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สรุปประเด็น
“ผูบริหารภาครัฐกบัการสรางองค�กรดจิิทัล 
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นาย

นายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล ท่ีปรึกษาด"านวิชาการ โครงการพัฒนานักบริหารการเปล่ียนแปลงรุ�นใหม� สํานักงาน ก

   

นายธัชพล โปษยานนท� กล�าวเป4ดการสัมมนา

  
เกิดทุกท่ี และส่ิงใหม� ๆ ไม�จําเป6นต"องเกิด
พร"อมท่ีจะสนับสนุนในเร่ืองการสร"างนวัตกรรมให"เกิดข้ึน

C. Embracing Industry 4.0 
D. Fast and efficient public services 

โดยควรมีการเป4ดโอกาสให"ผู"มารับบริการ 
เพื่อการปรับปรุงการทํางานให"ดีขึ้น เร็วข้ึน สะดวกข้ึน มีประโยชน)มากข้ึน 

E. Rise of digital natives 
การเกิดข้ึนของ Cashless Society เป6นต"น 
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สรุปประเด็นการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารกลุ)มย)อย หอง
ผูบริหารภาครัฐกบัการสรางองค�กรดจิิทัล : กรณศีึกษา กรมบังคบัคดี”

 

.วิสามัญเฉพาะกิจเก่ียวกับการขับเคล่ือนการพัฒนาทักษะด"านดิจิทัลของข"าราชการ

 นางทัศนีย� เปาอินทร� ผู"ตรวจราชการกรม
นายเรวัต สกุลทรัพย�เจริญ ผู"อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

ที่ปรึกษาด"านวิชาการ โครงการพัฒนานักบริหารการเปล่ียนแปลงรุ�นใหม� สํานักงาน ก

กล�าวเป4ดการสัมมนา 

จากภาพดังกล�าวจะเห็นได"ว�า 
สําคัญท่ีทําให"องค)กรต"องมีการเปล่ียนแปลง
Transformation) โดย revolution
ดังน้ี  
  A. Daily life goes digital 
แต�ละวัน เราคุ"นชินกับการใช"เทคโนโลยีดิจิทัล
โทรศัพท)มือถือ คอมพิวเตอร)

B. Local champions lead the way 
เกิดมาจากองค)กรหรือผู"นํา แต�เด็ก ๆ รุ�นใหม�สามารถสร"างสรรค)ส่ิงต�าง ๆ ได"

นวัตกรรมให"เกิดข้ึนทุกท่ี ทุกวัย  
Embracing Industry 4.0 คือ การเกิดข้ึนและการใช"เทคโนโลยีสมัยใหม�ในการดําเนินการอยู�เสมอ  
Fast and efficient public services คือ ความจําเป6นในการปรับกระบวนการ การทําให"

 ประชาชน หรือภาคส�วนต�าง ๆ มีส�วนรวมเข"ามากําหนดความต"องการ นําเสนอส่ิงใหม� ๆ
ให"ดีขึ้น เร็วข้ึน สะดวกข้ึน มีประโยชน)มากข้ึน และมีมูลค�ามากข้ึน  

Rise of digital natives คือ การท่ีองค)กร ประชาชนท้ังประเทศจะเร่ิมเข"าสู�ยุคท่ีเป6นดิจิทัลอย�างสมบูรณ)แบบ 
เป6นต"น  
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หองท่ี 4 
“กรมบังคบัคดี  

โดย นายธัชพล โปษยานนท�  
วิสามัญเฉพาะกิจเก่ียวกับการขับเคล่ือนการพัฒนาทักษะด"านดิจิทัลของข"าราชการ  

อํานวยการกิจกรรม 
 

ผู"ตรวจราชการกรม กรมบังคับคดี  
ผู"อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมบังคับคดี 

วิทยากร และ 
ที่ปรึกษาด"านวิชาการ โครงการพัฒนานักบริหารการเปล่ียนแปลงรุ�นใหม� สํานักงาน ก.พ.ร. 

ผู"ดําเนินรายการ 

ว�า Digital Revolution มีผลกระทบ
สําคัญท่ีทําให"องค)กรต"องมีการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ� (Digital 

revolution ที่กล�าวถึงมีประเด็นหลัก 

A. Daily life goes digital คือ การดํารงชีวิตใน 
แต�ละวัน เราคุ"นชินกับการใช"เทคโนโลยีดิจิทัลมากข้ึน  เช�น

คอมพิวเตอร) เป6นต"น  
Local champions lead the way คือ การคิดริเร่ิมใหม� ๆ  

ๆ รุ�นใหม�สามารถสร"างสรรค)ส่ิงต�าง ๆ ได" ดังน้ัน เราต"อง

ในการดําเนินการอยู�เสมอ    
ปรับกระบวนการ การทําให"เกิด Automation มากข้ึน 

มีส�วนรวมเข"ามากําหนดความต"องการ นําเสนอส่ิงใหม� ๆ 

จะเร่ิมเข"าสู�ยุคท่ีเป6นดิจิทัลอย�างสมบูรณ)แบบ เช�น 
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จากประเด็นข"างต"นทําให"หน�วยงานต�าง ๆ โดยเฉพาะหน�วยงานภาครัฐจําเป6นต"องมีการปรับเปล่ียน
(Digital Transformation) ซึ่งในการเสวนาโดยวิทยากรจาก
โดยจะเน"นประเด็นผู"บริหารท่ีเป6นผู"ผลักดันหลัก และทีมขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงท่ีช�วยกระตุ"นให"เกิดการปรับเปล่ียนที่เป6น
รูปธรรม  

ประเด็นจาก Panel Discussion 

 � � Inspiration ของกรมบังคับคดี 
กระบวนการปรับเปล่ียนที่สําคัญ  

องค)กรจะต"องดําเนินควบคู�ไปกับการพัฒนาบุคลากรให"พร"อมรับมือกับ
แบบที่มีการวางแผนล�วงหน"า และการพัฒนาท่ีปรับตามสถานการณ) เช�น 
ของเหตุการณ) เป6นต"น  

 � � ผู%บริหารสูงสุดกับการขับเคล่ือนองค*กรไปสู,การเป-นองค*กรดิจิทัล 

 อธิบดีกรมบังคับคดี
สนับสนุน รวมถึงร�วมดําเนินการกับบุคลากร
ความก"าวหน"าของการดําเนินงานอย�างต�อเน่ือง 
และกลายเป6นวัฒนธรรมองค)กรท่ีต"องมีการ
และเข"าใจได"ง�าย คือ “หากต�องการให�กรมบังคับคดีปรับเปล่ียนไปอย�างไร ผู�บริหารต�องทําให�เป�นตัวอย�างก�อน

 นอกจากน้ี ผู"บริหาร
มาตรฐานสากล และกระตุ"นให" ทุกคน
หากเม่ือใดท่ีกรมสามารถทําได"ตามมาตรฐาน
น้ันมาปรับปรุง เพื่อการพัฒนาต�อไป    
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จากประเด็นข"างต"นทําให"หน�วยงานต�าง ๆ โดยเฉพาะหน�วยงานภาครัฐจําเป6นต"องมีการปรับเปล่ียน
ซึ่งในการเสวนาโดยวิทยากรจากกรมบังคับคดีน้ี จะเป6นการเล�าประสบการณ) ให"แง�คิดการดําเนินการ 
ท่ีเป6นผู"ผลักดันหลัก และทีมขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงท่ีช�วยกระตุ"นให"เกิดการปรับเปล่ียนที่เป6น

ของกรมบังคับคดี (ก,อน-ระหว,าง) การปรับเปล่ียนองค*กร เป2าหมายของการปรับเปล่ียน

           เริ่มจากการมาพูดคุยถึงข"อด"อย กระบวนการงานท่ีต"องปรับปรุงในภารกิจต�าง
ของกรมบังคับคดี โดยประเด็นสําคัญท่ี เป6นจุดเปล่ียนท่ีต"อง
การเปล่ียนแปลงองค)กร คือ การสนองตอบความต"องการของประชาชน
ยุคปiจจุบันที่ต"องการความรวดเร็ว โปร�งใส และเช่ือถือได" 
จึงได"เร�งปรับกระบวนการงานต�าง ๆ ให"มีความรวดเร็ว
ความต"องการของผู"รับบริการ อย�างไรก็ตาม กระบวนการปรับเปล่ียนระบบงานและ

ดําเนินควบคู�ไปกับการพัฒนาบุคลากรให"พร"อมรับมือกับการเปล่ียนแปลง โดยการพัฒนาบุคลากรมีท้ังการพัฒนา
การพัฒนาท่ีปรับตามสถานการณ) เช�น ความต"องการของประชาชน 

ผู%บริหารสูงสุดกับการขับเคล่ือนองค*กรไปสู,การเป-นองค*กรดิจิทัล (เทคนิคและวิธีการ

อธิบดีกรมบังคับคดี (นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล) เป6นบุคคลผู"มีบทบาท
รวมถึงร�วมดําเนินการกับบุคลากร เพื่อให"เกิดการปรับเปล่ียนกระบวนการทํางานในแต�ละเรื่อง โดยท�านจะ

อย�างต�อเน่ือง กําหนดให"มีการรายงานความก"าวหน"าของทุกกลุ�มงาน
มีการประชาสัมพันธ) นําเสนอ รายงานข"อมูลกันอย�างต�อเน่ือง

ต�องการให�กรมบังคับคดีปรับเปล่ียนไปอย�างไร ผู�บริหารต�องทําให�เป�นตัวอย�างก�อน

ผู"บริหารของกรมพยายามผลักดันให"ผู"ปฏิบัติงานนํากระบวนงานทุกกระบวน
ทุกคนกล"าที่จะยอมรับความจริงกับผลจากการวัดและประเมินตาม

สามารถทําได"ตามมาตรฐาน ก็จะเกิดความภาคภูมิใจ แต�หากยังไม�สามารถทําได"ตามมาตรฐานก็ให"นําผล
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จากประเด็นข"างต"นทําให"หน�วยงานต�าง ๆ โดยเฉพาะหน�วยงานภาครัฐจําเป6นต"องมีการปรับเปล่ียนครั้งใหญ� 
จะเป6นการเล�าประสบการณ) ให"แง�คิดการดําเนินการ 

ท่ีเป6นผู"ผลักดันหลัก และทีมขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงที่ช�วยกระตุ"นให"เกิดการปรับเปล่ียนท่ีเป6น

การปรับเปล่ียนองค*กร เป2าหมายของการปรับเปล่ียน และ

พูดคุยถึงข"อด"อย กระบวนการงานที่ต"องปรับปรุงในภารกิจต�าง  ๆ
ที่ เป6 นจุดเปล่ียนที่ ต" องเร� งให" เ กิ ด 

การสนองตอบความต"องการของประชาชนใน 
มรวดเร็ว โปร�งใส และเช่ือถือได" ในการน้ี กรมบังคับคคี 

ความรวดเร็ว และสะดวกเพื่อตอบสนอง
อย�างไรก็ตาม กระบวนการปรับเปล่ียนระบบงานและ

โดยการพัฒนาบุคลากรมีทั้งการพัฒนา
ความต"องการของประชาชน ข"อร"องเรียน ความเร�งด�วน

เทคนิคและวิธีการ)  

ผู"มีบทบาทสําคัญในการผลักดันและ
เพื่อให"เกิดการปรับเปล่ียนกระบวนการทํางานในแต�ละเรื่อง โดยท�านจะติดตาม

รายงานความก"าวหน"าของทุกกลุ�มงานจนเกิดเป6นความคุ"นชิน
ต�อเน่ือง โดยปiจจัยหน่ึงที่อาจสรุปส้ัน  ๆ

ต�องการให�กรมบังคับคดีปรับเปล่ียนไปอย�างไร ผู�บริหารต�องทําให�เป�นตัวอย�างก�อน”  

กระบวนงานทุกกระบวนงานเข"าสู�
และประเมินตามมาตรฐาน 

แต�หากยังไม�สามารถทําได"ตามมาตรฐานก็ให"นําผล
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การไปสู�ดิจิทัลไทยแลนด) วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 � � บทบาทของทีมขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลง (รวมถึงการพัฒนาทีมขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลง ภายใต%
โครงการความร,วมมือกับสํานักงาน ก.พ.)   

  การทํางานหรือการปรับปรุงกระบวนงานด"านต�าง ๆ กรมบังคับคดีจะพยายามดึงบุคลากรจากหลากหลาย
กลุ�มงานเข"ามามีส�วนร�วม โดยการจัดต้ังเป6นคณะทํางานเพื่อพิจารณาการดําเนินการ ส�งผลทําให"เกิดความร�วมแรงร�วมใจและ
เกิดการพิจารณาและวิเคราะห)การดําเนินการอย�างรอบด"านและครอบคลุมประเด็นที่สําคัญ นอกจากน้ี ในการดําเนินงาน
เพื่อสร"างการเปล่ียนแปลงภายในองค)กร กรมบังคับคดีไม�เพียงแต�การคํานึงถึงความก"าวหน"าของงานเท�าน้ัน แต�จะ
คํานึงถึงความต�อเน่ืองของงานและมีการวาง successor ในแต�ละงาน ด"วย   

 สําหรับการพัฒนาทีมขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลง ภายใต"โครงการความร�วมมือกับสํานักงาน ก.พ.  
ในการฝmกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด"านดิจิทัลของข"าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Enterprise Architecture and Digital 
Transformation Workshop) หลักสูตรน้ีทําให"ผู"เข"ารับการฝmกอบรมซึ่งเป6น successor ของกรมได"มองเห็นภาพรวมและ 
ความเช่ือมโยงของกระบวนงานทั้งหมดของกรมบังคับคดี และปiจจุบันผู"เข"ารับการฝmกอบรมได"นําความรู"ท่ีได"รับมาพัฒนา 
ต�อยอดในกรมบังคับคดี ขอขอบคุณสํานักงาน ก.พ. ท่ีได"ให"โอกาสกรมบังคับคดีได"เข"าร�วมหลักสูตรท่ีมีคุณค�าเช�นน้ี    

นายธัชพล โปษยานนท� กล�าวสรุปประเด็นและป4ดการสัมมนา 

 จากประเด็นการเสวนา จะเห็นได"ว�ากรมบังคับคดีมีความโดดเด�นในการปรับเปล่ียนองค)กรเป6นองค)กรดิจิทัล  
ใน 4 ประเด็นหลักท่ีสําคัญ กล�าวคือ   

  1. การมีวิสัยทัศน)และกลยุทธ)ท่ีชัดเจน : การกําหนดวิสัยทัศน)ท่ีว�า “บังคับคดีด"วยความเป6นธรรม มุ�งสู�องค)กรช้ันนํา
ในระดับสากล บริการประชาชนอย�างมีคุณภาพ” วิสัยทัศน)ดังกล�าว เข"าใจง�าย สะท"อนให"เห็นการดําเนินการในเชิงปฏิบัติได"อย�าง
ชัดเจน 
  2. Leadership และการพัฒนาบุคลากร : มีความคาดหวังสําหรับผู"บริหารต้ังแต�ระดับเบอร)หน่ึง ระดับรองลงมา
จนถึงระดับปฏิบัติ และเมื่อปiกหมุดความสําเร็จแล"วทุกคนก็พยายามที่จะทําให"บรรลุเปqาหมาย  โดยมี  KPI  ที่ชัดเจนในเชิงผลงาน 
แล"วนํา KPI น้ันมาเป6นตัววัดในการท่ีจะให"รางวัลกลับไป  
  3. มีการพัฒนาเรื่อง Enterprise Architecture และมุ�งท่ี User-Focus และเมื่อ EA มีความสมบูรณ)แล"ว ทุกกลุ�มงาน
ในกรมบังคับคดีจะดําเนินงานไปในทิศทางท่ีสอดคล"องกันอย�างบูรณาการและเป6นไปตามความต"องการของผู"รับบริการ    
  4. มีการดําเนินการตามแนวคิด Digital Governance โดยมองว�า ภารกิจหลักของกรมบังคับคดีจะเป6นงานท่ีเก่ียวข"อง
กับตัวบทกฎหมาย ระเบียบ วิธีการดําเนินการต�าง ๆ อย�างไรก็ตาม หากสภาพแวดล"อมมีการเปล่ียนแปลง ความต"องการของ
ประชาชนมีมากข้ึน ความจําเป6นในการปรับปรุง แก"ไขกฎหมายเพื่อประโยชน)ร�วมแห�งประชาชนก็ควรมีการดําเนินการในลําดับต�อไป  
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