
เบิกจาย

รอยละ

824,317,900.00        615,104,580.48         197,323,114.72     75.71          

แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 22,694,000.00         ทั้งปงบประมาณ 22,236,882.49           457,117.51          97.99          ดําเนินการเสร็จสิ้น

โครงการท่ี 1 : โครงการเสริมสรางภูมิคุมกันเพื่อสันติสุขในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 22,118,000.00         ทั้งปงบประมาณ 21,921,362.49           196,637.51          99.11          ดําเนินการเสร็จสิ้น

กิจกรรม : การศึกษาเพื่อความมั่นคง 22,118,000.00         ทั้งปงบประมาณ 21,921,362.49           196,637.51          99.11          ดําเนินการเสร็จสิ้น

โครงการท่ี 2 : โครงการเสริมสรางความรวมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ 576,000.00             ทั้งปงบประมาณ 315,520.00               260,480.00          54.78          ดําเนินการเสร็จสิ้น

กิจกรรม : การสรางความเขาใจตอนานาชาติ 576,000.00             ทั้งปงบประมาณ 315,520.00               260,480.00          54.78          ดําเนินการเสร็จสิ้น

แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ 739,898,900.00        ทั้งปงบประมาณ 585,261,304.90         148,651,224.35     79.75          ดําเนินการเสร็จสิ้น

โครงการท่ี 1 : โครงการสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศและรักษาผลประโยชนของชาติดานความมั่นคง 173,729,200.00        ทั้งปงบประมาณ 163,307,136.41         25,481,363.59      86.50          ดําเนินการเสร็จสิ้น

กิจกรรมที่ 1 : สงเสริมความสัมพันธทวิภาคี 173,729,200.00        ทั้งปงบประมาณ 163,307,136.41         25,481,363.59      86.50          ดําเนินการเสร็จสิ้น

โครงการท่ี 2 : โครงการขบัเคล่ือนการทูตเศรษฐกิจและความรวมมือเพื่อการพัฒนา 166,861,200.00        ทั้งปงบประมาณ 166,187,063.08         674,136.92          99.60          ดําเนินการเสร็จสิ้น

กิจกรรมที่ 1 : ขับเคล่ือนการทูตเศรษฐกิจ 166,861,200.00        ทั้งปงบประมาณ 166,187,063.08         674,136.92          99.60          ดําเนินการเสร็จสิ้น

โครงการท่ี 3 : โครงการสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ 399,500.00             ทั้งปงบประมาณ 385,683.70               2,021.04              99.48          ดําเนินการเสร็จสิ้น

กิจกรรม : สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ 399,500.00             ทั้งปงบประมาณ 385,683.70               2,021.04              99.48          ดําเนินการเสร็จสิ้น

โครงการท่ี 4 : โครงการยกระดับบทบาทและสถานะของไทยในประชาคมโลก 100,000.00             ทั้งปงบประมาณ 61,418.00                 38,582.00            61.42          ดําเนินการเสร็จสิ้น

กิจกรรม : ขับเคล่ือนการยกระดับบทบาทและสถานะของไทยในประชาคมโลก 100,000.00             ทั้งปงบประมาณ 61,418.00                 38,582.00            61.42          ดําเนินการเสร็จสิ้น

โครงการท่ี 5 : โครงการสนับสนุนการขับเคล่ือนการตางประเทศอยางมีเอกภาพและบูรณาการ 398,809,000.00        ทั้งปงบประมาณ 255,320,003.71         122,455,120.80     67.59          ดําเนินการเสร็จสิ้น

กิจกรรมที่ 1 : เสริมสรางและพัฒนาขดีความสามารถในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการตางประเทศ 397,679,500.00        ทั้งปงบประมาณ 254,304,167.71         122,341,456.80     67.52          ดําเนินการเสร็จสิ้น

กิจกรรมที่ 2 : ขับเคล่ือนการทูตเพื่อประชาชนในตางประเทศ 1,129,500.00           ทั้งปงบประมาณ 1,015,836.00             113,664.00          89.94          ดําเนินการเสร็จสิ้น

แผนงานพื้นฐานดานความมั่นคง 59,904,000.00         ทั้งปงบประมาณ 6,010,125.95             48,256,377.80      11.08          ดําเนินการเสร็จสิ้น

ผลผลิตท่ี 1 : สงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ 59,904,000.00         ทั้งปงบประมาณ 6,010,125.95             48,256,377.80      11.08          ดําเนินการเสร็จสิ้น

กิจกรรมที่ 1 : สงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ 59,904,000.00         ทั้งปงบประมาณ 6,010,125.95             48,256,377.80      11.08          ดําเนินการเสร็จสิ้น

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1,821,000.00           ทั้งปงบประมาณ 1,596,267.14             41,604.94-            102.68        ดําเนินการเสร็จสิ้น

ผลผลิต : รายการบุคลากรภาครัฐ 1,821,000.00           ทั้งปงบประมาณ 1,596,267.14             41,604.94-            102.68        ดําเนินการเสร็จสิ้น

สถานะ

ขอเสนอแนะ

   - กระทรวงฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณทําหนาที่กํากับดูแลการใชจายงบประมาณของกระทรวงฯ ใหเปนไปตามแผนอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการประชุมเรงรัดผลการเบิกจายงบประมาณในทุกไตรมาสรวม  4 ครั้ง โดยมีผูบริหารของ

ทุกกรม/สํานัก เขารวมการประชุมฯ เพ่ือใหการบริหาร งบประมาณมีประสิทธิภาพ ซึ่งในที่ประชุมไดหารือเรื่องการปรับการปรับแนวทางการดําเนินภารกิจทั้งในและตางประเทศใหสอดคลองทันทวงทีกับสถานการณ โดยเฉพาะการคลี่คลายของสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 และการบริหาร

งบประมาณที่มีจํากัด จากการที่กระทรวงฯ ไดรับจัดสรรลดลง เพ่ือใหกระทรวงฯ สามารถดําเนินภารกิจเพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว

ปญหาอุปสรรคดานการใชจายงบประมาณ

   -  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงฯ ไดใชจายงบประมาณเพ่ือดําเนินภารกิจตามเปาหมายภายใตแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตางประเทศ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินภารกิจตามบริบทสถานการณระหวางประเทศ ซึ่งในชวงไตรมาสที่ 1 - 2 สถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีความไมแนนอนและสงผลใหไมสามารถเบิกจายงบประมาณบางโครงการไดตามเปาหมายในตัวชี้วัด อยางไรก็ดี ในไตรมาสที่ 3 - 4  สถานการณการระบาดมีแนวโนมดีข้ึนทั่วโลก กระทรวงฯ ไดเรงการเบิกจายในการดําเนินภารกิจ

ทั้งดานทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่งกลับมาจัดในรูปแบบ on-site มากขึ้น

ปญหาอุปสรรคดานการดําเนินงาน

   - กระทรวงฯ มุงดําเนินภารกิจเพื่อบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตางประเทศ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินภารกิจตามบริบทสถานการณระหวางประเทศ โดยเนนการดําเนินภารกิจในรูปแบบ online ในชวงไตรมาสที่ 1 - 2 เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจาก

สถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 และเมื่อสถานการณดีข้ึนในไตรมาสที่ 3 - 4 ไดปรับรูปแบบการดําเนินภารกิจในรูปแบบ on-site มากข้ึน ตลอดจนมีการเยือนและการประชุมระหวางประเทศที่ไมไดอยูในแผนเพิ่มมากข้ึน ซึ่งทําใหการใชจายงบประมาณเพ่ิมสูงข้ึน

สํานักงานปลัดกระทรวง

 รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบประมาณท้ังสิ้น

รวมยอดเบิกจาย คงเหลือแผนงาน - ผลผลิต - กจิกรรม งบประมาณ ไดรับ
 ระยะเวลา

ในการดําเนินการ


