
บทที่ ๒ 

ผู)บริหารระดับสูง : ผู)นำ...การพัฒนาอย<างก)าวกระโดด  

 ป#จจัยแห)งความสำเร็จประการหน่ึงของการปรับเปลี่ยนไปสู)ดิจิทัลไทยแลนดC คือ การที่ผูFบริหาร

สูงสุดขององคCกร (CEO) ตระหนักรูFถึงการปรับเปลี่ยนบริบท ภูมิทัศนC และ

ภูมิสังคม รวมถึงความสำคัญและความจำเปRนเร)งด)วนของการปรบัเปลีย่น

เขFาสู)ยุคดิจิทัลไทยแลนดC การมองเห็นถึงอิทธิพลของเทคโนโลยี และ

โอกาสของหน)วยงานในยุค Disruptive Technology ที ่จะเขFามาร)วม

แกFไขป#ญหาและสรFางคุณค)าใหFกับประชาชน สังคมและประเทศโดย

ส)วนรวม  

 ในช)วงระยะเวลาของการถอดบทเรียนน้ี (เขFาสัมภาษณC

ผูFบริหารเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๑) กรมบังคับคดีมีผูFนำ คือ “นางสาวรื่นวดี 

สุวรรณมงคล” อธิบดีกรมบังคับคดี ผูFเปRนผูFนำดFานดิจิทัลภาครัฐตFนแบบ ผูFมีวิสัยทัศนCกวFางไกล ที่สามารถนำ

กรมบังคับคดีใหFกFาวขึ้นเปRนกรมชั ้นนำที่มีพัฒนาการขององคCกรที่กFาวกระโดด ต)อเนื่อง เปRนขั้นเปRนตอน  

ดังจะเห็นไดFจากการแถลงผลการดำเนินงานของกรมบังคับคดี เมื่อปtงบประมาณ ๒๕๖๑ ว)า กรมสามารถ

ผลักดันทรัพยCสินออกจากระบบการบังคับคดีไดFกว)า ๑๔๗,๐๑๐ ลFานบาท สูงสุดในรอบ ๘ ปt และต)อมาในปt ๒๕๖๒ 

ไดFมีการประกาศนโยบายการพัฒนาสู)ความเปRนเลิศใน ๕ ดFานหลัก “LED 5 Excellence” คือ ๑. Case Management 

Excellence การบริหารจัดการคดี ๒. IT Excellence การพัฒนานวัตกรรมและระบบการทำงาน ๓. Information 

Excellence พัฒนาการบริหารจัดการขFอมูลเพื่อนำมาวิเคราะหCวางแผน ๔. HR Excellence เพิ่มศักยภาพ

บุคลากร และ  ๕. Organization Excellence ยกระดับองคCกร             

 คงจะไม)เปRนการกล)าวเกินไปกว)าขFอเท็จจริงว)า ส)วนหนึ่งของความสำเร็จของกรมบังคับคดี  

เกิดจากการสนับสนุนจากผูFบริหารสูงสุดของหน)วยงาน คือ อธิบดีกรมบังคับคดี (นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล) 

ผูFซึ่งสามารถนำทีมงานใหFสรFางผลงานเปRนที่ประจักษC ตีโจทยCงานของกรมบังคับคดีไดFอย)างชัดเจนว)า เปRนงาน

บริการที่ตFองสนองตอบความตFองการของประชาชน และการผลักดันใหFกรมมีการนำเทคโนโลยีที่ทันยุคสมัย 

มาใชFในการปรับปรุงพัฒนางานเพื่อรองรับความตFองการบริการรูปใหม)ที่โปร)งใส ตรวจสอบไดF สะดวก รวดเร็ว 

ทันสมัย สรFางความเช่ือมั่นใหFแก)ผูFรับบริการ และผูFมีส)วนไดFส)วนเสียและตอบรับนโยบายประเทศไทย ๔.๐  

 ในบทที่แลFวไดFนำเสนอใหFทุกท)านไดFรูFจักกรมบังคับคดีไล)เรียงตามพัฒนาการในแต)ละช)วงเวลา 

เรียกไดFว)า เดินสำรวจรอบบFานไปครบทุกซอกทุกมุมแลFว ต)อไปถFาไม)ทำความรูFจัก ทำความคุFนเคยกับเจFาบFาน 

ก็เหมือนการเดิมชมพิพิธพันธCสวย ๆ โดยไม)ไดFศึกษาประวัติความเปRนมาเปRนไป ซึ่งก็จะไดFแค)ความชื ่นตา  

แต)ขาดความประทับใจในรายละเอียดไปเสีย   

 ในบทนี้ไดFนำบทใหFสัมภาษณCของท)านรื่นวดี มากลั่นกรอง รFอยเรียงและนำเสนอในแง)มุมต)าง ๆ  

เพื่อสะทFอนภาพของการเปRนผูFนำดFานดิจิทัลตFนแบบ ต้ังแต)เริ่มตFนการทำงานที่กรมบงัคับคดี แรงบันดาลใจและ

เป�าหมายการทำงาน การสรFางงานและการบริหารคนในยุคดิจิทัล รวมทั ้งการกFาวผ)านความทFาทายและ



อุปสรรคระหว)างทาง จากนั้นขFอคิดที่ฝากไวFสำหรับการทำงานเพื่อใหFประสบความสำเร็จ สุดทFายเปRนเสียง

สะทFอนรองอธิบดีผูFที่ทำงานใกลFชิดถึงอธิบดีผูFนำที่ไวFวางใจ   

แรงบันดาลใจในการทำงาน กับเปEาหมายท่ีตั้งไว)  

 แรงบันดาลใจเปRนสิ่งทีจ่ะทำใหFเราตอบตัวเองไดFว)า เราเหน่ือยเพื่ออะไร เราทำไปเพื่ออะไร เราจะ

ไปจบที่ตรงไหน และแน)นอนว)าแรงบันดาลใจของแต)ละคนมีความแตกต)างกัน ในขณะเดียวกันแรงบันดาลใจ 

ของคนก็สามารถเปลี่ยนไปไดFตามป#จจัยรอบกายในขณะนั้นดFวย คำถามเรื่องแรงบันดาลใจในการทำงาน  

เรียกไดFว)า เปRนคำถามพื้นฐานที่จะใชFถามผูFที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายสาขา และคำตอบของแต)ละคน

ก็สามารถที่จะเปRนแง)คิด เปRนแรงบันดาลใจใหFแก)คนที่รับรูFต)อ ๆ กันไปไดFอีกเช)นกัน 

  นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ดำรงตำแหน)งอธิบดีกรมบังคับคดีต้ังแต)วันที ่๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ๑

รับผิดชอบภารกิจของหน)วยงานที่เกี่ยวขFองกับกระบวนการยุติธรรมทางแพ)ง การบังคับคดีลFมละลาย การฟ��นฟู

กิจการของลูกหน้ี การชำระบัญชี การไกล)เกลี่ยขFอพิพาท ซึ่งเปRนการดำเนินการตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของ

ศาลและมีผลต)อการเสริมสรFางขีดความสามารถในการแข)งขัน ตลอดจนมีส)วนในการเสริมสรFางความเช่ือมั่นใหF 

นักลงทุน และเมื่อถามถึงแรงบันดาลใจในการทำงานของท)าน ท)านรื่นวดีกล)าวว)า “ก)อนอื่นตFองเขFาใจงานของ

กรมบังคับคดีก)อนว)า เปRนงานบริการ และมีความพิเศษที่เปRนงานบริการด)วยการใช)กฎหมาย” และดFวย 

การเปRนงานบริการ แน)นอนว)าย)อมมีเสียงสะทFอนทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากผูFรับบริการ เสียงสะทFอนเชิงบวกก็

เปRนกำลังใจ เปRนแรงผลักใหFคงตFองรักษา และพัฒนาความดีน้ัน ในทางกลับกันเสียงสะทFอนเชิงลบ อาจจะบั่นทอน

กำลังใจบFาง แต)เสียงน้ันทำใหFเรารูFตัวเองว)า ยังขาดตกบกพร)องตรงไหน ยังตFองพัฒนา เพิ่มเติมอีกอย)างไร     

 เสียงสะทFอนจากผูFรบับริการในเชิงลบน้ัน เปRนป#จจัยขับเคลือ่นการพัฒนาองคCกร สิ่งทีเ่คFาพูด เคFาว)า

ว)าไม)ดีอย)างไร เราจะเอาประเด็นน้ันมาแกFไข ปรับปรุงงาน เราตFองลบคำครหาน้ัน ๆ 

ใหFไดF  น่ีจึงเปRนที ่มาของแรงบันดาลใจในการทำงานว0า ต"องมาปรับปรุง พัฒนาให" 

กรมบังคับคดีได"รับการยอมรับ พิสูจน<ให"เห็นความโปรAงใส สุจริตในการทำงาน และ

การทำงานดFวยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทุกอย)างเปRนระบบ ทุกคนเขFาตรวจสอบไดF ขFอมูล

สามารถ Online แบบ Real Time ก็สามารถตอบโจทยCความตFองการไดFทั ้งหมด 

นอกจากน้ี สิ่งที่ขาดไม)ไดFที่จะกล)าวถึงในความสำเร็จของกรมบังคับดีจนถึงวันน้ี  

คือ การสนับสนุนการทำงานดFวยนโยบายรัฐบาลที่ใหFความสำคัญกับการอำนวย

ความสะดวกใหFประชาชน การปรับปรุงกฎหมาย การทำใหFภาครัฐมีความคล)องตัว มีประสิทธิภาพสูง การเพิ่ม

ทักษะของบุคลากร และที่สำคัญ คือ การเนFนเรื่องการใชFเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่ไปสู)ไทยแลนดC ๔.๐ ทั้งหมดน้ี

ครอบคลุมการดำเนินการที่กรมบังคับคดีพยายามปรับปรุง พัฒนาอยู) เรียกไดFว)า ไดFรับโอกาสมาทำงานภายใตF

ป#จจัยสนับสนุนที่มีความสำคัญย่ิง ทำใหFแรงบันดาลใจ ความมุ<งมั่นบรรจบพบกับการสนับสนุนจากนโยบาย

รัฐบาล ยังผลให)เกิดความสำเร็จอย<างรวดเร็ว 

                                                             
๑ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ดำรงตำแหน)งอธิบดีกรมบังคับคดตีั้งแต)วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

ต)อมาไดFรับการแต)งตั้งใหFดำรงตำแหน)งเลขาธิการ ก.ล.ต. โดยมีผลตั้งแต)วันที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   

“เปQนธรรม

ง<าย 

สะดวกและ

รวดเร็ว” 



สำหรับเป�าหมายการทำงานที่ต้ังไวF คือ ตFองทำงานทุกอย)างใหFสำเร็จ แผนที่กำหนดตFองจบดFวย

ผลที่ชัดเจน และที่สำคัญ ไม)ว)าจะทำงานไหน สำคัญมากนFอยเพียงใด ทีมงานเปRนป#จจัยหลักในความสำเร็จน้ัน 

ทีมงาน คือ กลุ)มคนที่มาร)วมกันคิด ร)วมกันทำ ร)วมกันแกFไข ร)วมกันพัฒนา “We are the TEAM” จะเนFนย้ำ

อยู )เสมอ และความเปQนทีมต)องมีเปEาหมายร<วมกัน มองเห็นไปด)วยกันดFวย เมื ่อพูดถึงเป�าหมายใน 

การทำงานแลFว ตFองบอกว)า เปRนคนที่ทำงานแบบมองไปขFางหนFาเปRนหลกั เรียนรูFสถานการณCและตามใหFทนักบั

การเปลี่ยนแปลงของโลก ดังนั้น จะเห็นไดFว)า นโยบาย ทิศทาง การดำเนินงานของกรม ณ วันนี้ จะเดินไป

ทิศทางใดต)องมั่นใจว<า ไปทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงในปaจจุบันท่ีเปลี่ยนไปอย<างรวดเร็วด)วย    

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

อยู<รอดในยุคดิจิทัล งานและคนต)องพัฒนาให)เท<าทัน  

 ประเด็นสำคัญที่เปRนจุดเปลี ่ยนที่ตFองเร)งใหFเกิดการเปลี่ยนแปลงองคCกร คือ การสนองตอบ 

ความตFองการของประชาชนในยุคป#จจุบันที่ตFองการความรวดเร็ว โปร)งใส และเช่ือถือไดF ที่สำคัญงานต)าง ๆ ที่

พัฒนาและนำมาใชFตFองมีการสื ่อสาร ประชาสัมพันธCภารกิจ การดำเนินงานใหFเขFาถึงกลุ )มเป�าหมายและ

ประชาชนใหFไดFมากที่สุด โดยมีแนวคิดในการพัฒนาระบบการทำงาน ระบบการบริการต)าง ๆ ว)า “เข"าถึงงAาย 

ใช"งAาย ได"ผลรวดเร็ว” ทั้งนี้ เมื่อพัฒนาแลFว เกิดผลสำเร็จตามที่ตFองการแลFวก็จะยังคงไม)หยุดนิ่ง ตราบใดที่ 

ความตFองการ สถานการณCขFางนอกยังคงผันแปรอยู)ตลอด ดังนั้น การพัฒนาของเราก็ตFองเคลื่อนที่ไปดFวยเช)นกัน 

และนอกจากกระบวนการปรับเปลีย่นระบบงานและองคCกรแลFว สิ่งที่ตFองดำเนินควบคู)ไป คือ การพัฒนาบุคลากรใหF

พรFอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง โดยการพัฒนาบุคลากรมีทั้งการพัฒนาแบบที่มีการวางแผนล)วงหนFา และการพัฒนา

ที่ปรับตามสถานการณC เช)น ความตFองการของประชาชน ขFอรFองเรียน ความเร)งด)วนของเหตุการณC เปRนตFน 

“ถFาใหFคะแนนกรมบังคับคดีเรื่องการบริการ ในคะแนนเต็ม ๑๐ ดิฉันว)า อยู)ที่ ๗.๕ – ๘ เพราะถFาคิดว)าตนเองไดF 

๑๐ คะแนนแลFว ก็ไม)มีอะไรที่ตFองพัฒนาอีก” 

 

 เรื่องการปรับตัว การพัฒนาคนในกรมบังคับคดี ในช)วง Digital Transformation การพัฒนา

ทักษะดFานดิจิทัลใหFแก)บุคลากรเปRนเรื่องที่ตFองดำเนินการอย)างจริงจังและทั่วถึง การดำเนินการน้ีไดFรับการสนับสนุน

จากสำนักงาน ก.พ. โดย อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี ่ยวกับการขับเคลื ่อนการพัฒนาทักษะดFานดิจิทัลของ

ขFาราชการ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไดFมีมติเห็นชอบ

แผนปฏิบัติการด)านการสร)างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธdเพื่อการไปสู<

ดิจิทัลไทยแลนดd และให) “กรมบังคับคดี” เปQน “หน<วยงานต)นแบบการสร)างและ

พัฒนากำลังคนเพื่อไปสู<ดิจิทัลไทยแลนดd” และเปQน “หน<วยงานนำร<องในการสร)าง 

และพัฒนาทีมบูรณาการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง” ประกอบกับ ก.พ. ในการประชมุ 

เมื่อวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบทักษะด)านดิจิทัลของข)าราชการและ

บุคลากรภาครัฐเพื ่อการปรับเปลี ่ยนเปQนรัฐบาลดิจิทัล โดยเห็นควรให)มี 

การนำทักษะด)านดิจิทัลของข)าราชการและบุคลากรภาครัฐมาทดลองนำร<องในกรมบังคับคดีด)วย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมบังคับคดีไดFเนFนย้ำใหFบุคลากรทุกคนรับรูFและเขFาใจว)า การพัฒนาทักษะดFานดิจิทัลมีการดำเนินการอย)างจริงจัง 

ทุกการดำเนินการมีมติคณะรัฐมนตรี แผนยุทธศาสตรCขับเคลื่อนและสนับสนุน อย)างไรก็ตาม ไม)เพียงแต) 

การพัฒนาทักษะดFานดิจิทัลเท)าน้ัน บุคลากรจำเปRนตFองไดFรับการพัฒนาในทักษะอื่นที่จำเปRนในการปฏิบัติงานดFวย  

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

บริหารจัดการคนในองคdกร ให)เห็นพ)องและพร)อมใจทำ  

  ในช)วง Digital Transformation เปRนที่แน)นอนว)า ความสามารถในการปรับตัวของแต)ละคนม ี

ไม)เท)ากัน ยอมรับบFาง ไม)ยอมรับบFาง ท)านรื่นวดีเขFาใจความจริงน้ี และไดFรับมือดFวยหลักที่เขFาใจง)าย ๆ ว)า ตFอง 

“สื่อสาร สื่อสาร และสื่อสาร  ติดตาม ติดตาม และ ติดตาม” สื่อสารเพื่อใหFทุกคนรับรูFสถานการณC สื่อสาร

เพื ่อใหFทุกคนเขFาใจตรงกัน สื ่อสารเพื ่อใหFทุกคนร)วมกันเดิน ร)วมกันปรับไปดFวยกัน และที ่สำคัญตFองมี 

การติดตาม ตFองทำตามแผนที่กำหนด อีกประการหน่ึงที่สำคัญไม)ย่ิงหย)อนไปกว)ากันเลย คือ ทีมงาน ซึ่งเมื่อสื่อสาร 

ทีมงาน ทั ้งแม<ทัพน)อย (ฝoายบริหาร) ขุนพล (ผู )ปฏิบัติงานทุกคน) ต)องขับเคลื่อนกำลังพลไปด)วยกัน  

คนในกรมบังคับคดี ท)านรื่นวดียอมรับว)า มีคนเก)งอยู)มาก แต)ตFองมองศักยภาพคนในองคdกรให)ออกว<า เก<งด)านไหน 

เชี่ยวชาญด)านไหน สำคัญท่ีสุด สายงานไหน ใครเปQนเจ)าของต)องให)คนน้ันทำ อย<าไปเปลี่ยนสายงานไม<ง้ัน

จะเกิดความสับสน  

 ในช)วงการเปลี่ยนผ)าน อาจเกิดคำถามข้ึนว)า เราจะเปลีย่นไดFไหม ตFองเปลี่ยนแค)ไหน ในหลาย ๆ งาน

ที่มีกรอบการทำงาน กฎ ระเบียบ กฎหมายที่ตายตัวมาก)อน ซึ่งถือเปRนขFอดีที่มีความเปRนมาตรฐานมาแลFว  

แต)ตFองตอบคำถามใหFไดFว)า กรอบการทำงานที่มีนั ้น ป#จจุบันมีความจำเปRนอยู )หรือไม) สิ ่งใดที ่มีเหตุผล  

มีความจำเปRนตFองปรับปรงุ แกFไข แมFเปRนประเด็นที่ดำเนินการมาเปRนระยะเวลานานก็ตFองมกีารแกFไข ปรับปรุง  



   “ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ)ง มีการแกFไข ปรับปรุงเพื่อใหFลดขั้นตอนและทันสมัย 

โดยมีผลบังคับใชFเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ และสิ่งที่ตFองดำเนินการ

ต)อไป คือ การใหFความรูFทุกภาคส)วนคู)ขนานกันไป โดยไดFจัดโครงการใหF

ความรูFทางกฎหมายแก)ทั้งประชาชนและเจFาหนFาที่กรมบังคับคดี รวมไป

ถึงดำเนินการใหFการทำงานสอดคลFองกันกับกฎหมายใหม)แบบไรF

รอยต)อ” 

  “การปรับปรุง แกFไขกฎหมายลFมละลาย เปRนโจทยCที่ค)อนขFางเปRนป#จจุบันมาก คือ มาจาก

ธนาคารโลกที่วัดกรอบความยากง)ายในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงเม่ือมาศึกษาก็พบว)ามีหลายประเด็นที่

เก ี ่ยวข Fอง ท ั ้งในต ัวกฎหมายเองและ

กระบวนการตอบคำถามธนาคารโลก จึง

ไดFมีการแต)งตั ้งคณะทำงาน เพื ่อศึกษา

คำถามและตอบแบบสอบถามและพัฒนา 

ปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบ และขั้นตอน

การทำงานเพื ่อใหFการบังคับคดีเกิดความ

สะดวก รวดเร็ว เปRนมาตรฐานสากล ตาม

กรอบความยาก-ง)ายในการประกอบธุรกิจของ

ธนาคารโลกในตัวชี ้วัดท ี ่ ๙ การบังคับใหF

เปRนไปตามขFอตกลง (Enforcing Contracts) 

โดยดำเนินการร)วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม 

และตัวช้ีวัดที ่๑๐ ดFานการแกFป#ญหาลFมละลาย (Resolving Insolvency)” 

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

ความท)าทายในการทำงานโดยเฉพาะในช<วง Digital Transformation  

: รู) เข)าใจความท)าทาย รับมือได)ง<ายถ)ารีบทำ      

 ๔ ความท)าทายช<วง Digital Transformation ในมุมมองของท)านรื่นวดี ซึ่งท)านมีหลัก

คิดที่ว)า ทุกความทFาทายสามารถรับมือไดF อีกทั้งทำใหFกรมบังคับคดีย่ิงพัฒนาข้ึนไปอีกดFวย    

 ๑. Mindset ของคนในกรมบังคับคดี : สิ่งใหม)เขFาใจยาก ทำยาก ปรบัตัวยาก  

  รับมือด)วย  “การสื่อสาร สื่อสาร และสื่อสาร  ติดตาม ติดตาม และ ติดตาม” ใหFทุกคน

เขFาใจตรงกัน ร)วมกันปรับไปดFวยกัน และติดตาม รับฟ#งเสียงสะทFอนจากทุกคน เพื่อตรวจสอบสภาพกาย 

สภาพใจของทุกคน ใหFทุกคนทำงานร)วมกันไดF เดินไปดFวยกันอย)างไม)ทิ้งใครไวFขFางหลัง  

  ๒. การปรับตัวไปพร)อมกันของผู)ท่ีเก่ียวข)อง : ผูFที่เกี่ยวขFองบางส)วนเต็มใจ ยินดีที่จะใชFเทคโนโลยี

ที่ไดFรับการปรับปรุง แต)บางส)วนปฏิเสธเทคโนโลยี บางส)วนไม)รูFว)ามีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแลFว   

ผลการจัดอันดับความยาก-ง)ายในการประกอบธุรกิจ ประจำปt ๒๕๖๑ 

(Ease of Doing Business ๒๐๑๘) โดยธนาคารโลก  

ประเทศไทยไดFรับการจัดลำดับเปRนท่ี ๒๖ จาก ๑๙๐ ประเทศท่ัวโลก  

ซึ่งลำดับของประเทศไทยดีข้ึน ๒๐ อนัดับจากปtท่ีแลFวท่ีอยู)ในอันดับท่ี ๔๖ 
 

โดยมีผลคะแนน DTF (Distance of Frontier) เปRนรFอยละ ๗๗.๔๔ 

เพ่ิมจากปtท่ีผ)านมา ท่ีไดFคะแนน ๗๒.๕๓ ถือเปRนอันดับ ๓ ของอาเซียน 

รองจากประเทศสิงคCโปรC และประเทศมาเลเซีย  
 

ท่ีสำคัญประเทศไทย เปRน ๑ ใน ๑๐ ประเทศ ท่ีมีการปรับปรุงมากท่ีสุด 

ซึ่งสูงเปRนลำดับท่ีสองจากประเทศบรูไนท่ีมีความกFาวหนFาในการปรับปรุง

บรรยากาศทางธุรกิจมากท่ีสุด 

 



   รับมือด)วย การประชาสัมพันธC สรFางความเขFาใจใหFเห็นขFอดี ประโยชนCของการใชF

เทคโนโลยีดิจิทัล ในขณะเดียวกันกับการปรับเปลี่ยนก็ยังคงใหFความสำคัญกับผูFมีส)วนเกี่ยวขFองที่ตFองอาศัย

ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนดFวย  

   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ กรมบังคับคดีจะดำเนินงานแบบ Paperless อย)างไรก็ตาม  

ไดFกำหนดแผนรองรับไวFดFวยว)า หากผูFรับบริการยังคงติดต)อราชการแบบเดิม โดยนำขFอมูลกระดาษมา  

ก็จะมีเจFาหนFาที่ลงขFอมูลในระบบ เพื่อรองรับสถานการณCน้ีไวFดFวย 

  ๓. กฎ ระเบียบภายในท่ีเปQนแนวทางปฏิบัติเดิม : ทำไม)ไดF ขัดกฎ ระเบียบ หากจะเปลี่ยนมี 

ความยุ)งยาก ตFองใชFระยะเวลานาน   

  รับมือด)วย การทบทวนกฎ ระเบียบ และใหFแสดงความเห็นถึงขFอดี – ขFอเสียของการคงอยู)

หรือปรับเปลี่ยน โดยไดFมีการต้ังคณะทำงานเพื่อร)วมกัน เพื่อใหFเกิดการยอมรับในการปรับเปลี่ยนร)วมกัน   

 ๔. ความคาดหวังของประชาชนท่ีเพ่ิมมากขึ้น : ประเด็นน้ีเปRนเรื่องทFาทายมากที่สุด เพราะ 

ไม)สามารถทราบไดFแน)นอนว)า ประชาชนมีความคาดหวังอะไรอย)างชัดเจน  

  รับมือด)วย ติดตามสถานการณC เอาใจใส)กับทุกเสียง ขFอคิดเห็น ขFอเสนอแนะต)าง ๆ ซึ่ง

จะทำใหFสามารถคาดเดาความคาดหวังของประชาชนไดF และป#จจุบันก็สามารถคาดเดาความคาดหวังไดFว)า  

เปQนความคาดหวังเกี่ยวกับความสะดวก รวดเร็ว เข)าถึงง<าย ซึ่งก็ไม)พFนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชFใน 

การบริการ ความคาดหวังของผูFรับบริการ ผูFที่เกี่ยวขFอง ประชาชนเปRนความทFาทายที่ไม)หยุดน่ิง ไม)ว)าป#จจุบัน

กรมบังคับคดีจะทำสิ่งต)าง ๆ สำเร็จมามากนFอยแค)ไหน เราก็จะหยุดไม0ได:ที่ต:องสำรวจ ตรวจสอบความพร:อม

ตนเอง วิเคราะหCสถานการณCต0าง ๆ และร0วมกันคิด ร0วมกันทำ ปรับปรุงอยู0เสมอ รวมทั้งต:อง share ข0าวสารให:

ทุกคนในองคCกรได:รับทราบไปพร:อม ๆ กัน 

 “ดิฉันเป�ดรับขFอรFองเรียน ขFอเสนอแนะทุกช)องทาง โทรศัพทCเป�ดตลอด  

๒๔ ชั่วโมง ขFอความที่ส)งมาถึงดิฉัน จะอ)านเองทุกขFอความ แต)อาจจะไม)ไดFตอบเองทุกเรื่อง  

ทั้งน้ี ขอใหFม่ันใจว)าทุกขFอความจะไดFรับการตอบรับจากผูFที่เก่ียวขFอง ไม)ตกหล)นแน)นอน” 

 

 อ ีกหนึ ่งความท)าทายที่ท ุกองคdกรต)องพบเจอ คือ การขาดกำลังคน เนื ่องจาก 

การเกษียณอายุราชการ จริง ๆ แลFวขFอมูลผูFเกษียณอายุราชการในแต)ละปtสามารถนำมาวางแผนการบริหาร

จัดการคนไดF ทำใหFสามารถขยับ สับเปลี่ยนผูFปฏิบัติงานไดFอย)างเปRนระบบ กรมบังคับคดีไดFเตรียมการรองรับการ

สืบทอดตำแหน)งอย)างจริงจัง โดยไดFวางแผนการสืบทอดตำแหน)ง (Succession Plan) ดFวยการคดัเลือกผูFที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมใหFมาเรียนรูFคู)ขนานไปกับผูFที่จะเกษียณอายุราชการ ๓ เดือนก)อนเกษียณอายุราชการ 

(ต้ังแต)เดือนกรกฎาคม) เรียนรูFแบบที่ว)า ไปไหนไปดFวยกัน รับรูFร)วมกัน ร)วมกันคิด ร)วมกันตัดสินใจ เสมือนเปRนผูFดำรง

ตำแหน)งที่จะว)างลงน้ันเลยทีเดียว การเตรียมการน้ีทำใหFกรมบังคับคดีไม)มีป#ญหาในการบริหารจัดการกำลังคน 

เช)น คนเกษียณไปใครจะรับงานต)อ ไม)มีคนทำงานทำใหFงานหยุดชะงัก เปRนตFน  



 สำหรับแม)ทัพนFอย (ผูFบริหารกรมบังคับคดี) ที่มารับงานต)อจากผูFที่เกษียณ หรือผูFที่ปฏิบัติงานใน

ฐานะผูFบังคับบัญชาทุกตำแหน)ง จะไดFรับการอบรม ฝ�กฝนใหFมี Managerial Skill ใหFมาก มีความกลFาที่จะ 

address ป#ญหาของคน ตFองรูFว)าคนเรามีทั้งขFอดีขFอดFอย และบริหารจัดการคนใหFเปRน โดยกรณีการบริหาร

จัดการคนที่เห็นไดFชัดเจน คือ การโยกยFายผูFปฏิบัติงานไปปฏิบัติงาน ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัด ซึ่งมีสาขา 

ทั่วประเทศ ๑๑๑ แห)ง อาจมีบFางที่มีคนที่ไม)ตFองการโยกยFาย สับเปลี่ยน แต)ทุกอย)างบริหารจัดการไดFดFวย

เหตุผล ความจำเปRน โดยกรมบังคับคดีมีหลักคิดที่ว)า ตFองกระจายความเขFมแข็งตามหลัก We are the TEAM 

คือ share คนเก)งไปทำงาน ไปพัฒนาที่ต)าง ๆ เพื่อใหFองคาพยพองคCกรขับเคลื่อนการพัฒนาไปดFวยกัน  

 การพิสูจนdความสามารถ ศักยภาพของกรมบังคับคดีด)วยการเข)ารับการประเมิน

ศักยภาพกับหน<วยงานกลางต<าง ๆ ถือเปRนการทFาทายตนเอง เปRนการสมัครใจของกรมบังคับคดีใน 

การเขFารับการประเมิน และไม)ทุกครั้งที่กรมบังคับคดีจะผ)านมาตรฐานการประเมินที่กำหนด แต)กรมบังคับคดี 

ก็ยังคงมุ)งมั่นที่จะดำเนินการปรับปรุง พัฒนาตนเองใหFสามารถผ)านเกณฑCมาตรฐานที่กำหนดไวFใหFไดF โดยมีหลักคิด

ที ่ว)า ประเมินแล)วยังไม<ผ<าน ก็กลับมาดูประเด็นที่ขาดตกไป จากนั้น ปรับปรุง พัฒนาแล)วกลับไปรับ 

การประเมินใหม< ทำอย<างนี้ กรมบังคับคดีก็จะพัฒนายิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ  

ได)อีก    

“กรมบังคับคดีสมัครเขFารับการประเมินทุกอย)าง เพราะในเมื่อเราประกาศว)า

เราจะเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาการทำงานและการบริการ เราตFองมีการพิสูจนC

ใหFภายนอกเห็นก)อนว)า การทำงานและการบริการของเราผ)านมาตรฐานที่

ไดFรับการยอมรับ” 

 

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

การจัดการกับอุปสรรคระหว<างทาง  

 ป#ญหา อุปสรรคไม)ใช)สิ่งที่หยุด ชะงักการพัฒนาของกรมบังคับคดี โดยที่กล)าวในเบื้องตFนว)า  

ท)านรื่นวดีมองการณCไกล มอบหมายนโยบายพรFอมทั้งใหFมีการกำหนดแผนรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในทุก

การดำเนินการ โดยการจัดการกับป#ญหา อุปสรรค มีการดำเนินการในแต)ละระยะ ดังน้ี 

  การเตรียมการรองรับความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น 

  มีการกำหนดแผนสำรองรองรับความเสี่ยงในดFานต)าง ๆ  มีแผน ๒ แผน ๓ รองรับ ป�ดช)องโหว)

ใหFมากที่สุดเท)าที่จะทำไดF  

  การดำเนินการเมื่อเกิดปaญหา อุปสรรคท่ีกรมบังคับคดีไม<สามารถจัดการได)เอง 

  หากเปRนเรื่องใหญ) เรื่องสำคัญที่กรมบังคับคดีมองว)า ไม)สามารถจัดการ ตัดสินใจไดFดFวยตนเอง 

จะมีการนำประเด็นดังกล)าวไปนำเรียนผูFบังคับบัญชาระดับสูง คือ ปลัดกระทรวง รัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี 

นายกรัฐมนตร ีเพื่อรับมอบนโยบายการดำเนินการ 



ทั้งน้ี การแกFไขป#ญหา อุปสรรคตFองดำเนินการอย)างรวดเร็ว (Quick Remedy) เพราะในยุคดิจิทัลน้ี ความเก)ง

อย)างเดียวไม)พอ ความเร็วก็ตFองมาดFวยเช)นกัน  

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

หากมีการเปล่ียนผู)บริหาร กรมบังคับคดียังทำงานได)อย<างต<อเนื่อง 

 ท)านรื่นวดี ไดFวางแนวทางการทำงาน โดยใหFมีการถ)ายทอดการดำเนินงานต)าง ๆ อย)างเปRนระบบ 

เนFนการทำงานเปRนทีม รับรูFร)วมกัน ถ)ายทอดระหว)างกันอย)างสม่ำเสมอ เพื่อที่ว)าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูFบริหาร 

ผูFปฏิบัติงานไม)ว)าจะระดับไหน สายงานใด ก็จะมีความต)อเนื่อง สานต)องานไดFอย)างรวดเร็ว และเห็นภาพงานไดF

ครบถFวน  

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

ฝากถึงหน<วยงานอื่นในการปรับปรุงกระบวนการงาน    

 ท)านรื่นวดีกล)าวถึงเคล็ดไม)ลับในการทำงานที่สามารถประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ว)า  

การทำงานเปQนทีมงาน การสื่อสารระหว<างกัน การติดตามการดำเนินการอย<างต<อเนื่อง เปRนหลักยึดใน 

การดำเนินการเพื่อใหFประสบความสำเร็จ งานทุกอย)างตFองคิดไวFก)อนว)า “เราทำได) แล)วลงรายละเอียดว<า  

มีอะไรต)องทำ จากนั้นก็จัดลำดับความสำคัญ เร<งด<วน และดำเนินการให)สำเร็จตามเปEาหมายและ

กำหนดเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากระหว<างทางมีปaญหา อุปสรรคเกิดขึ้นก็รีบแก)ไข และนำมาเปQนบทเรียน

เพ่ือพัฒนางานต<อไป”   

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

มุมสะท)อนจากแม<ทัพน)อย ผู)ทำงานใกล)ชิดอธิบดี 

ต)นแบบความเปQนผู)นำของท<านร่ืนวดี สุวรรณมงคล 

 ท)านรื่นวดีเปRนผูFนำการเปลี่ยนแปลงที่แทFจริง ซึ่งท)านจะย้ำเสมอกับ

ทุกคนว)า อย)ากลัวการเปลี่ยนแปลง เราตFองปรับปรุง พัฒนาตัวเองอยู)เสมอ และ

ถFามีโอกาสท)านจะใหFคนในกรมบังคับคดีไดFออกไปเรียนรูFโลกภายนอก เช)น  

การเขFาร)วมประชุม การศึกษาดูงาน การทำงานกับหน)วยงานอื่น เพื่อใหFเห็นว)า 

เคFาพัฒนาไปถึงไหน มีอะไรที่เราตFองเรียนรูFเพิ่มเติม และหากจะใหFพูดเพื่อใหF

เห็นภาพความเปRนผูFนำตFนแบบของท)านรื่นวดี ก็ขอกล)าวเปRนขFอ ๆ เพื่อเห็นภาพ

และเขFาใจง)าย ดังน้ี  

  บริหารงานอย)างเปRนระบบ สรFางงานใหFมีความเชื่อมโยง โดยใครเก)ง เชี่ยวชาญดFานไหน 

ก็ดึงมาประชุมกันเพื่อความหลากหลายทางความคิดและการหาสิ่งที่ดีที่สุด ที่เปRนไปไดFใหFแก)กรม  

  ลงนัดทุกอย)าง โดยจะพยายามเขFาร)วมทุกงานถFาเปRนไปไดFเพื่อทราบความเคลื่อนไหว  

ในกรม ติดตามงานอย)างต)อเน่ืองและใหFความคิดเห็นเพื่อใหFงานเดินต)อไดFอย)างราบรื่น และประสบความสำเร็จ   

นางสาวรัตนาวดี สมบูรณC 

อดีตรองอธิบดีและ CIO 

ผูFปฏิบัติงานใกลFชิดกับท)านรื่นวดี 



  นำองคCความรูF ประสบการณCใหม) ๆ  มาแลกเปลี่ยน เรียนรูF ถ)ายทอดใหFคนในกรม 

ไดFเรียนรูFร)วมกันอย)างสม่ำเสมอ เพื่อสรFางเวทีใหFทุกคนไดFแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อการพัฒนางานร)วมกัน และใน

บางครั้งเปRนประเด็นที่ใหม)มาก ดูเปRนความคิดล้ำมาก จนคนในกรมมองว)าจะทำไดFหรือไม) แต)ท)านก็แสดงใหF

เห็นว)าทุกอย)างทำไดF ดFวยป#จจัยสนับสนุนต)าง ๆ และหากตFองการการสนับสนุน ความช)วยเหลือใด ๆ ก็

สามารถพูดคุยกันไดFทันที  

  นำเทคโนโลยีดิจิทัลใหม) ๆ ที่เปRนประโยชนCกับกรมมาถ)ายทอด แนะนำใหFคนในกรมใชF 

โดยท)านจะใชFใหFเปRนตัวอย)างก)อน จากนั้นใหFทุกคนใชFอย)างทั่วถึง และใชFใหFคุFนเคยจนกลายเปRนส)วนหนึ่งของ

การทำงาน   

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


