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แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

กรมบังคับคดี

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงบประมาณ การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ผลผลิตที่ 1 การบังคับคดีและการวางทรัพย์

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย/งบประมาณ     หน่วย:บาท

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ ได้ ับอนุมัติ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ ผู้รับผิดชอบ 4 

รุ่น/คน (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนากระบวนการบังคับคดี

ด้วยวิทยาการที่ทันสมัยให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.โครงการจัดมหกรรม

ขายทอดตลาดทรัพย์สิน 1,500,000 สบ. เขตที่ 6 จังหวัดพัทลุง สุราษฎร์ธานี และ 

นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง เขตที่ 7 จังหวัดตรัง 

เขตที่ 8 จังหวัดนราธิวาส เขตที่ 9 จังหวัดชลบุรี

สาขาพัทยา เขตที่ 10 จังหวัดหนองคาย

เขตที่ 11 จังหวัดนครพนม เขตที่ 12

จังหวัดกาฬสินธุ์ เขตที่ 13 จังหวัด อุบลราชธานี

เขตที่ 16 จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแพร่

2.โครงการส่งเสริมการบริหาร 1/100 23,750 25 28 27 24 24 กจ.  สล.

จัดการงานบังคับคดีฟื้นฟูกิจการ

ของลูกหนี้และวางทรัพย์
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เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย/งบประมาณ     หน่วย:บาท

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ ได้ ับอนุมัติ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ ผู้รับผิดชอบ 4 

รุ่น/คน (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 1,609,000 กช.  สล.

3.1 เผยแพร่สปอตวิทยุ 1/60

3.2 ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

- แผ่นพับ 2/50,000

- วารสารกรมบังคับคดี 6/3,200 

-รายงานประจําปี 1/3,000

-ป้ายไวนิล 2/500

-โปสเตอร์ 2/1,000

3.3 นิทรรศการ 4

4.โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ 1/50 93,575 กช.  สล.

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการและการรักษาความปลอดภัย

หน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือน

5.โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 2/100 369,897 18-1916-17 กจ.  สล.

และพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

เสริมสร้างความรู้ความร่วมมือและ

การมีส่วนร่วมด้านการบังคับคดี

1.โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ ส่วนกลาง 1,456,160 รุ่น 1 รุ่น 2 รุ่น 3 กช.  สล.

ความรู้ด้านการบังคับคดี การวาง 3/300

ทรัพย์ และการฟื้นฟูกิจการของ ส่วนภูมิภาค รุ่น 1 รุ่น 2 รุ่น 3 รุ่น 4 รุ่น 5

ลูกหนี้แก่ประชาชน 5/300
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เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย/งบประมาณ     หน่วย:บาท

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ ได้ ับอนุมัติ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ ผู้รับผิดชอบ 4 

รุ่น/คน (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2. *โครงการเร่งรัดการเผยแพร่ 5/100 *375000 กช.  สล.

ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

3. โครงการจัดซื้ดจัดจ้างครุภัณฑ์ 26,062,900

/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3.1 ค่าครุภัณฑ์ 19,929,400 พด.    กค. 

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,133,500

3.2.1 ซ่อมแซมอาคารในส่วนกลาง 851,680 พด.    กค. 

3.2.2 ซ่อมแซมอาคารในส่วนภูมิภาค 5,281,820 สบ. เขตที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตที่ 3

ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี เขต 6 จังหวัด

นครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เขตที่ 7 จังหวัด

พังงา เขตที่ 10 จังหวัดหนองคาย เขตที่ 12 จังหวัด

กาฬสินธุ์ เขตที่ 13 จังหวัดอุบลราชธานี 

สาขาเดชอุดม จังหวัดศรีสะเกษ  และจังหวัด

อํานาจเจริญ เขตที่ 14 จังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี

และจังหวัดชัยภูมิ เขตที่ 15 จังหวัดลําพูน เขตที่ 17  

จังหวัดพิษณุโลก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร โดยยึด

หลักธรรมาภิบาล



ร

A
-4-

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย/งบประมาณ     หน่วย:บาท

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ ได้ ับอนุมัติ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ ผู้รับผิดชอบ 4 

รุ่น/คน (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.โครงการฝึกอบรมนิติกรบรรจุ 2/50 130,200 1-5 วช.

เข้ารับราชการใหม่

2.โครงการพัฒนาความรู้ ความ 3 รุ่น 771,200 3-4 3-4 วช.

สามารถ และทักษะของเจ้าพนักงาน  รวม 500 คน 17-18

พิทักษ์ทรัพย์

3.โครงการพัฒนาความรู้ ความ 1/150 164,300 17-18 วช.

สามารถ และทักษะของบุคลากร

กลุ่มงานธุรการคดีล้มละลาย

4.โครงการฝึกอบรมความรู้ด้าน 1/100 132,500 5-6 ฟน.

โครงสร้างทางการเงินและ

วิเคราะห์งบการเงิน

5.โครงการฝึกอบรมด้านการ 1/150 379,500 20-24 วช.

ประเมินราคาทรัพย์สิน

6.โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ 1/50 78,470 7-9 กจ.   สล.

การจัดทําแผนพัฒนาขีดสมรรถนะ

และแผนพัฒนาบุคคล

7.โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ 1/50 78,470 21-23 กจ.   สล.

การจัดทําแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง

HR Scorecard
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เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย/งบประมาณ     หน่วย:บาท

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ ได้ ับอนุมัติ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ ผู้รับผิดชอบ 4 

รุ่น/คน (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การใช้จ่ายงบดําเนินงาน 11,650,000

1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 6,043,100 1,510,775 1,510,775 1,510,775 1,510,775

1.1 ค่าตอบแทน

1.2 ค่าใช้สอย      สบจ.75 จังหวัด

1.3 ค่าวัสดุ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 5,606,900467,241467,241467,241467,241467,241 467,241 467,241467,241467,241467,241467,241467,241
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แผนงาน/โครงการที่ไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย/งบประมาณ     หน่วย:บาท

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ ได้ ับอนุมัติ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ ผู้รับผิดชอบ 4 

รุ่น/คน (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. โครงการปรับปรุงระบบบันทึก 248,775 ศท.

เวลาอัตโนมัติ (Access Control 

System)

*ลงนามในสัญญาจ้างภายในเดือน

พฤศจิกายน
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