
 

ยังไมไดดําเนินการอยูระหวางดําเนินการดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว 
  

   

ผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562ของกรมบังคับคด ี
(เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางภาพลักษณองคกรและยกระดับธรรมาภิบาล 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1. เพ่ือใหมีภาพลักษณองคกรท่ีนาเชื่อถือ โปรงใส เปนธรรม เสมอภาค และทันสมัย 
2. เพ่ือใหองคกรมีระบบการบังคับคดีท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงบูรณาการกับภาคีเครือขาย  

 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ เบิกจาย ผลดําเนินงาน 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1. เพ่ิมระดับความ
เช่ือมั่นของผูมีสวน
ไดเสียตอกระบวนกา
ทํางาน 

1. โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

1. รอยละขอรองเรียนจาก
ประชาชนเก่ียวกับพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรท่ี
สอบสวนและเปนจริง จนถึงมี
การลงโทษ 

ลดลง 
รอยละ 10 

 

- - กรมบังคับคดีจัดทําแบบทดสอบความรูเก่ียวกับ
ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และขอบังคับ
วาดวยจรรยาขาราชการกรมบังคับคดี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือใหผูบริหารและ
เจาหนาท่ีกรมบังคับคดีท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค
ดําเนินการตอบแบบทอสอบฯ จํานวน 2,972 คน 
มีผูผานเกณฑการทําแบบทอสอบ จํานวน 2,910 คน 
คิดเปนรอยละ 97.91  

กบท. 

2. รอยละความมุงมั่นตาม
คานิยมขององคการและตาม
หลักจริยธรรมของผูบริหาร
ระดับสูง 

รอยละ 80 

2. โครงการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 

1. คะแนนการประเมิน
โครงการ ITA 

รอยละ 80 - - กรมบังคับคดีจัดทําแบบทอสอบความรูเก่ียวกับ
ผลประโยชนทับซอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
โดยใหผูบริหารและเจาหนาท่ีกรมบังคับคดี 
ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคดําเนินการตอบ
แบบทดสอบฯ จํานวน 2,484 คน มีผูผานเกณฑ
การทําแบบทอสอบ จํานวน 2,440 คน คิดเปนรอย
ละ 98.23 

กบท. 

2. จํานวนคดีท่ีถูกฟองและมี
การตัดสินวาผิด 

ไมเกิน 5 คดี
ตอป 

3. รอยละของผูเขาอบรมมี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตฯ มีทัศนคติท่ีดีตอการ

รอยละ 80 
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ไมเปนไปตามแผน           อยูระหวางดําเนินการตามแผน        ดําเนินการไดตามแผน 

 

 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ เบิกจาย ผลดําเนินงาน 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ปฏิบัติราชการดวยความ
โปรงใส เพ่ือประโยชนของ
ราชการและประชาชน 

3. โครงการสํารวจความ
เช่ือมั่น 

รอยละความเช่ือมั่นของผูมีสวน
ไดเสีย 

รอยละ 80 1,500,000 - กรมบังคับคดีจางบริษัท อินโฟเสริช จํากัด เปนท่ี
ปรึกษาโครงการ สํารวจความเช่ือมั่น  ประจําป 
2562 เพ่ือสํารวจความเช่ือมั่นของประชาชน
ผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนท่ีเก่ียวของกับกระบวนการบังคับคดี 
และบุคลากรกรมบังคับคดี และมีกําหนดแถลงขาว
ผลการสํารวจความเช่ือมั่นฯ ในวันท่ี 25 
พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ  
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจงวัฒนะ 
กรุงเทพฯ  
 

กพร. 

4. โครงการกอสรางอาคาร
ชุดพักอาศัย สํานักงานบังคับคดี
จังหวัดชลบุรี 

รอยละความสําเร็จของการ
กอสรางตามสัญญา (โครงการ
กอสรางอาคารชุดพักอาศัย 
สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
ชลบุรี) (โครงการปรับปรุง
หนวยงานของกรมบังคับคดี ) 
(โครงการกอสรางสํานักงาน
บังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง 

รอยละ 100 17,515,000 3,343,081.16 ลงนามในสัญญาจางหางหุนสวนจํากัด กฤตภาสรุงเรือง
เลขท่ีสัญญา 1/2562 ลงวันท่ีวันท่ี 4 มกราคม 256 
(วงเงินจํานวน 14,530,000 บาท)จํานวน  
25 งวดงาน เบิกจายเสร็จเรียบรอยแลวจํานวน  
7 งวดงาน (งวดงานท่ี 1,2,3,4,16,17) จํานวน 
3,343,081.61 บาท ปจจุบันอยูระหวาง 
ดําเนินการตามงวดงานท่ี 5  
หมายเหตุ(กันเหลื่อมป 2562 จํานวน 18 งวดงาน)  
 

สบจ.ชลบุรี 
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ไมเปนไปตามแผน           อยูระหวางดําเนินการตามแผน        ดําเนินการไดตามแผน 

 

 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ เบิกจาย ผลดําเนินงาน 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

5. โครงการปรับปรุง
หนวยงานของกรมบังคับคดี 
(จํานวน 9 แหง ดังน้ี 
สวนกลาง สบจ.สุราษฎรธานี
จํานวน 2 แหง เพชรบูรณ 
สาขาหลมสัก อุบลราชธานี 
นครศรีธรรมราช สาขาทุงสง 
ตาก ฉะเชิงเทรา ลําพูน 
ประจวบคีรีขันธ 

14,373,500 12,950,744 กรมบังคับคดีดําเนินการ ปรับปรุงหนวยงานของ 
กรมบังคับคดี จํานวน 9 แหง  เสร็จเรียบรอยแลว
ไดแก  สวนกลาง สบจ.สุราษฎรธานีจํานวน 2 แหง 
เพชรบูรณ สาขาหลมสัก  อุบลราชธานี 
นครศรีธรรมราช สาขาทุงสง ตาก ฉะเชิงเทรา 
ลําพูน ประจวบคีรีขันธ 
 

พัสดุ/สบจ. 

6. โครงการกอสราง
สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
ยะลา สาขาเบตง 
 
 

13,760,000 6,552,000 ลงนามในสัญญาจางบริษัท อาร เอ อาร จํากัด  
เลขท่ีสัญญา 54/2562 ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 
2561 จํานวน 10 งวดงาน วงเงินจํานวน 
13,650,000 บาท 
เบิกจายแลว 5 งวดงาน (งวดงานท่ี 1 – 4 และ 6) 
จํานวน 6,552,200 บาท ปจจุบันอยูระหวาง
ดําเนินการงานงวดท่ี 5,7 และ 8 ) 
หมายเหตุ กันเหลื่อมป 2562 มีจํานวน 5 งวดงาน 
(งวดงานท่ี 5, 7-10) รวมจํานวน 7,098,000 บาท 

สบจ.ยะลา
สาขาเบตง 

2. เพ่ิมคุณคาการ
ทํางานเพ่ือพัฒนา
สูสังคมท่ีเปนธรรม 

1. โครงการจัดทําแนวปฏิบัติ
และคูมือแผนฟนฟูกิจการ
สําเร็จรูปพรอมใชงาน  
 

จํานวนแผนฟนฟูกิจการ
สําเร็จรูปพรอมใชงาน 
 
 
 
 

1 แผน 1,667,500 472,825 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมสมองในการ
จัดทําแผนฟนฟูกิจการสําเร็จรูปพรอมใชงาน โดยมี
กลุมเปาหมายเขารวมสัมมนาประกอบดวย ผูแทน 
สสว. ผูแทนศาล/อัยการ ผูแทนจากผูประกอบการ
ทองถ่ิน และผูมีสวนท่ีเก่ียวของในทุกภาคสวนใน
สวนกลางและพ้ืนท่ีสวนภูมิภาค จํานวน 7 ครั้ง ดังน้ี  

กองฟนฟูฯ 
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ไมเปนไปตามแผน           อยูระหวางดําเนินการตามแผน        ดําเนินการไดตามแผน 

 

 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ เบิกจาย ผลดําเนินงาน 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1. สวนกลาง วันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม 
เอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร 
2. จังหวัดนครราชสีมาวันท่ี 1 6 – 17 พฤษภาคม 2 
ณ โรงแรมแคนทารี่ โคราช จังหวัดนครราชสีมา 
3. จังหวัดสุราษฎรธานี วันท่ี 23 – 24 พฤษภาคม 
2562 ณ โรงแรมแกวสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 
4. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันท่ี 30 – 31 
พฤษภาคม2562 ณ โรงแรม คลาสสิคคามิโอ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
5. จังหวัดสงขลา วันท่ี 6 – 7 มิถุนายน 2562  
ณ โรงแรม เซ็นทารา จังหวัดสงขลา 
6.จังหวัดเชียงใหม วันท่ี 13 – 14 มิถุนายน 
2562 ณ โรงแรมแคนทารี่ จังหวัดเชียงใหม 
7. จังหวัดชลบุรี วันท่ี 20 -21 มิถุนายน 2562  
ณ บางแสน เฮอรริเทจ จังหวัดชลบุรี 
 

2. โครงการใหความรู
เก่ียวกับกฎหมายค้ําประกัน 
จํานอง พรบ. หลักประกัน
ทางธุรกิจและ พ .ร.บ .
ลมละลาย (ฉบับท่ี 9)  
 

รอยละของผูเขารับการอบรมมี
ความรูความเขาใจตามเกณฑ
การประเมินความรู 
1. เก่ียวกับกฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจ การค้ํา
ประกัน จํานองและการฟนฟู
กิจการของลูกหน้ีท่ีเปนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
(โครงการใหความรูเก่ียวกับ
กฎหมาย 

รอยละ 60 1,445,400 1,147,873.45 จัดอบรม ใหความรูเก่ียวกับกฎหมายค้ําประกัน 
จํานอง พ .ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจและ พ .ร.บ.
ลมละลาย (ฉบับท่ี 9)  แกกลุมเปาหมายใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวน 20 รุน  
มีแผนจะดําเนินการภายในไตรมาสท่ี 2 และ  
ไตรมาสท่ี 3 โดยแบงเปน 2 ครั้งๆละ 10รุน 
ครั้งท่ี 1  ดําเนินการเสร็จสิ้นแลวท้ัง 10 รุน ดังน้ี 
 - รุนท่ี 1 วันท่ี 17 มกราคม 2562 ณ โรงแรม 
กรุงศรีริเวอร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- รุนท่ี 2 วันท่ี 31 มกราคม 2562 ณ โรงแรม 

กองฟนฟูฯ 
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ไมเปนไปตามแผน           อยูระหวางดําเนินการตามแผน        ดําเนินการไดตามแผน 

 

 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ เบิกจาย ผลดําเนินงาน 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ค้ําประกัน จํานอง พ .ร .บ.
หลักประกันทางธุรกิจ และ  
พ.ร.บ.ลมละลาย (ฉบับท่ี 9) 
2. เก่ียวกับกฎหมายการบังคับคดี
(โครงการเสริมสรางความรู
กฎหมายการบังคับคดีและการ
ไกลเกลี่ยแกเกษตรกรและ
ประชาชน) 
3. ดานการวางแผนการเงิน
และวินัยทางการเงิน (โครงการ
เสริมสรางสุขภาพทางการเงิน) 

เอสดี อเวนิว ปนเกลา กรุงเทพมหานคร 
- รุนท่ี 3 วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงแรม 
แคนทารี่ จังหวัดนครราชสีมา 
- รุนท่ี 4 วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงแรม
บรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎรธานี 
- รุนท่ี 5 วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2562  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
- รุนท่ี 6 วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงแรม 
กรีนนิมมาน จังหวัดเชียงใหม 
- รุนท่ี 7  วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงแรม
ฮอลิเดยอิน แอนดสวีท ระยองซิตี้เซ็นเตอร จังหวัด
ระยอง 
- รุนท่ี 8 วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2562 ณ อาคาร
บูรณาการกระทรวงยุติธรรม จังหวัดอุดรธานี 
- รุนท่ี 9  วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 ณ สหกรณ
เกษตรกระทุมแบน จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร 
- รุนท่ี 10  วันท่ี 9 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม 
คัลเลอร ลิฟว่ิง จังหวัดสมุทรปราการ 
รวมผูเขาอบรมฯ ครั้งท่ี 1 จํานวน 1,082 ราย 
ครั้งท่ี 2 ดําเนินการเสร็จสิ้นแลวท้ัง 10 รุน ดังน้ี 
- รุนท่ี 1 เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2562  
ณ หองคอนเวนช่ัน โรงแรมท็อปแลนด จังหวัด
พิษณุโลก มีผูเขาอบรม 100 ราย 
- รุนท่ี 2 เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2562  
ณ โรงแรม เดอะทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 
มีผูเขาอบรม 150 ราย 
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ไมเปนไปตามแผน           อยูระหวางดําเนินการตามแผน        ดําเนินการไดตามแผน 
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- รุนท่ี 3 เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ณ หอง
คริสตัลฮอลล 1 โรงแรมแกรนดฮิลล รีสอรท แอนด 
สปา จังหวัดนครสวรรค มีผูเขาอบรม 150 ราย 
- รุนท่ี 4 เมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม 2562  
ณ โรงแรมทองธารินทร จังหวัดสุรินทร มีผูเขาอบรม 
150 ราย 
- รุนท่ี 5 เมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม 2562  
ณ หองศรีจันทร 1 โรงแรมเจริญธานีขอนแกน 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน มีผูเขาอบรม  
105 ราย 
- รุนท่ี 6 เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2562  
ณ ศูนยประชุมสยามนครินทร คอมเพล็กซ จังหวัดสงข 
มีผูเขาอบรม 100 ราย 
- รุนท่ี 7 เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562  
ณ หองประชุมแปซิฟค 3 โรงแรมเดอะไทดรีสอรท 
จังหวัดชลบุรี มีผูเขาอบรม 120 ราย 
- รุนท่ี 8 เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2562  
ณ หองเชียงรุง โรงแรมเวียงอินทร อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย มีผูเขาอบรม 101 ราย 
- รุนท่ี 9 เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562  
ณ หองอัมรินทร ช้ัน 3 โรงแรมเอสดี อเวนิว 
กรุงเทพมหานคร มีผูเขาอบรม 82 ราย 
- รุนท่ี 10 เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2562  
ณ หองประชุมศรีสงาโรงแรมริเวอร จังหวัดนครปฐม 
มีผูเขาอบรม 100 ราย 
รวมผูเขาอบรมครั้งท่ี 2 จํานวน 1,058 ราย 
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รวมมีผูเขาอบรมท้ังสิ้น จํานวน 2,140 ราย 
 3. โครงการเสริมสรางความรู

กฎหมายการบังคับคดีและ
การไกลเกลี่ยแกเกษตรกร
และประชาชน  
 
 

 717,600 610,667 จัดอบรมเสริมสรางความรูกฎหมายการบังคับคดี
และการไกลเกลี่ยแกเกษตรกรและประชาชน  
จํานวน 10 จังหวัด เสร็จเรียบรอยแลว ดังน้ี 
1. จังหวัดฉะเชิงเทรา วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 
มีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน 80 ราย 
2 .จังหวัดเชียงใหมวันท่ี 4 ธันวาคม 2561  
มีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน 100 ราย 
3.จังหวัดหนองคายวันท่ี 6 ธันวาคม 2561  
มีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน 80 ราย 
4.จังหวัดกําแพงเพชรวันท่ี 13 ธันวาคม 2561  
มีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน 80 ราย 
5.จังหวัดสกลนครวันท่ี 14 ธันวาคม 2561  
มีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน 80 ราย 
6. จังหวัด นครศรีธรรมราช วันท่ี 14 ธันวาคม 
2561 มีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน 80 ราย 
7. จังหวัดสงขลาวันท่ี 14 ธันวาคม 2561  
มีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน 87 ราย 
8. จังหวัดชัยภูมิวันท่ี 15 ธันวาคม 2561  
มีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน 80 ราย 
9. จังหวัดอางทองวันท่ี 20 ธันวาคม 2561  
มีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน 99 ราย 
10. จังหวัดเพชรบุรีวันท่ี 22 ธันวาคม 2561  
มีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน 90 ราย 
รวมผูเขารวมโครงการฯ จํานวน 856 ราย 

ศูนยไกล
เกลี่ย/
สบจ. 

4. โครงการเสริมสราง  928,400 703,082 จัดอบรมเสริมสรางสุขภาพทางการเงินและกฎหมาย ศูนยไกล
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สุขภาพทางการเงิน 
 

จํานวน 11 รุน ไดแก สวนกลาง 2 รุน และของ 
กลุมจังหวัด Sandboxจํานวน 9 รุน ดําเนินการ
เสร็จเรียบรอยแลว ดังน้ี  
สวนกลาง 
- รุนท่ี1วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 ณ หองกรุงเทพ 2 
ช้ัน 2 โรงแรม รอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร มีผูเขารวม
โครงการ จํานวน 74 คน 
- รุนท่ี 2 วันท่ี 5 มีนาคม 2562 ณ หองประชุม
รัตนาธิเบศร ช้ัน 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  
มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 84 คน 
รวมสวนกลางมีผูเขารวมโครงการจํานวน 158 คน 
สวนภูมิภาค 
- รุนท่ี 1 วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 ของกลุม
จังหวัด Sandbox กลุมท่ี 2 ณ ชลพฤกษรีสอรท
จังหวัดนครนายกมีผูเขารวม โครงการฯ จํานวน 
200 คน 
- รุนท่ี 2 วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561  ของกลุม
จังหวัด Sandbox กลุมท่ี 4 ณ หองประชุมภูมิสุข
เมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแกน  มีผูเขารวม
โครงการฯ จํานวน 80 คน 
- รุนท่ี 3 วันท่ี 12 ธันวาคม.2561 จังหวัดยโสธร 
มีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน 80 คน 
- รุนท่ี 4 วันท่ี 13 ธันวาคม 2561 จังหวัดรอยเอ็ด 
มีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน 98 คน 
- รุนท่ี 5วันท่ี 13 ธันวาคม 2561 ของกลุมจังหวัด 
Sandbox กลุมท่ี 5 สํานักงานบังคับคดีจังหวัด

เกลี่ย/
สบจ. 
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ลําพูนณ หองหละพูน โรงแรมลําพูนวิลจังหวัดลําพูน  
มีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน 80 คน 
- รุนท่ี 6วันท่ี 18 ธันวาคม 2561 ของกลุมจังหวัด 
Sandbox กลุมท่ี 6 ณ หองขายทอดตลาด 
สํานักงานบังคับคดี จังหวัดอุตรดิตถ ช้ัน  2 อาคาร
บูรณาการกระทรวงยุติธรรม จังหวัดอุตรดิตถ  
มีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน 80 คน 
- รุนท่ี 7วันท่ี 20 ธันวาคม 2561 ของกลุมจังหวัด 
Sandbox กลุมท่ี 7ณ หองสายนที โรงแรมริเวอร
จังหวัดนครปฐมมผีูเขารวมโครงการฯ จํานวน 80 คน 
- รุนท่ี 8วันท่ี 18 ธันวาคม 2561 ของกลุมจังหวัด 
Sandbox กลุมท่ี 8 ณ โรงแรมแกรนดเซาเทิรน 
อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีผูเขารวม
โครงการฯ จํานวน 80 คน 
- รุนท่ี 9 วันท่ี 6 ธันวาคม 2561 ของกลุมจังหวัด 
Sandbox กลุมท่ี 9ณ สหกรณการเกษตรจะนะ 
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีผูเขารวมโครงการฯ 
จํานวน 95 คน 
รวมสวนภูมิภาคมีผูเขารวมโครงการจํานวน 873 ค 
รวมมีผูเขารวมโครงการฯ ท้ังหมด จํานวน  1,031 
คน 
 

 5. โครงการเสริมสราง
ประสิทธิภาพดานการบังคับคดี 
การไกลเกลี่ยขอพิพาทและ
การลดความเหลื่อมล้ําใน

รอยละความสําเร็จของการจัด
กิจกรรม เปนไปตามเปาหมาย
ท่ีกําหนด 

รอยละ 100 949,800 
 

949,800 
 

กรมบังคับคดีจัด โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพ
ดานการบังคับคดี การไกลเกลี่ยขอพิพาทและการลด
ความเหลื่อมล้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562ดําเนินกิจกรรม 4 

สบจ.  
สวนใต 
(สบจ.
สงขลา 
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พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

กิจกรรม ไดแก 17 1. กิจกรรมเสริมสรางความรู 
2. กิจกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาท 3. กิจกรรมขาย
ทอดตลาดบานมือสองสําหรับผูมีรายไดนอยใน  
3 จังหวัดชายแดนใต  และ 4 . 17โครงการจัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือประสานความรวมมือ และเสริมสรา
ประสิทธิภาพดานการบังคับคดี ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแด
ภาคใต จังหวัดสงขล าซึ่งไดดําเนินการจัดกิจกรรม
ดังกลาว เสร็จเรียบรอยแลว โดยมีผลเบิกจาย จํานวน 
17 949,800 17 บาทคิดเปน รอยละ 100มีผูเขารวม
โครงการฯ จํานวน 1,102 คนสูงกวาเปาหมายรอยละ 
14.2017(เปาหมาย 965 คน)17ดังน้ี 
1. กิจกรรมเสริมสรางความรู 17 หนวยงานท่ี
ดําเนินการ จํานวน 4 หนวยงาน ดังน้ี สํานักงาน
บังคับคดีจังหวัดสงขลา สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
ยะลา สํานักงานบังคับคดีจังหวัดปตตานี และ
สํานักงาน บังคับคดีจังหวัดนราธิวาส ผูเขารวม
โครงการฯ จํานวน 594 คน 
2. กิจกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาท 17หนวยงานท่ี
ดําเนินการ จํานวน 2 หนวยงาน ไดแก สํานักงาน
บังคับคดีจังหวัดยะลา และสํานักงานบังคับคดี
จังหวัดสงขลา มีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน 324 รายมี
คดีท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย จํานวน 228 คดี 
ทุนทรัพย 84,564,642 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 
จํานวน 178 คดี ทุนทรัพย 60,075,962 บาท 
ไกลเกลี่ยสําเร็จ คิดเปนรอยละ 78.07 ของคดีท่ีเขา
สูกระบวนการไกลเกลี่ย 

ยะลา 
ปตตานี 

นราธิวาส) 
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3. กิจกรรมขายทอดตลาดบานมือสองสําหรับผูมี
รายไดนอยใน 3 จังหวัดชายแดนใต 17หนวยงานท่ี
ดําเนินการ 3 หนวยงาน ไดแก สํานักงานบังคับคดี
จังหวัดปตตานี สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา 
และสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส โดย
สามารถขายทอดตลาดฯ ไดจํานวน 12 เรื่อง ราคา
ประเมิน 4,265,349 บาท ราคาขายไดเปนเงิน 
จํานวน 3,129,000บาท มีผูสนใจเขารวมประมูล
การขายทอดตลาด จํานวน 143 คน ประกอบดวย 
ประชาชน คูความ สถาบันการเงิน และผูท่ีเก่ียวของใน
คดี และผูมีรายไดนอย 
4. โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือประสาน
ความรวมมือ และเสริมสรางประสิทธิภาพดานการ
บังคับคดี ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต จังหวัด
สงขลาสํานักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาขานาทวี 
จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ ประสานความ
รวมมือ และเสริมสรางประสิทธิภาพดานการบังคับคดีใ
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต จังหวัดสงขลา  ในพ้ืนท่ี
จังหวัดสงขลา  เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2562  
ณ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาขานา ทวี 
มีเขารวมโครงการฯ จํานวน 41 คน ประกอบดวย 
คูความ ผูท่ีติดตอขอรับบริการ โจทก/ผูรับมอบ
อํานาจโจทก ผูรับจํานอง/ผูรับมอบอํานาจ จําเลย 
ทนายความ และตัวแทนเครือขายบังคับคดีและ
วิทยากรตัว 

 6. โครงการจัดทําแผนแมบท จํานวนแผนแมบท  CSR เพ่ือ 1 แผน - - กรมบังคับคดีทํากิจกรรมเพ่ือสังคม ( CSR) และ สลก. 
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การดูแลสังคม ชุมชนและ
สิ่งแวดลอมใหยั่งยืน 
 
 

ความยั่งยืน  สนับสนุนใหบุคลากรในองคกรไดมีสวนรวมในการ
ทําความดีและชวยเหลือแบงปน เพ่ือสรางรอยยิ้ม
และสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับคนในสังคมไทย
โดยมีกิจกรรมดังน้ี 
1. กรมบังคับคดลีงพ้ืนท่ีสรางความรู ความเขาใจทาง
กฎหมาย ท่ีจําเปน ไดแก กูยืม ค้ําประกัน จํานํา 
จํานอง ขายฝาก  วางทรัพย การไกลเกลี่ยขอพิพาท
ช้ันบังคับคดี และใหคําปรึกษากฎหมายตามโครงการ 
มอบของขวัญปใหมใหกับประชาชน ณ สถานีขนสง
ผูโดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี)  จํานวน 2 ครั้ง
ครั้งท่ี 1 ในชวงเทศกาลปใหมระหวางวันท่ี 26– 29
ธันวาค ม 2561และครั้งท่ี 2 ในชวงเทศกาล
สงกรานตระหวางวันท่ี 10 – 12 เมษายน 2562
ในการลงพ้ืนท่ีดังกลาว กรมบังคับคดี ไดแจกเอกสาร
แผนพับคูมือกฎหมายแพงและพาณิชย และถุงผา 
กรมบังคับคดีรวมลดโลกรอน ใหกับพ่ีนอง ประชาชน
ท่ีเดินทางกลับภูมิลําเนาในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2562
จํานวน 575 ใบ 
2. โครงการจิตอาสา “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ ” 
รวมพิธีเปด ทําความสะอาด พัฒนา คู คลอง และ
มอบอาหารและนํ้าดื่ม จํานวน 13 ครั้ง จํานวน 
264 คน 
3. โครงการบริจาคโลหิต จํานวน 4 ครั้ง จํานวน
227 คน  
4. โครงการรับบริจาคเสื้อเพ่ือสังคม  จํานวน  
2 หนวยงาน ไดแกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณและ
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มูลนิธิบานนกขมิ้น 
 

3. พัฒนา
กระบวนการ
สื่อสารและ
เสริมสรางการรับรู
ของประชาชน 

1. โครงการประชาสัมพันธเชิงรุ 
ดําเนินการ 2 กิจกรรม ไดแก  
1. สื่อประชาสัมพันธใน
รูปแบบสื่อสิ่งพิมพตางๆ ดังน้ี  
- รายงานประจําป จํานวน 
3,000 เลม  
- วารสารกรมบังคับคดี ฉบับท่ี 
113 – 115 
- แผนการดประชาสัมพันธ 
จํานวน 20,000 แผน 
2. สื่อประชาสัมพันธใน
รูปแบบขาวประชาสัมพันธ
และการสัมภาษณพิเศษทาง
สื่อออนไลน 
 
 

รอยละความเช่ือมั่นของผูมีสวน
ไดเสีย  
 

รอยละ 80 
(ไมต่ํากวาป 
2561)  

1,048,100 1,043,430 1. สื่อประชาสัมพันธในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพตางๆ 
- รายงานประจําป จํานวน 3,000 เลม ดําเนินการ
เสร็จเรียบรอยแลว 
- วารสารกรมบังคับคดี ฉบับท่ี 113- 115  
เสร็จเรียบรอยแลว 
- ผลิตแผนการดประชาสัมพันธ จํานวน 20,000 แผน 
โดยผลิตแผนการด Application , QR CODE  
กรมบังคับคดี ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว 
2. สื่อประชาสัมพันธในรูปแบบขาวประชาสัมพันธ
และการสัมภาษณพิเศษทางสื่อออนไลน ดังน้ี 
- เผยแพรกิจกรรมขาวประชาสัมพันธภารกิจ 
กรมบังคับคดี จํานวน 30 ครั้ง  
- เผยแพรบทความสัมภาษณพิเศษผูบริหาร 
กรมบังคับคดี จํานวน 3 ครั้ง  

สลก. ปชส. 

2. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เครือขายบังคับ
คดีและวิทยากรตัวคูณกรม
บังคับคดี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

รอยละของจํานวนผูเขารับการ
อบรมมีความรูความเขาใจผาน
เกณฑการประเมิน 
 

รอยละ 80 
 

7,829,910 7,829,910 กรมบังคับคดี โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เครือขายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณกรมบังคับคดี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 2 ครั้ง 
ดังน้ี 
ครั้งท่ี 1  
กําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือขายบังคับคดี
และวิทยากรตัวคูณกรมบังคับคดี หลักสูตร “พัฒนา
ศักยภาพเครือขายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ ” 

กบท. 
(สถาบันฯ 

เปนผู
วัดผล) 
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เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจใหกับเครือขาย
บังคับคดี จํานวน 2 หัวขอ “กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
การบังคับคดีและแนวปฏิบัติ ” และ “คุณธรรมและ
จริยธรรมของเครือขายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ
กรมบังคับคดี ” จํานวน 4 รุน ในแตละเขตพ้ืนท่ี 
ดังน้ี 
1. รุนท่ี 1 ระหวางวันท่ี 1 – 3 กุมภาพันธ 2562 
ของสํานักงานบังคับคดีกลุมจังหวัด Sandbox 
ท่ี1,2 และ 7  ณ โรงแรมมารวยการเดน 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จํานวน 200 คน 
2. รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 8 – 10 มีนาคม 2562 
ของสํานักงานบังคับคดีกลุมจังหวัด Sandbox 
ท่ี 8 และ 9  ณ โรงแรมลี การเดน พลาซา จังหวัด
สงขลา จํานวน 100 คน 
3.รุนท่ี 3 วันท่ี 19 – 21 เมษายน 2562สํานักงาน
บังคับคดีกลุมจังหวัดท่ี 5 และกลุมจังหวัดท่ี 6  
มีผูเขารับ อบรม จาํนวน 100 คนณ โรงแรม ดิเอ็ม
เพลสจังหวัดเชียงใหม 
4.  รุนท่ี 4วันท่ี 24 – 26 พฤษภาคม 2562
สํานักงานบังคับคดีกลุมจังหวัดท่ี 3 และ 4 
มีผูเขารับอบรม จํานวน 100 คน ณ โรงแรม โฆษะ 
จังหวัดขอนแกน 
รวมผูเขารับการอบรมท้ัง 4 รุน จํานวน 500 คน 

ครั้งท่ี 2  
กรมบังคับคดีจัดประชุมเครือขายบังคับคดแีละวิทยากร

ตัวคูณกรมบังคับคดเีพ่ิมเติม ใหแกสํานักงานบังคับคดี
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จังหวัด จํานวน 17 หนวยงาน ไดแก สํานักงาน

บังคับคดีจังหวัดชุมพร เลย หนองคาย อางทอง 

พังงา นาน สุรินทร ภูเก็ต ลพบุรี สุพรรณบุรี 

นครสวรรค นครปฐม ประจวบคีรีขันธ เชียงใหม 

ลําพูน สมุทรปราการ และจังหวัดจันทบุรี มี ผูเขารับ

อบรมจํานวน 251 คน 

รวมผูเขารับการอบรมท้ังหมด จํานวน 751 คน 

 
4. ยกระดับธรรมา 
ภิบาล 

1. โครงการยกระดับ 
ธรรมาภิบาล 
 

1. รอยละความสําเร็จของการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรอง 

รอยละ 80 
 

- 
 
 
 

 

- 1. คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ผลดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
มีผลคะแนนเฉลี่ยท่ี 4.5533 สรุปไดดังน้ี 
     1.1 คะแนนผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดของ  
กองบังคับคดีลมละลาย 1 – 6 และกองฟนฟูกิจการ
ของลูกหน้ี มีคะแนนเฉลี่ยท่ี 4.7543 
1.2 สํานักงานบังคับคดีแพงกรุงเทพมหานคร 1 – 6 มี
คะแนนเฉลี่ยท่ี 4.4567 
     1.3 หนวยงานสนับสนุน มีคะแนนเฉลี่ยท่ี 4.824 
     1.4 สํานักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา มีคะแนน
เฉลี่ยท่ี 4.5311 
 
2. กรมบังคับคดีจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประกาศให  
ทุกหนวยงานภายในกรมบังคับคดีทราบปจจุบันกลุม
พัฒนาระบบบริหารอยูระหวางติดตามผลตาม

สลก. 

2. รอยละของจํานวน
หนวยงานท่ีดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง/แผน
ตรวจสอบภายใน 

รอยละ 80 
 

กพร. 
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แนวทางจัดการความเสี่ยงเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดไว 
 

2. โครงการเตรียมความ
พรอมเขารับการประเมิน
รางวัลของหนวยงานภาครัฐ 
 
 
 

จํานวนรายงานท่ียื่นขอรับการ
ประเมินจากหนวยงานภาครัฐ 
(ยื่น PMQA 1 GECC 6 ITA1) 

3 รางวัล - 
  

- 
 

ปงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมบังคับคดีมีเปาหมาย
สําคัญในการพัฒนาองคการท่ีมีสมรรถนะสูงหรือ
ความเปนเลิศ ( High Performance Organization 
: HPO) เพ่ือยกระดับองคการ โดยรับการประเมิน
ตรวจประเมินและตรวจรับรองมาตรฐานจาก
หนวยงานภายนอก โดยมีผลการดําเนินการดังน้ี 
1. รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) 
กรมบังคับคดีไดยื่นสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 สาขาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ประเภทรายหมวด “หมวด 3 การให
ความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ” 
ซึ่ง กรมบังคับคดีไดรับรางวัลเลิศรัฐ ประจําป  
พ.ศ. 2562 จํานวน 2 รางวัล ไดแก รางวัลเลิศรัฐ
สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทราย
หมวด ดานการมุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย 
และรางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ ประเภท
พัฒนาการบริการ ช่ือผลงาน : การนําสงเงินอายัด
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส ” และ วันท่ี 13 กันยายน 
2562 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  
เปนประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจําป พ.ศ. 
2562 พรอมมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนา
ระบบราชการ ใหแกสวนราชการท่ีไดรับรางวัลจาก

กพร. 
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สํานักงาน ก.พ.ร. ณ หองรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และสําหรับปน้ีเปนปท่ี 5 
ท่ีกรมบังคับคดีไดรับรางวัลเลิศรัฐอยางตอเน่ืองจาก
สํานักงาน ก.พ.ร. 
2. การรับรองมาตรฐานศูนยราชการสะดวก 
(GECC)กรมบังคับคดีไดแจงความประสงคสมัคร
ขอรับการ รับรองมาตรฐานการใหบริการของศูนย
ราชการสะดวก (GECC) ประจําป พ.ศ.2562 และ
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย
ราชการสะดวก 
ไดพิจารณาตรวจประเมินมาตรฐานหนวยงานท่ี
สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการใหบริการของ 
ศูนยราชการสะดวก มีหนวยงานท่ีผานการคัดกรอง
เอกสารและจะมีการตรวจประเมินมาตรฐานในพ้ืนท่ี 
4 หนวยงาน ไดแก 1.สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
ขอนแกน ,พังงา , พังงา สาขาตะก่ัวปา และ
มหาสารคาม และเมื่อวันท่ี 18 กันยายน 2562 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี แจงผลการ
พิจารณาวากรมบังคับคดีไมผานการรับรอง
มาตรฐานการใหบริการของศูนยราชการสะดวก 
(GECC) ประจําป พ.ศ.2562  และเพ่ือเปนขอมูล
ประกอบการปรับปรุงหรือพัฒนาการใหบริการ
ประชาชนตามมาตรฐานการใหบริการของ  
ศูนยราชการสะดวกและนโยบายของนายกรัฐมนตรี  
และขอเชิญชวนใหสมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน
การใหบริการของศูนยราชการสะดวกในป พ.ศ. 2563 
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ไมเปนไปตามแผน           อยูระหวางดําเนินการตามแผน        ดําเนินการไดตามแผน 

 

 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ เบิกจาย ผลดําเนินงาน 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ตอไป 
3. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส(ITA) 
กรมบังคับคดีดําเนินการรวบรวมขอมูลตามแบบ
สํารวจการประเมินฯ ตามแบบตรวจการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะ ( Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT ) สงไปยัง
สํานักงาน ป.ป.ช. ทางเว็บไซต https://ita.nacc.th 
เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 และ เมื่อวันท่ี 17 
ตุลาคม 2562 สํานักงาน ป.ป.ช. ประกาศผล
คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงาน ( Integrity 
Transparency Assessment : ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยกรมบังคับคดีมีผล
คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 87.70 คะแนน 
 

 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคล่ือนกระบวนการทํางานและบริหารจัดการสูความเปนเลิศ 
 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
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ไมเปนไปตามแผน           อยูระหวางดําเนินการตามแผน        ดําเนินการไดตามแผน 

 

 

 1. เพ่ือใหมีกระบวนการทํางานท่ีเปนระบบมีประสิทธิผล และเปนเลิศในระบบสากล 

กลยุทธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ เบิกจาย ผลดําเนินงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1. พัฒนา ปรับปรุง
กฎหมาย กฎ 
ระเบียบใหทันสมัย 

1. โครงการประเมินผลการ
บังคับใชพระราชบัญญัติ
ลมละลาย (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 
2558 และพระราชบัญญัติ
ลมละลาย (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 
2559 
 
 

รายงานผลการประเมิน
ประเมินผลการบังคับใช
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับ
ท่ี 8) พ.ศ. 2558 และ 
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับ
ท่ี 9) พ.ศ. 2559 

1 ฉบับ 583,000 150,200 กรมบังคับคดีจัดการประชุมการประเมินผลการบังคับใช
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2558 
และพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2559
บรรยายใหความรูในหัวขอ "พระราชบัญญัติลมละลาย 
(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2558" วันท่ี 18 มิถุนายน 2562 
ณ หอง Mayfair Ballroom A โรงแรม เดอะ เบอรเค
ลีย ประตูนํ้า กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผูเขารวมประชุม 
จํานวน 200 คน ประกอบดวย ผูบริหารและ
เจาหนาท่ีกรมบังคับคดี ผูพิพากษา ทนายความ 
ผูแทนสวนราชการและภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ และ 
เจาพนักงานพิทักษทรัพย การประชุมฯดังกลาว 
มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหถึงผลกระทบภายหลังจาก
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2558 
และพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2559 
มีผลบังคับใชท้ังผลกระทบในเชิงบวก และเชิงลบ  
ท้ังตอโจทก จําเลย ผูมีสวนไดเสียในคดี เจาพนักงาน
พิทักษทรัพย และตอกระบวนการบังคับคดี รวมถึง
เศรษฐกิจของประเทศ และเพ่ือนําเสนอแนวทางใน
การปรับปรุงแกไขผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนภายหลัง
จากพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 
2558 และพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี 9)  
พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช  

พป. 
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ไมเปนไปตามแผน           อยูระหวางดําเนินการตามแผน        ดําเนินการไดตามแผน 

 

 

กลยุทธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ เบิกจาย ผลดําเนินงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2. โครงการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธเสริมสราง
ความรับรูความเขาใจ
กฎหมายดานการบังคับคดี
และการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ในช้ันบังคับคดี 
 

รอยละความสําเร็จของการผลิต
สื่อประชาสัมพันธเสริมสราง
ความรับรูความเขาใจกฎหมาย
ดานการบังคับคดี 

5,000 เลม 485,800 455,643 ดําเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสรางความ
รับรูความเขาใจกฎหมายดานการบังคับคดี
ประกอบดวย 
1. ผลิตโปสเตอรประชาสัมพันธกรมบังคับคดี จํานวน 
1,000 เลม  ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวดังน้ี 
- ผลิตโปสเตอร LED QUEUE Mobile App จํานวน 
500 แผน 
- ผลิตโปสเตอร ไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดี  
จํานวน 500 แผน 
2. จัดนิทรรศการเผยแพรภารกิจกรมบังคับคดีใน 
“โครงการบานลานหลัง ” ของธนาคารอาคาร
สงเคราะหดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว 
3. ผลิตหนังสือสมุดภาพอินโฟกราฟก ชุดความรู
กฎหมายดานการบังคับคดี จํานวน 14,000 เลม 
4. ผลิตสติกเกอรปายสแตนดี้ ดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว 

สลก. ปชส. 

3. โครงการศึกษาวิจัย
สถานการณหน้ีสิน : 
กรณีศึกษาการไกลเกลี่ยขอ
พิพาทช้ันบังคับคดี 
 

รายงานผลการศึกษาวิจัย
สถานการณหน้ีสิน : กรณีศึกษา
การไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดี 
 
 
 

1 ฉบับ 1,520,800 360,000 กรมบังคับคดีจางบริษัท ซุปเปอรโพล จํากัด เปนท่ี
ปรึกษาโครงการ ลงนามสัญญา เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 
2562  
วงเงินสัญญา 1,200,000 บาท 3 งวดงาน  
สิ้นสุดสัญญาวันท่ี 22 กันยายน 2562 เบิกจายงวดงาน   
จํานวน 360,000 บาท เสร็จเรียบรอยแลว ปจจุบัน
ตรวจรับงานตามงวดงานท่ี 2 และ 3 เรียบรอยแลว 
อยูระหวางเบิกจายท้ัง 2 งวดงาน 
หมายเหตุ  กันเหลื่อมป 2562 จํานวน 2 งวดงาน 

พป. 
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ไมเปนไปตามแผน           อยูระหวางดําเนินการตามแผน        ดําเนินการไดตามแผน 

 

 

กลยุทธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ เบิกจาย ผลดําเนินงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

จํานวน 840,000 บาท 

2. การปรับปรุง
ระบบและ
กระบวนการ
ทํางาน 
 

1. โครงการเรงรัดผลักดัน
ทรัพยสินเชิงรุกออกจาก
กระบวนการบังคับคดีผาน
นโยบาย 2 เรง ไดแก เรงรัด
ประชุมคณะกรรมการกําหนด
ราคาทรัพย และเรงรัดการ
ประกาศขายทอดตลาด 
 

มูลคาทรัพยสินท่ีผลักดันออก
จากระบบการบังคับคด ี       

156,761 
ลานบาท 

- - ผลการผลักดันทรัพยสิน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 มีผลการผลักดันทรัพยสินรวมจํานวน 
160,164,524,851 บาทคิดเปนรอยละ102.17 
ของเปาหมายจํานวน 156,761 ลานบาท 

สบก. 1-6/ 
กองลมฯ 1-6 
/สบจ./สาขา 

2. โครงการเรงรัดผลักดัน
สํานวนคางดําเนินการ 10 ป 
 

รอยละสํานวนคางดําเนินการ 
10 ปท่ีดําเนินการเสร็จ 

รอยละ 35 - - ผลการ เรงรัดผลักดันสํานวนคางดําเนินการ 10 ป  
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2561 –กันยายน 2562 
สามารถดําเนินการเสร็จ 3,361 เรื่อง คิดเปนรอยละ 
27.61 (คดีท้ังหมด 12,173 คดี) 

สบก. 1-6/
สบจ./สาขา 

3. โครงการไกลเกลี่ยขอ
พิพาทช้ันบังคับคดี 
 

รอยละของเรื่องท่ีเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ยท่ี
ดําเนินการเสร็จ 

รอยละ 80 11,166,100 11,486,900 
(รวมโอน

เปลี่ยนแปลง 
320,800 บาท) 

ผลการดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดี 
ท่ัวประเทศ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2561– กันยายน 2562 
มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย จํานวน 33,473 เรื่อง 
ทุนทรัพย14,205,310,221.92 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 
จํานวน 30,466 เรื่อง ทุนทรัพย
10,171,997,618.64 บาท คิดเปนผลสําเร็จรอยละ 
91.02ของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 

ศูนยไกล
เกลี่ยฯ/สบก
สบจ./สาขา 
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ไมเปนไปตามแผน           อยูระหวางดําเนินการตามแผน        ดําเนินการไดตามแผน 

 

 

กลยุทธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ เบิกจาย ผลดําเนินงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

4. โครงการมหกรรมการ
ไกลเกลี่ยช้ันบังคับคดี 
 

รอยละของเรื่องท่ีเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ยท่ี
ดําเนินการเสร็จ 

รอยละ 80 3,045,400 3,043,695 กรมบังคับคดีจัดมหกรรมไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดี
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และกลุมจังหวัด Sandbox 
กลุมท่ี 1 - 9 รวมกับหนวยงานภาครัฐ สถาบันการเงินขอ 
และเอกชนรวมจํานวน 2 7 หนวยงาน ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2561– กันยายน 2562มีผลการจัดมหกรรม
ไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดี โดยมี เรื่องเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ย จํานวน 19,628 เรื่อง ทุนทรัพย 
จํานวน 4,500,302,608  บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 
17,833 เรื่อง ทุนทรัพยรวม 3,503,957,508 บาท 
คิดเปนผลสําเร็จรอยละ 90.85  ของเรื่องท่ีเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ย 

ศูนยไกล
เกลี่ยฯ/สบก
สบจ./สาขา 

5. โครงการเรงรัดผลักดัน
ทรัพยสิน ปงบประมาณ 
2562  (มหกรรมขาย
ทอดตลาด) 
 
 

จํานวนหนวยงานท่ีจัดมหกรรมขาย 10 หนวยงาน 3,817,300 3,682,227.30 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมบังคับคดีจัดมหกรรม
ขายทอดตลาดทรัพยสิน สามารถขายได เปนเงินจํานวน 
3,016,028,200 บาท ดังน้ี 
1. จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพยสิน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ณ หอง Lotus ศูนยการประชุม
แหงชาติสิริกิติ์ ของสํานักงานบังคับคดีแพง
กรุงเทพมหานคร 1 – 6 สามารถขายได 325 คดี 
ราคาประเมิน 818,338,274 บาท ขายไดเปนเงิน 
993,156,500 บาท  
2. จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพยสิน ในพ้ืนท่ีกลุม
จังหวัด (Sandbox)กลุมท่ี 1 – 9  สามารถขายได
เปนเงินจํานวน 1,603,101,700 บาท 
3. จัดมหกรรมขายทอดตลาดในงานมหกรรมการเงิน 
ครั้งท่ี 19 กรุงเทพฯ (Money Expo 2019) 

สบก./สบจ. 
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ไมเปนไปตามแผน           อยูระหวางดําเนินการตามแผน        ดําเนินการไดตามแผน 

 

 

กลยุทธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ เบิกจาย ผลดําเนินงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ระหวางวันท่ี 16 – 19 พฤษภาคม 2562 ณอิม
แพค  
เมืองทองธานี 9  สามารถขายได สามารถขายได  
163 คดี ราคาประเมิน 316,459,509.47 บาท 
ขายไดเปนเงิน 419,770,000 บาท  
 

6. โครงการปรับปรุง
กระบวนการทํางานให
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 

รอยละของกระบวนการท่ี มีการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานให
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

รอยละ 25 - - กรมบังคับคดีไดจัดทําโครงการศึกษา เรื่องการขาย
ทอดตลาดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือพัฒนา
ระบบการขายทอดตลาดทรัพยผานชองทางออนไลน 
โดยการนําระบบสารสนเทศเขามาใชในกระบวน  
การทํางาน เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเขาถึง
การใหบริการไดงาย สะดวก รวดเร็ว ตลอดจนเปน
การสรางความโปรงใสและเสริมสรางความเช่ือมั่น  
ในการบังคับคดี การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
และเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
 

กพร. 

3. ยกระดับ
องคกรสูความเปน
เลิศในระดับสากล 

1. โครงการประชุมเจา
พนักงานบังคับคดี ระหวาง
ประเทศ UIHJ 
 

จํานวนรายงานสรุปผลการ
ประชุมเจาพนักงานบังคับคดี
ระหวางประเทศ UIHJ 

1 ฉบับ 608,500 
 

608,500 
 

เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 นางสาวรื่นวดี สุวรรณ
มงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และกรรมการบริหารสภา 
เจาพนักงานบังคับคดีระหวางประเทศ ( UIHJ) ไดเขา
รวมประชุมคณะกรรมการบริหารสภาเจาพนักงาน
บังคับคดีระหวางประเทศ ( UIHJ) ท่ีมี
Mr.Marc..Schmitz.เปนประธานสภาเจาพนักงาน
บังคับคดีระหวางประเทศ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส โดยท่ีประชุมไดมีการพิจารณาประเด็นตางๆ 
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เชน การดําเนินงานท่ีผานมา แผนการดําเนินงาน 
ในอนาคต ความรวมมือกับหนวยงานตางๆ  
การศึกษาวิจัยการบังคับคดีแพง และการสื่อสาร
องคกร โดยมีรายงานสรุปผลการประชุมเจาพนักงาน
บังคับคดีระหวางประเทศ UIHJจํานวน 1 ฉบับ 

2. โครงการประชุมเจา
พนักงานดาน ลมละลาย
ระหวางประเทศ IAIR 
 

จํานวนรายงานสรุปผลการ
ประชุมเจาพนักงานดาน 
ลมละลายระหวางประเทศ IAIR 

1 ฉบับ 49,300 
 

49,300 เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2561 กรมบังคับคดี  
โดยนางสาวนภัสวรรณ สันติสุขผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน
การบังคับคดีลมละลาย และนางสาวศิริขวัญ  
แสงจันทร นิติกรชํานาญการ กองพัฒนาระบบการ
บังคับคดีและประเมินราคาทรัพย เขารวมการประชุม  
IAIR Annual Meeting and Conference 2018 
ในหัวขอ : “Sharing International Insolvency 
Trends and Developments” โดยมี The Hon 
DharmendarSesungkur, Minister of Financial 
Service and Good Governance of Mauritius  
ใหเกียรติเปนองคปาฐกการประชุม ทางคณะผูจัดงาน 
IAIR ไดเปดโอกาสใหผูแทนจากหนวยงานผูปฏิบัติงาน
ดานลมละลายท้ัง 25 หนวยงานนําเสนอพัฒนาการ
ทางดานกฎหมายลมละลายของประเทศตนเองในปท่ี
ผานมาโดยผูแทนจากกรมบังคับคดีไดนําเสนอราง
พระราชบัญญัติลมละลาย 2 ฉบับท่ีอยูระหวางการ
พิจารณาดําเนินการแกไข ไดแก 
1) รางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ.2483 
(สวนการลมละลายเก่ียวกับตางประเทศ) 
2) รางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ.2483 
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(เจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชน)นอกจากน้ีไดนําเสนอวา
มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชกับกระบวนการบังคั
คดีลมละลาย ณ โรงแรม Sugar Beach Resort & Spa, 
Wolmarสาธารณรัฐมอริเชียสโดยมีรายงานสรุปผลการ
ประชุมเจาพนักงานดานลมละลายระหวางประเทศ 
IAIRจํานวน 1 ฉบับ 

3.โครงการการประชุมวา
ดวยกฎหมายระหวาง
ประเทศ ครั้งท่ี 9 (IX St. 
Petersburg International 
Legal Forum : LF) วาดวย
กฎหมายลมละลายระหวาง
ประเทศ ครั้งท่ี 3 ณ นคร
เซ็นตปเตอรสเบิรก 
สหพันธรัฐรัสเซีย  
(โอนเปลี่ยนแปลงจาก
โครงการประชุมวาดวย
กฎหมายระหวางประเทศ 
(IX St. Petersburg 
International Legal 
Forum : LF) 
 
 

จํานวนรายงานสรุปผลการ
ประชุมวาดวยกฎหมายระหวาง
ประเทศ (IX St. Petersburg 
International Legal Forum : 
LF 

1 ฉบับ 556,600 
(โอน

เปลี่ยนแปลง) 

333,529.39 กรมบังคับคดี โดยนางภัทรภร เวชรังสี ผูอํานวยการ
กองบังคับคดีลมละลาย 5 พรอมดวยนางสาวศิริขวัญ 
แสงจันทร นิติกรชํานาญการ กองพัฒนาระบบการ
บังคับคดีและประเมินราคาทรัพย เขารวมประชุม
กฎหมายระหวางประเทศ ครั้งท่ี 9 (IX St. 
Petersburg International Legal Forum : LF)  
วาดวยกฎหมายลมละลายระหวางประเทศ ครั้งท่ี 3  
ณ นครเซ็นตปเตอรสเบิรก สหพันธรัฐรัสเซีย  ระหวาง
วันท่ี 14 – 18 พฤษภาคม 2562 โดยมี รายงาน
สรุปผลการประชุมวาดวยกฎหมายระหวางประเทศ 
(IX St. Petersburg International Legal Forum : LF 
จํานวน 1 ฉบับ 
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4. โครงการประชุมดานการ
บังคับคดีรวมกับหนวยงาน
ดานการบังคับคดีลมละลาย
ของประเทศสมาชิกอาเซียน
และประเทศคูเจรจา 
(สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศญี่ปุน และ
สาธารณรัฐเกาหลี)  
 
 

จํานวนรายงานสรุปผลการ
ประชุมดานการบังคับคดีรวมกับ
หนวยงานดานการบังคับคดี
ลมละลายของประเทศสมาชิก
อาเซียนและประเทศคูเจรจา 
(จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต) 

1 ฉบับ 3,452,000 3,307,574.03 กรมบังคับคดีจัดประชุมภายใตโครงการการประชุม
ระหวางประเทศวาดวยการบังคับคดีแพง ในยุคการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางฉับพลัน ระหวางวันท่ี 
24-26 เมษายน 2562  ณ โรงแรม รอยัล ออคิด  
เชอราตัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผูเขารวมประชุม
ประกอบดวยผูแทน ประเทศสมาชิกอาเซียน และ
ประเทศคูเจรจา  (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศ
ญี่ปุน และสาธารณรัฐเกาหลี) สหพันธรัฐรัสเซีย
ผูบริหารจากองคกรระหวางประเทศ ผูบริหาร
กระทรวงยุติธรรมผูแทนสํานักงานศาลยุติธรรม 
สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานศาลปกครอง
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวของรวม
ประมาณ 400 คนผลการสัมมนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นท่ีมีความทาทายและเปนประเด็นท่ีมีความเปน
ทันสมัยใน 3 หัวขอท่ีสําคัญ ดังน้ี 
หัวขอท่ี ๑ “การบังคับคดีกับสินทรัพยดิจิทัล” 
หัวขอท่ี ๒ “การเปลี่ยนแปลงเขาสูยุคดิจิทัล การนํา
เทคโนโลยีมาปรับใชกับกระบวนการบังคับคดี” 
หัวขอท่ี 3 “ประเด็นความทาทายในการนําเทคโนโลยี
มาใชกับการบังคับตามคําพิพากษาในคดีแพง” 
โดยมี รายงานสรุปผลการประชุมดานการบังคับคดี
รวมกับหนวยงานดานการบังคับคดีลมละลายของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคูเจรจา (จีน 
ญี่ปุน และเกาหลีใต) จํานวน 1 ฉบับ 
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5. โครงการประชุมเพ่ือ
สรางความเขาใจและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการ
ดําเนินการของกรมบังคับคดี 
ภายใตกรอบการดําเนินการ
ตามรายงานผลการจัด
อันดับความยาก – งายใน
การประกอบธุรกิจ ( Ease 
of Doing Business) 
 

รอยละของบุคลากร (กลุมเปาหมา 
เขารวมประชุมช้ีแจงตาม
เปาหมายท่ีกําหนด 
 

รอยละ 80 1,410,100 556,931.98 กรมบังคับคดีจัดประชุม เพ่ือสรางความเขาใจและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดําเนินการของกรมบังคับ
คด ีภายใตกรอบการดําเนินการตามรายงานผลการจัด
อันดับความยาก – งายในการประกอบธุรกิจ ( Ease 
of Doing Business) จํานวน 2 ครั้ง ดังน้ี 
ครั้งท่ี 1  
กรมบังคับคดีจัดการประชุมเพ่ือรายงานผลการจัดอันดับ
ความยาก-งายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก 
ประจําป 2562 (Ease of Doing Business 2019) 
เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2561  ณ หองกมลทิพย 1 
โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร โดยมี
ผูเขารวมการประชุมประกอบดวย คณะผูบริหาร 
กรมบังคับคดี ผูแทนสํานักงานศาลลมละลายกลาง 
ผูแทนศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศกลาง ผูแทนสํานักงาน กพร. ผูแทนสมาคม
ธนาคารนานาชาติ ผูแทนธนาคารโลก และผูแทนจาก
หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน เขารวมประชุมฯ  
โดยการประชุมในครั้งน้ี ไดนําเสนอผลการจัดอันดับ
ความยาก – งาย ในการประกอบธุรกิจของ
ธนาคารโลก ประจําป 2562 ( Ease of Doing 
Business 2019) ในตัวช้ีวัด ท่ี 9 ดานการบังคับให
เปนไปตามขอตกลง ( Enforcing Contracts) ตัวช้ีวัด
ท่ี 10 การแกไขปญหาการลมละลาย 
(Resolving..Insolvency) และตัวช้ีวัดท่ี 5 การไดรับ
สินเช่ือ ( Getting Credit) โดยรายงานของ
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ธนาคารโลกพบวาตัวช้ีวัด ท่ี 9 ดานการบังคับให
เปนไปตามขอตกลง ประเทศไทยอยูในลําดับท่ี 35 
และตัวช้ีวัดการแกไขปญหาการลมละลาย 
(Resolving Insolvency) เปนประเด็นท่ีทาทายประเทศ
ตาง ๆ ท่ัวโลกมากท่ีสุด ( the most challenging 
worldwide)  
ซึ่งประเทศไทยไดคะแนนในดานการแกไขปญหา
ลมละลายเพ่ิมข้ึนจาก 75.64 ในปท่ีผานมาเปน 
76.64 ในปน้ี อยูในลําดับท่ี 24 และเปนอันดับท่ีดี
ท่ีสุดในอาเซียนมาอยางตอเน่ืองระยะเวลา 3 ปซอน 
และเปนอันดับท่ี 4 ของเอเชีย โดยมีผลคะแนนท่ี
เพ่ิมข้ึนในปน้ีมาจากอัตราการรวบรวมทรัพยคืนใหแก
เจาหน้ี ( Recovery. Rate) ไดเปนรอยละ 69.80  
ซึ่งสูงข้ึนจากปท่ีแลวรอยละ 1.80 สําหรับกรอบความ
เขมแข็งของกฎหมาย ( Strength of Insolvency 
FrameworkIndex) ไดคะแนน 12.5 จาก 16 
เทากับปท่ีผานมา 
ครั้งท่ี 2  
กรมบังคับคดีจัด ประชุมเพ่ือสรางความเขาใจและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดําเนินการของกรมบังคับ
คดี ภายใตกรอบการดําเนินการตามรายงานผลจัด
อันดับความยาก –งายในการประกอบธุรกิจ ( Ease  
of Doing Business)ใหแกผูบริหารและเจาหนาท่ีกรม
บังคับคดี ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค  
เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2562 ณ หองอมรินทร 
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โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร โดย มี
วัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจถึง
ความสําคัญของผลการจัดอันดับความยาก-งายในการ
ประกอบธุรกิจ ( Ease of Doing Business) ของ
ธนาคารโลก รวมท้ังเพ่ือเปนการสรางความเขาใจตอ
แบบสอบถามของธนาคารโลกและการตอบ
แบบสอบถามดังกลาวของกรมบังคับคดีใหแกผูบริหาร
และเจาหนาท่ีกรมบังคับคดี ท้ังในสวนกลางและสวน
ภูมิภาคผูปฏิบัติงานเก่ียวกับตัวช้ีวัดท่ี 9 การบังคับให
เปนไปตามขอตกลง ( Enforcing Contracts) และ
ตัวช้ีวัดท่ี 10 การแกไขปญหาการลมละลาย 
(Resolving Insolvency) ใหเปนในในทิศทาง
เดียวกัน  มีบรรยายในหัวขอ "การบรรยายภาพรวม
และความสําคัญของรายงานผลการจัดอันดับความยาก-
งาย  ในการประกอบธุรกิจ ( Ease of Doing 
Business) ของธนาคารโลก" และการช้ีแจง
แบบสอบถามดานการบังคับใหเปนไปตามขอตกลง 
(Enforcing Contracts) ตัวช้ีวัดท่ี 9 และกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ และสถิติท่ีเก่ียวของ และการช้ีแจง
แบบสอบถามดานการแกปญหาการลมละลาย 
(Resolving lnsolvency) ตัวช้ีวัดท่ี 10 และ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และสถิติท่ีเก่ียวของ  
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กลยุทธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ เบิกจาย ผลดําเนินงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

6. โครงการ “การทําหนาท่ี
เปนผูกํากับดูแล
(Regulator)เจาพนักงาน
พิทักษทรัพยเอกชน” 
 

รอยละของบุคลากกลุมเปาหมาย
มีความรูความเขาใจการเปน 
ผูกํากับดูแลเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยเอกชน 

รอยละ 80 
 

211,003 
(โอน

เปลี่ยนแปลง) 

211,003 กรมบังคับคดีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ( Workshop) 
ใหแกผูบริหารและเจาหนาท่ีกรมบังคับคดี ในหัวขอ
การเปนผูกํากับดูแล (Regulator) เจาพนักงานพิทักษทรัพย
เอกชน  ระหวางวันท่ี 18 – 19 กรกฎาคม 2562  
ณ โรงแรมเดอะเบอรเคลีย ประตูนํ้า กรุงเทพมหานคร 
มีเขารวมประชุม จํานวน 63 คน 
 
 

พป. 

7. โครงการพัฒนาองคกรสู
ความเปนเลิศเพ่ืออํานวย
ความสะดวกแกประชาชน 
(PMQA) 
 

1. รอยละของบุคลากร
กลุมเปาหมายมีความรูความ
เขาใจในการพัฒนาองคกรสู
ความเปนเลิศเพ่ืออํานวยความ
สะดวกแกประชาชน (PMQA) 

รอยละ 80 - - กรมบังคับคดีไดยื่นสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 สาขาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ประเภทรายหมวด “หมวด 3 การให
ความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ”  
ซึ่ง กรมบังคับคดีไดรับรางวัลเลิศรัฐ ประจําป  
พ.ศ. 2562 จํานวน 2 รางวัล กรมบังคับคดี เขารับ
รางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเภทรายหมวด ดานการมุงเนนผูรับบริการและผูมี
สวนไดเสีย และรางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ 
ประเภทพัฒนาการบริการ ช่ือผลงาน : การนําสงเงิน
อายัดทางระบบอิเล็กทรอนิกส ” และ วันท่ี 13 
กันยายน 2562 นายวิษณุ เครืองาม รอง
นายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ 
ประจําป พ.ศ. 2562 พรอมมอบนโยบายและทิศ
ทางการพัฒนาระบบราชการ ใหแกสวนราชการท่ี
ไดรับรางวัลจากสํานักงาน ก.พ.ร. ณ หองรอยัล จูบิลี่ 
บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และ

กพร. 

2. คะแนนการประเมินองคกร
ตามกรอบ PMQA จากผูตรวจ
ประเมินภายนอก 

319  
(+15 คะแนน 

จากปฐาน) 

  - 
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สําหรับปน้ีเปนปท่ี 5 ท่ีกรมบังคับคดีไดรับรางวัลเลิศ
รัฐอยางตอเน่ืองจากสํานักงาน ก.พ.ร. 

8. โครงการศูนยราชการ
สะดวก (GECC) 
 

จํานวนหนวยงานท่ีเขารวม
โครงการขับเคลื่อนสูศูนย
ราชการสะดวก (GECC) 

15 หนวยงาน - - - กรมบังคับคดีไดแจงความประสงคสมัครขอรับการ
รับรองมาตรฐานการใหบริการของศูนยราชการสะดวก 
(GECC) ประจําป พ.ศ.2562 และคณะอนุกรรมการ
ตรวจประเมินมาตรฐานศูนยราชการสะดวก 
ไดพิจารณาตรวจประเมินมาตรฐานหนวยงานท่ีสมัคร
ขอรับการรับรองมาตรฐานการใหบริการของ 
ศูนยราชการสะดวก มีหนวยงานท่ีผานการคัดกรอง
เอกสารและจะมีการตรวจประเมินมาตรฐานในพ้ืนท่ี 
4 หนวยงาน ไดแก 1.สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
ขอนแกน , พังงา , พังงา สาขาตะก่ัวปา และ
มหาสารคาม 
- เมื่อวันท่ี 18 กันยายน 2562 สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี แจงผลการพิจารณาวากรมบังคับคดี  
ไมผานการรับรอง มาตรฐานการใหบริการของศูนย
ราชการสะดวก ( GECC) ประจําป พ.ศ.2562  และ
เพ่ือเปนขอมูลประกอบการปรับปรุงหรือพัฒนาการ
ใหบริการประชาชนตามมาตรฐานการใหบริการของ
ศูนยราชการสะดวกและนโยบายของนายกรัฐมนตรี 
และขอเชิญชวนใหสมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน
การใหบริการของศูนยราชการสะดวกในป พ.ศ. 2563 
ตอไป 

กพร. 



  ~ 32 ~ 
 

ไมเปนไปตามแผน           อยูระหวางดําเนินการตามแผน        ดําเนินการไดตามแผน 

 

 

กลยุทธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ เบิกจาย ผลดําเนินงาน 
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9. โครงการทบทวน
แผนปฏิบัติราชการประจําป 
 

จํานวนแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปท่ีมีการทบทวน 

1 ฉบับ 388,000 287,856 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 5 ป 
(พ.ศ.2560 - 2564) และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปกรมบังคับคดี เมื่อวันท่ี 15 - 17 
พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเบสตเวสเทิรนพลัส 
แวนดา แกรนด จังหวัดนนทบุรี มีการบรรยายเรื่อง
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยมีการ
แบงกลุมเพ่ือทบทวนการดําเนินงาน และวิเคราะห
สถานการณปจจุบันขององคกร สภาพแวดลอม
ภายนอกและภายในองคกร โดยเทคนิค SWOT 
Analysis และการทบทวนแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ.
2560 - 2564) รวมถึงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป เพ่ือใหเกิดความทันสมัยสอดคลองกับ
สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง มีผูเขารวมประชุมจํานวน 
60 คน  
โดยกรมบังคับคดีมี แผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ.256   
2565)จํานวน 1 ฉบับ และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ. 2562 กรมบังคับคดี จํานวน 1 ฉบับ 

นย. 

4. สราง
สัมพันธภาพความ
รวมมือภาคี
เครือขายภาครัฐ
และเอกชน 

1. โครงการเช่ือมโยงการ
แลกเปลี่ยนขอมูล ( MOU) 
ภาคีเครือขายภาครัฐและ
เอกชน 
 

จํานวน MOU ท่ีมีการนําไปสู
การปฏิบัติ 

19 เรื่องตอป - - กรมบังคับคดไีดบูรณาการและเช่ือมโยงขอมูลกับสวน
ราชการและเอกชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานใหรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  ตั้งแต 
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 จํานวน 
11 หนวยงาน ดังน้ี 
1. บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
2. บริษัทโตโยตาลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 
3. ธนาคารแหงประเทศจีน (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

พป. 
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4. สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
“สํานักงาน กสทช.” 
5. กรมท่ีดิน 
6. สํานักงานการบังคับคดี สํานักงานอัยการสูงสุด 
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) 
7. บริษัท เงินติดลอ จํากัด 
8. กรมสรรพากร 
9. บริษัทหลักทรัพยรวม 34 บริษัท 
10. สํานักงานประกันสังคม 

11. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมตามแนวทาง Thailand 4.0 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
 1. เพ่ือใหองคกรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมท่ีทันสมัย 
 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ เบิกจาย ผลดําเนินงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
1. พัฒนาและนํา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ี
ทันสมัยไปใชให
เกิดผล (LED 4.0) 

1. การพัฒนาระบบเพ่ือ
บูรณาการฐานขอมูลดานการ
บังคับคดีกับหนวยงานภายใน
และภายนอก 
 
 

รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบไดตามแผน 
 

รอยละ 100 35,364,700 10,166,640 กรมบังคับคดีจัดทําสัญญากับกิจการคารวม  
PB CONSORTIUM จํานวน 6 งวดงาน เริ่มวันท่ี  
15 มีนาคม 2562 สิ้นสุดวันท่ี 13 มีนาคม 2563
คณะกรรมการประชุมตรวจรับงวดงานท่ี 1 – 2 
เสร็จเรียบรอยแลว ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการ
ตามงวดงานท่ี 4 –6  
หมายเหตุ  กันเหลื่อมป 2562 จํานวน 4 งวดงาน 
(งวดงานท่ี 3 – 6 จํานวน 23,722,160 บาท) 
 

ศท./กค. 

2. การพัฒนาระบบไกลเกลี่ย
ระยะท่ี 2 
 

รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบไดตามแผน 

รอยละ 100 4,060,700 1,945,000 กรมบังคับคดีจัดทําสัญญากับบริษัท บิซโพเทนเชียล 
จํากัด เลขท่ีสัญญา 98/2562 ลงวันท่ี 21 
พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุดสัญญาวันท่ี 21 
พฤศจิกายน 2562 จํานวน 5 งวดงาน เบิกจายงวด
งานท่ี 1 – 3 เสร็จเรียบรอยแลว  ปจจุบันผูรับจาง
สงมอบงานงวดท่ี 4 (เปนการทดสอบระบบ) 

ศท./กค. /
ศูนยไกลเกลี่ยฯ 
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กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ เบิกจาย ผลดําเนินงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ  กันเหลื่อมป 2562 จํานวน 2 งวดงาน 
(งวดงานท่ี 4 – 5  จํานวน 1,945,000 บาท) 
 

3. การพัฒนาระบบการออก
ใบอนุญาตและการตรวจสอบ/
กํากับดูแลผูทําแผน ผูบริหาร
แผน 
 

รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบไดตามแผน 

รอยละ 100 6,873,400 1,743,000 กรมบังคับคดีจัดทําสัญญากับบริษัท บิซโพเทนเชียล 
จํากัด วงเงินสัญญา จํานวน 4,980,000 บาท เลขที
สัญญา 110/2562ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2561 จํานว  
4 งวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันท่ี 29 ธันวาคม 2562 
เบิกจายงวดงานท่ี 1 – 2  แลว ปจจุบันอยูระหวาง  
ผูรับจางสงมอบงานตามงวดงานท่ี 3  
หมายเหตุ  กันเหลื่อมป 2562 จํานวน 2 งวดงาน 
(งวดงานท่ี 3 – 4  จํานวน 3,237,000 บาท) 

ศท./กค./ฟนฟู 

4. การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการขอมูลการฟนฟูกิจการ
ของลูกหน้ี( e-Reorganization 
Data Management) 
 
 

รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบไดตามแผน 
 

รอยละ 100 4,397,600 1,103,700 กรมบังคับคดีจัดทําสัญญากับบริษัท บิซโพเทนเชียล 
จํากัด จํานวน 5 งวดงาน วงเงินสัญญา จํานวน 
3,679,000 บาท เลขท่ีสัญญา 111/2562 ลงวันที 
15 มกราคม 2562 เบิกจาย งวดงานท่ี 1 – 2  แลว 
ปจจุบันอยูระหวางคณะกรรมการตรวจรับงานงวดงาน   
หมายเหตุ  กันเหลื่อมป 2562 จํานวน 2 งวดงาน 
(งวดงานท่ี 4 – 5  จํานวน 2,575,300 บาท) 

ศท./กค./ฟนฟู 

5. โครงการขายทอดตลาด
โดยใหบริการในรูปแบบ 
Mobile Truck 
 

รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบไดตามแผน 

รอยละ 100 13,680,000 - กรมบังคับคดีจัดทําสัญญากับบริษัท สยาม ฟลีท 
จํากัด จํานวน 1 งวดงาน วงเงินสัญญา 
13,675,000 บาท เลขท่ีสัญญา 137/2562 ลง
วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 ปจจุบันอยูระหวางผู
รับจางบริหารสัญญารอสงมอบงาน โดยกรมบังคับ
คดีจัดซื้อรถยนตบรรทุกโครงการขายทอดตลาดโดย
ใหบริการในรูปแบบ Mobile Truck  พรอมตูและ
อุปกรณการติดตั้ง จํานวน 4 คัน  

คณะกรรมการฯ
จัดทํารางขอบเขต

ฯโครงการฯ ใน
รูปแบบMobile 

Truck 



  ~ 36 ~ 
 

ไมเปนไปตามแผน           อยูระหวางดําเนินการตามแผน        ดําเนินการไดตามแผน 

 

 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ เบิกจาย ผลดําเนินงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ  กันเหลื่อมป 2562 จํานวน 1 งวดงาน 
จํานวน 13,675,000 บาท 

6.โครงการจัดซื้อระบบ
ถาย ทอด สดการขาย
ทอดตลาด 
 
 

รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบไดตามแผน 

รอยละ 100 15,595,200 15,589,900 
กรมบังคัคดี ทําสัญญากับบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรม
เมช่ัน ไฮเวย จํากัด เลขท่ีสัญญา 101/2562 ลง
วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561  ดําเนินโครงการเสร็จ
เรียบรอยแลว 

ศท./กค. 

7.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การพัฒนาระบบการติดตาม
ขอรองเรียน 
 

รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบไดตามแผน 

รอยละ 100 1,292,100 - กรมบังคับคดีจัดทําสัญญากับบริษัท บิซโพเทนเชียล 
จํากัด จํานวน 1 งวดงาน  เลขท่ีสัญญา 97/2562 
ลงวันท่ี12 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุดสัญญาวันท่ี 
10 มิถุนายน 2562 เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 
2562ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวปจจุบันอยู
ระหวางเบิกจาย 
หมายเหตุ  กันเหลื่อมป 2562 จํานวน 1 งวดงาน 
จํานวน 876,000 บาท 

ศท./กค. 

8.โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรทดแทน  (จํานวน 
283 เครื่อง) 
 

รอยละความสําเร็จของการ
จัดซื้อไดตามแผน 

รอยละ 100 8,207,000 7,950,555  โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรทดแทน  
(จํานวน 283 เครื่อง) กรมบังคับคดีจัดทําสัญญากับ
บริษัท แอมโปไมโครซิส  จํากัด เลขท่ีสัญญา 
94/2562 ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุด
สัญญาวันท่ี 1 เมษายน 2562วงเงินในสัญญาจาง 
จํานวน 7,950,555 บาท ปจจุบันดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลวเบิกจายเรียบรอยแลว  

ศท./กค. 
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ไมเปนไปตามแผน           อยูระหวางดําเนินการตามแผน        ดําเนินการไดตามแผน 

 

 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ เบิกจาย ผลดําเนินงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 
9.โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ
ทดแทน  (จํานวน 312 
เครื่อง) 
 

รอยละความสําเร็จของการ
จัดซื้อไดตามแผน 

รอยละ 100 7,058,000 6,099,000 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพทดแทน (จํานวน 312 เครื่อง
กรมบังคับคดีไดทําสัญญากับบริษัท กนกสิน  
เอ็กซปอรตอิมปอรต จํากัด เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ25 
ปจจุบันดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวเบิกจาย
เรียบรอยแลว 

ศท./กค. 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  
 1. เพ่ือใหบุคลากรมีความเชี่ยวชาญและมีความภักดีตอองคกร 

 

กลยุทธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ เบิกจาย ผลดําเนินงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 
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ไมเปนไปตามแผน           อยูระหวางดําเนินการตามแผน        ดําเนินการไดตามแผน 

 

 

กลยุทธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ เบิกจาย ผลดําเนินงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1. ยกระดับ
ขีดความ 
สามารถ
บุคลากร 
 

1. โครงการอบรม
เจาหนาท่ีประจําศูนยไกล
เกลี่ยขอพิพาท 
 

รอยละของผูเขารับการอบรมมีความรู
ความเขาใจผานเกณฑการประเมินผล 
 

รอยละ 80 
 

886,790 886,790 จัดอบรมเจาหนาท่ีประจําศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท 
หลักสูตร “พัฒนาทักษะการสื่อสารและ
ประสานงาน แกเจาหนาท่ีประจําศูนยไกลเกลี่ยขอ
พิพาท ” มีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางความรู 
พัฒนาทักษะการสื่อสารและประสานงานแก
เจาหนาท่ีประจําศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท ใหมี
สมรรถนะการทํางานท่ีสูงข้ึน สามารถนําความรูท่ี
ไดไปใชปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง เปนระบบ และ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถใหบริการ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 2 รุน  
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอรท จังหวัดนครนายก 
ผูเขารวมการอบรมจํานวน 115 คน  
- รุนท่ี 1 เมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2561 
มีผูเขารวมการอบรมจํานวน 59 คน  
- รุนท่ี 2 เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2561  
มีผูเขารวมการอบรมจํานวน 56 คน 
 

กบท. 
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ไมเปนไปตามแผน           อยูระหวางดําเนินการตามแผน        ดําเนินการไดตามแผน 

 

 

กลยุทธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ เบิกจาย ผลดําเนินงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

2. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผูทําหนาท่ีไกล
เกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดี 
 

รอยละของผูเขารับการอบรมมีความรู
ความเขาใจผานเกณฑการประเมินผล 
 

รอยละ 80 1,022,000 791,601.29 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผูทําหนาท่ีไกลเกลี่ยขอ
พิพาทช้ันบังคับคดี ใหแกผูอํานวยการสํานักงาน
บังคับคดีท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค และผูไกลเกลี
ท่ีกรมบังคับคดีมีคําสั่งแตงตั้ง โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือสงเสริมองคความรู แลกเปลี่ยนประสบการณ
การไกลเกลี่ยขอพิพาทช้ันบังคับคดี และพัฒนาขีด
ความสามารถของผูทําหนาท่ีไกลเกลี่ยใหพรอม
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนสูงสุดแกราชการและประชาชน เมื่อวันท่ี 
24 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว 
กรุงเทพมหานคร มีผูเขารวมการอบรมจํานวน 80 
คน 

กบท. 
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ไมเปนไปตามแผน           อยูระหวางดําเนินการตามแผน        ดําเนินการไดตามแผน 

 

 

กลยุทธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ เบิกจาย ผลดําเนินงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

3. โครงการฝกอบรม 
ปฐมนิเทศบุคลากรกรม
บังคับคดี 
 

รอยละของผูเขารับการอบรมมีความรู
ความเขาใจผานเกณฑการประเมินผล 
 

รอยละ 80 419,000 419,000 จัดโครงการฝกอบรม หลักสูตร “ปฐมนิเทศ
บุคลากรกรมบังคับคดี ” สําหรับขาราชการและ
พนักงานราชการบรรจุใหม ระหวางวันท่ี 1 – 8 
พฤศจิกายน 2561 ณ หองประชุมช้ัน 9 อาคาร
กรมบังคับคดี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความรูแก
ผูเขารวมอบรม เพ่ือเปนการสรางองคความรูดาน
การบังคับคดี และปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดีในการ
ปฏิบัติงานใหมีความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และ
เปนการสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางผูปฏิบัติงาน 
ใหมีความสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงการ
ไดรับรูบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของ
ผูปฏิบัติงาน และเทคนิคทางการบริหารการ
จัดการภาครัฐสมัยใหมในการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี
ไดรับมอบหมายใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
และประชาชน มีผูเขารับการอบรมจํานวน 50 
คน  

กบท. 
 

4. โครงการฝกอบรม
หลักสูตร สําหรับพนักงาน
เดินหมาย 
 

รอยละของผูเขารับการอบรมมีความรู
ความเขาใจผานเกณฑการประเมินผล 
 

รอยละ 80 711,600 711,600 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมบังคับคดีสู
องคกรแหงการเรียนรูและมีความเช่ียวชาญสห
วิทยาการ หลักสูตร “การบริการระดับพ้ืนท่ี 
สําหรับพนักงาน เดินหมาย”เมื่อวันท่ี 16 - 18 
พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเบย วินโดว แอด ซี 
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีผูเขารวมโครงการ
ประกอบดวย พนักงานเดินหมายจากสวนกลาง
และสวนภูมิภาค จํานวน 100 คน  

กบท. 
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ไมเปนไปตามแผน           อยูระหวางดําเนินการตามแผน        ดําเนินการไดตามแผน 

 

 

กลยุทธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ เบิกจาย ผลดําเนินงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

5. โครงการอบรม
หลักสูตร งานธุรการ 
 

รอยละของผูเขารับการอบรมมีความรู
ความเขาใจผานเกณฑการประเมินผล 
 

รอยละ 80 791,900 791,900 จัดอบรมใหความรูแกเจาหนาท่ีธุรการ 
กรมบังคับคดี หลักสูตร “การสื่อสารเพ่ือการ
บริการสําหรับงานบังคับคด”ี ระหวางวันท่ี 26 –28 
พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมสเปลนดิด แอด 
เขาใหญ จังหวัด ผูเขารวมการอบรมจะไดรับ
ความรูจากวิทยากรในหัวขอ “ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ ” เพ่ือให
ผูเขารวมการอบรม มีความรู ความเขาใจ ในการ
ปฏิบัติงานและเทคนิคการใหบริการตลอดจน
พัฒนาทักษะดานการสื่อสารตอผูรับบริการ  
มีสมรรถนะการทํางานสูงข้ึนสามารถนําความรูท่ี
ไดไปปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเปนระบบและมี
จิตสํานึกรักองคกร เกิดแรงจูงใจในการทํางาน 
และใหบริการประชาชนไดอยางมีคุณภาพ  
มีผูเขารวมโครงการประกอบดวยผูปฏิบัติงาน
ธุรการท่ัวไปจากสวนกลางและสวนภูมิภาคจํานวน 97 
คน 
 
 
 
 
 

กบท. 
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6. โครงการพัฒนาระบบ  
Competency Career 
Path และแผนพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคล (IDP) 
 

จํานวนกระบวนการท่ีไดรับการพัฒนา  
- Competency 
- Career Path  
- แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล 
(IDP) 
 

จํานวน 3 
กระบวนการ 

- - กรมบังคับคดี โดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล  
ไดดําเนินการจัดทํา ทางกาวหนาในอาชีพ Career Path 
สําหรับตําแหนงพิเศษในกลุมภารกิจหลักของ  
สวนราชการ เพ่ือใหบุคลากรมีทักษะหรือ
สมรรถนะ สูงเพ่ือเตรียมพัฒนาอยางเปน
ประสิทธิภาพ 

กบท. 

2 . สราง
แรงจูงใจและ
ความผูกพัน
ของบุคลากร 

1. โครงการเสริมสราง
ความผูกพันของบุคลากรท่ี
มีตอองคกร 
 

รอยละความผูกพันของบุคลากร รอยละ 62 - - จัดทําแบบสํารวจเพ่ือประเมินระดับคุณภาพชีวิต
และความผูกพันผานทางระบบออนไลน และ
กําหนดใหเจาหนาท่ีทุกหนวยงานในสังกัด 
กรมบังคับคดีตอบแบบสํารวจ จํานวน 3,317 คน  
ซึ่งมีผูตอบแบบสํารวจรวมท้ังสิ้น 2,154 คน 
ผลสํารวจดานความผูกพันธองคกร คิดเปนรอยละ 
92.80 

กบท. 

2. โครงการเสริมสราง  
(การบริหารความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอม) ความผาสุก 
 

รอยละการบริหารความปลอดภัยอาชีวอ
นามัย และสภาพแวดลอมไดตามเปาหมา 

รอยละ 50 72,000 
(เงินคาธรรมเนียม 

59,210 กรมบังคับคดีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   
“การสรางเสริมสุขภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน ”จัดข้ึนระหวาง
วันท่ี 30-31 กรกฎาคม 2562 ณ หองประชุมช้ัน 9
อาคารกรมบังคับคดี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรักษา
ความปลอดภัยสถานท่ีของกรมบังคับคดี 
มีประสิทธิภาพมีระบบการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยเปนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัย
แหงชาติพ.ศ. 2552มีผูเขารวมโครงการจํานวน 
50 คน ประกอบดวยคณะผูบริหารและเจาหนาท่ี
กรมบังคับคดี มีการ บรรยายใหความรู จํานวน 

กบท. 
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2 หัวขอ ดังน้ี  
1. หมวดวิชาท่ี 1 ความรูเก่ียวกับความปลอดภัย
ในการทํางาน และบทบาทหนาท่ีของหัวหนา 
2. หมวดวิชาท่ี 2 กฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามั 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน  

3. เสริมสราง
คานิยมและ
วัฒนธรรม
องคกร 

1. แผนเสริมสรางคานิยม
ใหเปนวัฒนธรรมองคกร 
 

1. รอยละคะแนนเฉลี่ยของ บุคลากร
ตามคานิยม (I AM LED)ไดตาม
เปาหมาย 

รอยละ 30 - - กรมบังคับคดี โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ( KPI) 
และการบริหารจัดการความรู ( KM) การถายทอด
เปาหมายและตัวช้ีวัดระดับองคกรลงสูระดับ
หนวยงานและระดับบุคคลเพ่ือพัฒนาและ 
วางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใหมีความ
ทันสมัย โปรงใสสรางแรงจูงใจมุงเนนผลงานท่ีดี
ถายทอดเปาหมายและตัวช้ีวัดจากระดับองคกร 
สูระดับสํานัก/กอง อยางเปนระบบและเพ่ือใหการ
บริหารจัดการความรูในองคกรเปนขอมูลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานซึ่งกันสามารถนํา
ความรูไปใชประโยชนในการตัดสินใจแกไขปญหา
และปรับปรุงองคกร  จํานวน 2 รุน มีผูเขารวม
โครงการฯ จํานวน 135 คนดังน้ี 
- รุนท่ี 1 วันท่ี 2 กรกฎาคม 2562 ณ หอง
ประชุมช้ัน 9 อาคารกรมบังคับคดีผูเขารวม
โครงการประกอบดวย ผูบริหารและเจาหนาท่ี  
กรมบังคับคดี (สวนกลาง) จํานวน 55คน 
 
- รุนท่ี 2 วันท่ี 5 กรกฎาคม 2562ณ โรงแรมเอส 

กบท. 

2. รอยละผูบริหารเปน Role Model 
ไดตามเปาหมาย 

รอยละ 50   
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ดีอเวนิวผูเขารวมโครงการประกอบดวย
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด  
(สวนภูมิภาค) จํานวน 80 คน 
ซึ่งมีการบรรยายในหัวขอ LeadershipDevelopment 
Program “ธรรมปฏิบัติของผูบริหารพันธุ A+ 
(Accountability)” โดย รองศาสตราจารย  
ดร.พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝายบริหาร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
หัวขอ  “ผูบริหารพันธุ A+ (Accountability)  
จากนโยบายสูการปฏิบัต”ิ โดย อ.นงลักษณไชยเสโน 
ท่ีปรึกษาโครงการแผน HR หัวขอ “แนวทางการ
จัดการความรูของกรมบังคับคด”ี โดย ดร.สายพิรุณ 
เพ่ิมพูล ท่ีปรึกษาโครงการแผน HR และหัวขอ  
“ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ( KPI) และ
การถายทอดตัวช้ีวัด ” โดย อ.สุนิสาพ.ประสิทธ์ิ  
ท่ีปรึกษาโครงการแผน HR  
และในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมบังคับคดี
กําหนด คานิยมรวม เปนตัวช้ีวัดประเมินผล 
(สมรรถนะและพฤติกรรม) ระดับองคกรประเมิน
พฤติกรรมตามคานิยม 2 เรื่อง คือ  
1. A คือ Accountabiltityหมายถึง ความรับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด คือ ระดับการปฏิบัติตามคํานิยมเรื่องความ
รับผิดชอบ (ระดับ 4) 
2. D คือ Digital หมายถึง การใชเทคโนโลยี
ตัวช้ีวัด คือ ระดับการปฏิบัติตามคานิยมเรื่องการ
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พัฒนาทักษะดานดิจิทัล (การใชเทคโนโลยี)  
(ระดับ 4) 

4. ยกระดับ
องคกรสู
องคกรแหง
การเรียนรู 

1. แผนพัฒนาบุคลากรให
มีความชํานาญสหวิทยาการ 
 

1. รอยละของจํานวนผูชํานาญสห
วิทยาการ (Expert)(ไดแก ดานกฎหมาย 
บัญชี การเงิน ภาษา การเจรจาไกล
เกลี่ย การใหบริการท่ีเปนเลิศ) 

รอยละ 5 - - กรมบังคับคดีกําหนดใหหนวยงานในสังกัด  
กรมบังคับคดี จัดทําขอมูล Best Practice 
ของหนวยงานเพ่ือเปน KM ของกรมบังคับคดแีละ
กําหนดเปนตัวช้ีวัดตามหนาท่ี จํานวนรอยละ 40 
ของจํานวนบุคลากร (ขาราชการ ลูกจางประจํา 
และพนักงานราชการ) โดยมีหนวยงานจัดทํา  
องคความรูท้ังหมด จํานวน 1,360 เรื่อง คิดเปน
รอยละ 53.80 ของจํานวนบุคลากรจํานวน 
2,528 คน (ขาราชการ ลูกจางประจํา และ
พนักงานราชการ) 

กบท. 

2. รอยละของจํานวน Best Practice 
ท่ีจัดทําและนําไปใช 

รอยละ 10   กบท. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562กรมบังคับคด ี
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ประเด็นยุทธศาสตร 
จํานวน 

โครงการ/กิจกรรม 

ดําเนินการ 
เปนไปตามแผน 

(โครงการ) 

ดําเนินการ 
ไมเปนไปตามแผน 

(โครงการ) 

รอยละ 
ความสําเร็จ 

ดําเนินการเปนไปตามแผน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางภาพลักษณองคกรและยกระดับธรรมาภิบาล 16 13 3 81.25 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2ขับเคลื่อนกระบวนการทํางานและบริหารจัดการสูความเปนเลิศ 19 18 1 94.74 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมตามแนวทาง Thailand 4.0 9 3 6 33.33 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ 10 10 - 100 

รวม 54 44 10 81.48 

 


