
กลุมงานนโยบายและแผน สาํนกังานเลขานุการกรม่

ฉบบัทบทวนเมือเดือนกนยายน ั ๒๕๕๔

        แผนปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕



สารบัญ

หนา้

วสิัยทศัน์ ๑

พนัธกจิ ๑

คานิยม่ ๒

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ๑ ๓-๖

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ๒ ๗-๑๐

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ๓ ๑๑

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ๔ ๑๒-๑๔

ภาคผนวก ๑๕-๑๖

- ผลการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม ศกัยภาพ กรมบงัคบัคดี

- แผนภูมิแสดงความเชือมโยงของแผนฯ



๑

ดว้ยกฎหมาย วทิยาการและเทคโนโลยทีีทนัสมยั โดยบุคลากรทีมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม  สงเสริมเครือขายความรวมมือและเผยแพรความรู้ดา้นการบงัคบัคดี ่ ่ ่ ่

เพือใหป้ระชาชนไดร้ับบริการทีรวดเร็ว ถูกตอ้ง เป็นธรรมและเกดประโยชน์สูงสุดิ

๑.             ใหบ้ริการดา้นการบงัคบัคดีแพง คดีลม้ละลาย การฟืนฟูกจการของลูกหนี การชาํระบญัชีและการวางทรัพยอ์ยางมีประสิทธิภาพ เสมอภาค เป็นธรรม่ ิ ่

๒.              ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั เพือพฒันาระบบการบงัคบัคดีแพง คดีลม้ละลาย การฟืนฟูกจการของลูกหนี การชาํระบญัชีและวางทรัพยใ์นแตละระบบใหเ้ป็นมาตรฐาน่ ิ ่

เดียวกน สอดคลอ้งกบภาวะเศรษฐกจและสังคม รวมทงัเสริมสร้างศกัยภาพการเป็นผูน้าํในดา้นการบงัคบัคดีใหส้ามารถแขงขนักบองคก์รตาง ๆั ั ิ ่ ั ่

๓.             พฒันากฎหมายทีเกยวขอ้งกบการบงัคบัคดีใหท้นัสมยัและเป็นมาตรฐานสากล รองรับตอการเปลียนแปลงตามภาวะการณ์เพืออาํนวยตอการปฏิบตัิงานและี ั ่ ่

บริการประชาชน โดยคาํนึงถึงความรวดเร็วเป็นธรรมในสังคมและสิทธิมนุษยชน

๔.             พฒันาองคก์รและระบบการบริหารจดัการใหม้ีประสิทธิภาพ คลองตวั โดยประสาน สงเสริม รวมถึงสร้างเครือขายความรวมมือการบงัคบัคดีทงัในและตางประเทศ่ ่ ่ ่ ่

สามารถตอบสนองตอการเปลียนแปลงตามภาวะการณ์โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล่

๕.             พฒันาบุคลากรใหม้ีความรู้ ความสามารถและความเชียวชาญดา้นการบงัคบัคดีและมีจิตสาํนึกในการบริการอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม่

๖.             เผยแพรความรู้ทางกฎหมายเกยวกบการบงัคบัคดีและการวางทรัพยแ์กประชาชนไดเ้ขา้ใจอยางทวัถึง ตลอดจนไกลเกลียขอ้พิพาทในการบงัคบัคดีและสงเสริม่ ี ั ่ ่ ่่

ความรวมมือและมีสวนรวมการบงัคบัคดีของภาครัฐและภาคเอกชน่ ่ ่

กรมบงัคบัคดีเป็นองคก์รนาํดา้นการบงัคบัคดีภายใตร้ะบบคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐดว้ยวทิยาการและเทคโนโลยทีีทนัสมยั โดยยดึหลกัธรรมาภิบาลภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕

วสิัยทศัน์กรมบังคบัคดี

กรมบงัคบัคดีเป็นกรมใหบ้ริการดา้นการบงัคบัคดีและการวางทรัพย ์มุงมนัพฒันาระบบบริหารจดัการและกระบวนการบงัคบัคดีใหม้ีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ่

พนัธกจิกรมบังคบัคดี 



๒

ด้วยจิตบริการ หมายถึง ใหบ้ริการคูความ ผูม้ีสวนไดส้วนเสียและประชาชนผูม้าติดตอขอรับบริการดว้ยความเตม็ใจ ใชก้ริยาวาจาทีสุภาพ ออนโยนมีอธัยาศยัไมตรี ่ ่ ่ ่ ิ ่

และมีมนุษยส์ัมพนัธ์ทีดี

วทิยาการลาํเลศิ หมายถึง ใชก้ระบวนการศึกษา วเิคราะห์ วจิยั อยางรอบดา้นและนาํขอ้มูลทีไดจ้ากกระบวนการดงักลาวมาเป็นพืนฐานในการขบัเคลือนการปฏิบตัิงาน่ ่

ใหบ้รรลุเป้าหมาย

ชเชิดธรรมาภิบาลู หมายถึง ในการปฏิบตัิงานจะยดึมนัในหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) เพือใหป้ระชาชนไดร้ับประโยชน์สูงสุด ไดแ้ก่

๑.             การมีสวนรวม ่ ่ (Participation)

๒.             นิติธรรม (Rule of Law)

๓.             ความโปรงใส ่ (Transparency)

๔.             การตอบสนอง (Responsiveness)

๕.             การมุงเนน้ฉนัทามติ ่ (Consensus – Oriented)

๖.             ความเสมอภาค/ความเทียงธรรม (Equity)

๗.             ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Effectiveness and Efficiency)

๘.             ภาวะรับผดิชอบ (Accountability)

๙.             วสิัยทศัน์เชิงยทุธศาสตร์ (Strategic Vision)

เชียวชาญบังคับคดี หมายถึง ศึกษาหาความรู้ พฒันาทกัษะและประสบการณ์ตลอดจนระยะเวลาการรับราชการเพือใหม้ีความรู้ ความเชียวชาญ ในการปฏิบตัิงาน

อยางมืออาชีพ่

ค่านิยมร่วม

ด้วยจิตบริการ      วทิยาการลาํเลศิ     ชเชิดธรรมาภิบาล     เชียวชาญบังคับคดีู





๓

งบประมาณ(บาท)

พ.ศ.๒๕๕๕

๑. พฒันากระบวนการ ๑.ประชาชนไดร้ับบริการ๑.ร้อยละของระดบัความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ๑. ปรัปปรุงแผนการ ๑. โครงการสงเสริมพฒันา่ กลุมพฒันาระบบบริหาร่

บังคบัคดดี้วยวทิยา ดา้นการบงัคบัคดี ของผูร้ับบริการและผูม้ีสวนได้่ พฒันาทีมีประสิทธิภาพ ระบบการศึกษาความตอ้งการ

การททีนัสมยัให้มี อยางรวดเร็ว เป็นธรรม่ สวนเสีย่ ทีทาํใหเ้กดความพึงพอใจิ และความคาดหวงัของผูร้ับ

ประสิทธิภาพและ โปรงใส ถูกตอ้ง ตาม่ ของผูร้ับบริการและผู ้ บริการและผูม้ีสวนไดส้วนเสีย่ ่

ประสิทธิผล ความตอ้งการ มีสวนไดส้วนเสียทงั่ ่ ๒. โครงการสาํรวจความ กลุมพฒันาระบบบริหาร่

ภายใน-ภายนอก พึงพอใจ/และไมพึงพอใจของ่

ผูร้ับบริการและผูม้ีสวนได้่

สวนเสีย่

๑. ร้อยละเฉลียถวงนาํหนกัของความ่ ร้อยละ ๙๕ ๒. ปรับปรุงระบบการจดั ๑. โครงการพฒันาระบบการ กลุมพฒันาระบบบริหาร่

สาํเร็จในการดาํเนินการตามมาตรฐาน ทาํมาตรฐาน / คูมือการ่ บงัคบัคดี (ลดขนัตอนงาน) และหนวยงานทีเกยวขอ้ง่ ี

และระยะเวลาการใหบ้ริการดา้นการ ปฏิบตัิงานใหไ้ดม้าตรฐาน

บงัคบัคดีและวางทรัพย์

๒. จาํนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบและคาํสงั จาํนวน ๒. โครงการปรับปรุง  แกไข้ สาํนกังานวางทรัพยก์ลาง

ดา้นการบงัคบัคดีทีไดร้ับการปรับปรุง ๓ เรือง กฎหมาย กฎ ระเบียบและคาํสงั (สาํนกังานวชิาการ

แกไข้ ดา้นการบงัคบัคดี  และวางทรัพย)์

๑. ร้อยละของงานบริการดา้นการบงัคบัคดี ร้อยละ ๘๐ ๓. พฒันาระบบการรับรู้ ๑. โครงการรับฟังความคิดเห็น กลุมชวยอาํนวยการและ่ ่

ทีไดร้ับการปรับปรุงและพฒันาตามขอ้ ขอ้มูลของผูร้ับบริการและ ของประชาชนเพือพฒันา ประชาสมัพนัธ์

ร้องเรียน ขอ้เสนอแนะของผูร้ับบริการ ผูม้ีสวนไดส้วนเสียเพือการ่ ่ กระบวนการบงัคบัคดี สาํนกังานเลขานุการกรม

และผูม้ีสวนไดส้วนเสีย่ ่ ปรับปรุงกระบวนการให้

 สอดคลอ้งกบความตอ้งการั

กลยทธ์ุ

 ร่างแผนปฏิบัตริาชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กรมบังคบัคดี

ประเดน็ยทธศาสตร์ุ ตวัชีวดั ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผดิชอบเป้าประสงค์

วสิัยทศัน์  กรมบังคบัคดเีป็นองค์กรนําด้านการบังคบัคดภีายใต้ระบบคณภาพการบริหารจดัการภาครัฐด้วยวทิยาการและเทคโนโลยทีทีนัสมยั โดยยดึหลกัธรรมาภิบาลภายในปี พุ .ศ. ๒๕๕๕

โครงการ/กจิกรรม



๔

งบประมาณ(บาท)

พ.ศ.๒๕๕๕

๑. พฒันากระบวนการ ๑.ประชาชนไดร้ับบริการ๑. ร้อยละของระดบัความสาํเร็จในการ ร้อยละ ๑๐๐ ๓. พฒันาระบบการรับรู้ ๒. โครงการเรงรัดการบงัคบัคดี่ หนวยงานทีรับผิดชอบ่

บังคบัคดดี้วยวทิยา ดา้นการบงัคบัคดี ดาํเนินการบงัคบัคดี วางทรัพยแ์ละฟืนฟู ขอ้มูลของผูร้ับบริการและ และการวางทรัพย์ งานดา้นการบงัคบัคดีแพง่

การททีนัสมยัให้มี อยางรวดเร็ว เป็นธรรม่ กจการของลูกหนีิ ผูม้ีสวนไดส้วนเสียเพือการ่ ่ - ดาํเนินการบงัคบัคดีแพง่ คดีลม้ละลาย การฟืนฟู

ประสิทธิภาพและ โปรงใส ถูกตอ้ง ตาม่ ปรับปรุงกระบวนการให้ - ดาํเนินการบงัคบัคดีลม้ละลาย กจการของลูกหนี และิ

ประสิทธิผล ความตอ้งการ ๒. จาํนวนการบงัคบัคดีแพง ่ (๙๘,๘๐๐)  ๑๕๐,๐๐๐ สอดคลอ้งกบความตอ้งการั -การฟืนฟกูจการของลูกหนีิ การวางทรัพย์

การบงัคบัคดีลม้ละลาย (๔๙,๐๐๐) - ดาํเนินการวางทรัพย์

การฟืนฟกูจการของลูกหนี ิ (๑,๒๐๐)

การวางทรัพย ์(๑,๐๐๐)

ทีดาํเนินการเสร็จ(เรือง)

๓. ร้อยละของเจา้หนีตามคาํพิพากษา ร้อยละ ๙๐*

(ในคดีแพง่) ไดร้ับการชาํระหนีจาก

การบงัคบัคดี

๔. ร้อยละของจาํนวนคดีแพงทีอายดั่ ร้อยละ ๙๗*

ทรัพยไ์ดภ้ายในกาหนดระยะเวลาํ

๕. คดีลม้ละลายทีลูกหนี (บุคคล ร้อยละ ๘๐*

ธรรมดา)ไดร้ับการปลดจากการลม้ละลาย

ในเวลาทีกาหนด ํ

๖. มูลคาของทรัพยส์ินทีถูกผลกัดนั่ ๑๓๗,๐๐๐*

ออกจากกระบวนการบงัคบัคดี ล้านบาท

หมายเหตุ: * เปลียนแปลงตาม กพร.

โครงการ/กจิกรรมตวัชีวดัเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยทธ์ุ หน่วยงานรับผดิชอบประเดน็ยทธศาสตร์ุ



๕

งบประมาณ(บาท)

พ.ศ.๒๕๕๕

๑. พฒันากระบวนการ ๑.ประชาชนไดร้ับบริการ๑. ร้อยละของคดีทีมีการประกาศ ร้อยละ ๙๘ ๓. พฒันาระบบการรับรู้ ๓. โครงการจดัมหกรรม หนวยงานทีรับผิดชอบงาน่

บังคบัคดดี้วยวทิยา ดา้นการบงัคบัคดี ขายทอดตลาดตอจาํนวนคดีทีศาล่ ขอ้มูลของผูร้ับบริการและ ขายทอดตลาด ดา้นการบงัคบัคดีแพง่

การททีนัสมยัให้มี อยางรวดเร็ว เป็นธรรม่ มีคาํสงัใหข้ายทอดตลาด ผูม้ีสวนไดส้วนเสียเพือการ่ ่  คดีลม้ละลาย 

ประสิทธิภาพและ โปรงใส ถูกตอ้ง ตาม่ ปรับปรุงกระบวนการให้ การฟืนฟกูจการของลูกหนี ิ

ประสิทธิผล ความตอ้งการ สอดคลอ้งกบความตอ้งการั และการวางทรัพย์

๑. ร้อยละของกลุมเป้าหมายทีไดร้ับสือ่ ร้อยละ ๘๐ ๔. ปรับปรุงแผนการพฒันา ๑. โครงการประชาสมัพนัธ์ กลุมชวยอาํนวยและ่ ่

จากการเผยแพรประชาสมัพนัธ์มีความรู้่ ทีทาํใหเ้กดความพึงพอใจิ เชิงรุก ประชาสมัพนัธ์

ความเขา้ใจในประเด็นสาํคญัดา้นการ ของผูร้ับบริการและผูม้ี สาํนกังานเลขานุการกรม

บงัคบัคดีและวางทรัพย์ สวนไดส้วนเสียทงัภายใน่ ่

และภายนอก

๑.  ร้อยละของบุคลากรทีไดร้ับการอบรม ร้อยละ ๘๕ ๒. โครงการใหค้วามรู้เกยวกบี ั กลุมชวยอาํนวยการและ่ ่

ผานเกณฑก์ารประเมินผล่ พระราชบญัญตัิขอ้มูลขาวสาร่ ประชาสมัพนัธ์

ของราชการและการรักษาความ สาํนกังานเลขานุการกรม

ปลอดภยั

๑.  ร้อยละของบุคลากรทีไดร้ับการอบรม ร้อยละ ๘๕ ๓. โครงการพฒันาบุคลากร กลุมชวยอาํนวยการและ่ ่

ผานเกณฑก์ารประเมินผล่ ดา้นการประชาสมัพนัธ์ ประชาสมัพนัธ์

สาํนกังานเลขานุการกรม

กลยทธ์ุตวัชีวดั ค่าเป้าหมายประเดน็ยทธศาสตร์ุ โครงการ/กจิกรรมเป้าประสงค์ หน่วยงานรับผดิชอบ



๖

งบประมาณ(บาท)

พ.ศ.๒๕๕๕

๑. พฒันากระบวนการ ๑.ประชาชนไดร้ับบริการ๑. ร้อยละของจาํนวนผูร้ับบริการทีมีขอ้ ร้อยละ ๑๐ ๔. ปรับปรุงแผนการพฒันา ๔. โครงการเรงรัดสงเสริม่ ่ กลุมชวยอาํนวยการและ่ ่

บังคบัคดดี้วยวทิยา ดา้นการบงัคบัคดี ขอ้ร้องเรียน / ขอ้เสนอแนะตอพฤติกรรม่ ทีมีประสิทธิภาพ การบริการลูกคา้สมัพนัธ์ ประชาสมัพนัธ์

การททีนัสมยัให้มี อยางรวดเร็ว เป็นธรรม่ การใหบ้ริการ ทีทาํใหเ้กดความพึงพอใจิ สาํนกังานเลขานุการกรม

ประสิทธิภาพและ โปรงใส ถูกตอ้ง ตาม่ ๑. ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนิน ระดบั ๕ ของผูร้ับบบริการและผูม้ี ๕. โครงการจดัทาํแผนแมบท่ / กลุมชวยอาํนวยการและ่ ่

ประสิทธิผล ความตอ้งการ กจกรรมตามแผนงานิ /โครงการสือสาร สวนไดส้วนเสียทงัภายใน่ ่  แผนปฏิบตัิการการสือสารการ ประชาสมัพนัธ์

และประชาสมัพนัธ์ดา้นการบงัคบัคดี และภายนอก ประชาสมัพนัธ์ดา้นการบงัคบัคดี สาํนกังานเลขานุการกรม

ทีครอบคลุมการใหบ้ริการและการ วางทรัพยแ์ละการฟืนฟกูจการ ิ

สงเสริมภาพลกัษณ์ทีดีขององคก์ร่

๑.ร้อยละของกลุมเป้าหมายไดร้ับความพึง่ ๘๐ ๖.โครงการสงเสริมการวางทรัพย์่ สาํนกังานวางทรัพยก์ลาง

พอใจในการบริการดา้นวางทรัพย์ เชิงรุก (สาํนกังานวชิาการ

 และวางทรัพย)์

๑.จาํนวนหนวยบริการทีจดัตงัขึน่ ๓ ๗.โครงการอาํนวยความสะดวกใน

(หนวยงาน่ ) การบงัคบัคดีแกประชาชน่

๑.จาํนวนศูนยป์ฏิบตัิงานดา้นบงัคบัคดี ๑ ๘.โครงการจดัตงัศูนยป์ฏิบตัิงานดา้น

ลม้ละลาย บงัคบัคดีลม้ละลายสวนหนา้่

๘.โครงการพฒันามาตรฐานการ สาํนกังานเลขานุการกรม

สงหมาย่

๙.โครงการติดตามทรัพยส์ินใน กองเฉลียทรัพยแ์ละจดัการ

คดีลม้ละลาย ติดตามทรัพยส์ิน

หมายเหต ุ: ประเด็นยทุธศาสตร์ที ๑ ของแผนปฏิบตัิราชการกรมบงัคบัคดีสอดคล้องกบันโยบายที ๘ ข้อ ๘.๒ ของแผนบริหารราชการแผน่ดิน และสอดคล้องกบัประเด็นยทุธศาสตร์ที ๑ และประเด็นยทุธศาสตร์ที ๒

               ของแผนปฏิบตัิราชการระดบักระทรวง

หน่วยงานรับผดิชอบกลยทธ์ุตวัชีวดัประเดน็ยทธศาสตร์ุ โครงการ/กจิกรรมค่าเป้าหมายเป้าประสงค์



๗

งบประมาณ(บาท)

พ.ศ.๒๕๕๕

๒. เสริมสร้างความรู้ ๑. ประชาชนมีความรู้ ความ ๑. ร้อยละเฉลียถวงนาํหนกัของ่ ๑. ปรับปรุงแผนการพฒันา ๑. แผนงานสงเสริม่ /พฒันาระบบ กลุมพฒันาระบบบริหาร่

ความร่วมมือและการ เขา้ใจกระบวนการบงัคบัคดี กลุมเป้าหมายทีไดร้ับความรู้ ความ่ ทีมีประสิทธิภาพทีทาํให้เกดิ การจดัทาํหลกัสูตรมาตรฐาน

มีส่วนร่วมด้านการ และกฎหมายทีเกยวขอ้ง เกดี ิ เขา้ใจดา้นการบงัคบัคดี วางทรัพย์ ความพึงพอใจของผูร้ับบริการดา้นการบงัคบัคดี การวางทรัพย์

บังคับคดี ความเชือมนัและรวมมือทาํให้่ และการฟืนฟูกจการของลูกหนีิ และผูม้ีสวนไดส้วนเสียทงั่ ่ และการฟืนฟูกจการของลูกหนีิ

ความขดัแยง้ดา้นการบงัคบัคดี แลว้ผานเกณฑก์ารประเมินผล่ ภายในและภายนอก ให้เหมาะสมกบกลุมเป้าหมายั ่

ลดลง   -  สวนกลาง่ ร้อยละ ๙๕ * ๒.โครงการเผยแพรความรู้ดา้นการ่ กลุมชวยอาํนวยการและ่ ่

  -  สวนภูมิภาค่ ร้อยละ ๙๕ * บงัคบัคดีและการวางทรัพย์ ประชาสมัพนัธ์

แกประชาชน่ สาํนกังานเลขานุการกรม

๑. ร้อยละความพึงพอใจของ ร้อยละ ๘๕ ๓.โครงการกรมบงัคบัคดีสญัจร กลุมชวยอาํนวยการและ่ ่

ผูเ้ขา้รับการอบรม เผยแพรความรู้สูภูมิภาค่ ่ ประชาสมัพนัธ์

สาํนกังานเลขานุการกรม

๑. ร้อยละของจาํนวนผูร้ับบริการที ร้อยละ ๑๐ ๔. โครงการติดตามเรงรัด สงเสริม่ ่ ศูนยร์ับเรืองร้องเรียน

มีขอ้ร้องเรียน ขอ้เสนอแนะตอ่ ระบบการติดตามและประเมินผล

พฤติกรรมการให้บริการ ขอ้ขดัแยง้ ขอ้ร้องเรียน และขอ้

เสนอแนะของผูร้ับบริการทีมีตอ่

พฤติกรรมการบริการของบุคลากร

ดา้นการบงัคบัคดี  

หมายเหตุ: * เปลียนแปลงตาม กพร.

ประเด็นยทธศาสตร์ุ เป้าประสงค์ ตัวชีวัด ค่าเป้าหมาย กลยทธ์ุ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ



๘

งบประมาณ(บาท)

พ.ศ.๒๕๕๕

๒. เสริมสร้างความรู้ ๑. ประชาชนมีความรู้ ความ ๑. ร้อยละของความสาํเร็จในการ ร้อยละ ๑๐ ๒. ปรับปรุงระบบในการจดั ๑. โครงการให้คาํปรึกษาไกลเกลีย่ ศูนยไ์กลเกลียขอ้พิพาท่

ความร่วมมือและการ เขา้ใจกระบวนการบงัคบัคดี ไกลเกลียขอ้พิพาทดา้นการ่ การโครงสร้างขององคก์ร ขอ้พิพาทดา้นการบงัคบัคดีและ

มีส่วนร่วมด้านการ และกฎหมายทีเกยวขอ้ง เกดี ิ บงัคบัคดี ให้เหมาะสมกบภารกจและั ิ วางทรัพย์

บังคับคดี ความเชือมนัและรวมมือทาํให้่ วสิยัทศัน์

ความขดัแยง้ดา้นการบงัคบัคดี ๑. จาํนวนสาํนกังานทีมีการตงั ๘๖ แหง่ ๒. โครงการเครือขาย ่ สาํนกังานวางทรัพยก์ลาง

ลดลง เครือขายบงัคบัคดี่ บงัคบัคดีและวทิยากรตวัคูณ  (สาํนกังานวชิาการ และ

 วางทรัพย)์  

๒. กรมบงัคบัคดีและเครือขาย่ ๑. ระดบัความสาํเร็จร้อยละเฉลีย ระดบั ๕ ๑. ปรับปรุงระบบติดตามและ ๑ โครงการพฒันาคุณภาพ กลุมพฒันาระบบบริหาร่

ทุกภาคสวนมีระบบบริหารจดั่ ถวงนาํหนกัในการบรรลุเป้าหมาย่ ประเมินผลทีมีประสิทธิผล การบริหารจดัการภาครัฐ

การดา้นการบงัคบัคดีอยางมี่ ความสาํเร็จตามผลลพัธ์ตามเกณฑ์ (PMQA)

ประสิทธิภาพสงผลให้่ คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (โครงการเดียวกนในปั .๓)

ประชาชนเขา้ถึงบริการอยาง่ (PMQA)

สะดวกทวัถึงและเป็นธรรม ๑.  ระดบัความสาํเร็จของการ ระดบั ๕ ๒. ปรับปรุงระบบวเิคราะห์

พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ ปัญหาภาพรวมขององคก์ร 

ภาครัฐ เพือให้ผูบ้ริหารไดใ้ชข้อ้มูล

ในการกาหนดทิศทางองคก์รํ

ประเด็นยทธศาสตร์ุ เป้าประสงค์ ตัวชีวัด ค่าเป้าหมาย กลยทธ์ุ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ



๙

งบประมาณ(บาท)

พ.ศ.๒๕๕๕

๒. เสริมสร้างความรู้ ๒. กรมบงัคบัคดีและเครือขาย่ ๑. ระดบัความสาํเร็จในการดาํเนิน ระดบั ๕ ๓. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี ๑. โครงการพฒันาระบบ ศูนยส์ารสนเทศ

ความร่วมมือและการ ทุกภาคสวนมีระบบบริหารจดั่ การตามแผนดา้นเทคโนโลยี สารสนเทศให้ทนัสมยั การบงัคบัคดีแพง่

มีส่วนร่วมด้านการ การดา้นการบงัคบัคดีอยางมี่ สารสนเทศ สามารถนาํขอ้มูลมาวเิคราะห์

บังคับคดี ประสิทธิภาพสงผลให้่ สถานการณ์เพือแกไขปัญหา้ ๒.โครงการพฒันาระบบ ศูนยส์ารสนเทศ

ประชาชนเขา้ถึงบริการอยาง่ ไดอ้ยางมีประสิทธิภาพ่ การบงัคบัคดีลม้ละลาย

๓. โครงการพฒันาระบบการให้บริการ ศูนยส์ารสนเทศ

ขอ้มูลผานทางอินเตอร์เน็ต และ่

อินทราเน็ต

จาํนวนอุปกรณ์ LOG File ดาํเนินการ ๑ ระบบ ๔.โครงการจดัซืออุปกรณ์จดัเกบ ็ LOG ศูนยส์ารสนเทศ

ติดตงัเสร็จ File ระบบเครือขาย่

ร้อยละของความสาํเร็จในการ ๑๐๐ ๕.โครงการจดัซือเครืองพิมพท์ดแทน ศูนยส์ารสนเทศ

จดัซือเครืองพิมพท์ดแทน

ร้อยละของความสาํเร็จในการจดัซือ ๑๐๐ ๖.โครงการจดัซือเครืองคอมพิวเตอร์ ศูนยส์ารสนเทศ

เครืองคอมพิวเตอร์แมขายทดแทน่ ่ แมขายทดแทน่ ่

๗.โครงการเพิมประสิทธิภาพระบบคอม ศูนยส์ารสนเทศ

พิวเตอร์สาํหรับผูบ้ริหารกรมฯในสวนภูมิภาค่

๘.โครงการเพิมประสิทธิภาพการเดิน ศูนยส์ารสนเทศ

หมายและประกาศ

กลยทธ์ุประเด็นยทธศาสตร์ุ เป้าประสงค์ ตัวชีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ



๑๐

งบประมาณ(บาท)

พ.ศ.๒๕๕๕

๒. เสริมสร้างความรู้ ๒. กรมบงัคบัคดีและเครือขาย่ ๑. ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํ ระดบั ๔ ๔. ปรับปรุงระบบการสร้าง ๑. โครงการพฒันาสิงแวดลอ้ม กองคลงัและคณะทาํงาน

ความร่วมมือและการ ทุกภาคสวนมีระบบบริหารจดั่ แผนการสร้างแรงจูงใจในการ แรงจูงใจของบุคลากร และความปลอดภยัในการปฏิบตัิ

มีส่วนร่วมด้านการ การดา้นการบงัคบัคดีอยางมี่ ปฏิบตัิงานแกบุคลากรทีครอบคลุม่ งาน 

บังคับคดี ประสิทธิภาพสงผลให้่ ขวญักาลงัใจความกาวหนา้ในํ ้

ประชาชนเขา้ถึงบริการอยาง่ สายงานอาชีวอนามยัและความ

สะดวกทวัถึงและเป็นธรรม ปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน

หมายเหตุ  ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ๒ ของแผนปฏิบตัิราชการกรมบงัคบัคดีสอดคลอ้งกบนโยบายที ั ๘ ขอ้ ๘.๒ ของแผนบริหารราชการแผนดิน และสอดคลอ้งกบประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่ ั ๑ ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ๒

             และประเดน็ยทุธศาสตร์ที ๓ ของแผนปฏิบตัิราชการระดบักระทรวง

กลยทธ์ุประเด็นยทธศาสตร์ุ เป้าประสงค์ ตัวชีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ



๑๑

งบประมาณ(บาท)

พ.ศ.๒๕๕๕

๓. พัฒนาระบบ ๑. กรมบงัคบัคดีมีระบบ ๑. ระดบัความสาํเร็จของการมี ระดบั ๕ ๑. ปรับปรุงระบบการบริหารจดั ๑. โครงการเรงรัดสงเสริม่ ่ กลุมพฒันาระบบบริหาร่

บริหารจัดการให้มี บริหารจดัการดา้นการ ระบบบริหารจดัการเชิงบูรณา การให้สามารถบูรณาการทวัทงั ระบบการประเมินผลความ

คณภาพตามุ บงัคบัคดีเชิงบูรณาการเป็นการของกรมบงัคบัคดีภายใต้ เครือขาย่ สาํเร็จของระบบบริหารจดัการ

มาตรฐาน (PMQA) ทียอมรับทงัในระดบั ความรวมมือของเครือขาย่ ่ แบบบูรณาการโดยการมีสวน่

ประเทศและตางประเทศ่ รวมของเครือขาย่ ่

๑. จาํนวนการรายงานผลการ ๒ ๒. โครงการติดตามและประเมินผล กลุมงานนโยบายและแผน่

ติดตามและประเมินผลแผนงาน/ ครัง การดาํเนินงานตามแผนปฏิบตัิ สาํนกังานเลขานนุการกรม

โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ ราชการประจาํปี

๑.จาํนวนแผนยทุธศาสตร์  ๑ แผนงาน ๓.โครงการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์  กลุมงานนโยบายและแผน่

๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) สาํนกังานเลขานนุการกรม

๑.  ระดบัความสาํเร็จของการ ระดบั ๕ ๒. ปรับปรุงระบบบริหารจดัการ    ๑ โครงการพฒันาคุณภาพ กลุมพฒันาระบบบริหาร่

ดาํเนินการตามแผนพฒันา ให้ไดม้าตรฐานตามเกณฑค์ุณภาพ การบริหารจดัการภาครัฐ

คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ การบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) (PMQA) (โครงการเดียวกนในปั .๒)

ร้อยละของผูเ้ขา้ใชบ้ริการห้อง ร้อยละ ๘๐ ๒.โครงการจดัซือหนงัสือประจาํห้องสมุด ห้องสมุดกรมบงัคบัคดี

สมุดมีความพึงพอใจ และเยบ็เลมราชกจจานุเบกษา่ ิ

หมายเหตุ:  ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ๓ ของแผนปฏิบตัิราชการกรมบงัคบัคดีสอดคลอ้งกบนโยบายที ั ๘ ขอ้ ๘.๒ ของแผนบริหารราชการแผนดิน และสอดคลอ้งกบประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่ ั ๒

              ของแผนปฏิบตัิราชการระดบักระทรวง

หน่วยงานรับผิดชอบประเดน็ยทธศาสตร์ุ โครงการ/กิจกรรมเป้าประสงค์ ตัวชีวัด ค่าเป้าหมาย กลยทธ์ุ



๑๒

งบประมาณ(บาท)

พ.ศ.๒๕๕๕

๔. เสริมสร้าง ๑. บุคลากรมีความรู้ ความ ๑. ร้อยละของบุคลากรทีไดร้ับการ ร้อยละ ๘๐ ๑. ปรับปรุงระบบการบริหารและ ๑.โครงการอบรมการดาํเนินการคดี สาํนกังานวางทรัพยก์ลาง

ศักยภาพบคลากรุ เชียวชาญในการปฏิบตัิงานอบรมผานเกณฑก์ารประเมินผล่ การพฒันาบุคลากรทีมีคุณภาพ ทางปกครอง คดีแพง และคดีอาญา่ (สาํนกังานวชิาการ และ

โดยยึดหลักธรรมา และบริการโดยยดึหลกั ๒. โครงการพฒันาความรู้ ความ วางทรัพย)์

ภิบาล ธรรมาภิบาล สามารถปรับ สามารถและทกัษะของเจา้พนกั

เปลียนกระบวนทศัน์และ งานพิทกัษท์รัพย์

ทศันคติไดส้อดคลอ้งกบั ๓. โครงการฝึกอบรมดา้นการ

สภาพการณ์ ประเมินราคาทรัพย์

๑. ระดบัความสาํเร็จของการ ระดบั ๕ ๔. โครงการพฒันาองคค์วามรู้

พฒันาบุคลากรทางดา้นวชิาการ นวตักรรมการบงัคบัคดี

เกยวกบกระบวนการบงัคบัคดีี ั และวางทรัพย ์(วจิยั)

วางทรัพย ์และกฎหมาย

๕.โครงการพฒันาความรู้ความสามารถ

และทกัษะของบุคลากรกลุมงานธุรการคดี่

๑. ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํ ระดบั ๕ ๖. โครงการสงเสริม่ /พฒันา กองการเจา้หนา้ที

แผนยทุธศาสตร์พฒันาขา้ราชการ ตามแผนยทุธศาสตร์

พฒันาขา้ราชการกรมบงัคบัคดี

-โครงการนาํระบบสมรรถนะ(competency)

มาใชใ้นกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

-โครงการพฒันาความรู้และทกัษะขา้ราชการ

-โครงการสาํรวจคุณภาพชีวติขา้ราชการ

-โครงการพฒันาคุณภาพชีวติสร้าง

จิตสาํนึกการให้บริการ

๑. ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํ ระดบั ๕ ๗. โครงการสงเสริม่ /พฒันา

แผนกลยทุธ์ดา้นการบริหาร ตามแผนกลยทุธ์

ทรัพยากรบุคคล HR Scorecard ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล

ตามแนวทาง HR Scorecard

หน่วยงานรับผิดชอบประเด็นยทธศาสตร์ุ เป้าประสงค์ ตัวชีวัด ค่าเป้าหมาย กลยทธ์ุ โครงการ/กิจกรรม



๑๓

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ(บาท) หน่วยงานรับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕๕๕

๔. เสริมสร้าง ๑. บุคลากรมีความรู้ ความ ๑. ร้อยละของความสาํเร็จในการ ๘๐ ๑. ปรับปรุงระบบการบริหารและ๘.โครงการติดตามและประเมินผลแผน กองการเจา้หนา้ที

ศักยภาพบคลากรุ เชียวชาญในการปฏิบตัิงานดาํเนินการตามแผน การพฒันาบุคลากรทีมีคุณภาพ พฒันายทุธศาสตร์ดา้นการบริหาร

โดยยึดหลักธรรมา และบริการโดยยดึหลกั ทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR

ภิบาล ธรรมาภิบาล สามารถปรับ  Scorecardและแผนยทุธศาสตร์

เปลียนกระบวนทศัน์และ พฒันาขา้ราชการกรมบงัคบัคดี

ทศันคติไดส้อดคลอ้งกบั -โครงการพฒันาระบบประเมินผลการ

สภาพการณ์ ปฏิบตัิงานและสมรรถนะ

๑.ผูเ้ขา้รวมโครงการมีความรู้่ ร้อยละ ๘๕ ๙.โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ รอง๒/คณะทาํงาน

ความเขา้ใจในแนวทางการปฏิบตัิ การบงัคบัคดีแพง่

งานดา้นการบงัคบัคดีแพง ่

๑. ระดบัความสาํเร็จในการพฒันา ระดบั ๔ ๑๐. โครงการพฒันาระบบการ กลุมพฒันาระบบบริหาร่

ระบบการบริหารจดัการความรู้ บริหารจดัการความรู้ (KM)

(KM)

๑.ผูเ้ขา้รวมโครงการมีความรู้ ่ ร้อยละ ๘๕ ๑๑.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ กองเฉลียทรัพยแ์ละติดตาม

ความเขา้ใจดา้นการตรวจสอบและ การตรวจสอบและติดตามทรัพยส์ิน ทรัพยส์ิน

ติดตามทรัพยส์ินในคดีลม้ละลาย ในคดีลม้ละลาย

๑๒.โครงการพฒันาความรู้ความสามารถ สถาบนัการบงัคบัคดี

และทกัษะของนกับญัชี

๑๓.โครงการประชุมอบรมเชิง กลุมตรวจสอบภายใน่

ปฏิบตัิการเรืองการเงินการ

บญัชีเงินในงบประมาณและพสัดุ

๑๔.โครงการประชุมอบรมเชิง

ปฏิบตัิการเรืองการเงินการ

บญัชีเงินในคดีแพง่/ลม้ละลาย

๑.ผูเ้ขา้รวมโครงการมีความรู้ ่ ร้อยละ ๘๕ ๑๕. โครงการพฒันาความรู้ความ สาํนกังานวางทรัพยก์ลาง

ความเขา้ใจในงานธุรการคดี สามารถและทกัษะของกลุมงานธุรการ่ (สาํนกังานวชิาการ และ

คดีลม้ละลาย วางทรัพย)์

กลยทธ์ุประเด็นยทธศาสตร์ุ เป้าประสงค์ ตัวชีวัด ค่าเป้าหมาย



๑๔

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ(บาท) หน่วยงานรับผิดชอบ

พ.ศ.๒๕๕๕

๔. เสริมสร้าง ๑. บุคลากรมีความรู้ ความ ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจ ๑. ปรับปรุงระบบการบริหารและ ๑๖.โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรการบงั สถาบนัการบงัคบัคดี

ศักยภาพบคลากรุ เชียวชาญในการปฏิบตัิงานและผานเกณฑก์ารประเมิน่ ร้อยละ ๘๐ การพฒันาบุคลากรทีมีคุณภาพ คบัคดีระดบัตน้

โดยยึดหลักธรรมา และบริการโดยยดึหลกั

ภิบาล ธรรมาภิบาล สามารถปรับ ๑๗.โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรการบงั

เปลียนกระบวนทศัน์และ คบัคดีลม้ละลายระดบักลาง

ทศันคติไดส้อดคลอ้งกบั

สภาพการณ์ ๑๘.โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรการบงั

คบัคดีระดบัสูง

๑๙.โครงการเตรียมความพร้อมในการ

เป็นผูบ้ริหาร(การบงัคบัคดีระดบัชาํนาญการพิเศษ)

๒๐.โครงการอาสาทาํดี ปชส./รอง ๑

๑. ร้อยละของระดบัความสาํเร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ปรับปรุงระบบการจดัทาํ ๑. โครงการเรงรัดสงเสริมระบบ่ ่ กลุมพฒันาระบบบริหาร่

ในการจดัทาํมาตรฐานการให้ มาตรฐานคูมือการปฏิบตัิงานให้่ การจดัทาํมาตรฐาน / คูมือการ่

บริการดา้นการบงัคบัคดีและ ไดม้าตรฐาน ปฏิบตัิงานดา้นการบงัคบัคดี

วางทรัพยโ์ดยยดึหลกั และวางทรัพยโ์ดยยดึหลกั

ธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล

หมายเหตุ  ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ๔ ของแผนปฏิบตัิราชการกรมบงัคบัคดีสอดคลอ้งกบนโยบายที ั ๘ ขอ้ ๘.๒ ของแผนบริหารราชการแผนดิน และสอดคลอ้งกบประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่ ั ๒

              ของแผนปฏิบตัิราชการระดบักระทรวง

ประเด็นยทธศาสตร์ุ เป้าประสงค์ ตัวชีวัด ค่าเป้าหมาย กลยทธ์ุ



ภาคผนวก



๑๕

S1.  กรมบงัคบัคดีมีบุคลากรทีมีศกัยภาพมีความรู้มีประสบการณ์ ความเชียวชาญ W1.  กรมบงัคบัคดีไมมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีทนัสมยัสามารถนาํมา่

S2.  กรมบงัคบัคดีมีรูปแบบการใหบ้ริการทีหลากหลายสามารถตอบสนองความตอ้งการ          วเิคราะห์สถานการณ์เพือแกไขปัญหาได้้

       ไดทุ้กภาคสวน่ W2.  กรมบงัคบัคดีไมมีระบบวเิคราะห์ปัญหาภาพรวมขององคก์รเพือใหผู้บ้ริหาร่

S3  กรมบงัคบัคดีมีทิศทางนโยบายการดาํเนินงานทีชดัเจน           ไดใ้ชข้อ้มูลในการกาหนดทิศทางองคก์รํ

S4. กรมบงัคบัคดีมีระบบการบริหารการเงินทีมีประสิทธิภาพ W3.  กรมบงัคบัคดีขาดระบบการติดตามและประเมินผลทีมีประสิทธิภาพและ

          ประสิทธิผล

W4.  บุคลากรของกรมบงัคบัคดีขาดแรงจูงใจเมืออยใูนระบบราชการ ่

W5.  กรมบงัคบัคดีขาดระบบพฒันาบุคลากรทีมีคุณภาพ 

W6.  กรมบงัคบัคดีไมมีการจดัทาํคูมือ่ ่ /มาตรฐาน/แนวทางปฏิบตัิงานอยางชดัเจน ่

W7.  กรมบงัคบัคดีขาดระบบในการจดัการโครงสร้างองคก์รทีเหมาะสมกบภารกจั ิ

และวสิัยทศัน์องคก์ร

O1.  กรมบงัคบัคดีมีหนวยงานบริการบงัคบัคดีทีครอบคลุมทวัประเทศ่ T1.  ภาวะเศรษฐกจตกตาํการดาํรงชีพทีขาดการจดัการทีดีสงผลกระทบตอการเกดคดีิ ่ ่ ิ

O2.  ความกาวหนา้ของเทคโนโลยี้ /สือทาํใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลดา้นการ         ดา้นทรัพยส์ินเพิมเติม

        บงัคบัคดีไดง้ายขึน่ T2.  ทิศทางและแนวโนม้ในความไมมีเสถียรภาพของรัฐบาลมีผลตอการเปลียนแปลง่ ่

O3.  การเปลียนแปลงแกไขกฎหมายตาง ๆ ใหเ้หมาะสมและทนัสมยัทาํใหก้ารบริหาร ้ ่         ของผูบ้ริหารของกรมบงัคบัคดี

        และการปฏิบตัิงานของกรมบงัคบัคดีเปลียนแปลงไป T3.  กฎหมาย กฎ ระเบียบ เกยวกบการบริหารราชการแนวใหมทาํใหอ้งคก์รภาครัฐี ั ่

O4. กฎหมาย กฎ ระเบียบ เกยวกบการกระจายอาํนาจมีผลตอการเปลียนวธิีการทาํงานของี ั ่         ปรับตวัใหไ้มทนัตอการเปลียนแปลง่ ่

        กรมบงัคบัคดี T4.  ความไมตอเนืองของรัฐบาลมีผลตอการกาหนดนโยบายการบริหารงานกรม่ ่ ่ ํ

O5.  กรมบงัคบัคดีมีหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทีเป็นพนัธมิตรในการสนบัสนุน่        บงัคบัคดี

        สนองนโยบายดา้นตาง ๆ่

โอกาส (Opportunities) ข้อจํากดั (Threats)

ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ กรมบังคับคดี (Swot Analysis)

จดแข็ง ุ (Strengths) จดอ่อน ุ (Weaknesses)



๑๖

         นโยบายที ๘ นโยบายการบริหารกจการบา้นเมืองทีดีิ

แผนดิน พ่ .ศ ๒๕๕๕-๒๕๕๘       ขอ้ ๘.๒ กฎหมายและการยตุิธรรม

๓. พฒันาระบบบริหารจดัการ ๔. เสริมสร้างศกัยภาพ

วทิยาการทีทนัสมยัใหม้ีประสิทธิภาพ และการมีสวนรวมดา้นการ่ ่ ใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐาน บุคลากรโดยยดึหลกั

และประสิทธิผล บงัคบัคดี (PMQA) ธรรมาภิบาล

แผนภมแิสดงความเชือมโยงแผนบริหารราชการแผ่นดนิ ยทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ู ุ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลติ/โครงการ  ประจาํปี พ.ศ.๒๕๕๕

ยทุธศาสตร์การ

แผนบริหารราชการ

        การบริหารกจการบา้นเมืองทีดีิ

๒. เสริมสร้างความรู้ ความรวมมือ่

เป้าหมายการให้

ผลผลิต

จดัสรรงบประมาณ

(ยทุธศาสตร์ชาติ)

ใหบ้ริการกระทรวง

      การบงัคบัคดีและวางทรัพย์

ยทุธศาสตร์

เป้าหมายการให้

๑. พฒันากระบวนการบงัคบัคดีดว้ย

หนวยงาน่

     ประชาชนไดร้ับบริการงานยตุิธรรมอยางสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม่

แผนงบประมาณ      พฒันากฎหมาย และการยตุิธรรม

บริการหนวยงาน่
      ประชาชนและผูม้ีสวนไดส้วนเสียไดร้ับการปฏิบตัิดา้นการบงัคบัคดีและการวางทรัพยอ์ยางเป็นธรรม่ ่ ่

   ประชาชนเขา้ถึงและไดร้ับความยตุิธรรมอยางเทาเทียมกน่ ่ ั
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