
บทที่ ๑  

รู)จักกรมบังคับคดี 

เก่ียวกับกรมบังคับคดี  

 กรมบังคับคดี หน-วยงานที่รับผิดชอบภารกิจหลักด:านการบังคับคดีแพ-ง การบังคับคดีล:มละลาย 

การบังคับคดีฟ?@นฟูกิจการของลูกหน้ี การวางทรัพยD หลังจากศาลมีคำพิพากษา มีประวัติความเปKนมาที่ยาวนาน 

เริ่มต:นต้ังแต-ปL พ.ศ. ๒๔๓๔ ภารกิจด:านการบังคับคดีได:รับการจัดต้ังข้ึนเปKนหน-วยงานราชการระดับกอง สังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีการแบ-งโครงสร:างการทำงานออกเปKน ๒ กอง คือ กองบังคับคดีแพ-ง 

และกองบังคับคดีล:มละลาย จนกระทั่งปL พ.ศ.๒๕๑๗ สมัยรัฐบาล ฯพณฯ ศาสตราจารยDสัญญา ธรรมศักด์ิ  

เปKนนายกรัฐมนตรี และท-านกิตติ สีหนนทD เปKนรัฐมนตรีว-าการกระทรวงยุติธรรม ได:เห็นความสำคัญของ 

ทั้งสองกองดังกล-าว ประกอบกับงานบังคับคดีแพ-งและงานบังคับคดีล:มละลายเพิ่มขึ้นมาก หน-วยงานที่จัดไว: 

แต-เดิมไม-เหมาะสม ดังน้ัน เพื่อให:การดำเนินงานเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ-ง คดีล:มละลาย งานเกี่ยวกับการวางทรัพยD

ได:ขยายอำนาจหน:าที ่ทั ่วราชอาณาจักร รวมทั ้งงานชำระบัญชีห:างหุ:นส-วนบริษัทหรือนิติบุคคลตามคำสั่งศาล  

ได:ดำเนินการโดยเจ:าหน:าที่ทีม่ีความรู:ความสามารถชำนาญงานในหน:าทีไ่ด:เปKนไปอย-างถูกต:อง มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

รัฐบาลจึงได:ออกพระราชบัญญัติแก:ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๗ ให:รวมกองบงัคับคดีแพ-งและกองบังคับคดีล:มละลาย และยกฐานะให:เปKนส-วนราชการระดับ

กรมในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีชื่อเรียกว-า “กรมบังคับคดี” นอกจากนี้ ยังได:จัดตั้งหน-วยงานใหม-ขึ้น ได:แก- 

สำนักงานวางทรัพยDกลางและงานอนุญาโตตุลาการ เพื ่อชี ้ขาดถึงข:อพิพาทเกี ่ยวกับการวางทรัพยDภูมิภาคข้ึน  

รวม ๙ ภาค กรมบังคับคดีจงึมีอำนาจหน:าที่บงัคับคดีแพ-งและคดีล:มละลาย ตลอดจนวางทรพัยDทั่วประเทศ แล:วเริม่

ดำเนินการในฐานะเปKนกรมบังคับคดีนับแต-น้ันเปKนต:นมา (ที่มา : http://www.led.go.th/history/history.asp) 

 ภารกิจหลักในการดำเนินการคือ การให:เจ:าหนี้และผู:มีส-วนได:ส-วนเสยีได:รับการชำระหนี้อย-างเปKนธรรม 

โดยมีอำนาจหน:าที่ตามกฎกระทรวงแบ-งส-วนราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังน้ี    

๑. ดำเนินการบงัคับคดีแพ-งตามคำสั่งศาล 

๒. ดำเนินการบังคับคดีล:มละลายตามคำสั่งศาล 

           ๓. ดำเนินการบังคับคดีฟ?@นฟูกจิการของลกูหน้ีตามคำสั่งศาล 

๔.ดำเนินการตรวจสอบสิทธิทางบัญชีของผู:มีส-วนได:เสียเพื่อรับส-วนแบ-งจากคดี ตรวจสอบ 

ค-าใช:จ-าย และเรียกเก็บค-าธรรมเนียมการบังคับคดี 

๕.ชำระบญัชีห:างหุ:นส-วน บริษัท หรอืนิติบุคคลในฐานะผู:ชำระบญัชีตามคำสั่งศาล 

๖.รับวางทรัพยDจากลูกหน้ีหรือผู:มีสทิธิวางทรัพยD 

๗.ดำเนินการประเมินราคาทรพัยD 



 

๘.ดำเนินการเกี่ยวกับการเดินหมาย คำคู-ความ หนังสือ หรือประกาศของศาล หรือหน-วยงาน 

ในสังกัดกรม 

๙.พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการ รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการไกล-เกลี่ยข:อพิพาทช้ันบังคับคดี 

 ๑๐.บร ิหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด:านการบ ังค ับคดี และด:านอื ่น  ๆ 

ในความรับผิดชอบของกรม 

 ๑๑. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให:เปKนหน:าที่และอำนาจของกรม ตามที่รัฐมนตรีหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามคำสั่งศาล 

 

และมีโครงสร:างการทำงานดังภาพ  

 
  ด:วยการดำเนินการในฐานะหน-วยงานหลักในการบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลให:มีผลเปKนรูปธรรม 

กรมบังคับคดีจึงมีวิสัยทัศนDการทำงานที่สะท:อนการปฏิบัติงานอย-างเปKนธรรมและมุ-งเน:นสนองตอบความ

ต:องการของประชาชนคือ “บังคับคดีด)วยความเป6นธรรม มุ:งสู:องค=กรชั้นนำในระดับสากล บริการประชาชนอย:าง

มีคุณภาพ” และไม-เพียงแต-การต้ังเป�าหมายการทำงานให:ไกลเพื่อเปKนการสร:างแรงรูงใจในการทำงานให:สำเรจ็

เท-าน้ัน ในทางปฏิบัติได:มีการกำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงานของกรมบังคับคดีเพื่อสานต-อวิสัยทัศนD

ดังกล-าว ดังน้ี 

๑. การผลักดันทรัพยDสินออกจากระบบการบงัคับคดี  

๒. การเสรมิสร:างและพฒันากระบวนการไกล-เกลี่ยในช้ันบงัคับคดี 

๓. การพัฒนาระบบบรหิารจัดการคดี (Case management) 



 

๔. การบรูณาการเช่ือมโยงข:อมูลกับหน-วยงานต-าง ๆ  

๕. การเสรมิสร:างความรู:ความเข:าใจเกี่ยวกับกฎหมายทีเ่กี่ยวข:องกับการบงัคับคดี 

๖. การพัฒนานวัตกรรมและระบบการทำงานโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช: 

๗. การพัฒนาและปรบัปรุงกฎหมาย  

๘. การพัฒนางานด:านต-างประเทศทีเ่กี่ยวข:องกบัการบังคับคดีแพ-งและคดีล:มละลาย 

๙. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบการบริหารจัดการ 

การพัฒนาตามทิศทางและนโยบายข:างต:นเน:นความเปKนธรรม ง-าย สะดวก และรวดเร็ว เพื่อรองรับกรมบังคบัคดี 

ในการไปสู- Digital Economy และ Thailand 4.0 ซึ่งได:กำหนดวิธีการในการดำเนินการ ดังน้ี 

  วิธีการที่ ๑  การผลักดันทรัพย=สินออกจากระบบการบังคับคดี ใช:นโยบาย “๒ เร-ง” ได:แก- เร-งรัด

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพยD และเร-งรัดการประกาศขายทอดตลาด ตลอดจนการนำระบบอิเล็กทรอนิกสD 

เข:าสนับสนุนการผลักดันทรัพยDสินของกรมบังคับคดี จัดขายทอดตลาด ในวันหยุดราชการ จัดมหกรรมขายทอดตลาด

นอกสถานที่ และเร-งรัดการจัดทำบัญชีรับ - จ-าย ให:มีประสิทธิภาพ 

  วิธีการที ่ ๒  การเสริมสร)างและพัฒนากระบวนการไกล:เกลี่ยในชั ้นบังคับคดี ใช:กลยุทธD “เชิงรุก  

เชิงลึก และครอบคลุม” ประสานเจ:าหนี้กลุ-มใหม-ทำงานลงพื้นที่เชิงรุกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกหนี้ โดยเน:นหน้ี 

นอกระบบ 

  วิธีการที่ ๓  การพัฒนาระบบบริหารจัดการคดี (Case management) โดยการเร-งรัดดำเนินคดีค:าง

ดำเนินการ ๑๐ ปL และคดีที่ยุ-งยากให:สำเร็จร:อยละ ๓๐ 

  วิธีการที ่ ๔  การบูรณาการเชื่อมโยงข)อมูลกับหน:วยงานต:าง ๆ โดยการบูรณาการทำงานร-วมกัน 

ในส-วนกลางและภูมิภาค เช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข:อมูลร-วมกับหน-วยงานภาครัฐและเอกชน 

  วิธีการที ่ ๕  การเสริมสร)างความรู ) ความเข)าใจ เกี ่ยวกับกฎหมายที่เกี ่ยวข)องกับการบังคับคดี  

เปKนการเสริมสร:างศักยภาพและความรู: (Empowerment) ให:กลุ-มเป�าหมายที่เปKนกลุ-มเปราะบาง (Vulnerable Group) 

เช-น กลุ-มเกษตรกร กลุ-มหนี้ครัวเรือน และกลุ-มผู:ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย-อม SMEs อีกทั้งยังส-งเสริม

ความรู:ทางกฎหมายที่เกี่ยวข:องกับการบังคับคดีแพ-ง คดีล:มละลาย และกฎหมายที่เกี่ยวข:องกับเศรษฐกิจรวมทั้งกฎหมายใหม- 

  วิธีการที ่ ๖  การพัฒนานวัตกรรมและระบบการทำงานโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช)  

เพื่อลดขั้นตอนการให:บริการด:านการบังคับคดี การพัฒนาการจัดเก็บสถิติ และ Big Data เพื่อใช:ในการวิเคราะหDและ

พัฒนา Business Intelligence (BI) 

-  พัฒนาระบบ Application ล:มละลาย ตรวจสอบสถานะบุคคลล:มละลาย 

-  พัฒนาระบบลงนัดล-วงหน:าผ-าน Mobile Application 

-  พัฒนาระบบศูนยDกลางทรัพยDสินของลูกหน้ี 

-  พัฒนาระบบเจ:าพนักงานพิทักษDทรัพยDเอกชน และการจัดต้ังหน-วยงานบริการรูปแบบพิเศษ / SDU  

- พัฒนาการซื้อขายทอดตลาดทรัพยDผ-านระบบอิเล็กทรอนิกสD 

วิธีการที่ ๗  การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย ที่เกี่ยวข:องให:มีความทันสมัย มีมาตรฐานสากล และ 

การบังคับใช:กฎหมายที่มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 



 

วิธีการที่ ๘  การพัฒนางานด)านต:างประเทศที่เกี ่ยวข)องกับการบังคับคดีแพ:งและคดีล)มละลาย  

โดยการเปKนศูนยDกลางวิชาการด:านการบังคับคดีของประชาคมอาเซียนและพัฒนาความร-วมมือระหว-างประเทศ 

ด:านการบังคับคดีแพ-งและคดีล:มละลาย 

วิธีการที ่ ๙  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบการบริหารจัดการ เน:นความเปKนสหวิชาชีพ 

เสริมสร:างความรู:ที่เกี่ยวข:องในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ 

จะเห็นได:ว-า การกำหนดนโยบายและทิศทางการทำงานข:างต:นจะเน:นเชิงรุก เร-งรัด บูรณาการ นวัตกรรม 

ความทันสมัยและมาตรฐานสากล Easier, Anywhere and Better เปKนกรอบการดำเนินงานหนึ่งที่สร:าง

มาตรฐานการทำงานให:บุคลากรในกรมบังคับคดี และด:วยการที่บทบาท หน:าที่ความรับผิดชอบของกรมบังคบัคดี 

มีความเกี่ยวข:องกับประชาชนและผู:รับบริการจำนวนมาก การทำงานจึงต:องยึดความต:องการของประชาชน

และผู :ร ับบริการเปKนหลักและต:องพัฒนาการทำงานและการบริการอย-างสม่ำเสมอ ภายใต:โครงการที่มี

ความสำคัญ (Flagship) ของกรมบังคับคดีล:วนเกิดมาจากการวิเคราะหDและประเมินสถานการณDป�จจุบัน 

รวมถึงการคาดการณDถึงอนาคตที่จะมีผลต-อการพัฒนาของกรมบังคับคดี ซึ่งแสดงให:เห็นว-า กรมบังคับคดีพยายาม

ก:าวเดินไปข:างหน:าอย-างเท-าทันสถานการณDแวดล:อม หรือสามารถกล-าวได:ว-า ก:าวทันสถานการณDมันธรรมดา

เกินไป เราต:องก:าวไปไกลกว-าและไปอย-างถูกทิศทางลม โดยการประเมินสถานการณDที่กล-าวถึง ป�จจัยสำคัญที่

เปKนตัวแปรหลักในการดำเนินการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาของกรมบังคับคดี คือ การขับคลื่อนองคDกรไปสู- 

การเปKนรัฐบาลดิจิทัลในยุค Thailand 4.0 ดังจะเห็นได:จากการกำหนดพันธกิจให:มีการพัฒนาองค+กรและ

ระบบบริหารจัดการให5มีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช5ในการดำเนินการ และ 

การจัดทำโครงการ Flagship ที่นำเทคโนโลยีมาใช:เปKนเครื่องมือช-วยในการปฏิบัติงาน เช-น โครงการพัฒนา

ระบบการบังคับคดี ได:แก- การบังคับคดีแพ-ง การบังคับคดีล:มละลาย การขายทอดตลาดทรัพยD และการไกล-เกลี่ย 

ข :อพ ิพาทช ั ้นบ ั งค ับคดีด :วยระบบอ ิ เล ็กทรอน ิ กส D  E-Enforcement (E-Filing, E-Payment) E-Civil case,  

E-Insolvency case, E-Public Auction และ E-Mediation  โครงการพัฒนาศูนยDข:อมูลทรัพยDสินของบุคคล

ล:มละลาย (Data Center of Assets of Bankrupted Person)  โครงการพัฒนากฎหมาย กฎและระเบียบให:มี 

ความทันสมัย เปKนธรรม และสอดคล:องกับมาตรฐานสากล : กรอบการประเมินความยาก-ง-ายในการประกอบธรุกิจ 

(Ease of Doing Business) เปKนต:น 

  ไม-เพียงแต-การกำหนดแผนงาน โครงการเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0 เท-านั้น ในทางปฏิบัติ 

กรมบังคับคดีได:ดำเนินการบรรลุเป�าหมายที่กำหนดและประสบความสำเร็จเปKนที่ยอมรับอย-างกว:างขวางด:วย 

ดังจะเห็นได:จากรางวัลการันตีความสำเร็จอย-างต-อเนื่อง เช-น รางวัลพัฒนาการบริการระดับดี ภายใต:ผลงาน 

“การไกล-เกลี่ยข:อพิพาทชั้นบังคับคดี” ปL ๒๕๖๐ โล-และตรารับรองมาตรฐานการให:บริการของศูนยDราชการ

สะดวก (GECC) ปL ๒๕๖๐ รางวัลเลิศรัฐ ด:านการนำองคDกรและการบริการประชาชน ปL ๒๕๖๑ เปKนต:น 

อย-างไรก็ตาม กว-าที่จะมาถึงป�จจุบันที่เรียกได:ว-า ประสบความสำเร็จด:านการพัฒนาองคDกร บุคลากร และ 

การบริการในสายตาของประชาชน ผู:รับบริการ ผู:ที่มีส-วนได:ส-วนเสีย หน-วยงานที่เกี่ยวข:องและผู:กำกับดูแล

องคDกร เบื้องหลัง คือ การขับเคลื่อนอย-างจริงจังและต-อเนื่องของผู:บริหาร ทีมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 



 

(Change Agent) และบุคลากรทุกคนซึ่งแสดงให:เห็นถึงความร-วมแรงร-วมใจอย-างแน-นแฟ�นและจริงจังใน 

การพัฒนาองคDกรของบุคลากรในกรมบังคับคดี  

  อน ึ ่ ง  หากพ ิจารณาถึงการดำเน ินการเช ิงร ุกท ี ่สำค ัญของกรมบังค ับคด ีบทบาทและ 

การเปลี่ยนแปลงกรมบังคับคดีในยุค Thailand 4.0 มีความโดดเด-นมากในการปรับกระบวนการบังคับคดี 

ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข:องโดยนำเทคโนโลยีเข:ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเพื่อให:ทราบถึง

วิวัฒนาการ เส:นทาง การพลิกโฉมในแต-ละช-วงเวลา จากอดีต... ป�จจุบัน...จนถึงภาพในอนาคตของ “การพัฒนา

ด:านดิจิทัลของกรมบังคับคดี” จึงขอกล-าวประเด็นโดยสรุปไว: ดังน้ี   

วิวัฒนาการของการพัฒนาด)านดิจิทัล 

เพื ่อให:เห ็นภาพวิวัฒนาการ 

การพ ัฒนาด :านด ิจ ิท ัลของ 

กรมบังคับคดี จะขอย:อนอดีต

กลับไป ประมาณ ๒๐ ปLที่

ผ-านมา ซึ่งจากภาพจะเห็นว-า  

 

 

  

  (ก:อนปp ๒๕๔๑) การทำงานใช:กำลังคนเปKนหลัก ทำงานด:วยเครื่องพิมพDดีด มีเอกสารเปKนกระดาษ

จำนวนมาก ใช:พื้นที่เก็บเอกสารขนาดใหญ- ซึ่งก็จะพบป�ญหาว-า   

  แต-ละคดีใช:ระยะเวลาดำเนินการยาวนาน ในกรณีที่มีการค:นหาข:อมูลอ:างอิงต:องค:นหา

จากเอกสารจำนวนมาก  

  ไม-มีการเชื่อมโยงข:อมูล คดีใดที่ดำเนินการแล:วก็จะอยู-ที่เจ:าหน:าที่คนนั้น การรวบรวม

ข:อมูลเปKนหมวดหมู-ทำได:ยาก ทำให:เกิดความยุ-งยากในการรวบรวมและวิเคราะหDข:อมูลเพื่อการตัดสินใจ    

 (ปp ๒๕๔๑ – ๒๕๕๑) การทำงานใช:กำลังคนเปKนหลักเช-นเดิม แต-มีการนำเข:าข:อมูลในระบบทำให:

สามารถค:นหาได:ง-ายข้ึน และใช:พื้นที่เก็บเอกสารน:อยลง ทั้งน้ี ยังคงพบป�ญหาว-า   

  ยังคงไม-มีการเชื่อมโยงข:อมูล แม:จะมีการรวบรวมข:อมูลเปKนหมวดหมู-ที่ค:นหาได:ง-ายข้ึน 

อย-างไรก็ตาม ยังคงเกิดความยุ-งยากในการรวบรวมและวิเคราะหDข:อมูลเพื่อการตัดสินใจ    

 

 



 

 (ปp ๒๕๕๕) การทำงานใช:กำลังคนและระบบไปพร:อมกัน มีการนำเข:าข:อมูลและเชื่อมโยงข:อมูล  

แต-ยังคงพบป�ญหาว-า   

  มีการเชื ่อมโยงข:อมูลที่เปKนระบบ สามารถนำข:อมูลมาวิเคราะหDเพื่อการตัดสินใจ แต- 

ในด:านการดำเนินการ การบริการยังไม-อำนวยความสะดวกให:แก-ประชาชนมากนัก เช-น ต:องการเอกสาร

หลักฐาน ผู:รับบริการต:องมาติดต-อที่หน-วยงาน เปKนต:น     

  (ปp ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) การทำงานใช:กำลังคนและระบบไปพร:อมกัน มีการนำเข:าข:อมูลและเช่ือมโยง

ข:อมูล ลดข้ันตอนและกระบวนการทำงานด:วยการใช:เทคโนโลยีดิจิทัลมาช-วย และประชาชนสามารถใช:บริการ

ผ-านระบบได: โดยไม-ต:องเดินทางมาติดต-อที่หน-วยงาน ซึ่งอาจกล-าวอย-างสรุปได:ว-า กรมบังคับคดีได:มีการพัฒนา

ด:านดิจิทัลอย-างจริงจังและเห็นผล โดยได:มีการแบ-ง Phrase การดำเนินงาน ดังน้ี  

 ระยะแรก (ปL ๒๕๕๘) เผยแพร-ข:อมูลของกรมบังคับคดีผ-านทางเว็บไซตD มชี-องทางสื่อสารในวงกว:าง 

แต-การเข:าถึงบริการยังไม-เปKนระบบ เน่ืองจากทุกรายการการดำเนินการต:องเข:าถึงหลายการเช่ือมต-อในเว็บไซตD  

 ระยะท่ีสอง (ปL ๒๕๕๙) บรกิารทางอิเล็กทรอนิกสD E-Services  E-Filing  E-Payment  

 

 

  ระยะท่ีสาม ใช:ประโยชนDจากข:อมูลขนาดใหญ- (Big Data) เน่ืองจากกรมบังคับคดีมีข:อมูลจำนวนมาก 

ทั ้งข:อมูลคดี ข:อมูลเจ:าหนี ้ ข:อมูลลูกหนี ้ข:อมูล ข:อมูลผู :มีส-วนได:ส-วนเสียในคดี ทรัพยDรอการขาย ฯลฯ  

การมีข)อมูลช:วยให)ดำเนินการได)ทุกด)าน แต:ข)อมูลที่มตี)องพร)อมและมีความถูกต)องด)วย ตัวอย-างเช-น ข:อมูล

ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ซึ่งไม-มีที่ไหนมีข:อมูลนี้ ได:มีการทำ Data Analytics ที่สามารถบ-งชี้เจ:าหนี้นอกระบบได: ได:รับ

ทราบจำนวนผู:มีรายได:น:อยเพื่อวางแผนการให:ความช-วยเหลือ ก-อให:เกิดการแลกเปลีย่นข5อมูลกับหนGวยงานภาครฐัอืน่ 

ทำให5มีการบูรณาการงานรGวมกัน รGวมกันแก5ไขปMญหาความเดือนร5อนของประชาชน อีกหน่ึงความพยายาม คือ 

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ กรมบังคับคดีได5มาถึงจุดหักเหสำคัญ เพราะสามารถนำคดีแพGงในอดีตลงระบบ 

ได5หมดแล5ว จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ คดี ซึ่งข5อมูลในระบบมีความถูกต5องเป[นหลัก และปMจจุบันระบบข5อมูลคดีแพGง

ทั้งหมดดำเนินการด5วยระบบอิเล็กทรอนิกส+อยGางเต็มรูปแบบแล5วด5วย  

 ทั้งน้ี การพัฒนาด:านดิจิทัลของกรมบังคับคดีจะก:าวหน:าไปอย-างต-อเนื่อง โดยมีความคาดหวัง และ

ความพยายามในการพัฒนาต-อไป เพื่อให:เกิดคุณลักษณะของรัฐบาลดิจิทัล ดังน้ี  

   (๑)  รัฐบาลเป�ดและเชื ่อมโยงกัน (Open and Connected Government) ซึ ่งมุ -งเน:นให:เกิด  

๑) การบูรณาการกระบวนงานและข:อมูลระหว-างหน-วยงานภาครัฐเพื่อสร:างคุณค-าร-วมกันระหว-างหน-วยงาน

ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ๒) การเป�ดเผยและให:บริการข:อมูลที่เปKนประโยชนDแก-ประชาชน ๓) การมีส-วนร-วม

ของภาคส-วนต-าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการบริหารจัดการภาครัฐ 

รายละเอียดระบบต-าง ๆ ปรากฏที่ website ของกรมบังคับคดีที ่

http://www.led.go.th/eservice/main.asp หรือ QR Code นี้ 



 

   (๒)   รัฐบาลที่มีความทันสมัยและยึดประชาชนเปKนศูนยDกลาง (Smart Government for Citizen) 

ซึ่งมุ-งเน:นให:เกิด ๑) การปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการทำงานเพื่อนำไปสู-องคDกรที่มีประสิทธิภาพสูง โดยนำ

เทคโนโลยีมาใช:ให:เกิดประโยชนDสูงสุด ๒) การพัฒนาการให:บริการประชาชนและการอำนวยความสะดวกของ

ภาครัฐสู-ความเปKนเลิศ ตรงกับความต:องการของประชาชน (Personalized Public Services) โดยการสร:างสรรคD

นวัตกรรม (Innovation)  

  (๓) วัฒนธรรมดิจิทัลภาครัฐ (Digital Culture) ซึ่งประกอบด:วย ๑) การริเริ่มสร:างสรรคDสิ่งใหม- ๆ 

เพื ่อประชาชน ๒) ความพร:อมรับปรับตัว ยืดหยุ -น ปรับเปลี ่ยนรวดเร็ว (Agility) ๓) การทำงานร-วมกัน

(Collaboration) (๔) การใช:ข:อมูลเพื่อการตัดสินใจ (Data Driven) (๕) มีธรรมาภิบาล (Digital Governance) 

 

 

 

 

 

 

 

การวางแผนการพัฒนากรมบังคับคดีเพ่ือขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนเป6นองค=กรดิจิทัล 

 แนวทางพัฒนาทักษะด:านดิจิทลัของข:าราชการและบคุลากรภาครัฐเพื่อปรบัเปลี่ยนเปKนรฐับาลดิจทิลั 

ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ได:กำหนดทิศทางและแนวโน:มการเปลี่ยนแปลงด:านเทคโนโลยี

ภาครัฐเปKน ๓ ระยะ ดังภาพน้ี     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยจะเห็นได:ว-า การปรับเปลี่ยนองคDกรในแต-ละระยะมีการพัฒนาแบบเปKนขั้นเปKนตอน กล-าวคือ ระยะที่ ๑ 

(Early) การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและการให)บริการประชาชน ซึ่งเปKนหัวใจหลักในการทำงานของ

ภาครัฐในการที่จะอำนวยความสะดวก ให:บริการและสนองตอบความต:องการของประชาชน ดังนั้น การ

ปรับเปลี่ยนในเบื้องต:นไม-ว-าจะด:วยวิธีการ เครื่องมือใด ผลที่ออกมา คือ ต:องสามารถสนองตอบความต:องการ

ของประชาชน ผู:รับบริการได: ระยะท่ี ๒ (Develop) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานขององค=กร เปKนการ

ปรับเปลี่ยนภายในองคDกรเพื่อให:มีกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ เครื่องมือที่จะทำให:เกิดการทำงานและการ

ให:บริการประชาชนตามระยะที่ ๑ ที่มีความย่ังยืนและดำเนินการได:สอดคล:องกัน และระยะท่ี ๓ (Maturity) 

การสร)างค:านิยมและวัฒนธรรมองค=กร เปKนการวางรากฐานการพัฒนาที่หยั ่งลึกในความเปKนบุคลากร

ผู:ปฏิบัติงานขององคDกรน้ัน ๆ ซึ่งต:องอาศัยความเห็นพ:องต:องกัน ระยะเวลาในการปรับตัวเพื่อให:เกิดการรับรู: 

เข:าใจและแนวทางปฏิบัติที่ย่ังยืน  

 ในส-วนของการพัฒนาด:านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมบังคับคดีที่มเีป�าหมายอย-างชัดเจน โดยได:

ประกาศอย-างเปKนทางการและทราบอย-างทั่วกันว-า วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ กรมบังคับคดีจะดำเนินงาน

บริการแบบ Paperless เต็มรูปแบบและคาดว:าในระยะเวลา ๕ ปpข)างหน)า (ปp ๒๕๖๖) จะมีการบริการใน

รูปแบบ E-service เต็มรูปแบบเช:นกัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับระยะการพัฒนาตามแนวทางพัฒนาทักษะ 

ด:านดิจิทัลข:างต:นแล:วพบว-า กรมบังคับคดีมีระยะการพัฒนาในการปรับเปลี่ยนองคDกรเปKนรัฐบาลดิจิทัลอยู- 

ในระยะที่ ๑ (Early) โดยมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเพื่อให:บริการประชาชนอย-างเห็นได:ชัดและ 



 

มุ-งพัฒนาการดำเนินการอย-างต-อเนื่องจนสามารถดำเนินการบริการในรูปแบบดิจิทัลอย-างเต็มรูปแบบต-อไป 

ทั้งนี้ กรมบังคับคดีกำลังจะก:าวเข:าสู-ระยะการพัฒนาในการปรับเปลี่ยนองคDกรเปKนรัฐบาลดิจิทัลในระยะที่ ๒ 

(Develop) โดยจะเน:นการปรับเปลี ่ยนรูปแบบการทำงานและการสร:างเครือข-ายการทำงานเชื ่อมโยงกับ

หน-วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมให:มากขึ้น เพื่อการก:าวไปสู-การเปKนรัฐบาลแบบเป�ดและ

เช่ือมโยงกัน (Open and Connected Government) อย-างเต็มรูปแบบในอนาคตอีกเช-นกัน  

---------------------------------------------- 

 

 


