
ร้อยละเบิกจ่ายแยกตามประเภทรายจ่าย

ไตรมาสที� 
4/2565

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของกรมบังคับคดีพ.ศ. 2565 ของกรมบังคับคดีพ.ศ. 2565 ของกรมบังคับคดี

กรมบังคับคดีได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราช 
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จํานวน 1,007,289,400.00 บาท ได้รับ 
จัดสรรงบกลางเพิ�มเติม จํานวน 3,462,409.91 บาท 
รวมเป�นเงินจํานวน 1,010,751,809.91 บาท 
ณ วันที� 30 กันยายน 2565 มีผลการเบิกจ่ายจํานวน 
983,227,910.19 บาท และมีผลการใช้จ่าย
(เบิกจ่าย+PO) จํานวน 1,008,488,882.80 บาท  97.61%

100.42%งบบุคลากร
วงเงินตาม พ.ร.บ. 
826,250,100.00 บาท
วงเงินตาม พ.ร.บ. + งบกลาง
829,712,509.91 บาท
เบิกจ่าย 829,712,509.91 บาท

97.40%
งบดําเนินงาน

วงเงิน 139,040,063.36 บาท
เบิกจ่าย 135,422,559.34 บาท

100.00%
งบอุดหนุน

วงเงิน 801,400.00 บาท
เบิกจ่าย 801,400.00 บาท

99.99%
งบรายจ่ายอื�น

วงเงิน 5,684,266.40 บาท
เบิกจ่าย 5,684,188.00 บาท

32.68%
งบลงทุน

วงเงิน 35,513,570.24 บาท
เบิกจ่าย 11,607,252.94 บาท

รายการกันเงินไว้เบิกเหลื�อมป� 2565 
จํานวน 6 รายการ

ที�มา : ระบบบร �หารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
จัดทําโดยกองนโยบายและแผน กลุ่มงานติดตามและประเมินผล

จัดทํา ณ วันที� 4 ต.ค. 65

รวมจํานวน 25,260,972.61 บาท

2. รายการก่อสร้างอาคารสํานักงาน สบจ.ยโสธร 
   จํานวน 8 งวดงาน (งวดงานที� 3 - 10) จํานวน 9,442,576.00 บาท

1. รายการก่อสร้างอาคารสํานักงานพร้อมสิ�งประกอบ สบจ.ศร �สะเกษ 
   สาขากันทรลักษ์ จํานวน 11 งวดงาน (งวดงานที� 3 - 13) จํานวน 14,441,806.30 บาท

3. รายการบอร์ดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จํานวน 21,935.00 บาท

4. รายการ Back Drop และสเปรย์แอลกอฮอล ์ภารกิจ SMEs จํานวน 72,320.23 บาท

5. รายการแบตเตอร ��ควบคุมห้อง DATA Center จํานวน 1,262,600.00 บาท

6. รายการ Line official account จํานวน 19,735.08 บาท

หมายเหตุ : งบบุคลากรที�ไม่เพียงพอ กรมบังคับคดีได้รับจัดสรรงบกลางเพิ�มเติม จํานวน 3,462,409.91 บาท (ตามหนังสือกรมบังคับคดี  ด่วนที�สุด ที� ยธ 0509/199 ลงวนัที� 15 กันยายน 2565)

ป�ญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินงานและการเบิกจ่าย

      1. กรมบังคับคดีได้ รับงบประมาณส่วนใหญ่เป�นรายจ่ายประจําเป�นการเบิกจ่าย 
เป�นประจํารายเดือน เช่น รายจ่ายงบบุคคลากร เป�นการเบิกจ่ายประจํารายเดือน
ขึ�นอยู่กับการสรรหาบุคลากรดํารงตําแหน่งที�ว่างกับอัตรากําลังทดแทนในตําแหน่งที�สูง 
ขึ�นที� เกิดจากการโอน,ลาออก ส่วนรายจ่ายงบดําเนินงาน ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่า 
ค่าตอบแทน ฯลฯ ขึ�นอยู่กับการดําเนินการจร �งและวางใบแจ้งหนี� เป�นไปตามรอบ
ระยะเวลา ซึ�งไม่สามารถเบิกจ่ายล่วงหน้าได้ นอกจากนี� ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565
มีคําสั�งให้บุคลากรได้รับเงินพิเศษรวมถึงค่าตอบแทนของตําแหน่งต่างๆ ทําให้
งบบุคลากรที� ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ 

      2. งบลงทุนรายการก่อสร้าง พบป�ญหาหน้างาน เมื�อเข้าสํารวจพื�นที�บร �เวณ 
ก่อสร้าง ไม่พบหมุดป�กเขตพื�นที� แบบแปลนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งผลให้ต้องดําเนิน 
การรังวัดพื�นที� ใหม่อีกครั�ง เป�นเหตุให้ต้องแก้ไขแบบแปลนแบบรูปรายการและแก้ไข 
สัญญาให้สอดคล้องกับขนาดพื�นที� ประกอบกับช่วงหน้าฝนเดือนพฤษภาคม - 
กรกฎาคม ทําให้เกิดนํ�าท่วมขังบร �เวณพื�นที� ก่อสร้าง และเกิดหน้าดินสไลด์ทรุดตัว

หมายเหตุ : กรมบังคับคดีได้รับจัดสรรงบกลางเพิ�มเติม ในส่วนของงบบุคลากรที�ไม่เพียงพอ จํานวน 3,462,409.91 บาท 
ส่งผลให้งบบุคลากรเบิกจ่ายเกิน 100% (ตามหนังสือกรมบังคับคดี  ด่วนที�สุด ที� ยธ 0509/199 ลงวันที� 15 กันยายน 2565)

 97.28%
 ผลการเบิกจ่ายเทียบ 

พ.ร.บ.+งบกลาง
 ผลการเบิกจ่ายเทียบ 

พ.ร.บ.

 100.12%
 ผลการใช้จ่ายเทียบ 

พ.ร.บ.

 99.78%
 ผลการใช้จ่ายเทียบ 

พ.ร.บ.+งบกลาง

เทยีบ พ.ร.บ.

100.00%
เทยีบ พ.ร.บ.+งบกลาง

บรรลุเป�าหมายการเบิกจ่าย
รัฐบาลกําหนดร้อยละ 93.00 

บรรลุเป�าหมายการเบิกจ่าย
รัฐบาลกําหนดร้อยละ 93.00 

บรรลุเป�าหมายการใช้จ่าย
รัฐบาลกําหนดร้อยละ 100.00 

ไม่บรรลุเป�าหมายการใช้จ่าย
รัฐบาลกําหนดร้อยละ 100.00 

โครงการไกล่เกลี�ยข้อพิพาทเหลือ 78.40 บาท



ตัวชี�วดั :
เชงิปรมิาณ : 
1. มูลค่าการผลักดันทรพัยส์นิ
ออกจากระบบการบงัคับคดี 
ไมน่้อยกวา่ 147,000 ล้านบาท

เชงิคณุภาพ : 
2. รอ้ยละความเชื�อมั�นในกระบวนการ 
บงัคับคดีที�สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนหรอืผู้รบั 
บรกิาร รอ้ยละ 85

สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนงานพื�นฐานด้านการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

งบประมาณ :  146,836,100.00 บาท82.86%

ผลการดําเนินงาน

ความเชื�อมั�นในกระบวนการบังคับคดี : 

ตั�งแต่เดือนตุลาคม - กันยายน 2565 
สามารถผลักดันทรพัย์สินออกจากระบบ
การบังคับคดี รวมจาํนวน 226,306 ล้านบาท 
คิดเป�นรอ้ยละ 153.95

มูลค่าการผลักดันทรัพย์สิน : 

ผู้รบัจ้างได้แก่ บรษัิท พีเอเอส คอน 
ซลัแทนท์ แอนด์ รเีซริช์ จาํกัด 
โดยผลการสาํรวจความเชื�อมั�นและ
ความพึงพอใจที�มีต่อกระบวนการบังคับคดี 
ประชาชนมีความเชื�อมั�นต่อกระบวนการ 
บังคับคดีในภาพรวมรอ้ยละ 91.10 
และมีความพึงพอใจรอ้ยละ 93.20 

ผลการเบกิจา่ย :  121,669,381.92 บาท

ผลผลิต : การบงัคับคดี
กิจกรรม : การบงัคับคดี

กันเงินเหลื�อมป� :  25,166,717.38 บาท

จัดทําโดยกองนโยบายและแผน กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
จัดทํา ณ วันที� 4 ต.ค. 65



ผู้รบัจ้างได้แก่ บรษัิท พีเอเอส คอน ซลัแทนท์ แอนด์ รเีซริช์ จาํกัด โดยผลการสาํรวจความเชื�อมั�นและความพึงพอใจ
ที�มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประชาชนมีความเชื�อมั�นต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวมรอ้ยละ  91.10
และมีความพึงพอใจรอ้ยละ 93.20

ความเชื�อมั�นในกระบวนการบังคับคดี : 

เชงิปรมิาณ : 
1. จาํนวนผู้เขา้รว่มอบรม
ไมน่้อยกวา่ 1,800 ราย

ตัวชี�วดั :

เชงิคณุภาพ : 
2. รอ้ยละความเชื�อมั�นใน
กระบวนการบงัคับคดีที�สามารถ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนหรอืผู้รบับรกิาร 
รอ้ยละ 85

สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

งบประมาณ :   7,655,000.00 บาท99.99%

ผลการดําเนินงาน

ผลการเบิกจ่าย :  146,836,100 บาท

โครงการ : พฒันาการใหบ้รกิารงานบงัคับคดีอยา่งมคีณุภาพ
กิจกรรม : พฒันาการใหบ้รกิารงานบงัคับคดีอยา่งมคีณุภาพ

จาํนวนผู้เข้าร่วมอบรม :

ผู้เข้ารว่มการอบรมรวมทั�งสิ�นจาํนวน 4,791 ราย ประกอบด้วย 3 กิจกรรม  ดังนี�
(1) โครงการอบรมเครอืข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ ในพื�นที� 34 จังหวัด 
มีเครอืข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณกรมบังคับคดี เข้ารว่มรวมจาํนวน 371 คน
(2) โครงการเสรมิสรา้งความรูก้ฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดี
ล้มละลาย การฟ�� นฟูกิจการของลูกหนี� และกฎหมายในชีวิตประจาํวัน โดยจัดบรรยาย 
ใหค้วามรูก้ฎหมายด้านการบังคับคดี กฎหมายในชีวิตประจาํวัน และกฎหมายข้อมูล 
ข่าวสารและกฎระเบียบ มีผู้เข้ารว่มอบรมจาํนวน 704 ราย และผู้เข้าชมผ่านสื�อ 
ออนไลน์ รวมจาํนวน 3,416 ราย
(3) โครงการการประชุมด้านการบังคับคดีรว่มกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีแพ่ง 
ของประเทศสมาชิกอาเซยีนและประเทศคู่เจรจา จัดประชุมเมื�อวันที� 12 กรกฎาคม 
2565 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VIDEO CONFERENCE) 
มีผู้เข้ารว่มรวมจาํนวน 300 ราย 

ผลการเบิกจ่าย :   7,654,921.60 บาท

จัดทําโดยกองนโยบายและแผน กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
จัดทํา ณ วันที� 4 ต.ค. 65



ผู้เข้ารว่มประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความรู ้ความเข้าใจ เกี�ยวกับกฎหมายฟ�� นฟูกิจการของลูกหนี�ที�เป�นวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม ลักษณะของแผนฟ�� นฟูกิจการสาํเรจ็รูปและขั�นตอนการดาํเนินการรอ้ยละ  89.36

ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมเชงิปฏิบัติการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี�ยวกับ
กฎหมายฟ�� นฟูกิจการของลูกหนี�ที�เป�นวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ลักษณะของแผนฟ�� นฟูกิจการสาํเร็จรูปและขั�นตอนการดําเนินการ 

ผลการเบิกจ่าย :  146,836,100 บาท

เชงิปรมิาณ : 
1. จาํนวนผู้เขา้รว่มอบรม
ไมน่้อยกวา่ 800 ราย

ตัวชี�วดั :

เชงิคณุภาพ : 
2. รอ้ยละของผู้เขา้รว่มประชุมเชงิ 
ปฏิบติัการ มคีวามรู ้ความเขา้ใจ 
เกี�ยวกับกฎหมายฟ�� นฟูกิจการของ 
ลกูหนี�ที�เป�นวสิาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอ่ม ลักษณะของแผน 
ฟ�� นฟูกิจการสาํเรจ็รูปและขั�นตอน 
การดาํเนินการ รอ้ยละ 80

สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาผูป้ระกอบการ และวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

90.57%

ผลการดําเนินงาน

โครงการ : ปรบัปรงุกฎหมายและการใหบ้รกิารของภาครฐั
กิจกรรม : ปรบัปรุงกฎหมายและการใหบ้รกิารของภาครฐั

จาํนวนผู้เข้าร่วมอบรม

ผู้เข้ารว่มการอบรมรวมทั�งสิ�นจาํนวน 1, 232 ราย ประกอบด้วย 2 กิจกรรม  ดังนี�
(1) การเผยแพรก่ฎหมายฟ�� นฟูกิจการของลูกหนี�ที�เป�นวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ดําเนินการจัดกิจกรรมฯ จาํนวน 6 ครั�ง ในพื�นที�จังหวัดภูเก็ต เชียงราย 
อุบลราชธานี ลําปาง ตรงั และกรุงเทพมหานคร มีผู้อบรมรวมจาํนวน 751 ราย 
(2) การจัดการไกล่เกลี�ยข้อพิพาทชั�นบังคับคดี ใหแ้ก่กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ดาํเนินการจัดกิจกรรมฯ จาํนวน 4 ครั�ง ในพื�นที�จังหวัดอุบลราชธานี 
ลําปาง ภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร มีเรื�องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี�ยจาํนวน 
481 เรื�อง ทุนทรพัย์จาํนวน  349,482,070.80 บาท ไกล่เกลี�ยสาํเรจ็จาํนวน 
425 เรื�อง ทุนทรพัย์จาํนวน  226,187,684.70 บาท คิดเป�นผลสาํเรจ็
รอ้ยละ 88.36 ของเรื�องที�เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี�ย โดยสามารถลดค่าใช้จ่าย 
ประชาชนได้จาํนวน 7,848,130.54 บาท

งบประมาณ :  1,000,000.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย :  905,736.15 บาท

กันเงินเหลื�อมป� :  94,255.23 บาท

จัดทําโดยกองนโยบายและแผน กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
จัดทํา ณ วันที� 4 ต.ค. 65

นอกจากนี� เมื�อกิจกรรมทั�ง 2 บรรลุตามตัวชี�วัดแล้ว ได้เพิ�มเติมรายการที�เกี�ยวกับการดาํเนินงานสนับสนุน 
ส่งเสรมิ เผยแพร ่ภารกิจด้าน SME ในส่วนของกรมบังคับคดี โดยผลิตสื�อประชาสัมพันธ์จาํนวน 2 สื�อ ได้แก่
1) รายการ BACK DROP และ 2) รายการบอรด์ประชาสัมพันธ์เผยแพรข่้อมูลข่าวสาร



ผลการเบิกจ่าย :  146,836,100 บาท

ประกอบด้วย 2 กิจกรรม  ดังนี�
(1) กิจกรรมเสรมิสรา้งความรู ้จัดกิจกรรมในพื�นที�จังหวัด
สงขลาและป�ตตานีมีผู้เข้ารว่มกิจกรรมรวมทั�งสิ�น จาํนวน 130 ราย
(2) กิจกรรมการไกล่เกลี�ยข้อพิพาทและใหคํ้าปรกึษาทางกฎหมาย 
ดําเนินการจัดกิจกรรมไกล่เกลี�ย รวมจาํนวน 6 ครั�ง ในพื�นที�จังหวัด 
สงขลา ยะลา นราธิวาส และป�ตตานี มีผู้เข้ารว่มการไกล่เกลี�ย
ข้อพิพาท จาํนวน 430 ราย ซึ�งมีผลการไกล่เกลี�ยสาํเรจ็ 414 คดี 
คิดเป�นรอ้ยละความสาํเรจ็ของการไกล่เกลี�ย 96.28 
สามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ จาํนวน 5,162,315.28 บาท

สาํนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาํนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาขานาทวี สาํนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา 
สาํนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง สาํนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส และสาํนักงานบังคับคดีจังหวัดป�ตตานี 
สาํรวจความเชื�อมั�นฯ จากประชาชน รวมทั�งสิ�น 413 ราย พบว่า ประชาชนมีความเชื�อมั�นในภาพรวม รอ้ยละ 88.80 
และความพึงพอใจในภาพรวม รอ้ยละ 89.00

ความเชื�อมั�นในกระบวนการบังคับคดี 

เชงิปรมิาณ : 
1. จดัมหกรรมไกล่เกลี�ย
ขอ้พิพาท ไมน่้อยกวา่ 4 ครั�ง

ตัวชี�วดั :

เชงิคณุภาพ : 
2. รอ้ยละความเชื�อมั�น
ในกระบวนการบงัคับคดีที�สามารถ 
ตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชนหรอืผู้รบับรกิาร
รอ้ยละ 85

สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนงานบูรณาการขบัเคลื�อนการแก้ไขป�ญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

งบประมาณ :  410,000.00 บาท100.00%

ผลการดําเนินงาน

โครงการ :  เสรมิสรา้งประสทิธภิาพด้านการบงัคับคด ีการไกล่เกลี�ยขอ้พพิาท และการลดความเหลื�อมลํ�า 
               ในพื�นที�จงัหวดัชายแดนใต้ 
กิจกรรม :  เสรมิสรา้งประสทิธภิาพด้านการบงัคับคด ีการไกล่เกลี�ยขอ้พพิาท และการลดความเหลื�อมลํ�า 
               ในพื�นที�จงัหวดัชายแดนใต้ 

ผลการจัดกิจกรรม

ผลการเบิกจ่าย :   410,000.00 บาท

จัดทําโดยกองนโยบายและแผน กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
จัดทํา ณ วันที� 4 ต.ค. 65


