ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรขององคกร ความคุมคาในการใชงาน  

ความสําคัญตอการบรรเทาความเสี่ยง ประโยชนท่ีจะไดรับจากการดําเนินงาน ความสําคัญและความจําเปน 

ตอผูใชงาน ตลอดจนคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ 

เพ่ือใหกรมบังคับคดีสามารถขับเคลื่อนไปสูองคกรดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา                 

และรวดเร็ว จึงมีการจัดลําดับความสําคัญของแผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                

ของกระทรวงยุติธกรมบังคับคดี โดยประยุกตจากหลักการวิเคราะหขอมูลขางตน รายละเอียด ดังนี้ 
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บทท่ี 5 แผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยดิีจิทัลกรมบังคับคดี 

ตาราง 5.1-1 แผนงานตามรายยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนการปฏิบัติงานและการใหบริการท่ัวถึง ม่ันคง และปลอดภัย 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานสนบัสนนุการปฏิบัติงานและการใหบริการท่ัวถึง มั่นคง และปลอดภัย 

กลยุทธท่ี 1 : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับการใหบริการ 
แผนงานท่ี 1 : ปรับปรุง Data Center 

วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ Data Center กรมบังคับคดี 

2. เพ่ือขยายและเพ่ิมรูปแบบการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ Data Center กรมบังคับคดี 

กิจกรรม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ        

และท่ีเกี่ยวของ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 2565 

ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

1. ประเมินสถานภาพและความตองการใชงานบริการ Data Center  

2. จัดทําแผนการปรับปรุงระบบ Data Center กรมบังคับคดี เพ่ือ

ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพขยายและเพ่ิมรูปแบบใหบริการ 

3. ปรับปรุงระบบ Data Center กรมบังคับคดีตามแผนท่ีวางไว 

4. ประเมินสถาภาพระบบเพ่ือพิจารณาวางแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพหรือ

การปรับเปลี่ยนโอนยายไปยงัระบบ Cloud Computing ท่ีเหมาะสม 

5. ประเมินผลการดาํเนินการ 

 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบหลกั/ท่ีเกี่ยวของ 

• ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

 

1. จํานวนบริการโครงสรางพ้ืนฐาน 

ท่ีพรอมใหบริการ 

2. จํานวนการใชรีบริการโครงสราง

พ้ืนฐานของหนวยงานในสังกัด

กรมบังคับคดี 
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บทท่ี 5 แผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยดิีจิทัลกรมบังคับคดี 

ตาราง 5.1-1 แผนงานตามรายยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนการปฏิบัติงานและการใหบริการท่ัวถึง ม่ันคง และปลอดภัย (ตอ) 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานสนบัสนนุการปฏิบัติงานและการใหบริการท่ัวถึง มั่นคง และปลอดภัย 

กลยุทธท่ี 1 : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับการใหบริการ 
แผนงานท่ี 2 : พัฒนาการใชระบบ Cloud Computing ท่ีเหมาะสม 

วัตถุประสงค :  

1.  เพ่ือขยายและเพ่ิมรูปแบบการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ (Iaas)  ของกรมบังคับคดีท่ีเหมาะสมกับการใชงาน 

2.  เพ่ือใหกรมบังคับคดีสามารถปรับเปลี่ยนและถายโอนระบบท่ีติดตั้งบนระบบคอมพิวเตอรเดิมมาติดตั้งท่ีบริการโครงสรางพ้ืนฐาน (IaaS) ของระบบ Cloud Computing ท่ีเหมาะสม  

กิจกรรม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ        

และท่ีเกี่ยวของ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 2565 

สํานักงานปลดักระทรวงยุตธิรรม 

1. ประเมินสถานภาพและความตองการใชงานบริการ Cloud Computing 

ของกรมบังคับคดี 

2. จัดทําแผนการปรับปรุงระบบเพ่ือปรับเปลี่ยนและถายโอนไปสูระบบ 

Cloud Computing ท่ีเหมาะสม เพ่ือปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพขยายและ

เพ่ิมรูปแบบใหบริการ 

3. ปรับปรุงระบบเพ่ือยายไปสูระบบ Cloud Computing ตามแผนท่ีวางไว 

4. ประเมินผลการดาํเนินการ 

 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบหลกั/ท่ีเกี่ยวของ 

• ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

 

1. จํานวนบริการโครงสรางพ้ืนฐาน 

(IaaS) ท่ี เหมาะสมกับการใช

งาน 

2. จํานวนการใชบริการโครงสราง

พ้ืนฐาน (IaaS) ของกรมบังคับคดี 
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บทท่ี 5 แผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยดิีจิทัลกรมบังคับคดี 

ตาราง 5.1-1 แผนงานตามรายยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนการปฏิบัติงานและการใหบริการท่ัวถึง ม่ันคง และปลอดภัย (ตอ) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานสนบัสนนุการปฏิบัติงานและการใหบริการท่ัวถึง มั่นคง และปลอดภัย 

กลยุทธท่ี 1 : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับการใหบริการ 
แผนงานท่ี 3 : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัตงิาน และรองรับการใหบริการดิจิทัล 

วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือปรับปรุงและจัดทําระบบโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 

2. เพ่ือปรับปรุงและจัดทําระบบเครือขายสื่อสารสารขอมลูและอินเตอรเน็ตใหครอบคลุมพ้ืนท่ีและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและการใหบริการประชาชน 

3. เพ่ือจัดหาเครื่องมือและอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีทันสมัย อาทิ อุปกรณ Mobile อุปกรณตรวจจับสัญญาณ IoT เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

กิจกรรม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ        

และท่ีเกี่ยวของ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. ศึกษาความตองการของระบบโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 

ของกรมบังคับคดีและหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี สําหรับการ

ปฏิบัติงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการดิจิทัล ท้ังในเรื่อง

ระบบคอมพิวเตอร  ระบบเครือขายสื่อสารขอมูลอินเทอร เน็ต 

เครื่องมือและอุปกรณ 

2. จัดทําแผนการปรับปรุงและจัดทําระบบโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยี

ดิจิทัลของกรมบังคับคดีและหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคด ีสําหรับ

การปฏิบัติงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการดิจิทัล 

3. ปรับปรุงและจัดทําระบบโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 

ของกรม บั งคั บ คดี และห น วย งาน ใน สั ง กั ดก รม บั งคั บ คดี              

สําหรับการปฏิบัติงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการตามแผน

ท่ีวางไว 

4. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบหลัก/ท่ีเกี่ยวของ 

• ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

 

1. จํานวนระบบโครงสรางพ้ืนฐาน

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุน 

การปฏิบัติงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใหบริการ 

2. จํานวนหนวยงานในสังกัดกรม

บั งคั บ ค ดี ให บ ริ ก าร ร ะ บ บ

เครือข ายสื่ อสารขอมู ลและ

อิ น เท อ ร เ น็ ต ท่ี มี คุ ณ ภ าพ

ครอบคลุมพ้ืนท่ีการใชงาน 
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บทท่ี 5 แผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยดิีจิทัลกรมบังคับคดี 

ตาราง 5.1-1 แผนงานตามรายยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนการปฏิบัติงานและการใหบริการท่ัวถึง ม่ันคง และปลอดภัย (ตอ) 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานสนบัสนนุการปฏิบัติงานและการใหบริการท่ัวถึง มั่นคง และปลอดภัย 

กลยุทธท่ี 2 : สรางความนาเชื่อถือดานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 
แผนงานท่ี 1 : จัดทําระบบบริหารความมั่นคงปลอดภยัและระบบบริหารการใหบริการดิจิทัล กรมบังคับคด ี

วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือจัดทําระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยของกรมบังคับคดตีามมาตรฐานสากล อาทิ ISO/IEC 27001 

2. เพ่ือจัดทําระบบบริหารการใหบริการระบบบริการดิจิทัลกรมบังคับคดีตามมาตรฐานสากล อาทิ ISO/IEC 20000 และ ITIL 

กิจกรรม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ        

และท่ีเกี่ยวของ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. ประเมินสถานภาพปจจุบันดานการบริหารความมั่นคงปลอดภัย        

และการบริหารการใหบริการดิจิทัล 

2. จัดทําแผนการจัดทําระบบการบริหารความมั่นคงปลอดภัย           

และระบบการบริหารการใหบริการดิจิทัล 

3. กําหนดแผนการปรับปรุงระบบโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล

ใหสามารถทํางาน รองรับระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัย 

และระบบบริหารการใหบริการ 

4. ดําเนินการตามแผนฯ  ท่ีกําหนด 

5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบหลกั/ท่ีเกี่ยวของ 

• ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

 

1. กรมบังคับคดีมรีะบบบริหาร

ความมั่นคงปลอดภัยและ

การใหบริการดิจิทัล 

ตามมาตรฐานสากล        

2. ผลการประเมินดานระบบ

บริหารความมั่นคงปลอดภัย

และระบบบริการดิจิทัล            
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บทท่ี 5 แผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยดิีจิทัลกรมบังคับคดี 

ตาราง 5.1-1 แผนงานตามรายยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนการปฏิบัติงานและการใหบริการท่ัวถึง ม่ันคง และปลอดภัย (ตอ) 

 
  

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานสนบัสนนุการปฏิบัติงานและการใหบริการท่ัวถึง มั่นคง และปลอดภัย 

กลยุทธท่ี 2 : สรางความนาเชื่อถือดานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 
แผนงานท่ี 2 : ปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือรองรับการมุงสูการเปนองคกรดิจิทัล 

วัตถุประสงค : เพ่ือปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัยโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมบังคบัคดี เพ่ือรองรับการมุงสูการเปนองคกรดิจิทัล 

กิจกรรม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ        

และท่ีเกี่ยวของ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. กรมบังคับคดี สํารวจ และศึกษาสถานภาพปจจุบันและความตองการ

ปรับปรุง ระบบความมั่นคงปลอดภัยโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยี

ดิจิทัล  

2. กรมบังคับคดีจัดทําแผนการปรับปรุง ระบบความมั่นคงปลอดภัย

โครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล  ของกรมบังคับคดี 

3. ปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัยโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยี

ดิจิทัลตามแผนท่ีจัดทําไว 

4. ดําเนินการตามแผนฯ ท่ีกําหนด 

5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบหลกั/ท่ีเกี่ยวของ 

• ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

ลดจํานวนเหตุการณท่ีมีการบุก

รุก ถึ งความมั่ น ค งปลอดภั ย 

ของกรมบังคับคดี 
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บทท่ี 5 แผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยดิีจิทัลกรมบังคับคดี 

ตาราง 5.1-2 แผนงานตามรายยุทธศาสตรท่ี 2 เสริมสรางมาตรฐานและผลักดันการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือขับเคล่ือนกรมบังคับคดี 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : เสริมสรางมาตรฐานและผลักดันการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือขับเคลื่อนกรมบังคับคดี 

กลยุทธท่ี 1 : ผลักดันนโยบายการจัดทํามาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
แผนงานท่ี 1: พัฒนาและปรับปรงุ กฎ ระเบียบ นโยบาย ขอบังคับ และแนวปฏิบัติ ใหเอ้ือตอการปฏบัิติงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมบังคับคด ี

วัตถุประสงค : เพ่ือใหมีกฎ ระเบียบ นโยบาย ขอบังคับ และแนวปฏิบัติท่ีรองรับและเอ้ือตอการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี  

กิจกรรม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ        

และท่ีเกี่ยวของ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. ศึกษาขอจํากัดอันเน่ืองมาจากกฎ ระเบียบ นโยบาย ขอบังคับ รวมถึง 

พ.ร.บ. และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี

ดิจิทัลของกรมบังคับคดี 

2. ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงแกไข นโยบาย กฎระเบียบ ขอบังคับ  

และแนวปฏิบัติใหเอ้ือตอการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี อาทิ 

- นโยบายผลักดันการใชระบบประชุมทางไกลและการใชระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับการปฏิบัติงาน 

- นโยบายผลักดันใหใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยไมมีการ

ใชกระดาษ (Paperless) 

- นโยบายสงเสริมการทําธุรกรรมการชําระเงินดวยอิเล็กทรอนิกส           

ต าม น โย บ าย ก าร ชํ า ระ เงิน อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส แ ห งช าติ                          

(National e-Payment) 

- กฎระเบียบในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสวนราชการ 

ในสังกัดกรมบังคับคดี 

3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

หนวยงาน                           

ท่ีรับผิดชอบหลกั/เกี่ยวของ 

• ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร 

• กองพัฒนาระบบการบังคับ

คดีและประเมินราคาทรัพย 

• หนวยงานในสังกัดกรม

บังคับคดี 

มี กฎ  ระเบี ยบ  น โยบาย 

ขอบังคับ และแนวปฏิบัติ  

ท่ี เอ้ื อต อการปฏิ บั ติ งาน 

ดานเทคโนโลยีดิจิทัล  
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บทท่ี 5 แผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยดิีจิทัลกรมบังคับคดี 

ตาราง 5.1-2 แผนงานตามรายยุทธศาสตรท่ี 2 เสริมสรางมาตรฐานและผลักดันการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือขับเคล่ือนกรมบังคับคด ี(ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : เสริมสรางมาตรฐานและผลักดันการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือขับเคลื่อนกรมบังคับคดี 

กลยุทธท่ี 1 : ผลักดันนโยบายการจัดทํามาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
แผนงานท่ี 2 : จัดทําและรวบรวมองคความรูดานกฎหมาย ดานการบังคับคดี เพ่ือการบริการดิจิทัลแกประชาชน 

วัตถุประสงค : เพ่ือรวบรวม วิเคราะห และจัดทําองคความรูดานกฎหมาย ดานการบังคับคดีของกรมบังคับคดี โดยเปนองคความรูตั้งตนสําหรับพัฒนาสื่อดิจิทัลเพ่ือเผยแพรแกประชาชนตอไป 

กิจกรรม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ        

และท่ีเกี่ยวของ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 2565 

ระยะท่ี 1 จัดต้ังคณะกรรมการและหารือ 

1. ห น วย งาน ใน สั ง กั ด ก รม บั งคั บ ค ดี  คั ด เลื อ ก ตั วแ ท น จ าก 

ทุกหนวยงาน เพ่ือจัดตั้งคณะทํางานโดยการปฏิบัติงานตองมีความ

สอดคลองกับแผนงาน อาทิ เจาหนาท่ีธุรการ นิติกร นักวิชาการเงิน

และบัญชี นักวิเคราะหนโยบายและแผนของทุกหนวยงาน 

ระยะท่ี 2 ดําเนินการรวบรวมจัดทําองคความรูดานกฎหมาย และ

ดานการบังคับคดีของกรมบังคับคดี 

2. คณะทํางานรวบรวมกฎหมาย และกระบวนการปฏิบัติงานของทุก

หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี เพ่ือจัดทําเปนองคความรูดาน

กฎหมาย และดานการบังคับคดี 

หนวยงาน                           

ท่ีรับผิดชอบหลกั/เกี่ยวของ 

• กองพัฒนาระบบการบังคับ

คดีและประเมินราคาทรัพย 

• ผูแทนจากทุกหนวยงานใน

สังกัดกรมบังคับคด ี

จํานวนองคความรูดานกฎหมาย  

ท่ีไดรวบรวม วิเคราะห และจัดทํา        

 

     

                           หนา 5-11 



บทท่ี 5 แผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยดิีจิทัลกรมบังคับคดี 

ตาราง 5.1-2 แผนงานตามรายยุทธศาสตรท่ี 2 เสริมสรางมาตรฐานและผลักดันการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือขับเคล่ือนกรมบังคับคด ี(ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : เสริมสรางมาตรฐานและผลักดันการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือขับเคลื่อนกรมบังคับคดี 

กลยุทธท่ี 1 : ผลักดันนโยบายการจัดทํามาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงานท่ี 3 : จัดทํามาตรฐานการจัดเก็บและรูปแบบขอมลูดิจิทัล (Data Standard) กรมบังคับคด ี

วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือจัดทํามาตรฐานการจัดเก็บและรูปแบบขอมูลดิจิทัล (Data Standard) กรมบังคับคดี 

2. เพ่ือรองรับการบูรณาการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี 

กิจกรรม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ        

และท่ีเกี่ยวของ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. ศึกษา วิเคราะห และออกแบบมาตรฐานการจัดเก็บและรูปแบบ

ขอมูลดิจิทัล (Data Standard) ของกรมบังคับคดี 

2. นํามาตรฐานการจัด เก็บและรูปแบบขอมูลดิจิ ทัล (Data 

Standard) ไปใชงาน 

3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

หนวยงาน                              

ท่ีรับผิดชอบหลกั /ท่ีเกี่ยวของ 

• ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร 

• หนวยงานในสังกัดกรมบังคับ

คด ี

มีมาตรฐานการจัดเก็บและรูปแบบ

ขอมูลดิจิทัล (Data Standard)  
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บทท่ี 5 แผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยดิีจิทัลกรมบังคับคดี 

ตาราง 5.1-2 แผนงานตามรายยุทธศาสตรท่ี 2 เสริมสรางมาตรฐานและผลักดันการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือขับเคล่ือนกรมบังคับคด ี(ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : เสริมสรางมาตรฐานและผลักดันการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือขับเคลื่อนกรมบังคับคดี 

กลยุทธท่ี 1 : ผลักดันนโยบายการจัดทํามาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
แผนงานท่ี 4 : ผลักดันการปฏิบัตงิานและการบริการดานเทคโนโลยดีิจิทัลท่ีเปนมาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค : เพ่ือใหกรมบังคับคดีมีมาตรฐานการปฏิบัติงานและการบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเปนมาตรฐานสากล 

กิจกรรม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ        

และท่ีเกี่ยวของ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. ศึกษา มาตรฐานการปฏิบัติงานและการบริการขอมูลดิจิทัล  

ตามมาตรฐานระดับสากล อาทิ มาตรฐานสากลของ ITIL  

และ ISO20000 

2. คัดเลือกและกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีท่ีจะ

นํามาจัดทํามาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

3. ปฏิบัติงานและบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 

4. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

หนวยงาน                            

ท่ีรับผิดชอบหลัก/ ท่ีเกี่ยวของ 

• ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร  

มกีารปฏิบัติงานและการบริการ 

ด าน เท ค โน โลยี ดิ จิ ทั ล ต าม

มาตรฐานสากล 
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บทท่ี 5 แผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยดิีจิทัลกรมบังคับคดี 

ตาราง 5.1-2 แผนงานตามรายยุทธศาสตรท่ี 2 เสริมสรางมาตรฐานและผลักดันการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือขับเคล่ือนกรมบังคับคด ี(ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : เสริมสรางมาตรฐานและผลักดันการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือขับเคลื่อนกรมบังคับคดี 

กลยุทธท่ี 1 : ผลักดันนโยบายการจัดทํามาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
แผนงานท่ี 5 : ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานระบบรองรับ Digital ID 

วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือปรับปรุงระบบรองรับมาตรฐาน Digital ID 

2. เพ่ือใหสามารถใชระบบ Digital ID ไปสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

กิจกรรม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ        

และท่ีเกี่ยวของ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. ศึกษา วิเคราะห มาตรฐาน Digital ID ท่ีเก่ียวของกับตรวจสอบ 

ยืนยันตัวบุคคล 

2. ออกแบบและปรับปรุงระบบใหรองรับมาตรฐาน Digital ID  

3. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลกั 

• ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร 

• กองพัฒนาระบบการบังคับ

คดีและประเมินราคาทรัพย 

 

มี ร ะ บ บ ท่ี ส า ม า ร ถ

เ ช่ื อ ม โย ง ม า ต ร ฐ า น 

Digital ID ในการยืนยัน

ตัวบุคคล 
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บทท่ี 5 แผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยดิีจิทัลกรมบังคับคดี 

ตาราง 5.1-2 แผนงานตามรายยุทธศาสตรท่ี 2 เสริมสรางมาตรฐานและผลักดันการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือขับเคล่ือนกรมบังคับคดี (ตอ) 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : เสริมสรางมาตรฐานและผลักดันการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือขับเคลื่อนกรมบังคับคดี 

กลยุทธท่ี 2 : เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
แผนงานท่ี 1 : ศึกษาและจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี 

วัตถุประสงค :  เพ่ือปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคด ีใหสอดคลองกับนโยบายภาครัฐ 

กิจกรรม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ        

และท่ีเกี่ยวของ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 2565 

จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี พ.ศ. 2566-2570 

1. วิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลก 

กรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565 

2. ศึกษา วิเคราะห ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ีเก่ียวของ   

3. ออกแบบสถาปตยกรรมดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

4. กําหนดแผนงานและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 

5. จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 

หนวยงาน                             

ท่ีรับผิดชอบหลกั /ท่ีเกี่ยวของ 

• ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร 

1. กรมบังคับคดีมีแผนปฏิบัติ

การดิจิทัล พ.ศ.2566-2570 
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บทท่ี 5 แผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยดิีจิทัลกรมบังคับคดี 

ตาราง 5.1-2 แผนงานตามรายยุทธศาสตรท่ี 2 เสริมสรางมาตรฐานและผลักดันการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือขับเคล่ือนกรมบังคับคดี (ตอ) 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : เสริมสรางมาตรฐานและผลักดันการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือขับเคลื่อนกรมบังคับคดี 

กลยุทธท่ี 2 : เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
แผนงานท่ี 2 : ศึกษาและจดัทําสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) ของหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคด ี

วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือจดัทําสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) ท่ีสอดคลองกับกรอบแนวทางการจดัทําสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) ของกรมบังคบัคด ี

2. เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) อยางตอเน่ือง 

กิจกรรม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ        

และท่ีเกี่ยวของ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี ศึกษา วิเคราะหภารกิจหลัก 

ฟงกชันงานหลัก และประเมินสถานภาพดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

2. ออกแบบสถาปตยกรรมองคกรปจจุบัน (As-Is) ของหนวยงานในสังกัด

กรมบังคับคดี โดยครอบคลุมสถาปตยกรรมดานธุรกิจ สถาปตยกรรม

ด านขอมู ล  สถาป ตยกรรมด านระบบสารสนเทศ และ

สถาปตยกรรมดานเทคโนโลยี 

3. ออกแบบสถาปตยกรรมองคกรอนาคต (To-Be) เพ่ือการบริการ 

ดานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยครอบคลุมสถาปตยกรรมดานธุรกิจ 

สถาปตยกรรมดานขอมูล สถาปตยกรรมดานระบบสารสนเทศ  

และสถาปตยกรรมดานเทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับกรอบแนวทาง 

การจั ดทํ าสถาป ตยกรรมองค ก รด าน เทค โน โลยี ดิ จิ ทั ล 

ของกรมบังคับคด ี

4. วิเคราะหเปรียบเทียบชองวาง (Gap Analysis) ระหวางสถาปตยกรรม

องคกรปจจุบัน และสถาปตยกรรมองคกรอนาคต 

หนวยงาน                                

ท่ีรับผิดชอบหลกั /ท่ีเกี่ยวของ 

• กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

• หนวยงานในสังกัดกรม

บังคับคดี 

มีสถาปตยกรรมองคกร เพ่ือการบริหาร

จัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
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บทท่ี 5 แผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยดิีจิทัลกรมบังคับคดี 

ตาราง 5.1-2 แผนงานตามรายยุทธศาสตรท่ี 2 เสริมสรางมาตรฐานและผลักดันการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือขับเคล่ือนกรมบังคับคดี (ตอ) 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : เสริมสรางมาตรฐานและผลักดันการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือขับเคลื่อนกรมบังคับคดี 

กลยุทธท่ี 2 : เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
แผนงานท่ี 2 : ศึกษาและจดัทําสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) ของหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคด ี

วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือจดัทําสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) ท่ีสอดคลองกับกรอบแนวทางการจดัทําสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) ของกรมบังคบัคด ี

2. เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) อยางตอเน่ือง 

กิจกรรม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ        

และท่ีเกี่ยวของ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 2565 

5. กําหนดแผนงานดานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

6. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
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บทท่ี 5 แผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยดิีจิทัลกรมบังคับคดี 

ตาราง 5.1-2 แผนงานตามรายยุทธศาสตรท่ี 2 เสริมสรางมาตรฐานและผลักดันการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือขับเคล่ือนกรมบังคับคดี (ตอ) 

 
  

ยุทธศาสตรท่ี 2 : เสริมสรางจัดทํามาตรฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือขับเคลื่อนกรมบังคับคดี 

กลยุทธท่ี 2 : เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
แผนงานท่ี 3 : เสรมิสรางการประยุกตใชและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยดีิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค : เพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรของสวนราชการในสังกัดกรมบังคับคดี ออกแบบ เสนอแนวความคิดสรางสรรคดานเทคโนโลยดีิจิทัล  

กิจกรรม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ           

และท่ีเกี่ยวของ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. ห น ว ย ง า น ใน สั ง กั ด ก ร ม บั งคั บ ค ดี จั ด กิ จ ก ร ร ม  

ให บุคลากรออกแบบ เสนอแนวความคิดสรางสรรค  

ดานเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ 

- จัดประกวดการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน 

(Algorithm Process) ของหนวยงานในสังกัดกรม

บังคับคดี 

- จัดประกวดนวัตกรรมการใหบริการประชาชน 

2. ประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติ บัตรใหแกผูชนะ 

การประกวด 

หนวยงาน                                  

ท่ีรับผิดชอบหลกัท่ีเกี่ยวของ 

• หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคด ี

มี การจั ดประกวดการออกแบบ

กระบวนการปฏิ บั ติ งาน หรือมี 

การจัดประกวดแขงขันการพัฒนา

นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 
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บทท่ี 5 แผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยดิีจิทัลกรมบังคับคดี 

ตาราง 5.1-3 แผนงานตามรายยุทธศาสตรท่ี 3 มุงสูการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการท่ีเปนเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : มุงสูการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการท่ีเปนเลิศ 

กลยุทธท่ี 1 : มุงสูการบริหารและการปฏิบัติงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
แผนงานท่ี 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการตดัสินใจของผูบริหาร 

วัตถุประสงค : เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการวางแผน ท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร 

กิจกรรม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ        

และท่ีเกี่ยวของ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. ศึกษา วิเคราะห ความตองการของผูบริหาร 

2. ออกแบบระบบสารสนเทศท่ีตอบสนองความตองการ             

และภารกิจหลักของผูบริหารกรมบังคับคดี 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับ

ผูบริหาร 

4. ทดสอบระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับ

ผูบริหาร 

5. จัดอบรมข้ันตอนและวิธีการใชงานของระบบสารสนเทศ

วิเคราะหตัดสินใจสําหรับผูบริหารของกรมบังคับคดี 

6. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

หนวยงาน                              

ท่ีรับผิดชอบหลกั /ท่ีเกี่ยวของ 

• ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร 

• กลุมงานนโยบายและแผน 

สํานักงานเลขานุการกรม 

1. จํานวนขอมูลในระบบสารสนเทศ 

ท่ี ส าม ารถ นํ าม าใช ส นั บ ส นุ น 

การตัดสินใจของผูบริหาร 

2. ความพึงพอใจในระบบสารสนเทศ 

ของผูบริหารกรมบังคับคดี 
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บทท่ี 5 แผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยดิีจิทัลกรมบังคับคดี 

 
 
ตาราง 5.1-3 แผนงานตามรายยุทธศาสตรท่ี 3 มุงสูการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการท่ีเปนเลิศ (ตอ) 

 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : มุงสูการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการท่ีเปนเลิศ 

กลยุทธท่ี 1  : มุงสูการบริหารและการปฏิบัติงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
แผนงานท่ี 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานในยุคดจิิทัล 

วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี  

2. เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัลของหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี 

กิจกรรม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ          

และท่ีเกี่ยวของ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. ศึกษา วิเคราะห ความตองการดานระบบสารสนเทศ 

ของบุคลากรในสังกัดกรมบังคับคดี  

2. ออกแบบระบบสารสนเทศท่ีรองรับการปฏิบัติงาน       

ตามภารกิจหลักของหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศ  

4. ทดสอบระบบสารสนเทศ 

5. จัดอบรมข้ันตอนและวิธีการใชงานของระบบสารสนเทศ 

6. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

หนวยงาน                                       

ท่ีรับผิดชอบหลักท่ีเกี่ยวของ 

• กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

• หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคด ี

• ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร 

 

1. จํานวนระบบสารสนเทศท่ีรองรับ      

การปฏิบัติงาน 

2. รอยละของจํานวนกระดาษท่ีลดลง

เทียบตอป 
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บทท่ี 5 แผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยดิีจิทัลกรมบังคับคดี 

ตาราง 5.1-3 แผนงานตามรายยุทธศาสตรท่ี 3 มุงสูการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการท่ีเปนเลิศ (ตอ) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : มุงสูการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการท่ีเปนเลิศ 

กลยุทธท่ี 1 : มุงสูการบริหารและการปฏิบัติงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
แผนงานท่ี 3 : พัฒนาระบบขอมลูเชิงวิเคราะหเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนกรมบังคับคด ี

วัตถุประสงค : เพ่ือพัฒนาระบบขอมูลเชิงวิเคราะหสาํหรับบุคลากรใชสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานในสังกัดกรมบังคบัคด ี

กิจกรรม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ        

และท่ีเกี่ยวของ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. ศึกษา วิเคราะห ความตองการดานขอมูลสําหรับการพัฒนา

ระบบขอมูลเชิงวิเคราะหสนับสนุนการตัดสินใจของหนวยงานใน

สังกัดกรมบังคับคดี 

2. ออกแบบระบบสารสนเทศขอมูลเชิงวิเคราะหของหนวยงาน

ในสังกัดกรมบังคับคดี อาทิ  

- ราคาประเมินทรัพยเปรียบเทียบกับราคาขายทรัพย 

และท่ีตั้งทรัพยท่ีขายไดในการประกาศขายครั้งแรก  

โดยนําขอมูลมาวิเคราะห เพ่ือนําไปใชในวางแผนการ

ขาย 

- ระยะเวลาการบังคับคดี เพ่ือวิเคราะหหาเหตุขัดของ 

ระยะเวลาท่ีมีปญหา ในการวางแผนปฏิบัติงาน 

3. พัฒนาระบบขอมูลเชิงวิเคราะหของหนวยงานในสังกัดกรม

บังคับคดี 

4. ทดสอบระบบขอมูลเชิงวิเคราะหของหนวยงานในสังกัดกรม

บังคับคดี 

5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

สวนราชการ                                  

ท่ีรับผิดชอบหลักท่ีเกี่ยวของ 

• หนวยงานในสังกัดกรมบังคับ

คด ี

1. จํานวนระบบขอมูลเชิงวิเคราะห 

2. ระดับความพึงพอใจของการใช         

ร ะ บ บ เ ชิ ง วิ เค ร า ะ ห  เ พ่ื อ

ปรับปรุงวางแผนการปฏิบัติงาน 

 

     

                           หนา 5-23 



บทท่ี 5 แผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยดิีจิทัลกรมบังคับคดี 

ตาราง 5.1-3 แผนงานตามรายยุทธศาสตรท่ี 3 มุงสูการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการท่ีเปนเลิศ (ตอ) 

 
  

ยุทธศาสตรท่ี 3 : มุงสูการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการท่ีเปนเลิศ 

กลยุทธท่ี 1  : มุงสูการบริหารและการปฏิบัติงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
แผนงานท่ี 4 : บูรณาการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนขอมลูดจิิทัลของกรมบังคับคดี 

วัตถุประสงค : เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศบูรณาการใหรองรับการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัลรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ           

และท่ีเกี่ยวของ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. ศึกษา วิเคราะหความตองการ ดานขอมูลดิจิทัล       

ของหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี          

2. วิเคราะหออกแบบระบบสารสนเทศท่ีตอบสนอง        

ตอความตองการ เพ่ือเช่ือมโยงนําเขาสู ระบบ

สารสนเทศ 

3. จัดหาเครื่องมือท่ีเหมาะสม เพ่ือบูรณาการเช่ือมโยง

แลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัล 

4. พัฒนาระบบสารสนเทศบูรณาการเช่ือมโยง

แลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัลของกรมบังคับคดี 

5. ทดสอบระบบบูรณาการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล

ดิจิทัลของกรมบังคับคดี 

6. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบหลักท่ีเกี่ยวของ 

• กองพัฒนาระบบการบังคับคดี

และประเมินราคาทรัพย 

• กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

• หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคด ี

• ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร 

 

 
 

 

 

 

 

1. จํานวนขอมูลท่ีเขารวมบูรณาการ

เช่ือมโยงแลกเปลี่ยนขอมลูดิจิทัล 

2. ระดับความพึงพอใจของผูใช 
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บทท่ี 5 แผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยดิีจิทัลกรมบังคับคดี 

ตาราง 5.1-3 แผนงานตามรายยุทธศาสตรท่ี 3 มุงสูการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการท่ีเปนเลิศ (ตอ) 

 
  

ยุทธศาสตรท่ี 3 : มุงสูการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการท่ีเปนเลิศ 
กลยุทธท่ี 2 : ยกระดับการใหบริการประชาชนดวยเทคโนโลยีดิจทัิล 

แผนงานท่ี 1 : พัฒนาบริการดิจิทัลสําหรับใหบริการประชาชน 

วัตถุประสงค : เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศใหบริการประชาชน ท่ีสะดวก และรวดเร็วในยุคดิจิทัล  

กิจกรรม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ           

และท่ีเกี่ยวของ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. ศึกษา วิเคราะหการบริการในปจจุบันของหนวยงานใน

สังกัดกรมบังคับคดี 

2. ศึกษาประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัยสําหรับ         

การบริการประชาชน 

- Mobile Web Application 

- Chat bot 

- Web Services 

3. ออกแบบระบบสารสนเทศบริการประชาชน              

4. พัฒนาระบบสารสนเทศการใหบรกิารท่ีสะดวก 

รวดเร็ว (Real-time) ดานบริการประชาชน 

5. ทดสอบระบบสารสนเทศบริการประชาชน 

6. เผยแพรประชาสัมพันธชองทางการใหบริการ           

ของหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคด ี

หนวยงาน                                

ท่ีรับผิดชอบหลักท่ีเกี่ยวของ 

• ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร 

• หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคด ี

1. มีระบบ Mobile Web 

Application ใหบริการประชาชน 

2. มีระบบ Chat bot ใหบริการ

ประชาชน 

3. มีระบบ Web Services 

ใหบริการประชน 

 

 

     

                        หนา 5-24 



บทท่ี 5 แผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยดิีจิทัลกรมบังคับคดี 

ตาราง 5.1-4 แผนงานตามรายยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาบุคลากรเขาสูยุคดิจิทัล 

หมายเหตุ : ผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หมายถงึ บคุลากรในสังกัดกรมบังคับคดี ที่ทาํหนาที่ควบคุม กาํกบัการทาํงานของหนวยงานใหเปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตร อาท ิผูอาํนวยการสวน/สํานกั/กอง/ศูนย 

  

ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาบุคลากรเขาสูยุคดิจิทัล 

กลยุทธท่ี 1 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมเขาสูยุคดิจิทัล 
แผนงานท่ี 1 : พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานในสังกัด                               

วัตถุประสงค : เพ่ือพัฒนาผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีทักษะบริหารจัดการงานดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ             

และท่ีเกี่ยวของ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. ศึกษา วิเคราะหหลักสูตรท่ีเหมาะสมสําหรับผูบริหารดาน

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร อาทิ 

- การจัดการเชิงกลยุทธดานสารสนเทศ 

- เทคโนโลยีใหมสําหรับการจัดการขอมูล 

- การรักษาความปลอดภั ยระบบสารสนเทศ 

และการจัดการ 

- การกํ ากั บดู แลโครงการระบบสารสนเทศ 

และการจัดการระบบกระบวนการ 

- การจัดการดานการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 

- การฝกอบรมผูนําสําหรับจัดการระบบขอมูล

สารสนเทศ 

2. ดําเนินการฝกอบรม  

3. ทบทวนหลักสูตรสําหรับผูบริหารดานเทคโนโลยี     

สารสนเทศและการสื่อสารทุกป 

หนวยงาน                                

ท่ีรับผิดชอบหลักท่ีเกี่ยวของ 

• หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคด ี

 

จํานวนผูบริหารดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเขารวม

การฝกอบรม 

     

                        หนา 5-25 



บทท่ี 5 แผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยดิีจิทัลกรมบังคับคดี 

ตาราง 5.1-4 แผนงานตามรายยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาบุคลากรเขาสูยุคดิจิทัล (ตอ) 

หมายเหตุ : ผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หมายถงึ บคุลากรในสังกัดกรมบังคับคดี ที่ทาํหนาที่ควบคุม กาํกบัการทาํงานของหนวยงานใหเปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตร อาท ิผูอาํนวยการสวน/สํานกั/กอง/ศูนย 

  

ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาบุคลากรเขาสูยุคดิจิทัล 

กลยุทธท่ี 1 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมเขาสูยุคดิจิทัล 
แผนงานท่ี 2 : พัฒนาศักยภาพของผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

วัตถุประสงค :  

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสวนราชการในสังกัดกรมบังคับคดี  

2. เพ่ือเสริมสรางความรู ทักษะเพ่ิมเติมจากสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับวิชาชีพ 

กิจกรรม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ           

และท่ีเกี่ยวของ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. ศึกษา วิเคราะหหลักสูตรอบรม ระดับผูบริหาร อาทิ 

- หลักสูตรการคิดวิเคราะหและมองภาพองครวม  

- หลักสูตรการตัดสินใจและแกปญหาอยางเปนระบบ 

- หลักสูตรการใหคําปรึกษา 

2. ดําเนินการฝกอบรม 

3. ทบทวนหลักสูตรสําหรับผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารทุกป 

หนวยงาน                               

ท่ีรับผิดชอบหลักท่ีเกี่ยวของ 

• หนวยงานในสังกัดกรม

บังคับคดี 

 

จํ านวนผู บริหารด าน เทคโน โลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเขารวม

การฝกอบรม 
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บทท่ี 5 แผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยดิีจิทัลกรมบังคับคดี 

ตาราง 5.1-4 แผนงานตามรายยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาบุคลากรเขาสูยุคดิจิทัล (ตอ) 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาบุคลากรเขาสูยุคดิจิทัล 

กลยุทธท่ี 1 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมเขาสูยุคดิจิทัล 
แผนงานท่ี 3 : พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับบุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศของหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคด ี

วัตถุประสงค :  เพ่ือพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีทักษะความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองทันตอการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลย ี

กิจกรรม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ           

และท่ีเกี่ยวของ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. ประเมินทักษะตนเอง (Self-Assessment) ของบุคลากร

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. วิเคราะหจากการประเมินขางตนมาจัดทําแผนฝกอบรม 

ใหเหมาะสมกับรายบุคคล หรือเฉพาะกลุมบุคคล อาทิ 

หลักสูตร อาทิ  

- หลักสูตรความรูเรื่องการบริหาร ICT ท้ังยุทธศาสตร 

Solution Management, Staff Management 

และ Quality Management  

- หลักสูตรความรูเรื่องกฎระเบียบและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ (Legal and Ethical Issues) การพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (System Development 

Process and Methods)  

- หลักสูตรการบริหารขอมูลและฐานขอมูล (Data 

Management and Databases)  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลกั 

• สถาบันวิชาชีพการบังคับคดี

แพงและคดลีมละลาย 

 

1.  จํานวนบุคลากรด าน เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของ

กรมบังคับคดีเขารวมการฝกอบรม 

2. จํานวนบุคลากรด าน เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของ

กรม บั งคั บ คดี ผ าน เกณ ฑ การ

ประเมินสมรรถนะในหลักสูตร

คอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 
 

     

                        หนา 5-27 



บทท่ี 5 แผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยดิีจิทัลกรมบังคับคดี 

ตาราง 5.1-4 แผนงานตามรายยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาบุคลากรเขาสูยุคดิจิทัล (ตอ) 

หมายเหตุ: 1) รายละเอยีดหลักสูตรสําหรับพัฒนาทักษะบุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารระบุใน บทที ่7 

 2) บุคลากรทั่วไปสามารถนําหลักสตูรคอมพิวเตอรพ้ืนฐานมาพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได 

 3) เกณฑการประเมินสมรรถนะอางอิงตามระดับความชาํนาญในแผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 

  

ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาบุคลากรเขาสูยุคดิจิทัล 

กลยุทธท่ี 1 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมเขาสูยุคดิจิทัล 
แผนงานท่ี 3 : พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับบุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยตุิธรรม (ตอ) 

วัตถุประสงค :  เพ่ือพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีทักษะความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองทันตอการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลย ี

กิจกรรม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ           

และท่ีเกี่ยวของ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 2565 

- หลักสูตรคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน ประกอบดวย 

หลักสูตรดานการสื่อสาร โปรแกรมประมวลผลคํา  

โปรแกรมแผนตารางทําการ โปรแกรมการนําเสนอ การใช

อินเทอรเน็ตและการคนหาขอมูล 

3. ดําเนินการฝกอบรม 

4. ติดตามและประเมินผลบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารรายบุคคลหลังจากเขารวมการฝกอบรม 
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บทท่ี 5 แผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยดิีจิทัลกรมบังคับคดี 

ตาราง 5.1-4 แผนงานตามรายยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาบุคลากรเขาสูยุคดิจิทัล (ตอ) 

  

ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาบุคลากรเขาสูยุคดิจิทัล 

กลยุทธท่ี 1 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมเขาสูยุคดิจิทัล 
แผนงานท่ี 4 : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  

วัตถุประสงค : เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสริมสรางความรู ทักษะเพ่ิมเติมจากสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับวิชาชีพ 

กิจกรรม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ           

และท่ีเกี่ยวของ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. วิเคราะหผลประเมินขางตนและจัดฝกอบรมใหเหมาะสม 

กับรายบุคคล หรือเฉพาะกลุมบุคคล อาทิ 

- การบริหารจัดการโครงการสําหรับผูปฏิบัติงาน (Project 

Management)  

- หลักสูตรมาตรฐานการใหบริการ IT (ISO20000 หรือ ITIL) 

- หลักสูตรการบริหารการจัดซื้อจัดจาง (IT Procurement) 

และการบริหาร Outsourcing      

- การบริหารจัดการโครงการสําหรับหัวหนางาน (Project 

Management) 

2. ดําเนินการฝกอบรม 

3. ทบทวนหลักสูตรสําหรับพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุกป 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลกั  

• สถาบันวิชาชีพการบังคับคดี

แพงและคดลีมละลาย 

 

จํ านวนบุ คลากรด านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่ อสารของ 

กรมบังคับคดีเขารวมการฝกอบรม  
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บทท่ี 5 แผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยดิีจิทัลกรมบังคับคดี 

ตาราง 5.1-4 แผนงานตามรายยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาบุคลากรเขาสูยุคดิจิทัล (ตอ) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาบุคลากรเขาสูยุคดิจิทัล 

กลยุทธท่ี 1 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมเขาสูยุคดิจิทัล 
แผนงานท่ี 5 : เสรมิสรางความสมัพันธและแลกเปลีย่นประสบการณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

วัตถุประสงค : เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธและแลกเปลีย่นประสบการณดานเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรกรมบังคับคด ี

กิจกรรม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ             

และท่ีเกี่ยวของ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. จัดทําแผนการเสริมสรางความสัมพันธบุคลากร 

2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณดานเทคโนโลยีดิจิทัล  

หรือเชิญผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีดิจิทัลมาเผยแพร

ความรู  

3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

หนวยงาน                               

ท่ีรับผิดชอบหลกั/ ท่ีเกี่ยวของ 

• ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร 

 มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร รม เส ริ ม ส ร า ง

ความสั ม พั น ธ และแลก เป ลี่ ย น

ประสบการณดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
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บทท่ี 5 แผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยดิีจิทัลกรมบังคับคดี 

ตาราง 5.1-4 แผนงานตามรายยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาบุคลากรเขาสูยุคดิจิทัล (ตอ) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาบุคลากรเขาสูยุคดิจิทัล 

กลยุทธท่ี 1 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมเขาสูยุคดิจิทัล 
แผนงานท่ี 6 : พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับผูบริหารกรมบังคับคด ี

วัตถุประสงค : เพ่ือเพ่ิมทักษะในการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาวางแผนปรับใชกับกระบวนการบังคับคด ี

กิจกรรม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ             

และท่ีเกี่ยวของ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. จัดทําแผนการฝกอบรมผูบริหารกรมบังคับคดี  

ห ลั ก สู ต ร  “ก า รป รั บ เป ลี่ ย น ก ร ะ บ วน งาน สู ร ะ บ บ

อิเล็กทรอนิกส” ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน 

และรูปแบบเอกสาร 

หลักสูตร “การนําเทคโนโลยีมาปรับใชในการปฏิบัติงานให

เกิดประสิทธิภาพอยางแทจริง” 

2. ดําเนินการฝกอบรม 

3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

หนวยงาน                               

ท่ีรับผิดชอบหลกั/ ท่ีเกี่ยวของ 

• สถาบันวิชาชีพดานการบังคับ

คดีแพงและคดีลมละลาย 

• ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร 

 ผูบริหารกรมบังคับคดีสามารถ

วิเคราะห  วางแผนปรับ เปลี่ ยน

กระบวนงานไปสูกระบวนงานดิจิทัล

อยางแทจริง 
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บทท่ี 5 แผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยดิีจิทัลกรมบังคับคดี 

ตาราง 5.1-4 แผนงานตามรายยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาบุคลากรเขาสูยุคดิจิทัล (ตอ) 

  
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาบุคลากรเขาสูยุคดิจิทัล 

กลยุทธท่ี 1 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมเขาสูยุคดิจิทัล 
แผนงานท่ี 6 : พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับบุคลากรกรมบังคับคดี 

วัตถุประสงค : เพ่ือเพ่ิมทักษะในการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกตใชกับกระบวนการบังคับคด ี

กิจกรรม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ             

และท่ีเกี่ยวของ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. จัดทําแผนการฝกอบรมบุคลากรกรมบังคับคดี  

หลักสูตร “การประยุกตใชระบบเทคโนลีสารสนเทศเพ่ือการ

ปฏิบัติงาน”  

หลักสูตร “โปรแกรมสํานักงานเพ่ือการปฏิบัติงาน” 

ห ลั ก สู ต ร  “ก า รป รั บ เป ลี่ ย น ก ร ะ บ วน งาน สู ร ะ บ บ

อิเล็กทรอนิกส” 

2. ดําเนินการฝกอบรม 

3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

หนวยงาน                               

ท่ีรับผิดชอบหลกั/ ท่ีเกี่ยวของ 

• สถาบันวิชาชีพดานการบังคับ

คดีแพงและคดีลมละลาย 

• ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร 

 บุคลากรกรมบังคับคดีสามารถ

ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

นําไปสูการปรับเปลี่ยนกระบวนงาน

ไปสูกระบวนงานดิจิทัลอยางแทจริง 
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โครงการดานการบูรณาการเพ่ือการบรกิารในภาพรวม 

ของกรมบังคับคดี 
 

การใชงานขอมูลของหนวยงานตาง ๆ จําเปนจะตองมีการกําหนดรูปแบบ เพ่ือใหมีมาตรฐานใน 

การใชขอมูลรวมกัน เพ่ือเปนการบูรณาการ ลดความซํ้าซอนของขอมูล ประหยัดงบประมาณในการดําเนินงาน

บางกิจกรรม  ดังนั้น กรมบังคับคดีจึงไดจัดทําในรูปแบบโครงการดานการบูรณาการเพ่ือการบริการในภาพรวม

ของกรมบังคับคดี มีรายละเอียดดังนี้ ลําดับความสําคัญของโครงการ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ 

กลุ ม เป าหมาย กิจกรรมหลั ก/ข้ั นตอน  ตั วชี้ วั ดความสํ าเร็จของโครงการ ประโยชน ท่ี จะได รับ  

และผูรับผิดชอบหลัก/หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

6.1 การใชงานขอมูลและแนวทางการบริหารจัดการการบูรณาการขอมูลในภาพรวม 

 ผ ล สํ า ร ว จ ก า ร ใช ง า น ด า น ข อ มู ล ข อ ง ก ร ม บั ง คั บ ค ดี  แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 

เรื่องบูรณาการขอมูลในภาพรวม เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรกรมบังคับคดี โดยขอมูลท่ีนํามา

บูรณาการ หมายรวมถึง ขอมูลทั้งหมดที่ใชในระบบสารสนเทศของกรมบังคับคดีที่ไดจากการเก็บรวมรวม

ขอมูลจากกรรมวิธีตาง ๆ อาทิ การสัมภาษณ การสํารวจ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมอง 

และรับฟงความคิดเห็น การตอบแบบสอบถาม รวมถึงการศึกษาขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของ  

 

6.1.1 การใชงานขอมูล 

การใชงานขอมูลของกรมบังคับคดี ไดจากการสัมภาษณผูบริหารระดับสูง การแจก

แบบสอบถาม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมสมองและรับฟงความคิดเห็นของหนวยงานในสังกัด 

กรมบังคับคดี  การสํารวจสถานภาพการใชงาน และความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถแบงได 2 

สวน คือ การใชงานขอมูลจากหนวยงานภายในสังกัดกรมบังคับคดี และการใชงานขอมูลจากหนวยงาน

ภายนอกกรมบังคับคดี มีรายละเอียดดังนี้ 
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บทท่ี 6 โครงการดานการบูรณาการเพ่ือการบริการในภาพรวมของกรมบงัคับคดี 

ตาราง 6.1-1 การใชงานขอมูลจากหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี 

 หนวยงานในสังกัด 

กรมบังคับคดี 

กลุมขอมูล/แหลงขอมูล 

กองบริหาร 

ทรัพยากร

บุคคล 

กองบริหาร

การคลัง 

หนวยงานที่

ปฏิบัติงาน

ดานการ

บังคับคดี

แพง 

หนวยงาน

ที่

ปฏิบัติงาน

ดานการ

บังคับคดี

ลมละลาย 

หนวยงานที่

ปฏิบัติงาน

ดานการฟนฟู

กิจการของ

ลูกหน้ี 

สํานักงาน

เลขานุการ

กรม 

กลุมพัฒนา

ระบบบริหาร 

ศูนย

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

และการ

สื่อสาร 

กองพัฒนา

ระบบการ

บังคับคดี

และประเมิน

ราคาทรัพย 

สํานักผูตรวจ

ราชการกรม 

1. ขอมูลทรัพยากรบุคคล C U U U U U U U U U 

2. ขอมูลแผนงานโครงการ U U U U U C U U U U 

3. ขอมูลการใชจายเงินงบประมาณและ 

เงินนอกงบประมาณ 
U C U U U C U U U U 

4. ขอมูลการปฏิบัติงานดานการบังคบัคดีแพง U U C U U U U U U U 

5. ขอมูลการปฏิบัติงานดานการบังคบัคดีลมละลาย U U U C U U U U U U 

6. ขอมูลการปฏิบัติงานดานการฟนฟูกิจการของ 

 ลูกหน้ี 
U U U U C U U U U U 

7. ขอมูลการวางทรัพย U U C U U U U U U U 
8. ขอมูลการประเมินราคาทรัพย U U C C U U U U C U 

9. ขอมูล Workload การปฏิบัติงาน C U U U U U U C U U 

10. ระบบคลังขอมูลคดีแพง U U C U U U U C U U 
11.  ระบบแลกเปลี่ยนขอมลูภาครัฐ   C C  U     

12.  ระบบควบคุมพัสดุครุภณัฑ  C    U  U   

13. ขอมูลตัวช้ีวัดกรมบังคับคด ี U U U U U U C U U U 
หมายเหต:ุ  C หมายถึง   หนวยงานผูสราง/บันทึกขอมลู 

  U หมายถึง   หนวยงานผูใชขอมูลซ่ึงปจจบุันมีการเชื่อมโยงขอมูลแลว 
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ตาราง 6.1-2 การใชงานขอมูลจากหนวยงานภายนอกกรมบังคับคดี 

  หนวยงานในสังกัด 

กรมบังคับคดี 

กลุมขอมูล/แหลงขอมูล 

กองบริหาร 

ทรัพยากร

บุคคล 

กองบริหาร

การคลัง 

หนวยงานที่

ปฏิบัติงาน

ดานการ

บังคับคดี

แพง 

หนวยงาน

ที่

ปฏิบัติงาน

ดานการ

บังคับคดี

ลมละลาย 

หนวยงานที่

ปฏิบัติงาน

ดานการฟนฟู

กิจการของ

ลูกหน้ี 

สํานักงาน

เลขานุการ

กรม 

กลุมพัฒนา

ระบบบริหาร 

ศูนย

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

และการ

สื่อสาร 

กองพัฒนา

ระบบการ

บังคับคดี

และประเมิน

ราคาทรัพย 

สํานักผูตรวจ

ราชการกรม 

1. ขอมูลพันธบัตร : ธนาคารแหงประเทศไทย    U       

2. ขอมูลทะเบียนราษฎร : กรมการปกครอง U  U U U U  U   

3. ขอมูลทะเบียนเครื่องจักร : กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม 
   U       

4. ขอมูลหมายบังคับคดี : ศาลยุติธรรม   U        

5. ขอมูลทะเบียนนิติบุคคล : กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา 
  U U       

6. ขอมูลหลักประกันทางธุรกิจ :  

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
  U U       

7. ขอมูลการเสียภาษี : กรมสรรพากร    U       

 

 

 

 
หมายเหต:ุ  C หมายถึง   หนวยงานผูสราง/บันทึกขอมลู 

 U หมายถึง   หนวยงานผูใชขอมูลซ่ึงปจจบุันมีการเชื่อมโยงขอมูลแลว
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6.1.2 แนวทางการบริหารจัดการการบูรณาการขอมูลในภาพรวม 

แนวทางการบริหารจัดการการบูรณาการขอมูลในภาพรวม สามารถกําหนดมาตรฐานในการ

แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภายในสังกัดกรมบังคับคดีและหนวยงานภายนอกสังกัดกรม

บังคับคดี เพ่ือใหสอดรับกับการใชงานของกรมบังคับคดีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด รายละเอียด ดังภาพ 6.1-1 

 

 
ภาพ 6.1-1 แสดงรายละเอียดการกําหนดการเช่ือมโยงขอมูลระหวางกัน 

 

ในการวิเคราะหและออกแบบแนวทางการเชื่อมโยงขอมูลของกรมบังคับคดี จะคํานึงถึงผูมีสวนเก่ียวของ 

ประกอบดวย 4 ฝาย คือ ประชาชน ผูบริหารระดับสูงของกรมบังคับคดี หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี ไดแก 

หนวยงานท่ีปฏิบัติงานดานการบังคับคดีแพง หนวยงานท่ีปฏิบัติงานดานการบังคับคดีลมละลาย หนวยงานท่ี

ปฏิบัติงานดานการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย กองบริหาร

ทรัพยากรบุ คคล สํ านั กงานเลขานุ การกรม สํ านั กงานผู ตรวจราชการกรม กองบริหารการคลั ง   

หนวยงานภายนอกสังกัดกรมบังคับคดี อาทิ กรมการปกครอง กรมการขนสงทางบก ศาลยุติธรรม หนวยงานทาง

ทะเบียน  

 ท้ังนี้ การบูรณาการขอมูลของกรมบังคับคดีควรคํานึงถึงมาตรฐานดานการเชื่อมโยงขอมูล อาทิ 

Enterprise Service Bus (ESB) เพื ่อใหการบูรณาการขอมูลดังกลาว สามารถบูรณาการขอมูลที่มาจาก 

Platform ท่ีหลากหลาย ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเชื่อมโยงถึงกัน และสามารถตอบสนองความตองการ
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ของกรมบังคับคดีและหนวยงานท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้  ความม่ันคงปลอดภัย 

ของขอมูลนับเปนปจจัยหลักท่ีกรมบังคับคดีควรมุงเนนใหรองรับกับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย 

ของขอมูล เพื ่อเปนการกําหนดสิทธิ ์การเขาถึงขอมูล รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของเครือขาย  

โดยใช VPN ควรมีการเขารหัส และถอดรหัสขอมูลบนคอมพิวเตอร การออกแบบระบบบริการขอมูล 

ผานแมขาย SSL Server การออกแบบระบบผานระบบ CA (Certificate Authority) เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย

ในการสื่อสาร หรือสงขอมูลบนเครือขายอินเทอรเน็ต ตลอดจนการอางอิงมาตรฐานการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัย ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 17799 ฉบับประเทศไทย โดยมุงเนนการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

ใหกับระบบสารสนเทศ และใชเปนมาตรฐานอางอิงเพื่อเปนแนวทางในการเสริมสรางความม่ันคงปลอดภัย

ใหกับกรมบังคับคดี 

 

6.2 โครงการดานการบูรณาการเพ่ือบริการในภาพรวมของกรมบังคับคดี 

รายละเอียดโครงการดานการบูรณาการเพ่ือบริการในภาพรวมของกรมบังคับคดี ประกอบดวย  ลําดับ

ความสําคัญของโครงการ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ กลุมเปาหมาย กิจกรรมหลัก/ข้ันตอน ตัวชี้วัด

ความสําเร็จของโครงการ ประโยชนท่ีจะไดรับ และผูรับผิดชอบหลัก/หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 : ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนการปฏิบัติงานและการใหบริการท่ัวถึง มัน่คง และปลอดภัย 

กลยุทธท่ี 1: พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อยกระดับการใหบริการ 

แผนงานท่ี 1: ปรัปปรุง Data Center กรมบังคับคดี 

ลําดับความสําคัญ

ของโครงการ 
โครงการ  วัตถุประสงค 

งบประมาณ (บาท/ป พ.ศ.) 
งบประมาณ

โดยรวม 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย กิจกรรมหลัก/ข้ันตอน ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ ประโยชนท่ีจะไดรับ 
ผูรับผิดชอบหลัก/

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการบํารุงรักษาหอง Data 

Center กรมบังคับคดี 

เพ่ือใหการใชงานระบบคอมพิวเตอรของกรม

บังคับคดีและหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี

สามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง และมี

ประสิทธิภาพ 

670,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 7,270,000 หนวยงานในสังกัดกรม

บังคับคดี 

1. ดําเนินการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ

ทางเทคนิค 

2. ดําเนินการจางบํารุงรักษา 

3. นําไปใชงาน 

กรมบังคับคดีและหนวยงานในสังกัด

กรมบังคับคดี ประชาชนและหนวยงาน

ภายนอกสามารถใชงานระบบ 

คอมพิวเตอรไดอยางตอเนื่อง 

1. ระบบคอมพิวเตอร กรมบังคบัคดี สามารถใหบรกิาร

ไดอยางตอเนื่อง 

2. หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี หนวยงานภายนอก

และประชาชน สามารถใชระบบคอมพิวเตอร 

ไดอยางม่ันคงปลอดภัย 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

2 โครงการพัฒนาระบบงานตาม

ภารกิจของกรมบังคับคดี โดยใช

ระบบ Cloud Computing  

เพ่ือจัดหาทรัพยากรระบบ Cloud Computing 

ใหเพียงพอรองรับการใหบริการแกหนวยงานใน

สังกัดกรมบังคับคดี หนวยงานภายนอก และ

ประชาชน 

- 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 100,000,000 หนวยงานในสังกัดกรม

บังคับคดี 

1. ดําเนินการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ

ทางเทคนิค 

2. ดําเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 

3. นําไปใชงาน 

มีการขยายงานการใชระบบ Cloud 

Computing สําหรับระบบงานที่เหมาะสม

ของกรมบังคับคดี ใหมีทรัพยากรที่พรอม 

จะใหบริการแกหนวยงานในสังกัดกรม

บังคับคดี หนวยงานภายนอก และ

ประชาชน 

หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี หนวยงาน

ภายนอก และประชาชนทั่วไปสามารถใชงานระบบ

สารสนเทศไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

ระบบสารสนเทศที่กรมบังคับคดีใหบริการอยู

สามารถใหบริการไดอยางมีเสถียรภาพ 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

แผนงานท่ี 2: พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และรองรับการใหบริการดิจิทัล 

1 โครงการจัดซื้อเครื่องอุปกรณและ

ครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริการ

ประชาชน อยางปลอดภัย โดยมีเครื่องมือ อุปกรณ 

อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ แสกนเนอร 

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย อุปกรณดานเครือขาย

ความปลอดภัย อุปกรณืกระจายสัญญาน ที่เหมาะสม 

เพียงพอตอการใหบริการทั้งหนวยงานภายในกรม

บังคับคดี หนวยงานภายนอกกรมบังคับคดี และ

ประชาชน 

90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000 450,000,000 หนวยงานในสังกัดกรม

บังคับคดี 

1. ดําเนินการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ

ทางเทคนิค 

2. ดําเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 

3. นําไปใชงาน 

กรมบังคบัคดีและหนยงานในสังกัดกรม

บังคับคดีมีอุปกรณ เครื่องมือ ทีเ่พียงพอตอ

การใชงานและบริการประชาชน 

กรมบังคบัคดีและหนยงานในสังกัดกรมบังคบัคดีมี

เครือ่งมือ อุปกรณ ใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

2 โครงการเชาเครือขาย Internet 

และ Intranet กรมบังคับคดีและ

สํานักงานบังคบัคดีทั่วประเทศ 

 

เพ่ือจัดทําโครงการจัดทําระบบโครงสรางเครือขาย

สื่อสาร กรมบังคับคดีและสํานักงานบังคับคดีทั่ว

ประเทศ เพ่ือใหระบบสารสนเทศของกรมบังคับคดี

สามารถใหบริการไดอยางตอเนื่องและมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

22,500,000 22,500,000 22,500,000 22,500,000 22,500,000 112,500,000 หนวยงานในสังกัดกรม

บังคับคดี 

1. ดําเนินการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ

ทางเทคนิค 

2. ดําเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 

3. นําไปใชงาน 

กรมบังคบัคดี มีระบบโครงสรางเครือขาย

สื่อสาร 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีระบบ

โครงสรางเครือขายสื่อสาร กรมบังคับคดีและสํานักงาน

บังคับคดีจังหวัดเพ่ือใหระบบสารสนเทศสามารถ

ใหบริการไดอยางตอเนื่อง 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

3 โครงการบํารุงรักษาระบบ

คอมพิวเตอรและอุปกรณ 

เพ่ือใหการใชงานระบบคอมพิวเตอรของกรม

บังคับคดีและหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี

สามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง ปลอดภัย 

และมีประสทิธิภาพ 

60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 300,000,000 หนวยงานในสังกัดกรม

บังคับคดี 

1. ดําเนินการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ

ทางเทคนิค 

2. ดําเนินการจางบํารุงรักษา 

3. นําไปใชงาน 

กรมบังคับคดีและหนวยงานในสังกัด

กรมบังคับคดี ประชาชนและหนวยงาน

ภายนอกสามารถใชงานระบบ 

คอมพิวเตอรไดอยางตอเนื่อง ปลอดภยั 

1. ระบบคอมพิวเตอร กรมบังคบัคดี สามารถ

ใหบริการไดอยางตอเนื่อง 

2. หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี หนวยงาน

ภายนอกและประชาชน สามารถใชระบบคอมพิวเตอร 

ไดอยางม่ันคงปลอดภัย 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 : ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนการปฏิบัติงานและการใหบริการท่ัวถึง มัน่คง และปลอดภัย (ตอ) 

กลยุทธท่ี 1: พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อยกระดับการใหบริการ 

แผนงานท่ี 2: พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และรองรับการใหบริการดิจิทัล (ตอ) 

ลําดับความสําคัญ

ของโครงการ 
โครงการ วัตถุประสงค 

งบประมาณ (บาท/ป พ.ศ.) 
งบประมาณ

โดยรวม 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย กิจกรรมหลัก/ข้ันตอน ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ ประโยชนท่ีจะไดรับ 
ผูรับผิดชอบหลัก/

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงการจัดซื้อระบบการประชุม

ทางไกล (Video Conference) 

1. เพ่ือจัดหาระบบการประชุมทางไกล (Video 

Conference) 

2. เพ่ือเลดคาใชจายในการเดินทางมารวมประชุม

ระหวางหนวยงานในสวนกลาแงละสวน

ภูมิภาค 

3. เพ่ือใชเปนสื่อการสอนและการอบรม 

- 2,8000,000 - - - 2,8000,000 หนวยงานในสังกัดกรม

บังคับคดี 

1. ดําเนินการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ

ทางเทคนิค 

2. ดําเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 

3. นําไปใชงาน 

มีระบบการประชุมทางไกล (Video 

Conference) จํานวน 1 ระบบ 

หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดีสามารถประชุมรวมกันได

โดยไมตองเดินทางมายังหองประชุม 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

5 โครงการปรบัปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน

ดานระบบเครือขายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. เพ่ือปรบัปรุงระบบเดินสายสัญญาณ

เครือขายที่มีการเดินสายมากกวา 10 ป 

2. เพ่ือตรวจสอบและเพ่ิมประสทิธิภาพในการ

บริหารจัดการระบบเครอืขายใหพรอมใชงานอยู

เสมอ 

- 3,597,280 7,200,000 7,200,000 7,200,000 25,197,280 หนวยงานในสังกัดกรม

บังคับคดี 

1. ดําเนินการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ

ทางเทคนิค 

2. ดําเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 

3. นําไปใชงาน 

มีระบบเครือขาย ใหบริการภายในกรม

บังคับคดีและหนวยงานในสังกัดกรมบังคับ

คดี 

ผูบริหาร บคุลากร และประชาชนผูมาติดตอราชการ  

ภายในกรมบังคับคดีและสํานักงานบังคบัคดีทั่วประเทศ

สามารถใชระบบเครือขายและเขาถึงระบบสารสนเทศ 

ของกรมบังคับคดีไดอยางมีประสทิธิภาพ ตอเนื่อง 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
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ทท่ี 6 โครงการดานการบูรณาการเพ่ือบริการในภาพรวมของกรมบังคับคดี                                 

 

 

 

 

  

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนการปฏิบัติงานและการใหบริการท่ัวถึง มัน่คง และปลอดภัย (ตอ) 

กลยุทธท่ี 2: สรางความนาเช่ือถือดานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 

แผนงานท่ี 1: จัดทําระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยและระบบบริหารการใหบริการดิจิทัลกรมบังคับคด ี

ลําดับความสําคัญ

ของโครงการ 
โครงการ วัตถุประสงค 

งบประมาณ (บาท/ป พ.ศ.) 
งบประมาณ

โดยรวม 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย กิจกรรมหลัก/ข้ันตอน ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ ประโยชนท่ีจะไดรับ 
ผูรับผิดชอบหลัก/

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการจัดทํามาตรฐาน 

ความม่ันคงปลอดภัยระบบ

คอมพิวเตอร กรมบังคับคดี 

เพ่ือจัดทํามาตรฐานความม่ันคงปลอดภัย 

ระบบคอมพิวเตอรกรมบังคับคดี ใหระบบ 

คอมพิวเตอร กรมบังคับคดี มีการบริหาร

ความม่ันคงปลอดภัย ตามมาตรฐาน ISO/IEC 

27001 

- - 9,670,600 - - 9,670,600 หนวยงานในสังกัดกรม

บังคับคดี 

จัดจางโครงการจัดทํามาตรฐาน 

ความม่ันคงปลอดภัย ระบบ

คอมพิวเตอร กรมบังคับคดี 

กรมบังคับคดีมีระบบคอมพิวเตอร ที่มี

การบริหารความม่ันคงปลอดภัยตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 27001 

กรมบังคบัคดีมีระบบคอมพิวเตอร ที่มี 

การบริหารความม่ันคงปลอดภัย มีความนาเชื่อถือ 

สามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง ปลอดภัย  

และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ศูนยืเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
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ทท่ี 6 โครงการดานการบูรณาการเพ่ือบริการในภาพรวมของกรมบังคับคดี                                 

 

  

ยุทธศาสตรท่ี 2  เสริมสรางมาตรฐานและผลักดันการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคล่ือนกรมบังคับคดี 

กลยุทธท่ี 1 ผลักดันนโยบายการจัดทํามาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงานท่ี 3 จัดทํามาตรฐานการจัดเก็บและรูปแบบขอมูลดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Data Standard) ของกรมบังคับคดี 

ลําดับความสําคัญ

ของโครงการ 
โครงการ วัตถุประสงค 

งบประมาณ (บาท/ป พ.ศ.) งบประมาณ

โดยรวม 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย กิจกรรมหลัก/ข้ันตอน ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ ประโยชนท่ีจะไดรับ 
ผูรับผิดชอบหลัก/

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการจัดทํามาตรฐานขอมูลกรม

บังคับคดี 

 

1. เพ่ือจัดทํามาตรฐานขอมูลกรมบังคับคดี 

2. เพ่ือกําหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับ

การบูรณาการขอมูล 

- - - 11,327,000 - 11,327,000 หนวยงานในสังกัดกรม

บังคับคดี 

1. ศึกษาสถานภาพปจจุบัน กระบวนการ

ทํางาน และรปูแบบการจัดเกบ็ขอมูล

ของหนวยงานในสังกัดกรมบังคบัคดี

รวมทั้งขอมูลตาง ๆ  ที่เก่ียวของ 

2. ศึกษาและวเิคราะหมาตรฐานขอมูลที่

เก่ียวของ อาทิ TH e-GIF, Dublin Core  

Metadata , National Information 

Exchange Model (NIEM) , Statistical 

Data and Metadata Exchange 

(SDMX) 

3. วิเคราะหสภาพการใชขอมูลในปจจุบัน 

4. ออกแบบมาตรฐานขอมูลกรมบังคับคดี 

5. กําหนดเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมสําหรับ

การแลกเปลี่ยนขอมูล อาท ิAPI 

Gateway 

มีมาตรฐานขอมูลกรมบังคบัคดี 1. สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และ

การใหบริการได 

3. ชวยลดความซ้ําซอนของการลงทุนดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

 

แผนงานท่ี 5 ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานระบบรองรับ Digital ID 

1 โครงการปรบัปรุงระบบรองรบั 

Digital ID 

 

 

เพ่ือกําหนดทิศทางการปรบัปรุงระบบรองรับ

มาตรฐาน Digital ID ของประเทศไทย 

- - 7,500,000 7,500,000  15,000,000 หนวยงานในสังกัดกรม

บังคับคดี 

1. จัดต้ังคณะทํางาน 

2. ศึกษา วิเคราะห มาตรฐาน Digital ID ที่

เก่ียวของกับขอมูลการยืนยันตัวบคุคล  

3. ศึกษาสถานภาพการใชงานและความ

ตองการใชงาน Digital ID 

4. ออกแบบและจัดทําiระบบเพ่ือเชื่อมตอ

กับ Digital ID 

5. ทดสอบการใชงาน 

6. นําระบบไปใชงาน 

 

มีระบบเชื่อมโยงกับ Digital ID 1. ระบบงานของกรมบังคบัคดีสามารถเชื่อมโยงกับ

ระบบ Digital ID  

2. มีการอัพเดทขอมูลที่ศูนยกลาง 

3. ใชขอมูลจากแหลงเดียวกัน 

4. เพ่ือใหม่ันใจไดวาขอมูลการยืนยันตัวบคุคลนั้นมี

ความถูกตอง และเปนขอมูลจากแหลงเดียวกัน 

สามารถยืนยันไดตามกฎหมาย 

5. ทุกหนวยงานสามารถเรียกใชขอมูลจากสวนกลางได 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

                                      หนา 6-10      



ทท่ี 6 โครงการดานการบูรณาการเพ่ือบริการในภาพรวมของกรมบังคับคดี                                 

 

  

ยุทธศาสตรท่ี 2  เสริมสรางมาตรฐานและผลักดันการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคล่ือนกรมบังคับคดี 

กลยุทธท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถดานเทคโนโลยีดจิิทัล 

แผนงานท่ี 1  ศึกษาและจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี 

ลําดับความสําคัญ

ของโครงการ 
โครงการ วัตถุประสงค 

งบประมาณ (บาท/ป พ.ศ.) งบประมาณ

โดยรวม 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย กิจกรรมหลัก/ข้ันตอน ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ ประโยชนท่ีจะไดรับ 
ผูรับผิดชอบหลัก/

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ดิจิทัลของกรมบังคับคดี พ.ศ. 

2566-2570 

1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหการจัดทํา

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมบังคับคดี พ.ศ. 

2566-2570 

2. เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมบังคับคดีได

อยางมีประสิทธิภาพ 

- - - - 2,500,000 2,500,000 หนวยงานในสังกัดกรม

บังคับคดี 

1. กําหนดวิธีการ ข้ันตอน และ

คุณลักษณะในการจัดทําแผน 

2. จางอาจารยที่ปรึกษาชวยให

คําแนะนําและดําเนินการจัดําทแผน

ปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี 

3. ติดตามประเมินผล 

 

มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมบังคับ

คดี พ.ศ. 2566-2570 

 กรมบังคบัคดีมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมบังคับ

คดี พ.ศ. 2566-2570 

 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

 

แผนงานท่ี 2  ศึกษาและจัดทําสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) ของหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี 

1 โครงการจัดทําจัดทํา

สถาปตยกรรมองคกร 

(Enterprise Architecture) 

ของหนวยงานในสังกัดกรม

บังคับคดี 

1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหการจัดทํา

สถาปตยกรรมองคกร (Enterprise 

Architecture) ของหนวยงานในสังกัดกรม

บังคับคดี 

2. กรมบังคับคดีมีการพัฒนาตาม

สถาปตยกรรมองคกรแบบย่ังยืน 

- - - - - - หนวยงานในสังกัดกรม

บังคับคดี 

1. กําหนดทีมบุคลากรในการจัดทํา EA 

2. ดําเนินการจัดทําผังกระบวนงาน As is  

และ To be ในทุกกระบวนงาน 

3. จัดทํา EA ตามมาตรฐานในทุก

กระบวนงาน 

 

มีสถาปตยกรรมองคกรของกรมบังคบัคดีใน

ทุกกระบวนงาน 

กรมบังคบัคดีมีสถาปตยกรรมองคกรทีเ่หมาะสมกบัการ

ปฏิบัติงานและบริการประชาชน 

 

กลุมพัฒนาระบบบริการ/ 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

 

                                      หนา 6-11      



ทท่ี 6 โครงการดานการบูรณาการเพ่ือบริการในภาพรวมของกรมบังคับคดี                                 

ยุทธศาสตรท่ี 3 มุงสูการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การปฏิบตัิงาน และการบริการท่ีเปนเลิศ 

กลยุทธท่ี 1 มุงสูการบริหารและการปฏิบัติงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงานท่ี 1 พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการตดัสินใจของผูบริหาร 

ลําดับความสําคัญ

ของโครงการ 
โครงการ วัตถุประสงค 

งบประมาณ (บาท/ป พ.ศ.) งบประมาณ

โดยรวม 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย กิจกรรมหลัก/ข้ันตอน ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ ประโยชนท่ีจะไดรับ 
ผูรับผิดชอบหลัก/

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพระบบ

สารสนเทศรองรบัการตัดสินใจของ

ผูบริหาร 

 

 

เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการตัดสินใจ

ของผูบริหารทั้งในดานภารกิจหลักและภารกิจ

สนับสนุน 

- - 7,500,000 7,500,000  15,000,000 หนวยงานในสังกัดกรม

บังคับคดี 

1. จัดต้ังคณะทํางาน 

2. ศึกษา วิเคราะห ขอมูลทั้งภารกิจหลัก

และภารกิจสนับสนุนเพ่ือจัดทําเปนระบบ

สารสนเทศรองรบัการตัดสินใจของผูบริหาร  

3. กํากนดคุณลักษณะและความตองการ

ของระบบ 

4. ดําเนินการจางดําเนินการพัฒนาระบบ 

5. ทดสอบการใชงาน 

6. นําระบบไปใชงาน 

 

มีระบบสารสนเทศรองรับการตัดสินใจ

ของผูบริหารทั้งภารกิจหลักและภารกิจ

สนับสนุน 

1. กรมบังคบัคดีมีระบบสารสนเทศรองรบัการตัดสินใจของ

ผุบริหารทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนบัสนนุ 

2. ผูบริหารกรมบังคบัคดีมีเครื่องมือวิเคราะห วางแผน 

การปฏิบัติงานในภาพรวมอยางมีประสิทธิภาพ 

 

กลุมนโยบายและแผน/กอง

บริหารทรัพยากรบุคคล/

กลุมพัฒนาระบบบริหาร/ 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

แผนงานท่ี 2 พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล 

1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

รองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจ

ของกรมบังคับคดี 

1. เพ่ือใหกรมบังคบัคดีสามารถนําระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชกับการ

ปฏิบัติงานในภารกิจหลักและภารกิจสนบัสนุน 

2. สามารถลดระยะเวลา ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

และคาใชจายได 

3. สามารถใหบริการประชาชนไดอยางมี

ประสิทธภิาพตามแนวทาง Thailand 4.0 

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 250,000,000 หนวยงานในสังกัดกรม

บังคับคดี 

1. ศึกษา วิเคราะห ขอมูลทั้งภารกิจหลัก

และภารกิจสนับสนุนเพ่ือจัดทําเปนระบบ

สารสนเทศรองรบัการตัดสินใจของผูบริหาร  

2. กํากนดคุณลักษณะและความตองการ

ของระบบ 

3. ดําเนินการจางดําเนินการพัฒนาระบบ 

4. ทดสอบการใชงาน 

5. นําระบบไปใชงาน 

 

มีระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงาน

ในทุกภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 

สามารถใหบริการหนวยงานภายในกรม

บังคับคดี หนวยงานภายนอก และ

ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1. กรมบังคบัคดีมีระบบสารสนเทศรองรบัการ

ปฏิบัติงานและบริการประชาชนในทุกภารกิจอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. กรมบังคบัคดีสามารถลดข้ันตอน ระยะเวลา 

คาใชจายในการปฏิบัติงานได 

 

คณะทํางาน/หนวยงาน

สังกัดกรมบังคับคดี/ศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

2 โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพ

ระบบงานรองรบัเทคโนโลยีที่

เหมาะสมในอนาคต 

1. เพ่ือใหกรมบังคบัคดีมีระบบงานบนเทคโนโลยี

ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

2. เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการปฏิบัติงานและ

บริการประชาชน 

 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 40,000,000 หนวยงานในสังกัดกรม

บังคับคดี 

1. จัดต้ังคณะทํางานเพ่ือศกึษาการ

ปรับปรุงกระบวนการกอนการพัฒนาเปน

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส 

2. พิจารณาผลกระทบของกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง แนวปฏิบัติที่กระทบตอการ

เปลี่ยนแปลงกระบวนการเพ่ือเสนอแกไข 

3. วางแผนการนําระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยุกตใช 

มีกระบวนงานที่สามารถปฏบัติงานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี

ประสิทธิภาพไดอยางแทจริง 

กรมบังคบัคดีมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรบัการ

ปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

คณะทํางาน/หนวยงาน

สังกัดกรมบังคับคดี/กลุม

พัฒนาระบบบริหาร/ศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
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ทท่ี 6 โครงการดานการบูรณาการเพ่ือบริการในภาพรวมของกรมบังคับคดี                                 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 มุงสูการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการท่ีเปนเลิศ 

กลยุทธท่ี 1 มุงสูการบริหารและการปฏิบัติงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงานท่ี 3 พัฒนาระบบขอมูลเชิงวิเคราะหเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนกรมบังคับคด ี

ลําดับความสําคัญ

ของโครงการ 
โครงการ วัตถุประสงค 

งบประมาณ (บาท/ป พ.ศ.) งบประมาณ

โดยรวม 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย กิจกรรมหลัก/ข้ันตอน ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ ประโยชนท่ีจะไดรับ 
ผูรับผิดชอบหลัก/

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยง

ฐานขอมูลการปฏิบัติงานเพ่ือ

นํามาวิเคราะหคางานและผลการ

ปฏิบัติงานในภาพรวม 

 

เพือเปนขอมูลประกอบการวิเคราะหคางาน 

อัตรากําลัง และระบบการปฏิบัติงานของกรม

บังคับคดีใหมีความเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ

สูงสุด 

- - 7,500,000 7,500,000 7,500,000 22,500,000 หนวยงานในสังกัดกรม

บังคับคดี 

1. ศึกษา วิเคราะหความตองการ และ

ออกแบบระบบสารสนเทศ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ 

3. ทดสอบระบบ 

4. ฝกอบรมการใชงาน 

5. ข้ึนใชงานจริง 

มีระบบสําหรับวิเคราะหคางานและ

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

1. กรมบังคบัคดีมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

ในอัตรากําลังที่เหมาะสม 

2. กรมบังคบัคดีสามารถวางแผนการจัดสรร

ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรการ

ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

กลุมนโยบายและแผน/กอง

บริหารทรัพยากรบุคคล/

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

แผนงานท่ี 4  พัฒนาระบบบูรณาการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมลูหนวยงานภายในและภายนอก 

1 โครงการพัฒนาระบบเพ่ือบรูณา

การฐานขอมูลดานการบังคบัคดี

กับหนวยงานภายในและภายนอก 

เพ่ือนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรบัเปลี่ยน

รูปแบบการปฏิบัติงานและบริการประชาชนและ

หนวยงานภายในและภายนอกกรมบังคับคดี 

- 35,907,450 10,000,000 10,000,000 10,000,000 65,907,450 หนวยงานในสังกัดกรม

บังคับคดี 

6. ศึกษา วิเคราะหความตองการ และ

ออกแบบระบบสารสนเทศ 

7. พัฒนาระบบสารสนเทศ 

8. ทดสอบระบบ 

9. ฝกอบรมการใชงาน 

10. ข้ึนใชงานจริง 

มีระบบทีส่ามารถใหบริการประชาชน 

หนวยงานภายใน และภายนอกกรมบังคบั

คดีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1. สนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานภายใน

และภายนอกกรมบังคับคดี 

2. มีศูนยกลางขอมูลเพ่ือสนบัสนนุการปฏิบัติงาน  

และบริการประชาชน 

3.  มีการบูรณาการขอมูลการใหบริการทุกภารกิจ 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

ยุทธศาสตรท่ี 3 มุงสูการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการท่ีเปนเลิศ 
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ทท่ี 6 โครงการดานการบูรณาการเพ่ือบริการในภาพรวมของกรมบังคับคดี                                 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 มุงสูการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการท่ีเปนเลิศ 

กลยุทธท่ี 2 ยกระดับการใหบริการประชาชนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงานท่ี 1 พัฒนาบริการดิจิทัลสําหรับใหบริการประชาชน 

ลําดับความสําคัญ

ของโครงการ 
โครงการ วัตถุประสงค 

งบประมาณ (บาท/ป พ.ศ.) งบประมาณ

โดยรวม 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย กิจกรรมหลัก/ข้ันตอน ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ ประโยชนท่ีจะไดรับ 
ผูรับผิดชอบหลัก/

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการพัฒนาระบบใหบริการ

ดานการบังคับคดีแกประชาชน 

 

เพ่ือบริการกระบวนการบังคบัคดีแกประชาชน 

โดยใหบริการในรปูแบบทีส่ามารถโตตอบไดแบบ

เรียลไทม 

 

35,000,0000  10,000,000 - 10,000,000 55,000,000 1. ประชาชน 

2. หนวยงานในสังกัด

กรมบังคบัคดี 

1. ศึกษา วิเคราะหความตองการ และ

ออกแบบระบบสารสนเทศ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ 

3. ทดสอบระบบ 

4. ฝกอบรมการใชงาน 

5. ข้ึนใชงานจริง 

รอยละของความพึงพอใจของผูใชงานระบบ 

 

1. ประชาชนสามารถย่ืนคํารอง รบับริการ โดยไมตอง

มาติดตอที่กรมบังคับคดี 

2. ระบบสามารถโตตอบไดแบบเรียลไทม 

3. อํานวยความสะดวกแกประชาชน 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร/

คณะทํางานศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทสและการสือ่สาร 

2 โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพการ

พัฒนาระบบติดตามขอรองเรียน 

 

เพ่ือใหบริการรบัเรื่องรองเรียน รองทุกขผาน

ระบบอิเล็กทรอนิกส ลดระยะเวลาการดําเนินงาน

และชวยประชาชนในการประหยัดคาเดินทางใน

การเดินทาง 

 

- 2,987,350 - - - 2,987,350 1. ประชาชน 

2. หนวยงานในสังกัด

กรมบังคบัคดี 

1. ศึกษา วิเคราะหความตองการ และ

ออกแบบระบบสารสนเทศ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ 

3. ทดสอบระบบ 

4. ฝกอบรมการใชงาน 

5. ข้ึนใชงานจริง 

รอยละของความพึงพอใจของผูใชงานระบบ 

 

1. ประชาชนสามารถรองเรียน รองทุกขผานชองทาง

อิเล็กทรอนิกส 

2. ลดคาใชจายในการเดินทาง 

3. สามารถติดตามสถานะ การดําเนินงานได 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทส

และการสื่อสาร 

3 โครงการพัฒนาระบบไกลเกลี่ยขอ

พิพาท ระยะที ่2 

 - 4,907,300 - - - 4,907,300 1. ประชาชน 

2. หนวยงานในสังกัด

กรมบังคบัคดี 

1. ศึกษา วิเคราะหความตองการ และ

ออกแบบระบบสารสนเทศ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ 

3. ทดสอบระบบ 

4. ฝกอบรมการใชงาน 

5. ข้ึนใชงานจริง 

รอยละของความพึงพอใจของผูใชงานระบบ 

 

1. ประชาชนสามารถย่ืนคํารอง และติดตามผลการ

ดําเนินการผานชองทางอิเลก็ทรอนิกส 

2. ลดคาใชจายในการเดินทาง 

3. สามารถติดตามสถานะ การดําเนินงานได 

ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท/

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

                                      หนา 6-14      





 

 

 

 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรกรมบังคับคดี 
การพัฒนาบุคลากรของกรมบังคับคดีใหมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญตรงตามตําแหนงงาน 

จําเปนตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงมีการจัดทําโครงการฝกอบรมใหความรูทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารสําหรับบุคลากรในสังกัดกรมบังคับคดี โดยอางอิงจาก “เอกสารเผยแพร ผล

การศึกษา โครงการศึกษา เพ่ือจัดทํามาตรฐานการกําหนดตําแหนง เพื่อรองรับบุคลากรดานคอมพิวเตอร

และสารสนเทศภาครัฐ สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สิงหาคม 2556”, 

“European e-Competence Framework for ICT User 3 .0” และ  “ม าต รฐ าน  EUCIP (European 

Certification of Informatics Professionals)” โดยไดนําเสนอหลักสูตร สําหรับบุคลากรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 5 หลักสูตร ดังนี้ 

• หลักสูตรสําหรับผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

• หลักสูตรสําหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับเชี่ยวชาญ 

• หลักสูตรสําหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการพิเศษ 

• หลักสูตรสําหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการและปฏิบัติการ 

• หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ท้ังนี้ จะตองมีการพัฒนาบุคลากรในทุกสายงานของกรมบังคับคดีเพ่ือใหสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัล

มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและสรางนวัตกรรมการบริการในรูปแบบใหมเพ่ือลดข้ันตอน ระยะเวลา 

คาใชจายในการปฏิบัติงาน โดยไดนําเสนอหลักสูตร สําหรับบุคลากรท่ัวไป ดังนี้ 

• หลักสูตรสําหรับผูบริหาร  

• หลักสูตรสําหรับผูปฏิบัติงานท่ัวไป  

7.1 หลักสูตรสําหรับผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นอกจากสมรรถนะทางการบริหาร ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว 6 ขอสําหรับตําแหนงประเภท

อํานวยการ ซ่ึงไดแก สภาวะผูนํา วิสัยทัศน การวางกลยุทธภาครัฐ การสอนงานและการมอบหมายงาน 

ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน และการควบคุมตนเอง นั้น ผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

และนักวิชาการคอมพิวเตอรระดับชํานาญการข้ึนไป จําเปนตองมีสมรรถนะดานการบริหารสารสนเทศ 

เชิงกลยุทธเพ่ิมเติม เพ่ือตอบสนองภารกิจและสอดรับกับนโยบายภาครัฐท่ีใหนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวย 

ในการดําเนินงาน จึงได กําหนดหลักสูตรการฝกอบรมสําหรับผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร ดังแสดงในตาราง 7.1-1 

บทที่ 7 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมบังคับคดี                     หนา 7-1 
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ตาราง 7.1-1 หลักสูตรอบรมสําหรับผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

 

สมรรถนะท่ีไดรับ 

จากการอบรม 

หลักสูตรสําหรับ

ผูบริหาร 

หลักสูตรสําหรับผูบริหาร 

การจัดการ

เชิงกลยุทธ 

ดานสารสนเทศ

(Information 

Strategy 

Management) 

เทคโนโลยีใหม

สําหรับ 

การจัดการขอมูล 

(New 

Technologies 

for Data 

Management) 

การรักษา 

ความปลอดภัย

ระบบสารสนเทศ 

และการจัดการ 

การกํากับดูแล 
(Information 

System (IS) 

Security and 

Governance 

Management) 

โครงการระบบ

สารสนเทศ 

และการจัดการ

กระบวนการ 
(IS Project 

and Process 

Management) 

การจัดการ 

ดานการ

เปลี่ยนแปลง 

และนวัตกรรม 

(Change and 

Innovation 

Management) 

การฝกอบรม

ผูนําสําหรับ

จัดการ 

ระบบขอมลู

สารสนเทศ 

(Leadership 

Training for 

IS Manager) 

การสรางความสอดคลอง

ระหวางระบบสารสนเทศ 

และกลยุทธองคกร 

(Information System 

IS and Business 

Strategy Alignment) 

  

   

 

การพัฒนาแผนธุรกิจ 

(Business Plan 

Development) 

   

 

 

 

การออกแบบ

สถาปตยกรรมระบบ 

(Architecture 

System Design) 

  

    

การติดตามทิศทาง 

ของเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Technology trend 

monitoring) 

  

    

การบริหารเชิงนวัตกรรม  

(Innovating 

Management) 

   

   

การพัฒนากลยุทธ 

ดานความมั่นคง

ปลอดภัยสารสนเทศ 

(Information Security 

Strategy Development) 
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ตาราง 7.1-1 หลักสูตรอบรมสําหรับผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ตอ) 

 

 

สมรรถนะท่ีไดรับ 

จากการอบรม 

หลักสูตรสําหรับ

ผูบริหาร 

หลักสูตรสําหรับผูบริหาร 

การจัดการ

เชิงกลยุทธ 

ดานสารสนเทศ

(Information 

Strategy 

Management) 

เทคโนโลยีใหม

สําหรับ 

การจัดการขอมูล 

(New 

Technologies 

for Data 

Management) 

การรักษา 

ความปลอดภัย

ระบบสารสนเทศ 

และการจัดการ 

การกํากับดูแล 
(Information 

System (IS) 

Security and 

Governance 

Management) 

โครงการระบบ

สารสนเทศ 

และการจัดการ

กระบวนการ 
(IS Project 

and Process 

Management) 

การจัดการ 

ดานการ

เปลี่ยนแปลง 

และนวัตกรรม 

(Change and 

Innovation 

Management) 

การฝกอบรม

ผูนําสําหรับ

จัดการ 

ระบบขอมูล

สารสนเทศ 

(Leadership 

Training for  

IS Manager) 

การพัฒนากลยุทธ 

ดานคุณภาพงาน  

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร  

(ICT Quality 

Strategy 

Development) 

 

 

  

  

การจัดการสารสนเทศ 

และองคความรู 

(Information and 

Knowledge 

Management) 

 

 

  

  

การบริหารโครงการ 

และผลงานสะสม 

ของโครงการ 

(Project and Portfolio 

Management) 

   

 

 

 

การบริหารความเสี่ยง 

(Risk Management) 

  
  

  

การบริหารการ

เปลี่ยนแปลงในองคการ 

(Business Change 

Management) 

   

  

 

หมายเหตุ:   1)   หมายถึง สมรรถนะที่ไดรับจากการอบรมหลักสูตรสําหรับผูบริหารตามที่กําหนด  

    2) สําหรับผูบริหารทั่วไปสามารถนําหลักสูตรขางตนมาพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได 
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7.2 หลักสูตรสําหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับเช่ียวชาญ 
7.2.1 หลักสูตรการคิดวิเคราะหและมองภาพองครวม (Analytical and Conceptual Thinking) 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีกรอบความคิดเรื่องการคิดวิเคราะหและสังเคราะห (Analytical 

Thinking) และมองภาพองครวม 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีเครื่องมือชวยคิดในการคิดวิเคราะหและสังเคราะห อาทิ Critical 

Thinking Technique, Mind Mapping  

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 

     เนื้อหาหลักประกอบดวยการบรรยายเพ่ือใหเห็นถึง 

 ความหมายของการคิดวิเคราะห สังเคราะห และมองภาพองครวม 

 เครื่องมือชวยคิดในการคิดวิเคราะหและสังเคราะห อาทิ Critical Thinking Technique, Mind 

Mapping  

 การทํากิจกรรมเพ่ือใหเขาใจกระบวนการวิเคราะหและสังเคราะหความรู 

  

7.2.2 หลักสูตรการตัดสินใจและแกปญหาอยางเปนระบบ (Decision Making and Problem Solving) 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือพัฒนาผู เขารับการฝกอบรมให มีหลักการหรือแนวทางท่ีดีในการแกปญหา การตัดสินใจ  

การวางแผนปฏิบัติ และสามารถวิเคราะหสถานการณตาง ๆ ท้ังในปจจุบันและอนาคตท่ีจะมี

ผลกระทบตอหนวยงาน หรือองคกร 

 เพ่ือแยกแยะสาเหตุ และผลลัพธจากปญหา 

 เพ่ือรวบรวม และบริหารขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการแกปญหา และการตัดสินใจอยางเปนธรรม 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถมองถึงอนาคต วางแผนปฏิบัติ และปองกันอุปสรรคตาง ๆ 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถกําหนดวิธีการติดตามผลได 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 

     เนื้อหาหลักประกอบดวยการบรรยายเพ่ือใหเห็นถึง 

 สาเหตุท่ีทําใหการแกปญหาและการตัดสินใจยุงยากลําบากข้ึน 

 การพิจารณาและการวิเคราะหสถานการณอยางเปนระบบ 

 กระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบ 

 กระบวนการตัดสินใจอยางเปนระบบ 

 กระบวนการวางแผนปฏิบัตงิานอยางเปนระบบ 

 ความคิดสรางสรรคกับระบบการแกปญหาและการตัดสินใจ 

 

                    หนา 7-4 



บทท่ี 7 หลักสูตรดานการพัฒนาบุคลากรเขาสูยุคดิจิทัล 

7.2.3 หลักสูตรการใหคําปรึกษา (Consultation Skills) 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ ทักษะ และความสามารถดาน Consulting Skills 

 เพ่ือใหผูเขาอบรมฝกปฏิบัติดาน Consulting Skills 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 

     เนื้อหาหลักประกอบดวยการบรรยายเพ่ือใหเห็นถึง 

 กรอบความคิด หลักการ ข้ันตอน และวิธีการดาน Consultation 

 รูปแบบ แนวทาง และเทคนิคดาน Consultation 

 รายละเอียดข้ันตอนของกระบวนการดาน Consultation 

 การทํากิจกรรมและทดลองปฏิบัติจริง 

 

7.2.4 หลักสูตรการบริหารเครือขายและการรักษาความม่ันคงปลอดภัยภาครัฐ (IT Security) 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศ

ภาครัฐ (Government Security Monitoring) 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในเทคนิคการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 

และการรักษาความปลอดภัยของเว็บแอปพลเิคชั่น (Web Application) 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 

 การวางแผนการปองกันและแกไขปญหาการโจมตี และภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ 

 รายละเอียดและนโยบายการบริหารจัดการชองโหว (Vulnerability Management Policy) 

 การเจาะเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) และแนวทางการตรวจสอบชองโหวของเครือขาย 

ท่ีรับผิดชอบ 

 วิธีการในการปรับปรุงแกไขชองโหวของระบบเครือขาย เพ่ือสรางความม่ันคงปลอดภัยในระบบ

สารสนเทศภาครัฐ 

 

7.2.5 หลักสูตรการออกแบบและบริหารฐานขอมูล (Database Management) 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในโครงสรางฐานขอมูล และการจัดรูปแบบขอมูล

(Data Modeling) 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเรียนรูการบริหารฐานขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพในหนวยงานราชการ 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 

 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารฐานขอมูล 
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 หลักการพ้ืนฐานของฐานขอมูล 

 ฐานขอมูลแบบ Relation และ Object 

 การออกแบบฐานขอมูลและการจัดทําพจนานุกรมขอมูล 

 การปรับแตง (Fine-tune) ฐานขอมูลใหมีประสิทธิภาพ 

 กรณีศึกษา (Case Study) ของการบริหารฐานขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพในหนวยงานราชการเพ่ือ

แลกเปลี่ยนเรียนรูและนําไปประยกุตใช 

7.2.6 หลักสูตรการจัดทําแผนปฏิบัตกิารดิจิทัลของสวนราชการ  

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติ

การดิจิทัลของประเทศ 

 เพ่ือใหผู เขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการดิจิ ทัล  

การประยุกตใชและสรางความตระหนักในการปฏิบัติงาน 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 

 ความจําเปนในการใช ICT เชิงกลยุทธ และความสําคัญในการปรับแผนกลยุทธทาง ICT ใหเขากับ 

กลยุทธของสวนราชการ 

 แนวคิดและความตระหนักรูของความสําคัญในการปฏิบัติงานภายใตแผนแมบท ICT ของประเทศไทย

และสวนราชการ 

 แนวคิดและความรูเก่ียวกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

 ICT2020 กับการประยุกตเพ่ือประกอบการวางแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

 e-Government Project และแนวโนมของ ICT ประเทศไทย 

 แนวทางการประยุกตใชแนวคิดและทฤษฎีประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลใหสอดคลองกับ

ภารกิจสวนราชการ 
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7.3  หลักสูตรสําหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการพิเศษ 

7.3.1 หลักสูตรความรูเรื่องการออกแบบระบบ ICT ใหเขากับพันธกิจองคกร 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถออกแบบระบบ ICT ใหเขากับพันธกิจขององคกร 

 เพ่ือใหผู เขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเทคโนโลยี เพ่ือการทํางานรวมกัน 

(Collaborative Technology) ผานชองทางตาง ๆ อาทิ ระบบ e-Learning และสื่อสังคมออนไลน 

(Social Media) 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 

     เนื้อหาหลักประกอบดวยการบรรยายเพ่ือใหเห็นถึง 

 ความสําคัญของขอมูลกับการทํางานภายในองคกร กลยุทธ ข้ันตอนการตัดสินใจ 

 กรณีศึกษาการใชงาน ICT ภายในองคกรท่ีประสบความสําเร็จท้ังในและตางประเทศ อาทิ การประมวลผลขอมูล 

การสรางระบบอัตโนมัติ เครื่องมือการใชงาน การแบงปนขอมูลความรู และการใชระบบ e-Business  

 ปจจัยภายในและภายนอกท่ีสงผลกระทบตอองคกร อาทิ หนวยงานตางประเทศ ผูมีสวนไดเสีย 

และสภาวะแวดลอมขององคกร พรอมท้ังเทคนิคการวิเคราะหองคกร อาทิ SWOT เพ่ือหาความสัมพันธ

ระหวางกลยุทธองคกรท่ีมีตอสิ่งแวดลอม และกําหนดการใช ICT กับแผนยุทธศาสตรองคกร 

 ความสัมพันธระหวางระบบ ICT กับการบริหารองคกรในแตละระดับ 

 ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ (MIS) ท่ีใชภายในองคกรและอธิบายถึงชุดคําสั่งท่ีใชในระบบ 

 ระบบพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการใชสื่อมัลติมีเดีย การฝกอบรมผานระบบคอมพิวเตอร และหองเรียน

จําลอง (e-Learning)  

 ผลกระทบท่ีขาวสารและเทคโนโลยีการสื่อสารสงผลตอสังคมได และแนวคิดเก่ียวกับ Digital Device 

 

7.3.2 หลักสูตรความรูเรื่องการบริหาร ICT ท้ังยุทธศาสตร Solution Management, Staff Management 

และ Quality Management 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูเรื่องการบริหาร ICT ท้ังยุทธศาสตร Solution Management, 

Staff Management และ Quality Management 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 

     เนื้อหาหลักประกอบดวยการบรรยายเพ่ือใหเห็นถึง 

 ความจําเปนในการใช ICT ในเชิงกลยุทธ และความสําคัญในการปรับแผนกลยุทธทาง ICT  

ใหเขากับกลยุทธทางธุรกิจ 

 หนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรดาน ICT ในแตละตําแหนง อาทิ Chief Information Officer–CIO, 

Chief Security Officer–CSO ผูใช (End User) และนักวิชาการคอมพิวเตอร รวมถึงความแตกตาง

ของหนาท่ีความรับผิดชอบในการพัฒนา บํารุงรักษา ระบบสารสนเทศ อาทิ การวิเคราะหระบบ  
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7.3.2 หลักสูตรความรูเรื่องการบริหาร ICT ท้ังยุทธศาสตร Solution Management, Staff Management 

และ Quality Management 

การวิเคราะหเชิงธรุกิจ การพัฒนาชุดคําสั่ง การจัดการเครือขาย และการจัดการฐานขอมูล 

 แนวคิดและประโยชนของการจัดการขอมูลสวนบุคคล (Personal Information Management–PIM) 

เพ่ือการคนหา จัดเก็บ และการสืบคนขอมูลเพ่ือการนํามาใชงาน 

 ระบบ ICT เพ่ือการประมวลธุรกรรม ระบบควบคุมกระบวนการ ระบบการวางแผน การวางระบบอัตโนมัติ 

และระบบสนับสนุนการตัดสินใจท่ีจําเปน 

 

7.3.2 หลักสูตรความรูเรื่องการบริหาร ICT ท้ังยุทธศาสตร Solution Management, Staff Management 

และ Quality Management (ตอ) 

 คุณลักษณะในการประเมินผลคุณภาพของระบบสารสนเทศ   

 แนวทางตาง ๆ ท่ีใชสําหรับการควบคุมคุณภาพ อาทิ TQM, ISO  

 แนวทางการตรวจติดตามและประเมินผลการลงทุนดาน ICT 

 

7.3.3 หลักสูตรความรูเรื่องการประเมินความคุมคาระบบ ICT 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจแนวทางการประเมินความคุมคาระบบ ICT 

 เพ่ือใหเกิดการทดลองปฏิบัติงานจริงในการคํานวณความคุมคาของระบบ ICT ในองคกร 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 

     เนื้อหาหลักประกอบดวยการบรรยายเพ่ือใหเห็นถึง 

 แนวคิดของ “ผูมีสวนไดเสีย” “ลูกคา” “ผูสนับสนุนการดําเนินโครงการ” หรือ “ผูใชบริการ ICT”  

 ข้ันตอนการทดสอบความคุมคาในเชิงพาณิชยของแผนสารสนเทศพรอมท้ังการปรับใชใหเขากับแผนธุรกิจ 

 แนวคิดความคุมคาในเชิงเศรษฐกิจ และความเปนไปไดในการปรับใชกับองคกร 

 วิธีการและหลักในการประเมินผลการลงทุน อาทิ ผลตอบแทนจากการลงทุน อัตราผลตอบแทน

ภายใน และมูลคาปจจุบันสุทธิ 

 วิธีการประเมินประโยชนท่ีไดรับจากระบบ ICT ท้ังท่ีจับตองได อาทิ การลดตนทุน การพัฒนาตาราง

การทํางาน หรือประโยชนท่ีจับตองไมได อาทิ ความพอใจของพนักงาน หรือการสรางภาพลักษณ

ใหกับองคกร  

 แนวทางการประเมินคาใชจาย และประโยชนท่ีไดรับกอน ระหวางและหลังจากการนําระบบ ICT มาใชงาน 

 วิธีการหลักท่ีจําเปนในการประเมินระบบ ICT อาทิ ความเปนไปได งบประมาณ การควบคุมผลตอบแทน

จากการลงทุน โครงการนํารอง และการสํารวจความพึงพอใจของผูใชงาน 
 
 
7.3.4 หลักสูตรการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสวนราชการ  
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วัตถุประสงค 

 เพื ่อใหผู เขารับการฝกอบรมมีความรู เรื ่องการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสวนราชการ 

ท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของประเทศ 

 เพ่ือใหผู เขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในแนวการผลักดันและบูรณาการงานผาน 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลใหเกิดเปนรูปธรรมในแตละสวนราชการ 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 

 การกําหนดแผนกลยุทธทาง ICT ใหเขากับกลยุทธของสวนราชการและแผนแมบท ICT ของประเทศไทย

(ICT2020) 

 แนวคิดเชงิลึกและปญหา/อุปสรรคเก่ียวกับการจัดทําแผนปฏบิัติการดิจิทัล 

 แผนแมบท ICT ของประเทศไทย (ICT2020) กับการประยุกตเพ่ือประกอบการวางแผนปฏิบัตกิารดิจิทัล 

 e-Government Project และแนวโนมของ ICT ประเทศไทย 

 การผลักดันและบูรณาการงานผานแผนปฏิบัติการดิจิทัลใหเกิดเปนรูปธรรมในแตละสวนราชการ 
 
7.3.5 หลักสูตรความรูเรื่องการบริหารความสัมพันธ การนําเสนอ และการส่ือสาร 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีทักษะในการบริหารความสัมพันธ และการสรางเครือขายทางสังคม 

(Social Network) 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําเสนอและสื่อสารเพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลง 

 เพ่ือใหผูเขาฝกอบรมสามารถใชเทคโนโลยีหรืออุปกรณโสตทัศนูปกรณใหม ๆ ในการนําเสนอ/สื่อสาร 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 

     เนื้อหาหลักประกอบดวยการบรรยายเพ่ือใหเห็นถึง 

 แนวคิดเรื่องการบริหารความสัมพันธ รวมถึงประเด็นทาทายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทํางานรวมกัน 

และการรวมมือกันในกลุม/ทีม 

 เทคโนโลยีการใชเครือขายทางสังคม (Social Network Technologies) และการใชเครือขาย 

ทางสังคมใหเกิดประโยชนในการพัฒนาองคกร อาทิ กลยุทธการตลาดภาครัฐ การสรางเครือขาย

ประชาชน หรือการรวมงานผานสภาพแวดลอมเสมือนจริง  

 ผลกระทบของเครือขายทางสังคมท่ีมีตอการทํางานในรูปแบบใหม ๆ และความมีสวนรวมของสังคม 

 ปจจัยท่ีผลักดันให เกิดการยอมรับในเทคโนโลยี  และสาเหตุ ท่ีอาจกอให เกิดการตอตานกับ 

การเปลี่ยนแปลง 

 ทักษะการสื่อสารและการนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ 

 แนวทางและเครื่องมือโสตทัศนูปกรณตาง ๆ รวมถึงคุณสมบัติทางเทคนิคท่ีจําเปนในการใช

โสตทัศนูปกรณ 
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7.3.6 หลักสูตรความรูเรื่องกฎระเบียบและจรรยาบรรณวิชาชีพ (Legal and Ethical Issues) 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจความสําคัญของสิทธิ และทรัพยสินทางปญญาในดาน ICT 

 เพ่ือใหผู เขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในประเด็นทางกฎหมาย อาทิ พ.ร.บ.วาดวย 

การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 เพ่ือใหผู เขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในหลักของจริยธรรมและจรรยาวิชาชีพของ

นักวิชาการคอมพิวเตอร 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 

     เนื้อหาหลักประกอบดวยการบรรยายเพ่ือใหเห็นถึง 

 แนวคิดของทรัพยสินทางปญญา และการกระทําท่ีเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา รวมถึงวิธีการ

ในการปกปองทรัพยสินทางปญญา และการครอบครองลิขสิทธิ์ในเชิง ICT 

 ประเด็นหลัก ๆ ในทางกฎหมายท่ีมีสวนเก่ียวของกับการใช ICT อาทิ สิทธิสวนบุคคล ลิขสิทธิ์  

การอนุญาตใชซอฟตแวร และสัญญา  

 หลักการวชิาชีพและประเด็นพิจารณาท่ัวไปในเชิงจรรยาวิชาชีพเก่ียวกับการใชและพัฒนาระบบ ICT 

 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยท่ีเก่ียวของกับการใชระบบ IT อาทิ พ้ืนผิวสัมผัสท่ีมีอุณหภูมิสูง  

การท้ิง/ทําลายเครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ คลื่นรังสี สายไฟฟา หรืออาการเจ็บปวยท่ีอาจเกิดข้ึนระหวาง

การใชงานเปนเวลานาน  
 

7.3.7 หลักสูตรความรูเรื่องแผนยุทธศาสตรชาติและมาตรฐานงาน ICT ของประเทศไทย 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในแผนยุทธศาสตรชาติท่ีเก่ียวของกับงาน ICT อันจะ

สงผลเชื่อมโยงในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในมาตรฐานตาง ๆ ท่ีกําหนดโดยกระทรวงดิจิทัล 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลกระทบตองานท่ีรับผิดชอบ 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 

     เนื้อหาหลักประกอบดวยการบรรยายเพ่ือใหเห็นถึง 

 แผนแมบทตาง ๆ อันไดแก แผนแมบท ICT ของประเทศไทย (ICT2020) แผนการพัฒนาและวิจัย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงชาติ รวมถึงแผนแมบทดานความม่ันคงปลอดภัย 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 

 แนวทางการเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการดิจิทัลระดับประเทศสูระดับสวนราชการ/หนวยงาน  

 มาตรฐานขอมูล มาตรฐานความปลอดภัย และมาตรฐานดานเทคนิคในเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของรัฐบาลไทย รวมถึงแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหสอดคลอง (Compliance) กับมาตรฐานกลาง 

 หลักเกณฑ วิธีการและมาตรฐานในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
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 กรณีศึกษาในหนวยงานรัฐท่ีดําเนินการประสบความสําเร็จ ผานการเสวนา หรืออภปิรายสรุป 

 

7.3.8 หลักสูตรเรื่องสถาปตยกรรมของคอมพิวเตอร ฮารดแวร และอุปกรณท่ีเกี่ยวของ (Hardware, 

Computer Architectures and Processors) 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจท่ีเก่ียวกับสถาปตยกรรมของคอมพิวเตอร ฮารดแวร 

และอุปกรณท่ีเก่ียวของ  

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจท่ีเก่ียวกับเครื่องมือประมวลผล (Process Device) 

ในการทําหนาท่ีควบคุมการทํางานของระบบคอมพิวเตอร 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 

     เนื้อหาหลักประกอบดวยการบรรยายและฝกปฏิบัติเพ่ือใหเห็นถึง 

 องคประกอบหลัก ๆ ของระบบคอมพิวเตอร อาทิ CPU, RAM, ROM พรอมท้ังหนาท่ีการทํางาน 

และความสัมพันธของแตละองคประกอบ 

 ประเภท คุณสมบัติและประโยชนการใชงานอุปกรณตอพวงท่ีใชกับคอมพิวเตอรได อาทิ คียบอรด 

เมาส ดิสก เครื่องพิมพ เครื่องสแกนเนอร  

 การเปรียบเทียบระหวางเทคโนโลยีการเก็บขอมูลตาง ๆ อาทิ DRAM, SRAM, EPROM, Flash Memory 

 โครงสรางสถาปตยกรรมและการทํางานของคอมพิวเตอร 

 ระดับความซับซอนของหนวยความจํา การเลือกใชความเร็วเม่ือเทียบกับความจุของขอมูล

ประสิทธิภาพของหนวยความจํา และการปรับใชกับระบบคอมพิวเตอร 

 ประเภทและคุณสมบัติของคอมพิวเตอร อาทิ คอมพิวเตอรตั้งโตะ คอมพิวเตอรเคลื่อนท่ี 

 

7.3.8 หลักสูตรเรื่องสถาปตยกรรมของคอมพิวเตอร ฮารดแวร และอุปกรณท่ีเกี่ยวของ (Hardware, 

Computer Architectures and Processors) (ตอ) 

 แนวคิดของ Instruction Set Architecture (ISA) รวมถึง Instruction Pipelining, Dynamic Scheduling 

และ Speculative Execution 

 หลักการ Coprocessor และหนาท่ีของ Coprocessor ใน ISA 

 คุณลักษณะของ Microprocessor อาทิ Single/multi Core, Pipeline Stage, Clock Frequency 

Caching System ขนาด Chipset ปริมาณไฟฟาท่ีใช 
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7.3.9 หลักสูตรการบริหารระบบจัดการ (Operating Systems) 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในหลักการเรื่องการประมวลผลของระบบปฏิบัติการ 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในการบริหารหนวยความจําและการจัดเก็บขอมูล 

รวมถึงความปลอดภัยและการปองกันขอมูล 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร   

     เนื้อหาหลักประกอบดวยการบรรยายและฝกปฏิบัติเพ่ือใหเห็นถึง 

 หนาท่ีของระบบปฏิบัติการในการทํางานของคอมพิวเตอร และความแตกตางของระบบปฏิบัติการ 

แตละประเภท อาทิ Batch, Rime-sharing, Real time 

 แนวคิดของ Application Programming Interface (API) อาทิ Java, Windows, Google Maps 

 การทํางานของซอฟตแวร ในการจัดการทรัพยากรตางๆ ของคอมพิวเตอร 

 วิธีการท่ีระบบปฏิบัติการใชฮารดแวร หนวยความจําและการจัดเก็บขอมูลในการบริหาร Virtual 

Memory รวมถึงหนาท่ีของระบบไฟล 

 แนวทางและกลไกการรักษาความปลอดภัยและการปองกันขอมูลในระบบคอมพิวเตอร 

 ภัยคุกคามท่ีมากับ Malware อาทิ Backdoors, Trojan, ไวรัสคอมพิวเตอร พรอมท้ังมาตรการเพ่ือใช

ปองกันปญหาดังกลาว 

 หลักการสําหรับการควบคุมการเขาใชงาน (Access Control) 

 แนวทางการสํารองและการกูขอมูล 

 คุณลักษณะหลักของระบบปฏิบัติการของกลุม Unix, Linux, Mac และ Microsoft Windows 

 

7.3.10 หลักสูตรการบริหารโครงขายและการส่ือสาร (Communications and Networks) 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในหลักการของระบบสื่อสาร 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในองคประกอบและสถาปตยกรรมเครือขาย 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร  

     เนื้อหาหลักประกอบดวยการบรรยายและฝกปฏิบัติเพ่ือใหเห็นถึง 

 ระบบเครือขายและการสงสัญญาณแบบ Analog และสัญญาณ Digital 

 มาตรฐานเครือขาย อาทิ ITU หรือ IEEE รวมถึงองคประกอบของเครือขาย อาทิ แมขาย (Host)  

ตัวสื่อสัญญาณ อุปกรณตาง ๆ พรอมท้ังหนาท่ีการทํางานของแตละองคประกอบ 

 คุณสมบัติของตัวสื่อสัญญาณ อาทิ Twisted Pair, Coaxial Cable, Fiber Optic และ Microwave  

 หนาท่ีของอุปกรณตอเชื่อม อาทิ Hub, Switch, Router, Repeater 

 LAN และ WAN และเทคโนโลยีท่ีใช 
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7.3.10 หลักสูตรการบริหารโครงขายและการส่ือสาร (Communications and Networks) 

 การทํางานของ Firewall และความสําคัญของความปลอดภัยเครือขาย 

 รูปแบบ IOS 1-layer Reference พรอมท้ังระบุการใหบริการในแตละ Layer  

 การเชื่อมโยงรูปแบบ TCP/IP เขากับรูปแบบ IOS Reference รวมถึงความแตกตางระหวาง TCP 

และ UDP ในเชิงความเร็ว และความแมนยํา 

 

7.3.11 หลักสูตรการบริหารความปลอดภัย (Network Security) 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผู เขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในการบริหารความปลอดภัยการอานรหัส

(Cryptography) และระบบ Domain Name (DNS) 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในขอความและการสงสัญญาณเสียงผาน Internet (VoIP) 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร  

     เนื้อหาหลักประกอบดวยการบรรยายและฝกปฏิบัติเพ่ือใหเห็นถึง 

 การปลอมแปลง การขโมยชื่อผูใช และปญหาดานความปลอดภัยอ่ืน ๆ 

 ท่ีมาของการอานรหัส พรอมท้ังการใชงานสําหรับการรักษาความปลอดภัยเครือขาย รวมถึง 

ความแตกตางระหวาง Algorithm ของรหัสลับ และรหัสสาธารณะ 

 ระบบ Domain Name (DNS) และขอบเขตการใชงาน 

 แนวคิดของ IP Address และการแปลง Domain Name ใหเปน IP Address 

 หนาท่ีของ Web Server และ Web Client หรือ Browser 

 การทํางานของ Hypertext Transfer Protocol (HTTP) และ Uniform Resource Locator (URL) 

 ระบบการสงขอความอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ อาทิ e-Mail SMS/MMS Instant Message หรือการ Post 

ขอความตามหนาเว็บไซต 

 ความหมายของ Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Post Office Protocol Version 3 

(POP 3) และ Internet Message Access Protocol (IMAP) 

 แนวคิดเก่ียวกับโทรศัพท IP รวมถึงคุณสมบัติท่ีจําเปนสําหรับการใช และการเชื่อมตอ VoIP 

 ประเภทและขนาดของขอมูลท่ีตองการสงตอ การกําหนดเครือขาย รวมถึงคุณสมบัติของระบบ 

Server ท่ีจําเปนสําหรับ Host ขอมูลมัลติมีเดีย 
 

7.3.12 หลักสูตรการบริหารระบบไรสาย (Wireless and Ubiquitous Computing) 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในองคประกอบของการใชระบบ Multimedia  

และคอมพิวเตอรแบบเคลื่อนท่ี 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในหลักการสื่อสารแบบไรสาย และเครือขายไรสาย 

                    หนา 7-13 



บทท่ี 7 หลักสูตรดานการพัฒนาบุคลากรเขาสูยุคดิจิทัล 

7.3.12 หลักสูตรการบริหารระบบไรสาย (Wireless and Ubiquitous Computing) 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร    

     เนื้อหาหลักประกอบดวยการบรรยายและฝกปฏิบัติเพ่ือใหเห็นถึง    

 การบริหารและการใชงานเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนท่ี อาทิ Smartphone, PDA, GPS หรือเครื่องคอมพิวเตอร

ขนาดพกพา 

 การบริหารและการใชงานอุปกรณสําหรับการใชและจัดเก็บงานมัลติมีเดีย อาทิ กลองถายรูปดิจิตอล 

ไมโครโฟน หนาจอแสดงภาพ ลําโพง หูฟง CD-ROM, DVD, Flash Memory พรอมท้ังมีความรู 

ความเขาใจในการนําอุปกรณเหลานี้มาใชงาน 

 การบรหิารและการใชงาน ระบบไรสายตาง ๆ อาทิ Bluetooth, IEEE802.11, IEEE802.16 (WiMax)  

 ขอจํากัดและปญหาท่ีอาจเกิดจากการใชงานคอมพิวเตอรในระบบไรสาย หรือคอมพิวเตอรแบบพกพา 

 การบริหารและการใชงาน องคประกอบและหนาท่ีของ Wireless LAN (WLAN) 

 การบริหารและการใชงาน องคประกอบหลัก ๆ ของเครือขายสัญญาณดาวเทียม (Satellite-based 

Network) 

 คุณสมบัติหลักของการตั้งแผน Mobile Station อาทิ Mobile IP, WAP, Bluetooth, UMTS รวมถึง

ความสามารถและขีดจํากัดในการทํางานของแผน Mobile Station แตละแผน 

 

7.3.13 หลักสูตรการบริการและสนับสนุนผูใชงาน (Service Delivery and Support) 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในความสัมพันธกับผูใชและขอตกลงระดับการใหบริการ 

(SLA) 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในสมรรถนะระบบและแผนรับเหตุฉุกเฉิน 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในการใหบริการทางเทคนิค (Service Desk) 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 

     เนื้อหาหลักประกอบดวยการบรรยายและฝกปฏิบัติเพ่ือใหเห็นถึง 

 ความสัมพันธกับผูใชงานและขอตกลงระดับการใหบริการ (SLA) 

 ข้ันตอนการบริหารระดับการใหบริการ (Service Level Agreement) และสวนประกอบหลัก ๆ อาทิ 

การกําหนดแผนการใหบริการ การวัดผล การแกปญหา IPR และการรักษาขอมูลความลับ การประกัน

ผลงาน และการยกเลิกการใหบริการ  

 การบริหารสมรรถนะระบบและแผนการจัดการสมรรถนะของระบบ รวมถึงมาตรการเพ่ือลดความเสี่ยง

ตอระบบ 

 การจัดทําแผนรับเหตุฉุกเฉิน อาทิ การจัดพนักงานดูแลในแตละชวงเวลา การสํารองขอมูล 
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7.3.13 หลักสูตรการบริการและสนับสนุนผูใชงาน (Service Delivery and Support) (ตอ) 

 มาตรการท่ีใชสําหรับการควบคุมการเขาใชงาน อาทิ Percentage Availability ความถ่ีท่ีระบบเกิดปญหา 

และผลกระทบเม่ือระบบเกิดปญหา 

 วิธีการและเทคนิคบริหารการเขาใชเครือขาย อาทิ การวิเคราะหความผิดพลาดดวยแผนภูมิตนไม  

 วัตถุประสงคและรูปแบบของการใหบริการทางเทคนิคในองคกร พรอมท้ังแผนการจัดการปญหา 

และการปรับใชกับสถานการณท่ีแตกตางกัน 

 

7.3.14 หลักสูตรการบริหารระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในหลักการพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในกระบวนการทํางาน วิธีการ และเครื่องมือตาง ๆ 

ท่ีใชในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจความสัมพันธและความเชื่อมโยง ตลอดจนประโยชน

ของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS RS และ GPS) 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถใชงานโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพ่ือสราง/ปรับปรุง/

แกไข/จัดการ/วิเคราะห/แสดงผลขอมูลเชิงพ้ืนท่ีได 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 

     เนื้อหาหลักสูตรสามารถติดตามไดใน GISDA ซ่ึงเปนองคกรมหาชนท่ีรับผิดชอบโดยตรง ซ่ึงสามารถ  

สรุปเนื้อหาหลักไดดังนี้ 

 การบรรยายในเรื่องหลักการพ้ืนฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ระบบพิกัดและหลักการอานแผนท่ี 

ระบบการจัดการฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การวิเคราะหความสัมพันธเชิงพ้ืนท่ี  

การสรางแบบจําลองเพ่ือวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ีเบื้องตน และโครงสรางพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศ 

ของประเทศ (NSDI) 

 การฝกปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความชํานาญกับโปรแกรมและขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

 การฝกปฏิบัติในการอานแผนท่ี ระบบพิกัด มาตราสวน ทิศทาง ระยะทางในแผนท่ี รวมถึงการนําเขา

ขอมูลเชิงพ้ืนท่ี/เชิงบรรยาย 

 การฝกปฏิบัติในการปรับปรุง แกไขและจัดการขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร รวมถึงการสืบคนขอมูล 

และการวิเคราะหความสัมพันธเชิงพ้ืนท่ี 

 การฝกปฏิบัติในการสรางแบบจําลองเพ่ือวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ี โดยใช Model Builder รวมถึง

แสดงผลและการจัดทําแผนท่ี 
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7.4 หลักสูตรสําหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการและปฏิบัติการ 

7.4.1 หลักสูตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (System Development Process and Methods) 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในวงจรการพัฒนาระบบและเครื่องมือพัฒนาซอฟตแวร 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการทดสอบและการใชจริง รวมถึงการควบคุม

ระบบและการรักษาความปลอดภัยของระบบ 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 

     เนื้อหาหลักประกอบดวยการบรรยายและฝกปฏิบัติแบบ Workshop เพ่ือใหเห็นถึง 

 ระบบประมวลผลขอมูล System Software และ Application Software 

 ข้ันตอนหลัก ๆ ในการพัฒนาระบบ และวงจรของระบบ โดยเริ่มจาก วิเคราะห พัฒนา การปลอย

ระบบออกใช การใชระบบ การบํารุงรักษา และการรื้อถอน 

 คุณสมบัติเบื้องตนท่ีจําเปนตอการออกแบบระบบ อาทิ คุณลักษณะขององคกร หรือคุณสมบัต ิ

ทางเทคนิค 

 เครื่องมือในการแกไข ติดตั้ง ทดสอบ และ Debug ระบบ 

 แนวทางการทดสอบ และการทบทวนระบบในรูปแบบตาง ๆ ในแตละข้ันตอนของวงจรการพัฒนาระบบ 

 ขั้นตอนหลัก ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหวางการปลอยระบบออกสูการใชจริง อาทิ การยายขอมูล 

การถายทอดความรูใหกับผูใชระบบ และการชวยเหลือผูใช  

 ความเสี่ยงท่ีอาจทําใหระบบลม พรอมท้ังมาตรการในการปองกันขอมูลสําคัญขององคกร และข้ันตอน

การรักษาความปลอดภัยในภาวะปกติ 

 ผลกระทบของการพัฒนาโครงสรางทางเทคโนโลย ี

 
7.4.2 หลักสูตรการบริหารขอมูลและฐานขอมูล (Data Management and Databases)  

วัตถุประสงค  

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในโครงสรางฐานขอมูล และการจัดรูปแบบขอมูล 

(Data Modeling)  

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในการจัดการฐานขอมูลและระบบความปลอดภัย 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร  

     เนื้อหาหลักประกอบดวยการบรรยายและฝกปฏิบัติแบบ Workshop เพ่ือใหเห็นถึง  

 ความสําคัญของการบันทึกขอมูลแบบถาวรเพ่ือใชสําหรับการประมวลและรายงานผลเขาสูระบบ  

 การออกแบบและการบํารุงรักษาสําหรับระบบฐานขอมูลท่ีรองรับหลากหลายผูใช (Multi-user)  

 ระบบการจัดการไฟล (File Management System) และระบบการจัดการฐานขอมูล (DBMS)  

 องคประกอบของระบบฐานขอมูล อาทิ ไฟลขอมูล รายการขอมูล ดัชนีขอมูล ขอมูลสถิติ   
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7.4.2 หลักสูตรการบริหารขอมูลและฐานขอมูล (Data Management and Databases)  

 องคประกอบของระบบจัดการฐานขอมูล อาทิ การเรียกใชขอมูล การสรางรายงาน เครื่องมือ  

จัดการฐานขอมูล การสํารอง/การกูขอมูล   

 แนวคิดของ “ขอมูล” และรูปแบบขอมูลตาง ๆ อาทิ Object-based Logical, Record-based Logical 

และ Physical Data  

 หลักการของ Object-based Logical Model อาทิ รูปแบบ Entity-relationship และ Object-oriented 

 รูปแบบคําสั่งและองคประกอบสําคัญของ SQL อาทิ การกําหนดรูปแบบขอมูล (DDL) การใชประโยชน

จากขอมูล (DML) และการควบคุมขอมูล (DCL)  

 ข้ันตอนการจัดการฐานขอมูลท่ีสําคัญ อาทิ การจัดโครงสรางการจัดเก็บขอมูล วธิีการเขาใชงาน หรือ

การอนุมัติใหผูใชเขาใชงาน 

 ประเด็นและนโยบายดานความปลอดภัยและจรรยาบรรณการใชขอมูล (CIA – Confidentiality, 

Integrity, Availability)  

 แผนการกูขอมูลเม่ือเกิดปญหาในรูปแบบตาง ๆ  

 แนวคิดและองคประกอบของการสรางคลังขอมูล (Data Warehouse – DW) รวมถึงแนวคิดของ 

การทํา Data Mining และหลักการท่ีใชในระบบคลังขอมูล 

 

7.4.3 หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม (Programming) รวมถึงการทดสอบ 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในวิธีและเทคนิคการออกแบบซอฟตแวร 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในภาษาสําหรับการเขียนโปรแกรม 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในการทดสอบระบบ 

 เพ่ือใหผูเขาฝกอบรมมีโอกาสทดลองเขียนโปรแกรมงาย ๆ 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 

    เนื้อหาหลักประกอบดวยการบรรยายและฝกปฏิบัติแบบ Workshop เพ่ือใหเห็นถึง 

 วิธีและเทคนิคการออกแบบซอฟตแวร 

 แนวคิดและแนวทางการออกแบบโปรแกรมดวยวิธีตาง ๆ 

 ความแตกตางระหวางการพัฒนาซอฟตแวร แบบ Open Source และ Proprietary 

 ภาษาสําหรับการเขียนโปรแกรมในรูปแบบตาง ๆ และความเขาใจเก่ียวกับ Syntax 

 ความบกพรอง และสาเหตุการลมของระบบ รวมท้ังแนวทางการทดสอบระบบในระดับตาง ๆ 

 งานเอกสารท่ีใชในการพัฒนาระบบและการจัดทําผลงานสงมอบ 

 วิธีการบํารุงรักษาระบบท่ีเหมาะสม อาทิ การตรวจสอบการลงคําสั่งทดสอบอัตโนมัติในระบบ  

7.4.4 หลักสูตรการออกแบบเว็บไซตและการเช่ือมประสานระหวางผูใชและคอมพิวเตอร (User Interface 
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and Web Design) 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในการเชื่อมประสานระหวางผูใชและคอมพิวเตอร

รวมถึงแนวทางและมาตรฐาน 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในแนวทางและวิธีการออกแบบหนาเว็บไซต 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 

    เนื้อหาหลักประกอบดวยการบรรยายและฝกปฏิบัติแบบ Workshop เพ่ือใหเห็นถึง 

 แนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีการสื่อสาร อาทิ ผูสงสาร สาร และผูรับสาร พรอมท้ังวิธีการสื่อสารท่ีมี

ประสิทธิภาพได 

 แนวคิดของการสรางหนาจอผูใชงาน และรูปแบบตาง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีท่ีใชสําหรับการสื่อสาร

สําหรับมนุษย อาทิ ภาพ เสียง กลิ่นเทียม หรือสัมผัสเทียม 

 รูปแบบการทดสอบประสิทธิภาพของหนาจอผูใชงานเม่ือเทียบกับวัตถุประสงคของการออกแบบ 

 ท่ีมาของการใช Internet และ World Wide Web รวมถึง Hypertext และ Hypermedia 

 องคประกอบหลกั ๆ ในการสรางหนาเว็บไซต 

 ความเขาใจในความตองการของกลุมเปาหมายท่ีใชหนาเว็บไซต และความเสี่ยงของการสงสารท่ีมาก

เกินความจําเปนในหนาเว็บไซต 

 หลักการ เครื่องมือและข้ันตอนของการพัฒนาเว็บไซต ท่ี เหมาะสมกับผู ใช  (User-friendly)  

และคุณสมบัติท่ีใชวัดคุณภาพของหนาเว็บไซต 

 แนวคิดและการใช HTML XHTML และการ Markup รวมถึงภาษาตาง ๆ สําหรับการเขียนโปรแกรม 

 ประเด็นทาทายในการรวบรวม Web-based System เขากับระบบท่ีใชอยูในปจจุบันขององคกร 

 

7.4.5 หลักสูตรการออกแบบ ผลิตและตกแตงภาพเคล่ือนไหว (Animation) 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผู เขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในแนวทางการออกแบบ ผลิตและตกแตงภาพ 

เคลื่อนไหว (Animation) 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมทดลองผลิตและตกแตงภาพเคลื่อนไหว (Animation) 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 

     เนื้อหาหลักประกอบดวยการบรรยายและฝกปฏิบัติแบบ Workshop เพ่ือใหเห็นถึง 

 แนวคิดของกราฟกและภาพเคลื่อนไหว (Animation) ท้ังในแบบ Bitmap และ Vector ระบบภาพ

และเสียง Digital 

 แนวทางการนําภาพเคลื่อนไหวมาใชและรูปแบบมาตรฐาน 

                    หนา 7-18 



บทท่ี 7 หลักสูตรดานการพัฒนาบุคลากรเขาสูยุคดิจิทัล 

7.4.5 หลักสูตรการออกแบบ ผลิตและตกแตงภาพเคล่ือนไหว (Animation) 

 ประโยชนของการใชภาพเขียน รูปภาพ สี ภาพเคลื่อนไหว 

 หลักการในการออกแบบกราฟก อาทิ Balance, Harmony, ContrastVariety 

 โปรแกรมท่ีใชในการผลิตและตกแตงภาพเคลื่อนไหว 

 

7.4.6 หลักสูตร IT Administration 

       จะแบงออกเปนหลักสูตรยอยท้ังหมด 4 สวน ดังตอไปนี้ 

ก. Hardware 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีกรอบความคิดและเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเก่ียวกับ Hardware 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีโอกาสทดลองงานท่ีเก่ียวกับ Hardware ใหม ๆ 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 

     เนื้อหาหลักประกอบดวยการบรรยายและฝกปฏิบัติแบบ Workshop เพ่ือใหเห็นถึง 

 Personal Computer และ Motherboards 

 BIOS ไดแก ระบบการทํางาน ระบบการจัดเก็บ รวมท้ังทําความรูจักกับองคประกอบและการทํางาน 

ท่ีเก่ียวของ อาทิ POST, SETUP, CMOS, Firmware 

 Microprocessors 

 Buses and System Resources 

 Interfaces, Mass Storage 

 Video Display 

 Printers 

ข. Operating Systems 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีกรอบความคิดและเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเก่ียวกับระบบปฏิบัติการ 

(Operating Systems) 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีโอกาสทดลองงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับระบบปฏิบัติการ (Operating Systems) 

ใหม ๆ 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร   

     เนื้อหาหลักประกอบดวยการบรรยายและฝกปฏิบตัิแบบ Workshop เพ่ือใหเห็นถึง 

 การทํางานและการใชระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร รวมถึงคุณลักษณะตาง ๆ ของ

ระบบปฏิบัตกิาร อาทิ CLI GUI Interactivity 

 ความเขาใจถึงความสําคัญ องคประกอบพ้ืนฐาน การทํางาน และคุณลักษณะเบื้องตนของ Server 
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7.4.6 หลักสูตร IT Administration 

       จะแบงออกเปนหลักสูตรยอยท้ังหมด 4 สวน ดังตอไปนี้ 

 System Configuration 

 Disk Management และ Disk Maintenance 

 แนวทางในการ Diagnosing and Troubleshooting      

ค. Network 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีกรอบความคิดและเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเก่ียวกับการบริหารโครงขาย 

(Network) 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีโอกาสทดลองงานท่ีเก่ียวกับการบริหารโครงขาย (Network) 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 

     เนื้อหาหลักประกอบดวยการบรรยายและฝกปฏิบัติแบบ Workshop เพ่ือใหเห็นถึง 

 การอธิบายถึงการทํางาน และความแตกตางของ OSI ในแตละระดับ (Layer) ไดแก (Physical, 

Datalink, Network, Transport, Session, Presentation และ Application) 

 แนวคิดและการทํางานระบบตาง ๆ ดังนี้  OSI Reference Model, Physical, Data Link and 

Network Layers, TELNET, File Transfer Protocol (FTP) , WWW, e-Mail, Groupware and 

Sharing, Network Services Usage and Configuration 

ง. IT Security 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีกรอบความคิดและเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเก่ียวกับระบบความปลอดภัย

ทางเทคโนโลยี (IT Security) 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีโอกาสทดลองงานท่ีเก่ียวกับระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลย ี

(IT Security) 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 

     เนื้อหาหลักประกอบดวยการบรรยายและฝกปฏิบัติแบบ Workshop เพ่ือใหเห็นถึง 

 Authentication และความจําเปนในการเปดเผยขอมูลในรูปแบบตาง ๆ (Availability) 

 Malware รวมถึงรูปแบบโปรแกรมทําลายขอมูลเบื้องตน อาทิ ไวรัส Trojans Worms และความเขาใจ

ถึงการทํางานของโปรแกรมปองกันไวรัส (Anti-Virus) 

 Public Key Infrastructure 

 Network Security รวมถึงรูปแบบของภัยคุกคามตอระบบความปลอดภัย 

 Firewalls 

 Social Ethical and Legal Aspects of Computer Security 
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7.4.7 หลักสูตรการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสวนราชการ สําหรับผูปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผู เขารับการฝกอบรมมีความรู เรื่องการการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลท่ีสอดคลองกับ 

แผนแมบท ICT ของประเทศไทย (ICT2020) 

 เพ่ือใหผู เขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการดิจิ ทัล 

การประยุกตใชและสรางความตระหนักในการปฏิบัติงาน 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 

 ความจําเปนในการใช ICT เชิงกลยุทธ และความสําคัญในการปรับแผนกลยุทธทาง ICT ใหเขากับ 

กลยุทธของสวนราชการ 

 แนวคิดและความตระหนักรูของความสําคัญในการปฏิบัติงานภายใตแผนแมบท ICT ของประเทศไทย 

(ICT2020) 

 แนวคิดและความรูเบื้องตนเก่ียวกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

 ความเปนมาของการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับตาง ๆ 

 ICT2020 e-Government Project และแนวโนมของ ICT ประเทศไทย 

 

7.4.8 หลักสูตรการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสวนราชการ 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดทดลองนําความรูมาจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสวนราชการ 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดฝกปฏิบัติ การหาขอมูลประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 

 แนวคิดและรูปแบบเบื้องตนเก่ียวกับการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

 การทดลองปฏิบัติตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

 

7.4.9 หลักสูตรเทคนิคการแกไขปญหาระบบ IT แบบมืออาชีพ 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจถึงปญหาตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในระบบ IT ในหนวยงาน และแนวทาง 

การแกไข 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจกระบวนการในการใหบริการ และสนับสนุนแบบมืออาชีพในศูนย IT 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 

 แนวคิดเรื่องการบริการและสนับสนุนผูใชงานในสวนราชการแบบมืออาชีพเพ่ือใหผูใชสามารถนํา IT 

มาประยุกตในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค 

 กรณีศึกษาปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในงานบริการและสนับสนุนของศูนย IT และเทคนิคในการแกไขปญหา 
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 เทคนิคการรวบรวมปญหา 

 เทคนิคหรือแนวทางการแกไขท่ีไดผล 

 เทคนิคการซอมบํารุงอุปกรณ IT ท่ีเกิดความเสียหาย 

 การกํากับดูแลการใหบริการของผูขายอุปกรณ (Supplier or Outsource Vendors) 

 

7.4.10 หลักสูตรเทคนิคการติดตั้ง และการบํารุงรักษาระบบ IT ในสวนราชการ 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 เพ่ือใหผูเขาฝกอบรมเขาใจเทคนิคและความรูใหมท่ีเก่ียวกับการติดตั้งระบบฮารดแวร ซอฟตแวร 

และเครือขาย 

 เพ่ือใหผูเขาฝกอบรมเขาใจกระบวนการในการบํารุงรักษาระบบ IT ผานกรณีศึกษา 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 

 เทคนิคและความรูเบื้องตนเก่ียวกับการติดตั้งระบบฮารดแวร ซอฟตแวร และเครือขาย 

 เทคนิคการจัดทําแผนภาพไดอะแกรมของระบบเครือขาย 

 ข้ันตอนการจัดทําบัญชีระบบฮารดแวร ซอฟตแวร และอุปกรณอ่ืน ๆ 

 แนวทางการบันทึกการปฏิบัติงาน ปญหาและเวลาท่ีเกิดปญหา การแกไขปญหาเบื้องตน และผลการแกไข

ปญหา 

 แนวทางการบํารุงรักษาระบบ IT เชิงรุก 
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7.5 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 เปนหลักสูตรทางเลือกสําหรับบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  

เพ่ือเสริมสรางศักยภาพดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร รายละเอียด ดังนี้  
 
7.5.1 หลักสูตรการบริหารจัดการโครงการสําหรับผูปฏิบัติงาน (Project Management) 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีกรอบความคิดและเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีใชในการบริหารโครงการ 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจกระบวนการในการวางแผนโครงการ การตรวจติดตาม การควบคุม

และการประเมินโครงการ 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 

 แนวทางการกําหนดแผนงาน (Gantt Chart) และการประมาณการคาใชจาย/งบประมาณในโครงการ

สารสนเทศตาง ๆ 

 เครื่องมือที่จําเปนในการบริหารโครงการ อาทิ ความสําคัญของตารางการทํางาน (Milestone) 

การวิเคราะหผล (Earned Value Analysis) หรือดัชนีชี้วัดผลงาน (KPIs) รวมถึงแนวทางการควบคุม

โครงการในดานตาง ๆ ท้ังดานทรัพยากร ผลงานสงมอบและความคืบหนาของโครงการ 

  แนวทางการบริหารความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนกับโครงการ 

  ประเภทและเครื่องมือในการติดตามประเมินผลโครงการ 

 

7.5.2 หลักสูตรมาตรฐานการใหบริการ IT (ISO 20000 หรือ ITIL) 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีองคความรูในมาตรฐานการใหบริการดาน IT ตามหลัก ISO 20000  

ท่ีจะมีบทบาทสําคัญในสวนราชการ 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจกระบวนการในการปรับปรุงการใหบริการตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 

 แนวคิดและกรอบมาตรฐานการใหบริการ IT (ISO 20000 หรือ ITIL) 

 นิยามของบริการ 

 การกําหนดบริการและการจัดทําขอตกลงในการใหบริการ (Service Level Management) 

 วงจรชีวิตของการบริหารในการใหบริการ (Service Management Life Cycle) 

 การปรับปรุงการใหบริการอยางตอเนื่อง (Continual Service Improvement) ตัวอยางการนํามาตรฐาน

การใหบริการ IT ไปใชในหนวยราชการ (Case Study) 
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7.5.3 หลักสูตรการบริหารการจัดซ้ือจัดจาง (IT Procurement) และการบริหาร Outsourcing 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเรียนรูแนวทางการบริหารการจัดซ้ือจัดจางท่ีมีประสิทธิภาพในภาคราชการ 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําองคความรูเรื่องการบริหาร Outsourcing ท่ีประสบความสําเร็จ

ไปใชในสวนราชการท่ีสังกัด 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 

 กระบวนการจัดซ้ือจัดจางในภาพรวม 

 ข้ันตอนสําคัญในการจัดซ้ือจัดจาง อาทิ การคัดเลือกผูรับจางเบื้องตน (Shortlist) การจัดทําเอกสาร 

 ขอกําหนดในการจัดซื ้อจัดจาง เกณฑในการใหคะแนนผู เสนอราคาและเนื ้อหาสําคัญที่พึงมีใน 

สัญญาวาจาง 

 การกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูรับจางและการประเมินผลประจําป 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรูปญหาท่ีเกิดข้ึนในการบริหาร Outsourcing และแนวทางปฏิบัติของสวนราชการ 

ท่ีประสบความสําเร็จ 

 

7.5.4 หลักสูตรการบริหารจัดการโครงการสําหรับหัวหนางาน (Project Management) 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีกรอบความคิดและเทคโนโลยีสมัยใหมในการบริหารโครงการ 

 เพ่ือใหผู เขารับการฝกอบรมเขาใจกระบวนการในการวางแผนโครงการ การตรวจติดตาม  

และประเมินผลการลงทุนดาน ICT 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 

 แนวทางการบริหารโครงการ สําหรับหัวหนางาน อาทิ การบริหารการจัดซ้ือจัดจาง การบริหารการสื่อสาร 

การบริหารคุณภาพ  

 เครื่องมือที่จําเปนในการบริหารโครงการ อาทิ ความสําคัญของตารางการทํางาน (Milestone) 

การวิเคราะหผล (Earned Value Analysis) หรือดัชนีชี้วัดผลงาน (KPIs) รวมถึงแนวทางการประเมินผล

ความคุมคาในการลงทุนดาน ICT 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนกับโครงการ 

 ประเภทและเครื่องมือในการติดตามประเมินผลโครงการ 
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7.6 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกรมบังคับคด ี
 เปนหลักสูตรสําหรับบุคลากรกรมบังคับคดี เพ่ือเสริมสรางศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รายละเอียด ดังนี้  
7.6.1 หลักสูตรสําหรับผูบริหาร 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีกรอบความคิดและสามารถนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจกระบวนการในการปฏิบัติงานดวยระบบคอมพิวเตอร การตรวจ

ติดตามและประเมินผลการใชประโยชนจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 

 กระบวนการปฏิบัติงานดวยดิจิทัล  

 การปรับปรุงกระบวนงานการปฏิบัติงานสูการปฏิบัติงานดวยดิจิทัล 

 เครื่องมือในการนําเสนอขอมูลเชิงวิเคราะห 

 ประเภทและเครื่องมือในการติดตามประเมินผล 

 

7.6.2 หลักสูตรสําหรับบุคลากรท่ัวไป 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีกรอบความคิดและสามารถนําเทคโนโลยีมาใชประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงาน 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจกระบวนการในการปฏิบัติงานดวยระบบคอมพิวเตอร  

 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมสามารถใชประโยชนจากระบบคอมพิวเตอรได 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 

 การอบรมการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน 

 การอบรมการใชโปรแกรมสํานักงานในการปฏิบัติงาน 

 การอบรมการใชโปรแกรมประยุกตระบบงาน 
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แนวทางการนําแผนปฏิบัติการดิจิทัลสูการปฏิบัติ 
 

ขอเสนอแนะในการนําแผนปฏิบัติการดิจิ ทัลกรมบังคับคดี พ.ศ. 2561-2565 ไปสูการปฏิบัติ  

และติดตามประเมินผล เพ่ือผลักดันใหสามารถดําเนินการไดจริง ซ่ึงการนําแผนปฏิบัติการดิจิทัล ไปปฏิบัตินั้น  

อาจมีความซับซอน และมีปจจัยตาง ๆ ท่ีเปนขอจํากัด สงผลกระทบตอการดําเนินการอยูตลอดเวลา ดังนั้น 

การจะนําแผนปฏิบัติการดิจิทัล สูการปฏิบัติจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยความรวมมือและการดําเนินงาน 

จากผูมีสวนไดสวนเสียในทุกระดับ อาทิ ผูบริหารระดับสูงของกรมบังคับคดี ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดั บ สู ง  (CIO) ของกรมบั ง คั บคดี  บุ คล ากร  และศู นย เท ค โน โลยี ส ารสน เท ศและการสื่ อ ส าร 

กรมบังคับคดี โดยขอเสนอแนะในการนําแผนปฏิบัติการดิจิทัล สูการปฏิบัติเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ มีดังนี้ 

 

8.1 ขอเสนอแนะและการนําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดสีูการปฏิบัต ิ

ขอเสนอแนะและการนําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดีสูการปฏิบัติ ประกอบดวย 

8.1.1  การผลักดันแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดีสูการปฏิบัติ 

การนําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมสูการปฏิบัตินั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัย

การผลักดันจากระดับนโยบายสูระดับปฏิบัติ (Top-Down) จากผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) 

ของกรมบังคับคดีสูหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี อาทิ  

- การกําหนดนโยบาย และการสนับสนุนดานเทคโนโลยีดิจิ ทัล 

- การสนับสนุนดานงบประมาณ จัดหาแหลงงบประมาณ  

- ผลักดันงบประมาณ โดยการใหขอมูลกับหนวยงานท่ีจัดสรรงบประมาณ เพ่ือชี้แจง 

ถึงผลกระทบหากไมไดรับงบประมาณ 

- การติดตามความกาวหนา และผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือใหเปนไป

ตามเปาหมายการดําเนินการท่ีแทจริง 

นอกจากนี้ ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมบังคับคดี ควรมีบทบาทใน

การประสานความรวมมือท้ังภายในสวนราชการ และภายนอกสวนราชการ เพ่ือให เกิดทางเลือก 

ในการนาํแผนปฏิบัติการดิจิทัล ไปสูการปฏิบัติจริง ซ่ึงผลลัพธของความรวมมือท่ีคาดวาจะไดรับ ประกอบไปดวย 

- แหลงเงินทุน 
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- การใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีความพรอม 

- การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล 

- ความรวมมือในการประยุกตใชงาน จากกรณีศึกษาท่ีมีความใกลเคียง และแนวทาง

ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด (Best Practice)  

- ความรวมมือและองคความรูจากผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยดีิจิทัล 

8.1.2  การวิเคราะหผลกระทบ เพ่ือการจัดทําและปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําป 

การนําแผนปฏิบัติการดิจิทัลไปสูการปฏิบัติไดจริงจําเปนตองแปลงแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ

กรมบังคับคดีไปสูแผนปฏิบัติการของหนวยงานในสังกัด และแผนปฏิบัติการประจําป ซ่ึงมีแนวทางใน 

การดําเนินการ ดังนี้ 

- การวิเคราะหความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรและแผนงาน/โครงการ เพ่ือใหเขาใจ 

ถึงความสําคัญ เปาหมาย และความเชื่อมโยงตอเนื่องในรายละเอียด  

- จัดทําและปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําป ซ่ึงประกอบไปดวย วัตถุประสงค เปาหมาย 

วิธีการดําเนินงาน งบประมาณ  และตัวชี้วัด โดยการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับ 

สวนราชการ และการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําป จําเปนจะตองมีการวิเคราะห

ผลกระทบ และความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรและแผนงาน/โครงการตาง ๆ  

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายในองครวม 

- การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี ประเมินผลตาม

ตัวชี้วัด และวิเคราะหความสําเร็จ และในกรณีท่ีไมเปนไปตามเปาหมายควรปรับปรุง

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม ตามลําดับความสําคัญ และความเชื่อมโยง

ระหวางยุทธศาสตรและแผนงาน/โครงการตาง ๆ  

8.1.3 มาตรการดานการสรางแรงจูงใจในการใชงานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมบังคับคดี ผูอํานวยการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และผูบริหารของหนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี ควรมีบทบาทในการกําหนด

มาตรการดานการสรางแรงจูงใจในการใชงานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในลักษณะตาง ๆ อาทิ  

- การสรางแรงจูงใจเชิงอุดมคติ โดยการดําเนินบทบาทเปนแบบอยาง (Role Model)  

การเปนผูใชงานอัจฉริยะ (Smart User) ตลอดจนการผลักดันการใชงานโดยปฏิบัติงาน

เปนตัวอยาง เพื่อใหผูที่เกี่ยวของปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อาทิ การสื่อสาร การสั่งการ 

การติดตามผลการปฏิบัติงานโดยระบบอิเล็กทรอนิกส การใชงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

และการติดตามงานทางอิเล็กทรอนิกส (อาทิ e-Mail การนัดหมาย การสื่อสารขอความ

อิเล็กทรอนิกส) 

- การสรางแรงจูงใจเชิงควบคุม โดยบรรจุตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของกับการประยุกตใชงาน

เทคโนโลยีดิจิทัลสูหนวยงานผูใช ซ่ึงกําหนดใหเปนตัวชี้วัดดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
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  บทท่ี 8 แนวทางการนําแผนปฏิบัติการดิจทัิลสูการปฏิบัติ  

ของหนวยงานตาง ๆ อาทิ การบันทึกขอมูล การเผยแพรขอมูล และการสื่อสาร 

ผานระบบอิเล็กทรอนิกส  

- การสรางแรงจูงใจเชิงบวก โดยดําเนินการใหมีกระบวนการคัดเลือกกลุมผูใชงาน

อัจฉริยะ (Smart User) เพ่ือใหเปนกลุมบุคลากรท่ีมีคุณคา และกําหนดใหมีแรงจูงใจ 

ในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง เพ่ือใหเกิดแรงจูงใจเชิงบวก อาทิ มาตรการดานรางวัล  

และมาตรการดานยกระดับภาพลักษณของบุคลากร 

8.2 การติดตามและการประเมินผล 
เพ่ือใหกรมบังคับคดีสามารถพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางตอเนื่อง สอดคลองตามยุทธศาสตรท่ี

กําหนดไว และสามารถผลักดันใหเกิดประโยชนอยางแทจริง ซ่ึงสอดคลองตามภารกิจหนาท่ีของกรมบังคับคดีใน

การสนับสนุนการดําเนินงานตาง ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายตามยุทธศาสตรที่ กําหนด

ไว จึงควรมีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนแผนงาน/โครงการเปนประจําทุกป 

 

8.2.1 การบริหารจัดการการติดตามและประเมินผล 

  ในการบริหารจัดการการติดตามและประเมินผล กรมบังคับคดีควรคํานึงถึงการนํายุทธศาสตร

และกลยุทธตาง ๆ ท่ีได กําหนดไวในแผนปฏิบัติการดิจิ ทัล ไปสูการปฏิบั ติ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

โดยแบงออกเปน 2 ระดับ คือ การติดตามและประเมินผลระดับกรม และระดับหนวยงานในสังกัดกรมบังคับ

คดี ท้ั งหมด  โดยสามารถแสดงถึงความสัม พั นธของการติดตามและประเมินผล ในภาพรวมได 

ดังภาพ 8.2-1  

 

 
 

ภาพ 8.2-1 ภาพรวมการบริหารจัดการการติดตามและประเมินผล 
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  บทท่ี 8 แนวทางการนําแผนปฏิบัติการดิจทัิลสูการปฏิบัติ  

 

8.2.1.1 แนวทางการติดตามและประเมินผลระดับกรม 

ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานระดับกรมตาม

แผนปฏิบัติการดิจิ ทัลกรมบังคับคดี  ควรคํานึงถึงการนํายุทธศาสตร 

และกลยุทธตาง ๆ ท่ีไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการดิจิทัล ไปสูการปฏิบัติ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1) สงเสริมใหเกิดองคความรูดานการบริหารแกผูท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือให เกิดแรงจูงใจในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร/ 

กลยุทธท่ีไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

2) จัดประชุมชี้แจงและทําความเขาใจในแผนยุทธศาสตร/ 

กลยุทธใหแกบุคลากรในสังกัด ตลอดจนผู ท่ี เก่ียวของ  

เพ่ือใหเกิดความเขาใจ และเกิดการมีสวนรวมในยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 

3) ผลักดันให มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล โดยคํานึงถึงเกณฑในการติดตาม 

และประเมินผล ดังนี้ 

- ความครบถวนของแผนงาน/โครงการ ตามรายยุทธศาสตร

ท่ีระบุอยูบนแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

- ความสอดคลองของระยะเวลาในการดําเนินงาน 

ของหน วยงาน ในสั งกั ด  เที ยบ กับระยะเวลา 

ของแผนงาน/โครงการท่ีระบุอยูบนแผนปฏิบัติการ

ดิจิทัล 

- ความสอดคล อ งของเป าห ม ายยุ ท ธศ าสต ร 

ในแผนปฏิบั ติการดิจิ ทัล ของหน วยงานในสั งกัด  

เทียบกับเป าหมายและตัวชี้ วัดตามลําดับตาง ๆ  

ท่ีระบุอยูแผนปฏิบัติการดิจิทัล โดยประเมินจาก 

การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการท่ีมีอยูเปรียบเทียบ

กับตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการดิจิทัล  

4) ประเมินผลเปาหมายและตัวชี้วัดโดยรวม และเม่ือครบวาระ

ของแผนปฏิ บั ติ การดิ จิ ทั ล เพ่ื อนํ าไปสู การปรับปรุ ง 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล 

- ประเมินและสรุปผลรายแผนงาน 

- ประเมินและสรุปผลรายยุทธศาสตร 
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  บทท่ี 8 แนวทางการนําแผนปฏิบัติการดิจทัิลสูการปฏิบัติ  

- ประเมินและสรุปผลเปาหมายรายป 

- ประเมินและสรุปผลเปาหมายภาพรวมของแผนปฏิบัติการ

ดิจิทัลกรมบังคับคดี 

- สรุปผลสิ่งท่ีตองดําเนินการเพ่ือปรับปรุง แกไข หรือ 

พัฒนาตอเนื่อง เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ

ดิจิทัลกรมบังคับคดีฉบับถัดไป 

8.2.1.2 แนวทางการติดตามและประเมินผลของหนวยงานในสังกัด 

หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี ควรมีการติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล โดยคํานึงถึงการนํายุทธศาสตรและ

ก ล ยุ ท ธ ต า ง  ๆ  ท่ี ได กํ าห น ด ไว ใน แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ดิ จิ ทั ล ไป สู 

การปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1) สงเสริมใหเกิดองคความรูดานการบริหารแกผูท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือใหเกิดแรงจูงใจในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร/ 

กลยุทธท่ีไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

2) จัดประชุมชี้แจงและทําความเขาใจในแผนยุทธศาสตร/ 

กลยุทธใหแกบุคลากรในสังกัด ตลอดจนผู ท่ี เก่ียวของ 

เพ่ื อ ให เกิ ด ค ว าม เข า ใจ  แ ล ะ เกิ ด ก าร มี ส ว น ร ว ม 

ในยุทธศาสตร/กลยุทธ 

3) ผลักดันให มีการติดตามประเมินผลการดํ าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล โดยคํานึงถึงเกณฑในการติดตาม 

และประเมินผล ดังนี้ 

- มี แผนงาน /โครงการดํ าเนิ นการครบถ วนตาม 

ท่ีแผนปฏิบัติการดิจิทัลกําหนด 

- มีการกําหนดระยะเวลาการดําเนินการท่ีสอดคลอง 

กับแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

- มีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ

ดิจิทัลกรมบังคับคดี 

4) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการ โดยประเมินผล

การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการท่ีมีอยู เปรียบเทียบกับ

ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือนําไปสูการปรับปรุง

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี 

- ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ เปนไปตาม

ตัวชี้วัดท่ีแผนปฏิบัติการดิจิทัลกําหนด ท้ังในสวน 
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  บทท่ี 8 แนวทางการนําแผนปฏิบัติการดิจทัิลสูการปฏิบัติ  

ของเปาหมายรายป/เปาหมายรวมของแผนปฏิบัติการ

ดิจิทัลกรมบังคับคดี 

- สรุปผลสิ่ งท่ีตองดํ าเนินการเพ่ือปรับปรุง แก ไข  

หรือ พั ฒนาต อเนื่ อง เพ่ื อนํ าไปสู การปรั บปรุ ง

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี ฉบับถัดไป 
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