
 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
ตามแผนงาน/โครงการ  
ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 
 
 
  



ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางภาพลักษณองคกรและยกระดับธรรมาภิบาล 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด/เปาหมาย คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

1. โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

เจาหนาท่ีของกรมบังคับคดีไดรับการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางประมวลจริยธรรม
ขาราชการ 

รอยละ 80 สรางการรับรูเรื่องขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ  
กรมบังคับคดีตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน  
คิดเปนรอยละ 92.47 

สูงกวาเปาหมาย 

2. โครงการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริต 

ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตฯมีทัศนคติท่ีดี
ตอการปฏิบัติราชการดวยความโปรงใสเพ่ือ
ประโยชนของราชการและประชาชน 

รอยละ 80 ผูเขารวมโครงการอบรมผลประโยชนทับซอนใหแก
เจาหนาท่ีกรมบังคับคดี  คิดเปนรอยละ 93.30 

สูงกวาเปาหมาย 

3. โครงการสํารวจความเชื่อม่ัน รอยละความเชื่อม่ันของผูมีสวนไดสวนเสีย รอยละ 80 โดยผลการสํารวจพบวารอยละ 97.8 เชื่อม่ันในการ
ดําเนินงานของกรมบังคับคดี 

สูงกวาเปาหมาย 

4. โครงการกอสรางสํานักงานและ
อาคารชุดพักอาศัยสํานักงานบังคับ
คดีจังหวัดเลย 

จํานวนหนวยงานท่ีไดทําการกอสรางเสร็จ
เรียบรอย 

1 หนวยงาน อยูระหวางเบิกจาย 3 งวดงาน ไดแก งวดงานท่ี 2,6 
และ7 (กันเงินเหลื่อมป งวดงานท่ี 8,9,10,11,12,13 
และ14) สัญญาสิ้นสุดวันท่ี 16 ก.พ. 62 

เปนไปตาม
เปาหมาย 

5. โครงการปรับปรุงหนวยงานของ
กรมบังคับคดี 

จํานวนหนวยงานท่ีไดรับการปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี 

10 หนวยงาน กรมบังคับคดี ดําเนินการปรับปรุงอาคารสถานท่ีใน
หนวยงานสังกัดกรมบังคับคดี และสวนกลาง 10 แหง 

เปนไปตาม
เปาหมาย 

6. โครงการกอสรางสํานักงานบังคับ
คดีจังหวัดสุโขทัย  
สาขาสวรรคโลก 

จํานวนหนวยงานท่ีได 
ทําการกอสรางเสร็จเรียบรอย 

1 หนวยงาน อยูระหวางผูรับจางสงมอบงานงวดงานท่ี 4 (กันเงิน
เหลื่อมป งวดงานท่ี 5,6,7,8,9 และ10) สัญญาสิ้นสุด
วันท่ี 22 พ.ค.62 

เปนไปตาม
เปาหมาย 

7. โครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักงานและบานพักสํานักงาน
บังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี 

หนวยงานไดรับการปรับปรุงเสร็จเรียบรอย 1 หนวยงาน ดําเนินการปรับปรุงอาคาร และบานพัก และเบิกจาย
เรียบรอยแลว 

เปนไปตาม
เปาหมาย 
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด/เปาหมาย คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

8. โครงการเผยแพรความรูดาน 
การบังคับคดีและภารกิจของ 
กรมบังคับคดี ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 

จํานวนผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับกระบวนการบังคับคดีและภารกิจของ
กรมบังคับคดี 

ผูเขารวม จํานวน
1,000  คน 

มีความรู 
ความเขาใจ 
รอยละ 60 

โดยดําเนินการจัดอบรมในสวนภูมิภาค จํานวน 20 รุน  
มีผูเขารับการอบรมรวม 1 ,251 คน และสวนกลาง  
2 รุน  มีผูเขารับการอบรมจํานวน 156 คน  ดังนั้น  
มีผูเขารับการอบรมรวมท้ังสิ้นจํานวน 1 ,407 คน  
โดยผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจหลักจากการ
เขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 80.62 

สูงกวาเปาหมาย 

9. โครงการใหความรูกฎหมายฟนฟู
กิจการของธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs) 

ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจกฎหมายฟนฟู
กิจการของธุรกิจรัฐวิสาหกิจขนาดกลาง และ
ขนาดยอม (SMEs) 

รอยละ 60 จัดอบรม จํานวน 40 รุน มีผูเขารับการอบรมท้ังสิ้น 
จํานวน 4 ,552 คน มากกวาเปาหมายท่ีกําหน  
(2,500 คน) โดยผูเขารวมโครงการมีความรูหลังการ  
เขารับการอบรม คิดเปนรอยละ 87.56 

สูงกวาเปาหมาย 

10. โครงการเสริมสรางความรู
กฎหมายการบังคับคดีและการไกล
เกลี่ยแกเกษตรกร และประชาชน 

ผูเขารับการอบรม มีความรูกฎหมายการบังคับคดี
และการไกลเกลี่ย 

รอยละ 80 จัดอบรมใหความรูกฎหมาย การบังคับคดี การไกลเกลี่ย 
แกเกษตรกรและประชาชนเขารวมโครงการ รวมจํานวน 
640 คน โดยผูเขารวมโครงการมีความรูหลังการเขารับ
การอบรม คิดเปนรอยละ 83.45 

สูงกวาเปาหมาย 

11. โครงการเสริมสรางสุขภาพทาง
การเงิน 

รอยละของผูท่ีไดรับการอบรมมีความรูความ
เขาใจดานการวางแผนการเงิน และวินัยทาง
การเงิน 

รอยละ 80 อบรมใหความรูแกลูกหนี้ท่ีเคยเขาสูกระบวนการ  
ไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี ณ สวนกลาง จํานวน  
1 รุน สวนภูมิภาค 6 รุน มีผูเขารวมโครงการจํานวน
ท้ังสิ้น 680 คน โดยผูเขารวมโครงการมีความรูหลังการ
เขารับการอบรม คิดเปนรอยละ 91.26 

สูงกวาเปาหมาย 

12. โครงการเสริมสราง
ประสิทธิภาพดานการบังคับคดีการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาท และ 
การลดความเหลื่อมล้ําในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต 

รอยละความสําเร็จของการจัดกิจกรรมเปนไปตาม
เปาหมายท่ีกําหนด 

รอยละ 100 กรมบังคับคดีไดดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เสร็จ
ครบทุกโครงการแลว 

เปนไปตาม
เปาหมาย 
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด/เปาหมาย คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

13. โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก รอยละของกลุมเปาหมายท่ีไดรับสื่อมีความรูความ
เขาใจภารกิจดานการบังคับคดีการวางทรัพยและ
การไกลเกลี่ย 

รอยละ 80 กรมบังคับคดีดําเนินการประชาสัมพันธ ป 2561  โดย
จัดทํา  
- รายงานประจําป 2560 จํานวน 3,100 เลม  
- ผลิตวารสารกรมบังคับคดี 6 ฉบับ  
- แผนพับเผยแพรประชาสัมพันธกรมบังคับคดี  
จํานวน 40,000 แผน จัดทําเสร็จเรียบรอยแลว  
- แผนพับวิสัยทัศนกรมบังคับคดี จํานวน 20,000 แผน   
- ผลิตวีดีทัศน จํานวน 3 เรื่อง  
- จัดงานแถลงขาวผลการดําเนินงาน ไตรมาสท่ี 1,2,3 
  ประจําป 2561 
- จัดแถลงขาวมหกรรมขายทอดตลาดทรัพยสินในพ้ืนท่ี
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประจําป 
2561   
โดยผูท่ีไดรับสื่อมีความรูความเขาใจภารกิจดานการ
บังคับคดี การวางทรัพย และการไกลเกลี่ย 
คิดเปนรอยละ 84.93 

สูงกวาเปาหมาย 

14. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธเชิงรุก 
(การสง SMS) 

รอยละความสําเร็จของการจัดสงขอมูลทาง SMS รอยละ 100 ดําเนินการติดตั้งระบบการสงขอความ SMS ท่ีกอง
ติดตาม และเฉลี่ยทรัพยสินในคดีลมละลายโดยการใช
งานระบบไมมีขอขัดของประการใด 

เปนไปตาม
เปาหมาย 

15. โครงการเครือขายบังคับคดี
และวิทยากรตัวคูณกรมบังคับคดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จํานวนประชาชนท่ีเขารวมโครงการผูเขารวม
โครงการ/มีความรูความเขาใจผานเกณฑการเปน
เครือขายบังคับคดี 

ผูเขารวม 
140 คน / ผาน
เกณฑการเปน

เครือขายบังคับคดี
รอยละ 60 

ดําเนินการจัดโครงการอบรมใหความรูเครือขายบังคับ
คดีและวิทยากรตัวคูณ จํานวน 7 จังหวัด โดยมีผูเขา
อบรมรวมท้ังสิ้นจํานวน 151 คน โดยผูเขารวม
โครงการมีความรูความเขาใจหลังจากการเขารวม
โครงการ คิดเปนรอยละ 75.68 

สูงกวาเปาหมาย 
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด/เปาหมาย คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

16. โครงการองคกรโปรงใส คะแนน ITA  84 คะแนน โดยกรมบังคับคดีไดรับคะแนนดีเปนอับดับท่ี 2  จาก
222 หนวยงาน ซ่ึงไดรับคะแนนคิดเปนรอยละ 92.75  

สูงกวาเปาหมาย 

17. การเตรียมความพรอมในการ
ประกวดรางวัลดานความโปรงใส 
(NACC) 

รางวัลดานความโปรงใส (Organization 
Governance) 

1 รางวัล อยูระหวางสํานักปองกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและ
ธุรกิจเอกชนพิจารณาประเมินผลงาน 

เปนไปตาม
เปาหมาย 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคล่ือนกระบวนการทํางานและบริหารจัดการสูความเปนเลิศ 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด/เปาหมาย คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

1. โครงการพัฒนากฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และคําสั่งของกรมบังคับ
คดีใหทันสมัย 

จํานวนกฎหมาย กฎระเบียบ คําสั่งประกาศ และ 
แนวปฏิบัติ 

5 ฉบับ - รางกฎหมายท่ีอยูในข้ันตอนการประกาศใชเปน
กฎหมาย จํานวน 2 ฉบับ 
- รางกฎหมายท่ีอยูระหวางการพิจารณาของกระทรวง
ยุติธรรม จํานวน 4 ฉบับ  
รวมท้ังสิ้นจํานวน 6 ฉบับ 

สูงกวาเปาหมาย 

2. โครงการประชุมเพ่ือสรางความ
เขาใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการดําเนิน ตามพระราชบัญญัติ 
หลักประกันทางธุรกิจพ.ศ. 2558 
และพระราชบัญญัติลมละลาย  
พ.ศ. 2483 

รอยละผูเขารวมมีความเขาใจ ถึงเนื้อหา
ความสําคัญ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
และ รวมเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
กฎหมาย 

รอยละ 80 ดําเนินการจัดการรับฟงเพ่ือสรางความรับรูและความ
เขาใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี 10) 
พ.ศ. 2561 ใหแกบุคคลภายนอก จํานวน 2 รุน ผูเขา
รับการอบรมรวมท้ังสิ้น 494 คน  ผูเขารับการอบรม  
มีความรูความเขาใจ คิดเปนรอยละ 81.56 

สูงกวาเปาหมาย 

3. โครงการรับฟงความคิดเห็น 
การสงเงินอายัดของนายจาง 

รายงานการประชุม 1 ฉบับ  จัดรับฟงความคิดเห็น เรื่อง วิธีการสงเงินอายัดของผูรับ
การอายัด  เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2561 ณ หอง  
คชสาร 2 อาคารกรมบังคับคดีโดยมีกองพัฒนาระบบ
การบังคับคดีและประเมินราคาทรัพยเปนผูจัดทํา
รายงานการประชุม 

เปนไปตาม
เปาหมาย 

4. โครงการรับฟงความคิดเห็น 
การวางเงินคาใชจายในชั้นบังคับคดี 

รายงานการประชุม 1 ฉบับ ไมไดดําเนินการจัดโครงการ รับฟงความคิดเห็นการ
วางเงินคาใชจายในชั้นบังคับคดีเนื่องจากตองให 
พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับท่ี 30) พ.ศ. 2560 ใชไปกอน
จนถึงเดือนธันวาคม 2561 กรมบังคับคดีจึงได
ดําเนินการจัดโครงการรับฟงความคิดเห็นเรื่อง การสง
เงินอายัดของนายจางและโครงการรับฟงความคิดเห็น
เรื่อง จํานวนเงินคาใชจายในชั้นบังคับคดี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 แทนโครงการดังกลาว 

เปนไปตาม
เปาหมาย 
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5. โครงการเรงดําเนินการ ตามราง
รัฐธรรมนูญ มาตรา 77และมาตรา 
258 

รายงานการประชุม 1 ฉบับ ดําเนินการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น ในวันท่ี  
11 กรกฎาคม 2561 ณ หองปนเกลา ชั้น 3 โรงแรม
เอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร เพ่ือนําความคิดเห็นของ
ผูท่ีเก่ียวของมาวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน จาก
กฎหมายในการเสนอรางพระราชบัญญัติลมละลาย   
(ฉบับท่ี... ) พ.ศ. .... (เจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชน ) 
กองพัฒนาระบบการบังคับคดี และประเมินราคาทรัพย 

เปนไปตาม
เปาหมาย 

 

6. โครงการเรงรัดผลักดันทรัพยสิน
เชิงรุกออกจากกระบวนการบังคับ
คดีผานนโยบาย 2 เรง ไดแก เรงรัด
ประชุมคณะกรรมการกําหนดราคา
ทรัพยและ เรงรัดการประกาศ 
ขายทอดตลาด 

มูลคาทรัพยสิน ท่ีผลักดันออกจากระบบการ
บังคับคดี 

110,000 
ลานบาท 

ผลการดําเนินงานในปงบประมาณพ.ศ. 2561  
กรมบังคับคดีสามารถผลักดันทรัพยสินออกจากราชการ
ไดจํานวน 147 ,010,951,016 บาท คิดเปนรอยละ 
133.65 ของเปาหมาย 110,000 ลานบาท 

สูงกวาเปาหมาย 

7. โครงการเรงรัดผลักดันสํานวน
คางดําเนินการ 10 ป 

รอยละสํานวนคางดําเนินการ  10 ปท่ีดําเนิน  
การเสร็จ 

รอยละ 30 ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
กรมบังคับคดีสามารถเรงรัดการจัดการคดีแพงคาง
ดําเนินการ 10 ป ไดสําเร็จจํานวน 3 ,779 คดี  
จากสํานวนคดีแพงคางดําเนินการ 10 ป ท่ีอยูในความ
รับผิดชอบ จํานวน 11 ,756 คดี โดยดําเนินการเสร็จ
คิดเปนรอยละ 32.17 ซ่ึงมากกวาเปาหมายท่ี 
กรมบังคับคดีไดตั้งไว รอยละ 30 

สูงกวาเปาหมาย 

8. โครงการไกลเกลี่ยขอพิพาท 
ชั้นบังคับคดี 

รอยละ ของเรื่องท่ีเขาสู กระบวนการไกลเกลี่ย  
ท่ีดําเนินการสําเร็จ 

รอยละ 80 ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีคดี
เขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดีจํานวน 
30 ,827 เรื่องโดยสามารถไกลเกลี่ยสําเร็จจํานวน 
27,421 เรื่อง โดยคิดเปนรอยละ 88.95 ของเรื่องท่ี
เขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 

สูงกวาเปาหมาย 
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9. โครงการมหกรรมการไกลเกลี่ย
ชั้นบังคับคดี 

รอยละของเรื่องท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยท่ี
ดําเนินการสําเร็จ 

รอยละ 80 ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีคดี
เขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดีจํานวน 
21 ,583 เรื่องโดยสามารถไกลเกลี่ยสําเร็จจํานวน 
19,120 เรื่อง โดยคิดเปนรอยละ 88.59 ของเรื่อง  
ท่ีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 

สูงกวาเปาหมาย 

10. มหกรรมขายทอดตลาดเชิงรุก 
 
 

จํานวนหนวยงานท่ีจัดมหกรรมขาย 24 หนวยงาน กรมบังคับคดีดําเนินการจัดมหกรรมขายทอดตลาด
ทรัพยสิน ท้ังในสวนกลาง และ สวนภูมิภาค รวมท้ังสิ้น 
24 หนวยงาน  

เปนไปตาม
เปาหมาย 

11. โครงการประชุม  
เจาพนักงานบังคับคดี  
ระหวางประเทศ UIHJ 

รายงานสรุปผลการประชุม 1 ฉบับ กรมบังคับคดี รวมการประชุมใหญสามัญประจําป UIHJ 
 (Union Internationale des Huissiers de Justice 
International Association of Judicial Officers) ณ 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหวางวันท่ี 22 - 24 พฤศจิกายน 
2560  

 
เปนไปตาม
เปาหมาย 

12. โครงการประชุมคองเกรส
นานาชาติ ของสภาเจาพนักงาน
บังคับคดีระหวางประเทศ  
ครั้งท่ี 23 

รายงานสรุปผลการประชุม 1 ฉบับ กรมบังคับคดี และกระทรวงยุติธรรม ไดดําเนินการจัด
ประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจาพนักงานบังคับ
คดีระหวางประเทศ ( UIHJ) ครั้งท่ี 23 ในประเทศไทย
และทวีปเอเชียเปนครั้งแรก  ระหวางวันท่ี 1 - 4 
พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและ
บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอรเซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ   

เปนไปตาม
เปาหมาย 
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13. โครงการประชุมเรื่องการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการประกอบ
ธุรกิจกับธนาคารโลก  ณ 
กรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา 
(บูรณาการอํานวย) 

รายงานสรุปผลการประชุม 1 ฉบับ เนื่องจากมีการประชุมใหญสามัญประจําปของสภาเจา
พนักงานบังคับคดีระหวางประเทศ UIHJ ครั้งท่ี 23  
ในประเทศไทย จึงไดยกวะระในการประชุม 
ณ กรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา มาเปนวาระการ
ประชุมในการประชุมประจําป UIHJ ครั้งท่ี 23 

เปนไปตาม
เปาหมาย 

14. โครงการประชุมคณะทํางาน 5 
วาดวยกฎหมายลมละลายของ
คณะกรรมาธิการสหประชาชาติวา
ดวยกฎหมายการคา ระหวาง
ประเทศครั้งท่ี 52(52nd 
UNCITRAL Working Group V : 
Insolvency Law)ณ กรุงเวียนนา
สาธารณรัฐออสเตรีย 

รายงานสรุปผลการประชุม 1 ฉบับ กรมบังคับคดี ไดดําเนินการสงผูแทนเขารวมการประชุม
คณะทํางาน 5 วาดวยกฎหมายลมละลาย ครั้งท่ี 52 
ของคณะกรรมาธิการกฎหมายการคา ระหวางประเทศ
แหงสหประชาชาติ ระหวางวันท่ี 18 - 22 ธันวาคม 
2560 ณ ศูนยประชุม Vienna International Centre 
กรุงเวียนนา สาธารรณรัฐออสเตรีย  

เปนไปตาม
เปาหมาย 

15. โครงการประชุมคณะทํางาน 5 
วาดวยกฎหมายลมละลายของ
คณะกรรมาธิการสหประชาชาติวา
ดวยกฎหมายการคาระหวาง
ประเทศครั้งท่ี 53(53nd 
UNCITRAL Working Group V : 
Insolvency Law) ณ นครนิวยอรก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

รายงานสรุปผลการประชุม 1 ฉบับ กรมบังคับคดี ไดดําเนินการสงผูแทนเขารวมการประชุม
คณะทํางาน 5 วาดวยกฎหมายลมละลาย ครั้งท่ี 53 
ของคณะกรรมาธิการกฎหมายการคา ระหวางประเทศ
แหงสหประชาชาติ ระหวางวันท่ี 7 - 11 พฤษภาคม 
2561 ณ สํานักงานใหญสหประชาชาติ นครนิวยอรก 
สหรัฐอเมริกา  

เปนไปตาม
เปาหมาย 

16. โครงการประชุมดานการบังคับ
คดีรวมกับหนวยงานดานการ 
บังคับคดีลมละลาย ของประเทศ
สมาชิกอาเซียนและประเทศคูเจรจา 
(จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต) 

รายงานสรุปผลการประชุม 1 ฉบับ กรมบังคับคดีจัดการประชุมระหวางประเทศวาดวยการ
บังคับคดีแพง : การแลกเปลี่ยนประสบการณเพ่ือนําไปสู
แนวปฏิบัติท่ีดีเลิศ ณ โรงแรม เดอะเบอรเคลีย ประตูน้ํา 
กรุงเทพมหานคร โดยมีผูเขารวมประชุม ซ่ึงผูแทนจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุน 

เปนไปตาม
เปาหมาย 
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   สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชอาณาจักร
เบลเยี่ยม และ สหพันธรัฐรัสเซีย รวมท้ังผูแทนสภาเจา
พนักงานบังคับคดีระหวางประเทศ และธนาคารโลก 
และผูเขารวมจากประเทศไทย รวมจํานวน ๔๐๐ คน                  

 

17. โครงการแปลกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ คําสั่งดานการบังคับคดี 
และภารกิจของกรมบังคับคดี ฉบับ
ภาษาไทยใหเปนภาษาอังกฤษภาษา
ลาว ภาษาเวียดนาม และภาษา
กัมพูชา เพ่ือรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

จํานวนคูมือท่ีแปลจากภาษาไทยใหภาษาอังกฤษ 
ภาษาลาว ภาษาเวียดนามและภาษากัมพูชา 
 
 

*มีขอสั่งการจาก
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรมใหปรับ
จาก 20,000 

เลม เปน 4,000 
เลม 

กรมบังคับคดีไดดําเนินการจัดทํา จํานวนคูมือท่ีแปลจาก
ภาษาไทยใหเปนภาษาอังกฤษ ภาษาลาว ภาษา
เวียดนามและภาษากัมพูชา เสร็จแลว รวมจํานวน 
4,000 เลม 
 
 

เปนไปตาม
เปาหมาย 

18. โครงการประชุมเพ่ือสรางความ
เขาใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การดําเนินการของกรมบังคับคดี
ภายใตกรอบการดําเนินการตาม
รายงานผลการจัดอันดับความยาก 
– งายในการประกอบธุรกิจ 

รายงานสรุปผลการประชุม 1 ฉบับ กรมบังคับคดีดําเนินการจัดโครงการในวันท่ี วันท่ี 21 
กุมภาพันธ 2561 ณ หองคซสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรม
บังคับคดี ผูเขารวมการประชุมประกอบดวยผูแทนจาก
หนวยงานท่ีเปนผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ผูแทนศาล
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง  
ผูแทนสํานักงานศาลยุติธรรม ผูแทนศาลชั้นตนประจํา
สํานักศาลฎีกา ผูแทนศาลลมละลายกลาง ผูแทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาผูแทนสํานักงาน 
ก.พ.ร. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการรวม 3 สถาบัน
ภาคเอกชน (กกร.) ผูแทนธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ผูแทนสํานักงาน ก.พ. ผูแทนสมาคมธนาคาร
นานาชาติ ผูแทนสํานักงานกฎหมาย ผูแทนบริษัทท่ี
ปรึกษากฎหมาย และทนายความ จํานวน 61 คน 

เปนไปตาม
เปาหมาย 
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19. โครงการพัฒนาองคกรสูความ
เปนเลิศเพ่ืออํานวยความสะดวกแก
ประชาชน (PMQA) 
 

คะแนน PMQA 275 +25 คะแนน 
(ผาน FL version 

2.0) = 300
คะแนน 

พัฒนาองคการ ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ( PMQA)ผลประเมินโดยสํานักงาน ก.พ.ร.มีผล
คะแนน 304 คะแนน 
 

สูงกวาเปาหมาย 

20. โครงการทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 

แผนปฏิบัติราชการประจําป 1 ฉบับ กรมบังคับคดีดําเนินการจัดโครงการรทบทวน
แผนปฏิบัติราชการประจําป ไปสูการปฏิบัติ จํานวน  
2 รุน ซ่ึงมีผูเขารวมโครงการท้ังสิ้นจํานวน 127 คน  
ซ่ึงผลท่ีไดจากการจัดโครงการจะถูกนําไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดีใหมีใหมี
ประสิทธิภาพตอไป 

เปนไปตาม 
เปาหมาย 

21. โครงการเชื่อมโยงการ
แลกเปลี่ยนขอมูล (MOU) เชนการ
เชื่อมโยงขอมูลดานวิชาการ 

จํานวน MOU ปฐาน 
จํานวน 5 
หนวยงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมบังคับ คดีไดบูรณาการ
และเชื่อมโยงขอมูล 
กับ 13 หนวยงาน ไดแก 
- สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) 
- แนวรวมปฏิบัติของภาครัฐ ( Thailand’s Public 
Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption : PACAC) 
- สํานักงานศาลยุติธรรม 
- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
- กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
- บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล  ชูการคอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
- ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

สูงกวาเปาหมาย 

 
 



- 11 - 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด/เปาหมาย คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

   - สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและ
สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 
- กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
- บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 28 แหง 
- บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)      
- สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(การพัฒนาขอมูลกลางเพ่ือบูรณาการการสงเสริม SME 
(Web Portal) หรือเว็บไซต SME ONE) 
- ธนาคารแหงประเทศไทย 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมตามแนวทาง Thailand 4.0 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด/เปาหมาย คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

1. การพัฒนาศูนยกลางขอมูล
ทรัพยสินของลูกหนี้(Debtor Data 
Center)  (บูรณาการอํานวย) 

จํานวนระบบ 1 ระบบ อยูระหวางสงมอบงวดงานท่ี 4 จาก 4 งวดงาน (กันเงิน
เหลื่อมป งวดงานท่ี 4และ5)สัญญาสิ้นสุดวันท่ี 16 ธ.ค. 
61 

เปนไปตาม 
เปาหมาย 

2. การพัฒนาระบบควบคุมติดตาม
ทรัพยสิน (Asset Tracking) (บูรณา
การอํานวย) 

จํานวนระบบ 1 ระบบ อยูระหวางเบิกจายงวดงานท่ี 3  จาก 4 งวดงาน  (มีกัน
เหลื่อมป งวดงานท่ี 3และ4 ) สัญญาสิ้นสุดวันท่ี 20 
ธ.ค. 61 

เปนไปตาม 
เปาหมาย 

3. โครงการพัฒนาระบบ Back 
office online systems (บูรณา
การปฏิรูป) 

จํานวนระบบ 1 ระบบ อยูระหวางบริหารสัญญางวดงานท่ี 2จาก 2 งวดงาน (มี
การกันเงินเหลื่อมป งวดงานท่ี 2) สัญญาสิ้นสุดวันท่ี 21 
ธ.ค. 61 

เปนไปตาม 
เปาหมาย 

4. การพัฒนาระบบงานบังคับคดี
รองรับกฎหมายใหม (บูรณาการ
อํานวย) 

จํานวนระบบ 1 ระบบ อยูระหวางตรวจรับงวดงานท่ี 3 จาก 5 งวดงาน (มีการ
กันเหลื่อมป งวดงานท่ี 2,3,4 และ5) สัญญาสิ้นสุดวันท่ี 
22 ธ.ค. 61 

เปนไปตาม 
เปาหมาย 

5. การพัฒนาระบบเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยเอกชน(บูรณาการ
อํานวย) 

จํานวนระบบ 1 ระบบ อยูระหวางสงมอบงวดงานท่ี 3 จาก 4 งวดงาน (กันเงิน
เหลื่อมป งวดงานท่ี 3 และ4 ) สัญญาสิ้นสุดวันท่ี 2 1 
ธ.ค. 61 

เปนไปตาม 
เปาหมาย 

6. การพัฒนาระบบการรับจองคิว
ดานการบังคับคดีลวงหนาผาน 
Mobile Application 

จํานวนระบบ 
 
 

1 ระบบ 
 
 

กรมบังคับคดีไดดําเนินการจัดทําระบบ จองคิวดานการ
บังคับคดีลวงหนาผาน Mobile Application และ  
เปดใหใชบริการแลว โดยใชชื่อวา LED QUEUE 

เปนไปตาม
เปาหมาย 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด/เปาหมาย คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

1. โครงการอบรมเทคนิคการ
สอบสวนบุคคลในคดีลมละลาย
ชั้นสูง (บูรณาการอํานวย) 
 
 

บุคลากรท่ีเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ
และมีทักษะในการสอบสวนบุคคลในคดี
ลมละลายผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ 
 
 

รอยละ 80 
 
 
    รอยละ 80 

- โดยดําเนินการจัดโครงการอบรมเทคนิคการสอบสวน
บุคคลในคดีลมละลายชั้นสูง  จํานวน 2 รุน มีผูเขารวม 
จํานวน 98 คน โดยผูเขารวมโครงการมีความรู  
- ความเขาใจ และมีทักษะในการสอบสวนบุคคลในคดี
ลมละลาย คิดเปนรอยละ 90.56 

สูงกวาเปาหมาย 
 
 
 
 

2. โครงการอบรมหลักสูตรการ
อบรมระดับชํานาญการพิเศษ 

ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ รอยละ 80 โดยดําเนินการจัดโครงการฝกอบรมหลักสูตร“การบังคับ
คดี ระดับชํานาญการพิเศษ มีผูเขารวมการอบรม 
จํานวน 54 คน ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ 
หลังจาการเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 94.71 

สูงกวาเปาหมาย 

3. โครงการอบรมหลักสูตรการ
บังคับคดีระดับตน 

ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจภารกิจกรม
บังคับคดีและผานเกณฑการประเมินผลตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนด 

รอยละ 60 โดยดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม หลักสูตร “การ
บังคับคดี ระดับตน ” รุนท่ี 16 มีผูเขารวมโครงการ  
จํานวน 75 คน  โดยผูเขารวมโครงการมีความรู ความ
เขาใจหลังจาการเขารวมโครงการคิดเปนรอยละ 98.89 

สูงกวาเปาหมาย 
 
 
 

4. โครงการใหความรูราง
พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงฉบับท่ี 30 
พ.ศ. 2560 (อบรมท้ังคนในและคน
นอก) (บูรณาการปฏิรูป) 

ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ 
 
 

รอยละ 80 
 
 

โดยจัดโครงการใหความรู จํานวน 8 รุน มีผูเขาอบรม
รวมท้ังสิ้น จํานวน 750 คน ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจ คิดเปนรอยละ 85.69 

สูงกวาเปาหมาย 
 
 
 

5. โครงการอบรมเจาหนาท่ีประจํา
ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท 

ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ รอยละ 80 โดยจัดโครงการอบรมเจาหนาท่ีประจําศูนยไกลเกลี่ยขอ
พิพาท มีผูเขารับการอบรมท้ังสิ้น 112 คน ผูเขาอบรม
มีความรูความเขาใจ ผานตามเกณฑ 108 คน คิดเปน
รอยละ 96.43 

สูงกวาเปาหมาย 
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด/เปาหมาย คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผูทําหนาท่ีไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้น
บังคับคดี 

ผูเขาอบรมผานเกณฑการประเมินผล รอยละ 80 ดําเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูทําหนาท่ี
ไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี จํานวน 2 รุนมีผูเขารวม
โครงการฯ จํานวน 94 คน ผูเขารวมโครงการมีความรู 
หลังจากเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 89.51 

สูงกวาเปาหมาย 

7. โครงการเสริมสรางความผูกพัน
ของบุคลากรท่ีมีตอองคกร 

ระดับคะแนนความผูกพันของบุคลากร ระดับ 3 กรมบังคับคดี ไดดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือ เสริมสราง
ความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอองคกร จํานวน  
5 กิจกรรม และมีการดําเนินการจัดทํารายงานผลการ
จัดกิจกรรม 

เปนไปตาม
เปาหมาย 

8. แผนเสริมสรางคานิยมใหเปน
วัฒนธรรมองคกร 
 

ระดับคะแนนเฉลี่ยของบุคลากรตามคานิยม  
(I AM LED) 

ระดับ 3.5 
 
 

กรมบังคับคดี ไดดําเนินการจัดทํา Action Planของ
แผนปฏิบัติการสรางคานิยมองคกร และดําเนินการตาม
แผน โดยมีการติดตามอยางสมํ่าเสมอ 

เปนไปตาม
เปาหมาย 

9.แผนพัฒนาบุคลากรใหมีความ
ชํานาญสหวิทยาการ 

จํานวนแผนพัฒนาบุคลากร 1 แผนงาน กรมบังคับคดีมีแผนการพัฒนาบุคลากร ( HRD Plan) 
เพ่ือพัฒนาบุคลากร มีจํานวน 1 แผน 

เปนไปตาม
เปาหมาย 
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สรุปแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีทั้งหมด 53 แผนงาน/โครงการ 

ดําเนินการไดสูงกวาตามเปาหมาย 24แผนงาน/โครงการ คิดเปนรอยละ45.28 

ดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย 29 แผนงาน/โครงการ คิดเปนรอยละ 54.72 

โดยสามารถดําเนินการใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561คิดเปนรอยละ 100.00 

ยุทธศาสตรท่ี 1 มีท้ังหมด 17 แผนงาน/โครงการ 

ดําเนินการไดสูงกวาตามเปาหมาย 10 แผนงาน/โครงการ คิดเปนรอยละ58.82 

ดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย 7 แผนงาน/โครงการ คิดเปนรอยละ 41.18 

ยุทธศาสตรท่ี 2 มีท้ังหมด 21 แผนงาน/โครงการ 

ดําเนินการไดสูงกวาตามเปาหมาย 8 แผนงาน/โครงการ คิดเปนรอยละ 38.10 

ดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย 13  แผนงาน/โครงการ คิดเปนรอยละ61.90 

ยุทธศาสตรท่ี 3 มีท้ังหมด 6 แผนงาน/โครงการ 

ดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย 6  แผนงาน/โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00 

ยุทธศาสตรท่ี 4 มีท้ังหมด 9 แผนงาน/โครงการ 

ดําเนินการไดสูงกวาตามเปาหมาย 6 แผนงาน/โครงการ คิดเปนรอยละ 66.67 

ดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย 3 แผนงาน/โครงการ คิดเปนรอยละ 33.33 

 


