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องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้ วันท่ี  
8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล เพื่อให้ 
ความสำาคัญแก่แรงงานสตรี โดยรณรงค์ ให้ 
ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงความสำาคัญ
และคุณค่าของสตรีทำางาน สำาหรับในปี 2560  
กรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน ในฐานะองค์กร
ทีมี่หนา้ดแูลคุ้มครองแรงงานสตรี ไดจ้ดังานวันสตรี
สากลปี 2560 ภายใต้แนวคิดหลัก “แรงงานสตรี 
ยุคใหม่ร่วมใจก้าวไกล สู่ไทยแลนด์ 4.0” พร้อมทั้ง 
มอบรางวัลให้กับสตรีที่ ได้รับคัดเลือกเป็นสตรี 
ทำางานดีเด่น จำานวน 27 คน ซ่ึงถือเป็นสตรี 
ผู้มีคุณสมบัติโดดเด่นเป็นท่ียอมรับในด้านความรู้  
ความสามารถ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สตรี 
ทำางานทุกคน ซ่ึงคอลัมน์ “คนยุติธรรม” ได้มี
โอกาสพูดคุยกับ นางสาวร่ืนวดี สุวรรณมงคล 
อธิบดีกรมบัง คับคดี  ผู้ ได้ รับราง วัลสาขา 
สตรีผู้บริหารภาคราชการดีเด่น ประจำาปี 2560  
เกี่ยวกับมุมมองการบริหารงานราชการในยุค 4.0

นางสาวรืน่วด ีสวุรรณมงคล อธบิดีกรมบงัคบัคด ีกล่าวถงึความรูส้กึทีไ่ด้รบั 
รางวัลสาขาสตรีผู้บริหารภาคราชการดีเด่น ประจ�าปี 2560 ว่า ส�าหรับรางวัล 
ที่ได้รับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ก�าหนด 
หลักเกณฑ์ขึ้นมา โดยมีหัวใจส�าคัญคือ ผลงานเชิงประจักษ์ที่สตรีผู้ได้รับคัดเลือก 
ได้ท�างานให้กับประเทศ ส�าหรับตนคิดว่า เป็นรางวัลที่เป็นเกียรติอย่างสูงยิ่ง 
ทั้งต่อตนเอง และครอบครัว เนื่องจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  
พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีประทานรางวัลด้วย 

ตนได ้น�าเสนอผลงานที่ ได ้ท�าร ่วมกับกรมบังคับคดี ประกอบด ้วย  
1) การเสนอร่างกฎหมายเพือ่เปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการ SMEs ทีป่ระสบปัญหา 
ทางการเงินสามารถยื่นแผนฟื ้นฟูกิจการได้เป็นครั้งแรก เพื่อให้สามารถ 
ด�าเนินกิจการ มีการจ้างงานต่อไปได้ และลดโอกาสการถูกฟ้องล้มละลาย  
2) การเผยแพร่ความรู ้โดยการจดัท�าคูม่อืกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ และกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ SMEs เพื่อให้ผู ้ประกอบการมีศักยภาพ  
และมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้น 3) การเสนอหลักการเรื่องการก�าหนดให้เจ้าพนักงาน 
พทิกัษ์ทรพัย์เข้ารบัการอบรมก่อนเข้าปฏิบตังิาน เพือ่เพิม่พนูความรู้ความสามารถ 
ในการปฏบิตังิาน และ 4) รเิริม่โครงการศึกษาเรือ่งบคุคลล้มละลายกบัสทิธมินษุยชน 
โดยศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีมีกฎหมายห้ามบุคคลเคยล้มละลาย 
ประกอบอาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่เคยล้มละลายสามารถเข้าท�างาน 
ในหน่วยงานต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ ได้เสนอประเด็นเชิงนโยบายต่อกระทรวงยุติธรรม 
เพื่อพิจารณา ซึ่งได้มอบให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพด�าเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ตนได้น้อมน�า “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช เป็นหลักในการท�างาน โดยการท�างานทุกอย่าง 
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ต ้องมี เหตุมีผล อยู ่บนพื้นฐานของความพอเพียง  
และเตรียมพร้อมการบริหารความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ  
อยู ่ เสมอ นอกจากนี้  ได ้บริหารงานภายใต ้หลัก 
การมส่ีวนร่วมภายในองค์กร และบรูณาการกบัทกุภาคส่วน
ภายนอกองค์กรเพื่อให้การด�าเนินงานประสบผลส�าเร็จ

ต่อข้อค�าถามที่ว่า กรมบังคับคดีได้น�าเทคโนโลย ี
มาใช้เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน และตอบรับ 
นโยบาย 4.0 ของรัฐบาลอย่างไร อธิบดีกรมบังคับคด ี
กล่าวว่า กรมบังคบัคดยีดึหลักการท�างานโดย “ประชาชน 
เป็นศูนย์กลาง” ซ่ึงได้ก�าหนด Road Map เพื่อมุ่งสู ่
เป้าหมายในการเป็น Digital Economy ให้ทุกงาน 
เป็นระบบเทคโนโลยี เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง 
ข ้อมูลของกรมบังคับคดีได ้อย ่างสะดวก รวดเร็ว  
อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในการท�างาน 
ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งกรมบังคับคดี 
ได ้น�าระบบอิเล็กทรอนิกส ์มาให้บริการประชาชน  
ทั้งในส่วนของการจ่ายเงินให้คู่ความและผู้มีส่วนได้เสีย 
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) และล่าสุด 
ได้น�าระบบบัตรคิวอัตโนมัติมาให้บริการประชาชน  
เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างเสมอภาคตามล�าดับ

นอกจากนี้  ได ้ร ่วมกับศาลแพ่งธนบุรีเชื่อมโยง 
ข้อมูลสารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของทั้งสองหน่วยงาน 
ในการเชื่อมโยงข้อมูลเก่ียวกับหมายบังคับคดีของ 
ศาลแพ่งธนบุรีให้มีความรวดเร็ว และถูกต้อง ซึ่งสามารถ 
น�าข้อมูลไปด�าเนินการได้แบบ Real Time รวมทั้ง 

การจัดท�าระบบน�าร่องยื่นค�าร้องผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Filling) การประมลูขายทอดตลาดทรพัย์ผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส์  
(E-Offering) ซึ่งขณะนี้น�าร่องใน 4 แห่ง ได้แก่ ส�านักงานบังคับคด ี
จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา และสงขลา เพื่ออ�านวย 
ความสะดวกให ้ประชาชนสามารถเข ้าถึงการประมูลทรัพย ์
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
โดยประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางมายังสถานที่ขายทอดตลาด 
สามารถเสนอราคาผ ่ านระบบอิ เล็กทรอนิกส ์ดั งกล ่ าวได ้  
อีกทั้งขณะน้ีอยู ่ระหว ่างการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่ออ�านวย 
ความสะดวกให้แก่ประชาชนในการตรวจสอบสถานะคดีของตัวเอง  
ซึ่งจะเปิดตัวในช่วงเดือนมิถุนายน 2560 

ส�าหรับการด�าเนินงานด้านพัฒนากฎหมาย ขณะนี้ได้แก้ไข 
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ภาคบังคับคดี) ซึ่งขณะน้ีได้ผ่าน 
วาระ 2 และ 3 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งการปรับปรุงกฎหมาย 
ฉบับน้ีถือเป็นการปฏิรูปการบังคับคดีทั้งระบบเพื่อลดขั้นตอน 
การด�าเนนิการและลดโอกาสของการประวงิคดี ทัง้นี ้เพ่ือให้การบงัคบัคดี 
มีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้นและให ้ความเป ็นธรรมแก ่คู ่ความและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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“บริก�รด้วยรอยยิ้ม 
บริห�รด้วยหลักก�ร 
บริบ�ลด้วยหลักธรรม  
และสร้�งค่�นิยม “I AM LED” ”
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ส่วนด�าเนินการตามค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
ที ่21/2560 เรือ่ง การแก้ไขเพิม่เติมกฎหมายเพือ่อ�านวยความสะดวก 
ในการประกอบธรุกจิ ซ่ึงก�าหนดให้หน่วยงานห้ามขอรบัส�าเนาเอกสาร 
จากประชาชนในกรณีทีป่ระชาชนมาตดิต่อด้วยตนเอง โดยกรมบงัคับคด ี
จะมีอุปกรณ์ส�าหรับอ่านข้อมูลในบัตรประชาชน จึงถือเป็นอีกหนึ่ง 
ขั้นตอนที่เพิ่มความสะดวกและไม่เป็นอุปสรรคระหว่างประชาชน 
กับหน่วยงาน นอกจากน้ี ในค�าส่ังดังกล่าวยังก�าหนดให้สามารถ 
ส่งค�าสัง่หรอืประกาศของเจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์ทางอเิล็กทรอนกิส์ 
ได้เป็นครั้งแรก เพื่อให้เกิดความรวดเร็วแก่ประชาชนท�าให้เจ้าหนี้ 
ได ้รับการช�าระหนี้รวดเร็วขึ้น รวมทั้งลูกหนี้สามารถพ้นจาก 
การเป็นบุคคลล้มละลายได้เร็วขึ้น 

อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมบังคับคดี ได้ก�าหนด 
วัฒนธรรมองค์กร 3 บ. “บริการด้วยรอยยิ้ม บริหารด้วยหลักการ 
บริบาลด้วยหลักธรรม” และสร้างค่านิยม “I AM LED” โดย I คือ  
Integrity หมายถึง มคีวามซือ่สตัย์ A คอื Accountability หมายถึง  
มคีวามรบัผดิชอบ M คอื Management หมายถงึ การบรหิารจดัการ 
L คือ Learning หมายถึง การเรียรู้ตลอดเวลา E คือ Excellence 
หมายถึง มีความเป็นเลิศ D คือ Digital หมายถึง การใช้เทคโนโลย ี
ซึง่ต้องการสะท้อนให้เห็นว่า งานบงัคับคดีเป็นงานบรกิาร เพือ่อ�านวย 

ความสะดวกให้แก่ประชาชน อกีทัง้ได้เน้นย�า้กบัผู้บริหาร 
ของกรมบังคับคดีทั่วประเทศว่า “ทุกข์สุขของประชาชน 
เป็นเรือ่งส�าคัญ” โดยเฉพาะเรือ่ง “หนี”้ ผู้บรหิารในทกุพืน้ที่ 
จะต้องท�างานบริหารเชิงรุก โดยการไกล่เกล่ียหนี้ เช่น  
หนีค้รวัเรอืน หนีน้อกระบบ หนีเ้กษตรกร ซึง่กรมบงัคบัคดี 
เป็นหน่วยงานที่มีนักกฎหมายของกรมบังคับคดีประจ�า 
ทุกพื้นที่ในต่างจังหวัด จึงเป็นจุดแข็งของกรมบังคับคด ี
ในการให้ความรู ้ด ้านกฎหมายแก่ประชาชน อีกท้ัง 
ยังด�าเนินมาตรการเชิงรุก โดยลงพ้ืนที่นอกสถานท่ี 
ให้มากขึน้และการท�างานในวนัหยดุ โดยขอความร่วมมอื 
ผู ้ปฏิบัติงานให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์ในวันเสาร ์
และวันอาทิตย์ เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ผู ้สนใจ 
ประมลูทรัพย์ทีไ่ม่สามารถหยดุงานได้ในวนัจนัทร์-วนัศกุร์  
สามารถซื้อทรัพย ์จากกรมบังคับคดีได ้ ในวันหยุด 
อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้ประมูลทรัพย์รายใหม่ ๆ  
ได้เข้าร่วมการประมูลทรัพย์เพิ่มมากขึ้น

ท้ายน้ี อธิบดีกรมบังคับคดี ได้ฝากข้อคิดให้กับ 
บคุลากรในงานราชการ เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน 
ให้สามารถน�าไปสู ่ประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน 
และประชาชน ว่า ประการที่ 1 คือ การน�านโยบาย 
ของรฐับาลเป็นตวัตัง้ในการขับเคลือ่นงาน และยดึหลกั 
“ประชาชนเป็นศนูย์กลาง” ประการที ่2 คอื การอ�านวย 
ความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะหน่วยงาน 
ที่เป็นงานบริการ ประการที่ 3 คือ การคิดในเชิงรุก  
และการท�างานเชิงบูรณาการทั้งภายในและภายนอก 
องค์กร โดยเฉพาะการผสานพลังการท�างานภายใน 
องค์กร ซึ่งถือเป็นส่ิงส�าคัญในการขับเคลื่อนงาน 
ทุกอย่าง โดยจะต้องเกิดจากความรัก ความสามัคคี 
ภายในองค์กร ดังที่กรมบังคับคดีใช้ค�าว่า “We are 
the Team” คือ การท�างานเป็นทีม ร่วมกันคิด  
ร่วมกันพัฒนา การวางตนให้เหมาะสม โดยจะต้อง 
ไม่ลืมหลักของความเป็นธรรม และยึดประชาชน 
เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์
ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป 
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