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เบิกจ่าย
200.6632 ลบ.

คิดเป�น
24.13%

หน่วย :  ล้านบาท

วงเงินตาม พ.ร.บ.
826.2501 ลบ.

เบิกจ่าย
 40.6704 ลบ .

คิดเป�น 
27.08%

ยังไม่ได้เบิกจ่าย
คิดเป�น  0.00%

เบิกจ่าย
 0.8758 ลบ .

คิดเป�น
5.16%

วงเงินตาม พ.ร.บ.
 150.1972 ลบ. วงเงินตาม พ.ร.บ.

 7.9117 ลบ.
วงเงินตาม พ.ร.บ.

 0.8300  ลบ.
วงเงินตาม พ.ร.บ.

 16.9794 ลบ.

วงเงินตาม พ.ร.บ. ที�ไดร้บัจดัสรร ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ

เบิกจ่าย
 0.1130 ลบ .

คิดเป�น 
1.43%

ขอ้มูลสะสม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565

ที�มา : ระบบบรหิารการเงินการคลังภาครฐัแบบอิเล็กทรอนิกสใ์หม ่(New GFMIS Thai) กรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลัง จดัทําโดยกองนโยบายและแผน กลุ่มงานติดตามและประเมนิผล
วนัที� 5 มกราคม 2566
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รอ้ยละการเบกิจา่ยเทียบกับเป�าหมายรฐับาล

ภาพรวม เป�าหมายเบกิจา่ยสิ�น Q1 = 32%

ตํ�ากวา่
7.95%

เบกิจา่ยรวมจาํนวน  242,322,543.67 บาท

รายจา่ยประจาํ เป�าหมายเบกิจา่ยสิ�น Q1 = 35%

เบกิจา่ยรวมจาํนวน  242,209,543.67  บาท

รายจา่ยลงทนุ เป�าหมายเบกิจา่ยสิ�น Q1 = 19%

เบกิจา่ยรวมจาํนวน  113,000 บาท

ผลการเบกิจา่ยแยกตามประเภทรายจา่ย

ป�ญหาและอุปสรรคในการเบกิจา่ย
 1. งบประมาณส่วนใหญ่เป�นรายจ่ายประจาํ เป�นการเบิกจ่าย
เป�นประจาํรายเดือน ไม่สามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายได้ 
ทั�งรายจ่ายงบบุคคลากร และรายจ่ายงบดําเนินงาน 

กรมบงัคับคดีไดร้บัจดัสรรงบประมาณ
รวมจาํนวน  1,007,528,100 บาท 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 
มผีลเบกิจา่ยรวมจาํนวน  242,322,543.67 บาท 
(24.05%) มผีลเบกิจา่ยรวมก่อหนี�ผกูพนั (PO) 
จาํนวน  252,871,378.91 บาท (25.10%)

ตํ�ากวา่
10.77%

ตํ�ากวา่
17.57%

 2. ได้รับงบประมาณเป�นงวดๆ ทําให้งบประมาณไม่เพียงพอ 
ต่อการบริหารจัดการ โดยอนุมัติให้ครั�งที� 1 ไม่เกินรอ้ยละ 50 
ในแต่ละแผนงาน 

แนวทางแก้ไขในการใชจ้า่ยงบประมาณ
 1. ปรับแผนการดาํเนินงานของแต่ละโครงการ และขออนุมัติ 
งบประมาณแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลเพิ�มเติม 
ต่อสาํนักงบประมาณ

เป�าหมายการเบิกจ่ายรัฐบาลและ
แผนปฏิบติัการ กบค. สิ�นสดุไตรมาสที� 2

ไตรมาสที� 1

เป�ารัฐบาล

32.00
หนว่ย : รอ้ยละ

25.97

35.00

แผน กบค.

เป�ารัฐบาล

แผน กบค.

เป�ารัฐบาล

แผน กบค.
ภาพรวม

รายจ่าย
ประจาํ

รายจ่าย
ลงทนุ

25.38

19.00
100.00

39.00
100.00

55.00
50.00

52.00
50.39

ไตรมาสที� 1 + 2
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38
%

กรมบังคับคดีกันเงินไว้เบิกเหลื� อมป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จาํนวน 6 รายการ วงเงินรวม 
จาํนวน  25,260,972.61 บาท 
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2565 มีผลเบิกจ่าย
รวมจาํนวน  2,117,836.77 บาท (8.38%)
     ดําเนินการแล้วเสร็จ จาํนวน 3 รายการ 
     อยู่ระหว่างดาํเนินการ จาํนวน 3 รายการ 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
กันเงินไว้เบิกเหลื�อมป� พ.ศ. 2565  
ของกรมบังคับคดี
ข้อมูลสะสม  ณ  วันที�  31  ธันวาคม  2565

ที�มา  :  ระบบบริหารการเ งินการคลังภาครัฐแบบอิเ ล็กทรอนิกส์ ใหม่  (NEW GFMIS THAI)  กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง จัดทําโดยกองนโยบายและแผน  กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
วันที�  5 มกราคม  2566

1. BACKDROP และสเปรยแ์อลกอฮอล์
   ภารกิจ SMES

ดําเนินการเสรจ็ อยูร่ะหวา่งดําเนินการ

100%
72,320.23

2. แบตเตอรี�ควบคมุห้อง DATA CENTER  

100%
 1,262,600 

3.บอรด์ประชาสมัพนัธเ์ผยแพรข่อ้มูลขา่วสาร 

100%
21,935 

1. LINE OFFICIAL ACCOUNT 

2. ก่อสรา้งอาคารสาํนกังานพรอ้มสิ�งประกอบ 
    สบจ.ศรสีะเกษ สาขากันทรลักษ์   

3. รายการก่อสรา้งอาคารสาํนกังานสบจ.ยโสธร 

7.95%
 751,114

ติดตั�งแบตเตอรี�ห้องควบคุม 
คอมพิวเตอร ์(DATA CENTER)
ยี�ห้อ CSB รุน่ GPL12750 
จาํนวน 64 ลูก

ติดตั�งบอรด์ประชาสมัพนัธเ์ผยแพร ่
ขอ้มูลขา่วสาร จาํนวน 2 บอรด์

กันเงินไวเ้บกิเหลื�อมป� 11 งวดงาน
(งวดงานที� 3 - 13)
ตรวจรบังวดงานที� 3 เมื�อวนัที� 
21 ธ.ค. 65 กําลังดาํเนินการเบกิจา่ย
อยูร่ะหวา่งดาํเนินการงวดงานที� 4 - 6 

กันเงินไวเ้บกิเหลื�อมป� 8 งวดงาน
(งวดงานที� 3 - 10)
เบกิจา่ยงวดงานที� 3 เรยีบรอ้ยแล้ว
751,114 บาท อยูร่ะหวา่งดาํเนินงานงวดที� 4

ผลิตแบค็ดรอ๊ปผา้ พมิพ ์2 ดา้น
จาํนวน 1 ชิ�น 
สเปรยแ์อลกอฮอล์เผยแพรภ่ารกิจ 
SMES จาํนวน2,753 ชิ�นเบกิ

เบกิ

เบกิ
เบกิ

งวดที� 1 : ครบกําหนดวนัที� 30 ก.ย. 65 
เบกิจา่ย 9,867.54 บาท 

งวดที� 2 : ครบกําหนดวนัที� 31 ม.ีค. 65 

  8,691,462
คงเหลือ

0%
ยงัไมม่กีารเบกิจา่ย

14,441,806.30 
คงเหลือ

50%
  9,867.54 

เบกิ

 9,867.54   
คงเหลือ
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