
สรุปผลการดาํเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 
จากผลลการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการ ที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  สามารถ

จําแนกรายละเอียดไดดังนี ้
1. แผนงาน/โครงการ ที่บรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 24  

โครงการ  สามารถดําเนินการไดเสร็จตามเปาหมาย จํานวน 15 โครงการ คิดเปนรอยละ 62.50 สามารถแยกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากระบวนการบังคับคดีและการบรกิารอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก  1. ผลผลิตการ
บังคับคดี  2.ผลผลิตการวางทรัพย  3. โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก  4. โครงการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนเพื่อพัฒนากระบวนการบังคับคดี  5. โครงการอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  
6. โครงการพัฒนาบุคลากรดานการบังคับคดี  7.โครงการพัฒนาระบบการบังคับคดี  (ลดขั้นตอนงาน)   

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากรโดยหลักธรรมาภิบาล ไดแก 1. โครงการสํารวจ
ความพึงพอใจ  2. โครงการสัมมนาดานจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการปองกันการทจุริตประพฤตมิิชอบในภาครัฐ  
3. โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลักกรมบังคับคดี 4. โครงการปรับปรุง แกไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ
และคําส่ังดานการบังคับคดี 5.โครงการจัดทําระบบมาตรฐาน PSO 1101  5. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ  6. โครงการบริหารความเสีย่ง 

ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมความรูดานการบังคับคดีแกประชาชน ไดแก 1. โครงการเผยแพรความรูดานการ
บังคับคดีและวางทรัพยแกประชาชนประจาํป 2552 
 

2. แผนงาน/โครงการ ที่ไมไดดําเนนิการเนือ่งจากไมไดรับจัดสรรงบประมาณ ไมมีงบประมาณ จํานวน  5  
โครงการ  คิดเปนรอยละ 20.83 สามารถแยกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากระบวนการบังคับคดีและการบรกิารอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก 1. โครงการ
บริหารจัดการงานบังคับคดลีมละลายตามกระบวนงานและวิธีการจัดการสํานวน ตลอดจนวิธีการกาํกับตาม
แนวทางที่กําหนดใหม 

  ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากรโดยหลักธรรมาภิบาล  ไดแก 1. โครงการพัฒนา
บุคลากรดานการประชาสัมพันธ  2. โครงการฝกอบรมความรูดานโครงสรางทางการเงินและการวิเคราะหงบ
การเงิน  

ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมความรูดานการบังคับคดีแกประชาชน ไดแก  1.โครงการกรมบังคับคดีสัญจร
เผยแพรความรูสูภูมิภาค  2.โครงการเสริมสรางความรูดานกฎหมายและสิทธิเสรีภาพแกประชาชนในพืน้ที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต 
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3. แผนงาน/โครงการ ที่กําลังดําเนินการอยู และเปนโครงการตอเนื่อง จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 
16.67  สามารถแยกตามประเด็นยุทธศาสตร ไดดังนี ้

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากระบวนการบังคับคดีและการบรกิารอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก 1. โครงการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  2. โครงการจัดหา/สนับสนุนดานเทคโนโลยี  

 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากรโดยหลักธรรมาภิบาล  ไดแก 1. โครงการจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงาน  

ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมความรูดานการบังคับคดีแกประชาชน ไดแก  1. โครงการสรางและพัฒนาชองทาง
ในการเขาถึงขอมูลดานการบงัคับคดี 
 

ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมบังคับคดีไดรับจัดสรร จํานวน 
678.7356 ลานบาท สามารถดําเนินการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552    ไดจํานวน 
648.9749 ลานบาท คิดเปนรอยละ 95.61  ที่เหลือกันไวเบิกจายเหล่ือมป  จํานวน 18.2398 ลานบาท จําแนก
รายละเอียดตามงบรายจายไดดังนี ้
 

ประเภทงบรายจาย ไดรับจัดสรร เบิกจาย คิดเปนรอยละ 
งบบุคลากร 510.5086 499.0022 97.75 
งบดําเนินการ 146.6950 141.0412 96.14 
งบลงทุน 21.5320 8.9315 41.48 
รวมท้ังสิ้น 678.7356 648.9749 95.61 
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2552 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 :  พัฒนากระบวนการบังคับคดีและการบริการอยางมปีระสิทธิภาพ 
1. ผลผลิตการบังคับคดี 

เปาหมาย 
-   ดําเนนิการบังคับคดีแพง จํานวน 55,000 เร่ือง 
-   ดําเนนิการบังคับคดีลมละลาย จํานวน 14,000 เร่ือง 
-   ดําเนนิการฟนฟูกจิการของลูกหนี้ จํานวน 800 เร่ือง 
-   ดําเนนิการเรงรัดการขายทอดตลาด มูลคาทรัพยสินทีผ่ลักดัน 120,000 ลานบาท 

  ผลการดําเนินงาน  
-   ดาํเนนิการบังคับคดีแพงเสร็จ จํานวน 66,015  เร่ือง มูลคาทรัพยสิน 79,430,451,150 บาท 
คิดเปนรอยละ 120.03 
-   ดําเนนิการบังคับคดีลมละลายเสร็จ  จํานวน 29,908  เรื่อง  มูลคาทรัพยสิน 645,495,746,624 บาท 
คิดเปนรอยละ 213.63  
-   ดําเนนิการฟนฟูกจิการของลูกหนี้เสร็จ จํานวน  1,225 เร่ือง  มูลคาทรัพยสิน 404,117,713,162 บาท     
คิดเปนรอยละ 153.13   
-   ดําเนนิการเรงรัดการขายทอดตลาด มูลคาทรัพยสินทีผ่ลักดันได   137,718,826,516 บาท   
คิดเปนรอยละ 114.77 

 
2. ผลผลิตการวางทรัพย 
 เปาหมาย 

-   ดําเนนิการวางทรัพย จํานวน 600 เรื่อง 

ผลการดําเนินงาน 
-   ดําเนนิการวางทรัพยเสรจ็ จํานวน 1,197   เร่ือง  มูลคาทรัพยสิน 359,554,218 บาท คิดเปนรอยละ 
199.50   

 
3. โครงการบริหารจัดการงานบังคับคดีลมละลายตามกระบวนงานและวิธีการจัดการสํานวน ตลอดจนวิธีการ
กํากับตามแนวทางที่กาํหนดใหม 
 ผลการดําเนินงาน 

- อยูระหวางพจิารณาปรับเปลี่ยนกจิกรรมดําเนินงานเนื่องจากไมมีงบประมาณ 
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4.   โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก 
 เปาหมาย  

- รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายที่ไดรับส่ือจากการเผยแพรประชาสัมพันธมีความรูความเขาใจในประเด็น
สําคัญดานการบังคับคดีและวางทรัพย 

ผลการดําเนินงาน 
-  ดําเนนิการจดัโครงการเผยแพรประชาสมัพันธการบังคับคดีและวางทรัพยทางสื่อวทิยุ และโทรทศัน 
โดยการผลิตสารคดีเกี่ยวกับภารกิจของกรมบังคับคดี จํานวน 48 ตอน จัดทําสกูปขาว และผลิตสปอต
โทรทัศน เร่ือง การวางทรพัย ขายทอดตลาดทรัพยสิน การบังคับคดีลมละลาย และการฟนฟูกิจการของ
ลูกหนี ้จากการสํารวจผูรับชมสปอตโทรทัศน จํานวน 1,000 ราย ผลปรากฏวามีความรูความเขาใจใน
ประเด็นสําคัญดานการบังคับคดีและวางทรัพยในระดับปานกลางขึ้นไป คิดเปนรอยละ 91.52  เรียงลําดับ
จากมากไปหานอย ดังนี้ การบังคับคดีแพง (94.7) การบังคับคดีลมละลาย (91.9) การฟนฟูกจิการของ
ลูกหนี้ (89.9) และการวางทรัพย (89.6) 
 - ดําเนนิการจดัโครงการสื่อมวลชนสัญจร ระหวางเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2552 จํานวน 4 คร้ัง       
ณ จังหวัดเชียงราย จังหวัดระยอง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดอุดรธานี ส่ือมวลชนมีความรูความ
เขาใจในภารกจิของกรมบังคับคดีและมีความพึงพอใจในการไดเขารวมโครงการสื่อมวลชนสัญจรใน
ระดับมากขึ้นไป คิดเปนรอยละ 75 
- ดําเนนิการตรวจสํานักงานบังคับคดีดีเดนประจําป พ.ศ. 2552 จํานวน 9 แหง ไดแก สํานักงานบงัคับคดี 
จังหวดัชุมพร สาขาหลังสวน  สระบุรี ตราด  พะเยา   อุทัยธานี   กาญจนบุรี สกลนคร สุรินทร  และยะลา  
โดยไดพิจารณาคัดเลือกสํานกังานบังคับคดีที่มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทาํงานใหมีมาตรฐาน
พรอมใหบริการประชาชนไดอยางประทับใจ 3 ลําดับแรก คือ สํานักงานบังคบัคดีจังหวัดตราด สุรินทร และยะลา 
- ดําเนนิการจดันิทรรศการจาํนวน 1 คร้ัง ณ ศูนยการคาเซ็นทรัล ปนเกลา 
- จัดพิมพเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารกรมบังคับคดี จํานวน 232,500 แผน 
- จัดทําขาวกรมบังคับคดี จํานวน  41  ฉบับ 
- จัดทําแผนปายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของกรมบังคับคดี จํานวน 75 ผืน 

  - จัดทําบอรดมวนประชาสมัพันธกิจกรรมตาง ๆ ของกรมบังคับคดี จํานวน 30 มวน 
  - ดําเนนิการเผยแพรประชาสมัพันธขอมูลทางปายอิเลคทรอนิกส (ปายไฟวิ่ง) จํานวน 36 เร่ือง 

 - จัดพิมพเอกสารประกอบการบรรยายโครงการเผยแพรความรูดานการบังคับคดีและวางทรัพยแก        
ประชาชน จํานวน 4,000 เลม 
- ดําเนนิการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและภาพกิจกรรมของกรมบังคับคดีผานทางเว็บไซตของกรม
บังคับคดี จํานวน 50 ครั้ง 
- ดําเนนิการสาํรวจความเขาใจของประชาชน ปรากฏวา รอยละ 87 ของผูที่ไดรับส่ือในการเผยแพร
ประชาสัมพันธ มีความรู ความเขาใจในประเด็นสําคัญดานการบังคับคดีและการวางทรัพย 
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5.   โครงการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพื่อพัฒนากระบวนการบังคับคดี 
เปาหมาย 
- รอยละ 80 ของแบบแสดงความคิดเหน็ทีไ่ดนํามาพัฒนาและปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ/รองเรียน 

ผลการดําเนินงาน 
- มีแบบแสดงความคิดเหน็ทางตูรับความคิดเห็นจํานวน 9 ฉบับ และไดมีหนังสือรายงานหนวยงานตน  
สังกัดเพื่อรับทราบและดําเนนิการปรับปรุงการดําเนนิงานตามขอเสนอแนะ/รองเรียนเรียบรอยแลว       
คิดเปนรอยละ 100 

 
6.   โครงการพัฒนาระบบการบังคับคดี (ลดขั้นตอนงาน) 
 เปาหมาย 

- ระดับความสําเร็จรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการรักษามาตรฐานระดบัเวลาการใหบริการ ( 5 ระดับ) 

 ผลการดําเนินงาน 
- ดําเนนิการลดรอบระยะเวลาขั้นตอนการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดีรวม 5 กระบวนการ ไดแก  
1. การขอลดอายัดทรัพย  2. การพิจารณากาํหนดคาเลีย้งชีพตามคํารองของลูกหนี้  3. การตรวจรับรอง 
บุคคลลมละลาย  4. การรับวางทรัพย  5. การรับวางทรัพยเพิ่ม  
- ดําเนนิการประเมินผลการดําเนินงานในการรักษามาตรฐานระดับเวลาการใหบริการของทั้ง 5    

              กระบวนงาน ปรากฏวาสามารถดําเนินการไดคาคะแนนที่ 4.16 
 
7.   โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 
 เปาหมาย 
 - ระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่สามารถรองรับตอการปฏิบัติงานของบุคลากร (จํานวน 2 ระบบ) 

ผลการดําเนินงาน 
- อยูระหวางดาํเนินการพัฒนาระบบและตรวจรับงานโครงการพัฒนาระบบงานบังคบัคดีแพง และระบบ  
คลังขอมูล  ระบบงานคําคูความ ระบบงานยึดทรัพยสิน ระบบงานอายดัทรัพยสิน ระบบงานจําหนาย   
ทรัพยสิน ระบบงานบัญชีเงินในคดี และระบบงานคํานวณและเฉลี่ยทรัพย 

 
8. โครงการจัดหา/สนับสนุนดานเทคโนโลย ี

เปาหมาย 
- อุปกรณทีใ่ชในการปฏิบัติงานเพียงพอสําหรับบุคลากร (จํานวน 1:2) 
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ผลการดําเนินงาน 
- อยูระหวางดาํเนินการตรวจรับและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1,500 เครื่อง และเครื่อง 
 คอมพิวเตอรแมขาย จํานวน 87 เครื่อง ใหแกหนวยงานในสวนกลางและสวนภูมภิาค ซ่ึงอยูภายใต   
 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
9.   โครงการอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 

เปาหมาย 
- รอยละ 100 ของผูขอขอมูลไดรับบริการขอมูลขาวสารจากราชการ 

ผลการดําเนินงาน 
- ไดดําเนินการจัดการอบรมใหแกเจาหนาที่กรมบังคับคดีทั้งสวนกลางและสวนภูมภิาคเสร็จตาม 
เปาหมาย  เรียบรอยแลว จํานวน 2 รุน ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ โดยมีผูเขารับการอบรม จํานวน 
360 คน และผานเกณฑการทดสอบ จํานวน 337 คน คิดเปนรอยละ 93.61  
- ดําเนนิการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสารกรมบังคับคดี จํานวน 150 คน 
คิดเปนรอยละ 100  

 
10. โครงการพัฒนาบุคลากรดานการบังคบัคดี 
 เปาหมาย 
 - รอยละ 80 ของเจาหนาที่ทีไ่ดรับการอบรม ความรูดานการบังคับคดีผานเกณฑการประเมินผล  

ผลการดําเนินงาน 
- ดําเนนิการจดัโครงการพัฒนาศักยภาพเจาพนักงานพิทกัษทรัพย เสร็จตามเปาหมายเรียบรอยแลว จํานวน 
4 รุน  ณ โรงแรมรอยัลซิตี้  และศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดสมุทรสาคร ศาลแพง และศาลจังหวัดธัญบรีุ  
โดยมีผูเขารับการอบรมจํานวน 153 คน และผานเกณฑการทดสอบ จาํนวน 151 คน คดิเปนรอยละ 98.69  
- ดําเนนิการจดัโครงการฝกอบรมนิติกรบรรจุเขารับราชการใหม ระหวางวนัที่ 17 สิงหาคม – 11 กนัยายน 
2552  ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี ผูเขารับการอบรม จํานวน 119 คน  และผานเกณฑการ
ประเมินผล 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาระบบบรหิารจัดการและบุคลากรโดยหลักธรรมาภิบาล 
1.    โครงการสํารวจความพงึพอใจ 
 เปาหมาย 
 - รอยละ 85 ของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ผลการดําเนินงาน 
- ดําเนนิการสาํรวจความพึงพอใจและประเมินผลความพงึพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียภาย 
ผลปรากฏวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการในระดับปานกลางขึ้นไป คิดเปนรอยละ 62.24 

 
2.    โครงการสัมมนาดานจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการปองกันการทจุริตประพฤตมิิชอบในภาครัฐ 
 เปาหมาย 
 - บุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัจริยธรรม ธรรมาภิบาลเพิ่มมากขึน้ 

ผลการดําเนินงาน 
- ดําเนนิการจดัโครงการสัมมนาเรื่อง คุณธรรมกับคุณภาพชีวิตและคณุภาพการทํางานใหแกขาราชการ
ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และลูกจางจางเหมาบริการ ทุกระดับและทุกสายงานเสร็จสิ้นเรียบรอย  
จํานวน 12 รุน ระหวางเดือนธันวาคม 2551 – เดือนมิถุนายน 2552 ณ จงัหวดัเชียงราย  เชียงใหม อุดรธานี 
ภูเก็ต ระยอง และจงัหวดักระบี่ โดยมีผูเขารวมสัมมนาจํานวนทั้งสิ้น 2,213 คน มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 
1,679 คน คดิเปนรอยละ 75.87  ของผูเขารวมสัมมนา และผูเขารวมสมัมนาทีต่อบแบบสอบถาม จาํนวน 
1,008 คน มีความรู ความเขาใจ ในเรื่องคณุธรรมกับคุณภาพชีวิตและคุณภาพการทํางานเพิ่มมากขึน้ คิดเปน
รอยละ 60.04  

 
3. โครงการพัฒนาบุคลากรดานการประชาสัมพันธ 

เปาหมาย 
- รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการอบรมผานเกณฑการประเมินผล 

ผลการดําเนินงาน 
- ไมไดดําเนนิการเนื่องจากไมไดรับจัดสรรงบประมาณ 

 
4.  โครงการฝกอบรมความรูดานโครงสรางทางการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน 

เปาหมาย 
- รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับการอบรมผานเกณฑการประเมินผล 
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ผลการดําเนินงาน 
- ไมไดดําเนนิการเนื่องจากไมไดรับจัดสรรงบประมาณ 

 
5. โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลักกรมบังคับคดี  
        เปาหมาย 
 - รอยละ 80 ของผูเขารับการอบรมผานเกณฑการประเมนิผล  

ผลการดําเนินงาน 
 - จัดสงบุคลากรเขารวมการประชุม อบรม และสัมมนากับหนวยงานราชการอื่นที่จัดขึน้ จํานวน 366 คน  
 - จัดประชุมชีแ้จงเกีย่วกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เมื่อ 

วันที่  13  มีนาคม 2552 ผูเขารวมประชุม จาํนวน 113 คน 
- จัดโครงการประชมุเชงิปฏบิัติการ เร่ือง การบังคับคดีแพง จํานวน 7 รุน ระหวางเดอืนธันวาคม 2551- เดือน
มีนาคม 2552 ณ จังหวัดปราจีนบุรี สุราษฎรธานี ปราจีนบุรี ขอนแกน พระนครศรีอยธุยา และ  
จังหวดัปราจีนบุรี โดยมีผูเขารวมประชุมจํานวนทั้งส้ิน 560 คน  
- จัดประชุมชีแ้จงแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ  เมื่อวันที ่3 
กนัยายน 2552 ณ หองประชมุชั้น 9 ผูเขารวมประชุม จํานวน 116 คน 

 - ผูเขารับการอบรมทุกหลักสูตรผานเกณฑการประเมินผล 
 
6.  โครงการปรับปรุงแกไข กฎหมาย กฎ ระเบียบและคําสั่งดานการบังคับคดี 

เปาหมาย 
- จํานวนกฎหมาย กฎ ระเบยีบ และคําส่ังดานการบังคับคดีที่ไดรับการปรับปรุงแกไข (จํานวน 3 เร่ือง) 

ผลการดําเนินงาน 
- อยูระหวางกระทรวงยุติธรรมพิจารณาทบทวนรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี 
พิจารณาความแพง (ฉบับที่...) พ.ศ....(การบงัคับคดี) 
- อยูระหวางกระทรวงยุติธรรมพิจารณารางระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดีของเจา
พนักงานบังคบัคดี พ.ศ.....    
- ดําเนนิการจดัทําคําส่ังกรมบังคับคดีที่ 62/2552 ลงวันที่ 10 กุมภาพนัธ 2552 เร่ือง การเรียกเก็บ 
ภาษีมูลคาเพิ่มจากการขายทอดตลาดทรัพยสินของผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
- ดําเนนิการจดัทําคําส่ังกรมบังคับคดีที่ 96/2552 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2552 เร่ือง การปฏิบัติงานคดีฟนฟู
กิจการของลูกหนี ้
- ดําเนนิการจดัทําคําส่ังกรมบังคับคดีที่ 165/2552 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 เร่ือง การปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจําหนายทรัพยสิน 
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7.  โครงการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
เปาหมาย 
- จํานวนคูมือการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรที่ไดรับการปรับปรุงแกไข (จํานวน 1 เลม) 

ผลการดําเนินงาน 
- อยูระหวางคณะกรรมการพิจารณาคูมือการอายัดทรัพยสิน รวบรวมเอกสารขอมูลประกอบการจดัทํา
คูมือการอายัดทรัพยสิน 
 

8. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
เปาหมาย 
- ระดับความสําเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (5 ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 
- ดาํเนนิการจดัทําลักษณะสาํคัญขององคกร 
- ดําเนนิการทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร 4 ป ของกรมบังคับคดี 

 - ดําเนนิการจดัทํานโยบายการกํากับดแูลตนเองที่ด ี
- อยูระหวางดาํเนินการจัดทาํคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการที่สรางคุณคาและกระบวนการ
สนับสนุน 
- ดําเนนิการประเมินผลความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ปรากฏวา ไดรับคา
คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ 3.6240 
 

9. โครงการบริหารความเสีย่ง Risk Management 
เปาหมาย 
- ระดับความสําเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (5 ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 
- ดําเนนิการจดัทําแผนบริหารความเสี่ยงดานยุทธศาสตร ดานกระบวนการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดานธรรมาภิบาล และส่ิงแวดลอม  
- ดําเนนิการประเมินผลความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ปรากฏวา ไดรับคา
คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ 3.6240 
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10.  โครงการจัดทําระบบมาตรฐาน PSO 1101 
เปาหมาย 
- รอยละ 80  ของหนวยงานบังคับคดีที่นํามาตรฐานระบบงานบังคับคดีและ/หรือวางทรัพยไปใชอยาง
ถูกตอง 

ผลการดําเนินงาน 
- นําระบบมาตรฐาน PSO 1101 (ระบบขอมูล) ไปใชกับหนวยงานทีภ่ารกิจดานการวางทรัพย รวมทั้งส้ิน 
42 หนวยงาน และมีหนวยงานที่นํามาตรฐานระบบงานวางทรัพยไปใชอยางถูกตองและผานเกณฑการ
ประเมินผล คิดเปนรอยละ 80  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 :  เสริมความรูดานการบังคับคดีแกประชาชน 
        1.   โครงการเผยแพรความรูดานการบังคับคดีและวางทรัพยแกประชาชนประจาํป 2552  

เปาหมาย 
- รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัของกลุมเปาหมายที่ไดรับความรู ความเขาใจดานการบังคับคดี วางทรัพย และ
การฟนฟูกจิการของลูกหนี้ แลวผานเกณฑการประเมินความเขาใจ (สวนกลาง รอยละ 80)  
- รอยละของกลุมเปาหมายทีไ่ดรับความรู ความเขาใจดานการบังคับคดี วางทรัพย และการฟนฟกูจิการ
ของลูกหนี้ แลวผานเกณฑการประเมินความเขาใจ (สวนภูมิภาค รอยละ 94) 

ผลการดําเนินงาน 
- ดําเนนิการจดัโครงการเผยแพรความรูดานการบังคับคดีและวางทรัพยแกประชาชนเสร็จตามเปาหมาย 
เรียบรอยแลว  จํานวน 12 รุน ดังนี ้
สวนกลาง จํานวน 3 รุน ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนวิ ผูเขารับการอบรม จํานวน 944 คน มีผูตอบแบบทดสอบ 
จํานวน 654 คน และผานเกณฑการทดสอบ จํานวน 623 คน คิดเปนรอยละ 95.26  
สวนภูมภิาค จาํนวน 9 รุน ณ จังหวดัสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา อํานาจเจริญ อุดรธานี เชียงใหม 
นครสวรรค นครศรีธรรมราช ยะลา และนครนายก ผูเขารับการอบรม จํานวนทั้งส้ิน  3,410 คน มีผูตอบ
แบบทดสอบ จํานวน 2,782 คน และผานเกณฑการทดสอบ จํานวน 2,723 คน คิดเปนรอยละ 97.88 
 

2.    โครงการกรมบังคับคดีสัญจรเผยแพรความรูสูภูมิภาค  
เปาหมาย 
- รอยละ 85 ของผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจ 

ผลการดําเนินงาน 
- ไมไดดําเนนิการเนื่องจากไมไดรับจัดสรรงบประมาณ 

 
3. โครงการเสริมสรางความรูดานกฎหมายและสิทธิเสรีภาพแกประชาชนในพืน้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

เปาหมาย 
- รอยละ 85 ของผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจ 

ผลการดําเนินงาน 
- ไมไดดําเนนิการเนื่องจากไมไดรับจัดสรรงบประมาณ 
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4. โครงการสรางและพัฒนาชองทางในการเขาถึงขอมูลดานการบังคับคดี 
เปาหมาย 
- ระดับความสําเร็จของการพฒันาเว็บไซตของกรมบังคับคดีเพื่อบริการประชาชน (5 ระดับ) 
- จํานวนชองทางในการเขาถึงขอมูลของกรมบังคับคดี (5 ชองทาง) 

ผลการดําเนินงาน 
- อยูระหวางดาํเนินพัฒนาโปรแกรมและตรวจรับ เพื่อเปดเปนระบบ Website ใหประชาชนเขามา
สอบถามขั้นตอนการดําเนนิงานในคดแีพงภายใตโครงการพัฒนาระบบงานบังคับคดแีพงใหเปนไปตาม
ความตองการใชระบบทางเว็บไซตของประชาชน 
- ดําเนนิการพฒันาชองทางในการเขาถึงขอมูล จํานวน 5 ชองทาง ไดแก  ทางเว็บไซต  ตู ปณ.  โทรศัพท 

 เคานเตอรประชาสัมพันธ และศูนยบริการรวมกระทรวงยตุิธรรม (call center) 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


