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วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นน าในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” 

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

 
พันธกิจ (Mission) 

  1. ให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ การช าระบัญชี 
การวางทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์ และการไกล่เกลี่ยภายหลังค าพิพากษา อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
เสมอภาค เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
  2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้
การช าระบัญชี การวางทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์ และการไกล่เกลี่ยภายหลังค าพิพากษา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
รวมทั้งพัฒนาระบบงานสนับสนุนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
  3. พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล 
  4.  ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และองค์การระหว่างประเทศเพ่ือน า
แนวปฏิบัติที่ดีในด้านการบังคับคดี มาพัฒนาการด าเนินงานบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ 
  5. พัฒนาองค์กรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินการ 
  6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มีจิตส านึกในการบริการอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน 
  7. พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  8. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายการบังคับคดี การวางทรัพย์ การไกล่เกลี่ยภายหลังค าพิพากษา
และกฎหมายที่เก่ียวข้องแก่ประชาชนได้เข้าใจอย่างทั่วถึง 
 
 

ค่านิยมร่วม (Shared Value) 

      “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” 
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เป้าหมายการให้บริการ 

  “ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้รับบริการด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ย และการวางทรัพย์ 
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม” 

 

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : มูลค่าทรัพย์สินที่ผลักดันออกจากกระบวนการบังคับคดี 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นในกระบวนการบังคับคดีที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้รับบริการ ร้อยละ 85 
 
 

แผนที่กลยุทธ์ของกรมบังคับคดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม 

มุ่งสู่องค์กรชั้นน าในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ 

แผนปฏิบตัิราชการ (เรื่อง) 
ขับเคลื่อนประชา รัฐ  

สู่ความเป็นเลิศ 
เสริมสร้างองค์กร Digital พัฒนาบุคลากรให้ม ี

ความเป็นมืออาชีพ 

เสริมสร้างภาพลักษณ ์ 
และยกระดบัธรรมาภิบาล 

Sustainability 
เพิ่มระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียต่อกระบวนการท างาน 
เพิ่มคุณค่าการท างาน 

เพื่อพัฒนาสู่สังคมที่เป็นธรรม 
พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบสู่สากล 

Stakeholders 
Perspective 

สร้างสัมพันธภาพ 
ความร่วมมือภาคีเครือข่ายประชารัฐ 

พัฒนากระบวนการสื่อสาร 
และเสริมสรา้งการรับรูข้องประชาชน 

เพิ่มศักยภาพองค์กร 

Internal 
Process 

ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ยกระดับองค์กรสู่ องค์กร Digital (LED 4.0 ) 

People & 
Knowledge 
Capacity 

ยกระดับขีดความสามารถ 
ของบุคคลากร 

สร้างแรงจูงใจและ 
ความผูกพันของบุคลากร 

เสริมสร้างคา่นิยม 
และวัฒนธรรมองค์การ 

ยกระดับองค์การ 
สู่องค์การแห่งการเรียนรู ้

Culture Core Value 



 
 

                                                                            ห น้ า  | 3 

 

  

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของกรมบงัคับคด ี

สรุปสาระส าคัญของแผน 
บทสรุปผู้บริหาร 

กรมบังคับคดีมีภารกิจด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้  
การช าระบัญชี การวางทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การขับเคลื่อนภารกิจของ
กรมบังคับคดี เป็นกลไกที่ส าคัญกลไกหนึ่ งของประเทศในการอ านวยความยุติธรรม สร้างความ  
เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ าของสังคม รวมทั้งช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่ งขัน 
ของประเทศ และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเสริมสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ และเสริมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ อันมีความสอดคล้อง  
กับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
พ.ศ. 2563 นโยบายรัฐบาลและนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในด้านการเสริมสร้าง  
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ การเสริมสร้าง
ความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคมและด้านการต่างประเทศ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมบังคับคดี เป็นแผนปฏิบัติราชการ 
ที่จัดท าขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบการก าหนดแนวทางการด าเนินงานของกรมบังคับคดี ประกอบด้วยแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 เรื่อง ดังนี้ 1. เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและยกระดับธรรมาภิบาล 2. ขับเคลื่อนประชา รัฐ  
สู่ความเป็นเลิศ 3. เสริมสร้างองค์กร Digital และ 4. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งก่อให้เกิดความ
สอดคล้องกับเป้าหมายการด าเนินงานของกรมบังคับคดี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมเท่าเทียมในสังคม มุ่งพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือให้มีความโปร่งใส รวดเร็ว ง่าย 
และประหยัด เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายหลักของกรมบังคับคดี “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นน า 
ในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกรมบังคับคด ี
ยังสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายส าคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กรมบังคับคด ี
ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 แผนระดับท่ี ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ 

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน : การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (หลัก) 
  (๑) เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
  (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ : ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ 
และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
     (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : กรมบังคับคดี มีการส่งเสริมวัฒนธรรม 
ความเชื่อมั่น ศรัทธา ให้ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดี ปรับเปลี่ยนกระบวนการ 
ทางความคิด โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติและเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง การให้บริการของบุคลากร
กรมบังคับคดีเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรม ป้องกันการทุจริต  และประพฤติมิชอบ  
พัฒนาบริหารจัดการงานบริการของกรมบังคับคดี ในการอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน โดยประชาชน 
ต้องได้รับความยุติธรรมอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพในภูมิภาค
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เป็นผู้ดูแลพ้ืนที่อย่างทั่วถึง เพ่ือลดความเหลื่อมล้้าให้แก่ประชาชน ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
ได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น การพัฒนากฎหมายมีความสอดคล้อง และตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  
มีการทบทวนความจ้าเป็น และความเหมาะสมของกฎหมาย การแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย รวมทั้ง
ผลักดันกฎหมาย ให้มีผลบังคับใช้ กระบวนการยุติธรรมมีการด้าเนินการให้สอดคล้องตามหลักสากล  
มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ เทียบเท่าระดับสากลตามหลักนิติธรรม มีความโปร่งใส ลดความเหลื่อมล้้า 
และสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้ง่ายขึ้น รวมถึงสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนกับประโยชน์สาธารณะ รวมถึงมีการน้าเทคโนโลยีมาใช้ เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ทั้งภายในและภายนอก การน้ากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ใน
กระบวนการยุติธรรมในรูปแบบต่างๆ ผลักดันงานวิจัยและงานวิชาการด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม
ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ตลอดจน การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามหลักสากล 

 2. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (รอง) 
  (๑) เป้าหมาย : ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
  (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
  (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  : กรมบังคับคดีมีการยกระดับศักยภาพ 
ของประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของผู้ประกอบการให้มีความสามารถ 
ในการแข่งขัน ด้วยการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการสร้าง
องค์ความรู้ด้านกฎหมายและการเงิน โดยการจัดท าแนวทางปฏิบัติและคู่มือฟ้ืนฟูกิจการส าเร็จรูปพร้อมใช้งาน 
ในการสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายและการเงิน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตของประเทศ ส่งผลดีต่อระบบ
เศรษฐกิจ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน หรือผู้รับบริการในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง
ที่เกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง บังคับคดีล้มละลาย การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ การช าระบัญชี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ที่เป็นการด าเนินการตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
และความเชื่อม่ันให้กับผู้ประกอบการ 

 3. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน : ความม่ันคง (รอง) 
  (๑) เป้าหมาย : ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
  (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การรักษาความสงบภายในประเทศ 
  (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : กรมบังคับคดีให้ความส าคัญกับการรักษา
ความสงบในประเทศ ด้วยการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบังคับคดี การไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท  
และการลดความเหลื่อมล้ าในพ้ืนที่จั งหวัดชายแดนภาคใต้  โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้ งภาครัฐ  
และภาคประชาชนเข้าแก้ไขปัญหา และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความยุติธรรม  
ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวัน  
ตลอดจนการป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากการไม่รู้กฎหมายอีกด้วย รวมทั้งโครงการดังกล่าว 
ช่วยลดความเหลื่อมล้ าและเสริมสร้างเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ให้มีคว ามเข้มแข็งประชาชนไม่ทิ้ งถิ่นฐาน 
และมีความยั่งยืนต่อไป 
 แผนระดับท่ี ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ประเด็น 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (หลัก) 
 1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมายที่ 1 กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม 



 
 

                                                                            ห น้ า  | 5 

 

  

 เป้าหมายที่ 2 การอ านวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และ
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ด าเนินการในการพัฒนากฎหมาย ให้มีความสอดคล้อง 
และตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มีการทบทวนความจ าเป็นและความเหมาะสมของกฎหมาย  
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย รวมทั้งผลักดันกฎหมายให้มีผลบังคับใช้ กระบวนการยุติธรรม 
มีการด าเนินการให้สอดคล้องตามหลักสากล มีมาตรฐานและประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากล ตามหลักนิติธรรม 
มีความโปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรมได้ง่ายขึ้น  รวมถึงมีการ 
น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ทั้งภายใน 
และภายนอก การน ากระบวนการยุติธรรมทางเลือก มาใช้ในกระบวนการยุติธรรม ในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจน
การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามหลักสากล 
 การอ านวยความยุติธรรม ประชาชนต้องได้รับความยุติธรรมอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ 
มีการด าเนินการพัฒนาการให้บริการงานด้านยุติธรรมในส่วนภูมิภาค รวมทั้งเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ
ที่เป็นผู้ดูแลพ้ืนที่อย่างทั่วถึง เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าให้แก่ประชาชน ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยไม่เลือกปฏิบัติ   

 2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนากฎหมาย 
 แนวทางการพัฒนา พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้อง 
กับบริบทและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
 เป้าหมายของแผนย่อย กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชน อยู่ภายใต้
กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ โดยทั่วถึง 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ด้าเนินการพัฒนากฎหมาย ด้วยการทบทวน
ความจ้าเป็นปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม กฎหมาย กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี ให้มีความทันสมัย 
ประกอบด้วย ร่างกฎหมาย 2 ฉบับ 1) ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ เอกชน)   2) ร่างพระราชบัญญัติ เจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. . . . .  และกฎกระทรวง 2 ฉบับ  
1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขายทอดตลาด พ.ศ. .... 2) กฎกระทรวงว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน เจ้าพนักงานบังคับคดี 
พ.ศ. .... รวมถึงการน างานวิจัยและงานวิชาการด้านกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการใช้ผลการประเมิน  
เป็นข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนากฎหมายให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น สร้างนวัตกรรม และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนากฎหมาย ตลอดจนบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามหลักสากล 
 3. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
 แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างพลวัต ความหลากหลาย บูรณาการด้านกระบวนการยุติธรรม 
ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน และการสร้างความเสมอภาคในการอ านวยความยุติธรรม ด้วยการคุ้มครอง
ผู้ด้อยโอกาส 
 เป้าหมายของแผนย่อย การอ านวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค 
ทั่วถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ด าเนินการยกระดับกระบวนการยุติธรรม 
ด้วยการอ านวยความยุติธรรม ให้มีมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมเทียบเท่า 
ระดับสากลตามหลักนิติธรรม โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ า และประชาชนมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  
ได้โดยง่ายรวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่อยู่ในกรมบังคับคดี น ากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ 
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ในกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหาร
จัดการกระบวนการยุติธรรม และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานและอ านวยความยุติธรรม 

 ประเด็น 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (รอง) 
 1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริการ
 เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีการด้าเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการน้านวัตกรรม เทคโนโลยี 
มาประยุกต์ใช้ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  ด าเนินการพัฒนาระบบการอ านวยความยุติธรรม 
แก่ประชาชน โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนทุกระดับชั้นได้รับความยุติธรรมอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมและทั่วถึง
โดยงานกระบวนการยุติธรรมต้องใช้ระยะเวลาน้อยลง ประหยัดค่าใช้จ่าย ระยะเวลาที่ลดลงยังคงมาตรฐาน  
การให้บริการพัฒนาการให้บริการของกรมบังคับคดี ให้มีประสิทธิภาพด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 
ในกระบวนการเพ่ิมขึ้น รวมถึงการพัฒนาการให้บริการงานของกรมบังคับคดีในภูมิภาค ทั้งหน่วยงานภายใน
กรมบังคับคด ีและเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ 
 2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบริการประชาชน 
 แนวทางการพัฒนา พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน 
 พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ 
 เป้าหมายของแผนย่อย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ด าเนินการพัฒนารูปแบบการให้บริการ
ประชาชน โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางลดขั้นตอน ปรับกระบวนการท างานให้สั้นแต่คงไว้ซึ่งมาตรฐาน 
การให้บริการ โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส รวดเร็ว  
และประหยัดค่าใช้จ่าย และพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีความเป็นบุคลากร Digital  

 ประเด็น 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (รอง) 
 1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
 เป้าหมายที ่1 ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ
เพ่ิมมากข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ สนับสนุนผู้ประกอบการและสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด  
ด้วยการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการสร้างองค์ความรู้  
ด้านกฎหมายและการเงินเพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิตของประเทศ 
 2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
และวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการสร้างโอกาส  
ให้ภาคธุรกิจ 
 เป้าหมายของแผนย่อย อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุน
และความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น 
 ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการสร้างองค์ความรู้
ด้านกฎหมายและการเงิน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตของประเทศ โดยการจัดท้าแนวทางปฏิบัติและคู่มือฟ้ืนฟู
กิจการส้าเร็จรูปพร้อมใช้งาน และฝึกปฏิบัติ (Workshop) ในการท้าแผนฟ้ืนฟูกิจการส้าเร็จรูปให้กับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบันการเงิน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าใจขั้นตอน วิธีการจัดท าแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
เพ่ือเป็นการอ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการให้สามารถจัดท้าแผนได้ง่าย สะดวกและครบถ้วน น้าไปสู่
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การจัดอันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจ และผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้อง 
ของนโยบายดีขึ้น 

 ประเด็น 1 ความม่ันคง (รอง) 
  1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
 เป้าหมายที่ 2 ประชาชนกินดี อยู่ดี และมีความสุข 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ กรมบังคับคดีให้ความส าคัญกับการรักษาความสงบ 
ในประเทศการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการลดความเหลื่อมล้ า 
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือเป็นการอ านวยความยุติธรรม ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการส่งผลให้การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันดีขึ้น สร้างความเชื่อถือ 
และเชื่อม่ันต่อการบริหารและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

 2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
แนวทางการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
เป้าหมายของแผนย่อย ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น 

 กรมบังคับคดีให้ความส าคัญกับการรักษาความสงบในประเทศ ด้วยการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการลดความเหลื่อมล้ าในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคประชาชน เข้าแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนที่ไม่ได้รับความยุติธรรม ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนการป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากการไม่รู้กฎหมายอีกด้วย รวมทั้ง
โครงการดังกล่าวช่วยลดความเหลื่อมล้ า และเสริมสร้างเศรษฐกิจในพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งประชาชนไม่ทิ้งถิ่นฐาน 
และมีความยั่งยืนต่อไป 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
 ๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูประบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐานทันสมัย และเชื่อมโยงกันก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล  
 ๒) ขั้นตอนการด้าเนินงาน น้าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
 ๓) กิจกรรม การพัฒนาหรือน้าระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ                                                   
 ๔) เป้าหมายกิจกรรม เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
 ๑) วัตถุประสงค์ที่ 1.5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย  
และมีการท างานเชิงบูรณาการภาคีการพัฒนา 
 ๒) เป้าหมายรวมที่ 2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
 3) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย (หลัก) 
  3.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ และการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
  3.2 แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
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  3.3 แนวทางการพัฒนาที่ 3.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย 
เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม (รอง) 
  4.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคม 
ของภาครัฐ 
  4.2 แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชาชนร้อยละ 40  
ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
  4.3 แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข 
และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 

5) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  5.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 5 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบ
เศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 
  5.2 แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของภาคการผลิตและบริการ 
 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
 ๑. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
เสริมสร้างความมั่นคงมนุษย์  
 2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการด ารงชีวิต  
มีส่วนร่วมและมีความพร้อมเผชิญปัญหา และรับมือกับภัยคุกคาม และปัญหาด้านความมั่นคง 
 3) ตัวชี้วัด ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 
 4) กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยปกติ และสามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม 
 2. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์
ในชาติ  
 1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ การสร้างความสามัคคีปรองดอง และความ
สมานฉันท์ในชาติ  
 2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐและ
แนวทางสันติวิธี 
 3) ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการช่วยเหลือประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
 4) กลยุทธ์ (3) ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ และอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกระดับ
อย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม สิทธิและหน้าที่ของประชาชนภายใต้  
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนพัฒนากระบวนการท างาน  
ด้านยุติธรรมให้มีความโปร่งใส และรวดเร็ว 
 3. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  
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 1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ รองรับนโยบายที่ 3 : ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 3) ตัวชี้วัด จ านวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ 
 4) กลยุทธ์ (3) พัฒนางานด้านการอ านวยความยุติธรรม ฟ้ืนฟูความเชื่อมั่นและลดความ
หวาดระแวงระหว่างประชาชนกับรัฐ โดยยึดถือความเป็นธรรม และกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
สนับสนุนและเคารพหลักสิทธิมนุษยชนพัฒนาระบบกลไกคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือเยียวยาเจ้าหน้าที่ ประชาชน และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทั่วถึง และเป็นธรรม 
 

 แผนระดับท่ี ๓ แผนปฏิบัติราชการ   
 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและยกระดับธรรมาภิบาล  

๑) เป้าหมาย : ภาพลักษณ์องค์กรน่าเชื่อถือ โปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาคและทันสมัย 
๒) ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 85 
๓) ตัวชี้วัด : ร้อยละความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใสของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ITA 
๔) แนวทางการพัฒนา 

(๔.๑) เพ่ิมระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกระบวนการท างาน 
(4.๒) เพ่ิมคุณค่า การท างานเพ่ือพัฒนาสู่สังคมท่ีเป็นธรรม 
(4.3) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบสู่สากล 

๕) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ   
(๕.1) โครงการผลักดันทรัพย์สินออกจากการบังคับคดี  
(๕.2) โครงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ และค าสั่งกรมบังคับคดี  ให้มีความทันสมัย

เป็นมาตรฐานสากล 
(๕.3) โครงการพัฒนางานบังคับคดีเพ่ือเอ้ือต่อการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบ

ธุรกิจ (Ease of Doing) 
(๕.4) โครงการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลาย 

ของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้)    
 (๕.5) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
 

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ขับเคลื่อนประชา รัฐ สู่ความเป็นเลิศ 
๑) เป้าหมาย ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียมีความเชื่อมั่นต่อการท างานของกรมบังคับคดี 
๒) ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
๓) ตัวชี้วัด ร้อยละความเชื่อม่ันของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
๔) แนวทางการพัฒนา 

(๔.๑) สร้างสัมพันธภาพความร่วมมือภาคีเครือข่ายประชารัฐ 
(๔.๒) พัฒนากระบวนการสื่อสารและเสริมสร้างการรับรู้ของประชาชน 
(๔.๓) เพ่ิมศักยภาพองค์กร 

๕) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  
(๕.๑) โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
(๕.2) โครงการเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ 
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(๕.3) โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการบังคับคดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับประชาชน 
(กลุ่มเปราะบาง, SMEs, เกษตรกร)  

(๕.4) การปรับบทบาทและรูปแบบการให้บริการ จากผู้ปฏิบัติงาน (Operator)  
เป็นผู้ก ากับดูแล (Regulator)   

(๕.5) โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่การประกอบธุรกิจสมัยใหม่ (การพัฒนาความรู้ในการ
ฟ้ืนฟูกิจการ)  

(๕.6) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
และการลดความเหลื่อมล้ าในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(๕.7) โครงการประชาสัมพันธ์ในภารกิจกรมบังคับคดีเชิงรุก 
 

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง เสริมสร้างองค์กร Digital 
๑) เป้าหมาย องค์กรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่ทันสมัย 
๒) ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100  
๓) ตัวชี้วัด ร้อยละความส าเร็จของการน าระบบสารสนเทศไปใช้ไดต้ามแผน 
๔) แนวทางการพัฒนา 

(๔.๑) ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
(๔.๒) ยกระดับองค์กรสู่องค์กร Digital (LED 4.0)  

๕) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ   
(๕.1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-offering Auction System 
(๕.2) โครงการพัฒนาระบบวางทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(5.3) โครงการพัฒนาระบบ Application นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ให้บริการประชาชน 
 

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 
๑) เป้าหมาย ยกระดับสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
๒) ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 
๓)  ตัวชี้วัด ร้อยละบุคลากรที่มีผลประเมิน Core Competency (CC) ความสามารถหลักของ

องค์กรได้ตามระดับที่คาดหวัง 
๔) แนวทางการพัฒนา  

(๔.๑) ยกระดับขีดความสามารถบุคลากร 
(๔.๒) สร้างแรงจูงใจและความผูกพันของบุคลากร 
(๔.๓) เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
(๔.4) ยกระดับองค์กร สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

๕) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  
(๕.1) โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 
(๕.2) โครงการเสริมสร้างความผูกพันและสร้างคุณค่าให้บุคลากร 
(๕.3) โครงการขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
(๕.4) โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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สรุปผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2563) ของกรมบังคับคดี  

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการ 
(เรื่อง) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
 

ค่าเป้าหมาย 
ผลด าเนินงาน 
ตามตัวช้ีวัด 

ไม่เป็น 
ไปตามแผน 

เป็นไป
ตามแผน 

รวมจ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 
ของโครงการ 

เรื่องเสริมสร้างภาพลักษณ์ 
องค์กรและยกระดับ 
ธรรมาภิบาล 

ภาพลักษณ์องค์กร
น่าเชื่อถือ โปร่งใส  
เป็นธรรม เสมอภาค 
และทันสมัย 

ระดับความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใส
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ITA  

คะแนน 85 88.51 คะแนน 1 4 5 100 

เรื่องขับเคลื่อนประชารัฐ
สู่ความเป็นเลิศ 

เชื่อมโยงบูรณาการความ
ร่วมมือภาคีเครือข่าย
ประชารัฐ  

ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนที่มี
ต่อการท างานของกรมบังคับคดี  
 

ร้อยละ 80 
(ไม่ต่ ากว่าปี 

2562) 

ร้อยละ 90.2 1 6 7 100 

เรื่องเสริมสร้างองค์กร 
Digital 

องค์กรมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมที่ทันสมัย  

ร้อยละความส าเร็จของการน าระบบ
สารสนเทศไปใช้ได้ตามแผน  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 - 3 3 100 

เรื่องพัฒนาบุคลากรให้มี
ความเป็นมืออาชีพ 

ยกระดับสมรรถนะ
บุคลากรสู่ความเป็นมือ
อาชีพ 

ร้อยละบุคลากรที่มีผลประเมิน Core 
Competency (CC) ความสามารถ
หลักขององค์กรได้ตามระดับที่คาดหวัง  

ร้อยละ 50 ร้อยละ 97.20 2 2 4 50 

 รวม 4 15 19 88.24 
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ผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของกรมบังคับคดี 

ล าดับ โครงการตามแผน วัตถุประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ 

เรื่อง เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและยกระดับธรรมาภิบาล 

1 โครงการผลักดันทรัพย์สินออกจากการบังคับคดี 1. เพ่ือเพ่ิมช่องทางการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบ 
การบังคับคดี   
2. เพ่ือให้ประชาชนทุกระดับ สามารถเข้าซื้อทรัพย์สิน  
จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่มีคุณภาพและราคาที่เป็น
ธรรมอันเป็นการลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และเป็นการ
สร้างโอกาสเข้าถึงการบริการของรัฐ   
3. เ พ่ือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ในการ 
ด าเนินงานด้านการบังคับคดีของกรมบังคับคดีในเชิงรุก 
ในกระบวนการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และเป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นและความโปร่งใสต่อประชาชน  
4. เ พ่ือส่ ง เสริมการเจริญเติบโตทางระบบเศรษฐกิจ 
ในภาพรวมของประเทศ 

กรมบั งคับคดี ส ามารถ เ พ่ิมผู้ ซื้ อทรัพย์ ร าย ใหม่  และ 
นักธุรกิจ นักลงทุน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
และประชาชนสามารถเข้าซื้อทรัพย์สินจากการผลักดัน 
ทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดีโดยการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของกรมบังคับคดี การน าทรัพย์สินขายทอดตลาด
ท าให้เจ้าหนี้ได้รับช าระเงินจากลูกหนี้ ทั้งมีส่วนช่วยในการ
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศให้มีเม็ดเงิน 
เข้าไปหมุนเวียนและสร้างสภาพคล่องของระบบเศรษฐกิจ 
และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ และได้รับบริการ 
ในการเข้าซื้อทรัพย์สินอย่างโปร่ง ใส ให้ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดี 

2 โครงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ และค้าสั่ง
กรมบังคับคดี  ให้มีความทันสมัยเป็นมาตรฐานสากล 

1. เพ่ืออ านวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม
รวมทั้งเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  
2. เพ่ือให้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

กรมบังคับคดีได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องต่ า งๆ ให้มีความทันสมัย  และมี
มาตรฐานสากล เพ่ืออ านวยความยุติธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม และสร้างความเชื่อม่ันให้กับนักลงทุนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศให้มีความมั่นใจในการตัดสินใจ 
เข้าร่วมลงในประเทศเพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ 
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ล าดับ โครงการตามแผน วัตถุประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ 
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่าง 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3 โครงการประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นการด าเนินการของกรมบังคับคดีภายใต้
กรอบการตามรายงานผลการจัดอันดับความยากง่ายใน
การประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) 

1. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจถึงความส าคัญของผลการจัด
อันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing 
Business) ให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องตลอดจน
ผู้แทนจากธนาคารโลก  
2. เพ่ือท าความเข้าใจในแบบสอบถามของธนาคารโลก
ให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถามของตัวชี้วัดที่ ๙ การบังคับให้
เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts) และตัวชี้วัดที่ 
๑๐ การแก้ปัญหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency) 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
3. เพ่ือให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้แทนจากธนาคารโลก
รับทราบถึงพัฒนาการด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง 
หรือการบริหารงานของกรมบังคับคดี และหน่วยงานภาครัฐ
ที่เก่ียวข้อง 
4. เพ่ือรับทราบความคิดเห็นจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ผู้แทนจากธนาคารโลก ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการของ
กรมบังคับคดีภายใต้กรอบการด าเนินการตามรายงานผล
การจัดอันดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจ 

กรมบังคับคดีได้รับผลการจัดอันดับความยาก - ง่ายในการ
ประกอบธุรกิจ  (Ease of Doing Business) ตัวชี้ วัดที่  9  
การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts) 
และตัวชี้วัดที่ 10 การแก้ปัญหาการล้มละลาย (Resolving 
Insolvency) มีคะแนนที่ดีขึ้นเป็นระดับสากล สร้างความ
เชื่อมั่นให้กับนักธุรกิจที่ร่วมลงทุนในประเทศ ช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจในประเทศ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ล าดับ โครงการตามแผน วัตถุประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ 
4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมบังคับคดีทั้งส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนและข้อบังคับของกรมบังคับคดี และ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและข้อบังคับของกรมบังคับคดี
อย่างเคร่งครัด  
2. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมบังคับคดีทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคเกิดความตระหนักรู้ มีจิตส านึกในวัฒนธรรม
องค์กรเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม  
3. เพ่ือให้กรมบังคับคดีเป็นองค์กรบริหารความยุติธรรม
ด้วยคุณธรรม หลักธรรมาภิบาล และก้าวไปสู่การเป็น
องค์กรคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

กรมบังคับคดีมีการส่งเสริมวัฒนธรรมความเชื่อมั่น ศรัทธา 
ให้เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการทาง
ความคิด โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและเน้น
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้ าหน้ าที่ ก รมบั งคับคดี ในการ ให้ บริ การประชาชน 
ด้วยคุณธรรม มีความโปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ า และได้รับ
ความเชื่อมั่นจากประชาชนผู้รับบริการ ลดปัญหาข้อร้องเรียน  
ตามประมวลจริยธรรมและข้อบังคับของกรมบังคับคดี  
 

5 โครงการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้าน
การบังคับคดีล้มละลายของสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่
เจรจา (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) 

1. เ พ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎระเบียบ ระบบ และแนวทางปฏิบัติที่ดีเลิศ 
(best practices) ด้านการบังคับคดีล้มละลายของประเทศ
สมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจา ได้แก่ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมกับ
หน่วยงานหรือองค์การระหว่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการบังคับคดีล้มละลาย   
2. เ พ่ือพัฒนาเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่ าง
หน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลายของประเทศสมาชิก
อาเซียน ประเทศคู่เจรจา ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ประชาชน และสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเป็นวงกว้าง 
และรัฐบาลได้บังคับใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ วราชอาณาจักร  และตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เห็นชอบตาม
ข้อเสนอของส านักงบประมาณส าหรับด า เนินการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ล าดับ โครงการตามแผน วัตถุประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ 
ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี รวมถึงหน่วยงานหรือ
องค์การระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง   
3. เพ่ือพัฒนาความร่วมมือด้านการบังคับคดีล้มละลาย 
รวมถึงหารือในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี
ล้มละลายในระดับระหว่างประเทศ ระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน และกับประเทศคู่ เจรจา ได้แก่  สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ให้
เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม   
4.เพ่ือน าความรู้เกี่ยวกับการบังคับคดีล้มละลายมาใช้ในการ
พัฒนาระบบการบังคับคดีล้มละลาย ซึ่งจะส่งผลให้อันดับใน
รายงานการวิจัยเรื่อง Ease of Doing Business ด้านการ
การแก้ปัญหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency) ของ
ประเทศไทยดีขึ้น 

เรื่อง ขับเคลื่อนประชา รัฐ สู่ความเป็นเลิศ 

6 โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 1. เพ่ือให้การไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีด าเนินไปอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพโดยผู้มีความรู้และเจ้าหน้าที่ ที่มี
ประสบการณ์ มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานไกล่เกลี่ย  
2. เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้เจ้าหนี้และลูกหนี้สามารถเจรจากันได้
ด้วยความพึงพอใจ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม และไม่มีค่าใช้จ่าย  

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีสามารถลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม ลดความขัดแย้งจากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย ด้านการ
บังคับคดีลดลง เกิดความสงบสุขในสังคม ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างง่าย สะดวก และไม่มีค่าใช้จ่าย 
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ล าดับ โครงการตามแผน วัตถุประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ 
3. เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งที่จ าเป็น โดยเฉพาะค้ าประกัน จ าน า 
จ านอง ขายฝากแก่เกษตรกร และประชาชน มีภูมิคุ้มกัน
ทางกฎหมาย น าความรู้ที่ได้ไปใช้ป้องกันการถูกเอารัด 
เอาเปรียบ ป้องกันมิให้สูญเสียที่ดินท ากิน  
4. ลดการถูกบังคับคดี ยึด และอายัดทรัพย์สิน หรือฟ้องล้มละลาย  
5. อ านวยความยุติธรรม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า  
6. เพ่ือลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี  
7. เพ่ือให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อการบังคับคดี และกรมบังคับคดี 

7 โครงการเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ 1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบังคับคดีและแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่ของเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัว
คูณที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม  
2. เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคและความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่ผ่านเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ  
3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของกรมบังคับคดีกับเครือข่าย
บังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ และเครือข่ายบังคับคดีและ
วิทยากรตัวคูณด้วยกันเอง 

กรมบังคับคดีมีเครือข่ายวิทยากรตัวคูณในการลงพ้ืนที่เพ่ือให้ 
ความช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ สามารถท าหน้าที่ให้ความรู้ 
ค าแนะน าและให้ค าปรึกษากับประชาชนในพ้ืนที่ เรื่องการ
ส่งเสริมความรับรู้ทางกฎหมายแก่เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ในเรื่องค้ า
ประกัน จ านอง จ าน า ขายฝาก วางทรัพย์ และฟ้ืนฟูกิจการ 
SMEs และอ่ืนๆ ที่ประสบกับปัญหาในการด ารงชีวิตประจ า
แทนเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีได้ 

8 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการบังคับคดีและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้กับประชาชน (กลุ่มเปราะบาง, SMEs, 
เกษตรกร) 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง
ที่จ าเป็น โดยเฉพาะค้ าประกัน จ าน า จ านอง ขายฝากแก่
เกษตรกร และผู้สนใจ รวมทั้งทราบกระบวนการบังคับคดี
และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  

เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีได้ส่งเสริมความรับรู้ทางกฎหมายแก่
เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ในเรื่องค้ าประกัน จ านอง จ าน า ขายฝาก  
วางทรัพย์ และฟ้ืนฟูกิจการ SMEs เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
ให้ประชาชนและป้องกันไม่ให้เข้าสู่กระบวนการบังคับคดี 
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ล าดับ โครงการตามแผน วัตถุประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีภูมิคุ้มกันทางกฎหมาย น า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบ ป้องกันมิ
ให้สูญเสียที่ดินท ากิน  
3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบแนวทางปฏิบัติ หากต้อง
เกี่ยวข้องกับคดีความ หรือเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี   
รวมทั้งน าความรู้ไปเผยแพร่แก่ผู้อื่นต่อไปได ้

และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เมื่อต้องเกี่ยวข้องกับ
กฎหมายและการบังคับคดี 

9 การปรับบทบาทและรูปแบบการให้บริการ จากผู้ปฏิบัติงาน 
(Operator) เป็นผู้ก ากับดูแล (Regulator) 

1. เพ่ือให้การบังคับคดีล้มละลายและคดีแพ่งเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
2. เพ่ือช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรวบรวมทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ในคดีล้มละลายซึ่งเป็นการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจ
อีกทางหนึ่ง และเพ่ิมสภาพคล่องในการประกอบกิจการ 
เพ่ิมขีดความสารถในการแข่งขันของประเทศ  
3. เพ่ือช่วยส่งเสริมการลงทุนและการประกอบธุรกิจของ
ชาวต่างชาติในประเทศ  
4. เพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจให้แก่เอกชนที่มี
ความเชี่ยวชาญและมีความเป็นมืออาชีพ 

ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ตอบรับกับรูปแบบของบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และ
ได้รับการบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย มีความ
เท่าเทียมและโปร่งใส   

10 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบังคับคดี การ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการลดความเหลื่อมล้ าในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1. เพ่ืออ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอันจะก่อให้เกิด
ความสมานฉันท์ รู้รักสามัคคี มีส่วนร่วมในกระบวนการ
บังคับคดีและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบังคับคดี การไกล่เกลี่ย 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

ประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ได้รับการช่วยเหลือการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมให้เข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้มากขึ้น รวมถึงได้รับการส่งเสริม
ความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวัน เมื่อ
ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับคดีสามารถรักษา
สิทธิประโยชน์ของตนเองไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการไม่
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ล าดับ โครงการตามแผน วัตถุประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ 
3 .เพ่ือส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของกรมบังคับคดี  
4. เปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน
ใต้สามารถเข้าถึงและมีที่อยู่อาศัย ในราคาที่เหมาะสมเป็น
ของตนเองได้ง่ายขึ้น เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคมและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและพ้ืนที่ รวมทั้งมีส่วน
ช่วยสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ไม่ย้ายถิ่นฐานออกจากนอกพื้นที่   
5. การขายทอดตลาดในชั้นบังคับคดีมีส่วนช่วยเสริมสร้าง
สภาพคล่องและการเติบโตทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ และความ
เชื่อมั่น เพื่อการพัฒนา “สามเหลี่ยมที่ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

รู้กฎหมายได้อีก รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยในเขต
พ้ืนทีช่ายแดนใต้มีบ้านเป็นของตนเอง โดยผู้ที่ซื้อบ้านจากการ
ขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีจะได้รับสิทธิประโยชน์ 
ในเรื่องเงินวางประกันร่วมประมูลทรัพย์ราคาประเมินไม่เกิน 
1 ล้านบาท ในการขายทอดตลาดในอัตราที่ลดลง  
 
 

11 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 1. เพ่ือสร้างการรับรู้ เข้าใจ กระบวนการบังคับคดี การไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี กฎหมายด้านการบังคับคดี 
และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
ให้กับประชาชนได้รับทราบ เข้าใจ และสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง  
2. เพ่ือช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้านการบังคับคดี การ
ให้บริการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ง่าย สะดวก 

ประชาชน ผู้มารับบริการได้รับความรู้ความเข้าใจถึ ง
กระบวนการบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
กฎหมายด้านการบังคับคดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน และการให้บริการ ลดปัญหาความ 
ไม่เข้าใจกฎหมาย มีความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของกรมบังคับคดีเพ่ิมมากข้ึน 
 
 

12 โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่การประกอบธุรกิจสมัยใหม่ 
(การพัฒนาความรู้ในการฟิ้นฟูกิจการ) 

1. เพ่ือฝึกปฏิบัติการ (Workshop) ในการท าแผนฟ้ืนฟู
กิจการส าเร็จรูป ในกลุ่มจังหวัด ให้กับ กลุ่มวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม สถาบันการเงิน หรือส่วนราชการที่

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ประชาชน และสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเป็นวงกว้าง 
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ล าดับ โครงการตามแผน วัตถุประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ 
เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจขั้นตอน วิธีการ และการจัดท าแผนฟ้ืนฟู
กิจการ ซึ่งกรมบังคับคดีได้จัดท าแผนฟ้ืนฟูกิจการส าเร็จรูป 
(pre package) เ พ่ื อ อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ ห้ แ ก่
ผู้ประกอบการ ให้สามารถจัดท าแผนฟ้ืนฟูได้อย่ างง่าย 
สะดวก และครบถ้วน         
2. เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ส าหรับประกอบ
เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงแผนฟ้ืนฟูกิจการส าเร็จรูป
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น   
3 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องในการประกอบกิจการ
วิสาหกิจ  ทั้ ง เรื่ อ เรื่ องการค้ าประกัน จ าน า  จ านอง 
หลักประกันทางธุรกิจ และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระบวนการยื่นค าขอ
ฟ้ืนฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 
2559 หมวด 3/2 กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟ้ืนฟู
กิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ลักษณะของแผนฟ้ืนฟูกิจการส าเร็จรูปและขั้นตอนในการ
ด าเนินการ 

และรัฐบาลได้บังคับใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ วราชอาณาจักร  และตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เห็นชอบตาม
ข้อเสนอของส านักงบประมาณส าหรับด า เนินการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เรื่อง เสริมสร้างองค์กร Digital 

13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-offering Auction 
System 

1. เพ่ือให้กรมบังคับคดีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการด้านการขายทอดตลาดทรัพย์  
2. เพ่ือเพ่ิมช่องทางการให้บริการประชาชน  

ประชาชนสามารถเข้าถึงการซื้อขายทอดตลาดทรัพย์ได้ง่ายขึ้น 
โดยการเข้าซื้อทรัพย์ผ่านระบบ e-offering Auction System 
และสามารถท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาซื้อทรัพย์ 
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ล าดับ โครงการตามแผน วัตถุประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ 
3. เพ่ือปฏิรูปกระบวนการปฏิบัติงานให้สามารถเชื่อมโยง 
เปิดเผยข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ถึงพ้ืนที่ขายทอดตลาดทรัพย์อีกด้วย รวมทั้งกรมบังคับคดี 
ยังสามารถผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดี 
เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้จากลูกหนี้ได้ตามความตามระยะเวลา 

14 โครงการพัฒนาระบบวางทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์  1. เพ่ือให้กรมบังคับคดีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์แบบทุกท่ี ทุกเวลา   
2. เพ่ือลดระยะเวลา และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน บริการ
ประชาชน   
3. เพ่ือปฏิรูปกระบวนการปฏิบัติงานให้สามารถเชื่อมโยง  
เปิดเผยข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก รวดเร็ว ในการวาง
ทรัพย์มากขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือมาวาง
ทรัพย์ที่หน่วยงานของกรมบังคับคด ี 

15 โครงการพัฒนาระบบ Application นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการประชาชน 

1.เพ่ือจัดท าระบบการบริหารฐานข้อมูล การให้บริการ
ป ร ะ ช า ช น ผ่ า น ร ะ บ บ  e-service แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า 
Application  
2.เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดการใช้กระดาษ และ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี  
3.เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน และพัฒนาช่อง
ทางการติดต่อและให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปอย่าง
สะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมทั้งเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึง (access) การให้บริการ
ของกรมบังคับคดีได้อย่างทั่วถึง  

ประชาชนที่เข้ารับบริการของกรมบังคับคดีได้รับการอ านวย
ความสะดวก ที่ลดขั้นตอนและรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่าย 
และระยะเวลาในการเดินทาง เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงการรับบริการ 
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ล าดับ โครงการตามแผน วัตถุประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ 
4.เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมบังคับคดี 
5.เพ่ือยกระดับการให้บริการงานบังคับคดีรองรับการเข้าสู่
ระบบ Digital Economy และ Thailand 4.0 

เรื่อง พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 

16 โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 1.เพ่ือยกระดับทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญต่อสมรรถนะ
หลัก และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  
2.เพ่ือพัฒนาบุคลากรและผู้น าให้มีความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง  
3.เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ ความรู้ในการ
ท างาน 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและเพ่ิมทักษะบุคลากร
ด้านการด าเนินการทางวินัย ไม่มีการด าเนินการจัดกิจกรรม 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
19 (COVID-2019) 

17 โครงการเสริมสร้างความผูกพันและสร้างคุณค่าให้
บุคลากร 

1.เ พ่ือให้ความส าคัญกับบุคลากร ดึงดูดบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูง พัฒนาอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่  
2.เพ่ือสร้างความผูกพัน สร้างแรงจูงใจ มีแผนเชิงรุกรองรับ
การเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร  
3.เพ่ือเป็นทีมที่มีสมรรถนะสูง คล่องตัว ท างานร่วมกับ
เครือข่ายภายนอก ท างานเชิงรุก แก้ไขปัญหา ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน และสร้างคุณค่า 

โครงการเสริมสร้างความผูกพันและสร้างคุณค่าให้บุคลากร 
ไม่มีการด าเนินการจัดกิจกรรมบังคับคดีน าความรู้สู่ภูมิภาค 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
19 (COVID-2019) 
 

18 โครงการขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 1. เ พ่ือเสริมสร้างค่านิยม " I AM LED" และวัฒนธรรม
องค์กร "บริการด้วยร้อยยิ้ม บริหารด้วยหลักการ บริบาล
ด้วยหลักธรรม"  

กรมบังคับคดมีีแผนลดความสูญเสียและป้องกันความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินจากการเกิดอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้น 
ตามค่านิยมของกรมบังคับคดี คือ Management การบริหาร
จัดการ 
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ล าดับ โครงการตามแผน วัตถุประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ 
2. เ พ่ือสร้ างแรงจู ง ใจ ให้บุ คลากรมีการปรับ เปลี่ ยน
กระบวนการทางความคิด (Mindset) ให้ตนเองท างานอย่าง
เปิดเผย โปร่งใส เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างคุณค่า และประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
3. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมที่เป็นมืออาชีพ เปิดโอกาสให้คิดริเริ่ม 
และสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม 

  

19 โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 1. เ พ่ือการพัฒนาและวางระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย โปร่งใส ชัดเจน สร้างแรงจูงใจ
มุ่งเน้นผลงานที่ดี  
2. เพ่ือถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดจากระดับองค์กรสู่
ระดับส านัก/กอง อย่างเป็นระบบ  
3. เพ่ือให้การบริหารจัดการความรู้ในองค์กรเป็นข้อมูลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานซึ่งกัน สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาและปรับปรุงองค์กร 

เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานมุ่งให้เกิดการสร้างมาฐานและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรม เพ่ือให้ประชาชน
เข้าถึงการบริการภาครัฐ อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึง เป็นธรรม  
ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


