สรุปโครงการสําคัญดานการขนสงทางบก
หนวยงาน กรมการขนสงทางบก ปงบประมาณ 2559
ประจําเดือน มีนาคม 2559
รวมทั้งสิ้นจํานวน 12 โครงการ 1) ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 5 โครงการ
2) อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 8 โครงการ
ยุทธศาสตร&
กระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554-2558
(ฉบับปรับปรุง)

ผลผลิต

โครงการ

ผลการดําเนินงาน
(รอยละ)
(ยอดสะสม)

ผลการเบิกจายงบประมาณ ป2 2559
(หนวย : ลานบาท)
แผน/ผล
วงเงิน
รอยละ
(ยอดสะสม) (ยอดสะสม) (ยอดสะสม)

ยุทธศาสตร&ที่ 5 :
พัฒนาการบริหาร
จัดการระบบขนสง
และการจราจร

- มีระบบเทคโนโลยี 1. โครงการจัดหาและพัฒนาระบบ
แผน : 100
สารสนเทศ
ฐานขอมูลกลางเพื่อการบูรณาการขอมูล ผล : 100
จํานวน 1 ระบบ
สนับสนุนการใหบริการ

แผน :
ผล :

412.9000
131.1030

100
31.75

ยุทธศาสตร&ที่ 1 :
การเชื่อมตอ
โครงขายระบบ
ขนสงภายใน
ประเทศเพื่อ
เชื่อมตอประเทศ
เพื่อนบาน

- มีรายงานผล
การศึกษาฯ
จํานวน 100 ชุด

แผน :
ผล :

39.3403
39.3403

100
100

2. โครงการศึกษาความเปGนไปไดและ
รูปแบบการบริหารจัดการสถานีขนสง
สินคาภูมิภาค

แผน : 100
ผล : 100

ป5ญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
- บริษัทผูรับจางไดสงมอบครบทุกงวดงาน
ตามสัญญาแลว และขณะนี้อยูระหวาง
คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานซึง่ จําเปGนตอง
ใชความรอบคอบในการตรวจรับงาน
เนื่องจากแตละงวดงานมีเนื้องานจํานวนมาก
และมีความซับซอน

เสร็จสิ้นโครงการ

-2ยุทธศาสตร&
กระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554-2558
(ฉบับปรับปรุง)
ยุทธศาสตร&ที่ 4 :
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบ
การขนสงให
ครอบคลุมทุกพื้นที่
เศรษฐกิจชุมชน
อยางทั่วถึง พอเพียง
และประชาขน
สามารถเขาถึงระบบ
ขนสงสาธารณะ
เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร&ที่ 4 :
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบ
การขนสงให
ครอบคลุมทุกพื้นที่
เศรษฐกิจชุมชน
อยางทั่วถึง พอเพียง
และประชาขน
สามารถเขาถึงระบบ
ขนสงสาธารณะ
เพิ่มขึ้น

ผลผลิต

- มีอาคารสถานี
ขนสงผูโดยสาร
จ.สงขลา
จํานวน 1 แหง

โครงการ

3. โครงการกอสรางสถานีขนสง
ผูโดยสาร อ.เมือง จ.สงขลา

ผลการดําเนินงาน
(รอยละ)
(ยอดสะสม)
แผน : 100
ผล : 100

ผลการเบิกจายงบประมาณ ป2 2559
(หนวย : ลานบาท)
แผน/ผล
วงเงิน
รอยละ
(ยอดสะสม) (ยอดสะสม) (ยอดสะสม)
แผน :
ผล :

59.8000
59.8000

ป5ญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข

100
100
เสร็จสิ้นโครงการ

- มีอาคารสถานี
ขนสงผูโดยสาร
จ.ปราจีน
จํานวน 1 แหง

4. โครงการกอสรางสถานีขนสง
ผูโดยสาร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

แผน : 100
ผล : 100

แผน :
ผล :

33.6800
33.6800

100
100

- ไดยกเลิกสัญญาจางกับผูรับจางรายเดิม
เนื่องจากผูรับจางขาดสภาพคลองในการ
จัดการบริหารดานการเงิน
- ลงนามสัญญาบริษัทผูรับจางใหม
กับ บริษัท อัครกร ดีเวลลอปเมนต& จํากัด
ในวงเงิน 33.6800 ลานบาท
*เปGนผลการเบิกจายตามวงเงินงบประมาณ
ผูรับจางรายใหม
เสร็จสิ้นโครงการ

-3ยุทธศาสตร&
กระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554-2558
(ฉบับปรับปรุง)

ผลผลิต

โครงการ

ผลการดําเนินงาน
(รอยละ)
(ยอดสะสม)

ผลการเบิกจายงบประมาณ ป2 2559
(หนวย : ลานบาท)
แผน/ผล
วงเงิน
รอยละ
(ยอดสะสม) (ยอดสะสม) (ยอดสะสม)

ยุทธศาสตร&ที่ 5 :
พัฒนาการบริหาร
จัดการระบบขนสง
และการจราจร

- มีอาคารสํานักงาน 5. โครงการกอสรางอาคารสํานักงาน
ขนสง จ.สุราษฎร&
ขนสง จ.สุราษฎร&ธานี พรอม
ธานี พรอม
สิ่งกอสรางประกอบ (ทดแทน)
สิ่งกอสรางประกอบ
ทดแทน
จํานวน 1 แหง

แผน : 30.76
ผล : 30.97

แผน :
ผล :

9.4921
2.0710

16.13
03.52

ยุทธศาสตร&ที่ 5 :
พัฒนาการบริหาร
จัดการระบบขนสง
และการจราจร

- มีอาคารสํานักงาน
ขนสง จ.ชลบุรี
พรอมสิ่งกอสราง
ประกอบทดแทน
จํานวน 1 แหง
- มีอาคารสํานักงาน
ขนสง จ.ปทุมธานี
พรอมสิ่งกอสราง
ประกอบทดแทน
จํานวน 1 แหง

6. โครงการกอสรางอาคารสํานักงาน
ขนสง จ.ชลบุรี พรอมสิ่งกอสราง
ประกอบ (ทดแทน)

แผน : 100
ผล : 100

แผน :
ผล :

45.2564
45.2564

100
100

7. โครงการกอสรางอาคารสํานักงาน
ขนสง จ.ปทุมธานี พรอมสิ่งกอสราง
ประกอบ

แผน : 58.00
ผล : 60.41

ยุทธศาสตร&ที่ 5 :
พัฒนาการบริหาร
จัดการระบบขนสง
และการจราจร

ป5ญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
- ไดยกเลิกสัญญาจางกับผูรับจางรายเดิม
เนื่องจากผูรับจางขาดสภาพคลองในการ
จัดการบริหารดานการเงิน
- ลงนามสัญญาบริษัทผูรับจางใหม
กับ บริษัท ฟอร&คอน จํากัด ในวงเงิน
58.8500 ลานบาท สัญญาสิน้ สุด
วันที่ 7 ต.ค. 2559
- ผลการดําเนินงานเปGนไปตามแผน

เสร็จสิ้นโครงการ
แผน :
ผล :

78.9264
65.6363

52.62
43.76

- ผลการดําเนินงานเปGนไปตามแผน

-4ยุทธศาสตร&
กระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554-2558
(ฉบับปรับปรุง)

ผลผลิต

โครงการ

ผลการดําเนินงาน
(รอยละ)
(ยอดสะสม)

ผลการเบิกจายงบประมาณ ป2 2559
(หนวย : ลานบาท)
แผน/ผล
วงเงิน
รอยละ
(ยอดสะสม) (ยอดสะสม) (ยอดสะสม)

ยุทธศาสตร&ที่ 5 :
พัฒนาการบริหาร
จัดการระบบขนสง
และการจราจร

- มีอาคารสํานักงาน 8. โครงการกอสรางอาคารสํานักงาน
ขนสง จ.นครสวรรค& ขนสง จ.นครสวรรค& แหงที่ 1 พรอม
แหงที่ 1 พรอม
สิ่งกอสรางประกอบ (ทดแทน)
สิ่งกอสรางประกอบ
ทดแทน
จํานวน 1 แหง

แผน : 20.00
ผล : 11.76

แผน :
ผล :

0.5946
-

2.06
-

ยุทธศาสตร&ที่ 3 :
การพัฒนาระบบ
การขนสงใหได
มาตรฐานความ
ปลอดภัยประหยัด
พลังงานและเปGน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตร&ที่ 2 :
การพัฒนาระบบ
โลจิสติกส&การขนสง

- ปรับปรุงสนาม
9. โครงการกอสรางศูนย&ทดสอบ
ทดสอบรถขนาด
ยานยนต&พรอมระบบตรวจสภาพรถ
8,600 ตารางเมตร อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
จํานวน 1 แหง

แผน : 100
ผล : 100

แผน :
ผล :

74.8999
74.8999

100
100

- มีอาคารชานชาลา
ขนถายสินคาและ
คลังสินคาในสถานี
ขนสงสินคาพุทธ
มณฑลฯ
จํานวน 3 หลัง

แผน : 41.50
ผล : 54.22

10. โครงการกอสรางชานชาลา
ขนถายสินคาและอาคารคลังสินคา
ภายในสถานีขนสงสินคาพุทธมณฑล
อ.สามพราน จ.นครปฐม

ป5ญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
- มีความลาชาเนื่องจากบริษัทผูรับจางฯ
กําลังปรับพื้นที่ และขนยายวัสดุ/อุปกรณ&
เขาพื้นที่ จึงเริ่มงานไดเพียงบางสวน ซึ่ง
คาดวาเปGนไปตามแผนในชวงไตรมาสถัดไป
- ไดประชุมกําชับและติดตามเรงรัดอยาง
ตอเนื่อง ใหบริษัทเรงกอสรางเปGนไปตาม
แผนที่กําหนด
เสร็จสิ้นโครงการ

แผน :
ผล :

159.7635
161.9660

43.58
44.19

- ผลการดําเนินงานเปGนไปตามแผน

-5ยุทธศาสตร&กระทรวง
คมนาคม พ.ศ.
2554-2558
(ฉบับปรับปรุง)

ผลผลิต

โครงการ

ยุทธศาสตร&ที่ 1 :
การเชื่อมตอ
โครงขายระบบขนสง
ภายในประเทศเพื่อ
เชื่อมตอประเทศ
เพื่อนบาน

- มีรายงานผล
การศึกษาและ
วิเคราะห&โครงการ
ตามมาตรา 24
และมาตรา 25
แหง พ.ร.บ.รวม
ลงทุนฯ 2556
จํานวน 25 ชุด

11. โครงการจางศึกษาและวิเคราะห&
โครงการศูนย&การขนสงชายแดน
จ.นครพนม ตามมาตรา 25 แหง
พระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556

ยุทธศาสตร&ที่ 1 :
การเชื่อมตอ
โครงขายระบบขนสง
ภายในประเทศเพื่อ
เชื่อมตอประเทศ
เพื่อนบาน

- จายคาทดแทนให
ผูถูกเวนคืนไดตาม
สัดสวนงบประมาณ
ที่ไดจัดสรร
จํานวน 220 ไร

12. การจายเงินคาทดแทน
อสังหาริมทรัพย&ใหผูถูกเวนคืนที่ดิน
เพื่อดําเนินงานโครงการศูนย&
เปลี่ยนถายรูปแบบการขนสงสินคา
เชียงของ จ. เชียงราย

ผลการดําเนินงาน
(รอยละ)
(ยอดสะสม)

ผลการเบิกจายงบประมาณ ป2 2559
(หนวย : ลานบาท)
แผน/ผล
วงเงิน
รอยละ
(ยอดสะสม) (ยอดสะสม) (ยอดสะสม)

แผน : 10
ผล : 10

แผน :
ผล :

5.6849
-

41.05
-

- ผลการดําเนินงานเปGนไปตามแผน

แผน : 75.00
ผล : 75.00

แผน :
ผล :

76.9242
365.4363

13.10
62.26

- ผลการดําเนินงานเปGนไปตามแผน

ป5ญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข

( โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจาก
โครงการเดิม โครงการจางทีป่ รึกษา
สํารวจและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดนิ เพื่อ
ดําเนินงานโครงการศูนย&การขนสง
ชายแดน จ.นครพนม )

