แผนปฏิบัตริ าชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

กลุ่มงานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการกรม
ั
ฉบับทบทวนเมือเดือนกนยายน
๒๕๕๔

สารบัญ
วิสัยทัศน์
พันธกจิ
่ ยม
คานิ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ๑
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ๒
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ๓
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ๔
ภาคผนวก
- ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ กรมบังคับคดี
- แผนภูมิแสดงความเชือมโยงของแผนฯ

หน้า
๑
๑
๒
๓-๖
๗-๑๐
๑๑
๑๒-๑๔
๑๕-๑๖

๑

วิสัยทัศน์ กรมบังคับคดี
กรมบังคับคดีเป็ นองค์กรนําด้านการบังคับคดีภายใต้ระบบคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีทีทันสมัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาลภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕

พันธกิจกรมบังคับคดี
กรมบังคับคดีเป็ นกรมให้บริ การด้านการบังคับคดีและการวางทรัพย์ มุ่งมันพัฒนาระบบบริ หารจัดการและกระบวนการบังคับคดีให้มีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล
่ มเครื อขายความรวมมื
่
่ อและเผยแพรความรู
่
ด้วยกฎหมาย วิทยาการและเทคโนโลยีทีทันสมัย โดยบุคลากรทีมีความรู ้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริ ยธรรม สงเสริ
้ดา้ นการบังคับคดี
ิ
เพือให้ประชาชนได้รับบริ การทีรวดเร็ ว ถูกต้อง เป็ นธรรมและเกดประโยชน์
สูงสุ ด
่ ประสิ ทธิ ภาพ เสมอภาค เป็ นธรรม
๑. ให้บริ การด้านการบังคับคดีแพง่ คดีลม้ ละลาย การฟื นฟูกิจการของลูกหนี การชําระบัญชีและการวางทรัพย์อยางมี
๒.

่
ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพือพัฒนาระบบการบังคับคดีแพง่ คดีลม้ ละลาย การฟื นฟูกิจการของลูกหนี การชําระบัญชีและวางทรัพย์ในแตละระบบให้
เป็ นมาตรฐาน

ั
ิ
่ นกบองค์
ั
่ ๆ
เดียวกนั สอดคล้องกบภาวะเศรษฐกจและสั
งคม รวมทังเสริ มสร้างศักยภาพการเป็ นผูน้ าํ ในด้านการบังคับคดีให้สามารถแขงขั
กรตาง
ี องกบการบั
ั
่
่
๓. พัฒนากฎหมายทีเกยวข้
งคับคดีให้ทนั สมัยและเป็ นมาตรฐานสากล รองรับตอการเปลี
ยนแปลงตามภาวะการณ์เพืออํานวยตอการปฏิ
บตั ิงานและ
บริ การประชาชน โดยคํานึงถึงความรวดเร็ วเป็ นธรรมในสังคมและสิ ทธิ มนุษยชน
่ ว โดยประสาน สงเสริ
่ ม รวมถึงสร้างเครื อขายความรวมมื
่
่ อการบังคับคดีทงั ในและตางประเทศ
่
๔. พัฒนาองค์กรและระบบการบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิ ภาพ คลองตั
่
สามารถตอบสนองตอการเปลี
ยนแปลงตามภาวะการณ์โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
่ คุณธรรมและจริ ยธรรม
๕. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ ความสามารถและความเชียวชาญด้านการบังคับคดีและมีจิตสํานึกในการบริ การอยางมี
่
่
ี ั
่ วถึง ตลอดจนไกลเกลี
่ ยข้อพิพาทในการบังคับคดีและสงเสริ
่ ม
้ทางกฎหมายเกยวกบการบั
งคับคดีและการวางทรัพย์แกประชาชนได้
เข้าใจอยางทั
๖. เผยแพรความรู
่ อและมีส่ วนรวมการบั
่
ความรวมมื
งคับคดีของภาครัฐและภาคเอกชน

๒

ค่ านิยมร่ วม
ด้ วยจิตบริการ วิทยาการลําเลิศ ชเชิ
ู ดธรรมาภิบาล เชี ยวชาญบังคับคดี
ด้ วยจิตบริการ

่
่
หมายถึง ให้บริ การคู่ความ ผูม้ ีส่ วนได้ส่ วนเสี ยและประชาชนผูม้ าติดตอขอรั
บบริ การด้วยความเต็มใจ ใช้กิริ ยาวาจาทีสุ ภาพ ออนโยนมี
อธั ยาศัยไมตรี
และมีมนุษย์สัมพันธ์ทีดี

วิทยาการลําเลิศ

่
่
หมายถึง ใช้กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั อยางรอบด้
านและนําข้อมูลทีได้จากกระบวนการดังกลาวมาเป็
นพืนฐานในการขับเคลือนการปฏิบตั ิงาน
ให้บรรลุเป้ าหมาย

ชเชิ
ู ดธรรมาภิบาล

หมายถึง ในการปฏิบตั ิงานจะยึดมันในหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เพือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุ ด ได้แก่
่ (Participation)
๑.
การมีส่ วนรวม
๒.
นิติธรรม (Rule of Law)
่ (Transparency)
๓.
ความโปรงใส
๔.
การตอบสนอง (Responsiveness)
๕.
การมุง่ เน้นฉันทามติ (Consensus – Oriented)
๖.
ความเสมอภาค/ความเทียงธรรม (Equity)
๗.
ประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพ (Effectiveness and Efficiency)
๘.
ภาวะรับผิดชอบ (Accountability)
๙.
วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Vision)

เชียวชาญบังคับคดี

หมายถึง ศึกษาหาความรู ้ พัฒนาทักษะและประสบการณ์ตลอดจนระยะเวลาการรับราชการเพือให้มีความรู ้ ความเชียวชาญ ในการปฏิบตั ิงาน
่ ออาชีพ
อยางมื

๓

ร่ างแผนปฏิบัตริ าชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กรมบังคับคดี
วิสัยทัศน์ กรมบังคับคดีเป็ นองค์ กรนําด้ านการบังคับคดีภายใต้ ระบบคณภาพการบริ
หารจัดการภาครัฐด้ วยวิทยาการและเทคโนโลยีททัี นสมัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาลภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ุ
ประเด็นยทธศาสตร์
ุ
๑. พัฒนากระบวนการ
บังคับคดีด้วยวิทยา
การทีทันสมัยให้ มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

เป้ าประสงค์

ตัวชีวัด

๑.ประชาชนได้รับบริ การ๑.ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ด้านการบังคับคดี
ของผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้
่
่ ย
อยางรวดเร็
ว เป็ นธรรม สวนเสี
่ ถูกต้อง ตาม
โปรงใส
ความต้องการ

ค่ าเป้ าหมาย

กลยทธ์
ุ

โครงการ/กิจกรรม

่ มพัฒนา
๑. โครงการสงเสริ
ระบบการศึกษาความต้องการ
และความคาดหวังของผูร้ ับ
บริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
๒. โครงการสํารวจความ
พึงพอใจ/และไมพึ่ งพอใจของ
ผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้
่ ย
สวนเสี
ร้อยละ ๙๕ ๒. ปรับปรุ งระบบการจัด ๑. โครงการพัฒนาระบบการ
ทํามาตรฐาน / คูม่ ือการ
บังคับคดี (ลดขันตอนงาน)
ปฏิบตั ิงานให้ได้มาตรฐาน

ร้อยละ ๘๕ ๑. ปรัปปรุ งแผนการ
พัฒนาทีมีประสิ ทธิภาพ
ิ
ทีทําให้เกดความพึ
งพอใจ
ของผูร้ ับบริ การและผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสี ยทัง
ภายใน-ภายนอก

่ าหนักของความ
๑. ร้อยละเฉลียถวงนํ
สําเร็ จในการดําเนินการตามมาตรฐาน
และระยะเวลาการให้บริ การด้านการ
บังคับคดีและวางทรัพย์
๒. จํานวนกฎหมาย กฎ ระเบียบและคําสัง จํานวน
ด้านการบังคับคดีทีได้รับการปรับปรุ ง
๓ เรื อง
้
แกไข
๑. ร้อยละของงานบริ การด้านการบังคับคดี ร้อยละ ๘๐ ๓. พัฒนาระบบการรับรู ้
ทีได้รับการปรับปรุ งและพัฒนาตามข้อ
ข้อมูลของผูร้ ับบริ การและ
ร้องเรี ยน ข้อเสนอแนะของผูร้ ับบริ การ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเพือการ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ปรับปรุ งกระบวนการให้
ั
สอดคล้องกบความต้
องการ

้
๒. โครงการปรับปรุ ง แกไข
กฎหมาย กฎ ระเบียบและคําสัง
ด้านการบังคับคดี
๑. โครงการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนเพือพัฒนา
กระบวนการบังคับคดี

งบประมาณ(บาท)

พ.ศ.๒๕๕๕

หน่ วยงานรับผิดชอบ
กลุม่ พัฒนาระบบบริ หาร

กลุม่ พัฒนาระบบบริ หาร

กลุม่ พัฒนาระบบบริ หาร
่
ี อง
และหนวยงานที
เกยวข้

สํานักงานวางทรัพย์กลาง
(สํานักงานวิชาการ
และวางทรัพย์)
่ านวยการและ
กลุม่ ชวยอํ
ประชาสัมพันธ์
สํานักงานเลขานุการกรม

๔
ประเด็นยทธศาสตร์
ุ
๑. พัฒนากระบวนการ
บังคับคดีด้วยวิทยา
การทีทันสมัยให้ มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

เป้ าประสงค์

ตัวชีวัด

ค่ าเป้ าหมาย

๑.ประชาชนได้รับบริ การ๑. ร้อยละของระดับความสําเร็ จในการ ร้อยละ ๑๐๐
ด้านการบังคับคดี
ดําเนินการบังคับคดี วางทรัพย์และฟื นฟู
่
ิ
อยางรวดเร็
ว เป็ นธรรม กจการของลู
กหนี
่ ถูกต้อง ตาม
โปรงใส
ความต้องการ
๒. จํานวนการบังคับคดีแพง่ (๙๘,๘๐๐) ๑๕๐,๐๐๐
การบังคับคดีลม้ ละลาย (๔๙,๐๐๐)
การฟื นฟูกิจการของลูกหนี (๑,๒๐๐)
การวางทรัพย์ (๑,๐๐๐)
ทีดําเนินการเสร็ จ(เรื อง)

๓. ร้อยละของเจ้าหนีตามคําพิพากษา
(ในคดีแพง่) ได้รับการชําระหนีจาก
การบังคับคดี
่ อายัด
๔. ร้อยละของจํานวนคดีแพงที
ํ
ทรัพย์ได้ภายในกาหนดระยะเวลา
๕. คดีลม้ ละลายทีลูกหนี (บุคคล
ธรรมดา)ได้รับการปลดจากการล้มละลาย
ํ
ในเวลาทีกาหนด
่
๖. มูลคาของทรั
พย์สินทีถูกผลักดัน
ออกจากกระบวนการบังคับคดี

หมายเหตุ: * เปลียนแปลงตาม กพร.

ร้ อยละ ๙๐*

ร้ อยละ ๙๗*
ร้ อยละ ๘๐*

๑๓๗,๐๐๐*
ล้ านบาท

กลยทธ์
ุ
๓. พัฒนาระบบการรับรู ้
ข้อมูลของผูร้ ับบริ การและ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเพือการ
ปรับปรุ งกระบวนการให้
ั
สอดคล้องกบความต้
องการ

โครงการ/กิจกรรม
่ ดการบังคับคดี
๒. โครงการเรงรั
และการวางทรัพย์
- ดําเนินการบังคับคดีแพง่
- ดําเนินการบังคับคดีลม้ ละลาย
-การฟื นฟูกิจการของลูกหนี
- ดําเนินการวางทรัพย์

งบประมาณ(บาท)

พ.ศ.๒๕๕๕

หน่ วยงานรับผิดชอบ
่
หนวยงานที
รับผิดชอบ
งานด้านการบังคับคดีแพง่
คดีลม้ ละลาย การฟื นฟู
ิ
กจการของลู
กหนี และ
การวางทรัพย์

๕
ประเด็นยทธศาสตร์
ุ
๑. พัฒนากระบวนการ
บังคับคดีด้วยวิทยา
การทีทันสมัยให้ มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

เป้ าประสงค์

ตัวชีวัด

๑.ประชาชนได้รับบริ การ๑. ร้อยละของคดีทีมีการประกาศ
่ านวนคดีทีศาล
ด้านการบังคับคดี
ขายทอดตลาดตอจํ
่
อยางรวดเร็
ว เป็ นธรรม มีคาํ สังให้ขายทอดตลาด
่ ถูกต้อง ตาม
โปรงใส
ความต้องการ

ค่ าเป้ าหมาย

กลยทธ์
ุ

โครงการ/กิจกรรม

ร้อยละ ๙๘ ๓. พัฒนาระบบการรับรู ้ ๓. โครงการจัดมหกรรม
ข้อมูลของผูร้ ับบริ การและ ขายทอดตลาด
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเพือการ
ปรับปรุ งกระบวนการให้
ั
สอดคล้องกบความต้
องการ

๑. ร้อยละของกลุม่ เป้ าหมายทีได้รับสื อ
่
จากการเผยแพรประชาสั
มพันธ์มีความรู ้
ความเข้าใจในประเด็นสําคัญด้านการ
บังคับคดีและวางทรัพย์

ร้อยละ ๘๐ ๔. ปรับปรุ งแผนการพัฒนา ๑. โครงการประชาสัมพันธ์
ิ
ทีทําให้เกดความพึ
งพอใจ เชิงรุ ก
ของผูร้ ับบริ การและผูม้ ี
่
สวนได้
ส่วนเสี ยทังภายใน
และภายนอก
ี ั
๑. ร้อยละของบุคลากรทีได้รับการอบรม ร้อยละ ๘๕
๒. โครงการให้ความรู ้เกยวกบ
่
่
พระราชบัญญัติขอ้ มูลขาวสาร
ผานเกณฑ์
การประเมินผล
ของราชการและการรักษาความ
ปลอดภัย
๑. ร้อยละของบุคลากรทีได้รับการอบรม ร้อยละ ๘๕
่
ผานเกณฑ์
การประเมินผล

๓. โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านการประชาสัมพันธ์

งบประมาณ(บาท)

พ.ศ.๒๕๕๕

หน่ วยงานรับผิดชอบ
่
หนวยงานที
รับผิดชอบงาน
ด้านการบังคับคดีแพง่
คดีลม้ ละลาย
การฟื นฟูกิจการของลูกหนี
และการวางทรัพย์

่ านวยและ
กลุม่ ชวยอํ
ประชาสัมพันธ์
สํานักงานเลขานุการกรม

่ านวยการและ
กลุ่มชวยอํ
ประชาสัมพันธ์
สํานักงานเลขานุการกรม

่ านวยการและ
กลุม่ ชวยอํ
ประชาสัมพันธ์
สํานักงานเลขานุการกรม

๖
ประเด็นยทธศาสตร์
ุ
๑. พัฒนากระบวนการ
บังคับคดีด้วยวิทยา
การทีทันสมัยให้ มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

เป้ าประสงค์

ตัวชีวัด

ค่ าเป้ าหมาย

ร้อยละ ๑๐
๑.ประชาชนได้รับบริ การ๑. ร้อยละของจํานวนผูร้ ับบริ การทีมีขอ้
่
ด้านการบังคับคดี
ข้อร้องเรี ยน / ข้อเสนอแนะตอพฤติ
กรรม
่
อยางรวดเร็
ว เป็ นธรรม การให้บริ การ
่ ถูกต้อง ตาม ๑. ระดับความสําเร็ จของการดําเนิน
โปรงใส
ระดับ ๕
ความต้องการ
ิ
กจกรรมตามแผนงาน
/โครงการสื อสาร
และประชาสัมพันธ์ดา้ นการบังคับคดี
ทีครอบคลุมการให้บริ การและการ
่ มภาพลักษณ์ทีดีขององค์กร
สงเสริ

กลยทธ์
ุ
๔. ปรับปรุ งแผนการพัฒนา
ทีมีประสิ ทธิภาพ
ิ
ทีทําให้เกดความพึ
งพอใจ
ของผูร้ ับบบริ การและผูม้ ี
่
สวนได้
ส่วนเสี ยทังภายใน
และภายนอก

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ(บาท)

พ.ศ.๒๕๕๕

่ ดสงเสริ
่ ม
๔. โครงการเรงรั
การบริ การลูกค้าสัมพันธ์
่ /
๕. โครงการจัดทําแผนแมบท
แผนปฏิบตั ิการการสื อสารการ
ประชาสัมพันธ์ดา้ นการบังคับคดี
วางทรัพย์และการฟื นฟูกิจการ

๑.ร้อยละของกลุม่ เป้ าหมายได้รับความพึง
พอใจในการบริ การด้านวางทรัพย์

๘๐

่ มการวางทรัพย์
๖.โครงการสงเสริ
เชิงรุ ก

่
๑.จํานวนหนวยบริ
การทีจัดตังขึน
่
(หนวยงาน
)

๓

๗.โครงการอํานวยความสะดวกใน
่
การบังคับคดีแกประชาชน

๑.จํานวนศูนย์ปฏิบตั ิงานด้านบังคับคดี
ล้มละลาย

๑

๘.โครงการจัดตังศูนย์ปฏิบตั ิงานด้าน
่
บังคับคดีลม้ ละลายสวนหน้
า
๘.โครงการพัฒนามาตรฐานการ
่
สงหมาย
๙.โครงการติดตามทรัพย์สินใน
คดีลม้ ละลาย

หน่ วยงานรับผิดชอบ
่ านวยการและ
กลุม่ ชวยอํ
ประชาสัมพันธ์
สํานักงานเลขานุการกรม
่ านวยการและ
กลุ่มชวยอํ
ประชาสัมพันธ์
สํานักงานเลขานุการกรม

สํานักงานวางทรัพย์กลาง
(สํานักงานวิชาการ
และวางทรัพย์)

สํานักงานเลขานุการกรม
กองเฉลียทรัพย์และจัดการ
ติดตามทรัพย์สิน

หมายเหตุ : ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ๑ ของแผนปฏิบตั ิราชการกรมบังคับคดีสอดคล้ องกับนโยบายที ๘ ข้ อ ๘.๒ ของแผนบริ หารราชการแผ่นดิน และสอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ที ๑ และประเด็นยุทธศาสตร์ ที ๒
ของแผนปฏิบตั ิราชการระดับกระทรวง

๗
ประเด็นยทธศาสตร์
ุ

เป้าประสงค์

ตัวชีวัด

่ าหนักของ
๒. เสริมสร้ างความรู้ ๑. ประชาชนมีความรู้ ความ ๑. ร้อยละเฉลียถวงนํ
ความร่ วมมือและการ เข้าใจกระบวนการบังคับคดี กลุม่ เป้ าหมายทีได้รับความรู้ ความ
ี อง เกดิ เข้าใจด้านการบังคับคดี วางทรัพย์
มีส่วนร่ วมด้ านการ และกฎหมายทีเกยวข้
่ อทําให้ และการฟื นฟูกิจการของลูกหนี
บังคับคดี
ความเชือมันและรวมมื
่
ความขัดแย้งด้านการบังคับคดี แล้วผานเกณฑ์
การประเมินผล
่
ลดลง
- สวนกลาง
่ มิภาค
- สวนภู

ค่ าเป้ าหมาย

กลยทธ์
ุ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ(บาท)

พ.ศ.๒๕๕๕

หน่ วยงานรับผิดชอบ

่ ม/พัฒนาระบบ
๑. ปรับปรุ งแผนการพัฒนา ๑. แผนงานสงเสริ
ทีมีประสิ ทธิภาพทีทําให้เกดิ การจัดทําหลักสูตรมาตรฐาน
ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ด้านการบังคับคดี การวางทรัพย์
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทัง และการฟื นฟูกิจการของลูกหนี
ั ่มเป้ าหมาย
ภายในและภายนอก
ให้เหมาะสมกบกลุ
่
ร้อยละ ๙๕ *
๒.โครงการเผยแพรความรู
้ดา้ นการ
ร้อยละ ๙๕ *
บังคับคดีและการวางทรัพย์
่
แกประชาชน

กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร

๑. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้ารับการอบรม

ร้อยละ ๘๕

๓.โครงการกรมบังคับคดีสญ
ั จร
่
เผยแพรความรู
้สู่ภูมิภาค

่ านวยการและ
กลุม่ ชวยอํ
ประชาสัมพันธ์
สํานักงานเลขานุการกรม

๑. ร้อยละของจํานวนผูร้ ับบริ การที
มีขอ้ ร้องเรี ยน ข้อเสนอแนะตอ่
พฤติกรรมการให้บริ การ

ร้อยละ ๑๐

่ ด สงเสริ
่ ม
๔. โครงการติดตามเรงรั
ระบบการติดตามและประเมินผล
ข้อขัดแย้ง ข้อร้องเรี ยน และข้อ
เสนอแนะของผูร้ ับบริ การทีมีตอ่
พฤติกรรมการบริ การของบุคลากร
ด้านการบังคับคดี

ศูนย์รับเรื องร้องเรี ยน

หมายเหตุ: * เปลียนแปลงตาม กพร.

่ านวยการและ
กลุม่ ชวยอํ
ประชาสัมพันธ์
สํานักงานเลขานุการกรม

๘
ประเด็นยทธศาสตร์
ุ

เป้าประสงค์

ตัวชีวัด

๒. เสริมสร้ างความรู้ ๑. ประชาชนมีความรู้ ความ ๑. ร้อยละของความสําเร็ จในการ
่ ยข้อพิพาทด้านการ
ความร่ วมมือและการ เข้าใจกระบวนการบังคับคดี ไกลเกลี
ี อง เกดิ บังคับคดี
มีส่วนร่ วมด้ านการ และกฎหมายทีเกยวข้
่ อทําให้
บังคับคดี
ความเชือมันและรวมมื
ความขัดแย้งด้านการบังคับคดี ๑. จํานวนสํานักงานทีมีการตัง
่ งคับคดี
ลดลง
เครื อขายบั

่ ๑. ระดับความสําเร็ จร้อยละเฉลีย
๒. กรมบังคับคดีและเครื อขาย
่ าหนักในการบรรลุเป้ าหมาย
่ ระบบบริ หารจัด ถวงนํ
ทุกภาคสวนมี
่
การด้านการบังคับคดีอยางมี
ความสําเร็ จตามผลลัพธ์ตามเกณฑ์
่
คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ
ประสิ ทธิภาพสงผลให้
่ (PMQA)
ประชาชนเข้าถึงบริ การอยาง
สะดวกทัวถึงและเป็ นธรรม ๑. ระดับความสําเร็ จของการ
พัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการ
ภาครัฐ

ค่ าเป้ าหมาย

กลยทธ์
ุ

ร้อยละ ๑๐ ๒. ปรับปรุ งระบบในการจัด
การโครงสร้างขององค์กร
ั
ิ
ให้เหมาะสมกบภารกจและ
วิสยั ทัศน์
๘๖ แหง่

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.๒๕๕๕

หน่ วยงานรับผิดชอบ

่ ย
๑. โครงการให้คาํ ปรึ กษาไกลเกลี
ข้อพิพาทด้านการบังคับคดีและ
วางทรัพย์

่ ยข้อพิพาท
ศูนย์ไกลเกลี

่
๒. โครงการเครื อขาย
บังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ

สํานักงานวางทรัพย์กลาง
(สํานักงานวิชาการ และ
วางทรัพย์)

ระดับ ๕ ๑. ปรับปรุ งระบบติดตามและ ๑ โครงการพัฒนาคุณภาพ
ประเมินผลทีมีประสิ ทธิผล การบริ หารจัดการภาครัฐ
(PMQA)
ั
(โครงการเดียวกนในป
.๓)
ระดับ ๕ ๒. ปรับปรุ งระบบวิเคราะห์
ปัญหาภาพรวมขององค์กร
เพือให้ผบู้ ริ หารได้ใช้ขอ้ มูล
ํ
ในการกาหนดทิ
ศทางองค์กร

งบประมาณ(บาท)

กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร

๙
ประเด็นยทธศาสตร์
ุ

เป้าประสงค์

ตัวชีวัด

่ ๑. ระดับความสําเร็ จในการดําเนิน
๒. เสริมสร้ างความรู้ ๒. กรมบังคับคดีและเครื อขาย
ความร่ วมมือและการ ทุกภาคสวนมี
่ ระบบบริ หารจัด การตามแผนด้านเทคโนโลยี
่
สารสนเทศ
มีส่วนร่ วมด้ านการ การด้านการบังคับคดีอยางมี
่
บังคับคดี
ประสิ ทธิภาพสงผลให้
่
ประชาชนเข้าถึงบริ การอยาง

จํานวนอุปกรณ์ LOG File ดําเนินการ
ติดตังเสร็ จ
ร้อยละของความสําเร็ จในการ
จัดซือเครื องพิมพ์ทดแทน
ร้อยละของความสําเร็ จในการจัดซือ
่่
เครื องคอมพิวเตอร์แมขายทดแทน

ค่ าเป้ าหมาย

กลยทธ์
ุ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ(บาท)

พ.ศ.๒๕๕๕

ระดับ ๕ ๓. ปรับปรุ งระบบเทคโนโลยี ๑. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้ทนั สมัย
การบังคับคดีแพง่
สามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์
้ ญหา ๒.โครงการพัฒนาระบบ
สถานการณ์เพือแกไขปั
่ ประสิ ทธิภาพ
ได้อยางมี
การบังคับคดีลม้ ละลาย
๓. โครงการพัฒนาระบบการให้บริ การ
่
ข้อมูลผานทางอิ
นเตอร์เน็ต และ
อินทราเน็ต
๔.โครงการจัดซืออุปกรณ์จดั เกบ็ LOG
๑ ระบบ
่
File ระบบเครื อขาย
๑๐๐
๕.โครงการจัดซือเครื องพิมพ์ทดแทน
๑๐๐

๖.โครงการจัดซือเครื องคอมพิวเตอร์
่่
แมขายทดแทน
๗.โครงการเพิมประสิ ทธิภาพระบบคอม
่ มิภาค
พิวเตอร์สาํ หรับผูบ้ ริ หารกรมฯในสวนภู
๘.โครงการเพิมประสิ ทธิภาพการเดิน
หมายและประกาศ

หน่ วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์สารสนเทศ

ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศ

ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศ

๑๐
ประเด็นยทธศาสตร์
ุ

เป้าประสงค์

ตัวชีวัด

่ ๑. ระดับความสําเร็ จในการจัดทํา
๒. เสริมสร้ างความรู้ ๒. กรมบังคับคดีและเครื อขาย
ความร่ วมมือและการ ทุกภาคสวนมี
่ ระบบบริ หารจัด แผนการสร้างแรงจูงใจในการ
่
ปฏิบตั ิงานแกบุ่ คลากรทีครอบคลุม
มีส่วนร่ วมด้ านการ การด้านการบังคับคดีอยางมี
่
ํ งใจความกาวหน้
้
ขวัญกาลั
าใน
บังคับคดี
ประสิ ทธิภาพสงผลให้
่ สายงานอาชีวอนามัยและความ
ประชาชนเข้าถึงบริ การอยาง
สะดวกทัวถึงและเป็ นธรรม ปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน

ค่ าเป้ าหมาย

กลยทธ์
ุ

โครงการ/กิจกรรม

ระดับ ๔ ๔. ปรับปรุ งระบบการสร้าง ๑. โครงการพัฒนาสิ งแวดล้อม
แรงจูงใจของบุคลากร
และความปลอดภัยในการปฏิบตั ิ
งาน

งบประมาณ(บาท)

พ.ศ.๒๕๕๕

หน่ วยงานรับผิดชอบ
กองคลังและคณะทํางาน

ั
่ น และสอดคล้องกบประเด็
ั
หมายเหตุ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ๒ ของแผนปฏิบตั ิราชการกรมบังคับคดีสอดคล้องกบนโยบายที
๘ ข้อ ๘.๒ ของแผนบริ หารราชการแผนดิ
นยุทธศาสตร์ที ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ๒
และประเด็นยุทธศาสตร์ที ๓ ของแผนปฏิบตั ิราชการระดับกระทรวง

๑๑
ประเด็นยทธศาสตร์
ุ
๓. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้ มี
คณภาพตาม
ุ
มาตรฐาน (PMQA)

เป้าประสงค์

ตัวชีวัด

ค่ าเป้ าหมาย

กลยทธ์
ุ

๑. กรมบังคับคดีมีระบบ ๑. ระดับความสําเร็ จของการมี ระดับ ๕ ๑. ปรับปรุ งระบบการบริ หารจัด
บริ หารจัดการด้านการ ระบบบริ หารจัดการเชิงบูรณา
การให้สามารถบูรณาการทัวทัง
่
เครื อขาย
บังคับคดีเชิงบูรณาการเป็ นการของกรมบังคับคดีภายใต้
่ อของเครื อขาย
่
ทียอมรับทังในระดับ ความรวมมื
่
ประเทศและตางประเทศ
๑. จํานวนการรายงานผลการ
๒
ติดตามและประเมินผลแผนงาน/ ครัง
โครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการ
๑.จํานวนแผนยุทธศาสตร์
๑ แผนงาน

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ(บาท)
พ.ศ.๒๕๕๕

หน่ วยงานรับผิดชอบ

่ ดสงเสริ
่ ม
๑. โครงการเรงรั
ระบบการประเมินผลความ
สําเร็ จของระบบบริ หารจัดการ
แบบบูรณาการโดยการมีส่วน
่
่
รวมของเครื
อขาย

กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร

๒. โครงการติดตามและประเมินผล

กลุ่มงานนโยบายและแผน
สํานักงานเลขานนุการกรม

การดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจําปี
๓.โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘)
๑. ระดับความสําเร็ จของการ
ระดับ ๕ ๒. ปรับปรุ งระบบบริ หารจัดการ ๑ โครงการพัฒนาคุณภาพ
ดําเนินการตามแผนพัฒนา
ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพ การบริ หารจัดการภาครัฐ
ั
คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ
การบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA) (PMQA) (โครงการเดียวกนในป
.๒)

กลุ่มงานนโยบายและแผน
สํานักงานเลขานนุการกรม
กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร

ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ร้อยละของผูเ้ ข้าใช้บริ การห้อง ร้อยละ ๘๐
๒.โครงการจัดซือหนังสื อประจําห้องสมุด
่
ิ เบกษา
สมุดมีความพึงพอใจ
และเย็บเลมราชกจจานุ
ั
่ น และสอดคล้องกบประเด็
ั
หมายเหตุ: ประเด็นยุทธศาสตร์ที ๓ ของแผนปฏิบตั ิราชการกรมบังคับคดีสอดคล้องกบนโยบายที
๘ ข้อ ๘.๒ ของแผนบริ หารราชการแผนดิ
นยุทธศาสตร์ที ๒
ของแผนปฏิบตั ิราชการระดับกระทรวง

๑๒
ประเด็นยทธศาสตร์
ุ
๔. เสริมสร้ าง
ศักยภาพบคลากร
ุ
โดยยึดหลักธรรมา
ภิบาล

งบประมาณ(บาท)
หน่ วยงานรับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๕๕
๑. บุคลากรมีความรู้ ความ ๑. ร้อยละของบุคลากรทีได้รับการ ร้อยละ ๘๐ ๑. ปรับปรุ งระบบการบริ หารและ ๑.โครงการอบรมการดําเนินการคดี
สํานักงานวางทรัพย์กลาง
่
การประเมินผล
การพัฒนาบุคลากรทีมีคุณภาพ ทางปกครอง คดีแพง่ และคดีอาญา
(สํานักงานวิชาการ และ
เชียวชาญในการปฏิบตั ิงานอบรมผานเกณฑ์
และบริ การโดยยึดหลัก
๒. โครงการพัฒนาความรู้ ความ
วางทรัพย์)
ธรรมาภิบาล สามารถปรับ
สามารถและทักษะของเจ้าพนัก
เปลียนกระบวนทัศน์และ
งานพิทกั ษ์ทรัพย์
ทัศนคติได้สอดคล้องกบั
๓. โครงการฝึ กอบรมด้านการ
ประเมินราคาทรัพย์
สภาพการณ์
๑. ระดับความสําเร็ จของการ
ระดับ ๕
๔. โครงการพัฒนาองค์ความรู้
พัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการ
นวัตกรรมการบังคับคดี
ี ั
และวางทรัพย์ (วิจยั )
เกยวกบกระบวนการบั
งคับคดี
วางทรัพย์ และกฎหมาย
๕.โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถ
และทักษะของบุคลากรกลุ่มงานธุรการคดี
่ ม/พัฒนา
๑. ระดับความสําเร็ จในการจัดทํา ระดับ ๕
๖. โครงการสงเสริ
กองการเจ้าหน้าที
แผนยุทธศาสตร์พฒั นาข้าราชการ
ตามแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาข้าราชการกรมบังคับคดี
-โครงการนําระบบสมรรถนะ(competency)
มาใช้ในกระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคล
-โครงการพัฒนาความรู้และทักษะข้าราชการ
-โครงการสํารวจคุณภาพชีวติ ข้าราชการ
-โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ สร้าง
จิตสํานึกการให้บริ การ
เป้าประสงค์

ตัวชีวัด

ค่ าเป้ าหมาย

๑. ระดับความสําเร็ จในการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ดา้ นการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล HR Scorecard

ระดับ ๕

กลยทธ์
ุ

โครงการ/กิจกรรม

่ ม/พัฒนา
๗. โครงการสงเสริ
ตามแผนกลยุทธ์
ด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล
ตามแนวทาง HR Scorecard

๑๓
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ(บาท) หน่ วยงานรับผิดชอบ
ประเด็นยทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ตัวชีวัด
ค่ าเป้ าหมาย
กลยทธ์
ุ
ุ
พ.ศ.๒๕๕๕
๑. บุคลากรมีความรู้ ความ ๑. ร้อยละของความสําเร็ จในการ
๘๐
๑. ปรับปรุ งระบบการบริ หารและ ๘.โครงการติดตามและประเมินผลแผน
๔. เสริมสร้ าง
กองการเจ้าหน้าที
การพัฒนาบุคลากรทีมีคุณภาพ พัฒนายุทธศาสตร์ดา้ นการบริ หาร
ศักยภาพบคลากร
เชียวชาญในการปฏิบตั ิงานดําเนินการตามแผน
ุ
โดยยึดหลักธรรมา และบริ การโดยยึดหลัก
ทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR
Scorecardและแผนยุทธศาสตร์
ภิบาล
ธรรมาภิบาล สามารถปรับ
เปลียนกระบวนทัศน์และ
พัฒนาข้าราชการกรมบังคับคดี
ทัศนคติได้สอดคล้องกบั
-โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานและสมรรถนะ
สภาพการณ์
่
๑.ผูเ้ ข้ารวมโครงการมี
ความรู้
ร้อยละ ๘๕
๙.โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
รอง๒/คณะทํางาน
ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบตั ิ
การบังคับคดีแพง่
งานด้านการบังคับคดีแพง่
๑. ระดับความสําเร็ จในการพัฒนา ระดับ ๔
๑๐. โครงการพัฒนาระบบการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร
บริ หารจัดการความรู้ (KM)
ระบบการบริ หารจัดการความรู้
(KM)
่
๑.ผูเ้ ข้ารวมโครงการมี
ความรู้
ร้อยละ ๘๕
๑๑.โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
กองเฉลียทรัพย์และติดตาม
ความเข้าใจด้านการตรวจสอบและ
การตรวจสอบและติดตามทรัพย์สิน
ทรัพย์สิน
ติดตามทรัพย์สินในคดีลม้ ละลาย
ในคดีลม้ ละลาย
๑๒.โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถ
สถาบันการบังคับคดี
และทักษะของนักบัญชี

่
๑.ผูเ้ ข้ารวมโครงการมี
ความรู้
ความเข้าใจในงานธุรการคดี

ร้อยละ ๘๕

๑๓.โครงการประชุมอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการเรื องการเงินการ
บัญชีเงินในงบประมาณและพัสดุ
๑๔.โครงการประชุมอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการเรื องการเงินการ
บัญชีเงินในคดีแพง่/ล้มละลาย
๑๕. โครงการพัฒนาความรู้ความ
สามารถและทักษะของกลุ่มงานธุรการ
คดีลม้ ละลาย

กลุ่มตรวจสอบภายใน

สํานักงานวางทรัพย์กลาง
(สํานักงานวิชาการ และ
วางทรัพย์)

๑๔
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ(บาท) หน่ วยงานรับผิดชอบ
ประเด็นยทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ตัวชีวัด
ค่ าเป้ าหมาย
กลยทธ์
ุ
ุ
พ.ศ.๒๕๕๕
สถาบันการบังคับคดี
๔. เสริมสร้ าง
๑. บุคลากรมีความรู้ ความ ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
๑. ปรับปรุ งระบบการบริ หารและ ๑๖.โครงการฝึ กอบรมหลักสูตรการบัง
่
ศักยภาพบคลากร
เชียวชาญในการปฏิบตั ิงานและผานเกณฑ์
การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ การพัฒนาบุคลากรทีมีคุณภาพ คับคดีระดับต้น
ุ
โดยยึดหลักธรรมา และบริ การโดยยึดหลัก
ภิบาล
ธรรมาภิบาล สามารถปรับ
๑๗.โครงการฝึ กอบรมหลักสูตรการบัง
เปลียนกระบวนทัศน์และ
คับคดีลม้ ละลายระดับกลาง
ทัศนคติได้สอดคล้องกบั
๑๘.โครงการฝึ กอบรมหลักสูตรการบัง
สภาพการณ์
คับคดีระดับสูง
๑๙.โครงการเตรี ยมความพร้อมในการ
เป็ นผูบ้ ริ หาร(การบังคับคดีระดับชํานาญการพิเศษ)
๒๐.โครงการอาสาทําดี

๑. ร้อยละของระดับความสําเร็ จ
ในการจัดทํามาตรฐานการให้
บริ การด้านการบังคับคดีและ
วางทรัพย์โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

่ ดสงเสริ
่ มระบบ
ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ปรับปรุ งระบบการจัดทํา ๑. โครงการเรงรั
มาตรฐานคู่มือการปฏิบตั ิงานให้ การจัดทํามาตรฐาน / คู่มือการ
ได้มาตรฐาน
ปฏิบตั ิงานด้านการบังคับคดี
และวางทรัพย์โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

่ น และสอดคล้องกบประเด็
ั
ั
นยุทธศาสตร์ที ๒
หมายเหตุ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ๔ ของแผนปฏิบตั ิราชการกรมบังคับคดีสอดคล้องกบนโยบายที
๘ ข้อ ๘.๒ ของแผนบริ หารราชการแผนดิ
ของแผนปฏิบตั ิราชการระดับกระทรวง

ปชส./รอง ๑

กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร

ภาคผนวก

๑๕
ผลการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อม ศักยภาพ กรมบังคับคดี (Swot Analysis)
จดแข็
จดอ่
ุ ง (Strengths)
ุ อน (Weaknesses)
S1. กรมบังคับคดีมีบุคลากรทีมีศกั ยภาพมีความรู ้มีประสบการณ์ ความเชียวชาญ
W1. กรมบังคับคดีไมมี่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีทันสมัยสามารถนํามา
้ ญหาได้
S2. กรมบังคับคดีมีรูปแบบการให้บริ การทีหลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการ
วิเคราะห์สถานการณ์เพือแกไขปั
่
ได้ทุกภาคสวน
W2. กรมบังคับคดีไมมี่ ระบบวิเคราะห์ปัญหาภาพรวมขององค์กรเพือให้ผบู ้ ริ หาร
ํ
S3 กรมบังคับคดีมีทิศทางนโยบายการดําเนินงานทีชัดเจน
ได้ใช้ขอ้ มูลในการกาหนดทิ
ศทางองค์กร
S4. กรมบังคับคดีมีระบบการบริ หารการเงินทีมีประสิ ทธิ ภาพ
W3. กรมบังคับคดีขาดระบบการติดตามและประเมินผลทีมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล
W4. บุคลากรของกรมบังคับคดีขาดแรงจูงใจเมืออยูใ่ นระบบราชการ
W5. กรมบังคับคดีขาดระบบพัฒนาบุคลากรทีมีคุณภาพ
่ ดเจน
W6. กรมบังคับคดีไมมี่ การจัดทําคู่มือ/มาตรฐาน/แนวทางปฏิบตั ิงานอยางชั
ั
ิ
W7. กรมบังคับคดีขาดระบบในการจัดการโครงสร้างองค์กรทีเหมาะสมกบภารกจ
และวิสัยทัศน์องค์กร
โอกาส (Opportunities)
ข้ อจํากัด (Threats)
่
ิ
่
ิ
O1. กรมบังคับคดีมีหนวยงานบริ
การบังคับคดีทีครอบคลุมทัวประเทศ
T1. ภาวะเศรษฐกจตกตํ
าการดํารงชีพทีขาดการจัดการทีดีส่ งผลกระทบตอการเกดคดี
้
O2. ความกาวหน้
าของเทคโนโลยี/สื อทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการ
ด้านทรัพย์สินเพิมเติม
่
บังคับคดีได้ง่ายขึน
T2. ทิศทางและแนวโน้มในความไมมี่ เสถียรภาพของรัฐบาลมีผลตอการเปลี
ยนแปลง
้
่ ๆ ให้เหมาะสมและทันสมัยทําให้การบริ หาร
O3. การเปลียนแปลงแกไขกฎหมายตาง
ของผูบ้ ริ หารของกรมบังคับคดี
ี ั
และการปฏิบตั ิงานของกรมบังคับคดีเปลียนแปลงไป
T3. กฎหมาย กฎ ระเบียบ เกยวกบการบริ
หารราชการแนวใหมทํ่ าให้องค์กรภาครัฐ
ี ั
่
่
O4. กฎหมาย กฎ ระเบียบ เกยวกบการกระจายอํ
านาจมีผลตอการเปลี
ยนวิธีการทํางานของ
ปรับตัวให้ไมทั่ นตอการเปลี
ยนแปลง
่ ่ องของรัฐบาลมีผลตอการกาหนดนโยบายการบริ
่
ํ
กรมบังคับคดี
T4. ความไมตอเนื
หารงานกรม
่
O5. กรมบังคับคดีมีหนวยงานภาครั
ฐและภาคเอกชนทีเป็ นพันธมิตรในการสนับสนุน
บังคับคดี
่ ๆ
สนองนโยบายด้านตาง

๑๖
แผนภมิู แสดงความเชือมโยงแผนบริหารราชการแผ่นดิน ยทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง
ุ
เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน ผลผลิต/โครงการ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕
ิ
นโยบายที ๘ นโยบายการบริ หารกจการบ้
านเมืองทีดี
ข้อ ๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม

แผนบริ หารราชการ
่ น พ.ศ ๒๕๕๕-๒๕๕๘
แผนดิ
ยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณ
(ยุทธศาสตร์ชาติ)

ิ
การบริ หารกจการบ้
านเมืองทีดี

แผนงบประมาณ

พัฒนากฎหมาย และการยุติธรรม

เป้ าหมายการให้
ให้บริ การกระทรวง
เป้ าหมายการให้
่
บริ การหนวยงาน
ยุทธศาสตร์
่
หนวยงาน

ผลผลิต

่ ่ ยมกนั
ประชาชนเข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอยางเทาเที

่
ประชาชนได้รับบริ การงานยุติธรรมอยางสะดวก
รวดเร็ ว และเป็ นธรรม

่ นธรรม
ประชาชนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้รับการปฏิบตั ิดา้ นการบังคับคดีและการวางทรัพย์อยางเป็
๑. พัฒนากระบวนการบังคับคดีดว้ ย
วิทยาการทีทันสมัยให้มีประสิ ทธิภาพ
และประสิ ทธิผล

่ อ
๒. เสริ มสร้างความรู ้ ความรวมมื
่ านการ
และการมีส่วนรวมด้
บังคับคดี
การบังคับคดีและวางทรัพย์

๓. พัฒนาระบบบริ หารจัดการ
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
(PMQA)

๔. เสริ มสร้างศักยภาพ
บุคลากรโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

