
 ผลสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจและความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบท่ี 2  

                                                                                                                                                . 

ข 
 

บทสรปุผู้บริหาร 
 

 กรมบังคับคดี ได้มอบให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจและความต้องการ/ 
ความคาดหวังของผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้เสียที ่มีต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการและรับฟังเสียง 
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย (voice of customer) ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มาวิเคราะห์ และหาแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีและยั่งยืน 2. เพื่อประเมิน
ผลสัมฤทธิ ์การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง/ศูนย์ ทั้งนี ้ผลสำรวจที่ได้รับจะเป็นข้อมูล                     
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงการให้บริการตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
 จากการสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจและความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 ผ่านระบบ Google Form 
หรือ QR Code ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ประเมินหน่วยงานในสังกัด
กรมบังคับคดี จำนวน 136 หน่วยงาน มีผู้ตอบแบบสำรวจ 8,328 ตัวอย่าง ดังนี้ 
 ผู้รับบริการภายใน จำนวน 621 ตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก/กอง (ส่วนกลาง) จำนวน 
22 คน หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายส่วนกลาง จำนวน 102 คน หัวหน้างานธุรการ/การเงินและบัญชี (ส่วนกลาง) 
จำนวน 49 คน ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา จำนวน 83 คน หัวหน้างานธุรการ/การเงิน             
และบัญชี (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 199 คน และเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ จำนวน 166 คน 
 ผู้รับบริการภายนอก จำนวน 7,707 ตัวอย่าง ประกอบด้วย เจ้าหนี้ 3,369 คน ลูกหนี้ 1,478 คน 
ผู้ซื้อทรัพย์ 918 คน หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 354 คน หน่วยงานภาคเอกชน 417 คน ประชาชน
ทั่วไปและอ่ืน ๆ 1,171 ตัวอย่าง โดยสามารถสรุปผลสำรวจได้ ดังนี้ 
 

1. ผลสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจและความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบท่ี 2 

 ผลสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 
ของหน่วยงาน กรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 โดยภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการ 
และผู ้ม ีส ่วนได้เส ียพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 
93.56 (ค่าถ่วงน้ำหนัก) ส่วนผู้รับบริการและ            
ผู้มีส่วนได้เสีย ไม่พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 0.53 
ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 
 จากแผนภูมิที่ 1 จากการเปรียบเทียบ
ก ับผลสำรวจความพ ึ งพอใจ/ไม ่พ ึ งพอใจ                  
ของผู ้ร ับบริการ และผู ้มีส ่วนได้เสีย พบว่า             
ในรอบที่ 1 ผู้รับบริการ และผู ้มีส่วนได้เสีย            
พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 92.75 และไม่พึงพอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 6.58 ในรอบท่ี 2 ผู้รับบริการ
และผู ้มีส่วนได้เสียพึงพอใจ เพิ ่มขึ ้น 0.81  
คิดเป็นร้อยละ 0.87 และไม่พึงพอใจ ลดลง 
6.05 คิดเป็นร้อยละ 91.95 
 

92.75

6.58

93.56

0.53
0

20

40

60

80

100
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ร้อยละความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
ท่ีมีต่อหน่วยงาน กรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบ 1 ปี 63 รอบ 2 ปี 63

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ              
ท่ีมีต่อหน่วยงานกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนภูมิที ่1 1 

 

 



 ผลสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจและความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบท่ี 2  

                                                                                                                                                . 

ค 
 

 ผลสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจฯ แยกตามปัจจัยการวัดคุณภาพ 4 ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านขั้นตอน 
การให้บริการ ๒) ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ ๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และ ๔) ด้านคุณภาพ
การให้บริการ ซึ่งเป็นการนำเอาค่าคะแนนเฉลี่ย             
แต่ละด้านของหน่วยงานงาน จำนวน 139 หน่วยงาน                
หาค่าร้อยละผลรวมตามด้านคุณภาพทั้ง 4 ด้าน 
สามารถสรุปผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ดังนี้ 

จากแผนภูมิที่ 2 โดยภาพรวม ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้เสียพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 93.34 
และไม ่พ ึงพอใจ ค ิดเป ็นร ้อยละ 0.53 พบว่า
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียพึงพอใจมากที่สุด คือ 
ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 
93.93 และ พึงพอใจน้อยที ่สุด คือ ด้านคุณภาพ   
การให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 92.92 ส่วนไม่พึงพอใจ 
พบว่า ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียไม่พึงพอใจ
มากที่สุด คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ คิดเป็น
รอ้ยละ 0.79 และไม่พึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านคุณภาพ 
การให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 0.40  
 

2. ผลสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียภายในที่มีต่อ
คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุน 

 ผลสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ
ของหน่วยงานสนับสนุน รอบที่ 2 โดยภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 89.26 
(ค่าถ่วงน้ำหนัก) ส่วนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียไม่พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 0.50 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3 
 จากแผนภูมิที ่ 3 จากการเปรียบเทียบกับผล
สำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู ้ร ับบร ิการ           
และผู ้มีส่วนได้เสีย พบว่า ในรอบที่ 1 ผู ้รับบริการ            
และผู้มีส่วนได้เสียพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 88.96 
และไม่พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 11.85 ในรอบที่ 2 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียพึงพอใจ เพิ่มขึ้น 0.30  
คิดเป็นร้อยละ 0.34 และไม่พึงพอใจลดลง 11.35   
คิดเป็นร้อยละ 95.78 
 ผลสำรวจความพ ึ งพอใจ/ไม ่พ ึ งพอใจ               
แยกตามปัจจัยการวัดคุณภาพ 4 ด้าน ซึ ่งเป็นการ
นำเอาค่าคะแนนเฉลี่ยแต่ละด้านของหน่วยงาน จำนวน  
7 หน่วยงาน หาค่าร้อยละผลรวมตามด้านคุณภาพ            
ทั้ง  4 ด้าน สามารถสรุปผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ดังนี้ 
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ร้อยละความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีตอ่
หน่วยงานกรมบังคบัคด ีแยกตามดา้นปจัจัย 4 ด้าน

ความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ

แผนภูมิที่ 3 ร้อยละความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
ท่ีมีต่อหน่วยงานสนับสนุน กรมบังคับคดี  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

แผนภูมิที่ 3 ร้อยละความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
ท่ีมีต่อหน่วยงานสนับสนุน กรมบังคับคดี  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

    แผนภูมิที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการท่ีมีต่อหน่วยงานกรมบงัคับคดี แยกตามด้านปัจจัย 4 ด้าน 

 

    แผนภูมิที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการท่ีมีต่อหน่วยงานกรมบังคับคดี แยกตามด้านปัจจัย 4 ด้าน 



 ผลสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจและความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบท่ี 2  

                                                                                                                                                . 

ง 
 

 โดยภาพรวม ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย        
พึงพอใจ คิดเป ็นร ้อยละ 89.16 และไม่พึงพอใจ              
ค ิดเป ็นร ้อยละ 0.59 พบว ่า ผ ู ้ ร ับบร ิการและ                     
ผู้มีส่วนได้เสียพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่
หรือบุคลากรที่ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 89.54 
และพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
ค ิดเป ็นร ้อยละ 88.91  ส ่วนผู้ ร ับบริการและ           
ผู้มีส่วนได้เสียไม่พึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 0.55 และไม่พึงพอใจ
น้อยที่สุด คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ คิดเป็น
ร้อยละ 0.43 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 4 
 
 

3. ผลสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู ้รับบริการและผู้มีส่ วนได้เสียภายนอกที่มีต่อคุณภาพ               
การให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี 

 ผลสำรวจความพ ึ งพอใจ/ไม ่ พ ึ งพอใจ              
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการของหน่วยงาน โดยภาพรวม ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้เสียพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 93.80 
(ค่าถ่วงน้ำหนัก) และผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
ไม่พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 0.53 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 5 

จากแผนภูมิที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบผลสำรวจ
ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู ้ร ับบริการและ            
ผู้มีส่วนได้เสีย พบว่า ในรอบที่ 1 ผู้รับบริการและ         
ผู้มีส่วนได้เสียพึงพอใจ ร้อยละ 92.74 และไม่พึงพอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 6.09 ในรอบที่ 2 ผู้รับบริการและ           
ผู้มีส่วนได้เสีย พึงพอใจ เพิ่มขึ้น 1.06 คิดเป็นร้อยละ 
1.14 และไม่พึงพอใจ ลดลง 5.56 คิดเป็นร้อยละ 91.30 

 

  จากตารางที่ 1 ผลสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึง
พอใจ แยกตามด้านคุณภาพการให้บริการ 4 ด้าน โดยภาพรวม ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียพึงพอใจ ที่ค่าเฉลี่ย 
4.68 คิดเป็นร้อยละ 93.57 และไม่พึงพอใจ ที่ค่าเฉลี่ย 0.01 คิดเป็นร้อยละ  0.53 พบว่า ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้เสียพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่
หรือบุคลากรให้บริการ ที ่ค่าเฉลี ่ย 4.71 คิดเป็น           
ร้อยละ 94.17 และพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านคุณภาพ                   
การให้บริการ ที ่ค ่าเฉลี ่ย 4.66 คิดเป็นร้อยละ 
93.11 ส่วนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียไม่พึงพอใจ
มากที่สุด คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ที่ค่าเฉลี่ย 
0.02 คิดเป็นร้อยละ 0.81 และไม่พึงพอใจน้อยที่สุด 
คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ ที่ค่าเฉลี่ย 0.01 คิดเป็น
ร้อยละ 0.40 

ค่าเฉลี่ย รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย รอ้ยละ

ด้านข้ันตอนการให้บริการ 4.69 93.76 0.02 0.81

ด้านเจ้าหน้าท่ีบุคลากร 4.71 94.17 0.01 0.49

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 4.67 93.48 0.01 0.43

ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.66 93.11 0.01 0.40

รวม 4.68 93.57 0.01 0.53

ความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ
ด้านการใหบ้รกิาร

แผนภูมิที่ 4 ร้อยละความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ           
ท่ีมีต่อหน่วยงานสนับสนุน 

 

แผนภูมิที่ 4 ร้อยละความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ           
ท่ีมีต่อหน่วยงานสนับสนุน 
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ด้านขั้นตอน

ร้อยละความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
ที่มีต่อหน่วยงานสนับสนุน 

ความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ

แผนภูมิที่ 5 ร้อยละความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการภายนอก
ท่ีมีต่อหน่วยงาน กรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

แผนภูมิที่ 5 ร้อยละความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการภายนอก
ท่ีมีต่อหน่วยงาน กรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางที่ 1 ร้อยละ และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการภายนอก กรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตารางที่ 1 ร้อยละ และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของ
ผูร้ับบริการภายนอก กรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ

ร้อยละความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการภายนอก
ที่มีต่อหน่วยงานกรมบังคับคดี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบ 1 รอบ 2



 ผลสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจและความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบท่ี 2  

                                                                                                                                                . 

จ 
 

จากตารางที่ 2 ผลสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ
ตามกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย โดยภาพรวม ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้เสียพึงพอใจ ที่ค่าเฉลี่ย 4.53 คิดเป็นร้อยละ 
90.60 และไม่พึงพอใจ ที ่ค่าเฉลี ่ย 0.03 คิดเป็นร้อยละ 
0.85 พบว่า เจ้าหนี้พึงพอใจมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.68 คิดเป็น
ร้อยละ 93.64 และผู้ซื้อทรัพย์พึงพอใจน้อยที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 
4.37 คิดเป็นร้อยละ 87.39 ส่วนผู้มีส่วนได้เสียไม่พึงพอใจ
มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 0.07 คิดเป็นร้อยละ 1.63 และผู้ซื้อทรัพย์
ไม่พึงพอใจน้อยที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 0.003 คิดเป็นร้อยละ 0.15  
 

3.1 ผลสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย  

 ผลสำรวจความพ ึงพอใจ/ไม ่พ ึ งพอใจ ของ
ผ ู ้ร ับบร ิการและผ ู ้มี ส ่วนได ้ เส ียและผ ู ้ม ีส่ วนได ้ เสีย                           
ท ี ่ม ีต ่อกระบวนการบังค ับคดีล ้มละลาย โดยภาพรวม 
ผู ้ร ับบริการและผู ้มีส ่วนได้เสียพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 
92.56 (ค่าถ่วงน้ำหนัก) ส่วนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย         
ไม่พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 0.05 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 7 

จากแผนภูมิที ่ 7 เมื ่อเปรียบเทียบผลสำรวจ 
ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 
พบว่า ในรอบท่ี 1 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียพึงพอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 89.67 และไม่พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 
17.99 ในรอบที ่  2 ผ ู ้ร ับบร ิการและผู้ม ีส ่วนได ้เสีย           
พึงพอใจ เพิ ่มขึ ้น 2.89 คิดเป็นร้อยละ 3.22 และ                 
ไม่พึงพอใจ ลดลง 17.94 คิดเป็นร้อยละ 99.72  
 

3.2 ผลสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีแพ่ง  
 ผลสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีแพ่ง 
โดยภาพรวม ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 93.93 (ค่าถ่วงน้ำหนัก) ส่วนผู้รับบริการ
และผู ้มีส ่วนได้เสียไม่พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 0.58               
ดังแสดงในแผนภูมิที่ 8 

จากแผนภูม ิท ี ่  8 เม ื ่อเปร ียบเทียบผลสำรวจ               
ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 
พบว่า ในรอบที่ 1 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียพึงพอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 93.25 และไม่พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 
5.39 ในรอบที่ 2 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียพึงพอใจ 
เพิ ่มขึ ้น 0.68 คิดเป็นร้อยละ 0.73 และไม่พึงพอใจ 
ลดลง 17.94 คิดเป็นร้อยละ 99.72 

 
 
 

กลุ่มผู้รับบริการ 
ความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

เจ้าหนี ้ 4.68 93.64 0.01 0.54 
ลูกหนี ้ 4.44 88.78 0.02 1.07 
ผู้ซ้ือทรัพย์ 4.37 87.39 0.003 0.15 
ผู้มีส่วนได้เสีย 4.64 92.57 0.07 1.63 

รวม 4.53 90.60 0.03 0.85 
   

 

กลุ่มผู้รับบริการ 
ความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

เจ้าหนี ้ 4.68 93.64 0.01 0.54 
ลูกหนี ้ 4.44 88.78 0.02 1.07 
ผู้ซ้ือทรัพย์ 4.37 87.39 0.003 0.15 
ผู้มีส่วนได้เสีย 4.64 92.57 0.07 1.63 

รวม 4.53 90.60 0.03 0.85 
   

ตารางที่ 2 ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ
ของผู้รับบริการภายนอก แยกตามกลุ่มผู้รับบริการ 

 

ตารางที่ 2 ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ
ของผู้รับบริการภายนอก แยกตามกลุ่มผู้รับบริการ 

แผนภูมิที่ 7 ร้อยละความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ        
ท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย กรมบังคับคดี  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

แผนภูมิที่ 7 ร้อยละความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ        
ท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย กรมบังคับคดี  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

แผนภูมิที่ 8 ร้อยละความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีแพ่ง กรมบังคับคดี  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

แผนภูมิที่ 8 ร้อยละความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการท่ีมีต่อกระบวนการบังคับคดีแพ่ง กรมบังคับคดี  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ

ร้อยละความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
ที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย กรมบังคับคดี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2
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ความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ

ร้อยละความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ             
ที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีแพ่ง กรมบังคับคดี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2



 ผลสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจและความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบท่ี 2  

                                                                                                                                                . 

ฉ 
 

 3.3 ผลสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่มีต่อกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  
 ผลสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนได้เสีย              
ที ่มีต่อกองฟื ้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยภาพรวม 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 
93.63 (ค่าถ่วงน้ำหนัก) ส่วนผู ้ร ับบริการและ            
ผู้มีส่วนได้เสียไม่พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ดังแสดง
ในแผนภูมิที่ 9 

จากแผนภูมิที ่ 9 เมื่อเปรียบเทียบผลสำรวจ
ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู ้รับบริการและ            
ผู้มีส่วนได้เสีย พบว่า ในรอบที่ 1 ผู้รับบริการและ 
ผู ้มีส่วนได้เสียพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 91.38  
และไม่พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 6.25 ในรอบที่ 2 
ผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้เสียพึงพอใจ เพิ ่มขึ้น 
2.25 คิดเป็นร้อยละ 2.46 และไม่พึงพอใจ ลดลง 
6.25 คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 

 3.4 ผลสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีงานอ่ืน ๆ  
ผลสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อหน่วยงาน ส่วนกลางอื่น ๆ 

โดยภาพรวม ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 92.19 (ค่าถ่วงน้ำหนัก) ส่วนผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้เสียไม่พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 0.05 ดัง
แสดงในแผนภูมิที่ 10 

จากแผนภูมิที ่ 10 จากการเปรียบเทียบกับ  
ผลสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ 
และผู ้มีส่วนได้เสีย พบว่า ในรอบที่ 1 ผู ้รับบริการ             
และผู้มีส่วนได้เสียพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 90.45 
และไม่พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 8.28 ในรอบที่ 2 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียพึงพอใจ เพิ่มขึ้น 1.74 
คิดเป็นร้อยละ 1.92 และไม่พึงพอใจ ลดลง 8.23       
คิดเป็นร้อยละ 99.40 
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ความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ

ร้อยละความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
ที่มีต่อกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบที่ 1 รอบที่ 2

แผนภูมิที่ 9 ร้อยละความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ              
ท่ีมตี่อกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ี กรมบังคับคดี  

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

แผนภูมิที่ 9 ร้อยละความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ              
ท่ีมตี่อกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ี กรมบังคับคดี ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ร้อยละความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
ที่มีต่อหน่วยงานส่วนกลางอื่น ๆ  

รอบที่ 1 รอบที่ 2

แผนภูมิที่ 10 ร้อยละความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ                        
ของผู้รับบริการท่ีมีต่อหน่วยงานส่วนกลางอื่น ๆ 
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4. ผลสำรวจความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อ
คุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน กรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบท่ี 2 

 กรมบังคับคดี ได้มีการสำรวจความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียควบคู่
กับการสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ เพ่ือเป็นช่องทางรับฟังเสียงของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย (voice 
of customer) ทั้งผู้รับบริการภายในและผู้รับบริการภายนอก ซึ่งเป็นคำถามปลายเปิดตามกรอบคุณภาพ 4 ด้าน 
ดังนี้ 1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 2.ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรให้บริการ 3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
และ 4. ด้านคุณภาพการให้บริการ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 
 

4.1 ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียภายใน 
 เป็นการรับฟังความต้องการ/ความคาดหวังที่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียภายในมีต่อหน่วยงาน
สนับสนุน ประกอบด้วย 1) กลุ ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการกรม 2) กลุ ่มงานบัญชี                     
และงบประมาณ กองบริหารการคลัง 3) ฝ่ายพัสดุ กองบริหารการคลัง 4) กองบริหารทรัพยากรบุคคล                        
5) กลุ ่มพัฒนาระบบบริหาร 6) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร  และ 7) กองพัฒนาระบบ                 
การบังคับคดแีละประเมินราคาทรัพย์ สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 
 

ด้านการให้บริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ด้านขั้นตอน 

การให้บริการ 

1. ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน เพ่ือการบริการที่สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
2. ระยะเวลาในการให้บริการควรติดต่อได้ตั้งแต่เริ่มเวลาการทำงานและมีการให้บริการ 

โดยไม่พักเท่ียง 
3. มีกระบวนการทำงานเป็นรูปแบบ one stop service 
4. สามารถตรวจสอบรายละเอียดผ่านระบบได้โดยไม่ต้องโทรสอบถาม 
5. ให้บริการข้อมูลอย่างเปิดเผย สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ง่าย 
6. ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์อย่างรวดเร็ว เพ่ือให้งบประมาณ

ได้ใช้ทันปีงบประมาณนั้น 
7. ควรตรวจสอบข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน นับแต่ได้รับเรื่องและควรแจ้งให้

หน่วยงานเจ้าของเรื่องทราบความคืบหน้าด้วย 
8. การโอนเงินงบประมาณให้หน่วยงานตามแผนหรือตามงบที่ถูกจัดสรรควรโอนโดยเร็ว 
9. การจัดสรรประเภทของบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
10. เรื่องค่าเช่าบ้านควรออกตามกำหนดทุกเดือน 
11. ควรมีมาตรฐานเรื่องระยะเวลาในการตรวจสอบการเบิกจ่าย 
12. สำนักงานไม่ควรใช้เงินทดรองจ่ายเงินไปก่อนที่งบประมาณจะถูกจัดสรรมา 

 
 
 

ด้านเจ้าหน้าที่ 
ให้บริการ 

 
 
 
 
 
 

1. จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ และเสริมสร้างการทำงาน ให้
ให้มีประสิทธิภาพ 

2. เจ้าหน้าที่ให้การบริการด้วยความสุภาพ เต็มใจ และเป็นมิตร  
3. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจและความชำนาญในเรื่องที่ให้บริการ สามารถให้คำแนะนำ 

ตอบคำถาม และให้คำปรึกษาได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว และถูกต้อง 
4. มีการจัดสรรจำนวนเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับและมีจำนวนเพียงพอกับการให้บริการ 
5. เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
6. กรณีเบิกแบบพิมพ์ไปแล้วไม่มีของที่ต้องการ ให้แจ้งข้อมูลกับผู้ทีเ่กี่ยวข้องทราบ  

เพ่ือการวางแผนได้อย่างถูกต้อง 
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ด้านการให้บริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง 
 

 
7. การให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ต่างจังหวัดที่ไม่สะดวกที่จะเข้ามา 

ติดต่อในด้านต่าง ๆ ควรแนะนำให้ทุกจังหวัดรู้จักกัน เพ่ือสร้างเครือข่ายในการ 
ช่วยเหลือกัน 

8. เปิดรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการตำแหน่งอื่น ๆ  
9. อยากให้พิจารณาการโยกย้ายตามความประสงค์ของผู้ขอ เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจ     

ในการทำงาน 

ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก 

1. เพ่ิมช่องทางการติดต่อ เช่น การติดต่อผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ิมสายด่วน เป็นต้น 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ 

2. มีการจัดสรรโต๊ะและเก้าอ้ีเพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อ 
3. มีตู้จัดเก็บสำนวน 
4. มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีมีความทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน 
5. มีการใช้ลำดับคิวเพ่ือกำหนดลำดับการติดต่อ  
6. สามารถค้นหาข้อมูลคดีบนเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง 

7. แสดงลำดับบน intranet led เพ่ือให้ทราบว่าอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขให้แก่
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดใดอยู่ เพ่ือจะได้ทราบว่าเมื่อไหร่จะถึงลำดับการแก้ไขให้แก่
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดที่ร้องขอ 

ด้านคุณภาพ           
การให้บริการ 

1. มีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน 
2. ให้การบริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 
3. มีการวางแผนและแนวทางในการแก้ไขปัญหาระบบงาน เช่น กรณีเกิดปัญหา             

ในช่วงวันหยุดราชการจะมีมาตรการในการแก้ไขอย่างไร หรือมีคลิปวิดีโอแนะนำ
การแก้ไขปัญหาที่พบเจอบ่อย ๆ เป็นต้น 

4. ลดความเลื่อมล้ำและถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์ 
5. นำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบข้อมูลการจัดการและการบริหาร 
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4.2 ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  
เป็นการรับฟังความต้องการ/ความคาดหวังที่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกมีต่อหน่วยงาน 

ในสังกัดกรมบังคับคดี จำนวน 129 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานหลัก 1) กองบังคับคดีล้มละลาย 1 - 6   
2) สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 – 6   3) กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และ 4) สำนักงานบังคับคดี
จังหวัด/สาขา จำนวน 111 สำนักงาน หน่วยงานส่วนกลางอื่น ๆ 1) กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดี
ล้มละลาย  2) กองบริหารการคลัง 3) ฝ่ายคำคู่ความ สำนักงานเลขานุการกรม 4) กลุ่มประชาสัมพันธ์               
และ 5) ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยสามารถแยกความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
ตามกระบวนการบังคับคดี ดังนี้ 

 

ด้านการให้บริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง 
กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 

กลุ่มเจ้าหนี้ 

ด้านขั้นตอน 
การให้บริการ 

1. ลดบางข้ันตอนที่ให้บริการและเพ่ิมความรวดเร็วในการให้การบริการ เช่น การค้นหา
สำนวน ดำเนินการสั่งคำร้องได้ภายใน 3-5 วัน เป็นต้น 

2. มีการบริการแบบ One stop service 

 
ด้านเจ้าหน้าที่

ให้บริการ 
 

1. เจ้าหน้าที่มีเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ 
2. เจ้าหน้าที่มีความชำนาญงาน สามารถให้ความกระจ่างในการตอบคำถามได้เป็น     

อย่างดี 
3. เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถให้คำแนะนำได้ดี 

บริการด้วยความจริงใจ 
4. เจ้าหน้าที่ควรติดตามงานและเตรียมความพร้อมก่อนถึงวันนัดประชุมเจ้าหนี้ 
5. เมื่อมีการปฏิบัติงานแทนกรณีเจ้าหน้าที่เจ้าของสำนวนลาหรือไม่อยู่ ควรมีเจ้าหน้าที่

รับเรื่องแทนและสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 

ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก 

1. สถานที่กว้างขวาง มีที่นั่งเพียงพอสำหรับผู้ใช้บริการ เพ่ิมจำนวนโต๊ะเก้าอ้ีสำหรับติดต่อ
ราชการ เพ่ิมบริเวณท่ีจอดรถ 

2. มีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ บริการ เช่น จุดบริการน้ำดื่มสำหรับผู้ใช้บริการ ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ มีลิฟต์บริการ มี Wifi ฟรีสำหรับผู้ใช้บริการ เป็นต้น 

ด้านคุณภาพ 
การให้บริการ 

1. การลงรับเอกสารมีความรวดเร็ว 

กลุ่มลูกหนี้ 
ด้านขั้นตอน 
การให้บริการ 

1. ลดบางขั้นตอนในการดำเนินการเพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการให้บริการ  

ด้านเจ้าหน้าที่
ให้บริการ 

1. เจ้าหน้าที่สามารถให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องล้มละลายแก่ผู้ใช้บริการได้ 

ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก 

1. มีจุดบริการน้ำดื่มสำหรับผู้ใช้บริการ 
2. เพิ่มจำนวนโต๊ะสำหรับเขียนเอกสารให้เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 

ด้านคุณภาพ 
การให้บริการ 

ไม่มีข้อคิดเห็น 
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ด้านการให้บริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง 
กลุ่มผู้ซื้อทรัพย ์ 

ด้านขั้นตอน 
การให้บริการ 

1. ปรับปรุงระบบการดำเนินงานให้มีความรวดเร็ว 
  

ด้านเจ้าหน้าที่ 
ให้บริการ 

1. เพ่ิมจำนวนเจ้าหน้าที่ให้มีจำนวนเพียงพอกับผู้ใช้บริการ 

ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก 

1. มีบริการมุมหนังสืออ่านเล่น 
2. ขยายพ้ืนที่ในการให้บริการเนื่องจากสถานที่มีความคับแคบ 

ด้านคุณภาพ 
การให้บริการ 

ไม่มีข้อคิดเห็น 
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
ด้านขั้นตอน 
การให้บริการ 

1. มีระบบการทำงานท่ีรวดเร็ว 

ด้านเจ้าหน้าที่
ให้บริการ 

1. เพ่ิมเจ้าหน้าที่ในบริเวณหน้าเคาน์เตอร์อย่างเพียงพอ 
2. เจ้าหน้าที่บริการด้วยความสุภาพ ใส่ใจ และยิ้มแย้ม 
3. เจ้าหน้าที่สามารถให้คำปรึกษาได้อย่างทั่วถึง สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน 

ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก 

1. เพิ่มจำนวนสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สถานที่จอดรถ ที่นั่งสำหรับผู้ใช้บริการ โต๊ะและ
เก้าอ้ีสำหรับเขียนเอกสาร เป็นต้น 

2. มีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ บริการ เช่น มีเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องถ่ายเอกสาร 
จุดบริการน้ำดื่ม ร้านอาหารบริการผู้มาใช้บริการ เป็นต้น 

3. ห้องพยาบาลเปิดให้ใช้บริการได้ทุกวัน 
ด้านคุณภาพ 
การให้บริการ   

1. มีการจัดทำเอกสารคู่มือแจกผู้ใช้บริการ 
 

กระบวนการบังคับคดีแพ่ง 
กลุ่มเจ้าหนี้ 

ด้านขั้นตอน 
การให้บริการ 

1. ลดบางขั้นตอนการให้บริการให้มีความกระชับและเพ่ิมความรวดเร็วในขั้นตอนการให้บริการ 
เช่น การทำบัญชี การหาสำนวน การคิดเงินค่าธรรมเนียม การนำส่ง หมายแจ้ง แยกช่อง-
ตั้งเรื่องยึดและอายัด การออกเช็ค เป็นต้น และทำให้มีการตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้น 

2. มีการแนะนำการติดต่อและความรู้ขั้นตอนการบังคับคดีมากขึ้น 
3. ประกาศเรียกลำดับการใช้บริการขึ้นหน้าจอแทนการประกาศเรียกด้วยเสียง 
4. แต่ละสำนักงานควรมีการดำเนินการและการปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเป็นไปตาม

แนวทางเดียวกัน 
5. การบริการตรงต่อเวลาและต้องการให้ขยายเวลาปิดสำนักงานถึง 17.00 นาฬิกา 
6. มีการเบิกสำนวนออนไลน์หรือคัดถ่ายออนไลน์ 
7. สามารถเข้าดูข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ได้ 
8. ทำคู่มือการดำเนินงานทุกขั้นตอน พร้อมระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องเตรียม 

และเอกสารสามารถใช้ได้กี่เดือน 



 ผลสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจและความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบท่ี 2  

                                                                                                                                                . 

ฎ 
 

ด้านการให้บริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง 
9. ไม่จำกัดการตั้งเรื่องบังคับคดี สามารถเพ่ิมจำนวนการยื่นเอกสารในการรับเงิน               

หากมีชื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจอยู่แล้วควรจะรับเงินได้เลย 
10. แยกช่องบริการตั้งเรื่องอายัดกับยึดออกจากกัน  
11. เอกสารบางอย่างที่ยังไม่ได้ใช้ประกอบการยึดก็ควรอนุโลมให้ผัดส่งก่อนได้ ประมาณ 

15-30 วัน 
12. สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศใช้แบบฟอร์มเดียวกันและสามารถติดต่อให้ดาวน์โหลด

เอกสารทุกประเภทมากกว่านี้ 
13. ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบการให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าที่
ให้บริการ 

1. แยกส่วนนิติกรที่ทำการขายและนิติกรที่ปฏิบัติงาน 
2. เพ่ิมเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญงานเฉพาะด้านที่ให้บริการให้มีจำนวนเพียงพอต่อปริมาณ

ผู้ใช้บริการ 
3. ปรับปรุงเจ้าหน้าที่ให้ใช้วาจาที่สุภาพ บริการด้วยความเอาใจใส่ ยิ้มแย้มกับผู้ใช้บริการ 
4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีความกระตือรือร้น 
5. เจ้าหน้าที่สามารถแนะนำเรื่องการติดต่อสอบถามเรื่องต่าง ๆ ในขั้นตอนการบังคับคดี

และสามารถ ให้ความรู้แก่ประชาชนได้ 
6. การบริหารจัดการหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ให้มีความเหมาะสม 
7. มีเจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูลในระบบเรื่องหมายบังคับคดี เพ่ือความสะดวกแก่โจทก์หรือผู้มาติดต่อ

ในการตรวจสอบทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดีก่อนจะมาติดต่อ จะได้ไม่เป็นการเสียเวลา
ในการไปยื่นคำร้องขอคัดถ่ายหมายบังคับคดีที่ศาล เพ่ือตรวจสอบว่าคดีมีหมายบังคับคดี
แล้วหรือยัง 

ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก 

1. อยากให้ห้องน้ำใช้การได้ มีสายชำระและเพียงพอสำหรับผู้ใช้บริการ 
2. สถานที่กว้างขวาง มีที่จอดรถ มีที่นั่ง โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีนั่งเขียนคำร้องเพียงพอสำหรับ

ผู้ใช้บริการ 
3. มีบริการสิง่อำนวยความสะดวกอ่ืน ๆ ให้กับผู้ใช้บริการ เช่น คอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้บริการ 

บริเวณที่ชาร์ตไฟฟ้า มี Wifi ฟรีสำหรับผู้ใช้บริการ การบริการจดัลำดับบัตรทางอินเทอร์เน็ต 
มีป้ายบอกทางชัดเจน ตู้เอทีเอ็ม ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ มีร้านอาหาร มีรถสาธารณะ
หรือรถรับจ้างใกล้ ๆ กับสำนักงาน เป็นต้น 

4. จัดลำดับการใช้บริการอย่างเป็นระบบและแสดงลำดับการใช้บริการบนจอภาพ 
5. เพิ่มช่องทางการติดต่อ 

ด้านคุณภาพ 
การให้บริการ 

1. สามารถตรวจสอบการตั้งเรื่องผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ 
2. ควรมีระบบโอนเข้าบัญชี 
3. เปิดช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ให้มากข้ึน 

กลุ่มลูกหนี้ 

ด้านขั้นตอน 
การให้บริการ 

1. อยากให้มีบริการออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงาน 
2. ระยะเวลาควรกระชับกว่าที่เป็นอยู่ เช่น ประกาศขาย บัญชีรับจ่าย เป็นต้น 
3. เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าที่
ให้บริการ 

1. เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเอาใจใส่ ใช้วาจาสุภาพ ยิ้มแย้ม 
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ด้านการให้บริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง 
2. เจ้าหน้าที่สามารถแนะนำเรื่องการติดต่อสอบถามเรื่องต่าง ๆ ในขั้นตอนการบังคับคดี

และสามารถให้ความรู้แก่ประชาชนได้ 

ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก 

1. เพ่ิมจำนวนสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอสำหรับผู้ใช้บริการ ที่จอดรถ ขยายพ้ืนที ่
ที่ให้บริการ เครื่องพิมพ์เอกสารสำหรับผู้ใช้บริการ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 

2. มีสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืน ๆ ให้บริการ เช่น มี Wifi ฟรีสำหรับผู้ใชบ้ริการ จุดบริการน้ำดืม่ 
เป็นต้น 

3. เพิ่มช่องทางการติดต่อ 
ด้านคุณภาพ 
การให้บริการ 

1. ติดต่อรับเงินได้เร็วขึ้นเคลียร์เงินได้หลายรูปแบบ 

กลุ่มผู้ซื้อทรัพย์ 

ด้านขั้นตอน 
การให้บริการ 

1. ลดบางข้ันตอนการให้บริการและใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบการให้บริการ 
2. มีการให้บริการแบบ One stop service 
3. มีระบบการโอนเงินเข้าบัญชี โดยไม่ต้องไปดำเนินเรื่องเอง 

ด้านเจ้าหน้าที่
ให้บริการ 

1. เพ่ิมจำนวนเจ้าหน้าที่ให้มีจำนวนเพียงพอกับผู้ใช้บริการ 
2. เจ้าหน้าที่ใช้วาจาสุภาพ 

ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก 

1. เพ่ิมจำนวนสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอสำหรับผู้ใช้บริการ ที่จอดรถ ขยายพ้ืนที ่ 
ที่ให้บริการ เป็นต้น 

2. เพิ่มห้องน้ำให้เพียงพอกับผู้ใช้บริการและแยกเป็นห้องน้ำชาย-หญิง 
3. มีสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืน ๆ ให้บริการ เช่น ตู้เอทีเอ็ม เป็นต้น 

ด้านคุณภาพ 
การให้บริการ 

1. พัฒนาเป็นระบบออนไลน์ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

ด้านขั้นตอน 
การให้บริการ 

1. ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น เช่น ไกล่เกลี่ยลูกหนี้ และเพ่ิมความรวดเร็วในขั้นตอนการให้บริการ เช่น 
การหาสำนวน มีการกำหนดขั้นตอนและเอกสารที่ต้องยื่นให้ชัดเจนของแต่ละคำร้อง 

2. สามารถให้บริการโดยไม่พักเท่ียง 
3. ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบการให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าที่
ให้บริการ 

1. เจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำที่ชัดเจนแก่ผู้ใช้บริการได้ 
2. เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มในการบริการ ใช้วาจาสุภาพ บริการอย่างเท่าเทียม 
3. เพ่ิมจำนวนเจ้าหน้าที่ให้มีจำนวนเพียงพอกับผู้ใช้บริการ 

ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก 

1. เพ่ิมจำนวนสิง่อำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำเพียงพอสำหรับผู้ใช้บริการ ปริมาณที่จอดรถ
ในที่ร่ม มีที่นั่งเพียงพอสำหรับผู้ใช้บริการและอากาศถ่ายเทสะดวก ขยายพ้ืนที่สำนักงาน เป็นต้น 

2. มีสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืน ๆ บริการ เช่น เครื่องดื่มและกาแฟ มี Wifi ฟรีสำหรับ
ผู้ใช้บริการ เครื่องจัดลำดับการให้บริการ คอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้บริการ ขยายพ้ืนที่
ของสำนักงาน ร้านอาหาร ตู้เอทีเอ็ม เป็นต้น 

3. เพิ่มช่องทางการติดต่อ 
4. มีระบบสืบค้นข้อมูลข่าวสารที่สามารถตรวจสอบไดเ้อง 

ด้านคุณภาพ 
การให้บริการ 

1. ได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลรองรับสำนวนหายหรือปลดเผา 
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ด้านการให้บริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง 
3. อยากให้กรมบังคับคดีรับรู้เหตูผลและความเป็นไปได้ของลูกหนี้ในการชำระหนี้ จะได้รับ

ความช่วยเหลือในการประนอมหนี้ให้มากกว่านี้ 
4. แจ้งวันนัดสถานะคดี ด้วยช่องทางหลากหลายขึ้น เพ่ือจะได้ไม่พลาดข่าวสาร กำหนดการ

นัดหมาย 
5. มีจุดประชาสัมพันธ์เพ่ือง่ายต่อการเข้าถึง 
6. ควรมเีสียงตามสายของบังคับคดีภายในจังหวัดเพ่ือให้ข้อมูลความรู้ทางกฎหมายบังคับคดี 

กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 

ด้านขั้นตอน 
การให้บริการ 

1. ขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจนและรวดเร็ว 
2. สามารถยื่นคำขอแทนทนายได้ 
3. ระบบการดำเนนิงานสามารถติดตามข้ามส่วนงานฟ้ืนฟูกับล้มละลายได้ 

ด้านเจ้าหน้าที่
ให้บริการ 

1. เพ่ิมเจ้าหน้าที่ในการบริการให้มีจำนวนเพียงพอกับผู้ใช้บริการ 
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ มีความยิ้มแย้มเป็นกันเอง เข้าใจผู้มาใช้บริการ 

ให้บริการอย่างรวดเร็ว 
3. เจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำที่ชัดเจนและสามารถให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ได้ 

ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก 

1. เพิ่มจำนวนสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น จุดบริการถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์เพื่อให้เจ้าหนี้
ตรวจคำขอรับชำระหนี้/ตรวจสอบ เป็นต้น 

ด้านคุณภาพ 
การให้บริการ 

1. มีการบริการแบบ One stop services 
2. มีสาขาอำนวยความสะดวกในการยื่นเอกสารมากขึ้น 
3. มีช่องทางการติดต่อเพ่ิมข้ึนกรณีมีข้อสงสัย เช่น ไลน์ เป็นต้น 

กระบวนการบังคับคดีด้านอ่ืน ๆ  

ด้านขั้นตอน 
การให้บริการ 

1. ลดการให้บริการบางข้ันตอน  แสดงขั้นตอนวิธีการให้บริการอย่างชัดเจน ปรับเปลี่ยน 
ให้มีการบริการที่จุด ๆ เดียวเพ่ือความเข้าใจในการเข้ารับบริการ พัฒนารูปแบบการ
ให้บริการให้มีความทันสมัย เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและรวดเร็วสำหรับผู้ใช้บริการ 

2. กรณีถ้าผู้รับเงินเป็นผู้ค้ำประกัน ควรแจ้งให้คู่สัญญารับรู้การจ่ายเงินด้วย 
3. สามารถตั้งเรื่องอายัดได้มากกว่าเดิมและสามารถตรวจอายัดซ้ำได้ 
4. ปรับปรุงเรื่องการเรียกลำดับการให้บริการ บางกรณีรอรับบริการนานเกิน 20 นาที 

บางกรณีมีการเรียกข้ามลำดับการให้บริการ 
5. มีการบริการแบบ one stop service 
6. ต้องการให้มีศูนย์รวมการบังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลายในสถานที่เดียวกัน 
7. สามารถฟังคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีภายหลังได้ 
8. สามารถยื่นคำร้องออนไลน์ล่วงหน้าได้ 
9. แจ้งเบอร์ติดต่อที่มีการอัพเดทข้อมูลแล้วให้ผู้ใช้บริการทราบ 
10. ได้รับการบริการที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

ด้านเจ้าหน้าที่ 
ให้บริการ 

1. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการให้บริการ สามารถอธิบายและให้ข้อมูลกับ
ผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง 

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ มีรอยยิ้ม ความเป็นมิตร เต็มใจให้บริการกับประชาชน
อย่างสม่ำเสมอ เสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ 

3. เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างรวดเร็ว 
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ด้านการให้บริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ด้านสิ่งอำนวย 
ความสะดวก 

1. มีสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืน ๆ บริการ เช่น จุดบริการน้ำด่ืม บริการร้านค้าสะดวกซื้อ 
ร้านอาหาร ร้านค้าสวสัดิการของหน่วยงาน มี Wifi ฟรีสำหรับผูใ้ช้บริการ บริการลิฟต์ขนส่ง 
มีเครื่องคอมพิวเตอร์บริการสำหรับผู้ใช้บริการ แสงสว่างเพียงพอในการเขียน เอกสาร 
มีเครื่องจัดลำดับการให้บริการ เป็นต้น 

2. เพิ่มจำนวนสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สถานที่จอดรถ ที่นั่งสำหรับผู้ใช้บริการพื้นที่ 
ในการให้บริการ เป็นต้น 

3. ความสะดวกในการเดินทางไปสำนักงาน 
4. ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ 
5. เพิ่มจุดประชาสัมพันธ์และสอบถามรายละเอียด 

ด้านคุณภาพ 
การให้บริการ 

1. การให้บริการด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
2. ไม่ต้องติดต่อหน่วยงานหลายที่และมีการประสานงานหน่วยงานให้อย่างรวดเร็ว 
3. การให้บริการผ่านแอปพลิเคชั่นสามารถเข้าใจได้ง่ายและสะดวกสบาย 

  
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รอยละความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียที่มีตอคุณภาพการใหบริการ

       ของหนวยงาน กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2

ล ำดับ
ที ่

หน่วยงำน 
พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ 

ร้อยละ  
(ค่ำถ่วงน้ ำหนัก) 

ร้อยละ 

1 กองบังคับคดีล้มละลาย 1 93.50 0.00 
2 กองบังคับคดีล้มละลาย 2 89.94 0.00 
3 กองบังคับคดีล้มละลาย 3 92.46 0.00 
4 กองบังคับคดีล้มละลาย 4 90.51 0.30 
5 กองบังคับคดีล้มละลาย 5 92.49 0.00 
6 กองบังคับคดีล้มละลาย 6 96.43 0.00 
7 ส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 99.86 0.00 
8 ส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 92.32 0.00 
9 ส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 83.75 3.62 

10 ส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 92.97 2.96 
11 ส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 91.82 0.95 
12 ส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 88.50 1.09 
13 กองฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ 93.63 0.00 
14 กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 92.72 0.00 
15 กองบริหารการคลัง 90.13 0.00 
16 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (ส่วนกลาง) 93.30 0.00 
17 ฝ่ายค าคู่ความ  ส านักงานเลขานุการกรม 90.95 0.27 
18 กลุ่มประชาสัมพันธ์  ส านักงานเลขานุการกรม 93.85 0.00 
19 กลุ่มงานนโยบายและแผน  ส านักงานเลขานุการกรม 90.08 0.27 
20 กลุ่มงานบัญชีและงบประมาณ  กองบริหารการคลัง 89.46 1.19 
21 ฝ่ายพัสดุ  กองบริหารการคลัง 89.42 0.00 
22 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 90.56 0.45 
23 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 90.05 0.00 
24 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 85.04 1.61 
25 กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ 90.23 0.00 
26 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 96.21 0.00 
27 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 86.17 2.12 
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ล ำดับ
ที ่

หน่วยงำน 
พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ 

ร้อยละ  
(ค่ำถ่วงน้ ำหนัก) 

ร้อยละ 

28 ส านักงานกรมบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 93.03 0.00 
29 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล 95.73 0.00 
30 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 80.80 7.35 
31 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี 93.05 1.15 
32 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง 91.18 2.86 
33 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 93.76 0.00 
34 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 98.10 0.00 
35 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 88.77 0.34 
36 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 90.66 0.82 
37 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 92.36 0.813 
38 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 99.88 0.00 
39 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ 97.09 0.14 
40 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 90.58 0.00 
41 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 95.62 0.00 
42 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคิริขันธ์ 93.38 0.00 
43 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคิริขันธ์ สาขาหัวหิน 90.15 0.15 
44 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 91.44 1.16 
45 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม 95.43 0.00 
46 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 95.03 1.38 
47 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร 96.10 3.11 
48 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 92.20 0.72 
49 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช 94.55 1.83 
50 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 94.33 0.00 
51 จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง 95.58 1.96 
52 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 97.95 0.00 
53 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 92.40 0.00 
54 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาขานาทวี 95.66 0.00 
55 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 96.63 0.23 
56 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฏร์ธานี สาขาไชยา 93.95 0.14 
57 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฏร์ธานี สาขาเกาะสมุย 91.51 0.00 
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พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ 
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(ค่ำถ่วงน้ ำหนัก) 

ร้อยละ 

58 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฏร์ธานี สาขาเวียงสระ 95.92 0.00 
59 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 92.87 0.00 
60 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา 95.27 0.00 
61 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า 99.61 0.00 
62 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 95.96 0.00 
63 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง 91.32 0.25 
64 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล 96.56 0.00 
65 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 88.00 0.425 
66 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส 98.39 0.00 
67 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี 97.27 0.00 
68 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา 94.39 0.39 
69 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง 99.62 0.00 
70 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 82.13 2.05 
71 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 85.76 0.39 
72 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 86.97 1.470 
73 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 87.07 6.47 
74 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 90.68 0.98 
75 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดตราด 89.84 1.25 
76 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก 91.36 1.21 
77 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี 96.65 0.00 
78 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 91.65 0.00 
79 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว 94.89 0.14 
80 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ 99.17 0.00 
81 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 94.53 0.00 
82 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย 89.88 0.00 
83 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวล าภู 92.97 0.00 
84 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 92.14 1.67 
85 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม 99.91 0.00 
86 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร 95.75 0.00 
87 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร 95.74 1.04 
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88 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน 98.50 0.00 
89 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ 94.77 0.00 
90 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 97.95 0.00 
91 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ 97.97 0.00 
92 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาพล  95.90 0.00 
93 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม 99.34 0.00 
94 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด 98.20 0.12 
95 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ 95.89 0.00 
96 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว 94.96 0.694 
97 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 94.94 0.46 
98 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย 87.79 1.60 
99 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ 95.83 0.00 

100 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 92.13 0.00 
101 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ 94.1 0.204 
102 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง 95.12 0.00 
103 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ 99.31 0.00 
104 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี 91.88 0.00 
105 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร 96.28 0.00 
106 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ 96.55 0.00 
107 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษณ์ 93.75 0.321 
108 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดอ านาจเจริญ 95.47 0.00 
109 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 95.03 1.00 
110 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม 94.28 0.00 
111 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 96.63 0.00 
112 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง 91.22 0.455 
113 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด 99.31 0.00 
114 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน 97.13 0.00 
115 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง 94.13 0.00 
116 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดล าปาง 96.83 0.00 
117 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดล าพูน 93.19 3.16 
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118 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 97.00 0.321 
119 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง 93.97 1.84 
120 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน 95.64 0.063 
121 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา 98.63 0.00 
122 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงค า 96.21 0.00 
123 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ 94.82 0.00 
124 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดตาก 94.86 0.00 
125 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 96.30 0.00 
126 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 88.97 0.00 
127 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ 86.22 0.00 
128 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี 97.27 0.00 
129 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 98.06 0.00 
130 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย 92.11 1.034 
131 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก 86.66 4.004 
132 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 90.57 0.116 
133 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดก าแพงเพชร 92.34 0.00 
134 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 96.89 0.00 
135 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร 90.91 0.00 
136 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี 97.41 0.00 

รวม 93.56 0.53 
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