สรุปประเด็นการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารกลุ)มย)อย หองที
หอง ่ 4
“ผูผูบริหารภาครัฐกับการสรางองคกรดิจิทัล : กรณีศึกษา ”กรมบังคับคดี“
โดย นายธัชพล โปษยานนท
อ.ก.พ..วิวิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด"านดิจิทัลของข"าราชการ
อํานวยการกิจกรรม
นางทัศนีย เปาอินทร ผู"ตรวจราชการกรม กรมบังคับคดี
นายเรวั
นาย ต สกุลทรัพยเจริญ ผู"อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมบังคับคดี
วิทยากร และ
นายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล ที่ปรึกษาด"านวิชาการ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม สํานักงาน ก.พ.ร.
ก
ผู"ดําเนินรายการ
นายธัชพล โปษยานนท กลาวเป4ดการสัมมนา
จากภาพดังกลาวจะเห็นได"วา
วา Digital Revolution มีผลกระทบ
สําคัญที่ทําให"องค)กรต"องมีการเปลี่ยนแปลงครั
นแปลง ้งใหญ (Digital
Transformation) โดย revolution ที่กลาวถึงมีประเด็นหลัก
ดังนี้
A. Daily life goes digital คือ การดํารงชีวิตใน
แตละวั น เราคุ" นชิ นกั บการใช" เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลมากขึ้ น เชน
โทรศัพท)มือถือ คอมพิวเตอร) เป6นต"น
B. Local champions lead the way คือ การคิดริเริ่มใหม ๆ
เกิดทุกที่ และสิ่งใหม ๆ ไมจําเป6นต"องเกิ
เกิดมาจากองค)กรหรือผู"นํา แตเด็ก ๆ รุนใหมสามารถสร"างสรรค)สิ่งตาง ๆ ได" ดังนั้น เราต"อง
พร"อมที่จะสนับสนุนในเรื่องการสร"างนวั
นวัตกรรมให"เกิดขึ้นทุกที่ ทุกวัย
C. Embracing Industry 4.0 คือ การเกิดขึ้นและการใช"เทคโนโลยีสมัยใหมในการดํ
ในการดําเนินการอยูเสมอ
D. Fast and efficient public services คือ ความจําเป6นในการปรั
ปรับกระบวนการ การทําให"เกิด Automation มากขึ้น
โดยควรมีการเป4ดโอกาสให"ผู"มารับบริการ ประชาชน หรือภาคสวนตาง ๆ มีสวนรวมเข"ามากําหนดความต"องการ นําเสนอสิ่งใหม ๆ
เพื่อการปรับปรุงการทํางานให"
ให"ดีขึ้น เร็วขึ้น สะดวกขึ้น มีประโยชน)มากขึ้น และมีมูลคามากขึ้น
E. Rise of digital natives คือ การที่องค)กร ประชาชนทั้งประเทศจะเริ
จะเริ่มเข"าสูยุคที่เป6นดิจิทัลอยางสมบูรณ)แบบ เชน
การเกิดขึ้นของ Cashless Society เป6นต"น
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จากประเด็นข"างต"นทําให"หนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐจําเป6นต"องมีการปรับเปลี่ยนนครั้งใหญ
(Digital Transformation) ซึ่งในการเสวนาโดยวิทยากรจากกรมบั
ยากรจาก งคับคดีนี้ จะเป6นการเลาประสบการณ) ให"แงคิดการดําเนินการ
โดยจะเน"นประเด็นผู"บริหารทีที่เป6นผู"ผลักดันหลัก และทีมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ชวยกระตุ"นให"เกิดการปรับเปลี่ยนที่เป6น
รูปธรรม
ประเด็นจาก Panel Discussion
Inspiration ของกรมบังคับคดี (ก,อน-ระหว,าง) การปรับเปลี่ยนองค*กร เป2าหมายของการปรับเปลี่ยน และ
กระบวนการปรับเปลี่ยนที่สําคัญ
เริ่มจากการมาพูพูดคุยถึงข"อด"อย กระบวนการงานที่ต"องปรับปรุงในภารกิจตาง ๆ
ของกรมบั ง คั บ คดี โดยประเด็ น สํ า คั ญ ที่ เ ป6 น จุ ด เปลี่ ย นที่ ต" อ งเรงให"
ง
เ กิ ด
การเปลี่ ยนแปลงองค) กร คื อ การสนองตอบความต" อ งการของประชาชนใน
งการของประชาชน
ยุคปiจจุบันที่ต"องการความรวดเร็
มรวดเร็ว โปรงใส และเชื่อถือได" ในการนี้ กรมบังคับคคี
จึงได"เรงปรั บกระบวนการงานตาง ๆ ให" มีความรวดเร็
ความรวดเร็ว และสะดวกเพื่อตอบสนอง
ความต"องการของผู"รับบริการ อยางไรก็ตาม กระบวนการปรับเปลี่ยนระบบงานและ
องค)กรจะต"องดํดําเนินควบคูไปกับการพัฒนาบุคลากรให"พร"อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง โดยการพัฒนาบุคลากรมีทั้งการพัฒนา
แบบที่มีการวางแผนลวงหน"า และการพั
การพัฒนาที่ปรับตามสถานการณ) เชน ความต"องการของประชาชน ข"อร"องเรียน ความเรงดวน
ของเหตุการณ) เป6นต"น
ผู%บริหารสูงสุดกับการขับเคลื่อนองค*กรไปสู,การเป-นองค*กรดิจิทัล (เทคนิ
เทคนิคและวิธีการ)
าร
อธิ บดี กรมบั งคั บคดี (นางสาวรื่ นวดี สุ วรรณมงคล) เป6 นบุ คคลผูผู" มี บทบาท
ทบาทสํ าคั ญในการผลั กดั นและ
สนับสนุน รวมถึงรวมดําเนินการกับบุคลากร เพื่อให"เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานในแตละเรื่อง โดยทานจะติ
โดยทานจะ ดตาม
ความก"าวหน"าของการดําเนินงานอยางตอเนื
อยางตอเนื่อง กําหนดให"มีการรายงานความก"
รายงานความก"าวหน"าของทุกกลุมงาน
มงานจนเกิดเป6นความคุ"นชิน
และกลายเป6นวัฒนธรรมองค)กรที่ต"องมีมีการประชาสั
าร
มพันธ) นําเสนอ รายงานข"อมูลกันอยางตอเนื
ตอเนื่อง โดยปiจจัยหนึ่งที่อาจสรุปสั้น ๆ
และเข"าใจได"งาย คือ “หากตองการใหกรมบั
ตองการใหกรมบังคับคดีปรับเปลี่ยนไปอยางไร ผูบริหารตองทําใหเปนตัวอยางกอน”
อยางกอน
นอกจากนี้ ผู" บริ หารของกรมพยายามผลั
าร
กดั นให" ผู" ปฏิ บั ติ งานนํ ากระบวนงานทุ กกระบวนงานเข"
กระบวน
าสู
มาตรฐานสากล และกระตุ" นให" ทุทุ ก คนกล"
คน า ที่ จ ะยอมรั บ ความจริ ง กั บ ผลจากการวั ด และประเมิ น ตามมาตรฐาน
ตาม
หากเมื่อใดที่กรมสามารถทํ
สามารถทําได"ตามมาตรฐาน ก็จะเกิดความภาคภูมิใจ แตหากยังไมสามารถทําได"ตามมาตรฐานก็ให"นําผล
นั้นมาปรับปรุง เพื่อการพัฒนาตอไป
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บทบาทของทีมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (รวมถึงการพัฒนาทีมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ภายใต%
โครงการความร,วมมือกับสํานักงาน ก.พ.)
การทํางานหรือการปรับปรุงกระบวนงานด"านตาง ๆ กรมบังคับคดีจะพยายามดึงบุคลากรจากหลากหลาย
กลุมงานเข"ามามีสวนรวม โดยการจัดตั้งเป6นคณะทํางานเพื่อพิจารณาการดําเนินการ สงผลทําให"เกิดความรวมแรงรวมใจและ
เกิดการพิจารณาและวิเคราะห)การดําเนินการอยางรอบด"านและครอบคลุมประเด็นที่สําคัญ นอกจากนี้ ในการดําเนินงาน
เพื่ อสร"างการเปลี่ยนแปลงภายในองค) กร กรมบั งคั บคดีไมเพียงแตการคํ านึ ง ถึ งความก" าวหน" า ของงานเทานั้น แตจะ
คํานึงถึงความตอเนื่องของงานและมีการวาง successor ในแตละงาน ด"วย
สํ าหรั บการพั ฒนาที มขั บเคลื่ อนการเปลี่ ยนแปลง ภายใต" โครงการความรวมมื อกั บสํ านั กงาน ก.พ.
ในการฝmกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด"านดิจิทัลของข"าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Enterprise Architecture and Digital
Transformation Workshop) หลักสูตรนี้ทําให"ผู"เข"ารับการฝmกอบรมซึ่งเป6น successor ของกรมได"มองเห็นภาพรวมและ
ความเชื่อมโยงของกระบวนงานทั้ งหมดของกรมบั งคับคดี และปiจจุ บันผู"เข"ารั บการฝmกอบรมได"นําความรู"ที่ได"รั บมาพั ฒนา
ตอยอดในกรมบังคับคดี ขอขอบคุณสํานักงาน ก.พ. ที่ได"ให"โอกาสกรมบังคับคดีได"เข"ารวมหลักสูตรที่มีคุณคาเชนนี้
นายธัชพล โปษยานนท กลาวสรุปประเด็นและป4ดการสัมมนา
จากประเด็ นการเสวนา จะเห็ นได" วากรมบั งคั บคดีมี ความโดดเดนในการปรั บเปลี่ ยนองค) กรเป6 นองค) กรดิ จิทั ล
ใน 4 ประเด็นหลักที่สําคัญ กลาวคือ
1. การมีวิสัยทัศน)และกลยุทธ)ที่ชัดเจน : การกําหนดวิสัยทัศน)ที่วา “บังคับคดีด"วยความเป6นธรรม มุงสูองค)กรชั้นนํา
ในระดับสากล บริการประชาชนอยางมีคุณภาพ” วิสัยทัศน)ดังกลาว เข"าใจงาย สะท"อนให"เห็นการดําเนินการในเชิงปฏิบัติได"อยาง
ชัดเจน
2. Leadership และการพัฒนาบุคลากร : มีความคาดหวังสําหรับผู"บริหารตั้งแตระดับเบอร)หนึ่ง ระดับรองลงมา
จนถึงระดับปฏิบัติ และเมื่อปiกหมุดความสําเร็จแล"วทุกคนก็พยายามที่จะทําให"บรรลุเปqาหมาย โดยมี KPI ที่ชัดเจนในเชิงผลงาน
แล"วนํา KPI นั้นมาเป6นตัววัดในการที่จะให"รางวัลกลับไป
3. มีการพัฒนาเรื่อง Enterprise Architecture และมุงที่ User-Focus และเมื่อ EA มีความสมบูรณ)แล"ว ทุกกลุมงาน
ในกรมบังคับคดีจะดําเนินงานไปในทิศทางที่สอดคล"องกันอยางบูรณาการและเป6นไปตามความต"องการของผู"รับบริการ
4. มีการดําเนินการตามแนวคิด Digital Governance โดยมองวา ภารกิจหลักของกรมบังคับคดีจะเป6นงานที่เกี่ยวข"อง
กับตัวบทกฎหมาย ระเบียบ วิธีการดําเนินการตาง ๆ อยางไรก็ตาม หากสภาพแวดล"อมมีการเปลี่ยนแปลง ความต"องการของ
ประชาชนมีมากขึ้น ความจําเป6นในการปรับปรุง แก"ไขกฎหมายเพื่อประโยชน)รวมแหงประชาชนก็ควรมีการดําเนินการในลําดับตอไป
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