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ผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

ผลการด าเนินงาน (วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559)
ล าดับ นโยบายรัฐบาล/

การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี/คสช.

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 11

การด าเนินงาน
การใช้จ่าย
งบประมาณ
(ธ.ค. 2559)

รวม 46.021 ลบ.

ผู้รับผิดชอบ 

แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ/ผลการด าเนินงาน รวมถึงปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ

1 นโยบายรัฐบาล
นโยบายที่ 6 การเพ่ิม
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ
ข้อ 6.19 ภารกิจปกติหรือ
ภารกิจตามกฎหมายที่
สนับสนุนนโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง ค มแห่ งช า ติ 
ฉบับท่ี 11
ยุทธศาสตร์การปรั บ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่
ก า ร เ ติ บ โ ต อ ย่ า ง มี
คุณภาพและยั่งยืน

งบลงทุนเพื่อการด าเนินงานปกติรายปี
งบทั้งหมด 79.837 ลบ. เบิกจ่ายสะสม 79.768 ลบ. 
คิดเป็นร้อยละ 99.914
1. รถไฟฟ้าโดยสาร
งบ 0.055 ลบ. เบิกจ่าย 0.047 ลบ.
ผลด าเนินงาน ด าเนินงานแล้วเสร็จ
ปัญหาอุปสรรค ไม่มี 
2. แผนงานอุปกรณ์ส านักงาน
งบ 0.100 ลบ. เบิกจ่าย 0.053 ลบ.
ผลด าเนินงานด าเนินงานแล้วเสร็จ
ปัญหาอุปสรรค ไม่มี

เบิกจ่าย 17.324 ลบ. ธพส.
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ผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

ผลการด าเนินงาน (วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559)
ล าดับ นโยบายรัฐบาล/

การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี/คสช.

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 11

การด าเนินงาน
การใช้จ่าย
งบประมาณ
(ธ.ค. 2559)

รวม 46.021 ลบ.

ผู้รับผิดชอบ 

แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ/ผลการด าเนินงาน รวมถึงปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ

1 นโยบายรัฐบาล
นโยบายที่ 6 การเพ่ิม
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ
ข้อ 6.19 ภารกิจปกติหรือ
ภารกิจตามกฎหมายที่
สนับสนุนนโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง ค มแห่ งช า ติ 
ฉบับท่ี 11
ยุทธศาสตร์การปรั บ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่
ก า ร เ ติ บ โ ต อ ย่ า ง มี
คุณภาพและยั่งยืน

3. แผนงานอุปกรณ์-ศูนย์ประชุมและโรงแรม
งบ 16.000 ลบ. เบิกจ่าย 16.000 ลบ.
ผลด าเนินงาน ด าเนินงานแล้วเสร็จ
ปัญหาอุปสรรค ไม่มี 
4. แผนงานปรับปรุงพ้ืนที่
เบิกจ่าย 12.179 ลบ.
ผลด าเนินงาน ด าเนินงานแล้วเสร็จแล้ว                                      
ปัญหาอุปสรรค ไม่มี 

เบิกจ่าย 17.324 ลบ. ธพส.
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ผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

ผลการด าเนินงาน (วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559)
ล าดับ นโยบายรัฐบาล/

การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี/คสช.

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 11

การด าเนินงาน
การใช้จ่าย
งบประมาณ
(ธ.ค. 2559)

รวม 46.021 ลบ.

ผู้รับผิดชอบ 

แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ/ผลการด าเนินงาน รวมถึงปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ

1 นโยบายรัฐบาล
นโยบายที่ 6 การเพ่ิม
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ
ข้อ 6.19 ภารกิจปกติหรือ
ภารกิจตามกฎหมายที่
สนับสนุนนโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง ค มแห่ งช า ติ 
ฉบับท่ี 11
ยุทธศาสตร์การปรั บ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่
ก า ร เ ติ บ โ ต อ ย่ า ง มี
คุณภาพและยั่งยืน

5. แผนงานปรับปรุงระบบ
เบิกจ่าย 35.313 ลบ.
ผลด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหาอุปสรรค ไม่มี 
6. อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในศูนย์ราชการ
งบ 3.982 ลบ. เบิกจ่าย 2.946 ลบ.
ผลด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหาอุปสรรค ไมม่ี 

เบิกจ่าย 17.324 ลบ. ธพส.
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ผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

ผลการด าเนินงาน (วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559)
ล าดับ นโยบายรัฐบาล/

การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี/คสช.

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 11

การด าเนินงาน
การใช้จ่าย
งบประมาณ
(ธ.ค. 2559)

รวม 46.021 ลบ.

ผู้รับผิดชอบ 

แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ/ผลการด าเนินงาน รวมถึงปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ

2 นโยบายรัฐบาล
นโยบายที่ 6 การเพ่ิม
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ
ข้อ 6.19 ภารกิจปกติหรือ
ภารกิจตามกฎหมายที่
สนับสนุนนโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง ค มแห่ ง ช า ติ 
ฉบับท่ี 11
ยุทธศาสตร์การปรั บ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่
ก า ร เ ติ บ โ ต อ ย่ า ง มี
คุณภาพและยั่งยืน

งบลงทุนตามแผนระยะยาว 
งบทั้งหมด 94.066 ลบ. เบิกจ่ายสะสม 84.717 ลบ.
คิดเป็นร้อยละ 90.612
1. แผนจัดหาระบบและอุปกรณ์อาคารจอดรถ
งบ 15.980 ลบ. เบิกจ่าย 15.980 ลบ.
ผลด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหาอุปสรรค ไม่มี 
2. แผนแม่บทสารสนเทศ
งบ 21.800 ลบ. เบิกจ่าย 20.497 ลบ.
ผลด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหาอุปสรรค ไม่มี 

เบิกจ่าย 28.697 ลบ.

.

ธพส.
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ผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

ผลการด าเนินงาน (วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559)
ล าดับ นโยบายรัฐบาล/

การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี/คสช.

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 11

การด าเนินงาน
การใช้จ่าย
งบประมาณ
(ธ.ค. 2559)

รวม 46.021 ลบ.

ผู้รับผิดชอบ 

แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ/ผลการด าเนินงาน รวมถึงปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ

2 นโยบายรัฐบาล
นโยบายที่ 6 การเพ่ิม
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ
ข้อ 6.19 ภารกิจปกติหรือ
ภารกิจตามกฎหมายที่
สนับสนุนนโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง ค มแห่ ง ช า ติ 
ฉบับท่ี 11
ยุทธศาสตร์การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่
ก า ร เ ติ บ โ ต อ ย่ า ง มี
คุณภาพและยั่งยืน

3. แผนปรับปรุงระบบภายในศูนย์ราชการ
งบ 51.787 ลบ. เบิกจ่าย 43.753 ลบ.
ผลด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหาอุปสรรค ไม่มี 
4. แผนปรับปรุงห้องน้ า
งบ 4.500 ลบ. เบิกจ่าย 4.486 ลบ.
ผลด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหาอุปสรรค ไม่มี 

เบิกจ่าย 28.697 ลบ.

.

ธพส.
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ผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

ผลการด าเนินงาน (วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559)
ล าดับ นโยบายรัฐบาล/

การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี/คสช.

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 11

การด าเนินงาน
การใช้จ่าย
งบประมาณ
(ธ.ค. 2559)

รวม 46.021 ลบ.

ผู้รับผิดชอบ 

แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ/ผลการด าเนินงาน รวมถึงปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานที่ส าคัญ

3 นโยบายรัฐบาล
นโยบายที่ 6 การเพ่ิม
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ
ข้อ 6.19 ภารกิจปกติหรือ
ภารกิจตามกฎหมายที่
สนับสนุนนโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง ค มแห่ งช า ติ 
ฉบับท่ี 11
ยุทธศาสตร์การปรั บ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่
ก า ร เ ติ บ โ ต อ ย่ า ง มี
คุณภาพและยั่งยืน

งบลงทุนโครงการ
งบทั้งหมด 0.337 ลบ. เบิกจ่ายสะสม 0.337 ลบ. 
คิดเป็นร้อยละ 100.00

1. โครงการบ้านธนารักษ์
งบ 0.337 ลบ. เบิกจ่าย 0.337 ลบ.
ผลด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหาอุปสรรค ไม่มี 

เบิกจ่าย 0.000 ลบ. ธพส.


