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ผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

ผลการด าเนินงาน (วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560)
ล าดับ นโยบายรัฐบาล/

การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี/คสช.

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12

การด าเนินงาน
การใช้จ่าย
งบประมาณ
(ธ.ค. 2560)

รวม 304.163 ลบ.

ผู้รับผิดชอบ 

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

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์หลัก
ย.9 การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์รอง                      
ย.3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน

งบลงทุนเพื่อการด าเนินงานปกติรายปี
งบทั้งหมด 253.651 ลบ. เบิกจ่ายสะสม 118.204 ลบ. 
คิดเป็นร้อยละ 46.60
1. สิ่งก่อสร้าง (งานปรับปรุง)
งบ 24.676 ลบ. เบิกจ่าย 24.611 ลบ.
ผลด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหาอุปสรรค ไม่มี 
2. อุปกรณ์ส านักงาน
งบ 0.350 ลบ. เบิกจ่าย 0.315 ลบ.
ผลด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหาอุปสรรค ไม่มี

ธพส.
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ผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

ผลการด าเนินงาน (วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560)
ล าดับ นโยบายรัฐบาล/

การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี/คสช.

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12

การด าเนินงาน
การใช้จ่าย
งบประมาณ
(ธ.ค. 2560)

รวม 304.163 ลบ.

ผู้รับผิดชอบ 

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

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตร์หลัก                       
ย.9 การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์รอง                      
ย.3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน

3. จัดซื้ออุปกรณ์ศูนย์ประชุมและโรงแรม
งบ 10.000 ลบ. เบิกจ่าย 9.323 ลบ.
ผลด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหาอุปสรรค ไม่มี 
4. งานปรับปรุงพ้ืนที่
งบ 3.966 ลบ. เบิกจ่าย 3.799 ลบ.
ผลด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ                                     
ปัญหาอุปสรรค ไม่มี 

ธพส.
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ผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

ผลการด าเนินงาน (วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560)
ล าดับ นโยบายรัฐบาล/

การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี/คสช.

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12

การด าเนินงาน
การใช้จ่าย
งบประมาณ
(ธ.ค. 2560)

รวม 304.163 ลบ.

ผู้รับผิดชอบ 

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

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตร์หลัก                       
ย.9 การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์รอง                      
ย.3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน

5. งานปรับปรุงระบบ
งบ 173.236 ลบ. เบิกจ่าย 40.326 ลบ.
ผลด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหาอุปสรรค ผลการเบิกจ่ายที่ต่ ากว่าเป้าหมาย เนื่องจาก 
ยังไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ส่งผลกระทบท าให้ยัง
ไม่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการดังกล่าว 133 ล้านบาท 
6. อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในศูนย์ราชการ
งบ 5.090 ลบ. เบิกจ่าย 5.083 ลบ.
ผลด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหาอุปสรรค ไม่มี 

ธพส.
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ผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

ผลการด าเนินงาน (วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560)
ล าดับ นโยบายรัฐบาล/

การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี/คสช.

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12

การด าเนินงาน
การใช้จ่าย
งบประมาณ
(ธ.ค. 2560)

รวม 304.163 ลบ.

ผู้รับผิดชอบ 

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

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตร์หลัก                       
ย.9 การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์รอง                      
ย.3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน

7. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการฯ โซนซี
งบ 24.220 ลบ. เบิกจ่าย 21.575 ลบ.
ผลด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ปัญหาอุปสรรค ไม่มี 
8. ส ารองกรณีเร่งด่วน
เบิกจ่าย 13.259 ลบ.
ผลด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหาอุปสรรค ไม่มี 

ธพส.
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ผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

ผลการด าเนินงาน (วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560)
ล าดับ นโยบายรัฐบาล/

การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี/คสช.

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12

การด าเนินงาน
การใช้จ่าย
งบประมาณ
(ธ.ค. 2560)

รวม 304.163 ลบ.

ผู้รับผิดชอบ 

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

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตร์หลัก                       
ย.9 การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์รอง                      
ย.3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน

งบลงทุนตามแผนระยะยาว 
งบทั้งหมด 200.240 ลบ. เบิกจ่ายสะสม 185.960 ลบ.
คิดเป็นร้อยละ 92.87 
1. แผนจัดหาระบบและอุปกรณ์อาคารจอดรถ
งบ 15.980 ลบ. เบิกจ่าย 15.980 ลบ.
ผลด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหาอุปสรรค ไม่มี 
2. แผนแม่บทสารสนเทศ
งบ 27.300 ลบ. เบิกจ่าย 27.263 ลบ.
ผลด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหาอุปสรรค ไม่มี 

.
ธพส.
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ผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

ผลการด าเนินงาน (วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560)
ล าดับ นโยบายรัฐบาล/

การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี/คสช.

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12

การด าเนินงาน
การใช้จ่าย
งบประมาณ
(ธ.ค. 2560)

รวม 304.163 ลบ.

ผู้รับผิดชอบ 

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

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตร์หลัก                       
ย.9 การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์รอง                      
ย.3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน

3. แผนปรับปรุงระบบภายในศูนย์ราชการ
งบ 104.010 ลบ. เบิกจ่าย 101.466 ลบ.
ผลด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหาอุปสรรค ไม่มี 
4. แผนปรับปรุงห้องน้ าปี 2560
งบ 5.700 ลบ. เบิกจ่าย 5.692 ลบ.
ผลด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหาอุปสรรค ไม่มี 

.
ธพส.
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ผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

ผลการด าเนินงาน (วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560)
ล าดับ นโยบายรัฐบาล/

การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี/คสช.

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12

การด าเนินงาน
การใช้จ่าย
งบประมาณ
(ธ.ค. 2560)

รวม 304.163 ลบ.

ผู้รับผิดชอบ 

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

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตร์หลัก                       
ย.9 การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์รอง                      
ย.3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน

5. แผนก่อสร้างอาคารส านักงาน ธพส.
เบิกจ่าย 35.557 ลบ.
ผลด าเนินงาน อยู่ระหว่างด าเนินการผู้รับจ้าง
ปัญหาอุปสรรค ไม่มี 

ธพส.


