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 แผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน (Action plan) 
จัดท าขึ้นส าหรับเป็นกรอบในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี และใช้ส าหรับเป็น
แนวทางในการบริหารราชการของผู้บริหารกรมบังคับคดีในการก ากับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด
กรมบังคับคดี เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามภารกิจของกรมบังคับคดีบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด และมุ่งเป้าสู่
ความส าเร็จ ที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ            
และแผนอ่ืนๆ ที่กรมบังคับคดีจะสามารถสนับสนุนเชื่อมโยงให้เกิดความส าเร็จ ต่อเป้าหมาย และตัวชี้วัด        
ที่ก าหนดไว้ในแผนนั้นๆ ได้ทั้งโดยตรงและโดยรอง ทั้งนี้ ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปีและรายละเอียด
สาระต่างๆ ด าเนินการตามแนวทางที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด  

  กองนโยบายและแผน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนภารกิจ
ของกรมบังคับคดีให้ส าเร็จได้ตามเป้าหมาย หากมีข้อบกพร่องประการใดขอน้อมรับข้อเสนอแนะจากทุกท่าน เพ่ือจัก
ได้พัฒนาแก้ไขในปีถัดไป ทั้งนี้  ขอเรียนว่ารายเอียดข้อมูลของแผนเล่มนี้  เกิดจากความร่วมมือร่วมใจ                   
ของเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี ซึ่งต้องขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และผู้บริหาร               
ทุกระดับที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการร่วมกันจัดท าข้อมูลต่างๆ ขอขอบพระคุณทุกท่าน  

 
กองนโยบายและแผน 
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ส่วนที่ 1 

แผนปฏิบตัิราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกรมบงัคบัคดี

ส่วนท่ี 1 บทสรุปผู้บริการ 

1.1 ท่ีมา  

การจัดแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกรมบังคับคดี ได้น าแผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมบังคับคดี มาเป็นกรอบแนวทางในการจัด โดยด าเนินการตาม  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 ตามมาตรา 16 
วรรค 2 ที่ก าหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการรายปี  
โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของงาน 
รวมทั้งงบประมาณการรายได้ที่ต้องจะใช้ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายส าคัญของรัฐบาล และ 
แผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกรมบังคับคดี ได้มีการเช่ือมโยง 
ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ ดังนี้ 

 แผนระดับที่หนึ่ง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐ ด้านความมั่นคง และด้านความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมีความส าคัญตามล าดับ 

แผนระดับที่สอง ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ แผนปฏิรูปประเทศ 

แผนระดับที่สาม ได้แก่ แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการ 
กระทรวงยุติธรรม ระยะ ๓ ปี และแผนอื่น ๆ ที่กระทรวงยุติธรรมมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งค าแถลงนโยบาย 
ของคณะรัฐมนตรี 

จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กรมบังคับคดี
ได้วิเคราะห์ผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยการ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีและการให้บรกิารให้มคีวามเหมาะสม และสามารถอ านวย
ความยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการบังคับคดีให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกสใ์นรูปแบบ LED 4.0 ผ่านระบบ e - Filing ทั่วประเทศ เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการของกรมบังคับคดีด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา และปลอดภัย
ภายใต้แนวคิด LED New Normal Service  

โดยรวบรวมเป็นแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ซึ่งเสร็จสมบูรณ์เรยีบรอ้ยแล้ว เพื่อให้
หน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดีสามารถน าไปสู่การขับเคลื่อนและน าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรมตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกรมบังคับคดี 
1.2 กรอบแนวคิด (Conceptual Framework)  

กรอบแนวคิดการจัดแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกรมบังคับคดี สนับสนุน 
การก าหนดเค้าโครงและความสัมพันธ์กับนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทิศทาง  
และเนื้อหาของแผนปฏิบัติราชการฯ ของกรมบังคับคดี โดยกรอบแนวคิดประกอบด้วยแผนระดับชาติที่
เกี่ยวข้องและนโยบายสาธารณะส าคัญ ดังนี้ 
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(1) รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 
สรปุสาระส าคัญรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม ดังนี ้
มาตรา 68 ในการที่รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มี

ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว 
และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง 

มาตรา 77 จัดให้มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็นยกเลิก หรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็น
หรือไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ (regulatory guillotine) รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมิน วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน (regulatory impact assessment) อย่างรอบด้าน 
และเป็นระบบ 

มาตรา ๒๕๘ ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลนั้น ต้องท าแผน 
ให้ชัดเจน ซึ่งมีความสอดคล้องกับกรมบังคับคดีใน ๓ ด้าน คือ 

ด้านท่ี 1 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ 
มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน มีการปรับปรุง และพัฒนาโครงสร้าง 
และระบบการบริหารงานของรัฐและแผนก าลังคนภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ  
มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีค วามรู้ความสามารถอย่างแท้จริง 
เข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและผลสัมฤทธ์ิของงาน 
ของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ 

ด้านท่ี ๒ ด้านกฎหมาย ก าหนดให้มีกลไกให้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือ
ข้อบังคับต่าง ๆ และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยี
ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้สะดวก และสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่าย 

ด้านท่ี ๓ ด้านกระบวนการยุติธรรม ก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในทุกข้ันตอน 
ของกระบวนการยุติธรรมที่ ชัดเจน รวมตลอดทั้งการสร้างกลไกเพื่อให้มีการบังคับการตามกฎหมาย 
อย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและความไม่เปน็ธรรมในสังคม อีกทั้งยังได้เสรมิสร้างและพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กรขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ให้มุ่งอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน
โดยสะดวกและรวดเร็ว 

(2) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ก าหนดวิสัยทัศน์ให้ประเทศมีความมั่นคง มั่ง ค่ัง ยั่งยืน 

เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (sufficient economy) 
โดยมีประเด็นการพัฒนา ๖ ยุทธศาสตร์ ซึ่งกรมบังคับคดีเกี่ยวข้องใน 3 ยุทธศาสตร์ คือ ๑) ยุทธศาสตร ์
ด้านความมั่นคง (แผนบูรณาการ) ในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคาม 
จากภายนอก การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่ นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน 
สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม ๒) ยุทธศาสตร์ด้านความสามารถในการแข่งขันในการเร่ง 
กระจายโอกาสการพัฒนาให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรมด้วยการเพิ่มศักยภาพ
ของผู้ประกอบการ ๓) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและ 
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการ  
อ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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(3) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน

ยุทธศาสตร์ชาติมีทั้งสิ้น ๒๓ แผนแม่บท ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามนั้น ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่ 
22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกลไก 
ในการขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ มุ่งเน้นการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสและพลวัตให้กับการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่ อส่งเสริม 
ให้ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม 
และทั่วถึง ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ได้แก่ การพัฒนากฎหมาย และการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
ซึ่งกรมบังคับคดีเกี่ยวข้องกับแผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

(4) แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศ ที่ต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

ประกอบด้วยประเด็นการส่งเสริมให้ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข 
เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนงานส าคัญในการ  
ปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี ประกอบด้วยด้านกฎหมายและด้านกระบวนการยุติธรรม 

(5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดเป้าหมายและแนวทางส าคัญ

ออกเป็น 10 ยุทธศาสตร์ โดยในส่วนของกรมบังคับคดีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
ใน 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ 
ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

(6) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 3  
แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ใช้ส าหรับเป็นกรอบแนวทางการประสาน  

ความร่วมมือในการบริหารงานยุติธรรมให้เป็นไปอย่างสอดคล้องและมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  
มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของสังคม โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี จ านวน 
4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมด้านกฎหมาย
กระบวนการยุติธรรม ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 
ทั้งทางอาญาทางแพ่งและพาณิชย์ และทางปกครอง ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนากฎหมายและระบบบริหาร 
งานยุติธรรม และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมด้วยดิจิทัล 

(7) นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้แถลงต่อรัฐสภาวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 

2562 นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม 
ซึ่งก าหนดให้มีการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม  ให้สามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนและปรับปรุงระบบการช่วยเหลือ 
ทางกฎหมายให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็วและประหยัด ช่วยเหลือคนจน และผู้ด้อยโอกาส 
คุ้มครอง ผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพและเยียวยาผู้บริสุทธ์ิหรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม 
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(8) นโยบายผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม 
นโยบายผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม มีจุดเน้น 3 เรื่องหลัก คือ 1. พัฒนากฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย ถูกต้องตามหลักนิติธรรมและเป็นไปตามหลักสากล เร่งรัดการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ  ของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเช่ือมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ สร้างความรับรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชน  2. ลดความเหลื ่อมล้ าในสังคม เป็นการ 
ลดช่องว่างในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยสร้างโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง 
เสมอภาคและเปน็ธรรม อาทิ พัฒนางานกองทุนยุติธรรม และส านักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ และ 3. คืนคนดี
สู่สังคม การลดจ านวนผู้กระท าผิดซ้ า โดยด าเนินการสนับสนุนการแก้ไขฟื้นฟู กลุ่มผู้กระท าผิดด้วยการสนับสนุน
การฝึกทักษะเพื่อประกอบอาชีพ การพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้กระท าผิด 
เป็นต้นโดยกรมบังคับคดีเกี่ยวข้องในข้อที่ 1 และข้อที่ 2 

(9) นโยบายของกรมบังคับคดี 
นโยบายผู้บริหารกรมบังคับคดี ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมบังคับคดีสู่การปฏิบัติและ 

ทิศทางการด าเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์กรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ภารกิจของ 
กรมบังคับคดีบรรลุเป้าหมายที่เป็นเลิศ ประกอบด้วย นโยบาย 5 เร่ง เน้นการพัฒนาบริหารจัดการคดี 
(case management Excellence) โดยการใช้นโยบาย 5 เร่ง ได้แก่ 1. เร่งรัดอนุญาตขาย 2. เร่งรัดประชุม
คณะกรรมการฯ 3. เร่งรัดประกาศขาย 4. เร่งรัดท าบัญชีรับ - จ่าย  และ 5. เร่งรัดคดีเสร็จด าเนินการ และ
นโยบาย 4 เพ่ิม ได้แก่ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 2. เพิ่มกระบวนการท างานที่เป็นเลิศ 
3. เพิ่มความโปร่งใสในการด าเนินงาน และ 4. เพิ่มศักยภาพของบุคลากร   

(10) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมบังคับคดี 
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมบังคับคดี เป็นแผนปฏิบัติ

ราชการที่จัดท าข้ึน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด  
กรมบังคับคดี ซึ่งประกอบด้วยแผนปฏิบัติราชการ 4 เรื่อง ได้แก่ 1) เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและยกระดับ
ธรรมาภิบาล 2) ขับเคลื่อนประชา รัฐ สู่ความเป็นเลิศ 3) เสริมสร้างองค์กร Digital และ 4) พัฒนาบุคลากร 
ให้มีความเป็นมืออาชีพ ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกรมบั งคับคดีฉบับนี้ ได้บรรจุ
โครงการที่สอดรับทั้ง 4 เรื่อง เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานของกรมบังคับคดีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายอย่างรูปธรรม 

1.3 วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อเป็นกรอบนโยบายและทิศทางการบริหารจั ดการงานยุติธรรมของกรมบังคับคดี 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.2 เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดีใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงานและสามารถน าไปขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในภารกิจของกรมกรมบังคับคดีให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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ส่วนท่ี ๒  ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี ๑) 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน : การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (หลัก) 
(๑) เป้าหมาย  

2.๔ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศส่วนรวม  
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  

4.7 กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
4.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
กรมบังคับคดีด าเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และคดีฟื้นฟูกิจการ 

ของลูกหนี้ตามค าสั่งศาล การช าระบัญชีตามค าสั่งศาล การวางทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์สิน และ  
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทช้ันบังคับคดี โดยด าเนินการยึด อายัด และจ าหน่ายทรัพย์สิน รวบรวมทรัพย์สิน 
ของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย ตลอดจนก ากับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  เพื่อให้เจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสียได้รับ 
การช าระหนี้จากลูกหนี้อย่างเป็นธรรม มีการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ และค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี 
ให้ทันสมัยและมาตรฐานสากล ตามหลักนิติธรรม มีความโปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ า และประชาชนมีโอกาส
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย การพัฒนากฎหมายมีความสอดคล้องและตอบสนองต่อสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลง มีการทบทวน ความจ าเป็นและความเหมาะสมของกฎหมาย การแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายให้
ทันสมัย รวมทั้งผลักดันกฎหมาย ให้มีผลบังคับใช้ กระบวนการยุติธรรมมีการด าเนินการให้สอดคล้องตาม 
หลักสากล มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ เทียบเท่าระดับสากลตามหลักนิติธรรม มีความโปร่งใส ลดความ
เหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้ง่ายข้ึน รวมถึงสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิ  
และเสรีภาพของประชาชนกับประโยชน์สาธารณะ รวมถึงมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อตอบสนองต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ทั้งภายในและภายนอกการน ากระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบต่าง ๆ  ผลักดันงานวิจัยและงานวิชาการด้านกฎหมาย 
และกระบวนการยุติธรรมไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรปูธรรม ตลอดจน การบังคับใช้กฎหมายให้เปน็ไปตามหลักสากล 

๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (รอง) 
(๑) เป้าหมาย  

2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงข้ึน 
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  

4.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

กรมบังคับคดี มีการยกระดับศักยภาพของประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการ  
พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการพัฒนาแก้ไขกฎหมาย 
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ) 
ให้มีความเหมาะสมแก่ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยให้ความรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเสริมสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ  
ล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 หมวด 3/2 กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็น



แผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน (Action plan)                              เล่มที่ 1 
 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลักษณะของแผนฟื้นฟูกิจการส า เร็จรูปและข้ันตอนในการด าเนินการ 
และรับฟังความคิดเห็นและระดมความคิดจากผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับกฎหมายดังกล่าว เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของประเทศ โดยจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 (การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม) เพื่อน าผลที่ได้จากการประชุมมาทบทวน ปรับปรุง ต่อยอด น าไปสู่การจัดอันดับนโยบาย 
ของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีข้ึน 
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและความเช่ือมั่นให้กับผู้ประกอบการ 

3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน : ความมั่นคง (รอง) 
(๑) เป้าหมาย  

2.1 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  

4.1 การรกัษาความสงบภายในประเทศ 
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

กรมบังคับคดี ให้ความส าคัญกับการรักษาความสงบในประเทศด้วยการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการลดความเหลื่อมล้ าในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคประชาชนเข้าแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชน 
ที่ได้รับความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความยุติธรรม ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนการป้องกันการถูกเอารัด  เอาเปรียบจากการ 
ไม่รู้กฎหมายอีกด้วย รวมทั้งโครงการดังกล่าวช่วยลดความเหลื่อมล้ าและเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ให้มี 
ความเข้มแข็งประชาชนไม่ทิ้งถ่ินฐาน และมีความยั่งยืนต่อไป 

 
๒.๒ แผนระดับท่ี ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
 
๒.๒.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

(1) ประเด็น 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (หลกั) 
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เ ป้าหมายที่  2  การอ านวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่ งใส  

เป็นธรรมทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

กรมบังคับคดีด าเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง  คดีล้มละลาย และคดีฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้ตามค าสั่งศาล การช าระบัญชีตามค าสั่งศาล การวางทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์สิน และ  
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทช้ันบังคับคดี โดยด าเนินการยึด อายัด และจ าหน่ายทรัพย์สิน รวบรวมทรัพย์สิน 
ของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย ตลอดจนก ากับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เพื่อให้เจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสียได้รับ  
การช าระหนี้จากลูกหนี้อย่างเป็นธรรม มีการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ และค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี 
ให้ทันสมัยและมาตรฐานสากล ตามหลักนิติธรรม มีความโปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ า และประชาชนมีโอกาส
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและความเช่ียวชาญ 
รวมถึงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน เพื่อตอบสนอง  
ต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ตลอดการน ากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ 
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ในกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบต่างๆ  เช่น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทช้ันบังคับคดี โดยประชาชนต้องได้รับ
ความยุติธรรมอย่างทั่วถึง และไม่เลือกปฏิบัติ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 
รวมทั้งมีเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณที่เป็นผู้ดูแลพื้นที่อย่างทั่วถึง เพื่อลดความเหลื่อมล้ าให้แก่
ประชาชนตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 1. การพัฒนากฎหมาย 
 แนวทางการพัฒนา  

1. พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบท 
และเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
1. กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบ

กฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
กรมบังคับคดีมีการด าเนินการพัฒนากฎหมาย ด้วยการทบทวนความจ าเป็น ปรับปรุง 

แก้ไข เพิ่มเติม กฎหมาย กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี ให้มีความทันสมัย ประกอบด้วย 
ร่างกฎหมาย 3 ฉบับ 1) ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน)  
2) ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... 3) ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ) และกฎกระทรวง 2 ฉบับ 1) กฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขายทอดตลาด พ.ศ. .... 2) กฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... รวมถึงการน า
งานวิจัยและงานวิชาการด้านกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลย้อนกลับในการ
พัฒนากฎหมายให้มีประสิทธิผลยิ่งข้ึน สร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนา
กฎหมาย ตลอดจนบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามหลักสากล 

 3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 2. การพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
 แนวทางการพัฒนา  

3. เสริมสร้างพลวัต ความหลากหลาย บูรณาการด้านกระบวนการยุติธรรมด้วยการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน และการสร้างความเสมอภาคในการอ านวยความยุติธรรมด้วยการคุ้มครองผู้ด้อยโอกาส 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
1. การอ านวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม 

และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

กรมบังคับคดีด าเนินการยกระดับกระบวนการยุติธรรม ด้วยการอ านวยความยุติธรรม 
ให้มีมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมเทียบเท่าระดับสากลตามหลักนิติธรรม โปร่งใส 
ลดความเหลื่อมล้ า และประชาชนมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย รวมถึงพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่อยู่ในกรมบังคับคดี น ากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทช้ันบังคับคดี เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม และ  
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานและอ านวยความยุติธรรม 
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(2) ประเด็น 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (รอง) 
(2.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมายที่ 1  ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อ

ระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

กรมบังคับคดีมีการสนับสนุนผู้ประกอบการและสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด ด้วยการให้
ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมาย
และการเงินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของประเทศ 

(2.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 4 การสร้างระบบนิเวศน์ท่ีเอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

 แนวทางการพัฒนา  
1. ส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการสร้างโอกาส 

ให้ภาคธุรกิจ 
 เป้าหมายของแผนย่อย  

อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการ ด้านการสนับสนุนและ
ความสอดคล้องของนโยบายดีข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
กรมบังคับคดี มีการยกระดับศักยภาพของประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา

เศรษฐกิจบนพื้นฐานของผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการพัฒนาแก้ไขกฎหมาย  
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้) ให้มีความ
เหมาะสมแก่ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยให้ความรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเสริมสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) 
พ.ศ. 2559 หมวด 3/2 กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ลักษณะของแผนฟื้นฟูกิจการส าเร็จรูปและข้ันตอนในการด าเนินการ และรับฟังความคิดเห็นและ
ระดมความคิดจากผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายดังกล่าว เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตของประเทศ โดยจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) 
พ.ศ. 2559 (การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) เพื่อน าผลที่ได้จากการ
ประชุมมาทบทวน ปรับปรุง ต่อยอด น าไปสู่การจัดอันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการ
ด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีข้ึน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและ
ความเช่ือมั่นให้กับผู้ประกอบการ 

(3) ประเด็น 1 ความมั่นคง (รอง) 
(3.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมายท่ี  2.1 ประชาชนกินดี อยู่ดี และมีความสุข 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทย่อยของแผนแม่บท ฯ  
กรมบังคับคดีให้ความส าคัญกับการรักษาความสงบในประเทศ การเสริมสร้างประสิทธิภาพ

ด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการลดความเหลื่อมล้ าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็น
การอ านวยความยุติธรรม ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการส่งผลให้การ
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แก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันดีข้ึนสร้างความเช่ือถือและเช่ือมั่นต่อการบริหารและพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน และสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชน โดยการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการของรัฐของประชาชน การสร้างทัศนะคติที่ดี 
โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคประชาชนเข้าแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนและไม่ได้รับความยุติธรรมใหเ้ข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั
กฎหมายในชีวิตประจ าวัน และเมื่อต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดีสามารถรักษาสิทธิประโยชน์
ของตนเองได้ ตลอดจนการป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากการไม่รู้กฎหมายอีกด้วย     

(3.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 แนวทางการพัฒนา 

9. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 เป้าหมายของแผนย่อย  

1. ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทย่อยของแผนแม่บท ฯ  

กรมบังคับคดี ให้ความส าคัญกับการรักษาความสงบในประเทศด้วยการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการลดความเหลื่อมล้ าในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต ้โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคประชาชนเข้าแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความยุติธรรม ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนการป้องกันการถูกเอารัด เอาเปรียบจากการไม่รู้กฎหมายอีกด้วย รวมทั้ง
โครงการดังกล่าวช่วยลดความเหลื่อมล้ าและเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งประชาชนไม่ทิ้งถ่ินฐาน 
และมีความยั่งยืนต่อไป 

 
๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบการปรับปรงุแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคลอ้ง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ โดยให้คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด าเนินการภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการปฏิรูป
ประเทศเพิ่มเติมทุกด้าน ทั้งนี ้ที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้
มีมติเห็นชอบ ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยจะได้ด าเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และรายงานต่อรัฐสภา  
เพื่อประกาศในราชกิจานุเบกษาให้ใช้บังคับต่อไป ซึ่งมีแผนการปฏิรูปประเทศทั้งหมด ๑๓ ด้าน กรมบังคับคดี
เกี่ยวข้องใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 3. ด้านกฎหมาย และ 4. ด้านกระบวนการยุติธรรม ดังนี้ 

3. ด้านกฎหมาย 
กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

  จัดให้มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม 
ก ากับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย น าเทคโนโลยี มาใช้ในการด าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการบังคับใช้กฎหมาย 
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เป้าหมาย  

  การมีกฎหมายที่ดีและเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักนิติธรรม เพื่อเป็นเครื่องมือ
ส่งเสริมการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม โดยไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชน และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดท ากฎหมายอย่างเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถเข้าถึงกฎหมายได้ โดยง่าย และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 

4. ด้านกระบวนการยุติธรรม 
กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

  การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ข้ันตอนการด าเนินงานต่าง ๆ 
ในกระบวนการยุติธรรม 

เป้าหมาย 
 เพื่อให้การด าเนินงานในทุกขั้นตอนมีระยะเวลาที่ชัดเจนโดยไม่ล่าช้า สร้างระบบการ

ตรวจสอบ ติดตามและแจ้งความคืบหน้าในการด าเนินการให้ประชาชนทราบ 
 

๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑) วัตถุประสงค์ท่ี 1.5 เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และ 

มีการท างานเชิงบูรณาการภาคีการพัฒนา 
๒) เป้าหมายรวมท่ี 2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
3) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย (หลัก) 
(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ท่ี 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐและประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
(3.2) แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และ

คุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
(3.3) แนวทางการพัฒนาท่ี 3.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความ

ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
4) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม (รอง) 

(4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคม
ของภาครัฐ 

(4.2) แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชาชนร้อยละ 40 
ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 

(4.3) แนวทางการพัฒนาท่ี 3.2 กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา 
สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง 

5) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
(5.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ท่ี 5 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อ

ระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 
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(5.2) แนวทางการพัฒนาท่ี 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  

๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติท่ี 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 

และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

เสริมสร้างความมั่นคงมนุษย์ 
2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการด ารงชีวิต 

มีส่วนร่วมและมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง 
3) ตัวชี้วัด ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 
4) กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยปกติและสามารถเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรม 
(2) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติท่ี 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความ

สมานฉันท์ในชาติ  
1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ การสร้างความสามัคคีปรองดองและความ

สมานฉันท์ในชาติ  
2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐ 

และแนวทางสันติวิธี 
3) ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการช่วยเหลือประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
4) กลยุทธ์ (3) ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกระดับ

อย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม สิทธิและหน้าที่ของประชาชนภายใต้  
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนพัฒนากระบวนการท างาน  
ด้านยุติธรรมให้มีความโปร่งใส และรวดเร็ว 

(3) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติท่ี 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  

1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองรับนโยบายที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

3) ตัวชี้วัด จ านวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
4) กลยุทธ์ (3) พัฒนางานด้านการอ านวยความยุติธรรม ฟื้นฟูความเช่ือมั่นและลดความ

หวาดระแวงระหว่างประชาชนกับรัฐ โดยยึดถือความเป็นธรรม และกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
สนับสนุนและเคารพหลักสิทธิมนุษยชนพัฒนาระบบกลไกคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือเยียวยาเจ้าหน้าที่ ประชาชน และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทั่วถึงและเป็นธรรม 
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๒.3 แผนระดับท่ี 3 (ท่ีเกี่ยวข้อง) 
 
2.3.1 นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้แถลงต่อรัฐสภาวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 
2562 นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม  
ซึ่งก าหนดให้มีการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม ให้สามารถปฏิบัติงานได้อยา่ง
รวดเร็วในการใหค้วามช่วยเหลอืแก่ภาคเอกชนและประชาชนและปรับปรงุระบบการช่วยเหลือทางกฎหมาย ให้ประชาชน
เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็วและประหยัด ช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส คุ้มครอง  ผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิ
เสรีภาพและเยียวยาผู้บริสุทธ์ิหรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม 
 
2.3.2 นโยบายผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม 

นโยบายผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม มีจุดเน้น 3 เรื่องหลัก คือ 1. พัฒนากฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย ถูกต้องตามหลักนิติธรรมและเป็นไปตามหลักสากล เร่งรัดการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ  ของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเช่ือมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ สร้างความรับรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชน  2. ลดความเหลื ่อมล้ าในสังคม เป็นการ 
ลดช่องว่างในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยสร้างโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง 
เสมอภาคและเปน็ธรรม อาทิ พัฒนางานกองทุนยุติธรรม และส านักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ และ 3. คืนคนดี
สู่สังคม การลดจ านวนผู้กระท าผิดซ้ า โดยด าเนินการสนับสนุนการแก้ไขฟื้นฟู กลุ่มผู้กระท าผิดด้วยการสนับสนุน
การฝึกทักษะเพื่อประกอบอาชีพ การพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้กระท าผิด 
เป็นต้น โดยกรมบังคับคดีเกี่ยวข้องในข้อที่ 1 และข้อที่ 2 
 
2.3.3 แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2563 - 2565) 

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐน าไปใช้ ใช้ส าหรับเป็นกรอบแนวทางการประสานความร่วมมือในการ
บริหารงานยุติธรรมให้เป็นไปอย่างสอดคล้องและมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความ
ต้องการของสังคม โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมด้านกฎหมาย
กระบวนการยุติธรรม 

แนวทางการพัฒนา : 
1) เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และ 

การป้องกันตนเอง 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การสงเสริมและพัฒนา กระบวนการไกลเกลี่ยระงับข้อพิพาทท้ังทางอาญา
ทางแพง ทางพาณิชย และทางปกครอง 

แนวทางการพัฒนา : 
1) สร้างความเข้าใจ และยอมรับผลดีของการน ากระบวนการ ไกลเกลี่ยระงับข้อพิพาท

มาใช้ทั้งทางอาญา ทางแพงและพาณิชย์และทางปกครอง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนากฎหมายและระบบบริหารงานยุติธรรม  
แนวทางการพัฒนา : 

1) แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัยและเป็นธรรม 
2) พัฒนาระบบงานยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
3) พัฒนากลไกการช่วยเหลือและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
4) พัฒนากระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมดวยดิจิทัล 
แนวทางการพัฒนา : 

2) บูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และจัดให้มีศูนย์กลาง 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม 

   
2.3.4 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 25๖5) ของกระทรวงยุติธรรม  

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 25๖5) ของกระทรวงยุติธรรม เป็นแผนปฏิบตัิ
ราชการที่จัดท าข้ึน เพื่อใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม ซึ่งประกอบด้วยแผนปฏิบัติราชการ 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
2) สร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและเคารพสิทธิ 3) อ านวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ า 4) ป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 5) ส่งเสริมคนดีสู่สังคม และ 6) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานของกระทรวงยุติธรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 
เพื่อผลประโยชน์/เป้าหมายสุดท้าย คือ ความเป็นธรรมที่เกิดข้ึนกับทุกคนในสังคม และสังคมมีความสงบสุข  
โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี ดังนี้ 

๑) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
(๑) เป้าหมาย  

1) กฎหมาย กฎ ระเบยีบมีความทันสมยัและสอดคล้องกบัสถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป  
2) กระบวนการยุติธรรม มีความสอดคล้องกบัหลักสากลและปฏิบัติได้  
3) วิจัยและพฒันากฎหมายและระบบงานยุติธรรม 

(2) แนวทางการพัฒนา  
2.๑ พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องและตอบสนองต่อ

สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป น าไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม ทบทวนความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
กฎหมาย แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย รวมทั้งผลักดันกฎหมาย นโยบายหรือแผนให้มีผลบังคับใช้  

2.๒ ยกระดับกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องตามหลักสากล มุ่งให้เกิดการสร้าง
มาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมเทียบเท่าระดับสากล  ตามหลักนิติธรรม โปร่งใส 
ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรม สร้างความสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพ 
ของประชาชนกับประโยชน์สาธารณะ 

2.๓ เสริมสร้างและพัฒนาองค์การสู่ขีดสมรรถนะสูง (HPO) ปรับโครงสร้าง ปรับปรุง
กระบวนการจัดการ  น าเทคโนโลยีและกลยุทธ์ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย 
และกระบวนการยุติธรรม ทั้งภายในและภายนอก มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลที่อยู่ในกระบวนการ
ยุติธรรม ให้เกิดการเรียนรู้และมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง น าไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ขององค์การในที่สุด 
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2.4 พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ เพ่ือความเป็นธรรม
ให้กับประชาชน ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ  การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทหันเหคดี 
ก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม การพัฒนารูปแบบของการ 
มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมทางเลือกให้มีความหลากหลาย  

2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีงานวิจัยกฎหมายกระบวนการยุติธรรม และงานวิชาการ
มากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยปรับวิธีการหรือกระบวนงาน
ให้มีประสิทธิภาพ หรือใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
ได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

2) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง สร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและเคารพสิทธ ิ 
(๑) เป้าหมาย  

1) สื่อที่ใช้ในการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  มีความทันสมัย 
ครอบคลุม และเหมาะสม สามารถเข้าถึงได้ง่าย  

๒) ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รับรู้ เข้าใจกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม หลักการ
สิทธิมนุษยชน และสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิของตัวเองโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น  

(2) แนวทางการพัฒนา  
2.1 พัฒนาสื่อท่ีใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ กฎหมายของ

กระทรวงยุติธรรมเชิงรุกให้มีความเหมาะสมกับบริบทของการน าไปใช้  โดยมีการศึกษาการใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ ที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว ในการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบทบาท
ภารกิจของกระทรวงยุติธรรมให้แก่ประชาชน  และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาสื่อที่ ใ ช้ในการ
ประชาสัมพันธ์โดยมุ่งเน้นสื่อดิจิทัล และสื่อประเภทอื่นๆ ให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับบริบทของการ
น าไปใช้ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  ประเมินผลเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายพ้ืนฐานและกฎหมายเฉพาะด้าน
กระบวนการยุติธรรม และด้านสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชนด้วยแนวทางท่ีสอดคล้องกับบริบทของสังคม  
โดยให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจทางด้านกฎหมาย และให้สามารถดูแลตัวเองได้ โดยไม่ตกเป็นเหยื่อ รวมถึง
ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น 

3) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง อ านวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ า  
(๑) เป้าหมาย  

1) ประชาชนได้รับการอ านวยความยุติธรรมอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และทั่วถึง  
2) พัฒนาการบริการงานยุติธรรม เพื่อประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค 

เกิดความเช่ือมั่นและเป็นธรรม  
(2) แนวทางการพัฒนา  

2.1 พัฒนาระบบการอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิ ผล  การอ านวยความยุ ติ ธรรม  เป้ าหมาย ประชาชนได้ รั บความยุ ติ ธรรมอย่ างเป็ นธรรม 
และทั่วถึง ส่วนแรก “เป็นธรรม” ต้องก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน โดยเพิ่มเติมเรื่องของประสิทธิภาพ “ต้นทุน” 
 กับ “ระยะเวลา” โดยกระบวนการยุติธรรมต้องใช้ระยะเวลาสั้นลง ใช้ต้นทุนน้อยลง ด้านการให้บริการ ระยะเวลาที่
ลดลงจะต้องไม่เสียมาตรฐานการให้บริการ  
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2.2 พัฒนาโครงสร้างและระบบการให้บริการงานด้านยุติธรรมในภูมิภาคให้
ครอบคลุมและท่ัวถึง โดยมีส านักงานยุติธรรมจังหวัด และศูนย์ยุติธรรมชุมชน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพในภูมิภาคเป็นผู้ดูแลพื้นที่อย่างทั่วถึง เพื่อลดความเหลื่อมล้ าให้แก่ประชาชน   

 
2.3.5 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมบังคับคดี 

ทิศทางและกรอบนโยบายการพัฒนาที่ส าคัญจะต้องค านึงถึงนโยบายและแผนต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
กับกรมบังคับคดี ได้แก่ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 แผนความมั่นคง แผนระดับ 3 นโยบายการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 นโยบาย
การพัฒนาไปสู่การพัฒนาระบบราชการ 4.0  ประเด็นปฏิรูปโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการ 4 เรื่อง แนวทางการพัฒนา 12 แนวทาง ดังนี ้

1. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง  เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและยกระดับธรรมาภิบาล 
๑) เป้าหมาย : ภาพลักษณ์องค์กรน่าเช่ือถือ โปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาคและ ทันสมัย 
2) แนวทางการพัฒนา 

(๑) เพิ่มระดับความเช่ือมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกระบวนการท างาน 
(๒) เพิ่มคุณค่า การท างานเพื่อพัฒนาสู่สังคมที่เป็นธรรม 
(๓) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบสู่สากล 

2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง  ขับเคลื่อนประชา รัฐ สู่ความเป็นเลิศ 
๑) เป้าหมาย : ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียมีความเช่ือมั่นของการท างานของ 

กรมบังคับคดี 
2) แนวทางการพัฒนา 

(๑) สร้างสัมพันธภาพความร่วมมือภาคีเครือข่ายประชารัฐ 
(๒) พัฒนากระบวนการสื่อสารและเสริมสร้างการรับรู้ของประชาชน 
(๓) เพิ่มศักยภาพองค์กร 

3. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง  เสริมสร้างองค์กร Digital 
๑) เป้าหมาย : องค์กรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่ทันสมัย 
2) แนวทางการพัฒนา 

(๑) ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
(๒) ยกระดับองค์กรสู่องค์กร Digital (LED 4.0)   

4. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง  พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 
๑) เป้าหมาย : บุคลากรมีความเช่ียวชาญและมีความภักดีต่อองค์กร 
2) แนวทางการพัฒนา 

(๑) ยกระดับขีดความสามารถบุคลากร 
(๒) สร้างแรงจูงใจและความผูกพันของบุคลากร 
(๓) เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
(4) ยกระดับองค์กร สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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2.3.6  นโยบายของกรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นโยบาย 5 เร่ง เน้นการพัฒนาบริหารจัดการคดี (case management Excellence)  

โดยการใช้นโยบาย 5 เร่ง ได้แก่ 1. เร่งรัดอนุญาตขาย 2. เร่งรัดประชุมคณะกรรมการฯ 3. เร่งรัดประกาศขาย  
4. เร่งรัดท าบัญชีรับ - จ่าย  และ 5. เร่งรัดคดีเสร็จด าเนินการ ประกอบด้วยวิธีการในการด าเนินการ ดังนี้ 

1. เร่งรัดอนุญาตขาย เร่งรัดส านวนยึดให้ค้างด าเนินการน้อยกว่าร้อยละ 30 เพื่อเร่งรัดไปสู่
ส านวนขาย  

2. เร่งรัดประชุมคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์ เร่งรัดการจดัประชุมคณะกรรมการก าหนดราคา
ทรัพย์ตามแผนที่ก าหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   

3. เร่งรัดประกาศขาย เร่งรัดโดยการบังคับคดีตั้งแต่การยึดทรัพย์จนถึงวันประกาศขาย
ทอดตลาดนัดแรก ไม่เกิน 150 วัน  

4. เร่งรัดท าบัญชีรับ – จ่าย ก าหนดระยะเวลาในการจัดท าบัญชีรับ – จ่าย ตั้งแต่วันรับเงินจนถึง
วันที่ออกหนังสือแจ้งให้หน่วยงานมาตรวจรับรองบัญชี ในกรณีที่ยึดและขายทอดตลาดทรัพย์ไม่เกิน 45 วัน  
กรณีอายัดไม่เกิน 30 วัน  

5. เร่งรัดคดีเสร็จด าเนินการ โดยการเร่งรัด (1) ด าเนินคดีค้างด าเนินการ 9 ปี และ 10 ปี และคดี
ที่ยุ่งยากให้ส าเร็จร้อยละ 35 (2) เร่งรัดด าเนินการคดีเสร็จให้ชนะคดีเกิดใหม่ และ (3) มอบหมายนิติกร
รับผิดชอบส านวนอายัดเพื่อผลักดันส านวนอายัดเก่าให้แล้วเสร็จ 

นโยบาย 4 เพ่ิม ได้แก่ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 2. เพิ่มกระบวนการ
ท างานที่เป็นเลิศ 3. เพิ่มความโปร่งใสในการด าเนินงาน และ 4. เพิ่มศักยภาพของบุคลากร  ประกอบด้วยวิธีการ
ในการด าเนินการ  ดังนี ้

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน เน้นการให้บริการที่สะดวกให้กับประชาชนตาม
มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และการขับเคลื่อน
ส านักงานบังคับคดีใสสะอาด หน่วยงานต้องมีการสมัครศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  

2. เ พ่ิมกระบวนการท างานท่ีเป็นเลิศ  โดยส านักงานเสนอโครงการ  1 ส านักงาน  
1 นวัตกรรม (ลดข้ันตอน/ระยะเวลาการท างาน อ านวยความสะดวกเพิ่มช่องทางการติดต่อ) โดยส านักงาน
ระดับส านัก/กอง สร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับการลดข้ันตอนหรือระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน   

3. เพ่ิมความโปร่งใสในการด าเนินงาน โดยการจัดท า Front Office ตามนโยบายกระทรวง
ยุติธรรม เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตรวจสอบได้ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน แยกผลประโยชน์
ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวมของราชการ 

4. เพ่ิมศักยภาพของบุคลากร โดยการเพิ่มขีดความสามารถ/สมรรถนะของบุคลากร  
ทักษะยุคดิจิทัล (Digital Skill) โดยการจัดอบรมให้ความรู้การเป็นสหวิชาชีพทางบุคคลและทักษะต่างๆ  
ที่จ าเป็นอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการ และการปรับกรอบแนวคิด (mindset) ที่ให้ความส าคัญกับการ
ให้บริการประชาชน และความรู้ทักษะยุคดิจิทัล (Digital Literacy) ทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ทักษะการ
แก้ไขปัญหา และทักษะการเป็นผู้น าเพื่อน าไปบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ทิศทางและเป้าหมายในการด าเนินงานกรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กรมบังคับคดีมีภารกิจด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  

การช าระบัญชี การวางทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การขับเคลื่อนภารกิจของ
กรมบังคับคดีเป็นกลไกที่ส าคัญกลไกหนึ่งของประเทศในการอ านวยความยุติธรรม สร้างความเท่าเทียม และ 
ลดความเหลื่อมล้ าของสังคม รวมทั้งช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเสริมสร้างการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ อันมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 
2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 นโยบายรัฐบาลและ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ การเสริมสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่ อมล้ าในสังคม  
และด้านการต่างประเทศ 
  
ทิศทางและเป้าหมายในการด าเนินการเน้นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศใน 5 ด้านหลัก “LED 5 excellence” 

 
เพื่อรองรับกรมบังคับคดีไปสู่ Digital Economy และ Thailand 4.0 ประกอบด้วยวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
วิธีการท่ี 1 บริหารจัดการคดีอย่างมีประสิทธิภาพ (Case management Excellence)  

- นโยบาย 5 เร่ง ได้แก่ 1. เร่งรัดอนุญาตขาย 2. เร่งรัดประชุมคณะกรรมการฯ 3. เร่งรัด
ประกาศขาย 4. เร่งรัดท าบัญชีรับ - จ่าย และ 5. เร่งรัดคดีเสร็จด าเนินการ  

- การเร่งรัดคดี 9 ปี เสร็จด าเนินการ 
- การเร่งรัดด าเนินการคดีเสร็จมากกว่าคดีเกิด 
- การมอบหมายนิติกรรับผิดชอบส านวนอายัด 

วิธีการท่ี 2 การพัฒนานวัตกรรมและระบบการท างาน (IT Excellence)  
- การบูรณาการท างานร่วมกันในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล

ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พัฒนา IT รองรับการท างานให้ครอบคลุม และบุคลากรมี
ความเข้าใจ ถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับระบบการให้บริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับประชาชน  

วิธีการท่ี 3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือลดขั้นตอนการท างาน ตอบสนองการตัดสินใจของผู้บริหาร 
(Information Excellence)  

- ผู้บริหารน าฐานข้อมูลต่างๆ ของกรมบังคับคดีมาใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน และก ากับติดตาม
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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วิธีการท่ี 4 การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ (HR Excellence)  
- การจัดขนาดของส านักงานตามปริมาณคดี และปรับกรอบอัตราก าลังให้เหมาะสม  
- การเพิ่มขีดความสามารถ/สมรรถนะของบุคลากร (ทักษะยุคดิจิทัล) โดยการอบรมให้ความรู้

การเป็นสหวิชาชีพทางบุคคล ทักษะยุคดิจิทัลต่างๆ ทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ทักษะ
การแก้ไขปัญหา และทักษะการเป็นผู้น า 

- การผลักดันต าแหน่งอ านวยการสูงเพิ่ม 20 ต าแหน่ง ให้บุคลากรมีเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ (Career Path) 

- การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)  

วิธีการท่ี 5 การยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Organization Excellence)  
- การให้บริการที่สะดวกให้กับประชาชนตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  
- การขับเคลื่อนด าเนินงานส านักงานบังคับคดีใสสะอาด 
- การเพิ่มกระบวนการท างานที่เป็นเลิศ ในการสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับการลดระยะข้ันตอน

การปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
- การจัดท า Front Office ตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม 
 

ส่วนท่ี 3 สาระส าคัญของแผน 

3.1 ภาพรวม 

3.1.1 วิสัยทัศน์ (VISION) 

“บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นน าในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” 

“Enforcing judgments on just and equitable grounds, heading towards world’s 
leading organization, upholding high service quality”  

กรมบังคับคดีมุ่งปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับอย่างเท่าเทียมกัน มีกระบวนงานการบังคับคดี การบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล สร้างการ
ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล มีมาตรฐานการให้บริการ ทั้งในส่วนของกระบวนการ ข้ันตอนการ
ให้บริการ ลักษณะรูปแบบการให้บริการ บุคลิกภาพของผู้ให้บริการ สามารถตอบสนองความต้องการและ  
ความคาดหวังของประชาชน สร้างความประทับใจให้กับประชาชน 

3.1.2 พันธกิจ (MISSIONS) 

1. ให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การช าระบัญชี 
การวางทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์ และการไกล่เกลี่ยภายหลังค าพิพากษา อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
เสมอภาค เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนี้ การช าระบัญชี การวางทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์ และการไกล่เกลี่ยภายหลังค าพิพากษา ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งพัฒนาระบบงานสนับสนุนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้ทันสมัยและเป็น
มาตรฐานสากล 
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4. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานและองค์การระหว่างประเทศเพื่อน า
แนวปฏิบัติที่ดีในด้านการบังคับคดีมาพัฒนาการด าเนินงานบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาองค์กรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินการ 

6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและความเช่ียวชาญมีจิตส านึกในการบริการ 
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน 

7. พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
8. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายการบังคับคดี การวางทรัพย์ การไกล่เกลี่ ยภายหลัง 

ค าพิพากษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนได้เข้าใจอย่างทั่วถึง 

3.1.3 ค่านิยมร่วม (Shared Value) 
 “I AM LED” 

I คือ Integrity  หมายถึง มีความซื่อสัตย์ 
A คือ Accountability หมายถึง มีความรบัผิดชอบ 
M คือ Management หมายถึง การบรหิารจัดการ 
L คือ Learning  หมายถึง การเรียนรู้ตลอดเวลา 
E คือ Excellence  หมายถึง มีความเป็นเลิศ 
D คือ Digital  หมายถึง การใช้เทคโนโลย ี

3.1.4 วัฒนธรรมองค์กร 
 “บรกิารด้วยรอยยิม้ บรหิารด้วยหลักการ บริบาลด้วยหลักธรรม” 

3.1.5 เป้าหมายการให้บริการ 
  “ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้รับบริการด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ย และการวางทรัพย์ 
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปรง่ใส เป็นธรรม” 
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1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง  เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและยกระดับธรรมาภิบาล 

๑) เป้าหมาย  : ภาพลักษณ์องค์กรน่าเชื่อถือ โปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาคและทันสมัย 
2) ตัวชี้วัด  : ค่าคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา (ปี 2563) จ านวน 1 คะแนน  

    (คะแนน ปี 2563 เท่ากับ 88.51 คะแนน  
3) ค่าเป้าหมาย  : 89.51 คะแนน  

 ๔) แนวทางการพัฒนา 
 (๔.๑) เพ่ิมระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกระบวนการท างาน 

ตัวชี้วัด  : ผลส ารวจความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใสของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 

(๔.๒) เพ่ิมคุณค่า การท างานเพ่ือพัฒนาสู่สังคมท่ีเป็นธรรม 
   ตัวชี้วัด  : มูลค่าทรัพย์สินที่ผลักดันออกจากระบบการบังคับคดี            

ค่าเป้าหมาย : 235,540 ล้านบาท 
  (๔.๓) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบสู่สากล 

ตัวชี้วัด  : จ านวนกฎหมาย กฎระเบียบ  ที่ได้รับการเสนอเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
ค่าเป้าหมาย : 1 เรื่อง 

 5) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  จ านวน 15 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
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แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและยกระดับธรรมาภิบาล 

แนวทางการพัฒนา แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
หลัก 

เพ่ิมระดับความเชื่อมั่น
ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อกระบวนการ
ท างาน 
 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  
 

ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชนเกี่ยวกับพฤติกรรม 
ในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร 
ที่สอบสวนแล้วเป็นจริง  จนถึง 
มีการลงโทษ 

ลดลงจากปีฐาน 
ร้อยละ 10  
(คิดค่าเฉลี่ย  

3 ปีย้อนหลัง) 

ต.ค.63 - ก.ย.64 - กบท. 

 
โครงการส ารวจความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใส
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการของภาครัฐ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

ต.ค.63 - ก.ย.64 - กพร. 
 

 

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ค่าคะแนนประเมินความโปร่งใส 
( ITA)  เ พ่ิมขึ้ นจากปีที่ ผ่ า นมา 
(ปี 2563) 1 คะแนน (คะแนน 
ปี 2563 เท่ากับ 88.51 คะแนน 

89.51 
คะแนน  

 

ต.ค.63 - ก.ย.64 - กพร. 
 

 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Tranparency Assessment : ITA) และ
สร้างความรู้ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี 

ร้อยละของบุคลากรกรมบังคับคดี
ที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการ
ประ เมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่ วยงานภาครั ฐ  และสร้ า ง
ความรู้ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  

ร้อยละ 80 มี.ค. 64 - กพร. 

 โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการของ 
กรมบังคับคด ี

ร้ อยละความส า เ ร็ จของการ
ทบทวนแผนปฏิบัติราชการของ
ก ร ม บั ง คั บ ค ดี ไ ด้ ต า ม แ ผ น 
ที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 ต.ค.63 - ก.ย.64 - สลก.(นย.) 
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แนวทางการพัฒนา แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
หลัก 

 โครงการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เป็น
ภาษาต่างประเทศ  

จ านวนสื่ อประชาสั มพันธ์ เป็ น
ภาษาต่ างประเทศที่ สื่ อ ส า ร สู่
ภายนอกองค์กร 

2 เรื่อง ต.ค.63 - ก.ย.64 - สลก.(ปชส.) 

2. เพ่ิมคุณค่าการ
ท างานเพ่ือพัฒนาสู่
สังคมท่ีเป็นธรรม 

โครงการมหกรรมขายทอดตลาด ร้อยละความส าเร็จการจัดมหกรรม
ขายทอดตลาดได้ตามแผนที่
ก าหนด 

ร้อยละ 100 ต.ค.63 - ก.ย.64 - สลก.(นย.) 

โครงการเร่งรัดผลักดันทรัพย์สินเชิงรุกออกจาก
กระบวนการบังคับคดี 

มูลค่าทรัพย์สินที่ผลักดันออกจาก
ระบบการบังคับคดี 

235,540 
ล้านบาท 

ต.ค.63 - ก.ย.64 - สลก.(นย.) 

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบังคับคดี 
- เร่งรัดอนุญาตขาย 
- เร่งรัดจัดประชุมคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์ 
- เร่งรัดประกาศขาย 
- เร่งรัดท าบัญชีรบั – จ่าย 
- เร่งรัดด าเนินการคดีเสร็จ 

ร้อยละของคดีที่สามารถด าเนินการ
เสร็จได้ตามเป้าหมาย 

ร้อยละ 100 ต.ค.63 - ก.ย.64 - สลก.(นย.) 

 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดประชุม
คณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์ 

ร้อยละความส าเร็จในการจัด
ประชุมคณะกรรมการก าหนด
ราคาทรัพย์ได้ตามแผนที่ก าหนด 

ร้อยละ 80 ต.ค.63 - ก.ย.64 - พป. 

 
โครงการเร่งรัดด าเนินคดีค้างด าเนินการ 9 ปี 
และ 10 ป ี

ร้อยละส านวนค้างด าเนินการ 9 ปี 
และ 10 ปี ที่ด าเนินการเสร็จ 

ร้อยละ 35 ต.ค.63 - ก.ย.64 - สลก.(นย.) 

3. พัฒนากฎหมาย 
กฎระเบียบสู่สากล 

โครงการศึกษาวิจัย ปรับปรุง กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ อย่างต่อเนื่อง 
 

จ านวนกฎหมาย กฎ กฎระเบียบ 
ที่ได้รับการเสนอเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 

1 ฉบับ 
 

ต.ค.63 - ก.ย.64 - พป. 
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แนวทางการพัฒนา แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
หลัก 

 

โครงการการประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการด าเนินการของ 
กรมบังคับคดีภายใต้กรอบตามรายงานผลการ 
จัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ 
(Ease of Doing Business) 

ร้อยละ ของผู้ เข้าร่วมโครงการ 
มีความเข้าใจถึงความส าคัญของ
รายงานผลการจัดอันดับฯ 

ร้อยละ 80 พ.ย.63 - เม.ย.64 253,500 พป. 

ร้อยละ ของผู้ เข้าร่วมโครงการ 
มีความเข้าใจในแบบสอบถามของ
ตัวชี้วัดที่ 9 และ10 

ร้อยละ 80 

ร้อยละของผู้ เข้าร่วมโครงการ
รั บท ร าบถึ ง พัฒ นา ก า ร ด้ า น
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง หรือ
การบริหารงานของกรมบังคับคดี 

ร้อยละ 80 

โครงการการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับ
หน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลายของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา 
(จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) 

จ านวนราย ง านสรุ ปผล กา ร
ประชุม 

1 ฉบับ ก.พ. - มิ.ย.64 2,589,000 พป. 

 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและ
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

จ า น ว น แ น วท า ง ก า ร พัฒนา
กระบวนการบังคับคดี 

ไม่น้อยกว่า  
1 เรื่อง  

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 577,100 พป. 
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2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง  ขับเคลื่อนประชารัฐ สู่ความเป็นเลิศ 

๑) เป้าหมาย  : เชื่อมโยงบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายประชารัฐ 
2) ตัวชี้วัด  : ร้อยละความเชื่อม่ันของประชาชนที่มีต่อการท างานของกรมบังคับคด ี
3) ค่าเป้าหมาย  : ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85  

 ๔) แนวทางการพัฒนา 
(๔.๑) สร้างสัมพันธภาพความร่วมมือภาคีเครือข่ายประชารัฐ  

ตัวชี้วัด : ร้อยละจ านวนโครงการ MOU ที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
ค่าเป้าหมาย : 5  

(๔.๒) พัฒนากระบวนการสื่อสารและเสริมสร้างการรับรู้ของประชาชน 
ตัวชี้วัด : ร้อยละความเชื่อม่ันของประชาชนที่มีต่อการท างานของกรมบังคับคดี 
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 

  (๔.๓) เพ่ิมศักยภาพองค์กร 
   ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จตามแผนเพิ่มศักยภาพองค์กร 

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 
 5) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน 12 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
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2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ขับเคลื่อนประชารัฐ สู่ความเป็นเลิศ 

แนวทางการพัฒนา แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
หลัก 

1. สร้างสัมพันธภาพ
ความร่ ว มมื อภ าคี
เครือข่ายประชารัฐ 

โครงการบูรณาการการท างานและเชื่อมโยง
ฐานข้อมูล 

จ านวนหน่วยงานที่ท า MOU 5 หน่วยงาน ต.ค.63 - ก.ย.64 - - พป. 
- ศท. 

2. พัฒนากระบวนการ
สื่อสารและเสริมสร้าง
การรับรู้ของประชาชน 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการ
ด าเนินงานเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ
กรมบังคับคด ี

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความรู้  ความเข้าใจในแนว
ทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
และได้รับทราบข้อเสนอแนะต่างๆ  

รอ้ยละ 80 ต.ค.63 - ธ.ค.64 895,000 - กบท. 
    - สถาบันฯ 

 
โครงการสร้างเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากร 
ตัวคูณ 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน  

ร้อยละ 80 ต.ค.63 - ธ.ค.64 90,000 - กบท. 
    - สถาบันฯ 

 
โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเชิงรุก ร้อยละของเรื่ องที่ เข้ าสู่ การ 

ไกล่ เ กลี่ ย  ด า เ นิ นการ เป็ น
ผลส าเร็จ 

ร้อยละ 80 ต.ค.63 - ก.ย.64 11,356,500 ศูนย์ไกล่เกลี่ย 
 

 
โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการ
บังคับคดีและการไกล่เกลี่ยแก่เกษตรกรและ
ประชาชน 

ร้อยละของผู้ที่ได้รับการอบรม 
มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย 
การบังคับคดี และการไกล่เกลี่ย 

ร้อยละ 60 ธ.ค.63 - มี.ค.64 - ศูนย์ไกล่เกลี่ย 

 

โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน ร้อยละของผู้ที่ได้รับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจด้านการ
วางแผนการเงินและวินัยทาง
การเงิน 
 

ร้อยละ 60 ธ.ค.63 - มี.ค.64 - ศูนย์ไกล่เกลี่ย 
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แนวทางการพัฒนา แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
หลัก 

 

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการ 
บังคับคดี  การไกล่ เกลี่ ยข้อพิพาทและการ 
ลดความเหลื่อมล้ าในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

จ ำนวนผู้ เ ข้ ำ ร่ ว ม โคร งก ำร
เสริมสร้ำงประสิทธิภำพด้ำน
กำรบังคับคดี กำรไกล่ เกลี่ ย 
ข้อ พิพำทและกำรลดควำม
เ ห ลื่ อ ม ล้ ำ ใ น พ้ื น ที่ จั ง ห วั ด
ชำยแดนภำคใต้ 

800 ราย ก.พ. - เม.ย. 64 798,600 - สบจ. สงขลา  
- สบจ. ยะลา  
- สบจ. นราธิวาส 
- สบจ. ปัตตาน ี

 

 

โ คร งการประชุ ม เ ชิ งปฏิ บั ติ ก า ร เ กี่ ย ว กั บ
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่  9) พ.ศ. 
2559 (การ ฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ ที่ เป็น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) 

ร้อยละ ของผู้เข้าร่วมการประชุม  
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ลักษณะของแผนฟ้ืนฟู 
และข้ันตอนในการด าเนินงาน 

ร้อยละ 80 ต.ค.63 - ก.ย.64 2,380,600 ฟน. 

 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเผยแพร่ภารกิจ
ด้านการบังคับคด ี

ร้อยละของความส าเร็จในการ
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
ภารกิจของกรมบังคับคดี และ
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการ
บังคับคดีเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 พ.ย.63 - ก.ย.64  786,000 สลก. (ปชส.) 

 โครงการเสริมสร้าง LED Brand Ambassador จ านวน LED Brand Ambassador 40 คน พ.ย.63 - ก.ย.64 - สลก. (ปชส.) 
3. เพ่ิมศักยภาพ
องค์กร 

โครงการ 1 ส านักงาน 1 นวัตกรรม ร้อยละนวัตกรรมที่สามารถลด
ขั้นตอนหรือระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 20 ต.ค.63 - ก.ย.64 - - กบท. 
- กพร. 



แผนปฏิบตัิการและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน (Action plan)                                     เล่มที่ 1 

 

แนวทางการพัฒนา แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
หลัก 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  

จ านวนหน่ วย ง านที่ ไ ด้ ก าร
รับรองมาตรฐานการให้บริการ
ข อ ง ศู น ย์ ร า ช ก า ร ส ะ ด ว ก 
(GECC)  

ไม่น้อยกว่า 
1 

หน่วยงาน 

ต.ค.63 - ก.ย.64 - กพร. 
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3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง  เสริมสร้างองค์กร Digital 

๑) เป้าหมาย  : องค์กรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่ทันสมัย 
2) ตัวชี้วัด  : ร้อยละความส าเร็จของการน าระบบสารสนเทศไปใช้ได้ตามแผน 
3) ค่าเป้าหมาย  : ร้อยละ 100 

 ๔) แนวทางการพัฒนา 
(๔.๑) ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

ตัวชี้วัด : ค่าคะแนนการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด 
ค่าเป้าหมาย : 300 คะแนน 

(๔.๒) ยกระดับองค์กรสู่องค์กร Digital (LED 4.0)   
ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของการน าระบบสารสนเทศไปใช้ได้ตามแผน 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 

 5) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  จ านวน 7 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
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3. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง  เสริมสร้างองค์กร Digital 

แนวทางการพัฒนา แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
หลัก 

1. ยกระดับองค์กร     
สู่ความเป็นเลิศ 

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือยกระดับการพัฒนา
องค์การสู่ความเป็นเลิศตามกรอบคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMAQ) ของกรมบังคับคดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ค่าคะแนนการประเมินรางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐรายหมวด 

300 
คะแนน 

ต.ค.63 - ก.ย.64 - กพร. 
 

 
โครงการให้ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพ
องค์กรตามกรอบ PMQA 

ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ความเข้าใจ 

ร้อยละ 80 ต.ค.63 - ก.ย.64 -    - กพร 
   - สถาบันฯ 

 
โครงการพัฒนาตามกรอบ PMQA จ านวนการจัดท าคู่มือกระบวน 

การท างาน 
1 เล่ม              พ.ย.63 - ม.ค.64 - กพร. 

    
2. โครงการ LED 4.0  
 

โครงการความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ ร้อยละ SLA ในการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ในการใช้งานของ
กรมบังคับคด ี 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 
99.50 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 - ศท. 

 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะดิจิทัล บุคลากรผ่านการประเมินสมรรถนะ
ทักษะดิจิทัล  

ร้อยละ 30 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 - - กบท. 
- ศท. 

 โครงการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้านการ
บังคับคดี 
- การใช้ระบบ e - Filing ส าหรับส านวนอายัดใหม่ 
- การจ่ายเงินให้คู่ความทางระบบ Corporate 

Online 

จ านวนกระบวนการให้บริการ
ด้านการบังคับคดีที่ได้รับการ
พั ฒ น า ใ ห้ เ ป็ น รู ป แ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์  

2 ระบบ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 - - ศท. 
- สลก.(นย.) 

 

 โครงการน าร่องส านักงานบังคับคดีการใช้ระบบ  
e - Filing กับคดียึดใหม ่

จ านวนหน่วยงานน าร่องที่ ใช้
ระบบ e - Filing กับคดียึดใหม่ 

10
หน่วยงาน 

เม.ย. - ก.ย. 64 - - ศท. 
- สลก.(นย.) 
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4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง  พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 

๑) เป้าหมาย  : ยกระดับสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
2) ตัวชี้วัด  : ร้อยละบุคลากรที่มีผลประเมิน Core Competency (CC) ความสามารถหลักขององค์กรได้ตามระดับที่คาดหวัง 
3) ค่าเป้าหมาย  : ร้อยละ 50 

 ๔) แนวทางการพัฒนา 
(๔.๑) ยกระดับขีดความสามารถบุคลากร 

ตัวชี้วัด : ร้อยละบุคลากรที่ผลประเมิน Core Competency (CC) ความสามารถหลักขององค์กรได้ตามระดับที่คาดหวัง 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 50 

(๔.๒) สร้างแรงจูงใจและความผูกพันของบุคลากร 
ตัวชี้วัด : ร้อยละความผูกพัน ของบุคลากร 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 65 

  (๔.๓) เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
ตัวชี้วัด : ร้อยละการประเมิน Role Model ของผู้บริหาร 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 70 

  (๔.4) ยกระดับองค์กร สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละ Best Practice ที่น าไปสู่การปฏิบัติจากจ านวนองค์ความรู้ทั้งหมด 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 10 

 5) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  จ านวน 16 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
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4. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง  พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 

แนวทางการพัฒนา แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
หลัก 

1. ยกระดับขีด
ความสามารถ
บุคลากร 

โครงการพัฒนาระบบ Career Path & Career 
Development Plan  

ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่มี
ผลประ เมินสมรรถนะหลั ก
องค์กรได้ตามระดับท่ีคาดหวัง 

ร้อยละ 50 ต.ค.63 - ก.ย.64 - กบท. 

 โครงการพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง (High 
Potential Staff) : Talent Management for 
Successor ) 

ร้ อยละการพัฒนาบุคลากร  
High Potential ได้ตามเป้าหมาย 

ร้อยละ 50 ต.ค.63 - ก.ย.64 - กบท. 

 โครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากร 
กรมบังคับคด ี

ร้อยละ ของผู้เข้ารับอบรมผ่าน
เกณฑ์การประเมินหลังอบรม  

ร้อยละ 80 ต.ค.63 - มี.ค. 64 652,000 - กบท. 
       - สถาบันฯ 

 โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพการบังคับคดีแพ่ง
และล้มละลายระดับต้น 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมการอบรม 
มีความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์
การประเมินผล 

ร้อยละ 80 ธ.ค. 63 - ก.ย. 64 - - กบท. 
- สถาบันฯ 

 โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพการบังคับคดีแพ่ง
และล้มละลายระดับกลาง 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมการอบรม 
มีความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์
การประเมินผล 

ร้อยละ 80 ธ.ค. 63 - ก.ย. 64 - - กบท. 
    - สถาบันฯ 

 โครงการอบรมหลักสูตรบริหารและการก ากับ 
คดีแพ่งและล้มละลาย 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมการอบรม 
มีความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์
การประเมินผล 

ร้อยละ 80 ธ.ค. 63 - ก.ย. 64 - - กบท. 
    - สถาบันฯ 

 โครงการอบรมหลักสูตรพนักงานสอบสวน
คดีอาญาตามกฎหมายล้มละลาย 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์
การประเมินผล 

ร้อยละ 80 ธ.ค. 63 - ก.ย. 64 - - กบท. 
   - สถาบันฯ 
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แนวทางการพัฒนา แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
หลัก 

 โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 

ร้อยละ ของผู้เข้ารับการอบรม 
มีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงาน
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 

ร้อยละ 80 ธ.ค.63 - ม.ค.64 -  - ศูนย์ไกล่เกลี่ย 
- สถาบันฯ 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 

ร้อยละของผู้ที่ ได้รับการอบรม
ผ่านเกณฑ์การประเมินผล 

ร้อยละ 80 ธ.ค.63 - ม.ค.64 -     - ศูนย์ไกล่เกลี่ย 
- สถาบันฯ 

 โครงการพัฒนาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของการเข้ารับการอบรม
ไม่ต่ ากว่าของชั่วโมงการอบรม 

ร้อยละ 80 ม.ค. - ก.ย.64 158,000     - กบท. 
    - สถาบันฯ 

 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและ 
เพ่ิมทักษะบุคลากรด้านการด าเนินการทางวินัย 

ร้อยละของผู้เข้ารับอบรมผ่าน
เกณฑ์การประเมินหลังอบรม  

ร้อยละ 80 ธ.ค.63 - มี.ค.64 531,800     - กบท. 
    - สถาบันฯ 

 โครงการการบังคับคดีส าหรับเจ้าพนักงานบังคับ
ทางปกครอง 

ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรการบังคับทางปกครอง  

ร้อยละ 
100 

พ.ย. - ธ.ค. 63 -    - กบท. 
   - สถาบันฯ 

2. สร้างแรงจูงใจและ
ความผูกพันของ
บุคลากร 

โครงการเสริมสร้างความผูกพันและความผาสุก
ขององค์กร 

ร้อยละความพอใจและความ
ผูกพันของบุคลากร 

ร้อยละ 65 ต.ค.63 - ก.ย.64 - - กบท. 
 - สถาบันฯ 

 โครงการอบรมเชิ งปฏิบั ติ การการป้องกัน 
และระงับ อัคคีภั ย เ พ่ือความปลอดภัยของ 
กรมบังคับคด ี

ร้อยละ ของผู้เข้ารับอบรมผ่าน
เกณฑ์การประเมินหลังอบรม  

ร้อยละ 80 ม.ค. - มี.ค. 64 100,000      - กบท. 
     - สถาบันฯ 

3. เสริมสร้างค่านิยม 
และวัฒนธรรมองค์กร 

โครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
 

ร้อยละผู้บริหาร เป็นต้นแบบ 
Role Model ได้ตามเป้าหมาย 

ร้อยละ 70 ต.ค.63 - ก.ย.64 - กบท. 

4. ยกระดับองค์กร    
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

โครงการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร (KM) 
 

ร้อยละของจ านวน Best 
Practice ที่จัดท าและน าไปใช้ 

ร้อยละ 10 ต.ค.63 - ก.ย.64 - กบท. 
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4.3 นิยามความหมายวิสัยทัศน์กรมบังคับคดี 

วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ : บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นน าในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ 

กรมบังคับคดีมุ่งปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีการบังคับใช้กฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างเท่าเทียมกัน ม ีกระบวนงานการบังค ับคดี การบร ิหารจ ัดการที ่ได้
มาตรฐานสากล สร้างการยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากลมีมาตรฐานการให้บริการ ทั้ งในส่วน
ของกระบวนการ ขั ้นตอนการให้บริการ ลักษณะรูปแบบการให้บริการ บุคลิกภาพของผู้ให้บริการ 
สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน สร้างความประทับใจให้กับประชาชน  

 
ความหมายและตัวชี้วัดของวิสัยทัศน์ 

“บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม” หมายถึง ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีการบังคับใช้
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างเท่าเทียม ประชาชนมีส่วนร่วมและเข้าถึงข้อมูลได้ โดยค านึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของผู้มีส่วนได้เสียและเกิดประโยชน์กับประชาชน 
 ตัวชี้วัด 1. จ านวนข้อร้องเรียนในเรื่องความไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใส (เรื่อง) 
   2. คะแนนประเมินความโปร่งใส ITA (ระดับคะแนนดีขึ้น) 
   3. รางวัลที่กรมได้รับจากหน่วยงานภายนอก เช่น รางวัลองค์กรโปร่งใส เป็นต้น 

 “มุ่งสู่องค์กรชั้นน าในระดับสากล” หมายถึง การบังคับคดี รวมถึงระบบงาน กระบวนการ
ท างาน การบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล ครอบคลุมทุกกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน    
ที่ส าคัญ สร้างการยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล 
 ตัวชี้วัด 1. ระดับคะแนน PMQA  
   2. ระดับคะแนนตามตัวชี้วัดของส านักงาน ก.พ.ร.  
   3. รางวัลที่กรมได้รับจากหน่วยงานภายนอก 
   4. ค่าคะแนน DTF หรือการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ ตัวชี้วัดที่ 10 

 “บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” หมายถึง มีมาตรฐานการให้บริการ ทั้งในส่วนของ
กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ลักษณะรูปแบบการให้บริการ บุคลิกภาพของผู้ให้บริการ สามารถ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน สร้างความประทับใจให้กับประชาชน 
 ตัวชี้วัด 1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี  

 

 

 

 

 



แผนปฏิบตัิการและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน (Action plan)                   เล่มที ่1                  

ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน        
(Action plan) 

  แผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน 
(Action plan) เป็นการถ่ายทอดในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมบังคับคดีในหน่วยงานระดับส านัก/กอง    
เพ่ือเป็นกรอบทิศทางให้ภารกิจของกรมบังคับคดีบรรลุผลสัมฤทธิ์  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ผู้รับบริการด้านการบังคับคดี และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
ให้ทันต่อสถานการณ์ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่แท้จริง รวมถึงให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง 
ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action plan) ระดับส านัก/กอง ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการฯ ของกรมบังคับคดี และนโยบายของกรมบังคับคดีให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

  โดยมีหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ (Action plan) ระดับส านัก/กอง จ านวน 124 
หน่วยงาน มีโครงการ/กิจกรรม (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ที่สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาภายใต้
ยุทธศาสตร์ของกรมบังคับคดี 4 เรื่อง จ านวน 764 โครงการ/กิจกรรม สรุปได้ดังนี้ 

แผนปฏิบัติราชการ  
เรื่อง 

จ านวน 
โครงการ/กิจกรรม 

ร้อยละจ านวน 
โครงการทั้งหมด 

เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและ
ยกระดับธรรมาภิบาล 

330 43.19 

ขับเคลื่อนประชารัฐ สู่ความเป็น
เลิศ 

210 27.49 

เสริมสร้างองค์กร Digital 105 13.74 
พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมือ
อาชีพ 

119 15.58 

รวมโครงการ/กิจกรรม 764 100.00 

                 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินการของหน่วยงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย 5 เร่ง ได้แก่ 1. เร่งรัดอนุญาตขาย 2. เร่งรัดประชุม
คณะกรรมการฯ 3. เร่งรัดประกาศขาย 4. เร่งรัดท าบัญชีรับ – จ่าย และ 5. เร่งรัดคดีเสร็จ
ด าเนินการ และนโยบาย 4 เพิ่ม ได้แก่  1. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน                  
2. เพ่ิมกระบวนการท างานท่ีเป็นเลิศ 3. เพ่ิมความโปร่งใสในการด าเนินงาน และ 4. เพิ่มศักยภาพ
ของบุคลากร รายละเอียดของแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน (Action plan)  แต่ละหน่วยงาน ดังนี้      

                        



หน่วยงานส่วนกลาง จ านวน 20 หน่วยงาน ได้แก่

1.  กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
2.  กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมนิราคาทรัพย์
3.  กองบริหารทรัพยากรบุคคล
4.  กองบริหารการคลัง
5.  ส านักงานเลขานุการกรม
6.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7.  กองนโยบายและแผน
8.  กลุ่มตรวจสอบภายใน
9.  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
10. สถาบันการบังคับคดี

11.  กองบังคับคดีล้มละลาย 2
12.  กองบังคับคดีล้มละลาย 3
13.  กองบังคับคดีล้มละลาย 4
14.  กองบังคับคดีล้มละลาย 5
15.  กองบังคับคดีล้มละลาย 6
16.  ส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
17.  ส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
18.  ส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
19.  ส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
20.  ส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5







แผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Action plan) 

หน่วยงาน กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ 

1. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง  เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและยกระดับธรรมาภิบาล 

๑) เป้าหมาย                      

2) ตัวชี้วัด                      

3) ค่าเป้าหมาย                      

4) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  จ านวน       แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

แนวทางการพัฒนา 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

1.เพิ่มคุณค่าการ
ท างานเพื่อพัฒนาสู่
สังคมที่เป็นธรรม 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัด
ประชุม
คณะกรรมการ
ก าหนดราคาทรัพย ์

 

ร้อยละ
ความส าเร็จในการ
จัดประชุม
คณะกรรมการ
ก าหนดราคา
ทรัพย์ได้ตามแผน
ที่ก าหนด 
 

ร้อยละ
80 

- 

การจัดประชุม
คณะกรรมการฯ ใน
ส่วนกลาง เดือนละสอง 
2 ครั้ง รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่
แนบมา 

            

2.พัฒนากฎหมาย 
กฎ ระเบยีบสู่สากล 

โครงการศึกษาวิจยั 
ปรับปรุง กฎหมาย 
กฎ ระเบยีบอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

จ านวนกฎหมาย 
กฎ ระเบยีบ ที่
ได้รับการเสนอ
เพื่อปรับปรุงแก้ไข 

1 ฉบับ -              

3.พัฒนากฎหมาย 
กฎ ระเบยีบสู่สากล 

โครงการการประชุม
เพื่อสร้างความเข้าใจ
และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นการ
ด าเนินการของกรม
บังคับคดีภายใต้

เพื่อเป็นการ
รายงานความ
คืบหน้าการ
ด าเนินการของ
กรมบังคับคดทีี่
เกี่ยวขอ้งกับ

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความเข้าใจถึง
ความส าคัญของ 
รายงานผลการจัด
อันดับฯ 

 253,500 
อยู่ระหว่างการรอฟังผล
รายงานการจัดอันดับฯ 
จากธนาคารโลก 

            

แบบฟอร์มแนบ 1 



2 
 

แนวทางการพัฒนา 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

กรอบการจัดอันดับ
ความยาก-ง่ายในการ
ประกอบธุรกิจ (Ease 
of Doing Business) 

ตัวชี้วัดที่ 9 และ 
10 และเป็นการ
สร้างความเข้าใจ
ต่อแบบสอบถาม 
การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของ
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง รวมถึง
ผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ของธนาคารโลก 
ภายใต้กรอบการ
จัดอันดับความ
ยาก-ง่ายในการ
ประกอบธุรกิจ  
 

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความเข้าใจใน
แบบสอบถามของ
ตัวชี้วัดที่ 9 และ 
10  
 
ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
รับทราบถึง
พัฒนาการด้าน
กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ค าสั่ง 
หรือ การ
บริหารงานของ
กรมบังคับคดี 

 

โครงการการประชุม
ด้านการบังคับคดี
ร่วมกับหนว่ยงานด้าน
การบังคับคดี
ล้มละลายของ
ประเทศสมาชิก
อาเซียนและประเทศ
คู่เจรจา (จีน ญีปุ่่น 
และเกาหลีใต้) 
 
 

เ 

รายละเอียด
ปรากฏตาม
โครงการที่แนบ
มาพร้อมนี ้

จ านวนรายงาน
สรุปผลการ
ประชุม 

1 ฉบับ 966,300 
รายละเอียดปรากฏตาม
โครงการที่แนบมา
พร้อมนี้ 

            



3 
 

แนวทางการพัฒนา 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

 

โครงการพัฒนา   
องค์ความรู้ทาง
วิชาการและการ
แลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ทั้ง
ในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 

จ านวนแนวทาง
การพัฒนา
กระบวนการ
บังคับคดี 

ไม่น้อย
กว่า 1 
เร่ือง 

577,100 

ช าระค่าสมาชิก
เรียบร้อยแล้วส าหรับ 
1. สภาเจ้าพนกังาน
บังคับคดีระหว่าง
ประเทศ (UIHJ) และ
เข้าร่วมการประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี เมื่อ
วันที่ 26 พ.ย.2563 
โดยจัดท าสรุปรายงาน
การประชุมเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 
2. องค์การเจ้า
พนักงานผู้ปฏิบัติงาน
ด้านล้มละลายระหว่าง
ประเทศ (IAIR) และได้
เข้าร่วมการประชุม
ประจ าป ีเมื่อวันที่ 3-6 
พ.ย. 2563  โดยจัดท า
สรุปรายงานการประชุม
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 



4 
 

 

2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง  ขับเคลื่อนประชารัฐ สู่ความเป็นเลิศ 

๑) เป้าหมาย                      

2) ตัวชี้วัด                      

3) ค่าเป้าหมาย                      

4) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  จ านวน       แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

แนวทางการพัฒนา 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

1.สร้างสัมพันธภาพ
ความร่วมมือภาคี
เครือข่ายประชารัฐ 

โครงการบูรณาการ
การท างานและ
เช่ือมโยงข้อมูล 

การลงนามความ
ร่วมมือเพื่อน า
ข้อมูลไปใช้
ประโยชน์      ใน
การพิจารณา
ความสามารถใน
การท านิติกรรม
กับหน่วยงาน
เป็นการพัฒนา
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานให้
เกิดความรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น และถอื
เป็นกระบวนการ    
ส าคัญในการ
ป้องกันการถ่าย
โอนทรัพย์สิน
ของบุคคล
ล้มละลายซ่ึงมี

จ านวน
หน่วยงาน
ที่ท า 
MOU 

5 
หน่วยงาน 

 
การพิจารณาการจัดท า
ร่าง MOU กับ
หน่วยงาน 
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แนวทางการพัฒนา 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

ส่วนช่วยให้
กระบวนการ
รวบรวม
ทรัพย์สินในคดี
ล้มละลายสามารถ
ด าเนินการไปได้
อย่างมี
ประสิทธภิาพยิ่งขึ้น 

2.เพิ่มศักยภาพ
องค์กร 

โครงการ 1 
ส านักงาน 1 
นวัตกรรม  

 

ร้อยละ
นวัตกรรม
ที่สามรถ
ลด
ขั้นตอน
หรือ
ระยะเวลา
การ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 
20 

              

 

 
หมายเหตุ  : จัดท าแผนปฏิบัตริาชการของหน่วยงาน (Action Plan) ตามแบบฟอร์มแนบ 1 และจดัสง่ข้อมูลให้กองนโยบายและแผน ทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-memo) ภายในวันท่ี 1 มีนาคม 2564 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ นางสาววัชรา เข้มแข็ง โทร. 0 2881 4955 ภายใน 1171,1172 

 



แผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Action plan)  
      หน่วยงาน            กองบริหารทรัพยากรบุคคล     
 

1. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง  เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและยกระดับธรรมาภิบาล 

๑) เป้าหมาย  ภาพลักษณ์องค์กรน่าเชื่อถือ โปรง่ใส เป็นธรรม เสมอภาคและทันสมัย                         

2) ตัวชี้วัด ค่าคะแนนประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ปี 2563) จ านวน 1 คะแนน (คะแนน ปี 2563 เทา่กับ 88.51 คะแนน)   

3) ค่าเป้าหมาย  89.51 คะแนน                             

4) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  จ านวน  1     แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

แนวทางการพัฒนา 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

เพิ่มระดับความเชื่อมั่น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อกระบวนการท างาน 

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่
กรมบังคับคดีมี
ความรู้ความเข้าใจ
ประมวลจริยธรรมฯ
และปฏิบัติตามได้ 
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่
กรมบังคับคดีเกิด
ความตระหนักรู้มี
จิตส านึกใน
วัฒนธรรมองค์กร
เกี่ยวกบัคุณธรรม 
จริยธรรม 
3. เพื่อให้กรม
บังคับคดีเป็นองค์กร
บริหารความ
ยุติธรรมด้วย
คุณธรรม หลักธรร
มาภิบาลและกา้ว
ไปสู่องค์กรคุณธรรม
อย่างเป็นรูปธรรม 

ร้อยละของ
เร่ือง
ร้องเรียน
จาก
ประชาชน
เกี่ยวกบั
พฤติกรรม
ในการ
ปฏิบัติงาน
ของ
บุคลากรที่
สอบสวน
แล้วเป็น
จริง จนถึง
มีการ
ลงโทษ 

ลดลงจาก
ปีฐาน 
ร้อยละ 
10 (คิด
ค่าเฉลี่ย 
3 ปี 
ย้อนหลัง) 

- 1. รับเรื่องร้องเรียน 
2. รายงานอธบิดีเพื่อ
ส่งต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งด าเนินการ 
3. สืบสวนข้อเท็จจริง 
4. รายงานข้อเท็จจริง 
5. มีหนังสือแจ้งผู้ร้อง 

            

แบบฟอร์มแนบ 1 
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2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง  ขับเคลือ่นประชารัฐ สู่ความเป็นเลิศ 

๑) เป้าหมาย  เชื่อมโยงบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายประชารัฐ                               

2) ตัวชี้วัด ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการท างานของกรมบังคับคดี               

3) ค่าเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85                   

4) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  จ านวน  3     แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

แนวทางการพัฒนา 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

พัฒนากระบวนการสื่อสาร
และเสริมสร้างการรับรู้
ของประชาชน 

1.โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการติดตาม     
ผลการด าเนินงาน
เครือข่ายบังคับคดี
และวิทยากรตัวคูณ 

1.เพื่อแลก 
เปลี่ยน
ประสบการณ์
การรับทราบ
ปัญหาอุปสรรค
และ
ข้อเสนอแนะเพื่อ
การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนใน
แต่ละพื้นที ่
2. เพื่อติดตาม
ผลการ
ด าเนินงานของ
เครือข่ายบังคับ
คดีและวิทยากร
ตัวคูณ 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ
ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
มีความรู้ 
ความ
เข้าใจใน
แนว
ทางการ
แก้ไข
ปัญหา
อุปสรรค 
และได้
รับทราบ
ข้อเสนอ
แนะ
ต่างๆ 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
80 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร
895,000 
บาท 
 
ใช้ในการ
ด าเนิน
โครงการ
ทั้งสิ้น 
238,019 
บาท 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ด าเนินการจัด
โครงการ 
ประกอบดว้ย ภาคเช้า 
บรรยายภารกจิของ
กรมบังคับคดี  
ภาคบ่าย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและถาม-
ตอบปัญหาการการลง
พื้นที่ปฏิบัติงาน 
3. จัดท าสรุปผลการ
ด าเนินโครงการ 
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แนวทางการพัฒนา 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

พัฒนากระบวนการสื่อสาร
และเสริมสร้างการรับรู้
ของประชาชน 

2.โครงการสร้าง
เครือข่ายบังคับคดี
และวิทยากรตัวคูณ 

1. เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดเครือข่าย
บังคับคดีใน
ระดับชุมชนที่
ด าเนินกิจกรรม
ในรูปแบบต่างๆ 
2. เพื่อให้
เครือข่ายบังคับ
คดีมีบทบาทเป็น
ตัวแทนเจ้า
พนักงานในการ
ช่วยเหลือดูแลให้
ค าแนะน าและ
แก้ปัญหา
เบื้องต้นเกี่ยวกับ
งานบังคับคดี 
3. เพื่อสร้าง
วิทยากรตัวคูณ
ของกรมบังคับ
คดีในการ
เผยแพร่
กฎหมาย
เกี่ยวกบัการ
บังคับคดี 
 
 
 

ร้อยละ
ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ผ่าน
เกณฑ์
การ
ประเมิน 

ร้อยละ 
80 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร
90,000 
บาท 

1.ขออนุมัติโครงการ 
2.ด าเนินการจัด
โครงการเป็นการ
บรรยายให้ความรู้ตาม
หลักสูตรเครือข่าย
บังคับคดีและวิทยากร
ตัวคูณ 
3.จัดท าสรุปผลการ
ด าเนินโครงการ 
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แนวทางการพัฒนา 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

เพิ่มศักยภาพองค์กร 3.โครงการ 1 
ส านักงาน 1 นวัตกรรม 
 “การขอหนังสือรับรอง
ด้วย QR-Code” 
 

1. เพื่อให้
ผู้รับบริการ 
(เจ้าหน้าที่ของ
กรมบังคับคดีทุก
ระดับ)ได้รับ
บริการที่สะดวก 
รวดเร็ว ทุกที่ทุก
เวลา 
2. ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
ของกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
และหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 
3. ลดภาระงาน
ของ
ผู้บังคับบัญชาใน
การเสนอ
ความเห็นหรือ
อนุมัติการขอ
หนังสือรับรอง
ของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 
4. ด าเนินตาม
นโยบายกรม
บังคับคดีในการ
เป็นองค์กรไร้
กระดาษ 

ร้อยละ
นวัตกรรม
ที่สามารถ
ลดขั้นตอน
หรือ
ระยะเวลา
การ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
20 

- กองบริหารทรัพยากร
บุคคลได้เผยแพร่ช่อง
ทาการขอหนังสือ
รับรองทาง QR-Code 
ในเว็บไซต์ของกอง 
และแจ้งให้หนว่ยงาน
ของกรมบังคับคดี
ทราบทางเว็บไซต์กรม
บังคับคดี 
(อินทราเน็ต) ซ่ึงใน
การด าเนินการ
ดังกล่าวผู้ขอรับบริการ
จะได้รับหนังสือรับรอง
ได้ภายใน 3 วัน
เท่านั้น 
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3. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง  เสริมสร้างองค์กร Digital 

๑) เป้าหมาย   องค์กรมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และนวัตกรรมที่ทันสมัย                   

2) ตัวชี้วัด ร้อยละความส าเรจ็ของการน าระบบสารสนเทศไปใช้ได้ตามแผน                                                                                                   

3) ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 100                                        

4) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  จ านวน  1    แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

โครงการ LED 
4.0 

โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านทักษะ
ด้านดิจิทัล 

เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับ
ข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐในการระบุทักษะ
ด้านดิจิทัลที่ควรพัฒนา 
รวมทั้งเพื่อให้ส่วน
ราชการและหน่วยงาน
ของรัฐมีข้อมูลทักษะด้าน
ดิจิทัล                  
เพื่อวางแผนการพัฒนา
ด้านดิจิทัลของบุคลากร
ในสังกัดอย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากร
ผ่านการ
ประเมิน
สมรรถนะ
ทักษะด้าน
ดิจิทัล 

ร้อยละ 
30 

- 1.ขออนุมัติโครงการ 
2.ด าเนินการจัด
โครงการเป็นการ
ทดสอบทักษะด้าน
ดิจิทัลของบุคลากร
กรมบังคับคดี 
3.จัดท าสรุปผลการ
ส ารวจทักษะ 
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4. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง  พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 

๑) เป้าหมาย   ยกระดับสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ                    

3) ตัวชี้วัด ร้อยละบคุลากรที่มีผลประเมิน Core Competency (CC) ความสามารถหลักขององค์กรได้ตามระดบัท่ีคาดหวัง                     

3) ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 50                   

4) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  จ านวน  15    แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ยกระดับขีด
ความสามารถ
บุคลากร 

1. โครงการพัฒนา
ระบบ Career 
Path & Career 
Development 
Plan 

1. เพื่อจัดท าแผนเส้นทาง
ความก้าวหนา้ในสายอาชีพ 
(Career Planning) ของกรม
บังคับคดี 
2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
วางแผนพัฒนาความกา้วหนา้
ในสายอาชพี (Career 
Development Plan) 
3. เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
การก าหนดความก้าวหน้าใน
สายอาชพีให้กับผูป้ฏิบัติงาน 

ร้อยละของ
จ านวน
บุคลากรที่มี
ผลการ
ประเมิน
สมรรถนะ
หลักองค์กร
ได้ตาม
ระดับที่
คาดหวัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
50 

- 1. ศึกษาโครงสร้าง
องค์กร/ต าแหน่งงาน 
2. การวิเคราะห์งาน 
3. การจัดกลุ่มงาน 
4. การจัดท า 
Career Model/
เกณฑ์ต่างๆ 
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แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ยกระดับขีด
ความสามารถ
บุคลากร 

2. โครงการพัฒนา
บุคลากรที่มี
สมรรถนะสูง 
(High Potential 
Staff) : Talent 
Management 
for Successor) 
“โครงการวาง
แผนการสืบทอด 
และทดแทน
ต าแหน่งงานที่
ส าคัญขององค์กร” 

1. เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ที่
มีศักยภาพด ารงต าแหน่ง
ทดแทนต าแหน่งงานที่ส าคัญ
ขององค์กรได้อย่างทันท่วงที 
2. เพื่อลดความเส่ียงต่อการ
ขาดแคลนบุคลากรที่ด ารง
ต าแหน่งงานที่ส าคัญของ
องค์กรในอันที่จะส่งเสริมและ
สนับสนุนให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างราบรื่น 
3. เพื่อพัฒนาผู้น าในองค์กร
ให้มีคุณลักษณะสอดคล้อง
กับทิศทางความคาดหวังและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 
4. เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ที่
มีศักยภาพให้พร้อมด ารง
ต าแหน่งงานที่สูงขึ้น 
 
 
 

การพัฒนา
บุคลากร
High 
Potential 
ได้ตาม
เป้าหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
50 

- 1. ก าหนดหลกัการ 
วิธีการ และขั้นตอน
การสรรหา และ
คัดเลือกผู้สืบทอด 
และทดแทนต าแหน่ง
งานที่ส าคัญของ
องค์กร 
2. พัฒนาเครื่องมือ
การคัดกรองและ
แบบฟอร์มการ
วางแผนพัฒนาผู้สืบ
ทอดต าแหน่ง
รายบุคคล 
3. ก าหนดหลกัการ 
วิธีการ และขั้นตอน
การจัดท าเส้นทาง
การพัฒนาภาวะผู้น า 
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แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ยกระดับขีด
ความสามารถ
บุคลากร 

3. โครงการอบรม
หลักสูตรปฐมนิเทศ
บุคลากรกรมบังคับ
คด ี

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาท 
ภารกิจ อ านาจหนา้ที่ของ
กรมบังคับคดี แนวทาง
และวิธกีาร รวมทั้งทักษะ
ต่างๆ ในการปฏบิัติงาน 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเข้าใจค่านยิมร่วม
ขององค์กรในอันที่จะ
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรม
องค์กร 
3. เพื่อให้ความความรู้ 
เกี่ยวกบัสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ศาสตร์
พระราชา จิตอาสา และ
ระเบียบวินยัเพื่อ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้
บุคลากรมีความเสียสละ 
รักสามัคคี มีระเบียบวินยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ
ของผู้เข้า
รับการ
อบรม
ผ่าน
เกณฑ์
การ
ประเมิน 

ร้อยละ 
80 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร 
652,000 
บาท  
 
ใช้ในการ
ด าเนิน
โครงการ
ทั้งสิ้น 
614,730
บาท 
 

1. กิจกรรมสัมพันธ ์
2. การบรรยายให้
ความรู้ อภิปราย 
ซักถามปัญหา ตอบ
ข้อซักถาม และฝึก
ปฏิบัติ  
3. จัดท าสรุปผล
การด าเนินโครงการ 
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แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ยกระดับขีด
ความสามารถ
บุคลากร 

4. โครงการอบรม
หลักสูตรวิชาชีพการ
บังคับคดีแพ่งและ
ล้มละลายระดับต้น 

เพื่อให้นิติกรที่ปฏิบัติงาน
ในฐานะเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ตาม
พระราชบัญญัติล้มละลาย               
และเจ้าพนกังานบังคับคดี
ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง 
ปฏิบัติงานในภารกิจด้าน
การบังคับคดีล้มละลาย
และการบังคับคดีแพ่ง ให้
เป็นไปตามค าสั่งศาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ
ของ
ผู้เข้าร่วม
อบรมมี
ความรู้
ความ
เข้าใจ
ผ่าน
เกณฑ์
การ
ประเมิน 

ร้อยละ 
80 

1,338,000 
บาท 

(อยู่ระหว่าง
ให้ น.ย. 

ตรวจสอบ
ความ

เหมาะสม
ของ

โครงการ) 

1. การบรรยายให้
ความรู้ วิชาการ
บังคับคดีแพ่ง 1 – 6, 
การบังคับคดี
ล้มละลาย 1 – 7,   
การฟื้นฟกูิจการของ
ลูกหนี้, การวางทรัพย ์
2. การศึกษาดูงาน 
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แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ยกระดับขีด
ความสามารถ
บุคลากร 

5. โครงการอบรม
หลักสูตรวิชาชีการ
บังคับคดีแพ่งและ
ล้มละลาย
ระดับกลาง 

1. เพื่อปรับบทบาทและ
รูปแบบการใหบ้ริการ 
(Business Model) ของ
กรมบังคับคดีจาก
ผู้ปฏิบัติงาน (Operator) 
เป็นผู้ก ากับดูแล 
(Regulator) ให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีและเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย ์มี
ความเป็น มืออาชีพมี
มาตรฐานจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ส่งผลต่อความ
เช่ือมั่นของผู้รับบริการ  
2. เพื่อรองรับหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษและ
ยกระดับความสามารถใน
การแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ
ของ
ผู้เข้าร่วม
การ
อบรมมี
ความรู้
ความ
เข้าใจ
ผ่าน
เกณฑ์
การ
ประเมิน
ผล 

ร้อยละ 
80 

510,000 
บาท 

(อยู่ระหว่าง
ให้ น.ย. 

ตรวจสอบ
ความ

เหมาะสม
ของ

โครงการ) 

1. การบรรยาย 
อภิปราย ซักถาม
ปัญหา ตอบข้อ
ซักถาม                                
และการฝึกปฏิบัติ
ด้านการบังคับคดี
แพ่ง 
2. การบรรยาย 
อภิปราย ซักถาม
ปัญหา ตอบข้อ
ซักถาม                      
และการฝึกปฏิบัติ
ด้านการบังคับคดี
ล้มละลาย 
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แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ยกระดับขีด
ความสามารถ
บุคลากร 

6. โครงการอบรม
หลักสูตรบริหาร
และก ากับส านวน
คด ี

1. เพื่อปรับบทบาทและ
รูปแบบการใหบ้ริการ 
(Business Model) ของ
กรมบังคับคดีจาก
ผู้ปฏิบัติงาน (Operator) 
เป็นผู้ก ากับดูแล 
(Regulator) 
2. เพื่อบริหารงานเชิงรุก 
มุ่งเน้นระบบการ
บริหารงานแนวใหม่ให้มี
ความยืดหยุ่นและคล่องตัว 
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน ส่งผล
ให้การบริหารจัดการ
ภาครัฐและการติดตาม
ตรวจสอบเกิดความ
โปร่งใสและปราศจาก
ทุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม รักษาวินยัและ
ธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ
ของ
ผู้เข้าร่วม
การ
อบรมมี
ความรู้
ความ
เข้าใจ
ผ่าน
เกณฑ์
การ
ประเมิน
ผล 

ร้อยละ 
80 

255,000 
บาท 

(อยู่ระหว่าง
ให้ น.ย. 

ตรวจสอบ
ความ

เหมาะสม
ของ

โครงการ) 

การบรรยาย 
อภิปราย ซักถาม
ปัญหา ตอบข้อ
ซักถาม และการฝึก
ปฏิบัติ โดยวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
และภายนอกกรม
บังคับคดี 
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แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ยกระดับขีด
ความสามารถ
บุคลากร 

7. โครงการอบรม
หลักสูตรพนักงาน
สอบสวนคดีอาญา
ตามกฏหมาย
ล้มละลาย 

1. เพื่อให้เจ้าพนกังาน
พิทักษ์ทรัพย์ได้พัฒนา
ความรู ้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานด้านการ
สอบสวนบุคคลที่กระท า
ความผิดอาญาเกี่ยวกับ
ล้มละลาย  
2. เพื่อให้เจ้าพนกังาน
พิทักษ์ทรัพย์ได้เรียนรู้
ทักษะและเทคนิคการ
สอบสวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ
ของ
ผู้เข้าร่วม
การ
อบรมมี
ความรู้
ความ
เข้าใจ
ผ่าน
เกณฑ์
การ
ประเมิน
ผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
80 

219,000
บาท 

(อยู่ระหว่าง
ให้ น.ย. 

ตรวจสอบ
ความ

เหมาะสม
ของ

โครงการ) 

1. ความรู้ทฤษฎ ี
2. ความรู้ภาคปฏิบัต ิ
(Case study) 
3.ศึกษาดูงาน 
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แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ยกระดับขีด
ความสามารถ
บุคลากร 

8. โครงการพัฒนา
และฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การปฏิบัติงาน 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการ
ปฏิบัติงาน ด้านทกัษะการ
ฟัง การพูด การอา่น การ
เขียนในการติดต่อสื่อสาร
เพื่อเผยแพร่ข้อมูล กับชาว
ต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถใชภ้า
อังกฤษให้บุคลากรกรม
บังคับคดีให้มีความมั่นใจ
ในตนเอง 
 
 
 
 
 

ร้อยละ
ของการ
เข้า
อบรมไม่
ต่ ากวา่
กว่าของ
ชั่วโมง
การ
อบรม 

ร้อยละ 
80 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร 
158,000 
บาท 

1.ขออนุมัติโครงการ 
2.ด าเนินการจัด
โครงการเป็นการ
เรียนการสอนจ านวน 
30 ชั่วโมง  
3.จัดท าสรุปผลการ
ด าเนินโครงการ 
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แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ยกระดับขีด
ความสามารถ
บุคลากร 

9. โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร
การพัฒนาและเพิ่ม
ทักษะบุคลากรดา้น
การด าเนินการทาง
วินัย 

1. เพื่อให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านวินยั 
อุทธรณ์ร้องทุกข์มีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานทางวินัยอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความ
เป็นธรรม 
2. เพื่อให้บุคลากรผู้ได้รับ
การแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยมีความรู้ความ
เข้าใจในการสืบสวนและ
ประเด็นการพิจารณาให้
เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวขอ้ง 
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและ
วิธีปฏิบัติในการสืบสวน
พิจารณาโทษทางวินัยได้
อย่างถูกตอ้ง ยุติธรรม และ
มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ
ของผู้เข้า
รับการ
อบรม
ผ่าน
เกณฑ์
การ
ประเมิน
หลัง
อบรม 

ร้อยละ 
80 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร
531,800 
บาท 

1.ขออนุมัติโครงการ 
2.ด าเนินการจัด
โครงการเป็นการ
บรรยาย อภปิราย 
ซักถามปัญหา และ
การฝึกปฏิบัต ิ
3.จัดท าสรุปผลการ
ด าเนินโครงการ 
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แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

สร้างแรงจูงใจ
และความผูกพัน
ของบุคลากร 

10. โครงการ
เสริมสร้างความ
ผูกพันและความ
ผาสุกขององค์กร  
**การส ารวจความ
พึงพอใจและความ
ผูกพันของบุคลากร
กรมบังคับคดี 

เพื่อประเมินความพึง
พอใจและความผูกพัน
ของบุคลากรกรมบังคับ
คดีอย่างเป็นระบบ โดย
น าผลที่ได้มาวิเคราะห์
และจัดทะแผนการ
เสริมสร้างความผาสุก
และวามผกูพันของ
บุคลากรกรมบังคับคดี 
เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ
ความพึง
พอใจและ
ความ
ผูกพัน
ของ
บุคลากร 

ร้อยละ 
65 

- 1. ออกแบบส ารวจ
ความพึงพอใจและ
ความผูกพัน 
2. ขออนุมัติให้
บุคลากรกรมบังคับ
คดีตอบแบบส ารวจ 
3. ด าเนินแจ้งเวียน
ให้บุคลากรตอบแบบ
ส ารวจตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 
4. วิเคราะห์และ
สรุปผลแบบส ารวจ 
5. เสนอผลการ
ส ารวจ 
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แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

สร้างแรงจูงใจ
และความผูกพัน
ของบุคลากร 

11. โครงการ
เสริมสร้างความ
ผูกพันและความ
ผาสุกขององค์กร 
“โครงการบังคับคดี
น าความรู้สู่
ภูมิภาค” 
 

1. เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ให้ค าแนะน า
การบริหารงานเกีย่วกับ
หลักเกณฑ์และแนว
ทางการปฏิบัติงานที่
ถูกต้องตามระเบียบ 
2. เสริมสร้างแรงจูงใจ
ให้กับบุคลากรในการ
ปรับปรุงกระบวนการ
ท างานให้ถูกต้องตาม
มาตรฐาน น าไปสู่การ
พัฒนาระบบงานอย่างมือ
อาช ี
3. เพื่อรับทราบปัญหา
และข้อค าถามที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานน าไปสู่การ
หาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาและตอบค าถาม 

ร้อยละ
ความพึง
พอใจและ
ความ
ผูกพัน
ของ
บุคลากร 

ร้อยละ 
80 

4,093,650 
บาท 

 

1. อนุมัติโครงการ 
2. ด าเนินการจัด
โครงการบรรยาย 
อภิปราย ซักถาม
ปัญหา ตอบข้อ
ซักถาม จ านวน 9 
ครั้ง 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

สร้างแรงจูงใจ
และความผูกพัน
ของบุคลากร 

12. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเพื่อความ
ปลอดภัยของกรม
บังคับคดี 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมทราบหนา้ที่ที่
ต้องปฏิบัติในกรณีเกิด
เพลิงไหม้ รู้จักป้องกัน
และระงับเหตุจนเกิด
ทักษะและความช านาญ 
สามารถดูแลระบบ
ป้องกันและระงับอัคคีภยั
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเกิดความคุ้นเคย
กับลักษณะโครงสร้าง
อาคารและระบบระงับ
เหตุ และมีความมั่นใจใน
เร่ืองความปลอดภัยใน
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
3. เพื่อลดความสูญเสีย
และป้องกันความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินจาก
อัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ใน
กรมบังคับคดี 
 
 

ร้อยละ
ของผู้เข้า
รับการ
อบรมผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน
หลังการ
อบรม 

ร้อยละ 
80 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร 

100,000 
บาท 

1. ขออนุมัติ
โครงการ 
2. จัดประชุม
คณะกรรมการรักษา
ความปลอดภยักรม
บังคับคดี 
3. จัดฝึกอบรม
ภาคทฤษฎแีละ
ภาคปฏิบัต ิ
4. รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 
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แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

สร้างแรงจูงใจ
และความผูกพัน
ของบุคลากร 

13. โครงการ
คุณภาพชีวิตและ
ความสมดุลระหวา่ง
ชีวิตกับการท างาน 
กิจกรรมศิลปะวาด
ภาพและกิจกรรม
ศิลปะการ
เคลื่อนไหวแบบ
สากล 
 

1. เพื่อให้บุคลากรมี
สุขภาพร่างกายและจิตใจ
ที่ดีและช่วยผอ่นคลาย
ความตึงเครียดจากการ
ท างาน 
2. เพื่อให้บุคลากรกรม
บังคับคดีมีความพึงพอใจ
ต่อสภาพแวดล้อมการ
ท างาน 
3. เพื่อให้บุคลากรกรม
บังคับคดีสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การด าเนินชีวิต ทัศนคติ
ระหว่างบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน สังคม ให้เป็นไป
ด้วยวธิีการเรียนรู้ซ่ึงกัน
และกัน 
 
 
 
 
 

ร้อยละ
ความพึง
พอใจต่อ
กิจกรรม 

ร้อยละ 
80 

102,875 
บาท 

(อยู่ระหว่าง 
น.ย. 

ตรวจสอบ
ความ

เหมาะสม
ของ

โครงการ) 

1. ขออนุมัติ
โครงการ 
2. ประชาสัมพันธ ์
และรับสมัคร
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
3. ด าเนินการจัด
โครงการ 
4. รายงานสรุปผล
การด าเนินโครงการ 
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แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

เสริมสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรม
องค์กร 

14. โครงการ
เสริมสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรม
องค์กร 

1. การร่วมมืองดการให้
ของขวัญในเทศกาลปีใหม ่
เพื่อป้องกันการแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ 
ตลอดจนการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
เป็นการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ของกรมบังคับคดี อีกทั้ง
ไม่ให้เป็นการสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายอันเกินความ
จ าเป็น 
 
2. การแต่งกายของ
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคด ี
เพื่อให้การแต่งกายของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของกรมบังคับคดีทุก
ระดับต าแหน่งเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 
 
 
 
 

ร้อยละ
ผู้บริหาร
เป็น
ต้นแบบ 
Role 
Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
70 

- ประชาสัมพันธโ์ดย
การติดหนังสือขอ
ความร่วมมือผู้ติดต่อ
ราชการกรมบังคับ
คดีทุกท่านงดให้
ของขวัญในเทศกาล
ปีใหม่ บริเวณกรม
บังคับคดี เช่น ใน
ลิฟต์ 
 
 
 
 
แจ้งเวียนเร่ืองการ
แต่งกายโดยได้รับ
ความเห็นชอบจาก
อธิบดีกรมบังคับคดี
ให้หน่วยงานทั้ง
ส่วนกลางและสว่น
ภูมิภาคทราบ และ
ถือปฏิบัติให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน 
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แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ยกระดับองค์กรสู่
องค์กรแห่งการ
เรียนรู ้

15. โครงการ
บริหารจัดการ
ความรู้ในองค์กร 
(KM) 

เพื่อน าองค์ความรู้ (KM) 
ไปสู่แนวการปฏิบัติที่ดี 
(Best Practic) เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรกรมบังคับ
คด ี

ร้อยละ
ของ
จ านวน 
Best 
Practice 
ที่จัดท า
และ
น าไปใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
10 

- 1. ขออนุมัติเพื่อให้ 
กอง/ส านัก สังกัด
ส่วนกลางและสว่น
ภูมิภาคจัดท า KM 
2. แจ้งให้กอง/ส านัก 
สังกัดส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคจัดท า 
KM ส านักงานละ 1 
เร่ือง พร้อมจัดส่งให้ 
กบท. ภายในก าหนด 
3. จัดตั้งคณะท างาน
เพื่อคัดเลือก Best 
Practice 
4. ด าเนินการ
คัดเลือก Best 
Practice ของ
หน่วยงาน จ านวน 
10 เร่ือง 
5. เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ ์

            

 

หมายเหตุ  : จัดท าแผนปฏิบัตริาชการของหน่วยงาน (Action Plan) ตามแบบฟอร์มแนบ 1 และจดัสง่ข้อมูลให้กองนโยบายและแผน ทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-memo) ภายในวันท่ี 1 มีนาคม 2564 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ นางสาววัชรา เข้มแข็ง โทร. 0 2881 4955 ภายใน 1171,1172 

 





แผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Action plan)  

      หน่วยงาน    ส านักงานเลขานุการกรม      
 

1. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง  เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและยกระดับธรรมาภิบาล 

๑) เป้าหมาย  ภาพลักษณ์องค์กรน่าเชื่อถือ โปรง่ใส เป็นธรรม เสมอภาคและทันสมัย                         

2) ตัวชี้วัด ค่าคะแนนประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ปี 2563) จ านวน 1 คะแนน (คะแนน ปี 2563 เทา่กับ 88.51 คะแนน)   

3) ค่าเป้าหมาย  89.51 คะแนน                             

4) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  จ านวน  1     แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

แนวทางการพัฒนา 
แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

เพิ่มระดับความเชื่อมั่น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อกระบวนการท างาน 

โครงการสร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์เป็น
ภาษาตา่งประเทศ 

1. เพื่อให้ประชาชน
รับรู้ เข้าใจกฎหมาย
ด้ านการบั งคับคดี  
แ ล ะ ภ า รกิ จ ข อ ง    
กรมบังคับคดี  
2 .  เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม
ภาพลักษณ์ ทัศนคติ
ที่ดี และความเชื่อมั่น
ของผู้รับบริการต่อ
กรมบังคับคด ี
 

จ านวนสื่อ
ประชาสัม
พันธ์เป็น
ภาษาตา่ง
ประเทศที่
สื่อสารสู่
ภายนอก
องค์กร 

จ านวน 2 
เร่ือง 

- 1. ขออนุมัติโครงการ  
2. วางแผนผลิตสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ 
3. ขออนุมัติและผลิต
สื่อประชาสัมพันธ์ 
4. เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสั มพั นธ์ ผ่ าน
ช่องทางต่าง ๆ ทั้งทาง
สื่ อออนไลน์ และสื่ อ
ออฟไลน ์
5. สรุปผลการด าเนิน
โครงการ 

            

 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มแนบ 1 
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2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง  ขับเคลือ่นประชารัฐ สู่ความเป็นเลิศ 

๑) เป้าหมาย  เชื่อมโยงบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายประชารัฐ                               

2) ตัวชี้วัด ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการท างานของกรมบังคับคดี               

3) ค่าเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85                   

4) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  จ านวน  3     แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

แนวทางการพัฒนา 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าห
มาย 

งบประมา
ณ 

(บาท) 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

พัฒนากระบวนการสื่อสาร
และเสริมสร้างการรับรู้
ของประชาชน 

1.โครงการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เผยแพร่ภารกิจด้าน
การบังคับคดี 

1 .  เ พื่ อ ใ ห้
ประชาชนรั บรู้  
เข้ าใจกฎหมาย
ด้านการบังคับคดี 
ช่ อ ง ท า ง แ ล ะ
นวั ตกรรมการ
ให้ บ ริ ก า รทา ง
อิ เล็ กทรอนิ กส์
ของกรมบังคับคดี  
2. เพื่อส่ งเสริ ม
ภ า พ ลั ก ษ ณ์  
ทัศนคติที่ดี และ
ความเชื่อมั่นของ
ผู้ รั บบริ การต่ อ
กรมบังคับคด ี
 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ความส าเร็ จใน
ก า ร ผ ลิ ต สื่ อ
ประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
เกี่ยวกับบทบาท
ภารกิจของกรม
บั ง คั บ ค ดี แ ล
ก ฎ ห ม า ย ที่
เกี่ยวข้องกับการ
บังคับคดีเป็นไป
ต า ม แ ผ น ที่
ก าหนด 
 
 

ร้อย
ละ 
100 

งบประมาณ
ที่ ไ ด้ รั บ
จั ด ส ร ร
786,000 
บาท 
 
 

1. ข อ อ นุ มั ติ
โครงการ  
2. วางแผนผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
3.ขออนุมั ติ แ ละ
ผ ลิ ต สื่ อ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  
ได้แก่ 
-  จั ดนิทรรศการ
เ ผ ย แ พ ร่ ภ า ร กิ จ   
กรมบังคับคด ี
- ผลิตวีดิทัศน์ 
-  ประชาสัมพันธ์
ผ่ า น ท า ง สื่ อ
ออนไลน ์
- ผลิตเอกสารและ
ป้ายประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบอื่น ๆ 
4 . เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ทั้ง
ท า งสื่ อ ออน ไลน์
และสื่อออฟไลน์ 
5 . ส รุ ป ผ ล ก า ร
ด าเนินโครงการ 
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แนวทางการพัฒนา 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าห
มาย 

งบประมา
ณ 

(บาท) 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

พัฒนากระบวนการสื่อสาร
และเสริมสร้างการรับรู้
ของประชาชน 

2.โครงการเสริมสร้าง 
LED Brand 
Ambassador 

1 .  เ พื่ อ ส ร้ า ง
บุ ค ล า ก ร ที่
สามารถสื่ อสาร
ประชาสั มพันธ์
ข้ อ มู ล ข อ ง
หน่วยงานได้อย่าง
ถูกต้องและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
2.  เพื่ อพั ฒนา
บุ ค ล า ก ร ข อ ง
หน่ วยงานให้ มี
ความพร้อมในการ
ให้บริการด้านการ
ประชาสั มพันธ์
หน่วยงาน 
 
 

จ านวน LED 
Brand 
Ambassador 

40 
คน 

- 1. ข อ อ นุ มั ติ
โครงการ 
2. ด าเนินการจัด
โครงการเป็นการ
บรรยายให้ความรู้
และฝึกปฏิบัติ 
3 .จัดท าสรุปผล
ก า ร ด า เ นิ น
โครงการ 

            

เพิ่มศักยภาพองค์กร 3 .  โ ค ร ง ก า ร  1 
ส า นั ก ง า น  1 
นวัตกรรม 
 “การประชาสัมพันธ์
ผ่าน e-book” 
 

1. เ พื่ อ ล ด
ปริ มาณต้ นทุ น
ก า ร ผ ลิ ต สื่ อ
สิ่งพิมพ์ 
2 .  เ พื่ อ ใ ห้
ประชาชนสามารถ
พ ก พ า สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ใน
รู ป แ บ บ สื่ อ
สิ่งพิมพ์ได้สะดวก 
และ/หรือสามารถ
บั น ทึ ก เ ป็ น
ภาพถ่ายไว้ใช้ใน
ยามจ าเป็น  

ร้อยละ
นวัตกรรมที่
สามารถลด
ขั้นตอนหรือ
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อย
ละ 
20 

- 1. รวบรวมคู่มือที่
จ า เ ป็ น ส า ห รั บ
ประชาชน 
2. ค านวณปริมาณ    
ที่จ าเป็นต้องใช ้
3. จัดจ้ า งบริษัท
ออกแบบและผลิต 

 
 
 

           

 



แผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Action plan)  

       หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3. แผนปฏิบัติราชการ เร่ือง  แผนปฏิบัติราชการ เร่ือง  เสริมสร้างองค์กร Digital 

๑) เป้าหมาย                      

2) ตัวชี้วัด                      

3) ค่าเป้าหมาย                      

4) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  จำนวน       แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ตัวชี้วดั 
ค่า

เป้าหมาย 

งบปร
ะมาณ 
(บาท) 

ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการดำเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

โครงการ LED 4.0 
โครงการความมั่นคง
ปลอดภยัทางสารสนเทศ 

เพื่อระบบงาน
สารสนเทศ
ให้บริการตาม
มาตรฐานสากล 
SLA 

ร้อยละ SLA ใน
การใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ใน
การใช้งานของ
กรมบังคับคด ี

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 
99.50 

- 
จัดเก็บปัญหา
ระบบคอมพิวเตอร์
ของกรมบังคับคด ี

            

 
โครงการพัฒนานวัตกรรม
การให้บริการดา้นการ
บังคับคด ี

เพื่อให้มีบริการ
ต่างๆ ดา้นการ
บังคับคด ี

จำนวน
กระบวนการ
ให้บริการด้าน
การบังคับคดี
ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

2 ระบบ - 
พัฒนาระบบ e-
Filing สำหรับ
สำนวนอายัดใหม ่

            

     - 

การจ่ายเงินให้
คู่ความทาง 
Corporate 
Online 

            

หมายเหตุ  : จัดทำแผนปฏิบัตริาชการของหน่วยงาน (Action Plan) ตามแบบฟอร์มแนบ 1 และจัดสง่ข้อมูลให้กองนโยบายและแผน ทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-memo) ภายในวันท่ี 1 มีนาคม 2564 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ นางสาววัชรา เข้มแข็ง โทร. 0 2881 4955 ภายใน 1171,1172 

แบบฟอร์มแนบ 1 



แผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Action plan)  

       หน่วยงาน     กองนโยบายและแผน    

2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง  ขับเคลือ่นประชารัฐ สู่ความเป็นเลิศ 

๑) เป้าหมาย  กรมบังคับคดีมีแผนปฏิบตัิราชการ ระดับส านัก/กอง            

2) ตัวชี้วัด  จ านวนหน่วยงานมีแผนปฏิบัตริาชการ ระดบัส านัก/กอง             

3) ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยงาน               

4) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  จ านวน  1     แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

พัฒนากระบวนการ
สื่อสารและ
เสริมสร้างการรับรู้
ของประชาชน 

โครงการถ่ายทอด
แผนปฏิบัติราชการ
รายปี (พ.ศ. 2564) 
ของกรมบังคับคด ี
ไปสู่การปฏิบัติ  

1. เพื่ อ ให้ เจ้ าหน้ าที่
รั บ ผิ ด ช อ บ จั ด ท า
โครงการต่ า งๆ ผู้ ที่ มี
หน้าที่ตรวจสอบและ
ประเมินผล ผู้ที่มีหน้าที่
ปรับปรุงมาตรฐานของ
องค์กร มีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิ บั ติ ก า ร
อย่างถ่องแท้ 
2. เพื่อให้หน่วยงานใน
สังกัดกรมบังคับคดีได้
รับทราบและเข้าใจทิศ
ทางการด าเนินการไปใน
ทิศทางเดียวกันเพื่อให้
การขับเคลื่อนแผนให้
บ ร ร ลุ เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์  

จ า น ว น
หน่วยงานที่มี
แผนปฏิบัติ
ราชการ ระดับ
ส านัก/กอง  

ไม่ 
น้อยกว่า 

60 
หน่วยงาน 

- 1. ขออนุมัติประกาศใช้
แผนปฏิบัติราชการรายปี 
(พ.ศ. 2564) ของกรม
บังคับคด ี
2. แจ้งเวียนแผนปฏิบัติ
ราชการรายปี (พ.ศ. 2564) 
ของกรมบังคับคดี 
ให้ หน่ วยงานในสั งกัด 
กรมบังคับคด ี
3. จั ดท าแบบฟอร์ ม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร 
แ ล ะ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
(Action plan) 
4. รวบรวม/ตรวจสอบ
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร 
แ ล ะ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย

            

แบบฟอร์มแนบ 1 



2 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

ตลอดจนเป็นการสร้าง
องค์ความรู้ ให้ กับผู้ ที่
เกี่ยวข้อง  
3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิด
ความรู้สึกการมีส่วนร่วม
และพร้อมรับผิดชอบใน
การแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
4. เพื่อให้หน่วยงานมี
ก ร อ บ ทิ ศ ท า ง ก า ร
ขับเคลื่อนภารกิจของ
ห น่ ว ย ง า น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพและบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

งบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
( Action plan) ข อ ง
หน่วยงาน 
5. สรุปผลการจัดท า
เล่มแผนปฏิบัติการฯ 
เพื่ อเสนอต่อผู้ บริหาร 
กรมบังคับคด ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



3 
 

4. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง  พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 
๑) เป้าหมาย  ยกระดับสมรรถนะของบุคลากรกองนโยบายและแผน                
2) ตัวชี้วัด ร้อยละความส าเรจ็ของการน าข้อมูลไปใช้ในการปฏิบัติงานมีความถกูต้อง รวดเร็ว              
3) ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80                     
4) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  จ านวน   2    แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหม
าย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

ยกระดับขีด
ความสามารถ
บุคลากร 

อบรมเชิงปฏิบัติการดา้น
การติดต่อประสานงาน
และการท างานเป็นทีม
แก่บุคลากรกลุ่มงาน
ติดตามและประเมินผล 

เพื่อให้บุคลากรกลุ่ม
งานติดตามและ
ประเมินผล มีความรู้
ความเข้าใจด้านการ
ติดต่อประสานงาน
และน าความรู้มาพัฒนา
และประยกุต์ใช้ใน
การท างานด้านการ
ติดตามและประเมนิผล 

ร้อยละ
ข้อมูลที่มี
ความ
ถูกต้อง 
รวดเร็ว  
สามารถส่ง
งานได้ทัน
ก าหนด 

ร้อยละ 
80 

- เชิญวิทยากรผู้มี
ทักษะความรู้
ความสามารถ 
บรรยายให้ความรู้
พร้อมฝึกปฏบิัติการ
แก่เจ้าหนา้ที่กลุ่มงาน
ติดตามและ
ประเมินผลทุกคน 

            

 โครงการจัดท าคู่มือการ
รับ-ส่ง งานทางระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์ 

เพื่อให้บุคลากรฝ่าย
บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ได้
ถูกต้องตามขั้นตอน
ของระบบงานธุรการ
กองนโยบายและแผน 

ร้อยละ 
ธุรการ
ปฏิบัติงาน
ถูกต้องตาม
ขั้นตอน 

ร้อยละ 
80 

- 1. ศึกษาระบบขัน้ตอน
การรับ-ส่งหนังสือ
งานทางระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
2. จัดท าคู่มือหนังสือ
การรับ-ส่งหนังสือ
งานทางระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
3. เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่
ธุรการกองนโยบาย
และแผนน าคู่มือไปใช้
ในการปฏิบัติงาน 

            

 



แผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Action plan)  

       หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน  

1. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง  เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและยกระดับธรรมาภิบาล 

๑) เป้าหมาย  ตรวจสอบงานด้านการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุฯ ของหน่วยงานกรมบังคับคดี ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี พ.ศ. 2564       

2) ตัวชี้วัด จ านวนหน่วยรับตรวจ                  

3) ค่าเป้าหมาย 50 หน่วยรับตรวจ                  

4) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  จ ำนวน   1    แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
 

แนวทางการพัฒนา 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ(จ านวนหน่วยรับตรวจ) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

เพื่อให้หน่วยในสังกัดกรม
บังคับคดีปฏิบัติงำนงำน
ด้ำนกำรเงิน  กำรบัญชี 
กำรงบประมำณ กำรพัสดุ 
และอื่ น  ๆ เป็นไปด้ วย
ค ว ำ ม ถู ก ต้ อ ง   ต ำ ม
ก ฎ ห ม ำ ย  ร ะ เ บี ย บ 
ข้ อ บั ง คั บ  ค ำ สั่ ง  แ ล ะ
นโยบำยที่ก ำหนด 

ตรวจสอบงำนด้ำน
กำรเ งิน  กำรบัญชี  
กำรงบประมำณ กำร
พัสดุฯและอื่น ๆ  ของ
หน่วยงำนในสั งกัด
กรมบังคับคดี  ตำม
แผนกำรตรวจสอบปี 
2564  

เพื่อควำมถูกต้อง
และ เชื่ อ ถื อ ไ ด้
ของข้อมูล และ
ตั ว เ ล ข ต่ ำ ง  ๆ 
ทำงด้ำนกำรเงิน 
กำรบัญชี  และ
ด้ ำ น อื่ น  ๆ  ว่ ำ
เ ป็ น ไ ป ต ำ ม
ก ฎ ห ม ำ ย 
ร ะ เ บี ย บ 
ข้อบังคับ ค ำสั่ ง 
มติคณะรัฐมนตรี 
และนโยบำยที่
ก ำหนด 

จ ำนวน
หน่วย 
งำน
สังกัด
กรม
บังคับ
คด ี

50 
หน่วย   

รับตรวจ 
892,200 

แบ่งทีมตรวจสอบเป็น 
2 ทีม แต่ละทีม
ประกอบดว้ย
ข้ำรำชกำรระดับ
ช ำนำญกำรพิเศษเป็น
หัวหน้ำทีมตรวจสอบ 
โดยมีพนักงำนรำชกำร 
1 คน และลูกจ้ำง
ชั่วครำว 1-2 คน
ตรวจสอบหนว่ยรับ
ตรวจตำมแผนป ี
2564  

- 8 5 3 4 5 5 5 5 5 5 
- 
 

 
 
 

แบบฟอร์มแนบ 1 



2 
 

4. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง  พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 

๑) เป้าหมาย  บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ของกรมบัญชกีลาง        

2) ตัวชี้วัด ผู้เข้ารับการอบรมสอบผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง          

3) ค่าเป้าหมาย   ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นข้าราชการ จ านวน 3 คน พนักงานราชการ จ านวน 2 คน รวม 5 คน 

4) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  จ ำนวน   1    แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
 

แนวทางการพัฒนา 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ยกระดับควำมรู้
ควำมสำมำรถและ
ทักษะด้ำนกำร
ตรวจสอบ 

ส่งบุคลำกรที่เป็น
ข้ำรำชกำร จ ำนวน 3 คน 
และพนักงำนรำชกำร 
จ ำนวน 2 คน เข้ำอบรม
หลักสูตรประกำศนียบัตร
ผู้ตรวจสอบภำยในภำครัฐ 
ของกรมบัญชีกลำง 

เพื่อเพิ่มควำมรู ้
ทักษะ และ
เทคนิค ในกำร
ตรวจสอบให้แก่
บุคลำกร 

ผู้เข้ำรับ
กำร
ฝึกอบรม
สอบผ่ำน
หลักสูตร
ประกำศนีย
บัตรผู้
ตรวจสอบ 
ภำยใน
ภำครัฐ 
 
 

5 คน 50,000 

เข้ำรับกำรอบรม
หลักสูตร
ประกำศนียบัตรผู้
ตรวจสอบภำยใน
ภำครัฐ ตำมวัน เวลำ ที่
กรมบัญชีกลำงก ำหนด 

      √ √ √    

 
หมายเหตุ  : จัดท ำแผนปฏิบัตริำชกำรของหน่วยงำน (Action Plan) ตามแบบฟอร์มแนบ 1 และจดัสง่ข้อมูลให้กองนโยบำยและแผน ทำงสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-memo) ภำยในวันท่ี 1 มีนำคม 2564 

สอบถำมเพิ่มเติมติดต่อ นำงสำววัชรำ เข้มแข็ง โทร. 0 2881 4955 ภำยใน 1171,1172 

 



แผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Action plan)  

       หน่วยงาน สถาบันพัฒนาการบังคับคดี   

1. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง  ขับเคลื่อนประชารัฐ สู่ความเป็นเลิศ 

๑) เป้าหมาย  กลุม่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม สถาบนัการเงิน หรือสว่นราชการท่ีเก่ียวข้อง และผู้มีสว่นเก่ียวข้องในทกุภาคสว่น มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัแผนฟืน้ฟกิูจการส าเร็จรูป 

2) ตัวชี้วัด  การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แกก่ลุม่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

3) ค่าเป้าหมาย  ผู้ เข้าร่วมประชมุเชิงปฏิบตัิการ มคีวามรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักฏหมายฟืน้ฟกิูจการของลกูหนีข้นาดกลางและขนาดยอ่ม  

4) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  จ านวน  1  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

แนวทางการพัฒนา 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

(บาท) ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เมย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

พัฒนากระบวนการสื่อสาร
และเสริมสร้างการรับรู้
ของประชาชน 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติล้มละลาย 
(ฉบับที่ 9)  
พ.ศ.2559  
(การฟื้นฟกูิจการของ
ลูกหนี้ทีเ่ป็นวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อม)  
รุ่น 1 

เพื่อเสริมสร้างความรู้
ที่เกี่ยวขอ้งกับ
พระราชบัญญัติ
ล้มละลาย (ฉบับที ่ 9) 
พ.ศ.2559  
หมวด 3/2 กระบวน
พิจารณาเกี่ยวกบัการ
ฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อม 

ผู้เข้าร่วม
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กฏหมายฟื้นฟู
กิจการของ
ลูกหนี้ที่เป็น
วิสาหกจิขนาด
กลางและ
ขนาดย่อม 

จ านวนร้อยละ 
80  
ของผู้เข้าร่วม
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กฏหมายฟื้นฟู
กิจการของ
ลูกหนี้ที่เป็น
วิสาหกจิขนาด
กลางและ
ขนาดย่อม 
 
 
 
 

 

1.ขออนุมัติ
โครงการ 
2.ประสานสถานที่ 
วิทยากร จัดท า
เอกสาร
ประกอบการ
อบรม           
3.จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การฟื้นฟกูิจการ
ของลูกหนี ้           
4.รายงานผลการ
ด าเนินการ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

       

แบบฟอร์มแนบ 1 



2 
 

 
แนวทางการพัฒนา 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เมย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

พัฒนากระบวนการสื่อสาร
และเสริมสร้างการรับรู้
ของประชาชน 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติล้มละลาย 
(ฉบับที่ 9)  
พ.ศ.2559  
(การฟื้นฟกูิจการของ
ลูกหนี้เป็นวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม) 
รุ่น 2 

เพื่อเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวขอ้งกับ
พระราชบัญญัติ
ล้มละลาย (ฉบับที ่ 9) 
พ.ศ.2559  
หมวด 3/2 กระบวน
พิจารณาเกี่ยวกบัการ
ฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อม 

ผู้เข้าร่วม
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กฏหมายฟื้นฟู
กิจการของ
ลูกหนี้ที่เป็น
วิสาหกจิขนาด
กลางและ
ขนาดย่อม 

จ านวนร้อยละ 
80  
ของผู้เข้าร่วม
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กฏหมายฟื้นฟู
กิจการของ
ลูกหนี้ที่เป็น
วิสาหกจิขนาด
กลางและ
ขนาดย่อม 
 

 

1.ขออนุมัติ
โครงการ 
2.ประสานสถานที่ 
วิทยากรจัดท า
เอกสาร
ประกอบการ
อบรม           
3.จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การฟื้นฟกูิจการ
ของลูกหนี ้           
4.รายงานผลการ
ด าเนินการ
โครงการ 
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๑) เป้าหมาย  หนว่ยงานรัฐบาล หนว่ยงานเอกชน สถาบนัการเงิน หนว่ยงานการศกึษา ภาคประชาชนภาคสงัคม องค์การระหวา่งประเทศ และองค์กรที่เก่ียวข้องทีม่ิได้แสวงหาผลก าไรตา่งๆทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ 

2) ตัวชี้วัด  จ านวนหลักสูตรระยะสั้น 

3) ค่าเป้าหมาย  การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นตอบสนองสถาบันการศึกษาต่างๆและสังคม  
4) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  จ านวน  1  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

แนวทางการพัฒนา 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เมย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ขององค์กรและเติบโต
อย่างยั่งยืน 

โครงการเพิ่มคุณค่าการ
บริการหลักสูตรระยะ
สั้นและการจัดสัมมนา
วิชาการ 

1.เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่
สามารถสร้างรายได้
ให้กับสถาบัน ฯ 
2.เพื่อสนับสนุนให้เกิด
หลักสูตรที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 
3 . เ พื่ อ สนั บ สนุ น ใ ห้
ส ถ า บั น ฯ เ ป็ นแหล่ ง
ความรู้ด้านการบังคับ
คด ี

จ านวนหลกั 
สูตรระยะสั้น 

การพัฒนา
หลักสูตรระยะ
สั้นตอบสนอง
สถาบันการ 
ศึกษาต่างๆ
และสังคม 
 
 
 

 

1.จั ดท าแผนการ
พัฒนาหลักสูตร 
2.จัดท าข้อก าหนด
การให้บริการและ
ระเบียบปฏิบัติ 
3 . พั ฒ น า แ ล ะ
ท บ ท ว น ก า ร จั ด
หลักสูตรส าหรับการ
ให้บริการวิชาการ 
4.ก าหนดหลักสูตร
ร ะ ย ะ สั้ น ต า ม
ปีงบประมาณ 
5.ประชาสัมพันธ์
ห ลั ก สู ต ร ไ ป ยั ง
กลุ่มเป้าหมาย 
6 . จั ด อ บ ร ม ต า ม
หลักสูตรที่ตั้งไว้ 
7.ประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ 
8.รายงานความก้าว 
หน้าทุกเดือน 
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2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง  พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 

๑) เป้าหมาย  เจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานของรัฐผู้ได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นเจ้าพนกังานบงัคบัทางปกครอง 

2) ตัวชี้วัด  ผู้ เข้ารับการอบรมผา่นการทดสอบก่อน - หลงั Pre-test  Post-test ตามที่สถาบนัพฒันาการบงัคบัคดีก าหนด 

3) ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 60  

4) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  จ านวน  1  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ขั้นตอน/
กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เมย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ยกระดับขีด
ความสามารถ
บุคลากร 

โครงการการบังคับ
คดีส าหรับเจ้า
พนักงานบังคับทาง
ปกครอง รุ่น 1  

1. เพื่อให้เจ้าหน้าทีข่อง
หน่วยงานของรัฐมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญและความ
เข้าใจ ในกระบวนการยึด 
อายัด และการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินตลอดไปจนถึงการ
จัดท าบัญชีและการเงินที่
เกี่ยวขอ้ง 
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจและประสบการณ์ทั้ง
ทางทฤษฏีและฝกึปฏบิัติ
เกี่ยวกบัการบังคับทาง
ปกครอง 
3. เพื่อให้เกิดมาตรฐาน
เดียวกันในการปฏิบัติหนา้ที่
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ของรัฐ (เจ้าพนักงานบังคับ
ทางปกครอง) 
4. เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
แก่ผู้ที่อยู่ในบังคับ 
ทางปกครอง 

ผู้เข้ารับการ
อบรมผ่านการ
ประเมินจากการ
ทดสอบความรู้
ภายหลังเสร็จสิ้น
การฝึกอบรม 

จ านวนร้อยละ 
60  
ของคะแนน
ทั้งหมดของผู้
เข้ารับการอบรม
ผ่านการ
ประเมินจากการ
ทดสอบความรู้
ภายหลังเสร็จ
สิ้นการฝึกอบรม 

 

การบรรยาย
และฝึกปฏบิัต ิ
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แนวทางการพัฒนา 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ขั้นตอน/
กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เมย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ยกระดับขีด
ความสามารถบุคลากร 

โครงการการบังคับ
คดีส าหรับเจ้า
พนักงานบังคับทาง
ปกครอง รุ่น 2  

1.เพื่อให้เจ้าหน้าทีข่อง
หน่วยงานของรัฐมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญและความ
เข้าใจ ในกระบวนการยึด 
อายัด และการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน
ตลอดไปจนถึงการจัดท า
บัญชีและการเงินที่
เกี่ยวขอ้ง 
2.เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ทั้งทาง
ทฤษฏีและฝกึปฏบิัติ
เกี่ยวกบัการบังคับทาง
ปกครอง 
3.เพื่อให้เกิดมาตรฐาน
เดียวกันในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหนา้ที่ของ
หน่วยงานของรัฐ (เจ้า
พนักงานบังคับทาง
ปกครอง) 
4.เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมแก่ผู้ที่อยู่ในบังคับ 
ทางปกครอง 

ผู้เข้ารับการ
อบรมผ่านการ
ประเมินจากการ
ทดสอบความรู้
ภายหลังเสร็จสิ้น
การฝึกอบรม 

จ านวนร้อยละ 
60  
ของคะแนน
ทั้งหมดของผู้เข้า
รับการอบรม
ผ่านการประเมิน
จากการทดสอบ
ความรู้ภายหลัง
เสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรม 

 

การบรรยาย
และฝึกปฏบิัต ิ
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แนวทางการพัฒนา 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ขั้นตอน/
กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เมย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ยกระดับขีด
ความสามารถบุคลากร 

โครงการการบังคับ
คดีส าหรับเจ้า
พนักงานบังคับทาง
ปกครอง รุ่น 3  

1.เพื่อให้เจ้าหน้าทีข่อง
หน่วยงานของรัฐมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญและความ
เข้าใจ ในกระบวนการยึด 
อายัด และการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน
ตลอดไปจนถึงการจัดท า
บัญชีและการเงินที่
เกี่ยวขอ้ง 
2.เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ทั้งทาง
ทฤษฏีและฝกึปฏบิัติ
เกี่ยวกบัการบังคับทาง
ปกครอง 
3.เพื่อให้เกิดมาตรฐาน
เดียวกันในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหนา้ที่ของ
หน่วยงานของรัฐ (เจ้า
พนักงานบังคับทาง
ปกครอง) 
4.เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมแก่ผู้ที่อยู่ในบังคับ 
ทางปกครอง 

ผู้เข้ารับการ
อบรมผ่านการ
ประเมินจากการ
ทดสอบความรู้
ภายหลังเสร็จสิ้น
การฝึกอบรม 

จ านวนร้อยละ 
60  
ของคะแนน
ทั้งหมดของผู้เข้า
รับการอบรม
ผ่านการประเมิน
จากการทดสอบ
ความรู้ภายหลัง
เสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรม 

 

การบรรยาย
และฝึกปฏบิัต ิ
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๑) เป้าหมาย  บุคลากรทุกระดับของสถาบันพัฒนาการบังคับคด ี

2) ตัวชี้วัด  ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน Completed Competency 

3) ค่าเป้าหมาย  มีแผนพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ รวมทั้งบุคลากรทุกระดับในสถาบันไดร้ับการพัฒนาตามแผน  

4) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  จ านวน  1  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.
ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เมย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

พัฒนาสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู ้

โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถ
บุคลากรและผู้บริหาร 

1.เพื่อยกระดับทักษะความรู้ 
ความเชี่ยวชาญที่ส า คัญต่อ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ที่ จ า เป็นในการขับ เคลื่ อน
สถาบันพัฒนาการบังคับคดี 
ไปสู่หน่วยราชการ 4.0 
2.เพื่อพัฒนาบุคลากรและผู้น า
ใ ห้ มี ค ว า ม พ ร้ อ ม รั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลง 
3 . เ พื่ อ พั ฒ น า คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม ทักษะ ความรู้ใน
การท างาน 

ร้อยละ 
80 

มีแผนพัฒนา
สมรรถนะ 
(Competency) 
ที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และกล
ยุทธ์รวมทั้ง
บุคลากรทุก
ระดับในสถาบัน
ได้รับการพัฒนา
ตามแผน 

 

1.จัดท าแผนสมรรถนะ
ข อ ง ส ถ า บั น ฯ เ พื่ อ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  
พั น ธ กิ จ  ค่ า นิ ย ม แ ละ
วัฒนธรรม กรมบังคับคดี
(แผนสมรรถนะ) 
2.สื่ อสาร  สร้ า งความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ พั ฒ น า 
Competency ใ ห้ กั บ ที ม
ผู้บริหาร 
3.ประเมิน Competency 
ตามรูปแบบใหม่ที่ผ่าน
ก า ร เ ห็ น ช อ บ จ า ก ที ม
ผู้บริหาร 
4 . จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า
บุคลากรทั้งสถาบันอย่าง
เป็นระบบ 
5 .น า ผลก า รประ เมิ น
ร า ย บุ ค ค ล ม า จั ด ท า
แผนพัฒนารายบุ คคล
(IDP) ตามผลการประเมิน
ปีงบประมาณ 
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6 . ด า เ นิ น ก า ร พั ฒน า
บุคลากรตามแผนการ
พัฒนา 
7.ประเมินผลการพัฒนา
บุคลากรตามแผน 
8.รายงานความก้าวหน้า
ทุกเดือน 
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๑) เป้าหมาย  หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานเอกชน สถาบันการเงิน หน่วยงานการศึกษา ภาคประชาชนภาคสังคม องค์การระหว่างประเทศ และองค์กรที่เกี่ยวข้องที่มิได้แสวงหาผลก าไรต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2) ตัวชี้วัด  ร้อยละ 100 

3) ค่าเป้าหมาย  มีหลักสูตรที่มมีาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับสากลและพร้อมให้บริการ 

4) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  จ านวน  1  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เมย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ยกระดับการ
บริหารจัดการ
ภายในสู่ความ
เป็นเลิศ 

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
รูปแบบ  หลั กสู ตร
และกระบวนการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่
ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม
ต้องการผู้ รับริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเชิงรุก 

1.เพื่อพัฒนาหลักสูตรของ
สถาบันพัฒนาการบังคับคดี 
ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.เพื่อให้สถาบันพัฒนาการ
บังคับคดีได้ยกระดับการ
พัฒนาทางด้านวิชาการและ
บูรณาการความรว่มมือกับ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
3.เพื่อสนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างองค์กร 

1. ร้อยละความส าเร็จ
ของการจัดท าหลักสูตร
ขององ ค์กร  ร้ อยละ 
100 
2. ร้อยละความส าเร็จ
ของการจัดท าข้อตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
ร้อยละ 100 
3. ร้อยละความส าเร็จ
ของการจัดท าระบบ
การเรียนรู้ขององค์กร 
ร้อยละ 100 

มีหลักสูตรที่มี
มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับ
สากลและพร้อม
ให้บริการ 

 

1.จัดท าแผนการ
ด าเนินงานของ
โครงการ 
2.ส ารวจและ
วิเคราะห์ความ
ต้องการขององค์
ความรู้ด้านการ
บังคับคดี ด้าน
การอ านวยความ
ยุติธรรม ร่วมกับ
คู่ความร่วมมือ 
ภาครัฐ เอกชน 
และมหาวิทยาลัย 
3.ข้อก าหนด 
หลักสูตร และการ
บริหารหลักสูตร
กับคู่ความร่วมมือ
ภาครัฐ เอกชน 
และมหาวิทยาลัย 
4.จัดท ารูปแบบ
การเรียนการสอน
ที่ตอบสนองความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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5.สื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรของ
สถาบันพัฒนาการ
บังคับคดีผ่าน
ช่องทางสื่อสาร
ต่างๆและไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย 
6.ติดตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
7.รายงาน
ความก้าวหนา้ทุก
ไตรมาส 
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3. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง  เสริมรา้งภาพลักษณ์องค์กรและยกระดับธรรมภิบาล 
๑) เป้าหมาย  ข้าราชการต าแหนง่นิติกรของกรมบงัคบัคดี 

2) ตัวชี้วัด   - ผู้ เข้าร่วมโครงการท่ี 1 สามารถท าแบบทดสอบ Pre-Test และ Post-Test ตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 60 
 - จัดท ารายงานส่วนบุคคล (lndividual Study - IS) เสนอกรมบังคบัคดีภายในก าหนดเวลา 15 วัน นับแต่วันเดินทางกลับจากการฝึกอบรมประชุมสัมมนาในต่างประเทศ 

3) ค่าเป้าหมาย  มีการสร้างความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ในรูปแบบของการประชุม สัมมนา การฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญระหว่างสภาเจา้พนักงานบังคับคดีระหว่าง
ประเทศกับกรมบังคับคดี  

4) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  จ านวน  1  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

งบ 
ประมา

ณ 
(บาท) 

ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เมย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

การยกระดับการ
บริหารจัดการ
ภายในสู่ความเป็น
เลิศ 

โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับภาคี
เครื อข่ า ยระหว่ า ง
ส า นั ก ง า น เ จ้ า
พนักงานบั ง คับคดี
แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย
กับสถาบันพัฒนาการ
บังคับคดี กรมบังคับ
คดี 

1.เพื่อให้สถาบันพัฒนาการ
บังคับคดีมีภาคีเครือข่ายใน
การท างานมากยิ่งขึ้นและได้
พั ฒ น า ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น
ต่างประเทศ 
2.เพื่อสนับสนุนให้งานบังคับ
คดีของประเทศไทยเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล 
3.เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน
วิชาการ แนวทางปฏิบัติที่ดี 
ค ว า ม เ ป็ น วิ ช า ชี พ แ ล ะ
ประสบการณ์ต่างๆในการ
ฝึกอบรมบุคลากรในการบังคับ
คดีแพ่ง 
4.เสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
สภาเจ้ าพนักงานบังคับคดี
ระหว่างประเทศ ในการจัด
ป ร ะ ชุ ม  สั ม ม น า แ ล ะ
แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ  

ร้อยละ 100 
ของความส าเร็จ
ของกิจกรรมที่
สร้างและพัฒนา
ความร่วมมือกับ
สภาเจ้าพนกังาน
บังคับคดี
ระหว่างประเทศ 

มีการสร้างความ
ร่ ว ม มื อ ใ น
รู ป แ บ บ ต่ า งๆ 
กับหน่วยงานที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น
ต่างประเทศ ใน
รูปแบบของการ
ประชุม สัมมนา 
ก า ร ฝึ ก อ บ รม
และแลกเปลี่ยน
ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ
ระหว่างสภาเจ้า
พนักงานบังคับ
ค ดี ร ะ ห ว่ า ง
ประเทศกับกรม
บังคับคด ี

 

1.กิจกรรมส่งเสริม
ความร่วมมือภาคี 
เครือข่าย 
2.จัดการฝึก 
อบรมและฝึก
ปฏิบัติงานทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ 
3.จัดประชุม 
สัมมนา อภปิราย
และแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
4.จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนบุคลากร
เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถระดับ
สากล 
5.จัดกิจกรรม Best 
Practice Sharing 
6.สรุปและจัดท า
รูปเล่มรายงาน 
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๑) เป้าหมาย  ข้าราชการต าแหนง่นิติกรของกรมบังคับคด ี
2) ตัวชี้วัด   - ผู้เข้าร่วมโครงการที่ 1 สามารถท าแบบทดสอบ Pre-Test และ Post-Test ตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 60 
 - จัดท ารายงานส่วนบุคคล (lndividual Study - IS) เสนอกรมบังคับคดภีายในก าหนดเวลา 15 วัน นับแต่วันเดินทางกลับจากการฝึกอบรมประชุมสัมมนาในต่างประเทศ 

3) ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 100 ของความส าเรจ็ของกิจกรรมทีส่ร้างและพัฒนาความร่วมมือกับสภาเจา้พนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ  
4) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  จ านวน  1  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
 

 

แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

งบ 
ประมา

ณ 
(บาท) 

ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เมย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

การยกระดับการ
บริหารจัดการ
ภายในสู่ความเป็น
เลิศ 

โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธก์ับภาคี
เครือข่ายระหวา่ง
ส านักงานเจ้า
พนักงานบังคับคดี
แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย
กับสถาบันพัฒนาการ
บังคับคด ี กรมบังคับ
คดี 

1.เพื่อให้สถาบันพัฒนาการ
บังคับคดีมีภาคีเครือข่ายใน
การท างานมากยิ่งขึ้นและได้
พั ฒ น า ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น
ต่างประเทศ 
2.เพื่อสนับสนุนให้งานบังคับ
คดีของประเทศไทยเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล 
3.เพื่อแลกเปลี่ยนข้อข้อมูล
ด้านวิชาการ แนวทางปฏิบัติที่
ดี  ค ว า ม เป็ น วิ ช า ชี พ แ ละ
ประสบการณ์ต่างๆในการ
ฝึกอบรมบุคลากรในการบังคับ
คดีแพ่ง 
4.เสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ส านักงานเจ้าพนักงานบังคับ
คดีแห่งสหพันธรัฐรัสเชีย ใน
การจัดประชุมสัมมนาและ
แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ 

ร้อยละ 100 
ของความส าเร็จ
ของกิจกรรมที่
สร้างและพัฒนา
ความร่วมมือกับ
ส านักงานเจ้า
พนักงานบังคับ
คดีแห่ง
สหพันธรัฐรัสเชีย 

มีการสร้างความ
ร่ ว ม มื อ ใ น
รู ป แ บ บ ต่ า งๆ 
กับหน่วยงานที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น
ต่างประเทศ ใน
รูปแบบของการ
ประชุม สัมมนา 
ก า ร ฝึ ก อ บ รม
และแลกเปลี่ยน
ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ
ระหว่างสภาเจ้า
พนักงานบังคับ
ค ดี ร ะ ห ว่ า ง
ประเทศกับกรม
บังคับคด ี

 

1.กิจกรรมส่งเสริม
ความร่วมมือภาคี 
เครือข่าย 
2.จัดการฝึก 
อบรมและฝึก
ปฏิบัติงานทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ 
3.จัดประชุม 
สัมมนา อภปิราย
และแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
4.จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนบุคลากร
เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถระดับ
สากล 
5.จัดกิจกรรม Best 
Practice Sharing 
6.สรุปและจัดท า
รูปเล่มรายงาน 
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4. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง บูรณาการระบบสารสนเทศ 
๑) เป้าหมาย  หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานเอกชน สถาบันการเงิน หน่วยงานการศึกษา ภาคประชาชนภาคสังคมองค์การระหว่างประเทศ และองค์กรที่เกี่ยวข้องที่มิได้แสวงหาผลก าไรต่างๆ ทั้งในประเทศและตา่งประเทศ 
2) ตัวชี้วัด   - ร้อยละความส าเรจ็ของการพัฒนาระบบ back office ตามแผน ร้อยละ 100 
 - ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ร้อยละ 100 

3) ค่าเป้าหมาย  มีระบบข้อมูลขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
4) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  จ านวน  1  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

 

แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เมย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

การยกระดับการ
บริหารจัดการ
ภายในสู่ความเป็น
เลิศ 

โครงการบูรณาการ
ระบบสารสนเทศ
และระบบสนับสนุน
กระบวนการภายใน
ให้พร้อมใช้ 

1.เพื่อพัฒนาระบบ back 
office ใ ห้ ต อ บ สน อ งก า ร
พัฒนาของสถาบันพัฒนาการ
บังคับคด ี
2 . เพื่ อพัฒนาฐานข้ อมู ล
สถาบันพัฒนาการบังคับคดี
ขั บ เ ค ลื่ อ น สู่ ก า รบ ริ ห า ร
จัดการที่เป็นเลิศ 
3.เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์
ชาติความมั่นคงมั่งค่ัง ยั่งยืน  

1.ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การพัฒนา
ระบบ back 
office ตามแผน 
ร้อยละ 100 
2.ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้ใช้
ระบบ ร้อยละ 
100 

มีระบบข้อมูล
ขององค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

1.จัดท าแผนการ
ด าเนินการ 
2.วิเคราะห์ back office 
เพื่อตอบสนองการ
ปฏิบัติงานสู่ LED 4.0  
3.ศึกษาดูงาน
หน่วยงานที่ระบบการ
บริการจัดการด้าน 
back office ที่เป็นเลิศ  
4.วางแผนการพัฒนา
ระบบ back office 
5.ด าเนินการพัฒนา
ระบบตามแผน 
6.ยกระดับพัฒนา
ระบบ back office ให้
ทันสมัยและพร้อมใช้
งาน 
7.ประเมินการใช้งาน 
back office  
8.รายงาน
ความก้าวหนา้ 
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๑) เป้าหมาย  หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานเอกชน สถาบันการเงิน หน่วยงานการศึกษา ภาคประชาชนภาคสังคมองค์การระหว่างประเทศ และองค์กรที่เกี่ยวข้องที่มิได้แสวงหาผลก าไรต่างๆ ทั้งในประเทศและตา่งประเทศ 
2) ตัวชี้วัด   - ร้อยละความส าเรจ็ของพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี ร้อยละ 100 
 - ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ ร้อยละ 85 

3) ค่าเป้าหมาย  พัฒนาระบบสารสนเทศ 4.0 
4) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  จ านวน  1  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

หมายเหตุ  : จัดท าแผนปฏิบัตริาชการของหน่วยงาน (Action Plan) ตามแบบฟอร์มแนบ 1 และจดัสง่ข้อมูลให้กองนโยบายและแผน ทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-memo) ภายในวันท่ี 1 
มีนาคม 2564 สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ นางสาววัชรา เขม้แข็ง โทร. 0 2881 4955 ภายใน 1171,1172 

แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เมย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

การยกระดับการ
บริหารจัดการ
ภายในสู่ความเป็น
เลิศ 

โครงการ LEPA 
4.0 

1.เพื่อพัฒนาระบบ back 
office ใ ห้ ต อ บ สน อ งก า ร
พัฒนาของสถาบันพัฒนาการ
บังคับคด ี
2 . เพื่ อพัฒนาฐานข้ อมู ล
สถาบันพัฒนาการบังคับคดี
ขั บ เ ค ลื่ อ น สู่ ก า รบ ริ ห า ร
จัดการที่เป็นเลิศ 
3.เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์
ชาติความมั่นคงมั่งค่ัง ยั่งยืน  

1. ร้อยละ
ความส าเร็จของ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
เทคโนโลยี ร้อย
ละ 100 
2.ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการระบบ
สารสนเทศ ร้อย
ละ 85 

พัฒนาระบบ
ส า รสน เทศ 
4.0 

 

1.จัดท าแผนการ
ด าเนินการ 
2.ดูงานองค์กรที่มีผล
การด าเนินการด้าน
ระบบสารสนเทศที่ดี 
3.วางแผนการพัฒนา
ระบบสารสนเทศให้
ตอบสนองยุค 4.0 
5.ยกระดับสู่ Smart 
Office Business 
lntelltgence Profile 
Tracking system 
6.ติดตามการใช้งาน
ของระบบสารสนเทศ
และประเมินผลความ
พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ
ของผู้บริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
7.รายงาน
ความก้าวหนา้ทุกเดือน 
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�i�Š�òŠᇨ��I䀒�do�晦enᇨ�㸀d
�晦�_�e���b�nᇨ�݀�

��� �쳌�I�݀�晦2݀�ng
쳌n݀o�i�Š�òŠᇨ㸀d݀ᇨ
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ǹ�ê㘵��b晦I쳌䁞
��I�쳌�I�݀�
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��쳌��� ��_��� ��쳌��� o�쳌��䇅
����
�䇅

o��쳌��䇅 �o�_��䇅 ��쳌��䇅 o��_��䇅 ��쳌��䇅 晦�쳌��䇅 ��_��䇅

���Šo�̀�_�݀��I쳌䁞�� ��� �쳌�I�݀� �
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ᇨǹ����o

�d�_Rb
ᇨǹ����oü�Š
晦݀o݀�êR㸀
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�I��̀��I݀ᇨ

�d�_Rb ��

��� �쳌�I�݀����o
�i�I�I��̀���݀����Š�
����_o쳌n݀o��d�o
晦ò쳌����̀��݀�
�̀���Io݀��㸰݀ᇨ�݀�
W�d����݀���I��ᇨ_䁞
�݀i�݀�晦b㸀n�
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�� �䀒ᇨ�I��̀���݀i�݀� ���Š�I �䀒ᇨ�I��̀���݀i�݀� ���Š�I �晦��o晦�d݀ I�I쳌䁞�� Digital
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�� �̀ni�ćǹ㸀
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䇅� �䀒ᇨI݀ᇨ��쳌�I�݀����g���o �ð�Ŝ�Ŝ �ćŜø�Ŝ��ñ�ø�����ð�����

�ᇨnü݀I�݀��̀〰ᇨ݀
�䀒ᇨI݀ᇨ��쳌�I�݀��

��g���o

ǹ�ê㘵��b
晦I쳌䁞��I
�쳌�I�݀�

�̀ni�ćǹ㸀 쳌e݀��䁟݀�o݀_
I���bo݀o

��݀ü�
�̀ćᇨ��ᇨ���g���o

�䀒ᇨ�݀�㸀2݀�ᇨ�ᇨ�݀���䀒ᇨ�݀�Widge݀_I���bo݀o
���o݀晦 � ���o݀晦 � ���o݀晦 � ���o݀晦 䇅

��쳌��� ��_��� ��쳌��� o�쳌��䇅
����
�䇅

o��쳌��䇅 �o�_��䇅 ��쳌��䇅 o��_��䇅 ��쳌��䇅 晦�쳌��䇅 ��_��䇅

_��b㸀̀��I쳌䁞��晦�e쳌n݀o
���ᇨ�R��

��� �쳌�I�݀�gd݀Iü�Š
����글݀���Š�_��b㸀̀�
�݀��̀〰ᇨ݀�I쳌䁞�݀�晦�e
쳌n݀o���ᇨ�R���݀o
����쳌㘵o�݀��݀�
����݀�g̀㸀�݀��݀쳌�̀㸰
�PMQA� ��I��o
�̀I쳌̀�쳌㸀���bg2݀�9
I���bo݀o ����
���䇅

쳌e݀쳌b�ᇨᇨ�݀�
��b�o�ᇨ
�݀IǹR
쳌㘵o�݀��݀�
����݀�g̀㸀�݀�
�݀쳌�̀㸰�݀_
�on㸀

��� 쳌b�ᇨᇨ

��� �쳌�I�݀�W�d
쳌n݀o��d㸀d݀ᇨ�݀�
�̀〰ᇨ݀�̀�_�݀�
�I쳌䁞���݀o����
PMQA

�d�_Rb��I
�㘵쳌R݀��
�R㘵eo��䁟݀�o݀_
o�쳌n݀o��d쳌n݀o
��d݀Wg

�d�_Rb ��

��� �쳌�I�݀��̀〰ᇨ݀
�݀o���� PMQA

g2݀ᇨnᇨ�݀�
g̀㸀ü2݀쳌�eo��
��b�nᇨ�݀�
ü2݀I݀ᇨ

� �Reo
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䇅� �䀒ᇨ�I��̀���݀i�݀� ���Š�I �̀〰ᇨ݀�㘵쳌R݀��W�do�쳌n݀o���ᇨo���݀i��

�� ��䁟݀�o݀_

�� �̀ni�ćǹ㸀

�� 쳌e݀��䁟݀�o݀_

䇅� �䀒ᇨI݀ᇨ��쳌�I�݀����g���o �ð�Ŝ�Ŝ �ćŜø�Ŝ��ñ�ø�����ð�����

�ᇨnü݀I�݀��̀〰ᇨ݀
�䀒ᇨI݀ᇨ��쳌�I�݀��

��g���o
ǹ�ê㘵��b晦I쳌䁞
��I�쳌�I�݀�

�̀ni�ćǹ㸀
쳌e݀

��䁟݀�o݀_
I���bo݀o

��݀ü�
�̀ćᇨ��ᇨ���g���o

�䀒ᇨ�݀�㸀2݀�ᇨ�ᇨ�݀���䀒ᇨ�݀�Widge݀_I���bo݀o
���o݀晦 � ���o݀晦 � ���o݀晦 � ���o݀晦 䇅

��쳌��� ��_��� ��쳌��� o�쳌��䇅
����
�䇅

o��쳌��䇅 �o�_��䇅 ��쳌��䇅 o��_��䇅 ��쳌��䇅 晦�쳌��䇅 ��_��䇅

�o݀_���㘵 : ����ð��ćŜ��ð���ð��������ø�Ŝ���ø�Ŝ �Action Plan� �݀o���ï��䁞o�ᇨ� � ��������ø�����������øŜ���������ćŜ ��ø��������ð�������Ŝð��� �e-memo� ����Ŝ��Ŝ��� � ��Ŝ�ñ� 25�4

��������ð����ð��ð���� Ŝ�ø�������� �������ø ���� � 2쳌쳌� 4쳌55 ����Ŝ ��������2
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4.แผนปฎิบตัริาชการ เรื่อง พัฒนาบคุลากรให้มีความเปน็มืออาชีพ

1) เป้าหมาย  ข้าราชการ และพนักงานราชการในหน่วยงาน เพ่ิมขีดความสามารถในกระบวนงานการบงัคับคดลี้มละลาย อย่างเปน็มืออาชีพ

2) ตัวชี้วัด  จ านวนคดเีสร็จ

3) ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 80

4) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  จ านวน ...1...แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 ต
.ค.

63

 พ
.ย.

63

 ธ
.ค.

63

 ม
.ค.

64

 ก
.พ

.6
4

 ม
ี.ค.

64

 เม
.ย.

64

 พ
.ค.

64

 ม
ิ.ย.

64

 ก
.ค.

64

ส.ค
.-6

4

 ก
.ย.

64

1. ขออนุมัติโครงการ

2.ประสานวิทยากร โดย นายชิต
ชัย  สุทธิภูล ผู้อ านวยการกอง
บังคับคดีล้มละลาย/ ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย 
              - สถานที่ห้องประชุม
กองบังคับคดีล้มละลาย 4 และ /
ห้องประชุมภายในกรมบังคับคดี 
เอกสารที่จะใช้ประกอบการอบรม

3.จัดอบรมให้ความรู้ เทคนิคใน
การท างานของกระบวนการบังคับ
คดีล้มละลาย

4.รายงานผลการด าเนินการ P

1. ยกระดับขีด
ความสามารถของ
บุคลากรในหน่วยงาน

 -ร้อยละ 80ร้อยละของผู้เข้า
รับการอบรม 

สามารถรับรู้และ
เข้าในใน

กระบวนงาน และ
เพิ่มศักยภาพใน
การท างานให้
สัมฤทธิ์ผลตาม

เป้าหมายที่
ก าหนดไว้

เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่
บุคลากรที่บรรจุเข้ามา
ใหม่ หรือย้ายมาจาก
หน่วยงานอื่นให้เข้าใจ
กระบวนการท างาน 
และภารกิจของคดี

ล้มละลาย เพื่อน าผลที่
ได้จากการอบรม

ดังกล่าวมาปรับปรุง ต่อ
ยอด ขีดความสามารถ
ของบุคลากร ให้เป็นมือ
อาชีพ น าไปสู่เป้าหมาย
ที่กรมบังคับคดีก าหนด
ไว้ และเป็นสร้างความรู้

ความเข้าในเกี่ยวกับ
กฎหมายล้มละลาย ใน

การปฏิบัติงาน

โครงการจัดอบรม ให้
ความรู้ เทคนิค 

วิธีการแก้ปัญหา ใน
การท างานของ

กระบวนการบังคับ
คดีล้มละลายแต่ละ
ภารกิจ เช่น ส านวน

กลาง สาขาคดี
ล้มละลาย ค าขอรับ

ช าระหนี้

ขั้นตอน/กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แนวทางการพัฒนา
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ
ตวัชี้วัด ค่าเปา้หมาย

งบประมาณ
(บาท)
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4.�튨։ぐ֍쁄g�ะ쁄เ�ะ��เ �เ�ïe� ���։�g�����เ����������ぐ�։��ee�ะ��

1) �mage/gn  ���เ�ะ��เ ����։����։เ�ะ��เ�։�։ࠅ�e��։  e�เ���g������։������������เ��e�g�����เ�։�։ࠅ�e��։�������เ�ぐ䁙쁄g�ะ쁄��։���eeࠅ����ee�ะ��  

2) �F�Ӡ�H�F�  �ั�։�։�����เ�� 

3) �ㄱg�mage/gn  เ�ee�� 80

4) �˔�Vg�/���V�g�/�ñ����/  �øg��� ...1...�˔�Vg�/���V�g�/�ñ����/
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แผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (Action plan) 
ส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 

1. แผนปฏิบัติราชการ เร่ือง แผนปฏิบัติราชการ เร่ือง เสริมสร้างองค์กร Digtal 

1) เป้าหมาย องค์กรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่ทันสมัย             

2) ตัวชี้วัด ร้อยละความส าเร็จของการน าระบบสารเทศไปใช้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด            

3) ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 30 ของการใช้ระบบ e-filing ส าหรับส านวนอายัดใหม่             

4) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จ านวน  1   แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

งบประ
มาณ 
(บาท) 

ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต ค .
63 

พย.
63 

ธค .
63 

มค.
64 

กพ .

64 

มี ค .

64 

เมย .

64 

พค

.64 

มิย.

64 

ก ค

.64 

สค.

64 

กย.

64 

โ ค ร งการ 

LED 4.0 

-การใช้ระบบ 

e-filing 
ส าหรับส านวน

อายัดใหม ่

-การใช้ระบบ 

e-filing 
ส าหรับส านวน

ยึดทรัพย์ใหม ่

-การ

ลงทะเบียนซ้ือ

ทรัพย์ล่วงหน้า 

เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น

ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง ก า ร

ให้บริการของกรมบังคับ

คดีด้ วยความสะดวก 

รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา 

และปลอดภัย 

จ านวนกระบวน

ให้บริการด้ าน

การบังคับคดีที่

ได้รับการพัฒนา

ให้ เป็นรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 

3 ระบบ - 1) ประชาสัมพันธ์การ
ใช้ ระบบ  e-filing และ
ลงทะ เบี ยน ซ้ื อทรัพย์
ล่ ว ง ห น้ า ใ ห้ กั บ
ผู้รับบริการ 
2) จั ด เ จ้ า ห น้ า ที่ ที่ มี

ความรู้ความเข้าใจระบบ

e-filing เ พื่ อ แ น ะ น า

วิ ธี ก า ร ใ ช้ ง า น ใ ห้ กั บ

ผู้รับบริการ 

3) จั ด ส ถ า น ที่ แ ล ะ

อุ ป ก ร ณ์ ส า ห รั บ

ผู้รับบริการ 

            

 

แบบฟอร์มแนบ 1 



แผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Action plan)  

       ส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2  
1. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง  เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและยกระดับธรรมาภิบาล 

๑) เป้าหมาย  ภาพลักษณ์องค์กรน่าเชื่อถือ โปรง่ใส เป็นธรรม เสมอภาคและทันสมัย             

2) ตัวชี้วัด  จ านวนส านวนคดีแพ่งท่ีด าเนินการเสรจ็ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564             

3) ค่าเป้าหมาย 4,407 เรื่อง                    

4) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  จ ำนวน    1   แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
 

แนวทางการพัฒนา 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

 เพิ่มคุณค่า การ
ท างานเพื่อพัฒนาสู่
สังคมที่เป็นธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการบริหาร
จัดการความรู้ใน
องค์กร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้าน
การบังคับคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่งรัด
ด าเนินการ
จ านวนส านวน
คดีแพ่งให้แล้ว
เสร็จ ให้ได้ตาม
ค่าเป้าหมาย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนคดี
แพ่งที่
ด าเนนิการ
แล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,407 
เรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. จัดประชุม
ประจ าเดือน เพื่อ
ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ชี้แนะ แนะน า และ
วางแผนงานเพื่อให้
บุคลากรปฏิบัติงานได้
ตามตัวชี้วัด 
2. เร่งรัดด าเนินการ
ส านวนประเภทอายัด
เงินฝากหรืออายัดครั้ง
เดียว ให้แลว้เสร็จ 
3. เร่งรัดด าเนินการ 
ร่างประกาศขาย
ทอดตลาดทรัพย์ และ
เร่งรัดด าเนินการ
ส านวนประเภทขับไล่-
รื้อถอน ให้แล้วเสร็จ 

 
จ านวนคดีแพ่ง 
ให้แล้วเสร็จ 
1,000 เรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จ านวนคดีแพ่ง 
ให้แล้วเสร็จ 
1,300 เรื่อง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนคดีแพ่ง 
ให้แล้วเสร็จ 
1,200 เรื่อง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนคดีแพ่ง 
ให้แล้วเสร็จ 
1,200 เรื่อง 

 
 

 

หมายเหตุ  : จัดท ำแผนปฏิบัตริำชกำรของหน่วยงำน (Action Plan) ตามแบบฟอร์มแนบ 1 และจดัสง่ข้อมูลให้กองนโยบำยและแผน ทำงสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-memo) ภำยในวันท่ี 1 มีนำคม 2564 

สอบถำมเพิ่มเติมติดต่อ นำงสำววัชรำ เข้มแข็ง โทร. 0 2881 4955 ภำยใน 1171,1172 
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แผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Action plan)  

       หน่วยงาน ส ำนักงำนบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหำนคร 4 

1. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง  เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและยกระดับธรรมาภิบาล 

๑) เป้าหมาย   ภาพลักษณ์องค์กรน่าเชื่อถือ โปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาคและทันสมัย 

2) ตัวชี้วัด ค่าคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผ่านมา (ปี 2563) จ านวน 1 คะแนน (คะแนน ปี 2563) เท่ากับ 88.51 คะแนน  

3) ค่าเป้าหมาย 89.51 คะแนน 

4) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  จ ำนวน   4    แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
 

แนวทางการพัฒนา 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

เพิ่มคุณค่าการท างาน
เพื่อพัฒนาสู่สังคมที่เป็น
ธรรม 

โครงการมหกรรม
ขายทอดตลาด 
(วันเสาร์) 

เพื่อผลักดัน
ทรัพย์สินออก
จากระบบบังคับ
คดี 

ร้อยละ
ความ
ส าเร็จ
การจัด
มหกรร
มขาย
ทอดตล
าดได้
ตาม
แผนที่
ก าหนด 

ร้อยละ 
100 

 - 

-จัดมหกรรมขาย
ทอดตลาดใน
วันหยุดราชการ (นัด
วันเสาร์) 
-จัดมหกรรมขาย
ทอดตลาด (นอกจาก
นัดการขายปกติ) 

        50 30 20 10 

 

โครงการเร่งรัด
ผลักดันทรัพย์สินเชิง
รุกออกจาก
กระบวนการบังคับ
คดี 

เพื่อผลักดัน
ทรัพย์สินออก
จากระบบการ
บังคับคดี 

มูลค่า
ทรัพย์สิ
นที่
ผลักดัน
ออก
จาก
ระบบ
การ
บังคับ
คดี 

ระดับ 5  - 

-เร่งรัดการขออนุญาต
ขาย 
-เร่งรัดร่างประกาศ
ขาย 

     

 
 
 
 
 

80 
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80 

 
80 

 
80 

 
80 

แบบฟอร์มแนบ 1 



2 
 

แนวทางการพัฒนา 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

 
โครงการเร่งรัด - ท า
บัญชีรับ - จ่าย 
 

    

- เร่งรัดประกาศขาย 
- เร่งรัดท าบัญชีรับ - 
จ่าย 
 

      
 

     

 

โครงการเร่งรัด
ด าเนินคดีค้าง
ด าเนินการ 9 ปี และ 
10 ปี 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การบังคับคดี 

ร้อยละ
ส านวน
ค้าง
ด าเนิน
การ 9 
ปี และ 
10 ปี 
ที่
ด าเนิน
การ
เสร็จ 

ร้อยละ 
35 

 - 

- เร่งรัดประกาศขาย
น าทรัพย์เขา้
คณะกรรมการ 
-จัดไกล่เกลี่ยคู่ความที่
เกี่ยวข้อง 
-รายงานศาลถอนการ
บังคับคดีตาม ป วิแพ่ง 
ม.293 

      

 

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



3 
 

2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง  ขับเคลือ่นประชารัฐ สู่ความเป็นเลิศ 

๑) เป้าหมาย  เชื่อมโยงบูรณาการความร่วมมอืภาคีเครือข่ายประชารฐั 

2) ตัวชี้วัด ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการท างานของกรมบังคบัคดี 

3) ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

4) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  จ ำนวน 1      แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
 

แนวทางการพัฒนา 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

พัฒนากระบวนการ
สื่อสารและเสรมิสร้างการ
รับรู้ของประชาชน 

โครงการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทชั้นบังคับคดี
เชิงรุก 

ให้กระบวนการ
ไกล่เกลี่ย
สามารถ
ช่วยเหลือให้
ประชาชนเขา้ถึง
ความเป็นธรรม 
และมีส่วนช่วย
ในการผลักดัน
ทรัพย์สินออก
จากระบบการ
บังคับคดี 

ร้อยละ
ของ
เรื่อง
เข้าสู่
การ
ไกล่
เกลี่ย
ด าเนิน
การ
เป็น
ผลส าเ
ร็จ 

ร้อยละ 
80 

 - 

-การไกล่เกลี่ย
ช่วยเหลือลูกหนี้ที่มทีุน
ทรัพย์น้อย เพื่อให้หลุด
พ้นจากการบังคับคดี 

      

 

     

 

 

 

 

 

 



4 
 

3. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง  แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง  เสริมสร้างองค์กร Digital 

๑) เป้าหมาย  องค์กรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่ทันสมัย 

2) ตัวชี้วัด ร้อยละความส าเรจ็ของการน าระบบสารสนเทศไปใช้ได้ตามแผน 

3) ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80  

4) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  จ ำนวน 1      แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
 

แนวทางการพัฒนา 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

ยกระดับองค์กรสู่องค์กร
ดิจิทัล (LED 4.0) 

โครงการพัฒนา
นวัตกรรมการ
ให้บริการด้านการ
บังคับคดี 
-การใช้ระบบ e-
filing ระบบงานยึด 
และอายัด 

เพื่อเพิ่ม
กระบวนการ
ท างานที่เป็นเลิศ
ในการสร้าง
นวัตกรรม
เกี่ยวกับการลด
ระยะขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
และการอ านวย
ความสะดวก
ให้แก่ประชาชน 

จ านวน
กระบว
นการ
ให้บริก
ารด้าน
การ
บังคับ
คดีที่
ได้รับ
การ
พัฒนา
ให้เป็น
รูปแบ
บ
อิเล็กท
รอนิกส์ 

ร้อยละ 
20 

 - 

-ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนและผู้มา
ติดต่อทราบ พร้อม
เชิญชวน 
-ให้ค าแนะน าขั้นตอน
ในการเข้าใช้ระบบ e-
filing 
-จัดหาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เพื่อ
อ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการใช้
บริการ และบริการ
สอนและให้ค าแนะน า 
- จัดท า QR CODE 
สอนวิธียึด - อายัด 
ทาง E - Filing 

      

 

     

 
 
 
 
 
 



5 
 

4. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง  พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 

๑) เป้าหมาย ยกระดับสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 

2) ตัวชี้วัด ร้อยละบุคลากรที่มีผลประเมิน Core Competency (CC) ความสามารถหลกัขององค์กรได้ตามระดับท่ีคาดหวัง 

3) ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 95 

4) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  จ ำนวน  1     แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
 

แนวทางการพัฒนา 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

ยกระดับขีด
ความสามารถบุคลากร 

โครงการอบรม
เจ้าหน้าที่ลงรับ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
e-filing ระบบยึด 
แลอายัด 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ให้กับเจ้าหน้าที ่

ร้อยละ
ของผู้
เข้ารับ
การ
อบรมมี
ความรู้
ความ
เข้าใจ
ในการ
ปฏิบัติง
าน 

ร้อยละ 
95 

 - 

จัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ
ร่วมอบรมตามที่
สถาบันพัฒนาการ
บังคับคดี กรมบังคับ
คดี 

     

 

      

 
หมายเหตุ  : จัดท ำแผนปฏิบัตริำชกำรของหน่วยงำน (Action Plan) ตามแบบฟอร์มแนบ 1 และจดัสง่ข้อมูลให้กองนโยบำยและแผน ทำงสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-memo) ภำยในวันท่ี 1 มีนำคม 2564 

สอบถำมเพิ่มเติมติดต่อ นำงสำววัชรำ เข้มแข็ง โทร. 0 2881 4955 ภำยใน 1171,1172 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 



4.1 แผนที่ยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

  

 
Sustainability 

 

Stakeholders 
Perspective 

 

Internal Process  

People & Knowledge 
Capacity 

 

บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นน าในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ 

แผนปฏิบัติการ เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและ
ยกระดับธรรมาภิบาล 

ขับเคลื่อนประชา รัฐ  
สู่ความเป็นเลิศ 

เสริมสร้างองค์กร Digital  พัฒนาบุคลากร 
ให้มีความเป็น มืออาชีพ 

สร้างสัมพันธภาพความร่วมมือ
ภาคีเครือข่ายประชารัฐ 

เพ่ิมศักยภาพองค์กร 

พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบสูส่ากล 

ยกระดับองค์กรสู่ องค์กร Digital (LED 4.0) 

เพ่ิมระดับความเชื่อมั่นของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกระบวนการท างาน 

ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  

ยกระดับขีดความสามารถ 

บุคคลากร 

เพ่ิมคุณค่าการท างาน 

เพ่ือพัฒนาสู่สังคมที่เป็นธรรม 

สร้างแรงจูงใจและ 
ความผูกพันของบุคลากร 

เสริมสร้างค่านิยม 

และวัฒนธรรมองค์กร 
ยกระดับองค์กร 

สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

แนวทางการพัฒนา 

Culture  Core value 

พัฒนากระบวนการสื่อสารและเสริมสร้าง
การรับรู้ของประชาชน 



4.2 ผังความเชื่อมโยง 



4.3 นิยามความหมายวิสัยทัศน์กรมบังคับคดี 

วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ : บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นน าในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ 

กรมบังคับคดีมุ่งปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีการบังคับใช้กฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างเท่าเทียมก ัน ม ีกระบวนงานการบังค ับคด ี การบร ิหารจ ัดการที ่ไ ด้
มาตรฐานสากล สร้างการยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากลมีมาตรฐานการให้บริการ ทั้ งในส่วน
ของกระบวนการ ขั ้นตอนการให้บริการ ลักษณะรูปแบบการให้บริการ บุคลิกภาพของผู ้ให้บริการ 
สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน สร้างความประทับใจให้กับประชาชน  

 
ความหมายและตัวชี้วัดของวิสัยทัศน์ 

“บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม” หมายถึง ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีการบังคับใช้
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างเท่าเทียม ประชาชนมีส่วนร่วมและเข้าถึงข้อมูลได้ โดยค านึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของผู้มีส่วนได้เสียและเกิดประโยชน์กับประชาชน 
 ตัวชี้วัด 1. จ านวนข้อร้องเรียนในเรื่องความไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใส (เรื่อง) 
   2. คะแนนประเมินความโปร่งใส ITA (ระดับคะแนนดีขึ้น) 
   3. รางวัลที่กรมได้รับจากหน่วยงานภายนอก เช่น รางวัลองค์กรโปร่งใส เป็นต้น 

 “มุ่งสู่องค์กรชั้นน าในระดับสากล” หมายถึง การบังคับคดี รวมถึงระบบงาน กระบวนการ
ท างาน การบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล ครอบคลุมทุกกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน    
ที่ส าคัญ สร้างการยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล 
 ตัวชี้วัด 1. ระดับคะแนน PMQA  
   2. ระดับคะแนนตามตัวชี้วัดของส านักงาน ก.พ.ร.  
   3. รางวัลที่กรมได้รับจากหน่วยงานภายนอก 
   4. ค่าคะแนน DTF หรือการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ ตัวชี้วัดที่ 10 

 “บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” หมายถึง มีมาตรฐานการให้บริการ ทั้งในส่วนของ
กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ลักษณะรูปแบบการให้บริการ บุคลิกภาพของผู้ให้บริการ สามารถ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน สร้างความประทับใจให้กับประชาชน 
 ตัวชี้วัด 1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี  
 



กองนโยบายและแผน

กรมบังคับคดี


