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บทน า 
 

เอกสาร แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมบังคับคดี จัดท าขึ้นเพ่ือทบทวน
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) กรมบังคับคดี โดยประมวลข้อมูล
จากนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน วิเคราะห์สภาพปัจจัยภายในและภายนอก พร้อมทั้งรวบรวม  
แผนงานโครงการของกรมบังคับคดี ซึ่งจะเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกรมบังคับคดี ไปสู่การพัฒนาระบบราชการ 4.0     
และการก้าวสู่ความเป็นองค์กรชั้นน าในระดับสากล พร้อมให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ  คณะผู้จัดท า         
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสาร แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมบังคับคดี ฉบับนี้ จะ
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 

         

 

กลุ่มงานนโยบายและแผน                          

        กรมบังคับคดี 
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บทที่ 1   
สรุปผลการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

กรมบังคับคดี   
 

กรมบังคับคดี มีเป้าหมายที่จะก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการอย่างมืออาชีพ  
และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงให้เกิดผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ นวัตกรรมใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยี  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งนโยบายรัฐบาลที่ตั้งเป้าหมายในการน าพาประเทศเข้าสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)”             
ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”   

ทิศทางและกรอบนโยบายการพัฒนาที่ส าคัญจะต้องค านึงถึงนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ              
กรมบังคับคดี ได้แก่ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 นโยบายการพัฒนา
ไปสู่การพัฒนาระบบราชการ 4.0  ประเด็นปฏิรูปโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  

สรุปประเด็นตามนโยบายส าคัญ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนระดับรองฯ และระบบติดตามและประเมินผล (eMENSCR) 
2. ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี กรมบังคับคดี 
3. การพัฒนาระบบราชการ 4.0 
4. นโยบายด าเนินงานของกรมบังคับคดีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
5. การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 

(โอกาสและภัยคุกคาม) (SWOT Analysis) 
 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนระดับรองฯ และระบบติดตามและประเมินผล (eMENSCR) 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่องแนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี โดยการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี มีมติให้จ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 

 
 



3  3 แผนปฏิบัตริาชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมบังคับคด ี

 

 
 
เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม 

“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วง
วัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชี วิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 
 
การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

1. ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4. ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
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แผนระดับรองฯ แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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หน้าที่ของหน่วยงานรัฐตาม พ.ร.บ. การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 2560 
และ พ.ร.บ.แผนและข้ันตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ 2560 
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การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
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ระบบสารสนเทศที่ใช้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านแผนงาน 
โครงการ หรือการด าเนินการต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ โดย
เป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างบูรณาการ (Electronic Monitoring 
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform: eMENSCR ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ล าดับการอนุมัติข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



1 1  11 แผนปฏิบัตริาชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมบังคับคด ี

 
2. ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี กรมบังคับคดี 

ยุทธศาสตร์กรมบังคับคดี ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
โครงการการด าเนนิงานที่มีความส าคัญสูง (Flagship) ของกรมบังคับคดี 

 

1. โครงการพัฒนาระบบการบังคับคดี การล้มละลาย การขายทอดตลาดทรัพย์รอการขาย และการไกล่เกลี่ย      
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Enforcement (E-Filing, E-Payment, E-Evidence),        
E-Insolvency, E-Public Auction และ E- Mediation 

2. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลทรัพย์สินของบุคคลล้มละลาย (Data Center of Assets of Bankrupted 
Person 

3. โครงการพัฒนากฎหมาย กฎและระเบียบให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
และอนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ เช่น คณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
(UNCITRAL) และกรอบการประเมินความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) 
และรายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมาย ROSC (Report of the Observance of Standards 
and Codes) ของธนาคารโลก 

4. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการบังคับคดีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีให้เป็นฐานข้อมูลกลาง 
5. โครงการปรับบทบาท และรูปแบบการให้บริการ (Business Model) ของกรมบังคับคดีจากผู้ปฏิบัติงาน 

(Operator) เป็นผู้ก ากับดูแล (Regulator) 
6. โครงการจัดตั้งส านักฝึกอบรมผู้ท าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีเอกชนและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  

(Institute of Civil Enforcement Officer and Trustee) เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรและเพ่ือ
เสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ (สถาบันพัฒนาการบังคับคดี (LEPA)) 

7. แผนงานให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการ รายย่อยและขนาดกลางและขนาดเล็ก (Micro) เกษตรกร 
ประชาชน และการสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายและการเงิน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตของประเทศ 

8. โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และให้ความร่วมมือกับธนาคารโลก (WB) บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) องค์กร
ระหว่างประเทศต่าง ๆ และคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ (UNCITRAL) 

9. โครงการพัฒนาระบบการรายงานการวิเคราะห์สถิติเพ่ือส่งสัญญาณให้กับระบบเศรษฐกิจไทยและ
ศึกษาวิจัยผลของการบังคับคดีต่อระบบเศรษฐกิจ ในมิติกฎหมายและเศรษฐศาสตร์หรือนิติ
เศรษฐศาสตร์ (Law and Economics) 
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3. การพัฒนาระบบราชการ 4.0 

คุณลักษณะท่ีส าคัญของการปฏิบัติงานในระบบราชการ 4.0 

1. ท างานอย่างเปิดเผย โปร่งใส เอ้ือให้บุคคลภายนอกและประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ 
2. ท างานเชิงรุก แก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชน และสร้างคุณค่า 
3. แบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานเชื่อมโยงการท างานซึ่งกันอย่างเป็นเอกภาพเบ็ดเสร็จในจุดเดียว 
4. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ มีฐานข้อมูลที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตร์และ

การตัดสินใจในการท างาน 
5. ปรับรูปแบบการท างานให้คล่องตัวรองรับการประสานงานแนวระนาบและในลักษณะเครือข่าย 
6. ท างานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้า ตอบสนองต่อสถานการณ์ทันเวลามีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งใน

ระดับองค์การและในระดับปฏิบัติการ 
7. เปิดกว้างให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม ถ่ายโอนภารกิจไปด าเนินการแทนได้ 
8. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม ความคิดริเริ่ม และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการท างานที่ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 
9. บุคลากรทกุระดับพร้อมปรับเปลี่ยนตัวเองสู่องค์การที่มีความทันสมัยและมุ่งเน้นผลงานที่ดี 
10. ให้ความส าคัญกับบุคลากร ดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพสูง พัฒนาอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ สร้าง

ความผูกพัน สร้างแรงจูงใจ มีแผนเชิงรุกรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร 
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ข้าราชการทุกคนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยการพัฒนาตนเองให้     
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและน าเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งจะต้อง
ร่วมสร้างระบบดิจิทัลในภาครัฐ ด้วยการร่วมออกแบบและพัฒนากลไก ระบบงาน ระบบการบริการ รูปแบบ        
การด าเนินงานขององค์กร (Service and Work Process Redesign) ให้เป็นระบบที่มีการเชื่อมโยงและบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน และระหว่างภาครัฐกับประชาชน เพ่ือการสร้าง
คุณค่าร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน (Co-Creation) และเพ่ือการพัฒนางานภาครัฐที่มีมูลค่าสูงขึ้น (High Value 
Jobs) ในการท างาน จะต้องรู้ เข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม ต้องติดตามทิศทางและแนวโน้ม
ของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับและปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง พัฒนารูปแบบ วิธีคิด และวิธีการ
ท างานให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology) ได้อย่าง
ปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน 
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4. นโยบายด าเนินงานของกรมบังคับคดีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป้าหมายในการด าเนินการเน้น เป็นธรรม ง่าย สะดวก รวดเร็วและโปร่งใส ประกอบด้วย  LED 5 Excellence  ดังนี้ 

1. Case management Excellence (บริหารจัดการคดี) 
2. IT Excellence (การพัฒนานวัตกรรมและระบบการท างาน) 
3. Information Excellence (พัฒนาระบบฐานข้อมูล) 
4. HR Excellence (เพ่ิมศักยภาพบุคลากร) 
5. Organization Excellence (ยกระดับองค์กร)  
การพัฒนาตามเป้าหมายเน้นเป็นธรรม ง่าย สะดวก รวดเร็ว เพ่ือรองรับกรมบังคับคดีไปสู่ Digital Economy    
และ Thailand 4.0 ประกอบด้วยวิธีการในการด าเนินการ ดังนี้  

 วิธีการที่ 1 Case management Excellence (บริหารจัดการคดี)  
โดยการเร่งรัดด าเนินคดีค้างด าเนินการ 10 ปี และคดีที่ยุ่งยากให้ส าเร็จร้อยละ 30 ก าหนดระยะเวลาใน

การจัดท าบัญชีรับ – จ่าย การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ธุรการปฏบิัติงานแทนเจ้าพนักงานบังคับคดีเกี่ยวกับการ
อายัด วิธีการที่ 2 IT Excellence (การพัฒนานวัตกรรมและระบบการท างาน)  

โดยการบูรณาการท างานร่วมกันในส่วนกลางและภูมิภาค เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมบังคับคดี พ.ศ. 2561 - 2565  ภายใต้วิสัยทัศน์            
“บริหารงานบังคับคดีด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลระดับสากล”  

 วิธีการที่ 3 Information Excellence (พัฒนาระบบฐานข้อมูล)  
เพ่ือลดขั้นตอนการให้บริการด้านการบังคับคดี การพัฒนาการจัดเก็บสถิติ และ Big Data เพ่ือใช้ในการ

วิเคราะห์และพัฒนา Business Intelligence (BI)   
- พัฒนาระบบเพ่ือบูรณาการฐานข้อมูลด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
- พัฒนาระบบไกล่เกลี่ยระยะที่ 2 
- พัฒนาระบบการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบ/ก ากับดูแลผู้ท าแผน ผู้บริหารแผน 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ e-Reorganization Data 

Management 
- พัฒนาการขาดทอดตลาดโดยให้บริการในรูปแบบ Mobile Truck 
- ระบบถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบติดตามข้อร้องเรียน  

 วิธีการที่ 4 HR Excellence (เพิ่มศักยภาพบุคลากร)  
เน้นความเป็นสหวิชาชีพความรู้ที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการ เป็นคนดีและเก่ง ค่านิยมการท างาน

เพ่ือประชาชน และการบริหารก าลังคนคล่องตัวยึดระบบคุณธรรม มีอัตราก าลังที่เหมาะสมและโครงสร้างที่
ยืดหยุ่น มีการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) มีแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 

 วิธีการที่ 5 Organization Excellence (ยกระดับองค์กร)  
เน้นการให้บริการที่สะดวกให้กับประชาชนตามมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
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5. การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน)                                                     
และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและภัยคุกคาม) (SWOT Analysis) 

Core Competency 

ความสามารถหลัก 

ขององค์กร 

Strategic Advantage 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

Strategic Challenge 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

Strategic 
Opportunities 

โอกาสเชิงกลยุทธ์ 

บุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญด้านการ
บังคับคดี 

1.มีกฎหมายที่เป็นข้อก าหนด
รองรับกระบวนการท างานที่
ชัดเจน 
2.มีพ้ืนที่ให้บริการประชาชน
ครอบคลุมทั้งประเทศ 
3.ทรัพยากรเพียงพอส าหรับ
การปฏิบัติงาน 
4. เป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงานภายนอก 

1.การตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการ 
2. การเปลี่ยนผ่านกระบวนการ
ท างานสู่ยุคดิจิทัลของบุคลากร 
3. การยกระดับกระบวนการ
ท างานขององค์กรสู่ World 
Class 
4. ยกระดับบุคลากรสู่ความเป็น
มืออาชีพและเป็นสหสาขาวชิาชพี 
5. การบูรณาการฐานข้อมูล   
(ท้ังภายในและภายนอก)      
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 

การเปลี่ยนบทบาท
จาก Operator เป็น 
Regulator 

กรอบแนวคิด/นโยบายการพัฒนาองค์กร (จากการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี     
(พ.ศ. 2560 – 2564) กรมบังคับคดี 

Perspective กรอบแนวคิด/นโยบายการพัฒนาองค์กร 

Sustainability  การพัฒนาทักษะให้หลากหลาย  การพัฒนาต่อเนื่อง  

Stakeholders  

 

 
Internal 

 ให้ความส าคัญกับการต่อยอด และพัฒนา เน้นเรื่อง วิธีการให้บริการภาครัฐ อาทิ การ
ออกเอกสาร กระบวนการแต่ละข้ันตอนเมื่อมีการพิจารณาแล้วว่า ผ่าน/ไม่ผ่าน จะต้อง
อธิบายเหตุผลประกอบ  การออกใบอนุญาต เสียค่าธรรมเนียม การอุทธรณ์  

 พัฒนาการท า CSR – In Process 
 สร้างความเชื่อม่ันให้กับต่างชาติ (น าพาองค์กรสู่ระดับสากล) 
 เพ่ิมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

Process  สถาบันพัฒนาวิชาชีพบังคับคดี ให้ด าเนินงานเต็มศักยภาพ  
 Digital & Technology (ตัวชี้วัดที่ 6) : การ Transform กรมบังคับคดีเป็น Digital 

และกรมบังคับคดีจะต้องเป็นผู้น า 4.0 
 ด้านการต่างประเทศ : เมื่อไปศึกษาดูงานแล้วต้องน ากลับมาต่อยอดพัฒนาประเทศต่อ 
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 ในปี 2562 เป็นปีที่มีความท้าทายกับองค์กร คือ  
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศ : กระทรวงยุติธรรมประเทศจีน , รัสเซีย , 

ญี่ปุ่น (เรื่อง การเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน)  
- จะท างานที่ยากของเรา ให้ ปชช. เข้าใจได้อย่างไร 
- ให้ความส าคัญกับการท าแผนยุทธศาสตร์  มุ่งประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 6 
- Doing Business : การแก้ไขปัญหาล้มละลาย (ตัวชี้วัดที่ 10) 
- งานบังคับคดีแพ่ง 
- รัฐธรรมนูญ ม.77 หลักคิดการออกกฎหมาย 
- การออกโทษทางอาญา  

People & 
knowledge 
Capacity 

 ต้องปรับเปลี่ยน Mindset ให้ทันตามกระแสโลก 
 สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นบุคลากรของกรมบังคับคดี  ให้สมกับเป็นองค์กรชั้นน า 

โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นองค์กร Digital 
 บุคลากรทุกคนต้องรู้มาตรฐาน 
 เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับเจ้าพนักงานงานพิทักษ์ทรัพย์ ในเชิงก ากับดูแลและ การใช้

กฎหมาย 
 สร้างการมีส่วนร่วม ความสามัคคี รักองค์กร 
 สร้างทีมงาน หัวหน้าส่วนราชการต้องเข้มแข็ง ช่วยกันพัฒนาให้กรมบังคับคดี มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง บุคลากรเห็นคุณค่าของงาน และ ท าให้งานมีคุณค่า 
 เป็นองค์กรต้นแบบ LED 4.0 

 
 

รายงานป้อนกลับ (กพร.) 
* รายละเอียดรายงานป้อนกลับทกุหมวดมาตรฐาน (อยู่ในเอกสารภาคผนวก) 

หมวดมาตรฐาน 
PMQA 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง 

หมวด 1  
การน าองค์การ 

1.1 การน าองค์การโดยผู้บริหารของส่วนราชการ 
1. การพัฒนาและสร้างผู้น าและผู้สืบทอดในอนาคตที่มีความชัดเจน เพ่ือให้องค์การ

เกิดความยั่งยืน 
2. ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับการน าองค์การของผู้บริหารบางตัวมีแนวโน้มไม่ดี เช่น ร้อย

ละการรับรู้วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ของบุคลากรในองค์การ 
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการน าองค์การของผู้น าระดับสูง ร้อยละ
ความมุ่งม่ันตามค่านิยมองค์การและตามหลักจริยธรรมของผู้บริหารระดับสูง ส่วน
ราชการจึงควรค้นหาสาเหตุ และทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
การสื่อสารภายในองค์การ และด าเนินการปรับปรุงเพื่อให้ผลการด าเนินการตาม
ตัวชี้วัดดังกล่าวดีขึ้น รวมทั้ง ควรก าหนดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตาม
ค่านิยม โดยมีผู้บริหารเป็นต้นแบบ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรจะน าค่านิยมไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างแท้จริง จนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์การที่ชัดเจน 
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1.2 การก ากับดูแลองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม 
1. ควรมีการทบทวนการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงลบต่อสังคมโดยอาจจะพิจารณาถึง

การประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานรายโครงการ รวมทั้งการก าหนดตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ ในการจัดการผลกระทบทางลบ 

2. ควรมีการก ากับติดตามประเมินผลลัพธ์จากการด าเนินงานด้านการสนับสนุน
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

หมวด 2  

การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ 

1. ควรมีการก าหนดแนวทางที่ชัดเจนในการสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ในการเป็นองค์การที่มุ่งสู่องค์การชั้นน าระดับสากล 

2. ควรแสดงให้เห็นชัดเจนในการวิเคราะห์เพื่อก าหนดกลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อความ
ท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

3. ควรมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินและทรัพยากร
อ่ืน ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพยากรด้านต่าง ๆ มีพร้อมใช้ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติ
การจนประสบความส าเร็จ 

4. ควรมีการทบทวนแผนด้านทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์และตอบสนองความท้าทายด้านบุคลากร 

หมวด 3  
การให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

1. ควรมีแนวทางท่ีชัดเจนในการประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้ได้สารสนเทศมาตอบสนอง
ความต้องการที่เหนือกว่าความคาดหวัง 

2. ควรมีแนวทางท่ีชัดเจนในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียแต่ละกลุ่มเพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับส่วนราชการ 

3. ควรแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน รวมทั้งมีข้อ
ร้องเรียนลดลง ไม่เกิดข้อร้องเรียนซ้ า และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับส่วนราชการ 

หมวด 4  
การวัด การวิเคราะห์ 
และการจัดการความรู้ 

1. ควรมีแนวทางท่ีชัดเจนในการน าสารสนเทศไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เช่น 
การก าหนดโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ การสร้างและพัฒนานวัตกรรม การทบทวนผล
การด าเนินงานเพ่ือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการคาดการณ์ผลการ
ด าเนินงานในอนาคตเพ่ือที่จะสามารถก าหนดกลยุทธ์ และเตรียมการรองรับความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ควรมีแนวทางท่ีมีความชัดเจนในการจัดการความรู้ ว่าได้ก าหนดองค์ความรู้ หรือ
ไดม้าอย่างไร รวมทั้งควรแสดงให้เห็นว่าองค์ความได้น าไปสู่การใช้ประโยชน์
อย่างไร น าไปใช้ในการสนับสนุนให้บรรลุวิสัยทัศน์ หรือยุทธศาสตร์อย่างไร 

3. ควรแสดงให้เห็นชัดเจนถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีรูปแบบที่ใช้งานง่ายส าหรับ
ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ 
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หมวด 5  
การมุ่งเน้นบุคลากร 

1. ควรมีการก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับ health promotion ส าหรับบุคลากร
ในระยะยาว 

2. ควรมีการติดตามการปฏิบัติตามค่านิยมคือ I AM LED ซึ่งจะท าให้เกิดความยั่งยืน
ขององค์การ 

3. ควรแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในการจัดท าแผนด้านทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุน
ยุทธศาสตร์และตอบสนองต่อความท้าทายด้านบุคลากร 

4. ควรมีการน าเอาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันไปจัดท าแผนและจัดกิจกรรมสร้าง
ความผาสุกและความผูกพันให้กับบุคลากรทุกกลุ่ม 

หมวด 6  
การมุ่งเน้น
ระบบปฏิบัติการ 

1. ควรมีการวิเคราะห์ขั้นตอนและกระบวนการท างานเพ่ือก าหนดตัววัดที่ใช้ในการ
ควบคุมภายใน 

2. ควรมีการประเมินประสิทธิผลของการน าเอากระบวนการท างานหลักและ
กระบวนการสนับสนุนไปปฏิบัติ 

3. ควรมีการทบทวนการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน และการ
พิจารณาถึงการป้องกันความต่อเนื่องของการปฏิบัติการ และการท าให้คืนสู่สภาพ
เดิม 

4. ควรมีแนวทางท่ีชัดเจนในการพิจารณาโอกาสในการสร้างให้เกิดนวัตกรรมที่
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ในกระบวนการท างาน 

หมวด 7  
ผลลัพธ์การด าเนินการ 

1. ผลลัพธ์มีแนวโน้มที่ไม่ดี เช่น  
 ร้อยละการรับรู้วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ของบุคลากรใน

องค์การ  
 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการน าองค์การของผู้น าระดับสูง  
 ร้อยละความมุ่งม่ันตามค่านิยมองค์การและตามหลักจริยธรรมของผู้บริหาร

ระดับสูง  
 จ านวนกระบวนการท างานสร้างคุณค่าท่ีได้รับการพัฒนาปรับปรุง  
 จ านวนกระบวนการท างานสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง  
 จ านวนนวัตกรรมการท างานที่เพ่ิมข้ึน  

2. ตัวชี้วัดบางตัวเป็นตัวชี้วัดผลผลิตหรือตัวชี้วัดระดับความส าเร็จ ควรปรับปรุงให้
เป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ชัดเจน เพ่ือสะท้อนให้เห็นความส าเร็จของการด าเนินการ 
เช่น  
 ร้อยละความส าเร็จเฉลี่ยของการให้ความรู้ความเข้าใจ ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ

การบังคับคดีให้กับกลุ่มเปราะบาง (หนี้ครัวเรือน หนี้รายย่อย หนี้บัตรเครดิต 
หนี้ SMEs หนี้เกษตรกร หนี้ กยศ.) 

 จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ CSR  
 ร้อยละความส าเร็จของการให้ความรู้เพื่อสร้างขีดความสามารถให้ SMEs ด้าน

กฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดี เป็นต้น 
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สรุปกรอบนโยบายเพื่อการบริหารจัดการกรมบังคับคดี 
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บทที่ 2 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี 

(พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมบังคับคดี 
วิสัยทัศน์  

“บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นน าในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” 

 “Enforcing judgments on just and equitable grounds, ensuring high service quality, 
advancing to be the world’s leading organization” 

กรมบังคับคดีมุ่งปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
อย่างเท่าเทียมกัน มีกระบวนงานการบังคับคดี การบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล สร้างการยอมรับทั้งใน
ประเทศและในระดับสากล มีมาตรฐานการให้บริการ ทั้งในส่วนของกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ลักษณะ
รูปแบบการให้บริการ บุคลิกภาพของผู ้ให้บริการ สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ
ประชาชน สร้างความประทับใจให้กับประชาชน   

พันธกิจ 

1. ให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ การช าระบัญชีการวางทรัพย์และ
การไกล่เกลี่ยภายหลังค าพิพากษา อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ การช าระบัญชี
การวางทรัพย์และการไกล่เกลี่ยภายหลังค าพิพากษา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งพัฒนาระบบงาน
สนับสนุนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และค าสั่ง ที่เก่ียวข้องกับการบังคับคดีให้ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานและองค์การระหว่างประเทศเพ่ือน าแนวปฏิบัติที่ดีใน

ด้านการบังคับคดีมาพัฒนาการด าเนินงานบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาองค์กรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ใน

การด าเนินการ 
6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญมีจิตส านึกในการบริการอย่างมีคุณธรรม 

จริยธรรมและยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน 
7. พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
8. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายการบังคับคดี การวางทรัพย์ การไกล่เกลี่ยภายหลังค าพิพากษา และกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับประชาชนได้เข้าใจอย่างทั่วถึง 
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ค่านิยมร่วม     “I AM LED” 

I คือ Integrity  หมายถึง มีความซื่อสัตย์ 
A คือ Accountability หมายถึง มีความรับผิดชอบ 
M คือ Management หมายถึง การบริหารจัดการ 
L คือ Learning  หมายถึง การเรียนรู้ตลอดเวลา 
E คือ Excellence  หมายถึง มีความเป็นเลิศ 
D คือ Digital  หมายถึง การใช้เทคโนโลยี 
 

วัฒนธรรมองค์กร 

“บริการด้วยรอยยิ้ม บริหารด้วยหลักการ บริบาลด้วยหลักธรรม” 

ตารางสรุปการวิเคราะห์ความสามารถองค์กร 

 

Core Competency (CC)  
ความสามารถหลักขององค์กร 

Strategic Advantage (SA)    
ความไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธ์ 

Strategic Challenge (SC) 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

Strategic Opportunities 
(SO) โอกาสเชิงกลยุทธ์ 

1. บุคลากรมีความเช่ียวชาญ
ด้านการบังคับคด ี

1. มีกฎหมายที่เป็นข้อก าหนด
รองรับกระบวนการท างาน      
ที่ชัดเจน 

2. มีพื้นที่ให้บริการประชาชน
ครอบคลมุทั้งประเทศ 

3. ทรัพยากรเพียงพอส าหรับ
การปฏิบัติงาน 

4. เป็นท่ียอมรับของหน่วยงาน
ภายนอก 

1. การตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

2. การเปลี่ยนผ่านกระบวนการ
ท างานสู่ยุคดิจิทลัของบุคลากร 

3. การยกระดับกระบวนการท างาน
ขององค์กรสู่ World Class  

4. ยกระดับบุคลากรสู่ความเป็น    
มืออาชีพและเป็นสหวิชาชีพ            
5. การบูรณาการฐานข้อมลู        
(ท้ังภายในและภายนอก) เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตัิงาน 

1. การเปลี่ยนบทบาทจาก 
Operator เป็น Regulator 

 

 

 

 

 



2 2  22 แผนปฏิบัตริาชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมบังคับคด ี

 

แผนที่ยุทธศาสตร์กรมบังคับคดี (พ.ศ. 2563 - 2565) 

 



2 3  23 แผนปฏิบัตริาชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมบังคับคด ี

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและยกระดับธรรมาภิบาล 

 

*สมรรถนะ
หลัก 

*ตอบสนอง  
SC SA SO 

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการเชิงยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

 
 
 
 
 
 

CC1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SC1 
 
 

SA1, 
SA2, 
SA3, 
SA4 

 
 

เพ่ิมระดับความ
เชื่อมั่นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อกระบวนการ
ท างาน 
  
  

2 
  
  

ผลส ารวจระดับความ
เชื่อมั่นด้านความ
โปร่งใสของ
ผู้รับบริการและ        
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มากกว่า
ปี 

2562 
+2 

มากกว่า 
ปี 

2563 
+2 

มากกว่า 
ป ี

2564 
+2 

โครงการองค์กรคุณธรรม กบท. 

ร้อยละของคดีท่ีมี
ระยะเวลาด าเนินการ
มากกว่า 10 ปี ลดลง 
(ตัวชี้วัดต่อเนื่องจากปี 
2559) 

30 30 30 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการคดี         
(Case Management ) 

พป. 

จ านวนสื่อความรู้
ภาษาต่างประเทศ  

2 2 2 โครงการยกระดับองค์กร   
สู่สากล 

สลก. 

SA1, 
SA2, 
SA3, 
SA4 

เพ่ิมคุณค่า   
การท างานเพ่ือ
พัฒนาสู่สังคม 
ที่เป็นธรรม 

2 
 

ร้อยละประชาชน   
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับ
การให้ความรู้ด้าน
กฎหมายบังคับคดี 

80 
  

80 
  

80 
  

โครงการสังคมคุณธรรม กบท. 

โครงการยกระดับ GECC กพร. 

SA1  พัฒนากฎหมาย 
กฎระเบียบ     
สู่สากล 

6 จ านวนกฎหมาย 
กฎระเบียบ  ที่ได้รับ
การเสนอเพ่ือปรับปรุง  

5 5 5 โครงการปรับแก้ไขกฎหมาย 
กฎระเบียบ และค าสั่งกรม
บังคับคดีให้มีความทันสมัย
เป็นมาตรฐานสากล 

พป. 

 

*อ้างอิงตามหน้า 21 ตารางสรุปการวิเคราะห์ความสามารถองค์กร 
Core Competency (CC) ความสามารถหลักขององค์กร    Strategic Advantage (SA) ความไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธ ์ 
Strategic Challenge (SC) ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์  Strategic Opportunities (SO) โอกาสเชิงกลยุทธ ์



2 4  24 แผนปฏิบัตริาชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมบังคับคด ี

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนประชา รัฐ สู่ความเป็นเลิศ 

*สมรรถนะ
หลัก 

*ตอบสนอง  
SC SA SO 

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการเชิงยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

 
 
 
 
 

 CC1 
  
  

 
 
 
 
 

SC1 

SA2, 
SA4 

สร้าง
สัมพันธภาพ
ความร่วมมือ
ภาคีเครือข่าย
ประชารัฐ 

2 ร้อยละจ านวนโครงการ 
MOU ที่มีการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง  

จากปี 
2562 
+1 

จากปี 
2562 
+1 

จากปี 
2562 
+1 

โครงการเสริมสร้างความ
ร่วมมือภาคเครือข่าย 

พป. 

SA2, 
SA4 

พัฒนา
กระบวนการ
สื่อสารและ
เสริมสร้างการ
รับรู้ของ
ประชาชน 

2 ร้อยละความเชื่อมั่นของ
ประชาชนที่มีต่อการท างาน
ของกรมบังคับคดี 

ร้อยละ 
80 (ไม่
ต่ ากว่าปี 
62) 

ร้อยละ 
80 (ไม่
ต่ ากว่าปี 
62) 

ร้อยละ 
80 (ไม่
ต่ ากว่าปี 
62) 

โครงการสื่อสารเชิงรุก
เพ่ือสร้างการรับรู้ของ
ประชาชน 

สลก. 

SO SA2, 
SA4 

เพ่ิมศักยภาพ
องค์กร 

2/6 ร้อยละความส าเร็จตามแผน
เพ่ิมศักยภาพองค์กร 

100 100 100 โครงการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับ 
ภารกิจใหม่ 

พป. 

 

*อ้างอิงตามหน้า 21 ตารางสรุปการวิเคราะห์ความสามารถองค์กร 
Core Competency (CC) ความสามารถหลักขององค์กร    Strategic Advantage (SA) ความไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธ ์ 
Strategic Challenge (SC) ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์  Strategic Opportunities (SO) โอกาสเชิงกลยุทธ ์

 

 

 



2 5  25 แผนปฏิบัตริาชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมบังคับคด ี

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์กร Digital 
 

*สมรรถนะ
หลัก 

*ตอบสนอง  
SC SA SO 

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการเชิงยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565  

 
 
 
 

CC1 
 

SC3 
 
 
 
 
 
 

 ยกระดับองค์กร
สู่ความเป็นเลิศ 
 

6 ร้อยละของกระบวนการที่ได้รับ
การปรับปรุงตามแผน 

20 20 20 โครงการเพิ่มผลผลิต
องค์กร 
 

ศท. 

จ านวนคดีที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จตามก าหนด 

25 25 25 โครงการ SLA ของ     
กรมบังคับคดี 

นย. 

ระดับคะแนนการประเมิน 
PMQA  

334 349 364 โครงการยกระดับ
ศักยภาพองค์กร 

กพร. 

SC2, 
SC5 

 ยกระดับองค์กร
สู่องค์กร Digital 
(LED 4.0) 

6 ร้อยละความส าเร็จของการ   
น าระบบสารสนเทศไปใช้  

80 90 100 โครงการ LED 4.0 
 

ศท. 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ 

80 82 85 ศท. 

 

*อ้างอิงตามหน้า 21 ตารางสรุปการวิเคราะห์ความสามารถองค์กร 
Core Competency (CC) ความสามารถหลักขององค์กร    Strategic Advantage (SA) ความไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธ ์ 
Strategic Challenge (SC) ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์  Strategic Opportunities (SO) โอกาสเชิงกลยุทธ ์

 

 

 

 



2 6  26 แผนปฏิบัตริาชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมบังคับคด ี

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 
 

*สมรรถนะ
หลัก 

*ตอบสนอง  
SC SA SO 

วัตถุประสงค์เชิง 
กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการเชิงยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565  

CC1 
 

  

SC4 
 

 ยกระดับขีด
ความสามารถ
บุคลากร 

6 ร้อยละบุคลากรทีผ่ล
ประเมิน Core 
Competency ได้ตาม
ระดับท่ีคาดหวัง 

50 80 100 โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถบุคลากร 

กบท. 

สร้างแรงจูงใจ
และความผูกพัน
ของบุคลากร 

6 ร้อยละความผูกพัน 
ของบุคลากร 

65 

 

70 75 

 

โครงการเสริมสร้างความ
ผูกพันและสร้างคุณค่าให้
บุคลากร 

กบท. 

เสริมสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรม
องค์กร 

6 ร้อยละการประเมิน 
Role Model ของ
ผู้บริหาร 

70 85 85 

 

โครงการขับเคลื่อนค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร 

กบท. 

ยกระดับองค์กร 
สู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

6 ร้อยละ Best Practice 
ที่น าไปสู่การปฏิบัติจาก
จ านวนองค์ความรู้
ทั้งหมด 

10 

 

10 10 โครงการเสริมสร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

กบท. 

ร้อยละความส าเร็จ 
การขับเคลื่อนสถาบัน
พัฒนาการบังคับคดี 

100 100 100 โครงการขับเคลื่อนสถาบัน
พัฒนาการบังคับคดี 

LEPA 

 
*อ้างอิงตามหน้า 21 ตารางสรุปการวิเคราะห์ความสามารถองค์กร 

Core Competency (CC) ความสามารถหลักขององค์กร    Strategic Advantage (SA) ความไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธ ์ 
Strategic Challenge (SC) ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์  Strategic Opportunities (SO) โอกาสเชิงกลยุทธ ์

         



2 7  27 แผนปฏิบัตริาชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมบังคับคด ี

 

โครงการ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

แผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ
ร่วม 2563 2564 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและยกระดับธรรมาภิบาล 
โครงการองค์กร
คุณธรรม 

โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม   
 

ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
เกี่ยวกับพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรที่สอบสวนแล้วเป็นจริง 
จนถึงมีการลงโทษ 

ลดลงจากปีฐาน 
ร้อยละ10  

(ฐานข้อมูลคิดค่าเฉลี่ย 
3 ปีย้อนหลัง ) 

ลดลงจากปีฐาน 
ร้อยละ10 

ลดลงจากปีฐาน 
ร้อยละ10 

กบท ทุกส่วนงาน 

  โครงการส่งเสริมการรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) 

ระดับความพึงพอใจของชุมชนต่อ
โครงการ CSR  

ระดับ 4 
(ร้อยละ 80) 

ระดับ 4 ระดับ 4 สลก. ทุกส่วนงาน 

  โครงการองค์กรโปร่งใส คะแนนการประเมินจาก ปปช. ไม่น้อยกว่า  
ปี 2562 

ไม่น้อยกว่า  
ปี 2563 

ไม่น้อยกว่า  
ปี 2564 

สลก. ทุกส่วนงาน 

  โครงการส ารวจความเชื่อมั่น
ด้านความโปร่งใสของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ร้อยละความส าเรจ็ตามแผน 100 100 100 กพร. ทุกส่วนงาน 

  โครงการประเมินตามกรอบ ITA คะแนนการประเมิน ITA TOP 5 TOP 5 TOP 5 กพร. ทุกส่วนงาน 
โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการคดี  
(Case 
Management) 

โครงการพัฒนา 
ระบบบัญชี รับ จ่าย  

ร้อยละความส าเรจ็ของการปรับปรุง
กระบวนการบญัชี รับ จ่าย ตามแผน 

100 100 100 พป. สบก., สบจ., 
สบจ.สาขา 

โครงการพัฒนากระบวนการ
จัดการคดีค้าง 10 ปี (ต่อเนื่อง) 

ร้อยละส านวนค้างด าเนินการ 10 ปี     
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ร้อยละ 35 ร้อยละ 35 ร้อยละ 35 
 

กพร. ทุกส่วนงาน 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
บุคลากรทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
จากเจ้าพนักงานบังคับคด ี

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับมอบหมาย
จากเจ้าพนักงานบังคับคดผี่านเกณฑ ์
การประเมินท่ีก าหนด (บุคลากรทีเ่ข้า 
รับการอบรม) 

ร้อยละ 80 เพิ่มขึ้นร้อยละ 
10  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
10  

กบท ทุกส่วนงาน 

โครงการยกระดับ
องค์กรสู่สากล 
  

โครงการพัฒนา website 
ภาษาอังกฤษ 

จ านวนข้อมูลภาษาอังกฤษท่ีเผยแพร่
ผ่าน website (วันท างานต่อปี =242 
วัน ยอมรับได้ที่ 80% ของวันท างาน  
ต่อปี ) 

194 198 200 สลก. พป 

โครงการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์
เป็นภาษาต่างประเทศ 

จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์เป็นภาษา 
ต่างประเทศท่ีสื่อสารสูภ่ายนอกองค์กร 

2 2 2 สลก. พป 



2 8  28 แผนปฏิบัตริาชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมบังคับคด ี
 

โครงการ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

แผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ
ร่วม 2563 2564 2565 

โครงการสังคม
คุณธรรม 
  

โครงการเสรมิสร้างความรู้ 
กฎหมายบังคับคดีแก่ ประชา รัฐ  

ร้อยละความส าเรจ็ตามแผน 100 100 100 กบท ทุกส่วนงาน 

โครงการเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก 

ร้อยละความส าเรจ็ตามแผน 100 100 100 กบท ทุกส่วนงาน 

โครงการยกระดับ 
GECC 

โครงการพัฒนาคณุค่าการ
ท างานตามกรอบ GECC 

ร้อยละพื้นท่ีให้บริการที่ได้รับรางวัล 
GECC ต่อพื้นที่ท้ังหมด 

10 15 20 กพร. ทุกส่วนงาน 

โครงการสื่อสารการพัฒนาพ้ืนท่ี
ใช้บริการตามกรอบ GECC 

ร้อยละพื้นท่ีให้บริการได้รับความรู ้
ความเข้าใจ GECC 

20 20 20 กพร. ทุกส่วนงาน 

โครงการปรับแก้ไข
กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และค าสั่ง
กรมบังคับคดีใหม้ี
ความทันสมัยเป็น
มาตรฐานสากล  

โครงการศึกษาวิจยั ปรับปรุง 
กฎหมาย กฎ ระเบยีบ  
อย่างต่อเนื่อง 

จ านวนกฎหมาย กฎ กฎระเบียบ  
ที่ได้รับการเสนอเพื่อปรับปรุง 

5 5 5 พป. สบก. สบจ.  
กองล้มละลาย 

โครงการศึกษากฎหมาย
ต่างประเทศ 

จ านวนกฎหมาย กฎหมายแม่แบบ  
แนวทางการร่างกฎหมาย ของ
ต่างประเทศ/องค์การระหว่างประเทศ 

1 1 1 พป. กองล้มละลาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนประชา รัฐ สู่ความเป็นเลิศ 
โครงการ
เสรมิสร้าง 
ความร่วมมือ 
ภาคเครือข่าย  

โครงการบรูณาการการท างาน
และเชื่อมโยงฐานข้อมูล 

จ านวนหน่วยงานท่ีท า MOU 5 5 5 พป. ศธ. 

โครงการติดตาม MOU ให้ 
Activated  

จ านวน MOU ที่มีการพัฒนาสู่การใช้
งาน 

+1 จากปีท่ีผ่าน
มา 

+1 จากปีท่ีผ่าน
มา 

+1 จากปีท่ีผ่าน
มา 

พป. ศธ. 

โครงการสื่อสาร
เชิงรุกเพื่อสร้าง
การรับรู้ของ
ประชาชน 
  
  

โครงการเสรมิสร้าง LED Brand 
Ambassador 

จ านวน LED Brand Ambassador 40 60 80 ประชาสมัพันธ์ ทุกหน่วยงาน 

แผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ขององค์กรและผู้น าระดับสูงเชิงรกุ 
ครอบคลมุทุกกลุ่มผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี (เน้นแบบ 2 ทาง) 

ร้อยละความส าเรจ็ตามแผน 100 100 100 ประชาสมัพันธ์ ทุกหน่วยงาน 

โครงการพัฒนาช่องทาง 
การสื่อสาร 

จ านวนช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ เพิ่มขึ้น 
ปีละ 1 ช่องทาง 

เพิ่มขึ้น 
ปีละ 1 ช่องทาง 

เพิ่มขึ้น 
ปีละ 1 ช่องทาง 

ศธ. ประชาสมัพันธ์ 
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โครงการ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

แผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ
ร่วม 2563 2564 2565 

โครงการเตรยีม
ความพร้อมเพื่อ
รองรับภารกจิใหม ่

โครงการเตรยีมความพร้อม 
เพื่อรองรับการด าเนินการ 
บังคับทางปกครอง 

ร้อยละความส าเรจ็ตามแผน 100 100 100 พป. กพร. นย. กบท. 
ศท. 

โครงการศึกษาพัฒนางาน
สืบสวนสอบสวนและด าเนิน 
คดีอาญา 

ร้อยละความส าเรจ็ตามแผน 100 100 100 พป. กพร. นย. กอง
ล้มละลาย ศท. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์กร Digital 
โครงการเพิม่
ผลผลติองค์กร 

โครงการพัฒนาการออกแบบ
ระบบงานและปรับปรุง
กระบวนการท างาน (System & 
Process Redesign) 

ร้อยละของระบบและกระบวนการ 
ที่ปรับปรุงแล้วตามแผน 

100 100 100 ศท. ทุกหน่วยงาน 

โครงการจดัท า 
SLA ของการ
บังคับคดี 

โครงการติดตาม ประเมินผล 
การบังคับคดี ให้เป็นไปตาม
แผนงานท่ีก าหนด 

จ านวนรายงานการติดตาม ประเมนิผล 
งานบังคับคดี ท่ีไม่เป็นไปตามแผน 12 12 12 นย.  ทุกหน่วยงาน 

โครงการจดัท า Dashboard 
สนับสนุนข้อมลูเพื่อการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 

ร้อยละของข้อมูลทีม่ีการน าไปใช้
ประโยชน ์ 25 25 25  นย. ทุกหน่วยงาน  

โครงการยกระดับ
ศักยภาพองค์กร 
 

โครงการพัฒนาตามกรอบ 
PMQA 

ร้อยละของ OFI ที่ได้รับการแกไ้ข 
ตามแผนพัฒนาองค์กร 

80 80 80 
กพร./  

คณะกรรมการ
ในหมวด 

ทุกหน่วยงาน 
คะแนนการประเมินองค์กรตามกรอบ 
PMQA 

334 349 364 

รางวัลจากหน่วยงานภายนอก (PMQA 
GECC การบริการที่เป็นเลิศ ITA) 

4 5 6 

โครงการให้ความรู้ดา้นการ
พัฒนาศักยภาพองค์กร 
ตามกรอบ PMQA 

ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเปา้หมาย 
ที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ 
น าไปบูรณาการกับการท างานงานได ้

33 33 34 กพร./สถาบัน - 

 



3 0  30 แผนปฏิบัตริาชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมบังคับคด ี
 

โครงการ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

แผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ
ร่วม 2563 2564 2565 

โครงการ LED 4.0 
  
  

โครงการยกระดับสถาปตัยกรรม
ระบบสารสนเทศสู่ LED  4.0 

ร้อยละความส าเรจ็ตามแผน 100 100 100 ศท. - 

โครงการพัฒนาระบบงานและ
ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงและ 
พร้อมใช้ 

ร้อยละความส าเรจ็ตามแผน 100 100 100 ศท. ทุกหน่วยงาน 

โครงการพัฒนาบุคลากร Digital ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเปา้หมาย 
ที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ 
น าไปท างานได ้

25 25 25  กบท.  

โครงการติดตาม ประเมินผล 
การให้บริการสารสนเทศ 

ร้อยละของการให้บริการทีไ่ด้ตาม
มาตรฐานการให้บริการ 

100 100 100 ศท. ทุกหน่วยงาน 

             ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 
โครงการเพิม่ขีด
ความสามารถ
บุคลากร  
 
 
  

จัดโครงสร้างและอัตราก าลัง 
ที่เหมาะสม  
 

1. ร้อยละการปรับโครงสร้าง 
ต าแหน่งงานและอัตราก าลังไดต้ามแผน 

80 80 80 กบท.  

2. ร้อยละการจัดสรรอัตราก าลัง 
ได้ตามแผน 

80 90 90 กบท.  

3. ร้อยละของการจดัท าแบบบรรยาย 
ลักษณะงานได้ครบตามโครงสร้างการ
ท างานท่ีมีการเปลีย่นแปลง  
 

70 90 100 กบท.  

พัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ  
 

1.ร้อยละความส าเร็จระบบประเมนิผล
การปฏิบัติงาน เชื่อมโยงสมรรถนะ  
และผลลัพธ์องค์กร 

70 80 90 กบท.  

2.ระดับความส าเร็จของผลลัพธ์ 
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

80 85 85 กบท  
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โครงการ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

แผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ
ร่วม 2563 2564 2565 

 จัดท าฐานข้อมูล และรายงาน
สารสนเทศด้านทรัพยากรบคุคล
เพื่อการบริหารงาน  
(HR Automation 4.0) 

1.ร้อยละการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
HR ได้ตามแผน  

70 80 90 กบท  

2.ร้อยละการน าเข้าข้อมลูของผู้ที่ได้รับ
การพัฒนา E-Learning ได้ตามแผน 

70 80 90 กบท  

พัฒนาระบบ Career Path & 
Career Development Plan  
 

1.ร้อยละการจัดท าระบบการสร้างการ
เติบโตในสายอาชีพ (Career Path & 
Career Development Plan) 
 

70 80 100 กบท.  

2. ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่มผีล
ประเมินสมรรถนะหลักองค์กร 
ได้ตามระดับท่ีคาดหวัง 
 

15 20 25 กบท.  

ยกระดับสมรรถนะบคุลากร 
(เพิ่มสมรรถนะรายบุคคล : 
Individual Development Plan) 
 

1.ร้อยละการจัดท าแผนเพิ่มสมรรถนะ
รายบุคคลได้ตามเป้าหมาย 
 

70 80 90   

2.ร้อยละของบุคลากรได้รับการพฒันา
ตามแผน IDP (นับสะสม) 
 

70 80 100 กบท.  

3.ร้อยละบุคลากรที่มีผลประเมิน  
Core Competency  
ได้ตามระดับท่ีคาดหวัง 
 

50 80 100 กบท.  

4.ร้อยละการพัฒนาทักษะการไกลเ่กลี่ย
ข้อพิพาทช้ันการบังคับคดีได้ตามแผน 
 

85 85 85 กบท./ศูนย์ไกล่
เกลี่ย 

 

5.ร้อยละความส าเร็จการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทช้ันการบังคับคดีได้ตามแผน 

 

85 85 85 กบท./ศูนย์ไกล่
เกลี่ย 
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โครงการ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

แผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ
ร่วม 2563 2564 2565 

 
 
 
 
 
 
 

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

1.ร้อยละการพัฒนาบุคลากร 
 High Potential ได้ตามเป้าหมาย 

 

50 70 100 กบท  

2. ร้อยละการพัฒนา Successor  
ได้ตามเป้าหมาย 

 

50 70 100 กบท  

3. จ านวนนวัตกรรมการท างาน 
ขององค์กร 

2 2 2 กบท  

โครงการ
เสรมิสร้าง 
ความผูกพันและ
สร้างคณุค่าให้
บุคลากร  

การเสริมสร้างความผูกพันและ
ความผาสุกขององค์กร 

1.ร้อยละการจัดกจิกรรม 
สร้างความผูกพัน 

50 70 100 กบท  

2. ร้อยละความพอใจและความผกูพัน
ของบุคลากร 

65 70 75 กบท  

3. ร้อยละของจ านวนการลาออก 
ของบุคลากร (ข้าราชการและพนกังาน
ราชการ) ลดลง 

6 5 4 กบท  

โครงการยกระดับคุณภาพ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม 

 

1. ร้อยละการจัดอบรมเจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัย (จป.) ได้ตามเป้าหมาย 
 

80 80 80 กบท  

2. ร้อยละการประเมินสถานท่ีท างานได้
มาตรฐาน 5 ส. 

70 75 80 กบท  

3. ร้อยละบุคลากรเข้ารับการอบรม 
/ซ้อมอพยพได้ตามเป้าหมาย 

40 40 40 กบท 
 

4. จ านวนอุบัติเหตุจากการท างานลดลง 6 5 4 กบท  
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โครงการ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

แผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ
ร่วม 2563 2564 2565 

โครงการ
ขับเคลื่อนค่านิยม
และวัฒนธรรม
องค์กร 
 

โครงการเสรมิสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร 

1. ระดับคะแนนเฉลีย่ของบุคลากรตาม
ค่านิยม (I AM LED) 
 

3.75 4 มากกว่า 4 กบท  

2. ร้อยละผู้บริหาร เป็นต้นแบบ Role 
Model ได้ตามเป้าหมาย 

70 85 85 กบท  

โครงการ
เสรมิสร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู ้
 

การบริหารจัดการความรู้ใน
องค์กร (KM) 

 

1.ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าระบบ
การจัดการความรู้องค์กรได้ตาม
เป้าหมาย 
 

70 80 100 กบท  

2. ร้อยละของจ านวนองค์ความรู้ทีม่ีการ
จัดเก็บในคลังความรู ้

 

70 80 90 กบท  

3. ร้อยละของจ านวน Best Practice  
ที่จัดท าและน าไปใช้ 

 

10 10 10 กบท  

โครงการ
ขับเคลื่อน 
สถาบันพัฒนา 
การบังคับคด ี

โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ 

ร้อยละความส าเร็จขอการจดัท าระบบ
บริหารองค์กรไดต้ามแผน 

100 100 100 LEPA  

โครงการพัฒนาระบบ back 
office เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ 

ร้อยละความส าเรจ็ของการจัดหาและ
จัดท าระบบข้อมูลที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานขององค์กรไดต้ามแผน 

100 100 100 LEPA  

โครงการพัฒนาหลักสตูรเพื่อ
ตอบสนองผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียเชิงรุก 

ร้อยละความส าเรจ็ของจัดท าหลักสูตร
ขององค์กรได้ตามแผน 

100 100 100 LEPA  

โครงการเสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์ เชิงรุกกับทุก   
ภาคส่วน 

ร้อยละความส าเรจ็ของการสรา้งความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศ
และต่างประเทศไดต้ามแผน 

100 100 100 LEPA  
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โครงการ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

แผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ
ร่วม 2563 2564 2565 

 โครงการเพิม่คุณค่าให้หลักสูตร
ของสถาบันฯ (Long term 
Partnership Credit bank 
and Credit transfer) 

ร้อยละความส าเรจ็ของการก าหนดหลักสูตร
ที่ได้รับการรับรองหน่วยกิต จากสถาบัน 
การศึกษาเป็นไปตามแผน 

100 100 100 LEPA  

โครงการ LEPA Smart Office 
4.0 

ร้อยละความส าเรจ็ของการเพิ่มช่องทางการ
ให้บริการของสถาบันพัฒนาการบงัคับคดี 

100 100 100 LEPA  

โครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการ
ก ากับดูแล 

ร้อยละความส าเรจ็ของพัฒนาโปรแกรม
ส านักงานขององค์กร 

100 100 100 LEPA  

โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากร 

ร้อยละความส าเรจ็ของการสรา้งรปูแบบการ
เรียนระบบออนไลน ์

100 100 100 LEPA  
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บทที่ 3  

แผนงาน/โครงการยุทธศาสตร์ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565) 
 

18 โครงการเชิงยุทธศาสตร์   50 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

โครงการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและยกรับธรรมาภิบาล 

1) โครงการองค์กรคุณธรรม 
  
  
  
  

1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
2. โครงการส่งเสริมการรับผิดชอบต่อสังคม ( CSR ) 
3. โครงการองค์กรโปร่งใส 
4. โครงการส ารวจความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใสของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
5. โครงการประเมินตามกรอบ ITA 

2) โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพ 
การบริหารจัดการคดี                   
(Case Management) 

6. โครงการพัฒนาระบบบัญชี รับ-จ่าย 
7. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการคดีค้าง 10 ปี (ต่อเนื่อง) 
8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงาน   

บังคับคดี 
3) โครงการยกระดับองค์กร

สู่สากล 
9. โครงการพัฒนา website ภาษาอังกฤษ 
10. โครงการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เป็นภาษาต่างประเทศ 

4) โครงการสังคมคุณธรรม 
  

11. โครงการเสริมสร้างความรู้ กฎหมายบังคับคดีแก่ ประชา รัฐ  
12. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก 

5) โครงการยกระดับ GECC 13. โครงการพัฒนาคุณค่าการท างานตามกรอบ GECC 
14. โครงการสื่อสารการพัฒนาพ้ืนที่ใช้บริการตามกรอบ GECC 

6) โครงการปรับแก้ไข
กฎหมาย กฎระเบียบ 
และค าสั่งกรมบังคับคดีให้
มีความทันสมัยเป็น
มาตรฐานสากล 
 

15. โครงการศึกษาวิจัย ปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ อย่างต่อเนื่อง 
16. โครงการศึกษากฎหมายต่างประเทศ 
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โครงการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนประชา รัฐ สู่ความเป็นเลิศ 

7) โครงการเสริมสร้างความ
ร่วมมือภาคเครือข่าย 

17. โครงการบูรณาการการท างานและเชื่อมโยงฐานข้อมูล 
18. โครงการติดตาม MOU ให้ Activated 

8) โครงการสื่อสารเชิงรุก
เพ่ือสร้างการรับรู้ของ
ประชาชน 

19. โครงการเสริมสร้าง LED Brand Ambassador 
20. แผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ขององค์กรและผู้น าระดับสูงเชิงรุก ครอบคลุม

ทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เน้นแบบ 2 ทาง) 
21. โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสาร (ศท./ปชส.) 

9) โครงการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับภารกิจ
ใหม่ 

22. โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการด าเนินการบังคับทางปกครอง 
23. โครงการศึกษาพัฒนางานสืบสวนสอบสวนและด าเนินคดีอาญา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์กร Digital 
10) โครงการเพิ่มผลผลิต

องค์กร 
24. โครงการพัฒนาการออกแบบระบบงานและปรับปรุงกระบวนการท างาน 

(System & Process Redesign) 
11) โครงการจัดท า SLA ของ

การบังคับคดี 
25. โครงการติดตาม ประเมินผล การบังคับคดีให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 
26. โครงการจัดท า Dashboard สนับสนุนข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริการ 

12) โครงการยกระดับ
ศักยภาพองค์กร 

27. โครงการพัฒนาตามกรอบ PMQA 
28. โครงการให้ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพองค์กรตามกรอบ PMQA 

13) โครงการ LED 4.0 29. โครงการยกระดับสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศสู่ LED  4.0 
30. โครงการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงและพร้อมใช้ 
31. โครงการพัฒนาบุคลากร Digital 
32. โครงการติดตาม ประเมินผล การให้บริการสารสนเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 
14) โครงการเพิ่มขีด

ความสามารถบุคลากร 
33. จัดโครงสร้างและบริหารอัตราก าลังที่เหมาะสม  
34. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ 
35. จัดท าฐานข้อมูล และรายงานสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อการ

บริหารงาน  
(HR Automation 4.0) 
36. พัฒนาระบบ Career Path & Career Development Plan 
37. ยกระดับสมรรถนะบุคลากร (เพ่ิมสมรรถนะรายบุคคล : Individual 

Development Plan) 
38. พัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง (High Potential Staff) : Talent 

Management for Successor 
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โครงการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
15) โครงการเสริมสร้างความ

ผูกพันและสร้างคุณค่าให้
บุคลากร 

39. การเสริมสร้างความผูกพันและความผาสุกขององค์กร 
40. โครงการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเชิงรุก 

16) โครงการขับเคลื่อน
ค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร 

41. โครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
 

17) โครงการเสริมสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

42. การบริหารจัดการความรู้ในองค์กร (KM) 
 

18) โครงการขับเคลื่อน
สถาบันพัฒนา 
การบังคับคดี 

43. โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
44. โครงการพัฒนาระบบ back office เพ่ือการบริการที่เป็นเลิศ  
45. โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

เชิงรุก 
46. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงรุกกับทุกภาคส่วน  
47. โครงการเพิ่มคุณค่าให้หลักสูตรของสถาบันฯ (Long term Partnership 

Credit bank and Credit transfer) 
48. โครงการ LEPA Smart Office 4.0 
49. โครงการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือการก ากับดูแล  
50. โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร  
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ความหมายและตัวชี้วดัของวิสัยทัศน ์ 
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมบังคับคดี 

 
วิสัยทัศน์ : บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นน าในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ 

กรมบังคับคดีมุ่งปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างเท่า
เทียมกัน มีกระบวนงานการบังคับคดี การบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล สร้างการยอมรับทั้งในประเทศและใน
ระดับสากล มีมาตรฐานการให้บริการ ทั้งในส่วนของกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ลักษณะรูปแบบการให้บริการ 
บุคลิกภาพของ ผู้ให้บริการ สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน สร้างความประทับใจ
ให้กับประชาชน   

ความหมายและตัวชี้วัดของวิสัยทัศน์ 

 “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม” หมายถึง ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีการบังคับใช้กฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างเท่าเทียม ประชาชนมีส่วนร่วมและเข้าถึงข้อมูลได้ โดยค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้เสีย
และเกิดประโยชน์กับประชาชน 

 ตัวชี้วัด 1. จ านวนข้อร้องเรียนในเรื่องความไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใส (เรื่อง) 
                 2. คะแนนประเมินความโปร่งใส ITA (ระดับคะแนนดีขึ้น) 
   3. รางวัลที่กรมได้รับจากหน่วยงานภายนอก เช่น รางวัลองค์กรโปร่งใส เป็นต้น 
 “มุ่งสู่องค์กรชั้นน าในระดับสากล” หมายถึง การบังคับคดี รวมถึงระบบงาน กระบวนการท างาน การ
บริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล ครอบคลุมทุกกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ สร้างการยอมรับทั้ง
ในประเทศและในระดับสากล 
 ตัวชี้วัด 1. ระดับคะแนน PMQA  
   2. ระดับคะแนนตามตัวชี้วัดของส านักงาน ก.พ.ร.  
   3. รางวัลที่กรมได้รับจากหน่วยงานภายนอก 
   4. ค่าคะแนน DTF หรือการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ ตัวชี้วัดที่ 9 และ 10 
 “บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” หมายถึง มีมาตรฐานการให้บริการ ทั้งในส่วนของกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการ ลักษณะรูปแบบการให้บริการ บุคลิกภาพของผู้ให้บริการ สามารถตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังของประชาชน สร้างความประทับใจให้กับประชาชน 
 ตัวชี้วัด 1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี  
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1. รายนามผู้เข้าร่วมโครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีกรมบังคับคดี 

2. ร่างแผนแมบ่ทการบริหารงานยุติธรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562 - 2565) 

3. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนระดับรองฯ และระบบติดตามและประเมินผล (eMENSCR)  

: ข้อมูลจากกองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 

4. รายงานป้อนกลับ (กพร.) 
 

    QR Code ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


