
วงเงิน 9,197.3138 ลบ. วงเงินรายจ่ายประจ า 8,731.5011 ลบ. 465.8127 ลบ.
แผนฯ (สงป.301) 9,197.3138 ลบ. 100.00% แผนฯ (สงป.301) 8,731.5011 ลบ. 100.00% 465.8127 ลบ. 100.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย 9,197.3138 ลบ. 100.00% เป้าหมายการเบิกจ่าย 8,731.5011 ลบ. 100.00% 465.8127 ลบ. 100.00%
ผลการเบิกจ่าย 8,152.3150 ลบ. 88.64% ผลการเบิกจ่าย 7,896.3178 ลบ. 90.43% 255.9973 ลบ. 54.96%

สูง/ต ่ำกว่ำ แผน ▼ -1,044.9988 ลบ. -11.36% สูง/ต ่ำกว่ำ แผน ▼ -835.1833 ลบ. -9.57% -209.8154 ลบ. -45.04%
สูง/ต ่ำกว่ำ เป้ำหมำย▼ -1,044.9988 ลบ. -11.36% สูง/ต ่ำกว่ำเป้ำหมำย ▼ -835.1833 ลบ. -9.57% -209.8154 ลบ. -45.04%
ก่อหน้ี (PO+เบิกจ่าย) 8,656.8123 ลบ. 94.12% ก่อหน้ี (PO+เบิกจ่าย) 8,342.6213 ลบ. 95.55% 314.1910 ลบ. 67.45%
สูง/ต ่ำกว่ำเป้ำหมำย▼ -540.5015 ลบ. -5.88% สูง/ต ่ำกว่ำเป้ำหมำย ▼ -388.8798 ลบ. -4.45% -151.6217 ลบ. -32.55%

หน่วยนับ แผน
(ต.ค.61-ก.ย.62)

ผลงาน
(ต.ค.61-ก.ย.62)

ร้อยละ

ร้อยละ 80 68.00 85.00% ●

ร้อยละ 80 88.00 110.00% ●

ร้อยละ 80 133.00 166.25% ●

ร้อยละ 80 96.00 120.00% ●

ร้อยละ 80 72.00 90.00% ●

ร้อยละ 80 71.00 88.75% ●

ร้อยละ 80 86.00 107.50% ●

4. ร้อยละควำมส่ำเร็จของกำรด่ำเนินภำรกิจแบบบูรณำกำรในต่ำงประเทศ (Team Thailand) และกำรด่ำเนิน

5. ร้อยละควำมส่ำเร็จในกำรด่ำเนินงำนด้ำนกงสุล สำรนิเทศ และควำมร่วมมือเพื อกำรพัฒนำ

6. ร้อยละควำมส่ำเร็จในกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีกับประเทศหรือกลุ่มประเทศยุทธศำสตร์ 

7. ร้อยละควำมส่ำเร็จในกำรส่งเสริมบทบำทไทยในเวทีสหประชำชำติ องค์กำรระหว่ำงประเทศ 

    กิจกรรมยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ

    (ผลักดันประเด็น/ควำมร่วมมือที เป็นผลประโยชน์ของไทยกับประเทศที มีควำมส่ำคัญทำงยุทธศำสตร์)

    และในกรอบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศอื นๆ

สูง/ต ่ำกว่ำเป้ำหมำย ▼
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ส าคัญ

1. ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์จำกกรอบควำมร่วมมืออำเซียนและกรอบควำมร่วมมือด้ำนควำมมั นคง

2. ร้อยละควำมส่ำเร็จในกำรผลักดันท่ำท/ีข้อเสนอของไทยในเรื องควำมมั นคงภำยใต้กรอบควำมร่วมมืออำเซียน

สูง/ต ่ำกว่ำ แผน ▼
สูง/ต ่ำกว่ำเป้ำหมำย ▼
ก่อหน้ี (PO+เบิกจ่าย)

วงเงินรายจ่ายลงทุน

4. กระทรวงการต่างประเทศ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562

วันที่ 1 ตลุาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ภาพรวม รายจ่ายประจ า รายจ่ายลงทุน

แผนฯ (สงป.301)
เป้าหมายการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย

3. ร้อยละควำมส่ำเร็จในกำรด่ำเนินกิจกรรมควำมสัมพันธ์กับประเทศเพื อนบ้ำนด้ำนเขตแดน

    ตำมที ประเทศไทยเป็นภำคีหรือมีบทบำทร่วม
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4. กระทรวงการต่างประเทศ

หลำยขั้นตอน ส่งผลให้บำงรำยกำรสำมำรถทำ่ได้เพียงกำรก่อหนี้ผูกพันก่อนส้ินปีงบประมำณ ทั้งนี้ ในส่วนของรำยกำรปรับปรุงระบบปรับอำกำศของกระทรวงฯ ทั้งระบบกระทรวงฯ ได้ด่ำเนินกำรประกวดรำคำด้วยวิธีคัดเลือกตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2562 อย่ำงถูกต้องครบถ้วนจนถึงขั้นตอนกำรคัดเลือกผู้ยื นข้อเสนอ อย่ำงไรก็ดี ในขั้นตอนกำรคัดเลือกดังกล่ำว ไม่มีผู้ยื นข้อเสนอรำยใดจัดทำ่ข้อเสนอกำรปรับปรุงระบบปรับอำกำศได้ถูกต้องครบถ้วนตำมที กำ่หนดไว้
ใน Term of Reference (TOR) กระทรวงฯ จึงจำ่เป็นต้องยกเลิกกำรประกวดรำคำดังกล่ำว และด้วยเงื อนไขด้ำนเวลำจึงไม่สำมำรถใช้จ่ำยงบประมำณรำยกำรดังกล่ำวได้
3. ค่ำเงินบำทแข็งขึ้นตัวขึ้นอย่ำงต่อเนื อง โดยตอนที ได้รับจัดสรรงบประมำณ อัตรำแลกเปลี ยนอยู่ที  1 ดอลลำร์สหรัฐ ต่อ 31.50 บำท แต่ในกำรจัดส่งเงินในช่วงปีงบประมำณ 2562 อัตรำแลกเปลี ยนอยู่ 1 ดอลลำร์สหรัฐ ต่อประมำณ 30 บำท ส่งผลให้กำรเบิกจ่ำย
 งบลงทุนของส่ำนักงำนในต่ำงประเทศมีกำรใช้จ่ำยเป็นเงินบำทน้อยลง แต่ยังสำมำรถจัดซ้ือจัดจ้ำงครุภัณฑ์/สิ งก่อสร้ำง ตำมแผนกำรด่ำเนินงำนที กำ่หนดไว้

ประเทศไทยสำมำรถผลักดันนโยบำยต่ำงประเทศที สำมำรถรักษำและเพิ มพูนผลประโยชน์ของประเทศไทยในต่ำงประเทศในทุกมิติ

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ในภำพรวมกระทรวงกำรต่ำงประเทศสำมำรถใช้จ่ำยใกล้เคียงกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ แต่เนื องจำกภำรกิจของกระทรวงฯ มีกำรเปลี ยนแปลงอยู่เสมอตำมบริบทสถำนกำรณ์ระหว่ำงประเทศ รวมทั้งควำมพร้อมของประเทศ/หน่วยงำนที เกี ยวข้องทำ่
ให้ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณได้ตำมเป้ำหมำยในบำงตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรคด้านการด าเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

ทุกไตรมำส

ผลสัมฤทธิ/์ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

2. กระทรวงกำรต่ำงประเทศมีควำมจำ่เป็นต้องปรับแผนกำรด่ำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของรำยกำรงบลงทุน ที วงเงินสูงหลำยรำยกำร อำทิ รำยกำรที เกี ยวข้องกับกำรปรับปรุงและยกระดับควำมมั นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ของกระทรวงฯ

และกำรปรับปรุงระบบปรับอำกำศของกระทรวงฯ ทั้งระบบ เนื องจำกโครงกำรดังกล่ำวมีควำมซับซ้อน จำ่เป็นต้องหำรือผู้เชี ยวชำญและส่วนรำชกำรที เกี ยวข้องก่อนด่ำเนินกำรเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร  และมีขั้นตอนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงที เกี ยวข้อง

กำรด่ำเนินงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศของกระทรวงฯ ต้องค่ำนึงถึงควำมพร้อมของประเทศคู่เจรจำและประเทศเจ้ำบ้ำนด้วย โดยกระทรวงฯ อำจไม่สำมำรถจัดกิจกรรม กำรประชุม หรือโครงกำรต่ำงๆ ได้หำกประเทศคู่เจรจำหรือประเทศเจ้ำบ้ำนไม่มีควำมพร้อม
ในกำรร่วมด่ำเนินกำร เนื องจำกสำเหตุต่ำงๆ กัน อำทิ สถำนกำรณ์กำรเมืองและเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ

กระทรวงฯ ได้ต้ังคณะกรรมกำรเร่งรัดติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำ่ปีงบประมำณทำ่หน้ำที กำ่กับดูแลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของกระทรวงฯ ให้เป็นไปตำมแผนอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีกำรประชุมเร่งรัดผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงสม ่ำเสมอ
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