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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21st Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร [  ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  
     และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ การน าส่งเงินอายัดทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [  ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม  
ที่อยู่ 189/1 ถนนบำงขุนนนท์ แขวงบำงขุนนนท์ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700  
โทรศัพท์ 028814999  โทรสำร 028814841  เว็บไซต์ http://www.led.go.th 

ชื่อผู้เขียน นำยธรำ เทียนประทีป ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร  
โทรศัพท์ 028875124 โทรสำร 028875151  
มือถือ 0818830312     อีเมล Thara.t@leg.mail.go.th 

สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) อำศัยกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกกรมบังคับคดี
โดยกำรรับฟังควำมคิดเห็น ประกอบด้วย ผู้บริหำรระดับสูง ผู้บริหำรระดับกลำง ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง  
และเจ้ำหน้ำที่ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ผู้เชี่ยวชำญ ที่ปรึกษำจำกภำยนอก และหน่วยงำนนำยจ้ำง
ขนำดใหญ่ที่ประสงค์เป็นหน่วยงำนน ำร่องในกำรพัฒนำกระบวนกำรน ำส่งเงินอำยัดทรัพย์สิน ได้แก่ กลุ่มบริษัท
เซ็นทรัล  

ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  

(เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง รอบเวลาท างานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลง 
ข้อร้องเรียนของลูกค้าลดลง ผลิตภาพต่อพนักงานเพิ่มข้ึน อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึน วัฒนธรรมองค์กรดี
ขึ้น อัตราการรักษาลูกค้าเพ่ิมขึ้น ยอดขายเพ่ิมข้ึน เป็นต้น  

1) ประชำชน คู่ควำม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำยจ้ำงหรือผู้มีอ ำนำจกระท ำแทน สำมำรถประหยัดทรัพยำกร  
ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร โดยด ำเนินกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนกำรน ำส่งเงินอำยัดแบบเดิมที่ต้องน ำส่ง
เงินอำยัดตำมหน่วยงำนในสังกัดกรมบังคับคดีที่มีหนังสือแจ้งกำรอำยัด ส่งผลให้ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรลดลง
มำกกว่ำ 90% ใช้บุคลำกรในเรื่องกำรจัดท ำกำรส่งเงินอำยัด 6-7 คน ใช้เวลำด ำเนินกำรประมำณ 1 วัน ส่วนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ใช้เวลำในกำรด ำเนินกำรประมำณ 1 ชั่วโมง ในกำรบังคับคดีที่ก ำหนด  

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [  ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
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             [  ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
เนื้อหาบทคัดย่อ (Abstract)  ไม่เกิน 2 หน้า A4 โดยให้ผู้สมัครเขียนเนื้อหาและรายละเอียดให้ครอบคลุม
ประเด็นดังนี้   

 - ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ  
 - วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย (ตามความเหมาะสม)  
 - อธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล 

 ขั้นตอนที่ส ำคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่ส ำคัญเหล่ำนั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนำ-น ำไปปฏิบัติ  
แล้วน ำไปสู่กำรป้องกันไม่ใหป้ัญหำเกิดซ้ ำ ยกระดับคุณค่ำของผลกำรท ำงำนที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ หรือ 
สำมำรถสนองตอบควำมคำดหวังของลูกค้ำได้ดีขึ้น 

 ควรอธิบำยโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตำรำง หรือ เครื่องมือคุณภำพ ที่เหมำะสม 
(ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อได้ที่ www.ftqm.or.th) 

หมายเหตุ  1. ผู้เขียนต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วน และใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด 16  
2. Download เอกสารใบสมัครบทคัดย่อนี้ ประเภท MS-Word ได้ที่     
   www.ftqm.or.th 
3. วิธีการจัดส่งใบสมัครและบทคัดย่อ โดยทาง Electronic File มาท่ี ftqm@ftqm.or.th  
 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 10 เมษายน  2563 
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บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : กำรน ำส่งเงินอำยัดทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
 กรมบังคับคดีมีภำรกิจเกี่ยวกับกำรบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลำย กำรฟ้ืนฟูกิจกำรของลูกหนี้และกำรช ำระ
บัญชีตำมค ำสั่งศำล กำรวำงทรัพย์ กำรประเมินรำคำทรัพย์สิน  และกำรไกล่ เกลี่ยภำยหลังค ำพิพำกษำ 
โดยกระบวนกำรบังคับคดีแพ่ง เริ่มต้นเมื่อลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตำมค ำพิพำกษำภำยในระยะเวลำที่ศำลก ำหนด  
และเจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำจะยื่นค ำร้องต่อศำลขอออกหมำยบังคับคดี หลังจำกนั้นเจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำจึงมำ
ด ำเนินกำร ณ กรมบังคับคดี หรือส ำนักงำนบังคับคดี โดยต้องแจ้งให้เจ้ำพนักงำนทรำบว่ำลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำคน
ใดมีทรัพย์สินใด และต้องกำรบังคับเอำกับทรัพย์สินใดของลูกหนี้โดยวิธีกำรอย่ำงไร ไม่ว่ำจะเป็นกำรยึดทรัพย์ กำร
อำยัดทรัพย์สิน หลังจำกยึดทรัพย์สินแล้ว ก็จะมีกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สิน เพ่ือน ำเงินที่ได้มำท ำบัญชีแสดงรำยกำร
รับ-จ่ำยเงินเพ่ือจ่ำยเงินคืนให้เจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำหรือบุคคลที่มีสิทธิตำมกฎหมำยต่อไป 
 วิธีปฏิบัติในกระบวนกำรอำยัดทรัพย์สินตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง เมื่อกรมบังคับคดี  
มีหนังสือแจ้งอำยัดสิทธิเรียกร้องไปยังหน่วยงำนนำยจ้ำงของลูกหนี้เพ่ือให้ส่งเงินตำมค ำสั่งอำยัดให้เจ้ำพนักงำนบังคับ
คดี หน่วยงำนนำยจ้ำงของลูกหนี้จะมีหน้ำที่น ำส่งเงินอำยัด โดยหน่วยงำนนำยจ้ำงจะต้องตรวจสอบบุคคล 
ที่เจ้ำพนักงำนบังคับคดีแจ้ง กรณีบุคคลที่เจ้ำพนักงำนบังคับคดีแจ้งอำยัดสิทธิเรียกร้องเป็นพนักงำนของหน่วยงำน
นำยจ้ำง หน่วยงำนนำยจ้ำงจะมีภำระในกำรน ำส่งเงินและจัดท ำหนังสือน ำส่งเป็นรำยบุคคลมำยังกรมบังคับคดี 
ทำงไปรษณีย์หรือน ำส่งด้วยตัวเอง ไปยังกรมบังคับคดีหรือหน่วยงำนในสังกัดกรมบังคับคดีทั่วประเทศแต่ละแห่งที่มี
หนังสือแจ้งกำรอำยัดไปหน่วยงำนนั้น ๆ  กรมบังคับคดีหรือหน่วยงำนในสังกัดกรมบังคับคดีทั่วประเทศต้องออก
ใบเสร็จรับเงินเป็นรำยคดี และท ำกำรตอบรับเงินที่ได้จำกหน่วยงำนนำยจ้ำง และน ำส่งใบเสร็จกลับไปยังหน่วยงำน
นำยจ้ำงทุกครั้งที่ได้รับเงิน ซึ่งกรณีสิทธิเรียกร้องที่อำยัดเป็นเงินที่ได้เป็นรำยเดือน หน่วยงำนนำยจ้ำงจะต้องมีภำระ
ในกำรด ำเนินกำรน ำส่งเงินและจัดท ำหนังสือน ำส่งเป็นประจ ำทุกเดือนจนกว่ำลูกหนี้จะช ำระหนี้ให้เจ้ำหนี้  
ตำมค ำพิพำกษำได้เต็มจ ำนวน ซึ่งปริมำณคดีอำยัดมำกกว่ำ 200,000 คด ี
 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย : 
วิสัยทัศน์  “บังคับคดีด้วยควำมเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นน ำในระดับสำกล บริกำรประชำชนอย่ำงมีคุณภำพ” 
    “Enforcing judgments on just and equitable grounds, ensuring high service quality 
advancing to be the world’s leading organization” 
ค่านิยม  “I AM LED” 
  I คือ Integrity  หมำยถึง มีควำมซื่อสัตย์ 
 A คือ Accountability หมำยถึง มีควำมรับผิดชอบ 
 M คือ Management หมำยถึง กำรบริหำรจัดกำร 
 L คือ Learning  หมำยถึง กำรเรียนรู้ตลอดเวลำ 
 E คือ Excellence  หมำยถึง มีควำมเป็นเลิศ 
 D คือ Digital  หมำยถึง กำรใช้เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมองค์กร “บริกำรด้วยรอยยิ้ม บริหำรด้วยหลักกำร บริบำลด้วยหลักธรรม” 
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พันธกิจ  
 1. ให้บริกำรด้ำนกำรบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลำย กำรฟ้ืนฟูกิจกำรลูกหนี้ กำรช ำระบัญชี กำรวำงทรัพย์ 
และกำรไกล่เกลี่ยภำยหลังค ำพิพำกษำ อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว เสมอภำค เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 2. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำงำนบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลำย กำรฟ้ืนฟูกิจกำรลูกหนี้ กำรช ำระบัญชี 
กำรวำงทรัพย์และกำรไกล่เกลี่ยภำยหลังค ำพิพำกษำ ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน รวมทั้งพัฒนำระบบงำน 
และสนับสนุนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ 
 3. พัฒนำกฎหมำย ระเบียบ และค ำสั่งที่เก่ียวข้องกับกำรบังคับคดีให้ทันสมัยและเป็นมำตรฐำนสำกล 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนควำมร่วมมือ ระหว่ำงหน่วยงำนและองค์กำรระหว่ำงประเทศเพ่ือน ำแนวปฏิบัติที่ดี
ในด้ำนกำรบังคับคดีมำพัฒนำกำรด ำเนินงำนบังคับคดีให้มีประสิทธิภำพ 
 5. พัฒนำองค์กรและระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ โดยน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำร
ด ำเนินกำร 
 6. พัฒนำบุคคลให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญที่มีจิตส ำนึกในกำรบริกำรอย่ำ งมีคุณธรรม
จริยธรรมและยึดจรรยำบรรณวิชำชีพในกำรปฏิบัติงำน 
 7. พัฒนำเครือข่ำยและบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนกำรบังคับคดีเกี่ยวกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 8. เผยแพร่ควำมรู้ทำงกฎหมำยกำรบังคับคดี กำรวำงทรัพย์ กำรไกล่เกลี่ยภำยหลังค ำพิพำกษำ  
และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับประชำชนได้เข้ำใจอย่ำงทั่วถึง 
นโยบาย 
 เป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำรเน้น เป็นธรรม ง่ำย สะดวก รวดเร็วและโปร่งใส ประกอบด้วย LED 5 
Excellence ดังนี้ 
 1. Case management Excellence (กำรบริหำรจัดกำรคดี) 
 2. IT Excellence (กำรพัฒนำนวัตกรรมและฐำนข้อมูล) 
 3. Information Excellence (พัฒนำระบบฐำนข้อมูล) 
 4. HR Excellence (เพ่ิมศักยภำพบุคลำกร)  
 5. Organization Excellence (ยกระดับองค์กร)   
 ขั้นตอนที่ส ำคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่ส ำคัญเหล่ำนั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนำ-น ำไปปฏิบัติ แล้วน ำไปสู่กำร

ป้องกันไม่ใหป้ัญหำเกิดซ้ ำ ยกระดับคุณค่ำของผลกำรท ำงำนที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ หรือ สำมำรถสนองตอบ
ควำมคำดหวังของลูกค้ำได้ดีขึ้น 

 ควรอธิบำยโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตำรำง หรือ เครื่องมือคุณภำพ ทีเ่หมำะสม 
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รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 

 จำกกำรที่กรมบังคับคดีให้ควำมส ำคัญในกำรปรับปรุงบริกำรโดยเน้นผู้รับบริกำรเป็นศูนย์กลำงตำมนโยบำย
รัฐบำล จึงได้มีกำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนกำรน ำส่งเงินอำยัดทรัพย์สินจำกหน่วยงำนนำยจ้ำง
ขนำดใหญ่ในปี 2560 พบว่ำหน่วยงำนนำยจ้ำงที่ประกอบด้วยภำคเอกชนขนำดใหญ่ และรัฐวิสำหกิจกว่ำ 70 
หน่วยงำนมีปัญหำในกำรน ำส่งเงินอำยัดทรัพย์สินให้กรมบังคับคดีตำมกฎหมำย ซึ่งทุกหน่วยงำนต้องจ้ำงบุคลำกร
และมีต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรจ ำนวนมำก ส่งผลให้กรมบังคับคดีได้รับโอกำสในกำรน ำเสนอวิธีกำรแก้ไข
ปัญหำโดยน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำปรับปรุงกำรให้บริกำรกับหน่วยงำนนำยจ้ำง โดยกรมบังคับคดีได้มุ่งเน้น
ปรับปรุงบริกำรเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้รับบริกำร และลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรของผู้เกี่ยวข้อง
กับกำรปฏิบัติงำนของกรมบังคับคดี และลดกระบวนกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรของกรมบังคับคดีเอง โดยมีกำร
ก ำหนดกระบวนกำรปฏิบัติงำนใหม่เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ซึ่งจำกเดิมหน่วยงำนนำยจ้ำง  
ต้องมำน ำส่งเงินอำยัดที่กรมบังคับคดีหรือหน่วยงำนกรมบังคับคดีทั่วประเทศเป็นรำยคน ตำมจ ำนวนพนักงำนที่เป็น
ลูกหนี้ แยกตำมหน่วยงำนสังกัดกรมบังคับคดี โดยปรับวิธีกำรเป็นกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำช่วยในกำร
น ำส่งรำยละเอียดแบบ Online และน ำส่งเงินผ่ำนบัญชีธนำคำรเพียงรำยกำรเดียวส ำหรับหนึ่งหน่วยงำนนำยจ้ำง  
มำยังกรมบังคับคดีเพียงที่เดียว พร้อมท ำกำรแนบ file ข้อมูลที ่Download จำกเว็บไซต์ของกรมบังคับคดีที่มีกำรปรับปรุง
รำยพนักงำนกลับมำยังกรมบังคับคดีเพ่ือตรวจสอบรำยละเอียดระหว่ำงกัน โดยไม่ต้องส่งเอกสำรและเดินทำงมำยัง 
กรมบังคับคดีและหน่วยงำนสังกัดกรมบังคับคดีทั่วประเทศ ซึ่งกรมบังคับคดีจะเป็นผู้กระจำยข้อมูลลูกหนี้ซึ่งเป็นพนักงำน
ของหน่วยงำน และจ ำนวนเงินไปยังหน่วยงำนสังกัดกรมบังคับคดีทั่วประเทศผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์เอง 


