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กระทรวงคมนาคม มีภารกิจที่ส�ำคัญต่าง ๆ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการ การให้บริการ
สาธารณะแก่สังคม ทั้งการขนส่งผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้า ซึ่งมีรูปแบบการขนส่งที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น
การขนส่งทางบก การขนส่งทางน�้ำ การขนส่งทางอากาศ และการขนส่งทางราง รวมไปถึงนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการด�ำเนินการตั้งแต่ริเริ่มศึกษาโครงการก่อสร้างใหม่ ๆ รวมถึง การซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา
โครงการทีด่ ำ� เนินการแล้วเสร็จ ให้มอี ายุการใช้งานทีย่ าวนาน สามารถอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง การบริหารจัดการโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
ดังนั้น การตรวจราชการจึงเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญของผู้บริหารกระทรวงคมนาคม เพื่อใช้ในการติดตาม
เร่ ง รั ด และก� ำ กั บ ดู แ ล การปฏิ บั ติ ร าชการ และการด� ำ เนิ น โครงการภายใต้ ภ ารกิ จ กระทรวงคมนาคม รวมถึ ง
งานตรวจเยีย่ มและให้ขอ้ สังเกตข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานในสังกัด ทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค โดยกองตรวจราชการ
ได้ประมวลให้เห็นภาพรวมการตรวจราชการของผู้บริหารกระทรวงคมนาคมประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งแบ่ง
พื้นที่การตรวจราชการตามค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ออกเป็น
๖ กลุ่มใหญ่ ดังนี้ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ
กองตรวจราชการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นี้
จะเป็นภาพสะท้อนที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนาการด�ำเนินการให้มีประสิทธิภาพ
ในอนาคตต่อไป
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๕.๒.๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางราง
๕.๒.๕ นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคม
๕.๒.๖ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปี

๑๑๑
๑๑๑
๑๑๒

๑๑๕
๑๑๖
๑๑๖
๑๒๐
๑๒๐

๑๒๑
๑๒๑
๑๓๑
๑๓๓

๑๓๖
๑๓๖
๑๔๒

๑๔๗
๑๔๘
๑๔๘
๑๕๒

๑๕๓
๑๕๓
๑๖๓
๑๖๓
๑๖๘
๑๗๐
๑๗๐

๕.๓ เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และเขตตรวจราชการที่ ๑๘
๕.๓.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางบก
๕.๓.๒ ด้านการบริหารจัดการงานและบ�ำรุงรักษาทางน�้ำ	
๕.๓.๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางอากาศ
๕.๓.๔ นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคม
๕.๓.๕ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปี
๕.๒.๖ การเตรียมความพร้อมเพื่ออ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
๕.๒.๗ อื่นๆ

ภาคผนวก

๑๗๑
๑๗๑
๑๗๖
๑๗๗
๑๘๐
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒

๑๘๓

การแบ่งเขตตรวจราชการระดับสำ�นักนายกรัฐมนตรี ๑๘ เขต
ตามการบริหารงานแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

เขต ๑๕

อน

น่าน

เชียงใหม่

ูน

ลำ�ปาง

สุโขทัย

พิษณุโลก

กำ�แพงเพชร

เขต ๑๘

อุบ

ประจวบคีรีขันธ์

เขต ๓
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑
กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี

ยก

รนา

ตราด
เขตส่วนกลาง
กรุงเทพมหานคร

ชุมพร

เขต ๑๑
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒
นครพนม มุกดาหาร สกลนคร

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
เขต ๑๔

ระนอง

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
ยโสธร อำ�นาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ

สุราษฎร์ธานี

เขต ๕

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
นราธิวาส ยะลา ปัตตานี

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำ�ภู อุดรธานี

เขต ๑๓

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

เขต ๗

เขต ๑๐

เขต ๑๒
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด

เขต ๔

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
กระบี่ ตรัง พังงา
ภูเก็ต ระนอง สตูล

ศรีสะเกษ

นค

ร
สมุทรปรากา
ุรี
ทบ
าคร าม
นน
ทุ รส
ฐม สม ุทรสงคร
รป
สม

นค

เขต ๒
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ

สุรินทร์

ี

สุพรรณบุรี

นครราชสีมา
ชัยนาท
ลพบุรี
สิงห์บุรี
บุรีรัมย์
อ่างทอง สระบุรี
กาญจนบุรี
า
ีอยุธย
ครศร
น
ะ
ร
พ ปทุมธานี
ปราจีนบุรี สระแก้ว
ฉะเช
ิงเทร
า
ุรี
บ
ช
า
ร
ชลบุรี
จันทบุรี
ระยอง
เพชรบุรี

ช
ลรา

อุทัยธานี

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี
อ่างทอง สระบุรี พระนครศรีอยุธยา

เขต ๖

มุกดาหาร

อำ�
มหาสารคาม
ยโสธร นาจเจ
ริญ
ร้อยเอ็ด

ชัยภูมิ

นครสวรรค์

เขต ๑

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ชุมพร พัทลุง สงขลา
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี

กาฬสินธ์ุ

ขอนแก่น

ธาน

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง ๒
กำ�แพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร
อุทัยธานี

พิจิตร

สกลนคร

หนองบัวลำ�ภู
ูรณ์

ตาก

อุดรธานี

เลย

บึงกาฬ
นม
นครพ

ิตถ์

อุตรด

เขต ๑๗
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง ๑
ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย
อุตรดิตถ์

หนองคาย

แพร่

เพชรบ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๒
เชียงราย น่าน พะเยา
แพร่

พะเยา

ลำ�พ

เขต ๑๖

เชียงราย

แม่ฮ
่องส

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำ�ปาง
ลำ�พูน

พังงา
กระบี่
ภูเก็ต

นครศรีธรรมราช

เขต ๘
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง

ตรัง พัท
ลุง
สตูล

สงขลา

ปัตตานี
ยะลา

นราธิวาส

เขต ๙
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒
จันทบุรี ตราด นครนายก
ปราจีนบุรี สระแก้ว

การตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ภารกิจกระทรวงคมนาคมเป็นภารกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการคมนาคมขนส่งในทุก ๆ ด้าน
ซึ่งภารกิจหลักที่ส�ำคัญอย่างหนึ่ง คือ โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ไม่ว่าจะ
เป็นการปรับปรุงพัฒนาโครงการที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการส่งเสริม
การสนับสนุน การก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมในรูปแบบใหม่ ๆ
ทีเ่ ท่าทันต่อนวัตกรรม เท่าทันต่อการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลก ดังนัน้ เพือ่ ให้การด�ำเนินการ
โครงการ การด�ำเนินการรูปแบบต่าง ๆ ประสบผลส�ำเร็จและบรรลุวตั ถุประสงค์ การตรวจราชการ
จึงเป็นเครื่องมือส�ำคัญอย่างหนึ่งของกระทรวงคมนาคม ที่ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม
ใช้เครื่องมือนี้ในการตรวจ ติดตามผล เร่งรัด แนะน� ำแก้ไขปัญหาอุปสรรค สดับตรับฟัง
เหตุการณ์ ให้ทกุ โครงการด�ำเนินการได้แล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวตั ถุประสงค์
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุม้ ค่า มีความเชือ่ มโยงในเครือข่ายการคมนาคมขนส่งเป็นอย่างดี
มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
โดยที่กระทรวงคมนาคมได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการตรวจราชการ จึงได้ออก
ค�ำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ ๓๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ก�ำหนดอ�ำนาจ
และขอบเขตการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจ�ำปีงบประมาณ
๒๕๖๒ ในพื้ น ที่ เ ขตตรวจราชการ ๑๘ เขต เช่ น เดี ย วกั น กั บ ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี
และสามารถประมวลผลการตรวจราชการประจ� ำ ปี ง บประมาณ ๒๕๖๒ ในภาพรวม
ดังต่อไปนี้

----------

ว่าง

ภาคกลาง
๑๗ จังหวัด

เขต ๑
สิงห์บุรี
อ่างทอง
ลพบุรี

สพุ รรณบรุ ี

กาญจนบุรี

ชัยนาท

สระบุรี

กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน
(๖ จังหวัด)
ชัยนาท
ลพบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง
สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา

เขต ๓
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง ๑
(๓ จังหวัด)
กาญจนบุรี
ราชบุรี
สุพรรณบุรี

รุ ี
ทบ
นน ม
ฐ
รป
นค

ปทุมธานี

รุ ี
ราชบ
เพชรบรุ ี

กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง ๒
(๔ จังหวัด)
ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร

กรุงเทพมหานคร

สมุทรปราการ

สมุทรสาคร
ประจวบคีรีขันธ์

เขต ๔

เขตส่วนกลาง

สมุทรสงคราม

เขต ๒
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ปริมณฑล
(๔ จังหวัด)
นนทบุรี
ปทุมธานี
นครปฐม
สมุทรปราการ

----------

ว่าง

การตรวจราชการในพื้นที่

ภาคกลาง
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กองตรวจราชการ
กระทรวงคมนาคม

ภาคกลางเป็นภูมิภาคตอนกลางของประเทศไทย มีพื้นที่ครอบคลุมที่ราบลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยาตอนบนและ
ตอนล่าง ประกอบด้วย ๑๗ จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง
สิงห์บุรี ชัยนาท นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
และพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมได้ก�ำหนดการเดินทาง
ไปตรวจราชการตามพื้นที่เขตตรวจราชการ ดังนี้
๑) เขตตรวจราชการที่ ๑
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ จังหวัดชัยนาท
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง
๒) เขตตรวจราชการที่ ๒
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี
นครปฐม และสมุทรปราการ
๓) เขตตรวจราชการที่ ๓
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี
และสุพรรณบุรี

๑.๑ เขตตรวจราชการที่ ๑

๑.๑.๑ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก
ในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ ๑

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
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๑.๑.๑.๑ มาตรการอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑
๑) จากการตรวจราชการในพื้นที่ทราบว่า สายทางที่อยู่ตามแนวเลียบริมน�้ำ เช่น ในพื้นที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ฯลฯ จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดถนนทรุดตัวจากการพังทลายของคันทางอยู่บ่อยครั้ง
เนือ่ งจากชัน้ ดินในระดับโครงสร้างทางได้รบั ผลกระทบจากการเกิดน�ำ้ กัดเซาะ โดยเฉพาะบริเวณโค้งน�ำ้ หรือจากระดับน�ำ้
ทีล่ ดต�ำ่ ลงในช่วงฤดูแล้ง ดังนัน้ ขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท หามาตรการในการป้องกันและเตรียมการแก้ไข
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเร่งรัดเข้าแก้ไขบูรณะถนนให้การจราจรผ่านได้โดยเร็วที่สุด
การปรับปรุง เสริมความแข็งแรง แนวลาดเอียงของคันทาง (Side Slope) ฯลฯ โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�ำนักบริหารจัดการน�้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

กรมทางหลวง

รายงานว่า ได้ก�ำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้ตรวจสอบ เฝ้าระวังถนนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดทรุดตัวจากการ

พังทลายของคันทาง รวมถึงการเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุให้ดำ� เนินการแก้ไขซ่อมแซมเบือ้ งต้นเพือ่ ให้การจราจร
ผ่านได้ พร้อมทั้งให้ผู้เชี่ยวชาญจากกรมทางหลวงเข้าด�ำเนินการส�ำรวจออกแบบเพื่อซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพปกติ
ต่อไป

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ได้ ก� ำ หนดแนวทางปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด ในภู มิ ภ าคป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาถนน

ที่มีความเสี่ยงต่อการทรุดตัวตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ ระหว่างเกิดเหตุการณ์ และหลังเกิดเหตุการณ์แล้ว
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) พิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
๒) จากการตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท สาย ข ๒ ผังเมืองรวม
สระบุรี จังหวัดสระบุรี พบว่าปัจจุบันโครงการมีผลงานโครงการร้อยละ ๔๓.๙๕ จากแผนงานที่ตั้งไว้ร้อยละ ๙๔.๖๖๗
ซึ่งช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๕๐.๗๑๗ โดยมีวันสิ้นสุดสัญญา ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เนื่องจากเกิดปัญหาอุปสรรคในส่วน
ของการก่อสร้างสะพานข้ามล�ำน�้ำจากกรณีไม่สามารถตอกเสาเข็มเยื้องศูนย์และเสาเข็มจมดินความลึกได้ถึง ๓ เมตร
ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการกัดเซาะของกระแสน�้ำ จึงจ�ำเป็นต้องมีการปรับแก้ไขรูปแบบ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าออกไป
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ดังนัน้ เมือ่ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ขอ้ ยุตแิ ล้ว ขอให้กรมทางหลวงชนบทด�ำเนินการเร่งรัดก�ำกับให้ผรู้ บั จ้างด�ำเนินการ
ก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนทีก่ ำ� หนดไว้ดงั กล่าวโดยเร็ว นอกจากนี้ จากการพิจารณารูปแบบและแนวเส้นทางของโครงสร้าง
สะพานและบริเวณเชิงสะพานจะมีระยะทางแนวราบค่อนข้างน้อย คือ มีเพียงประมาณ ๑๐๐ เมตร จะถึงจุดตัดถนน
ทั้งสองฝั่งทั้งในทิศทางขึ้นและลง คือ จุดตัดทางหลวงชนบทสาย ข ๒ และถนนตะกุด - ตลิ่งชัน รวมถึงเป็นบริเวณติดกับ
แนวเขตทางรถไฟทีก่ ำ� ลังจะพัฒนาด้วย ซึง่ เวลารถลงทางลาดจะมีความเร็วค่อนข้างสูงมาพบจุดตัดถนน อาจเสีย่ งต่อการ
เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาให้ความส� ำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางของ
ประชาชนบริเวณนี้ โดยอาจพิจารณาให้มกี ารก่อสร้างขยายความยาวในลักษณะของรูปแบบทีเ่ ป็นสะพานข้ามจุดตัดถนน
ดังกล่าว พร้อมทัง้ ข้ามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือออกไปอีกในคราวเดียวกัน เพือ่ ลดความเสีย่ งอุบตั เิ หตุทอี่ าจเกิด
จากการสัญจรของประชาชนในพืน้ ที่ อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับการออกแบบโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของกรมทางหลวงชนบท
ขอให้มีการปรึกษาร่วมกับส�ำนักอ�ำนวยความปลอดภัยของกรมทางหลวงชนบทส่วนกลาง ตั้งแต่ขั้นตอนของการส�ำรวจ
ออกแบบและพิจารณาการร่วมลงพื้นที่ เพื่อให้โครงการก่อสร้างสามารถอ�ำนวยความสะดวกและมีความปลอดภัย
แก่ประชาชนตามวัตถุประสงค์ให้มากที่สุด

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า กรณีผลงานมีความล่าช้ากว่าแผนงาน เนื่องจากเกิดปัญหาอุปสรรคในส่วนของงานก่อสร้างสะพาน

ข้ามล�ำน�้ำ จากกรณีเสาเข็มเยื้องศูนย์และไม่สามารถตอกเสาเข็มจมดินมีความลึกได้ถึง ๓ เมตร จึงมีความเสี่ยง
ต่อการกัดเซาะของกระแสน�้ำ ซึ่งกรมทางหลวงชนบทได้แก้ไขแบบก่อสร้างบริเวณดังกล่าว รวมทั้งแก้ไขแผนงาน
ก่อสร้างให้สอดคล้องกับงานที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว และได้น�ำแผนงานดังกล่าวมาใช้ก�ำกับผู้รับจ้างแล้ว ส�ำหรับ
กรณีรปู แบบและแนวเส้นทางของโครงสร้างสะพานและบริเวณเชิงสะพานมีระยะทางในแนวราบประมาณ ๑๐๐ เมตร
จะถึงจุดตัดของถนนสายตะกุด-ตลิ่งชัน อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้นั้น ในเบื้องต้น กรมทางหลวงชนบท
จะได้พจิ ารณาเพิม่ เติมป้าย เครือ่ งหมายจราจร และอุปกรณ์อำ� นวยความปลอดภัยเพิม่ เติม ส่วนการพิจารณาก่อสร้าง
ขยายความยาวในลักษณะของรูปแบบที่เป็นสะพานข้ามจุดตัดถนนพร้อมทั้งข้ามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
จะได้พิจารณาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม ต่อไป ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้
ส�ำนักก่อสร้างทาง ส�ำนักอ�ำนวยความปลอดภัย และส�ำนักส�ำรวจและออกแบบ พิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ต่อไปแล้ว

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
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๑.๑.๑.๒ มาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑
๑) เนื่ อ งจากใกล้ ช ่ ว งเทศกาลปี ใ หม่ ขอให้ ก รมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท
ด�ำเนินการตามมาตรการอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่ก�ำหนดขึ้นอย่างเข้มแข็ง
และต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะในจุดทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง ขอให้ประสานผูร้ บั จ้างเพือ่ ด�ำเนินการคืนพืน้ ทีบ่ ริเวณจุดก่อสร้าง
พร้อมทั้งปรับปรุงผิวจราจร ท�ำความสะอาด พร้อมทั้งติดตั้งป้ายอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนระบบไฟฟ้า
ส่องสว่างในสายทางให้มีความพร้อม และมีการเตรียมการบริหารจราจรให้มีความคล่องตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลให้เกิดความสะดวกปลอดภัยด้วย

กรมทางหลวง

รายงานว่า ได้มีมาตรการเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ โดยแบ่งเป็น ๔ ด้าน ประกอบด้วย ด้านความปลอดภัย ด้านรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ
ด้านการอ�ำนวยความสะดวก และด้านการรายงานเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ แก่ผู้ใช้ทาง
และให้หน่วยงานในพื้นที่ประสานผู้รับจ้างที่มีโครงการก่อสร้าง หรือซ่อมบ�ำรุงทางหยุดด�ำเนินการตั้งแต่วันที่
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓ มกราคม ๒๕๖๒

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ได้ สั่ ง การหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ที่ มี ง านก่ อ สร้ า งให้ ว างแผนการท� ำ งานให้ ส อดรั บ กั บ แผนอ� ำ นวย

ความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ โดยการให้ด�ำเนินการคืน
ผิวจราจร พร้อมทัง้ ติดตัง้ อุปกรณ์อำ� นวยความปลอดภัยให้สมบูรณ์เพือ่ ให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ส�ำนักอ�ำนวยความปลอดภัยพิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
๒) ขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก ในพื้นที่เขตตรวจ
ราชการที่ ๑ พิ จ ารณาเรื่ อ งการบู ร ณาการร่ ว มกั น จั ด กิ จ กรรมโครงการในลั ก ษณะที่ จ ะรณรงค์ ส ่ ง เสริ ม การ
ขับขี่รถอย่างปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎจราจร เป็นการปลูกจิตส�ำนึกและวินัยในการขับขี่ที่ดีในแต่ละสถานศึกษา เช่น การรณรงค์เปิดไฟหน้า
สวมหมวกกันน็อก เป็นต้น โดยควรให้หน่วยงานกระทรวงคมนาคมเข้าไปรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นให้เกิด
จิตส�ำนึกในเรื่องการขับขี่ปลอดภัยและน�ำไปปฏิบัติให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

กรมทางหลวง

รายงานว่า ได้ดำ� เนินการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในพืน้ ทีต่ ดิ ตัง้ ป้าย พร้อมทัง้ ประชาสัมพันธ์บริเวณจุดตัง้ เต็นท์

บริการทัว่ ไทย และด้านหน้าส�ำนักงานแขวงทางหลวง หมวดทางหลวง รวมถึงในเส้นทางตามความเหมาะสม โดยไม่ให้
บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ พร้อมทั้งได้ประสานก�ำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมโครงการ
รณรงค์ส่งเสริมการขับขี่รถอย่างปลอดภัยแล้ว
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กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ได้ดำ� เนินโครงการหลักสูตรกลยุทธ์การพัฒนาอาสาสมัครทางหลวงชนบทซึง่ มีเป้าหมายเป็นครูในสังกัด

โรงเรียนทีอ่ ยูใ่ นบริเวณโครงข่ายทางหลวงชนบท โดยโครงการดังกล่าวได้เชิญวิทยากรจากกรมการขนส่งทางบก และ
สถานีต�ำรวจภูธรเข้าร่วมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ครู เพื่อถ่ายทอดและสร้างจิตส�ำนึกให้
กับนักเรียนในสังกัดโรงเรียนนัน้ ๆ ปัจจุบนั ได้ดำ� เนินการอบรมครูไปแล้วทัง้ สิน้ ๓๘๕ คน ใน ๗๖ จังหวัด ทัง้ นี้ ได้มอบหมาย
ให้ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) พิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

กรมการขนส่งทางบก

รายงานว่า ได้มีโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตส�ำนึกความปลอดภัยประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กลุม่ เป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ และโครงการนักเรียนรุน่ ใหม่มใี บขับขี่
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยทั้ง ๒ โครงการ เป็นการ
ปลูกจิตส�ำนึกและวินัยในการขับขี่ที่ดีในแต่ละสถานศึกษา ส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชน
ในสถานศึกษา ทัง้ นีไ้ ด้มหี นังสือซักซ้อมให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัว่ ประเทศเป็นผูด้ ำ� เนินกิจกรรมดังกล่าว โดยประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงชนบท และ กรมทางหลวงในการด�ำเนินการปรับปรุงถนนบริเวณ
ใกล้เคียงโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้มีความปลอดภัยตามโครงการ
อ�ำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
๑.๑.๑.๓ ระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑
๑) ที่ผ่านมาในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ในแต่ละปี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วม
บูรณาการกันด�ำเนินการมาตรการเพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ซึ่งการรายงานข้อมูลสถิติ
การเกิดอุบตั เิ หตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ เช่น จ�ำนวนการเกิดอุบตั เิ หตุ จ�ำนวนผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บ และผูเ้ สียชีวติ
บนท้องถนน พบว่า ในบางครั้งข้อมูลที่ได้รับจากการรายงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และข้อมูลจาก
หน่วยงานสาธารณสุข ต�ำรวจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ ข้อมูลสถิติตัวเลขจะเกิดความไม่สอดคล้องกันเนื่องจาก
มีมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุที่แตกต่างกัน จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะ
กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และ กรมการขนส่งทางบก มีการรวบรวม จัดเก็บ ข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนน
ตามขอบเขตภารกิจและถนนในความรับผิดชอบ ให้มคี วามถูกต้อง และมีขอ้ มูลโดยละเอียดทีเ่ พียงพอ พร้อมทัง้ ประสาน
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
เพื่อน�ำมาวิเคราะห์หาเกณฑ์มาตรฐานร่วมกัน หรือมีการชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมก่อนรายงานให้หน่วยงานรับผิดชอบ
ในส่วนกลางทราบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความผิดพลาดของข้อมูล สร้างความน่าเชื่อถือทางด้านข้อมูล ก่อนมีการ
บันทึกเป็นสถิติ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป
๒) ในส่วนของเทคโนโลยีทปี่ จั จุบนั เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทาง
บกอย่างกว้างขวางมากขึ้น เช่น การจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์ การใช้ GPS ก�ำกับความเร็วและติดตามต�ำแหน่งของ
รถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับขนส่งโหมดอื่น
โดยขอให้ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด และ กรมการขนส่งทางบก ร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาระบบการให้บริการขนส่ง
ทางบกโดยคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ
ให้ครอบคลุมในหลากหลายมิตกิ ารให้บริการเพือ่ ตอบสนองการให้บริการในการเดินทางให้เกิดความสะดวกสบาย รวดเร็ว
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และปลอดภัยแก่ผู้เดินทาง เช่น การจัดท�ำ Application ในโทรศัพท์มือถือเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ
เป็นต้น และท�ำการทดลองให้มีความพร้อม ก่อนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบต่อไป

กรมทางหลวง

รายงานว่า ได้น�ำระบบสารสนเทศอุบัติเหตุบนทางหลวง (HAIMS) มาใช้จัดเก็บข้อมูล รายงาน สถิติการ

เกิดอุบตั เิ หตุบนทางหลวงในความรับผิดชอบ ซึง่ ในปัจจุบนั ระบบ HAIMS ได้เชือ่ มข้อมูลอุบตั เิ หตุกบั ระบบการรายงาน
สภาพการจราจรและบริหารจัดการอุบัติเหตุด้านการขนส่ง (TRAMS) ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมอยู่แล้ว
ทั้งนี้ กรมทางหลวงพร้อมให้ข้อมูลแก่หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องน�ำไปใช้ในการบูรณาการเพื่อลดความผิดพลาดของ
ข้อมูล และสร้างความน่าเชื่อถือทางด้านข้อมูลแก่ประชาชนต่อไป

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ได้สั่งการหน่วยงานในสังกัดด�ำเนินการประสานส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นบนโครงข่ายทางหลวงชนบท เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องตรงกันกับข้อมูลของศูนย์
อ�ำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ส�ำนักอ�ำนวยความปลอดภัยพิจารณา
ด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

กรมการขนส่งทางบก

รายงานว่า ได้จัดท�ำแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่งสาธารณะ ดังนี้

๑) DLT GPS แอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้ใช้บริการ ติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ของรถสาธารณะแบบ
เรียลไทม์ เพียงระบุหมายเลขทะเบียนรถและจังหวัดจะปรากฏแผนที่เส้นทางเดินรถ ต�ำแหน่งของรถคันที่โดยสาร
และอัตราความเร็วที่ใช้หากรถใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนดระบบจะแสดงผลให้ทราบ และยังสามารถ
ร้องเรียน หรือแจ้งเหตุฉุกเฉิน
๒) Taxi OK แอปพลิเคชันส�ำหรับเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ ตามโครงการ Taxi OK และ Taxi VIP รถแท็กซี่
มาตรฐานใหม่ที่ติดตั้งอุปกรณ์ตามที่ก�ำหนด ได้แก่ GPS Tracking และอุปกรณ์แสดงตัวผู้ขับรถ มาตรค่าโดยสาร
ปุ่มฉุกเฉินส�ำหรับผู้โดยสาร (SOS) กล้องบันทึกภาพภายในรถแบบ snap shot
๓) Smart Bus Terminal แอปพลิเคชันเพื่อใช้ติดตาม ตรวจสอบเส้นทาง และตารางการเดินรถ ระยะเวลา
การรอรถ เวลารถเข้า-ออก ด้วยการต่อยอดจากระบบ GPS Tracking ที่ก�ำหนดให้ติดตั้งในรถโดยสารสาธารณะ
ทุกคัน ยกระดับการให้บริการภายในสถานีขนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางการเดินรถ แสดงผลข้อมูล
การเดินทางอัตโนมัติ พร้อมแสดงเวลาเข้า-ออก เช่นเดียวกับสนามบิน
๔) DLT CHECKIN IN PLUS แอปพลิเคชันประเมินการให้บริการของรถแท็กซีเ่ พือ่ น�ำความคิดเห็นมาปรับปรุง
เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการแท็กซี่ไทยให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
โดยส�ำนักงานเลขานุการกรม กลุม่ ประชาสัมพันธ์และสือ่ สารองค์กร ได้ดำ� เนินการประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน
ต่าง ๆ ได้แก่ แถลงข่าวเปิดตัว ณ กรมการขนส่งทางบก จัดท�ำข่าวประชาสัมพันธ์และจัดท�ำอินโฟกราฟิกเชิญชวนให้
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจัดท�ำคลิปวิดโี อสาธิตการใช้งาน จัดท�ำสกูป๊ รายงานพิเศษทางโทรทัศน์ จัดท�ำสปอตโทรทัศน์
และสปอตวิทยุ โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อโทรทัศน์วิทยุ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ต่าง ๆ
และสื่อสารองค์กร เป็นต้น
218
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กองตรวจราชการ
กระทรวงคมนาคม

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

รายงานว่า ได้ร่วมกันพัฒนาระบบ Smart Bus Terminal เพื่อแสดงข้อมูลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว

ทราบผ่านจอแสดงตารางการเดินรถขาเข้าและขาออก ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง ๘๑ แห่งทั่วประเทศ
โดยผ่านแอปพลิเคชัน Smart Bus Terminal ซึ่งแสดงข้อมูลเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนจอแสดงตารางการเดินรถ
ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร อาทิ ข้อมูลรถ มาตรฐานรถ เส้นทาง เวลาเข้า เวลาออก ชานชาลา และสถานีปลายทาง
ส่งผลให้สามารถวางแผนเดินทางได้อย่างมั่นใจ ไม่ต้องเสียเวลานั่งรอคอยรถโดยสารเป็นเวลานาน ทั้งยังเชื่อมโยง
ข้อมูลระบบการขนส่งสาธารณะโหมดอื่น ๆ เช่น ตรวจสอบข้อมูลตารางเดินรถไฟ และตารางเที่ยวบินในแต่ละ
ท่าอากาศยาน เป็นการสร้างความต่อเนื่องการขนส่งสาธารณะทั้งระบบในทุกรูปแบบ (Connectivity) ตั้งแต่ต้นทาง
ไปยังจุดหมายปลายทางสถานที่ที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และด�ำเนินการติดตั้งระบบ Smart Bus
Terminal แล้ว จ�ำนวนทั้งสิ้น ๘๑ แห่ง แบ่งเป็นระดับจังหวัดจ�ำนวน ๕๘ แห่ง และระดับอ�ำเภอ ๒๓ แห่ง ซึ่งล่าสุด
ติดตัง้ แล้วเสร็จเพิม่ เติมอีกจ�ำนวน ๓ แห่ง คือ สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดกระบี่ สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดพิษณุโลก
แห่งที่ ๒ และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ ๒ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ก�ำกับ ดูแล ติดตาม
การเดินทางของรถโดยสารประจ�ำทาง ฯลฯ นอกเหนือจากข้อมูลการเดินรถ เช่น ข้อความประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ต่าง ๆ การส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Smart Bus
Terminal โดยไม่มีค่าบริการ เพื่อวางแผนการเดินทาง และบริหารจัดการเวลาได้อย่างคุ้มค่า
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๑.๑.๒ ปัญหาข้อร้องเรียนในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ ๑
จากปั ญ หาข้ อ ร้ อ งเรี ย นในพื้ น ที่ จั ง หวั ด อ่ า งทอง กรณี ที่ ป ระชาชนมี ค วามต้ อ งการให้ เ ร่ ง รั ด
ด�ำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข ๓๐๖๔ ตอน อ่างทอง - ปากดง จาก ๒ ช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร
งบประมาณ ๑๘๐ ล้านบาท เนื่องจากมีปริมาณการจราจรเฉลี่ย (ADT) สูงประมาณ ๑๕,๐๐๐ คันต่อวัน ซึ่งแผน
ในการด�ำเนินโครงการนี้จะใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรมทางหลวง และงบประมาณยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
เข้ามาด�ำเนินการสนับสนุนการก่อสร้างด้วย ในการนี้เห็นควรให้แขวงทางหลวงอ่างทองประสานการด�ำเนินงานในส่วน
ที่เกี่ยวข้องร่วมกับจังหวัด และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอให้กรมทางหลวงส่วนกลางพิจารณาเรื่องการจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการนี้ รวมทั้งขอให้มีการแจ้งให้ประชาชนที่ร้องเรียนให้ทราบถึงผลความคืบหน้าของ
การด�ำเนินงานด้วย

กรมทางหลวง

รายงานว่า ได้ด�ำเนินการตรวจสอบแล้ว โครงการดังกล่าวอยู่บนทางหลวงหมายเลข ๓๐๖๔ ตอน อ่างทอง -

ปากดง กม. ๑๑+๘๐๐ - กม.๒๓+๐๐๐ ระยะทาง ๑๑.๒ กิโลเมตร ท�ำการขยายจาก ๒ ช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร
ซึ่งกรมทางหลวงได้มีการส�ำรวจพื้นที่ในเบื้องต้นแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อด�ำเนินการ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ต่อไป

๑.๑.๓ การด�ำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ ๑
๑) กรณีการน�ำน�้ำยางพารามาใช้เป็นส่วนผสมของการท�ำถนนตามนโยบายของรัฐบาลนั้น จากการ
รายงานของบางส�ำนักงาน/แขวง ยังคงพบว่า จะน�ำเสนอผลการด�ำเนินการในลักษณะของระยะทางและจ�ำนวนเส้นทาง
เห็นว่ายังไม่ได้คิดค�ำนวณในเชิงปริมาณของน�้ำยางที่ใช้เป็นวัตถุดิบที่สามารถทราบได้อย่างชัดเจนนัก ในเรื่องนี้ขอให้
กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์คิดค�ำนวณการใช้น�้ำยางพาราที่ใช้เป็นส่วนผสมของ
การท�ำถนนในความดูแล โดยให้รายงานในลักษณะที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น ในลักษณะเชิงปริมาณน�้ำหนักที่มี
หน่วยวัดเป็น (จ�ำนวนตัน) เป็นต้น เพื่อให้เป็นแนวทางด�ำเนินการในมาตรฐานเดียวกันสามารถน�ำข้อมูลมาคิดวิเคราะห์
และรายงานในระดับนโยบายได้อย่างชัดเจน
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กรมทางหลวง

รายงานว่า ปัจจุบัน กรมทางหลวงได้มีการใช้น�้ำยางพาราเป็นส่วนผสมของการท�ำถนนตามนโยบายรัฐบาล

ส�ำหรับการค�ำนวณวิเคราะห์ตามมาตรฐานกรมทางหลวง ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กรมทางหลวง ใช้น�้ำยางข้น
ปริมาณ ๑๑,๓๒๘.๗๙ ตัน โดยในการวิเคราะห์การใช้นำ�้ ยางพาราทีเ่ ป็นส่วนผสมของการท�ำถนนได้จากการวิเคราะห์
ปริมาณยางแอสฟัลต์เดิมของสายทางที่จะด�ำเนินการก่อสร้างนั้น ๆ โดยวิเคราะห์และค�ำนวณตามหลักวิศวกรรม
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ทาง

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�ำนักบ�ำรุงทางพิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๒) ตามที่แขวงทางหลวงอยุธยาได้รายงานเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยี เพือ่ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ โดยได้นำ� เสนอโครงการ Hot In-plant
Recycling ซึง่ จะใช้วธิ กี ารน�ำวัสดุทไี่ ด้จากการ Recycling ผิวทางน�ำกลับมาใช้เป็นส่วนผสมใหม่อกี ครัง้ เพือ่ ช่วยลดต้นทุน
ในการสร้างถนน เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี และควรมีการน�ำมาทดลองใช้เป็นต้นแบบการด�ำเนินการ
จึงเห็นควรให้กรมทางหลวงชนบทประสานกับกรมทางหลวงในการที่จะขอศึกษาแนวทางและองค์ความรู้เกี่ยวกับ
งานพัฒนานวัตกรรมดังกล่าว เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ วิชาชีพด้านวิศวกรรมงานทางในภาพรวม และสามารถน�ำไปประยุกต์
ใช้กับสายทางของกรมทางหลวงชนบทได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท
พิจารณาความเป็นไปได้ในการน�ำน�้ำยางพารามาทดลองใช้ในกระบวนการทดสอบ Hot In-plant Recycling เพื่อใช้ใน
งานก่อสร้างปรับปรุงถนนตามนโยบายของรัฐบาลด้วย

กรมทางหลวง

รายงานว่า ได้มีการทดลอง Hot In-Plant Recycling ซึ่งเป็นการน�ำวัสดุที่ได้จากงาน Recycling ผิวทางน�ำกลับ

มาใช้ใหม่นั้น แขวงทางหลวงอยุธยาได้ด�ำเนินการศึกษาในทางหลวงหมายเลข ๓๕๖ ตอน บ้านหว้า - ปากกราน
ที่ กม.๐+๐๐๐ - กม.๙+๔๐๑ (เป็นช่วง ๆ) โดยการน�ำน�้ำยางพารามาทดลองใช้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
กรมทางหลวง ๔๑๐/๒๕๓๗ เรื่อง มาตรฐาน Asphalt Hot-Mix Recycling และหลักวิศวกรรม ซึ่งอยู่ในระหว่าง
การศึกษาเพื่อด�ำเนินการต่อไป

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�ำนักบ�ำรุงทาง และส�ำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา พิจารณาด�ำเนินการตาม

ข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
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๑.๒ เขตตรวจราชการที่ ๒

๑.๒.๑ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก
ในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ ๒

๑.๒.๑.๑ มาตรการอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๒
๑) ตามที่กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทมีการด�ำเนินงานก่อสร้างอยู่ในพื้นที่
เป็นจ�ำนวนมากนั้น ที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า หลายโครงการไม่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์อ�ำนวย
ความปลอดภัยอย่างเหมาะสมและเพียงพอ หรือในบางกรณีอาจมีการติดตั้งอุปกรณ์อ� ำนวยความปลอดภัยในแต่ละ
พืน้ ทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ ในเรือ่ งนีเ้ ห็นว่ากรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทมีมาตรฐานในการก�ำกับดูแล และมีขอ้ ก�ำหนด
ที่ให้ผู้รับจ้างติดตั้งอุปกรณ์อ�ำนวยความปลอดภัย เช่น ป้ายเตือน ป้ายแนะน�ำ ไฟวาบ ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นต้น จึงขอให้
กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ก�ำกับ ควบคุมผูร้ บั จ้างให้ดำ� เนินการติดตัง้ อุปกรณ์อำ� นวยความปลอดภัยในพืน้ ที่
ก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งนี้ ควรมีการท�ำหนังสือถึงผู้รับจ้างอย่างเป็นทางการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของ
กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทตรวจสอบการด�ำเนินการโดยถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานด้วย เพื่อที่จะสามารถ
ใช้เป็นหลักฐานในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ในบริเวณที่มีการก่อสร้างในอนาคตต่อไป

กรมทางหลวง

รายงานว่า จะก�ำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์อ�ำนวยความปลอดภัยตามมาตรฐาน และข้อก�ำหนดของ

กรมทางหลวงต่อไป

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า โครงการก่อสร้างทุกโครงการของกรมทางหลวงชนบท ได้ก�ำหนดไว้ในสัญญาจ้างให้ผู้รับจ้าง

ด�ำเนินการอ�ำนวยความปลอดภัยในขณะก่อสร้าง และได้ก� ำชับให้ผู้รับจ้างติดตั้งอุปกรณ์อ�ำนวยความปลอดภัย
ในพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานเสมอมา ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี)
และส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๘ (สุพรรณบุรี) พิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
๒) จากการลงพื้นที่พบว่า ในถนนทางหลวงและทางหลวงชนบทหลายเส้นทางจะมีการติดตั้ง
ป้ายของเอกชนจ�ำนวนมาก ซึ่งอาจบดบังทัศนวิสัยและเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งในเรื่องนี้ได้รับรายงานว่า
กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทมีข้อจ�ำกัดในการจัดเก็บป้าย เนื่องจากไม่มีก�ำลังเจ้าหน้าที่ที่จะสามารถออก
จัดเก็บป้ายได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่าทุกครั้งที่กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท มีการจัดเก็บป้ายแล้วนั้น
ผู้ประกอบการจะมีการน�ำป้ายใหม่มาติดตั้งอย่างรวดเร็ว ซึ่งท�ำให้ในบางครั้งมีการตั้งข้อสังเกตว่ากรมทางหลวง และ
กรมทางหลวงชนบทไม่ดำ� เนินการให้เป็นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยในการตรวจราชการได้ทราบว่าส�ำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบและหากตรวจพบป้ายในเขตทางในลักษณะที่บดบังทัศนวิสัย
การเดินเท้าหรือขับขี่ กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทในพื้นที่อาจมีความผิดในฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งในเรื่องนี้เห็นว่ากรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทควรพิจารณาด�ำเนินการ ดังนี้
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(๑) ติดตาม ตรวจสอบ พื้นที่สายทางที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง หากพบว่ามีการลักลอบ
ติดตั้งป้ายขอให้มีการจัดก�ำลังเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการจัดเก็บป้ายออกจากพื้นที่โดยเร็ว โดยในขณะที่ด�ำเนินการจัดเก็บ
ป้ายนั้น ขอให้มีการถ่ายภาพก่อนด�ำเนินการ ขณะด�ำเนินการ และหลังด�ำเนินการจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน
(๒) เรื่องการติดตั้งป้ายบริเวณทางเท้าหรือพื้นที่ข้างทางนั้น หากพิจารณาในข้อกฎหมาย
แล้วจะพบว่า เป็นการกระท�ำที่มีความผิดตามกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งในหลักการของกฎหมายนั้น การกระท�ำ
ความผิ ด ตามกฎหมายหลายฉบับ นั้น จะพิจ ารณาความผิดจากกฎหมายที่มีอัตราโทษสูงสุด ในเรื่องนี้จึงเห็นว่า
กรมทางหลวง และ กรมทางหลวงชนบท ควรน�ำปัญหาที่เกิดขึ้นแจ้งต่อที่ประชุมจังหวัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสาธารณสุขทราบ เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการร่วมกัน เนื่องจากหากส�ำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตพิจารณาว่าเป็นความผิดในฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นั้น จะต้องเป็นความผิด
ของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งจะท�ำให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความส�ำคัญของปัญหา และเข้ามา
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางต่อไป

กรมทางหลวง

รายงานว่า ได้ก�ำชับหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบและพิจารณาการติดตั้งป้ายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเก็บป้ายภายในพื้นที่ โดยให้มีการบันทึกภาพก่อน
ขณะด�ำเนินการ และหลังด�ำเนินการ เพื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้มีการด�ำเนินการแจ้งผู้ที่ด�ำเนินการ
ติดตั้งป้ายไม่ตรงตาม พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ได้มกี ารจัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายทีร่ กุ ล�้ำเขตทางอย่างสม�่ำเสมอ รวมทัง้ มีชอ่ งทางให้ประชาชน

แจ้งเบาะแสได้ทเี่ ฟซบุก๊ และสายด่วน ๑๑๔๖ อีกด้วย ทัง้ นี้ ได้มอบหมายให้สำ� นักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี)
และส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๘ (สุพรรณบุรี) พิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
๓) จากการเดินทางมาตรวจราชการพบว่า มีโครงการก่อสร้างทั้งของรัฐและเอกชนในแนว
เส้นทางถนนราชพฤกษ์ ท�ำให้มีปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้างเป็นจ�ำนวนมาก ในเรื่องนี้เห็นว่ากรมทางหลวง
และ กรมทางหลวงชนบทควรตรวจสอบพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ หากตรวจพบว่ามีโครงการก่อสร้างทัง้ ของรัฐและเอกชนทีอ่ ยูใ่ น
เส้นทางทีร่ บั ผิดชอบ โครงการใดมีปญ
ั หาฝุน่ ละออง ก็ขอให้ประสานกับโครงการในการจัดให้มกี ารฉีดพ่นน�ำ้ เพือ่ ลดปัญหา
ฝุน่ ละอองตามมาตรฐานทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้ หากเป็นโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ก็ขอให้
มีการก�ำกับควบคุมให้ผู้รับจ้างด�ำเนินการฉีดน�้ำลดฝุ่นละอองในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วย

กรมทางหลวง

รายงานว่า จะด�ำเนินการก�ำชับโครงการก่อสร้างทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของกรมทางหลวงให้มกี ารฉีดพ่นน�ำ้ เพือ่

ลดปัญหาฝุ่นละอองตามมาตรฐานที่เหมาะสมต่อไป

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
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กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ในสัญญาจ้างทุกโครงการของกรมทางหลวงชนบทได้ก�ำหนดแนวทางขั้นต�่ำในการลดผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมให้ผู้รับจ้างต้องด�ำเนินการฉีดพรมน�้ำ เพื่อควบคุมฝุ่นละอองในพื้นที่ก่อสร้าง และได้ก�ำกับควบคุมดูแลให้
ผูร้ บั จ้างด�ำเนินการฉีดพรมน�ำ้ เพือ่ ควบคุมฝุน่ ละอองในพืน้ ทีก่ อ่ สร้างอย่างสม�ำ่ เสมอ ทัง้ นี้ ได้มอบหมายให้สำ� นักก่อสร้าง
สะพานและส�ำนักบ�ำรุงทางพิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
๔) ตามที่ได้รับรายงานว่า พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๒ (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
นครปฐม) เป็นพืน้ ทีป่ ริมณฑลซึง่ มีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยซึง่ มีนกั ศึกษา
พักอาศัยอยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยและอาจมีการใช้จักรยานยนต์เป็นยานพาหนะหลักและมีการเดินเท้าข้ามถนน
เป็นจ�ำนวนมาก ในเรือ่ งนีเ้ ห็นว่า กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทควรพิจารณาตรวจสอบเส้นทางในความรับผิดชอบ
ซึ่งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย และโรงเรียนต่าง ๆ ว่า ในบริเวณดังกล่าวมีความปลอดภัยของถนนที่เหมาะสมและ
เพียงพอหรือไม่ เช่น การก�ำหนดจุดกลับรถเสมอระดับ และการมีสะพานลอยในบริเวณทางข้าม เป็นต้น หากบริเวณใด
ที่ยังมีระบบอ�ำนวยความปลอดภัยที่ไม่เพียงพอก็ขอให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท พิจารณาด� ำเนินการ
ก่อสร้างปรับปรุงระบบอ�ำนวยความปลอดภัยต่าง ๆ ให้เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียน
นักศึกษา และประชาชนต่อไปด้วย

กรมทางหลวง

รายงานว่า ได้ ด� ำ เนิ น การก� ำ ชั บ หน่ ว ยงานในพื้ น ที่ ใ ห้ ต รวจสอบเส้ น ทางที่ อ ยู ่ ใ นบริ เ วณสถานศึ ก ษา เช่ น

มหาวิทยาลัย และโรงเรียนต่าง ๆ ให้พจิ ารณาด้านความปลอดภัยของถนนเป็นพิเศษตามข้อสัง่ การของรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงคมนาคม ต่อไป

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า มีมาตรการปรับปรุงบริเวณหน้าโรงเรียนให้มคี วามปลอดภัยเพือ่ เตือนให้ผใู้ ช้รถใช้ถนนลดความเร็วลง

ก่อนจะถึงพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียน รวมถึงการรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียนควบคู่ไปด้วย ซึ่งจะช่วยผลักดันให้
ผู้ใช้ถนนมีระเบียบวินัย เคารพกฎจราจร และท�ำให้เกิดความปลอดภัยในระยะยาว นอกจากนี้ ยังได้อ�ำนวย
ความสะดวกในด้านการควบคุมจราจร ด�ำเนินการจัดระเบียบการจราจร ตลอดจนปรับปรุงเขตทางไม่ให้มสี งิ่ กีดขวาง
การจราจรที่อาจจะท�ำให้เกิดอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนด้วย ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ส�ำนักอ�ำนวยความปลอดภัย
พิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
๕) จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่าในพื้นที่จังหวัดนครปฐมมีรถบรรทุกอ้อย ซึ่งใช้
เส้นทางของกรมทางหลวง และ กรมทางหลวงชนบท จ�ำนวนมากมีลักษณะบรรทุกน�้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมาย
ก�ำหนด ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อถนน ในเรื่องนี้เห็นว่า กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ควรจะประสานงานกับ
กรมการขนส่งทางบก และต�ำรวจ ในการเข้มงวดกวดขันให้มีการตรวจสอบและตั้งตรวจวัดน�้ำหนักรถบรรทุกอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบว่า ทางราชการมีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยขอให้ทุกหน่วยงาน
ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายภายใต้ อ� ำ นาจของตนเองอย่ า งเคร่ ง ครั ด เพื่ อ ให้ ผู ้ ป ระกอบการได้ มี ก ารปรั บ ตั ว และปฏิ บั ติ
ตามข้อก�ำหนดของกฎหมายต่อไป
218
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กรมทางหลวง

รายงานว่า แขวงทางหลวงนครปฐมได้มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้มงวดกวดขัน

ให้มีการตรวจสอบและตั้งจุดตรวจ ชั่งน�้ำหนักรถบรรทุก (Spot Check) อย่างต่อเนื่อง ทุก ๑ - ๒ เดือน

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ปัจจุบัน กรมทางหลวงชนบทได้ด�ำเนินการจัดตั้งด่านชั่งน�้ำหนัก สถานีตรวจสอบน�้ำหนักยานพาหนะ

และสุม่ ตรวจอย่างสม�ำ่ เสมอในเส้นทางทีม่ ปี ริมาณรถบรรทุกมากขึน้ โดยบูรณาการหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องตามนโยบาย
ของกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ส�ำนักบ�ำรุงทางและส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑-๑๘ พิจารณา
ด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
๖) ตามที่ได้รับรายงานว่า ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่มีแผนที่จะ
ขยายสาขาเข้ามาเปิดให้บริการในพื้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการเปิดบริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่นั้น จะท�ำให้มีประชาชนเดินทาง
มาใช้บริการจ�ำนวนมาก และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาการจราจรในบริเวณพืน้ ทีท่ เี่ ปิดให้บริการได้ ซึง่ จากการรายงาน
ทราบว่า การจะก่อสร้างศูนย์การค้าขนาดใหญ่นนั้ จะต้องมีการออกแบบและก่อสร้างทางเชือ่ ม ซึง่ ต้องได้รบั การพิจารณา
อนุมัติจากกรมทางหลวง จึงจะสามารถด�ำเนินการได้ ในเรื่องนี้จึงเห็นว่า กรมทางหลวงควรจะต้องมีการติดตาม
ตรวจสอบ ศูนย์การค้าต่าง ๆ ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบว่า ได้ดำ� เนินการก่อสร้างทางเชือ่ ม และปรับปรุงพืน้ ทีบ่ ริเวณศูนย์การค้า
ให้ถูกต้องตามรูปแบบหรือไม่ และในกรณีที่มีการเปิดให้บริการแล้วพบว่า มีประชาชนมาใช้บริการจ�ำนวนมาก
จนเกิดปัญหาการจราจรขึ้นนั้น ศูนย์การค้านั้น ๆ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้น
ในเรื่องนี้ จึงขอให้กรมทางหลวงประสานกับศูนย์การค้าในพื้นที่เพื่อจัดท�ำแผนการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณ
ศูนย์การค้าต่าง ๆ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนต่อไปด้วย

กรมทางหลวง

รายงานว่า แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ได้ดำ� เนินการตรวจสอบพืน้ ที่ พบว่ามีศนู ย์การค้าทีป่ ระสานขอปรับปรุง

พื้นที่บริเวณทางเข้าออกที่ต้องเชื่อมกับทางหลวง ดังนี้
- บริษัท บางนาชอปปิ้งคอมเพล็กซ์ จ�ำกัด (บริษัทในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป) ด�ำเนินการก่อสร้างทางกลับรถ
บริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๔ ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ กม.๐+๓๕๐ พร้อมทั้งท�ำการ
เชือ่ มต่อถนน และทางพิเศษยกระดับเฉลิมมหานคร ทีบ่ ริเวณสีแ่ ยกบางนา ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน บางนา - บางปิง้
ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้านจราจร เพื่อให้กรมทางหลวงพิจารณาตามหลักวิศวกรรมต่อไป
- บริษัท เอส เอฟ ดีเวลอปเมนต์ จ�ำกัด ด�ำเนินการก่อสร้างสะพานกลับรถ บริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๔
ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ กม.๗+๓๐๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณา ส�ำรวจออกแบบ
เพื่อให้สอดคล้องตามหลักวิศวกรรม ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้ด�ำเนินการพิจารณาเพื่อด�ำเนินการก่อสร้างให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน และตามหลักวิศวกรรมของกรมทางหลวง เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนต่อไป

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
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๗) จากการตรวจราชการได้รบั รายงานว่า ทางหลวงหมายเลข ๓๗๐๑ และทางหลวงหมายเลข
๓๗๐๒ ซึ่งเป็นถนนเลียบทางหลวงหมายเลข ๗ ปัจจุบันยังเป็นถนนลูกรังอยู่แต่เป็นระยะทางไม่มาก อย่างไรก็ดี
ในขณะนี้กรมทางหลวงได้รับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดสมุทรปราการเพื่อพัฒนาถนนสายดังกล่าวให้เป็น
ถนนลาดยางแล้ว ในส่วนนี้ จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณาเร่งรัดการด�ำเนินการเพื่อก่อสร้างปรับปรุงถนนสายดังกล่าว
ให้เป็นถนนลาดยางตามแผนที่ก�ำหนดไว้โดยเร็วต่อไป

กรมทางหลวง

รายงานว่า ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าในสายทางที่รับผิดชอบของกรมทางหลวงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนั้น

มีทางลูกรังอยู่ ๔.๖๒๕ กม. ประกอบด้วย
- ทางหลวงหมายเลข ๓๗๐๑ ตอน ลาดกระบัง - บางควาย ระหว่าง กม.๒๔+๓๘๙ - กม.๒๘+๕๔๑
(เป็นช่วง ๆ) ระยะทาง ๒.๒๕๑ กม.
- ทางหลวงหมายเลข ๓๗๐๒ ตอน ลาดกระบัง - บางควาย ระหว่าง กม.๒๔+๔๐๗ - กม.๒๘+๗๗๓
(เป็นช่วง ๆ) ระยะทาง ๒.๑๙๔ กม. ได้รับงบประมาณด�ำ เนินการกิจกรรมลาดยางทางหลวงแล้วคาดว่าจะ
ด�ำเนินการแล้วเสร็จภายในกันยายน ๒๕๖๒
๘) จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่า พื้นที่ในความรับผิดชอบของส�ำนักงานทางหลวง
ที่ ๑๓ มีแผนงานโครงการเพือ่ การแก้ไขปัญหาการจราจรและการพัฒนาเมือง เพือ่ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจ
การพาณิชย์ การขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านสุขภาพ การศึกษา และการเป็นเมืองที่อยู่อาศัยที่ส�ำคัญ จ�ำนวน ๘ โครงการ
ประกอบด้วย
(๑) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกนพวงศ์ จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ และทางหลวง
หมายเลข ๓๔๖๑
(๒) โครงการก่อสร้างขยายช่องจราจรจาก ๔ ช่องจราจรเป็น ๖ ช่องจราจร ทางหลวง
หมายเลข ๓๔๐ (ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี) ช่วง กม.๐+๐๐๐ - ๒๘+๔๔๑
(๓) โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ (ถ.บางบัวทอง -สุพรรณบุร)ี
ที่ กม.๓+๔๐๐ และ ๔+๑๕๐
(๔) โครงการก่อสร้างขยายช่องจราจรจาก ๔ ช่องจราจรเป็น ๖ ช่องจราจร ทางหลวง
หมายเลข ๙ (ถ.กาญจนาภิเษก) ช่วง กม.๕๑+๒๕๐ - ๖๐+๑๔๑
(๕) โครงการก่อสร้างขยายช่องจราจรจาก ๔ ช่องจราจรเป็น ๖ ช่องจราจร ทางหลวง
หมายเลข ๓๔๕ (ถ.บางบัวทอง - บางคูวัด) ช่วง กม.๐+๐๐๐ - ๑๐+๕๔๗
(๖) โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถ ทางหลวงหมายเลข ๙ (ถ.กาญจนาภิเษก) ที่
กม.๔๔+๐๐๐
(๗) โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวแอสฟัลต์เดิม เป็นผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๕
(ถ.บางบัวทอง -ไทรน้อย) ระหว่าง กม.๑๔+๓๐๐ - ๒๖+๒๓๒
(๘) โครงการก่อสร้างขยายช่องจราจรจาก ๔ ช่องจราจรเป็น ๖ ช่องจราจร ทางหลวง
หมายเลข ๓๔๖ (ถ.ปทุมธานี - แยกนพวงศ์) ช่วง กม.๒๐+๔๘๐ - ๓๒+๕๓๗
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ในเรือ่ งนีเ้ ห็นว่า โครงการดังกล่าวข้างต้นนี้ เป็นโครงการทีม่ คี วามจ�ำเป็นต่อการพัฒนาพืน้ ที่
ตามแผนทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ ซึง่ กรมทางหลวงควรพิจารณาด�ำเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหาและพัฒนาให้เป็นไปตามแผนทีก่ ำ� หนด
จึงขอให้ส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ จัดท�ำรายละเอียดเสนอกรมทางหลวงในส่วนกลางเพื่อพิจารณาขอรับการจัดสรร
งบประมาณมาด�ำเนินการตามแผนที่ก�ำหนดไว้ต่อไป

กรมทางหลวง

ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

(๑) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกนพวงศ์ จุดตัด ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ และ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๖
บรรจุอยู่ในแผนแม่บทพัฒนาทางหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ มีแผนจะเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๔
(๒) โครงการก่อสร้างขยายช่องจราจรจาก ๔ ช่องจราจรเป็น ๖ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐
(ถ.บางบัวทอง - สุพรรณบุรี) ช่วง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒๘+๔๔๑ บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาทางหลวง ๑๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) และกรมทางหลวงมีแผนเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๔ ช่วง วงแหวนตะวันตก แยกนพวงศ์ (กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๓+๐๐๐) ส่วนช่วง กม.๑๓+๐๐๐ - กม.๒๘+๔๔๑ ขอรับไว้พิจารณาจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญร่วมกับโครงการอืน่ ๆ ทัว่ ประเทศ หากมีความจ�ำเป็นและเหมาะสมจะเร่งรัดด�ำเนินการขอรับการจัดสรร
งบประมาณในการก่อสร้างตามล�ำดับต่อไป
(๓) โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ (ถ.บางบัวทอง - สุพรรณบุรี) ที่ กม.๓+๔๐๐
และ กม.๔+๑๕๐ มีแผนเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๔ พร้อมโครงการก่อสร้าง ขยายช่องจราจรจาก
๔ ช่องจราจรเป็น ๖ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ช่วงวงแหวนตะวันตก - แยกนพวงศ์
(๔) โครงการก่อสร้างขยายช่องจราจรจาก ๔ ช่องจราจรเป็น ๖ ช่องจราจร ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙
(ถ. กาญจนาภิเษก) ช่วง กม.๕๑+๒๕๐ กม.๖๐+๑๔๑ กรมทางหลวง อยู่ระหว่างศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสม
ในการให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น โครงการทางหลวงพิ เ ศษระหว่ า งเมื อ งสายวงแหวนกาญจนาภิ เ ษกด้ า นตะวั น ตก
(กม.๐+๐๐๐ - กม.๘๔+๑๒๗) คาดว่าจะศึกษาแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๓ เพื่อให้ทราบรูปแบบการร่วมลงทุน และคาดว่า
จะเริ่มก่อสร้างโครงการในปี ๒๕๖๕
(๕) โครงการก่อสร้างขยายช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕ บางบัวทอง - บางคูวัด ขอรับไว้พิจารณา
ความเหมาะสมเพื่อเสนอบรรจุในแผนแม่บททางหลวง ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙
(๖) โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถ ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ถ.กาญจนาภิเษก ที่ กม.๔๔+๐๐๐ ได้ดำ� เนินการ
ก่อสร้างสะพานกลับรถโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (สถานีรถไฟฟ้าบางใหญ่) ที่ กม.๔๒+๕๐๐ ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
ในส่วนการด�ำเนินการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถเพิ่มบริเวณ ที่ กม.๔๔+๐๐๐ ซึ่งอยู่บริเวณคลองถนนจ�ำเป็นต้อง
ศึกษาความเหมาะสมในการด�ำเนินการ เนือ่ งจากกรมทางหลวงอยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการศึกษารูปแบบการร่วมทุนรัฐ เอกชน (PPP) เพือ่ ด�ำเนินการโครงการ พัฒนาทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ วงแหวนตะวันตกเป็นระบบปิด (Motorway)
ซึง่ ช่วง บางขุนเทียน - บางบัวทอง เป็นทางยกระดับ (Viaduct) ในการก่อสร้างสะพานกลับรถบริเวณที่ กม.๔๔+๐๐๐
จะส่งผลกระทบกับโครงสร้างของทางยกระดับของโครงการ จึงจ�ำเป็นต้องศึกษาทบทวนความเหมาะสมก่อน
การด�ำเนินการต่อไป
(๗) โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวแอสฟัลต์เดิมเป็นผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๕ ตอน บางบัวทอง ไทรน้อย นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างด�ำเนินการซ่อมผิวคอนกรีต
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(๘) โครงการก่อสร้างขยายช่องจราจรจาก ๔ ช่องจราจร เป็น ๖ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๔๖
(ถ.ปทุมธานี - แยกนพวงศ์) ช่วง กม.๒๐+๔๘๐ - กม.๓๒+๕๓๗ กรมทางหลวง มีแผนงานโครงการในอนาคตที่จะ
ก่อสร้างสะพานปทุมธานี ๓ ข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยา รวมทั้งการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางหลวง
หมายเลข ๓๔๖ ช่วง กม.๒๗+๔๐๐ - กม.๓๒+๕๓๗ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าว ปัจจุบันการศึกษาความเหมาะสมแล้วเสร็จ ส่วนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)
ของโครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ช�ำนาญการสิ่งแวดล้อม (คชก.) ของส�ำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ก่อนเสนอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม (กก.วล.) พิจารณา
เห็นชอบต่อไป หากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะท�ำให้เกิดโครงข่ายเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างด้านตะวันออก ตะวันตก ของจังหวัดปทุมธานีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยแบ่งเบาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข ๓๔๖
ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การขยายช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ช่วง กม.๒๐+๔๘๐ - กม.๒๗+๔๐๐ จึงไม่มี
ความจ�ำเป็นในขณะนี้
๙) ในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ ๒ เป็นพืน้ ทีป่ ริมณฑลใกล้กบั กรุงเทพมหานคร และพบว่ามีแหล่งท่องเทีย่ วต่าง ๆ
เป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ แหล่งท่องเทีย่ วเหล่านี้ โดยส่วนใหญ่จะอยูใ่ นโครงข่ายของทางหลวงชนบทร่วมกับถนนของท้องถิน่
ท�ำให้ในช่วงวันหยุดซึ่งมีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวจะเกิดปัญหาการจราจรติดขัดในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวและ
ถนนสายรอง ในเรื่องนี้เห็นว่า กรมทางหลวงชนบทควรประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับโครงข่ายของทางหลวงชนบท ในการจัดท�ำแผนการอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัย
ในการเดินทางของประชาชน รวมถึงประสานกับต�ำรวจในการอ�ำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด
เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้รับความสะดวกสบาย ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่พื้นที่ชุมชนต่าง ๆ อีกทางหนึ่งด้วย

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ได้มอบหมายให้สำ� นักอ�ำนวยความปลอดภัยส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี) และส�ำนักงาน

ทางหลวงชนบทที่ ๑๘ (สุพรรณบุรี) รับทราบข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
๑.๒.๑.๒ มาตรการการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๒
จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่า พื้นที่จังหวัดเขตตรวจราชการที่ ๒ เป็นพื้นที่ที่มี
รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์วิ่งให้บริการเป็นจ�ำนวนมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่เขตปริมณฑล และอยู่ใกล้กับท่าเรือและสถานี
ขนส่งสินค้า ซึ่งที่ผ่านมาได้รับรายงานว่ามีการเกิดอุบัติเหตุและตู้คอนเทนเนอร์หลุดหล่นจากรถบรรทุกหัวลาก จนเกิด
การตั้งค�ำถามจากสื่อมวลชนและประชาชนถึงมาตรการในการควบคุมก�ำกับดูแลให้รถบรรทุกมีการล็อกตู้คอนเทนเนอร์
ให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง ซึ่งในเรื่องนี้เห็นว่า เป็นหน้าที่หลักของกรมการขนส่งทางบกที่จะต้องก�ำกับดูแลให้มี
การล็อกตู้คอนเทนเนอร์ให้ถูกต้องและปลอดภัย จึงขอให้กรมการขนส่งทางบกจัดให้มีการตรวจสอบควบคุมให้มี
การล็อกตู้คอนเทนเนอร์ให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง และให้มีการตั้งด่านเพื่อตรวจสอบการล็อกตู้คอนเทนเนอร์ระหว่าง
การเดินทาง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางต่อไปด้วย
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กรมการขนส่งทางบก

รายงานว่า ได้ออกประกาศเรื่องก�ำหนดคุณลักษณะ สมรรถนะและการติดตั้งอุปกรณ์ส�ำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า

ส�ำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้หน่วยงานน�ำมาเป็นแนวทางการปฏิบัติในการตรวจ
รถบรรทุกสินค้า โดยจัดผู้ตรวจการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของรถและผู้ขับรถ
ขนส่งสินค้าที่มีรถบรรทุกสินค้า เข้า - ออกพื้นที่เพื่อขนส่งสินค้า กรณีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ตรวจสอบอุปกรณ์
ส�ำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า หรือทวิสล็อก (Twist Lock) ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความมั่นคงแข็งแรง
ตลอดระยะเวลาที่ท�ำการขนส่งเพื่อป้องกันอุบัติเหตุตู้คอนเทนเนอร์หล่นจากตัวรถบนถนนสายหลัก - สายรอง
หากตรวจพบอุปกรณ์ช�ำรุด ผู้ประกอบการขนส่งต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๓๖ ประกอบมาตรา ๑๓๑ ไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง ต้องระวางโทษปรับ
สูงสุดไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ส่วนผู้ขับรถไม่ล็อกตู้คอนเทนเนอร์ ต้องรับผิดตามมาตรา ๗๑ ประกอบมาตรา ๑๔๘
รถที่ใช้ในการขนส่งมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง และมีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามที่ก�ำหนดฯ ต้องระวางโทษปรับ
สูงสุด ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๑.๒.๑.๓ ระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๒
๑) ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติตั้งจุดตรวจวัดควันด�ำ ส�ำหรับ
รถโดยสารและรถบรรทุกที่อยู่ในก�ำกับของกรมการขนส่งทางบก ตามกฎหมายด้านการขนส่งต่อเนื่องทุกวันตั้งแต่
ช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม ๒๕๖๒ นั้น เรื่องดังกล่าวนี้ถือเป็นการด�ำเนินการที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทย ซึ่งในเรื่องนี้เห็นว่า ภายหลังสิ้นสุดมาตรการในช่วงเดือนมีนาคมแล้ว
กรมการขนส่งทางบกควรพิจารณาจัดให้การสุ่มตรวจวัดควันด�ำในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแสดงให้เห็น
ถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทของกรมการขนส่งทางบก ที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อย่างไรก็ดี ในการ
ด�ำเนินการนี้ กรมการขนส่งทางบกควรจะมีการพิจารณาถึงแนวทางวิธกี ารปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าที่ เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของความปลอดภัยจากการถูกท�ำร้ายโดยพนักงานขับรถและความปลอดภัยต่อสุขภาพของ
เจ้าหน้าที่ โดยขอให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานตรวจวัดควันด�ำ และแนวทางการประสาน
งานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ต�ำรวจ ให้เข้าร่วมปฏิบัติงานร่วมกัน จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกัน เช่น
หน้ากากอนามัยชนิดที่สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เพียงพอ รวมไปถึงภายหลัง
การปฏิบัติงานควรสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาสุขภาพจากการท�ำงาน
เป็นขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ต่อไปด้วย

กรมการขนส่งทางบก

รายงานว่า ได้บูรณาการร่วมกับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และส�ำนักงานขนส่งจังหวัด ด�ำเนินการตรวจวัด

ควันด�ำของรถบรรทุกที่เข้าออกสถานีขนส่งสินค้า และสุ่มตรวจการด�ำเนินการของสถานตรวจสภาพรถควบคู่กับ
การติ ด ตามงานของสถานตรวจสภาพรถเอกชนอย่ า งใกล้ ชิ ด ผ่ า นศู น ย์ ค วบคุ ม ระบบตรวจสภาพรถ (VICC)
นอกจากนี้ผู้ตรวจการได้ตั้งจุดตรวจสอบบนทางหลวงสายหลัก - สายรอง และสถานีขนส่งผู้โดยสารในเขตพื้นที่
รับผิดชอบอย่างเข้มงวด หากพบรถมีค่าควันด�ำเกินเกณฑ์มาตรฐานจะด�ำเนินการเปรียบเทียบปรับขั้นสูงสุดทุกราย
และแจ้งระงับใช้รถชั่วคราว (พ่น “ห้ามใช้”) ให้น�ำรถไปแก้ไขก่อนน�ำกลับมาวิ่งให้บริการทุกคัน ทั้งนี้ กองตรวจ
การขนส่งทางบก ได้จัดเตรียมเครื่องมือในการตรวจวัดควันด�ำ และอุปกรณ์หน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ตรวจการ
สวมใส่เพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กและยังจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปีกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
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๒) ด้วยปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับจุดจอดรถตู้โดยสารในพื้นที่รับผิดชอบของกรมทางหลวง
บริเวณศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต ซึง่ บริเวณดังกล่าว บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด ให้บริการแก่ผปู้ ระกอบการรถตูร้ ว่ มบริการ
โดยกรมทางหลวงอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นการชั่วคราว โดยมีเงื่อนไขว่า ไม่สามารถด�ำเนินการประกอบธุรกิจใด ๆ
ในเชิงพาณิชย์ได้ เนื่องจากข้อจ�ำกัดจากกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินที่ได้เวนคืนมาเพื่อกิจการของกรมทางหลวง ท�ำให้เมื่อมี
การให้บริการนั้น ประชาชนบางส่วนจะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่สามารถ
ขายสินค้าต่าง ๆ โดยเฉพาะน�้ำดื่มและอาหารได้ โดยส�ำนักกฎหมายของกรมทางหลวงได้ชี้แจงว่า เป็นข้อจ�ำกัด
ของกฎหมาย ไม่สามารถจะพิจารณายกเว้นได้ เนือ่ งจากอาจท�ำให้เกิดการด�ำเนินการทีข่ ดั ต่อกฎหมายและกรมทางหลวง
อาจถูกร้องเรียนได้ ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และทุกฝ่ายเห็นใจประชาชนที่มาใช้บริการ จึงได้หารือ
ร่วมกันเพื่อก�ำหนดแนวทางให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) ในระยะสัน้ ให้กรมการขนส่งทางบก และ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด ร่วมกันประสานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางการบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น โดยอาจ
พิจารณาใช้สถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อจัดสถานที่
ขายอาหารและเครื่องดื่มที่มีขนาดเล็ก หรือแผงค้าที่สามารถเคลื่อนย้ายเก็บสถานที่ได้
สะดวก เพื่อให้บริการแก่ประชาชนเป็นการชั่วคราว ก็จะสามารถอ�ำนวยความสะดวก
ในการให้บริการแก่ประชาชนได้เบื้องต้นไปพลางก่อน
(๒) ในระยะยาว ขอให้กรมการขนส่งทางบก และ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ร่วมกันพิจารณา
แนวทางการย้ายสถานทีจ่ ดุ จอดรถโดยสารในบริเวณดังกล่าว ไปยังสถานทีอ่ นื่ ในบริเวณ
ใกล้เคียงที่มีความเหมาะสม และสามารถประกอบกิจการทางธุรกิจ เพื่อให้บริการ
ประชาชนได้อย่างสะดวกและเหมาะสมต่อไป

กรมการขนส่งทางบก

รายงานว่า ในระยะสั้น ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีได้ประสานเชิญผู้แทนบริษัท ขนส่ง จ� ำกัด เทศบาล

นครรั ง สิต ต�ำรวจ แขวงทางหลวงปทุมธานี ประชุมหารือเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓๐
กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยที่ประชุมเห็นว่า พื้นที่โดยรอบของจุดจอดรถตู้ดังกล่าวเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบ
ของแขวงทางหลวงปทุมธานีเทศบาลนครรังสิตไม่สามารถอนุญาตให้จ�ำหน่ายอาหารและน�้ำดื่มในบริเวณรอบ ๆ
จุดจอดรถตู้ได้ ดังนั้น บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ต้องพิจารณาหาแนวทางอื่นเพื่อแก้ไขต่อไป ในระยะยาวส� ำนักงาน
ขนส่งจังหวัดปทุมธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า ในปี ๒๕๖๔ สถานีรถไฟฟ้ารังสิตจะเปิดใช้งาน และปัจจุบันยังไม่มี
การออกแบบการเชือ่ มต่อการเดินทางของผูใ้ ช้รถไฟฟ้าไปยังจุดต่อรถประจ�ำทาง ซึง่ หากไม่มกี ารเชือ่ มต่อการเดินทาง
ที่ดี ผู้โดยสารอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น หากมีการย้ายจุดจอดรถตู้รังสิตไปอยู่บริเวณใกล้เคียง
สถานีรถไฟฟ้า จะเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางที่ดีได้

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

รายงานว่า ทางส�ำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี ได้นัดประชุมร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด และ เทศบาลนคร

รังสิต เพื่อแก้ปัญหาในแนวทางจัดท�ำสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร น�้ำ ส�ำหรับผู้ที่มาใช้บริการในสถานที่จุดจอดรังสิต
เป็นการชั่วคราว ซึ่งที่ประชุมลงความเห็นว่าไม่สามารถด�ำเนินการได้ ส�ำหรับแนวทางการพิจารณาย้ายสถานที่
จุดจอดรถโดยสาร ในปัจจุบันจุดจอดดังกล่าวเป็นสถานที่เหมาะสม บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด มีความจ�ำเป็นต้องใช้
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สถานที่ดังกล่าวอยู่ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินรถได้ทุกภาค ท�ำให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก ทั้งนี้
ตามมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก�ำหนดให้รถหมวด ๓ จ�ำนวน ๙ เส้นทาง มีต้นทางอยู่ที่รังสิต
ซึ่งอยู่ในความดูแลของ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด จึงยังคงมีความจ�ำเป็นต้องใช้สถานที่ดังกล่าวต่อไป และยังไม่มีที่ใด
เหมาะสม

๑.๒.๒ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานการคมนาคมและการขนส่งทางน�ำ้
ในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ ๒
๑) พืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ ๒ นัน้ เป็นพืน้ ทีท่ มี่ แี ม่นำ�้ สายหลักคือ แม่นำ�้ เจ้าพระยา ซึง่ ไหลผ่านพืน้ ที่
หลายจังหวัดก่อนออกสู่อ่าวไทย ท�ำให้พื้นที่นี้มีการสัญจรทางน�้ำทั้งที่เป็นไปเพื่อการขนส่งสินค้าและเพื่อการเดินทาง
ของประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจ�ำนวนมาก ในเรื่องนี้เห็นว่า กรมเจ้าท่าจะต้องให้ความส�ำคัญใน ๒ เรื่อง คือ
การดูแลรักษาความปลอดภัยในบริเวณท่าเรือและความปลอดภัยของเรือโดยสารของประชาชน โดยในเรื่องนี้ขอให้
มีการจัดท�ำคู่มือการตรวจสอบความปลอดภัย และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้มงวดกวดขันในการตรวจสอบและดูแลรักษา
ความปลอดภัยของท่าเรือและเรือโดยสารให้เป็นไปตามมาตรฐาน และอีกประการหนึ่งคือ กรมเจ้าท่าควรจัดให้มีคู่มือ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านอุบัติเหตุทางน�้ำ และจัดให้มีการฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยและให้การช่วยเหลืออุบัติเหตุทางน�้ำ
อยู่เสมอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่า มีความพร้อมและมีความรู้ความสามารถในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะท�ำให้การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลส�ำเร็จ
ในการปฏิบัติงานด้วย

กรมเจ้าท่า

รายงานว่า ได้ให้ความส�ำคัญต่อความปลอดภัยในบริเวณท่าเรือและความปลอดภัยของเรือโดยสารที่ให้บริการ

ประชาชนโดยได้ด�ำเนินการจัดท�ำคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยเป็นการจัดท�ำเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าการเดินทางของ
ประชาชนและนักท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้ว
(๒) เอกสารข้อมูลการฝึกซ้อมการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยทางน�ำ้ เพือ่ แจกให้แก่พนักงานขนส่งและพนักงานประจ�ำ
ท่าเทียบเรือที่เข้ารับการฝึกซ้อม คือ การปฏิบัติเมื่อมีผู้โดยสารตกน�้ำ และมีเรือโดยสารก�ำลังเดินเรือเข้าออกบริเวณ
ท่าเทียบเรือ หลักการช่วยเหลือคนจมน�้ำด้วยวิธี “ตะโกน โยน ยื่น” วิธีการช่วยเหลือคนจมน�้ำ และข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
๒) เรื่องการยกสถานะศูนย์ฝึกพาณิชยนาวีให้เป็นองค์การมหาชนเพื่อเพิ่มศักยภาพและอิสระในการ
บริหารจัดการองค์การนัน้ เป็นเรือ่ งทีเ่ ป็นการด�ำเนินการตามนโยบาย ซึง่ กรมเจ้าท่าได้รบั นโยบายมาปฏิบตั ิ และอยูร่ ะหว่าง
ด�ำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายก�ำหนด อย่างไรก็ดี ในเรื่องนี้เห็นว่า กรมเจ้าท่าควรต้องพิจารณาถึงสภาพปัญหา
ที่แท้จริงขององค์การควบคู่ไปกับการด�ำเนินการยกสถานะองค์การ เนื่องจากบทบาท และพันธกิจของศูนย์ฝึก
พาณิชยนาวีนนั้ คือ การผลิตบุคลากรเพือ่ สนับสนุนกิจการพาณิชยนาวีของประเทศ ดังนัน้ แล้ว การจะสามารถด�ำเนินงาน
ตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น กรมเจ้าท่าจะต้องมีข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น ข้อมูลจ�ำนวน
เรือไทย ข้อมูลความต้องการบุคลากรด้านพาณิชยนาวีของไทย ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจประเมินมาตรฐานการก�ำกับ

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
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ดูแลด้านการขนส่งทางน�้ำซึ่งประเทศไทยก�ำลังจะถูกตรวจสอบจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ เพื่อที่จะสามารถ
ก�ำหนดแผนการด�ำเนินงาน แผนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการได้อย่าง
แท้จริง ซึ่งจะเห็นได้ว่า การที่ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวีเป็นส่วนหนึ่งของกรมเจ้าท่านั้น จะสามารถใช้เป็นข้อได้เปรียบ
ในการด�ำเนินงานขององค์การได้อย่างไร และหากจะยกสถานะต่อไป จะต้องก�ำหนดยุทธศาสตร์องค์การอย่างไร เพื่อให้
สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นสถาบันการศึกษาด้านพาณิชยนาวีอันดับหนึ่งของประเทศไทยได้ต่อไป

กรมเจ้าท่า

รายงานว่า ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีได้พิจารณาถึงสภาพปัญหาและข้อจ�ำกัดของการเป็นส่วนราชการของศูนย์ฝึก

พาณิชย์นาวีในปัจจุบนั ท�ำให้การบริหารและการด�ำเนินงานสถาบันการศึกษาไม่คล่องตัว ไม่มอี สิ ระ ขาดความยืดหยุน่
และขาดบรรยากาศของความเป็นสถาบันการศึกษารวมถึงไม่สามารถแข่งขัน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุม
ทุกสาขาที่ขาดแคลนได้อย่างยั่งยืน ส่งผลกระทบต่อการบริการจัดการด้านอัตราก�ำลังและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับชาติของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตามข้อก�ำหนดด้านคุณวุฒิ
ของผูส้ อนทีก่ ำ� หนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ซึง่ เป็นปัญหาทีไ่ ม่สามารถแก้ไขได้มาอย่างยาวนาน
ส่งผลต่อการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวีในปัจจุบันและในอนาคต จึงเป็นการสมควรที่ต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบองค์กรให้ความยืดหยุน่ ในการบริหารจัดการซึง่ จะส่งผลดีตอ่ ความสามารถในการแข่งขันอย่างยัง่ ยืนเพือ่ พัฒนา
บุคลากรให้ครอบคลุมทุกสาขาที่ขาดแคลน การสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การรับการสนับสนุนจากหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ และทิศทางการพัฒนาประเทศ
ในอนาคต ตลอดจนสามารถตอบสนองนโยบายในการขับเคลื่อนธุรกิจด้านพาณิชยนาวีของชาติสู่การปฏิบัติ และ
มุ่งสู่การพัฒนาพาณิชยนาวีไทยตามนโยบายพาณิชยนาวีไทย ๔.๐
ทีก่ ล่าวมาข้างต้น จึงเป็นเหตุผลในการจัดตัง้ สถาบันพาณิชยนาวีไทย (องค์การมหาชน) ขึน้ เพือ่ เป็นสถาบันหลัก
ในการผลิตบุคลากรและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี และโลจิสติกส์ทั้งในระดับปริญญาตรี และหลักสูตรฝึกอบรม
ระยะสั้นให้กับคนประจ�ำเรือ มีวัตถุประสงค์หลักที่ส�ำคัญ คือ การให้การศึกษา บริการวิชาการ การฝึกอบรม ท�ำการสอน
ท�ำการวิจัยและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้านการเดินเรือ การต่อเรือเครื่องกลเรือ
ออฟชอร์พาณิชยนาวีโลจิสติกส์ทางทะเลและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการวิจัย บริการวิชาการ และการผลิตบุคลากร
ด้านพาณิชยนาวีและ นักเดินเรือระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงานสากล นอกจากนี้การจัดตั้ง
องค์กรใหม่ ยังเป็นการแก้ไขปัญหาในการจัดการศึกษาของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่เป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้อย่าง
ยั่งยืน ได้แก่
(๑) ปัญหาอัตราการส�ำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรการเดินเรือและหลักสูตรเครื่องกลเรือ ที่มีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี
(๒) ความไม่สมดุลระหว่าง Demand และ Supply ของบุคลากรด้านพาณิชยนาวีของประเทศไทย
(๓) ปัญหาจ�ำนวนและคุณสมบัติอาจารย์ประจ�ำ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(๔) ปัญหาขาดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและผลงานทางวิชาการเผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ
(๕) ปัญหาความมั่นคงในธุรกิจพาณิชยนาวีของชาติ ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีสถาบันการศึกษาด้านพาณิชยนาวีของรัฐ
ที่มีความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์และอื่น ๆ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานของอนุสัญญา STCW
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ทั้งนี้ในปัจจุบันการด�ำเนินการขอจัดตั้งศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเป็นองค์การมหาชนอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา
ของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมส�ำหรับประกอบการจัดตั้งองค์การมหาชน
ซึง่ กรมเจ้าท่าได้ตดิ ตาม และพิจารณาการด�ำเนินงานจัดท�ำข้อมูลเพิม่ เติมจากศูนย์ฝกึ พาณิชย์นาวีในประเด็นทีส่ ำ� นักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการขอให้ดำ� เนินการเพิม่ เติม ก่อนน�ำส่งให้กระทรวงคมนาคม และส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาตามล�ำดับต่อไป

๑.๒.๓ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานการคมนาคมและการขนส่งทางราง
ในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ ๒
ตามที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้าหลายเส้นทาง
เพื่อยกระดับการคมนาคมขนส่งของกรุงเทพและปริมณฑลให้เปลี่ยนรูปแบบสู่การขนส่งทางรางแก้ไขปัญหาการจราจร
และมุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืนนั้น ประเด็นส�ำคัญของการพัฒนาระบบการคมนาคมดังกล่าว คือ การเชื่อมโยงระบบการ
คมนาคม เพื่อให้เกิดการสนับสนุนกันของระบบการขนส่งสาธารณะแต่ละรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ รถไฟฟ้าและ
รถโดยสารประจ�ำทางทีจ่ ะต้องมีการออกแบบให้รถโดยสารประจ�ำทางสามารถท�ำหน้าทีเ่ ชือ่ มโยงระหว่างแหล่งทีพ่ กั อาศัย
และน� ำ ส่ ง ประชาชนเข้ า สู ่ บ ริ ก ารของระบบรถไฟฟ้ า ได้ อ ย่ า งสะดวก ดั ง นั้ น จึ ง ขอให้ ก ารรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชน
แห่งประเทศไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ร่วมกันประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการขนส่ง
ทางบก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อร่วมกันก�ำหนดแนวทางการพัฒนาระบบการขนส่งมวลชนในพื้นที่
ในลักษณะเชื่อมโยงกันมากกว่า ๑ จังหวัด เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระบบ
การขนส่งที่ยั่งยืนต่อไป

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รายงานว่า การด�ำเนินโครงการรถไฟฟ้าในขั้นตอนการศึกษาออกแบบโครงการรถไฟฟ้าของการรถไฟขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศไทย ที่ผ่านมาได้ค�ำนึงถึงการพัฒนาระบบการขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างระบบ
รถไฟฟ้ากับระบบขนส่งมวลชนอื่นเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้บริการ เช่น การพัฒนาพื้นที่
เชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ออกแบบ
ให้มกี ารพัฒนาสิง่ อ�ำนวยความสะดวกเพือ่ เชือ่ มต่อการเดินทางประกอบด้วย อาคารท่าเรือโดยสาร จุดจอดรถโดยสาร
สาธารณะ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง ซึ่งเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จบริเวณดังกล่าวจะ
เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างระบบรถไฟฟ้ากับการขนส่งรูปแบบอื่น เช่น รถไฟฟ้า รถโดยสารสาธารณะ และเรือโดยสาร
สาธารณะ โดยคาดว่าจะสามารถประกวดราคาเพื่อหาผู้รับจ้างก่อสร้างได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

รายงานความคืบหน้าในการด�ำเนินงาน ดังนี้

(๑) กรณี เ ส้ น ทางรถไฟฟ้ า ที่ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก ารแล้ ว องค์ ก ารขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพจะจั ด เดิ น รถเชื่ อ มต่ อ
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกับขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่นทั้ง ล้อ ราง เรือ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง เช่น รถไฟฟ้าสายสีม่วง จะมีรถโดยสารประจ�ำทางเชื่อมต่อตลอดแนวเส้นทางจนสุดปลายทางยกเว้น
สถานีท่าเรือพระนั่งเกล้า เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงท่าเรือพระนั่งเกล้า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
จึงยังไม่เข้าจอดที่สถานีพระนั่งเกล้า แต่จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้า
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ขนส่งมวลชนกับขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่น ซึ่งมีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุม ที่ประชุม
มีความเห็นว่า ถึงแม้นสถานีรถไฟฟ้าท่าเรือพระนั่งเกล้าจะยังไม่เสร็จ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพควรจะจัด
รถโดยสารประจ�ำทางวิ่งผ่าน ซึ่งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจะใช้รถโดยสารสาย ๑๙๑ เคหะคลองจั่น กระทรวงพาณิชย์ โดยให้กลับรถใต้สะพานพระนั่งเกล้า ซึ่งจะทดลองให้รถโดยสารประจ�ำทางผ่านบริเวณดังกล่าว
เป็นเวลา ๓ เดือน และรายงานผลจ�ำนวนผู้ใช้บริการให้คณะกรรมการดังกล่าวทราบ ขณะนี้อยู่ระหว่างด�ำเนินการ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปักป้ายหยุดรถโดยสารประจ�ำทาง
(๒) กรณีเส้นทางรถไฟฟ้าที่ก�ำลังจะเปิด หรือจะเปิดในปี ๒๕๖๓ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีแผนการ
จัดรถโดยสารประจ�ำทางไปเชื่อมต่อแต่ละสถานี
(๓) กรณีเส้นทางรถไฟฟ้าเปิดครบทุกเส้นทางเสร็จสมบูรณ์ กรมการขนส่งทางบกมีแผนปฏิรูปเส้นทาง
โดยน�ำรถโดยสารประจ�ำทางบางเส้นทางมาเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ที่จะให้บริการในอนาคต ซึ่งขณะนี้
มอบหมายให้หน่วยงาน สนข. ไปด�ำเนินการรวบรวมบูรณาการแผนงานที่เกี่ยวข้อง

๑.๓ เขตตรวจราชการที่ ๓

๑.๓.๑ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก
ในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ ๓

๑.๓.๑.๑ มาตรการอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๓
๑) จากการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า
๑.๑) แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒ ได้ด�ำเนินโครงการการจัดระเบียบการจราจร
เพือ่ ป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุจากการขับขีย่ อ้ นศร และเปลีย่ นช่องทางจราจรในระยะกระชัน้ ชิด บริเวณทางหลวงหมายเลข
๓๔๒๒ กม.๑๔+๔๓๗ โดยได้มีการจัดประชุมเสนอรูปแบบการด�ำเนินการ และรับฟังความเห็นจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ต�ำรวจ และผู้น�ำชุมชน เพื่อท�ำความเข้าใจและหาแนวทางด�ำเนินการร่วมกัน ทั้งนี้ ได้มีการเสนอจัดระเบียบ
จราจรโดยการสร้างเกาะกลางแบบยก (Raised Median) จากเดิมที่เป็นเกาะกลางแบบเกาะสี (Flush and Painted
Median) แต่มีประชาชนคัดค้าน จึงได้ปรับมาใช้วิธีการติดตั้ง Barrier Median ชั่วคราวทดแทน เพื่อก�ำหนดทิศทาง
การจราจรไม่ให้มีการขับรถย้อนศร หรือเปลี่ยนช่องทางจราจรในระยะกระชั้นชิด ซึ่งส่งผลให้มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
น้อยลงจากเดิม นอกจากนี้ ได้มโี ครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการอีก ๒ โครงการ ได้แก่ บริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๔๒๒
กม.๑๗+๕๔๗ (คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒) และทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๒ ตอน วังขอน - บ่อพลอย
ระหว่าง กม.๑+๗๑๖ - กม.๓+๓๓๐ แยกหน้าโรงโม่หนิ (คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมิถนุ ายน ๒๕๖๒) ทัง้ นี้ จากการด�ำเนินการ
ดังกล่าว จึงขอชมเชยแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒ ในการให้ความส�ำคัญกับเรื่องความปลอดภัยทางถนนตามนโยบาย
ของกระทรวงคมนาคม อย่างไรก็ตาม ในการจัดระเบียบพฤติกรรมการขับขี่ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งอาจมีบางราย
ที่ไม่เห็นด้วย เนื่องจากต้องขับขี่ในระยะทางที่ไกลขึ้น และไม่ได้รับความสะดวก จึงขอให้แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒
สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในจุดเสี่ยงนั้น ๆ เพื่อให้ทราบความจ�ำเป็นในการ
จัดระเบียบการจราจรดังกล่าว และให้พจิ ารณาด�ำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยอาจเริม่ จากการด�ำเนินการในลักษณะ
ชั่วคราว เช่น การใช้ Barrier กั้น ก่อนที่จะก่อสร้างเป็นโครงสร้างถาวร เพื่อลดความรู้สึกในการได้รับผลกระทบของ
ประชาชนในพื้นที่จากการจัดระเบียบจราจรดังกล่าว
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กรมทางหลวง

รายงานว่า แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒ ด�ำเนินการจัดระเบียบการจราจร เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

จากการขับขี่ย้อนศร การเปลี่ยนช่องจราจรระยะกระชั้นชิด และการกลับรถตัดหน้ากะทันหันในช่วงทางขึ้นลงเนิน
โดยก่อนเริ่มด�ำเนินการได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต�ำรวจ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้ประกอบการโรงโม่หินในพื้นที่เพื่อสรุปแนวทางด�ำเนินการเป็นมติที่ประชุมร่วมกันโดยเลือกใช้การติดตั้ง
Barrier Median ชัว่ คราว ติดตัง้ ป้ายจราจร ติดไฟกะพริบเตือนทางแยก เมือ่ ติดตัง้ แล้วเสร็จแขวงทางหลวงสุพรรณบุรี
ที่ ๒ จะท�ำการเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุให้ครอบคลุมช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๔ เพื่อสรุป
ข้อมูลผลการด�ำเนินการแจ้งให้ทกุ ส่วนทีเ่ กีย่ วข้องร่วมรับรูร้ บั ทราบข้อมูลเพือ่ มีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการและตระหนัก
ถึงความส�ำคัญในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่อน�ำไปสู่การด�ำเนินการในรูปแบบถาวรในระยะถัดไป
ปัจจุบันด�ำเนินการแล้ว จ�ำนวน ๒ แห่ง คือ
(๑) ทางหลวงหมายเลข ๓๔๒๒ ตอน ลาดบัวหลวง - สองพี่น้อง ที่ กม.๑๔+๔๓๗ (โค้งสะพานดอนยายมิ)
(๒) ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๒ ตอน วังขอน - บ่อพลอย ระหว่าง กม.๑+๗๑๖ - กม.๓+๓๓๐ (แยกหน้าโรงโม่หนิ )
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจ�ำปี ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) จากส�ำนักอ�ำนวย
ความปลอดภัยให้ด�ำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด�ำเนินการตามสัญญาคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๑ รายการ คือ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๒๒ ตอน ลาดบัวหลวง - สองพี่น้อง
ระหว่าง กม.๑๗+๒๐๐ - กม.๑๗+๖๔๐
๑.๒) จากการลงพื้ น ที่ ต รวจติ ด ตามงานแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง จุ ด เสี่ ย งและบริ เ วณอั น ตราย
บนทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน สาลี - สุพรรณบุรี ที่ กม. ๕๖+๐๐๐ - กม.๕๗+๘๐๐ ของแขวงทางหลวงสุพรรณบุรี
ที่ ๑ ซึง่ เป็นการด�ำเนินการตามความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน ในสายทาง MLIT โดยบริเวณดังกล่าว มีประชาชน
ทีส่ ญ
ั จรไปมาระหว่างชุมชนองครักษ์ และชุมชนตะค่า ประกอบกับเป็นจุดตัดทางแยกร่วมกับทางหลวงชนบท สพ. ๓๐๓๙
ท�ำให้มีการขับขี่รถตัดกระแสทางหลัก การขับขี่ย้อนศร ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง แขวงทางหลวงฯ จึงได้ด�ำเนินการ
ก่อสร้างเพิ่มทางคู่ขนานใหม่ เพื่อให้ประชาชนสามารถไปกลับรถใต้สะพานบางยี่หนได้อย่างสะดวก และปลอดภัย
ในกรณีต้องการขับขี่รถข้ามฝั่งถนนดังกล่าว รวมทั้งอยู่ระหว่างการจัดท�ำบันได และสะพานข้ามร่องกลางถนนส�ำหรับ
คนข้ามในขนาดความกว้างที่รถจักรยานยนต์ไม่สามารถผ่านได้ เพื่อให้สามารถใช้เดินข้ามฝั่งถนนตามข้อเรียกร้อง
ของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ในการด�ำเนินการดังกล่าว เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการ
ข้ามถนนดังกล่าว เนื่องจากเป็นบริเวณเชิงสะพานและยังเป็นจุดที่มีการขับรถด้วยความเร็ว จึงขอให้แขวงทางหลวง
สุพรรณบุรีที่ ๑ พิจารณาจัดท�ำป้ายเตือนเพื่อให้รถ ชะลอความเร็ว หรือการตีเส้น optical speed bar เพื่อควบคุม
ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงขณะสัญจรผ่านบริเวณจุดทางข้ามดังกล่าว เป็นต้น

กรมทางหลวง

รายงานว่า แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑ ด�ำเนินการตรวจสอบงานแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย

บนทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน สาลี - สุพรรณบุรี ที่ กม.๕๖+๐๐๐ - กม.๕๗+๘๐๐ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการขอ
จัดสรรงบประมาณเพื่อด�ำเนินการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมทั้งตีเส้น optical speed bar เพื่อให้รถชะลอความเร็ว
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๑.๓) ถนนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท
มีการให้ความส�ำคัญเรื่องการบ�ำรุงรักษาสภาพเส้นทาง สภาพภูมิทัศน์เกาะกลางถนนที่เป็นระเบียบสวยงาม รวมทั้ง
การใช้พื้นที่เขตทางและการควบคุมเรื่องการติดป้ายข้างทาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอชมเชยการด�ำเนินการ
ดังกล่าว นับว่าเป็นตัวอย่างในการด�ำเนินการที่ดี และขอให้รักษาระดับมาตรฐานในการดูแลสภาพสายทาง และเขตทาง
ให้เป็นระเบียบอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยขอให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทาง
ในการก�ำกับดูแล ไม่ให้มีการรุกล�้ำพื้นที่เขตทางได้

กรมทางหลวง

รายงานว่า แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑ และแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒ บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน

ท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ไม่ให้มีการรุกล�้ำในพื้นที่เขตทาง พร้อมทั้ง ดูแล บ�ำรุงรักษาสภาพเส้นทาง ภูมิทัศน์เกาะกลาง
ถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป
๑.๔) จากการที่ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๘ (สุพรรณบุรี) ได้มีโครงการที่ด�ำเนินการ
ล่าช้ากว่าแผน จ�ำนวน ๒ โครงการ ได้แก่
(๑) โครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สพ.๒๐๐๔ แยกทางหลวง
หมายเลข ๓๓ - บ้านสุด ระยะทาง ๒.๗๖๓ กม. วงเงิน ๑๘.๘๐ ล้านบาท ระยะ
เวลาสัญญา ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๒ - ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ โดยด�ำเนินการได้ผลงาน
ร้อยละ ๐.๔๐ จากแผนงานร้อยละ ๗๖.๗๖ (ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๗๖.๓๖)
(๒) กิจกรรมบ�ำรุงรักษาทางและสะพาน แก้ไขคันทางทรุดตัว สาย สพ.๓๐๘๗
แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๒ - บึ ง บ้ า นโพธิ์ อ� ำ เภอเมื อ งสุ พ รรณบุ รี
จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง ๐.๗๐๘ กม. วงเงิน ๖.๙๘๙ ล้านบาท ระยะเวลา
สั ญ ญา ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๒ - ๒๓ มิ . ย. ๒๕๖๒ โดยด� ำ เนิ น การได้ ผ ลงาน
ร้อยละ ๒๖.๕๓ จากแผนงานร้อยละ ๕๘.๓๙ (ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๓๑.๘๖)
ซึ่งทั้ง ๒ โครงการข้างต้น ได้มีการออกหนังสือแจ้งผู้รับจ้างเร่งรัดงาน และด�ำเนินการ
มาตรการประกาศตัดสิทธิการเสนอราคาตัง้ แต่เดือน เม.ย. ๒๕๖๒ รวมทัง้ ก�ำหนดเชิญผูร้ บั จ้างมาประชุมหารือเพือ่ เร่งรัด
การด�ำเนินการ ให้เป็นไปตามแผน เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๒ อย่างไรก็ตาม ขอให้ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๘
(สุพรรณบุรี) มีการประสานผู้รับจ้างเร่งรัดการด�ำเนินการทั้ง ๒ โครงการข้างต้น อย่างใกล้ชิดเป็นระยะ ๆ ให้เป็นไป
ตามแผนงานหรือแล้วเสร็จตามอายุสัญญาที่ก�ำหนดไว้โดยเร็ว ทั้งนี้ ในกรณีผู้รับจ้างสามารถเร่งรัดงานก่อสร้างได้เป็นไป
ตามแผนแล้วขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาด�ำเนินการตามขั้นตอนของกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการปลดออกจากมาตรการลงโทษต่าง ๆ ต่อไป
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กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ได้ให้ความส�ำคัญกับการจัดซือ้ จัดจ้าง และการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมีการก�ำกับติดตาม

เป็นรายสัปดาห์ และมีการประชุม ประจ�ำเดือนทุก ๆ เดือน และในกรณีที่พบว่าผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างล่าช้า
กว่าแผนเกินกว่า ร้อยละ ๑๐ จะด�ำเนินการเร่งรัดและแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบว่า ผู้รับจ้างจะไม่มีสิทธิ์ในการเสนอราคา
ในการประมูลงานเป็นเวลาครั้งละ ๓๐ วัน จนกว่าผลงานก่อสร้างจะเป็นไปตามแผนงาน ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้
ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๘ (สุพรรณบุรี) พิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
๒) จากการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี พบว่า
๒.๑) โครงการส�ำรวจออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน
คลองอีจาง - หลุมดิน กับทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ (แยกเขางู) ตอน ราชบุรี - แก้มอ้น ด�ำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
การจราจรติดขัดสะสมในช่วงเทศกาล ซึ่งโครงการส�ำรวจออกแบบฯ ด�ำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการออกแบบเป็น
สะพานข้ามทางแยก ทัง้ นี้ กรมทางหลวงมีแผนทีจ่ ะเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนมาด�ำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ
๒๕๖๓ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันรูปแบบของโครงการฯ อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานการส�ำรวจและประเมิน
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมด้านโบราณคดี โบราณสถาน และสถานทีส่ ำ� คัญทางประวัตศิ าสตร์จากคณะกรรมการผูช้ ำ� นาญการ
เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างมีโบราณสถานตั้งอยู่ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการสนับสนุนงบประมาณ
ในการก่ อ สร้ า งโครงการฯ ในปี ง บประมาณ ๒๕๖๓ ขอให้ ก รมทางหลวงด� ำ เนิ น การติ ด ตามการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และให้ได้ผลสรุปโดยเร็วเพื่อเป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดสมบูรณ์ และชัดเจน ส�ำหรับ
ประกอบการขอสนับสนุนงบประมาณได้ต่อไป

กรมทางหลวง

รายงานว่า จะได้ด�ำเนินการติดตามการพิจารณาของคณะกรรมการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อน�ำข้อมูลมา

ประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
๒.๒) โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับปากท่อ สี่แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔
กับทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๓ และทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๖ ที่ กม.๑๒๑+๔๐๐ - กม.๑๒๓+๓๐๐ ระยะทาง
๑.๘๖ กิโลเมตร จากการรายงานทราบว่าบริเวณสี่แยกควบคุมการจราจรด้วยระบบสัญญาณไฟจราจร ลักษณะรถที่วิ่ง
บนทางหลวงหมายเลข ๔ มักจะใช้ความเร็วสูง ประกอบกับกระแสการจราจรบนทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๓ และทางหลวง
หมายเลข ๓๒๐๖ มีปริมาณรถบรรทุกและรถขนาดใหญ่จ�ำนวนมาก ส่งผลต่ออัตราการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูงและ
ส่งผลต่อการจราจรในเส้นทางใกล้เคียง โดยแนวทางการแก้ไขจะด�ำเนินการก่อสร้างเป็นสะพานยกระดับ ๔ ช่องจราจร
(ไป ๒ ช่องจราจร กลับ ๒ ช่องจราจร) ตามแนวทางหลวงหมายเลข ๔ ข้ามจุดแยกกับทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๓
และทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๖ ปัจจุบันมีแผนการด�ำเนินงานร้อยละ ๒๙.๗๘๐ ผลการด�ำเนินงานร้อยละ ๑๘.๑๙๓
ช้ากว่าแผนร้อยละ ๑๑.๕๗๘ เนื่องจากติดปัญหาการรื้อย้ายสาธารณูปโภคเพื่อขยายพื้นที่ในการเข้าด�ำเนินการก่อสร้าง
สะพานและทางคู่ขนาน ในเรื่องนี้เห็นว่าประเด็นการรื้อย้ายสาธารณูปโภคในเขตทางจะพบว่าเป็นปัญหาอยู่บ่อยครั้ง
และสาเหตุส�ำคัญประการหนึ่งมาจากขั้นตอนการด�ำเนินการที่หน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภคต้องได้รับแบบโครงการ
ที่ได้รับการอนุมัติแล้วเสียก่อน จึงสามารถตั้งงบประมาณและแนวทางในการด�ำเนินการรื้อย้ายได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อโครงการก่อสร้างฯ ท�ำให้ล่าช้าออกไป อย่างไรก็ตาม ขอเน้นย�้ำในเรื่องการประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
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ในพื้นที่ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อความราบรื่น
ในการด�ำเนินงานก่อสร้าง และเมื่อมีโครงการที่ต้องด�ำเนินการเกี่ยวกับสาธารณูปโภคใด ๆ นั้น ขอให้กรมทางหลวง
ประสานและให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อที่จะด� ำเนินการในส่วนที่สามารถด� ำเนินการได้
ไปก่อนล่วงหน้า นอกจากนี้ จากการรายงานทราบว่าในการก่อสร้างสะพานในโครงการดังกล่าวจ�ำเป็นต้องท�ำเส้นทาง
เบี่ยงให้แก่ผู้สัญจรสามารถเดินทางได้ รวมถึงจัดพื้นที่ในการน�ำเครื่องจักรเข้าประจ�ำการเพื่อด�ำเนินการก่อสร้าง และ
พบปัญหาว่าระบบระบายน�้ำเดิมในพื้นที่ก่อสร้างไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการระบายน�้ำเท่าที่ควร หากมีฝนตกหนัก
ในขณะที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้างจะท�ำให้เกิดน�้ำท่วมขัง จึงขอให้มีการเร่งรัดวางท่อระบายน�้ำระบบใหม่
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการระบายน�ำ้ ในพืน้ ที่ และป้องกันความเดือดร้อนทีจ่ ะเกิดแก่ประชาชนในพืน้ ที่
ดังนั้น ขอเน้นย�้ำให้กรมทางหลวงก�ำชับผู้รับจ้างให้ด�ำเนินงานก่อสร้างตามแผนงานที่วางไว้ และอยู่บนพื้นฐาน
ความปลอดภัย ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุด รวมถึงต้องประชาสัมพันธ์ ชี้แจงปัญหาแนวทาง
การด�ำเนินงานในช่วงระยะเวลาการก่อสร้างให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ พร้อมทั้ง ติดตั้งป้ายเตือนบอกทิศทางจราจร
พร้อมไฟฟ้าแสงสว่างให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงเวลา
กลางคืน

กรมทางหลวง

รายงานว่า ได้ด�ำเนินการแจ้งหน่วยงานในพื้นที่ ให้ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่

เริ่มต้นโครงการฯ เป็นระยะ ๆ อย่างสม�่ำเสมอ แต่ที่เกิดความล่าช้าเนื่องจากความไม่พร้อมของหน่วยงาน
สาธารณูปโภค ที่ไม่สามารถจัดหางบประมาณที่จะน�ำมาด�ำเนินการรื้อย้ายงานในส่วนที่ติดขัดได้ บางกรณีสามารถ
ท�ำการรื้อย้ายชั่วคราวไปก่อน ท�ำให้โครงการฯ สามารถด�ำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
พร้อมทั้ง ได้ก�ำชับผู้รับจ้างว่าต้องมีความพร้อมในการเข้าท�ำงานและเมื่อเข้าด�ำเนินการแล้วต้อง
ท�ำอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่องให้แล้วเสร็จเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน และผู้ใช้ทางให้มีการตรวจสอบแบบระบายน�้ำ
ระบบใหม่ ปรับปรุง แก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพการระบายน�้ำจริง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการระบายน�้ำ
รวมถึงมีการตรวจสอบการไหลของน�้ำในพื้นที่หากเกิดฝนตก ซึ่งโครงการฯ ได้เตรียมทางระบายน�้ำชั่วคราวไว้
เพื่อไม่ให้เกิดกรณีน�้ำท่วมขังในพื้นที่ก่อสร้างเมื่อเกิดฝนตก ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้ท�ำหนังสือแจ้ง และลงพื้นที่
ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่บริเวณสองข้างทางรับทราบข้อมูลก่อนเข้า
ด�ำเนินการวางระบบระบายน�้ำต่อไป
๒.๓) งานจ้างเหมาท�ำการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๘
ตอน ท่าเพนียด- ทุ่งมะสังข์ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง กม.๐+๑๐๐ - กม.๓+๒๐๐ เป็นการด�ำเนินการปรับปรุง
ทางหลวงที่ผ่านย่านชุมชน โดยการขยายไหล่ทางให้กว้างมากขึ้นจากเดิมด้านละ ๑.๐๐ เมตร เป็น ๑.๕๐ เมตร จากการ
รายงานทราบว่าปัจจุบันผลการด�ำเนินงานแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ และอาจพบว่าผู้ขับขี่มีการใช้ความเร็ว โดยเฉลี่ย
เพิม่ มากขึน้ อย่างไรก็ตาม เพือ่ ความปลอดภัยของผูส้ ญ
ั จรในพืน้ ทีด่ งั กล่าว ขอให้กรมทางหลวงให้ความส�ำคัญเรือ่ งอุปกรณ์
อ�ำนวยความปลอดภัย ทั้งในส่วนของเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนน ป้ายเตือนต่าง ๆ บริเวณริมทางให้มีครบถ้วนและ
ชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย
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กรมทางหลวง

รายงานว่า ได้ตรวจสอบแล้วขอเรียนว่า บริเวณดังกล่าวมีโครงการที่จะด�ำเนินการจ้างเหมาท�ำการปรับปรุง

ทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวง หมายเลข ๓๓๙๘ ตอน ท่าเพนียด - ทุ่งมะสังข์ จังหวัด กาญจนบุรี ระหว่าง
กม.๐+๑๐๐ - กม.๓+๒๐๐ ซึ่งตามรูปแบบการก่อสร้างมีการติดตั้งอุปกรณ์อ�ำนวยความปลอดภัย ทั้งเครื่องหมาย
จราจรบนผิวทาง และป้ายจราจร ครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่ออ�ำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง เนื่องจากบริเวณก่อสร้าง
เป็นรอยต่อระหว่างทางก่อสร้างใหม่กับทางเดิม จึงได้ด�ำเนินการติดตั้งป้ายเตือน “ทางแคบข้างหน้า” จ�ำนวน ๒ ชุด
ที่ กม.๒+๗๙๐ และที่ กม.๓+๐๗๙ ด้านซ้ายทางแล้ว
๒.๔) งานแก้ไขและป้องกันน�ำ้ กัดเซาะ บนทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๙ ตอน ท่าพะเนียด ช่องสะเดา ระหว่าง กม.๓๗+๑๐๐ - กม.๓๗+๔๕๐ ระยะทาง ๓๔๐ เมตร โดยด�ำเนินการก่อสร้างตาข่ายกันหินร่วง
(Rockfall Protection Netting) เพื่อป้องกันหินร่วงบริเวณลาดเหนือคันทางลงมาปิดทับผิวจราจร จากการรายงาน
ทราบว่าปัจจุบันยังไม่ได้เริ่มด�ำเนินงาน เนื่องจากติดปัญหาการเข้าพื้นที่ป่าไม้ โดยกรมทางหลวงได้ด�ำเนินการเสนอเรื่อง
เพื่อขออนุญาตไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระแล้ว และได้รับแจ้งผลความคืบหน้าว่าอยู่ระหว่างรออนุมัติ
การด�ำเนินการจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในเรื่องนี้ ขอให้กรมทางหลวง ติดตามประสานงานในเรื่อง
ผลการขออนุมัติอย่างใกล้ชิดว่าสามารถเริ่มเข้าพื้นที่ได้เมื่อใด เพื่อเร่งด�ำเนินการก่อสร้างฯ และเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้ได้ตามแผนต่อไป

กรมทางหลวง

รายงานว่า เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ สลักพระ ได้แจ้งว่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ได้พจิ ารณาอนุญาต

ให้หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ด�ำเนินโครงการแก้ไขปัญหาและป้องกันน�้ำท่วมทางในทางหลวงหมายเลข
๓๑๙๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ท่าเพนียด - ช่องสะเดา ระหว่าง กม.๓๗+๑๐๐ - กม.๓๗+๔๕๐ แล้ว และ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ แจ้งให้แขวงฯ เข้าด�ำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง และแขวงฯ ได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จ�ำกัด เข้าด�ำเนินการ
ก่อสร้างแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒.๕) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี (มอเตอร์เวย์
สาย ๘๑) มีแผนงานการก่อสร้างผ่านพืน้ ที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี นครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี มีทางแยกต่างระดับ
จ�ำนวน ๘ จุด ระยะทางรวมทัง้ สิน้ ๙๖.๔๑๐ กิโลเมตร ในปัจจุบนั โครงการก่อสร้างฯ ติดปัญหากรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ต้องรอ
การอนุมตั กิ ารขยายกรอบวงเงินเวนคืนจากคณะรัฐมนตรี ประมาณ ๑๔,๐๐๐ ล้านบาท ทัง้ นี้ ในพืน้ ทีข่ องจังหวัดกาญจนบุรี
มีโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ ตอนที่ ๑๘ - ๒๓ ระหว่าง กม.๖๔+๗๐๐ - กม.๙๖+๔๑๐ โดยผลการด�ำเนินการ
ตอนที่ ๑๘ และ ๑๙ ติดปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินอีกเป็นจ�ำนวนมากท�ำให้ผลการด�ำเนินงานมีความคืบหน้าเพียง
ร้อยละ ๐.๐๔๑ และ ๑๘.๕๙๖ ตามล�ำดับ ตอนที่ ๒๐ - ๒๒ สามารถด�ำเนินงานก่อสร้างไปได้เกินร้อยละ ๕๐ แล้ว และ
ตอนที่ ๒๓ การก่อสร้างด�ำเนินการแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ยังติดค่าเวนคืน
ทีด่ นิ อยูป่ ระมาณ ๗๕๐ ล้านบาท ดังนัน้ เห็นว่าหากกรมทางหลวงได้รบั การจัดสรรงบประมาณเพิม่ เติมมาในเบือ้ งต้นแล้ว
ขอให้ กรมทางหลวงพิจ ารณาความเหมาะสมในการจัดสรรค่าเวนคืนจ�ำนวนดังกล่าวส�ำหรับโครงการก่อสร้างฯ

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
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ในตอนที่ ๑๘ - ๒๓ ก่อนในล�ำดับแรก โดยเฉพาะในตอนที่ ๒๐ - ๒๓ ช่วง กม.๗๗+๐๐๐ - กม.๙๖+๔๑๐ (ค่าเวนคืน
ที่ดินประมาณ ๒๘.๗๘ ล้านบาท) หากเร่งด�ำเนินการก่อสร้าง ในตอนดังกล่าวให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ จะสามารถ
เปิดใช้สายทางในช่วงนี้ก่อนเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ประชาชนใช้สัญจรได้ก่อนส่วนหนึ่ง

กรมทางหลวง

รายงานว่า ค่าทดแทนกรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้จ่ายในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจ�ำนวนเงิน ๖๒๕,๒๖๘,๑๑๘.-

บาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่ออนุมัติงบประมาณในการด�ำเนินการจัดกรรมสิทธิ์เพิ่มเติม
๒.๖) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ สายทางเลีย่ งเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
จุดตัดระหว่างทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ ตอน หนองตะแครง - ลูกแก กับทางรถไฟที่ กม.๗๙+๓๔๑ (กม.เดิม) นัน้ จากการ
รายงานทราบว่า ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ มีแผนการด�ำเนินงานร้อยละ ๕๑.๒๘ ผลการด�ำเนินงานร้อยละ ๓๘.๔๖
ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ -๑๒.๘๒ เนือ่ งจากติดปัญหาอยู่ ๒ ประเด็น คือ ๑) การปรับแก้รูปแบบการก่อสร้าง ซึ่งขณะนี้
ด�ำเนินการแล้วเรียบร้อย และ ๒) การอนุญาตให้เข้าพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งต้องด� ำเนินการรื้อย้าย
เครื่องกั้นทางรถไฟอัตโนมัติในบริเวณที่จะด�ำเนินการก่อสร้างออกเสียก่อนในปัจจุบัน กรมทางหลวงอยู่ระหว่างรอ
การประเมินค่ารื้อย้ายเครื่องกั้นจากการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อตั้งงบประมาณในการด�ำเนินการ และกรมทางหลวง
ส่วนกลางได้เร่งรัดติดตามเรื่องดังกล่าวด้วยเช่นกัน ดังนั้น ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งรัดด�ำเนินการประเมิน
ค่ารื้อย้ายเครื่องกั้นและประสานงานกับกรมทางหลวงเพื่อกรมทางหลวงจะสามารถด�ำเนินการตั้งงบประมาณในการ
รื้อย้ายเครื่องกั้นและก่อสร้างได้ตามแผนงานที่วางเอาไว้ต่อไป

กรมทางหลวง

รายงานว่า ได้ด�ำเนินการแก้ไขรูปแบบและแก้ไขสัญญาแล้วเสร็จและได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างด�ำเนินการก่อสร้าง

ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ในส่วนการขออนุญาตเข้าพื้นที่ของ การรถไฟแห่งประเทศไทย และการตั้งงบประมาณ
ในการรื้อย้ายเครื่องกั้นได้เร่งรัดติดตาม เพื่อให้งานก่อสร้างเสร็จตามแผนงานต่อไป

การรถไฟแห่งประเทศไทย

รายงานว่า ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ แจ้งประมาณราคาค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างสะพาน

ข้ามทางรถไฟ บริเวณดังกล่าวให้กรมทางหลวงทราบแล้ว ปัจจุบนั รอการแจ้งยืนยันจากกรมทางหลวงเพือ่ ด�ำเนินการ
จัดท�ำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างกรมทางหลวงกับการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อไป
๒.๗) ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดกาญจนบุรมี ฤี ดูกาลเปิดหีบอ้อยโรงงานน�ำ้ ตาลในช่วงเดือนธันวาคม เมษายน ของทุกปี ซึง่ จะมีการขนส่งอ้อยและมีรถเข้าออกโรงงานเป็นจ�ำนวนมาก ทัง้ นี้ หากมีการด�ำเนินงานซ่อมสร้าง
ถนนในบริเวณใกล้เคียงโรงงานหีบอ้อย นัน้ ผูป้ ระกอบการจะขอความอนุเคราะห์กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท
ให้เลื่อนสัญญาหรือการด�ำเนินงานก่อสร้างออกไปจนกว่าจะพ้นฤดูกาลหีบอ้อยเสียก่อน เช่น งานซ่อมสร้างผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กจ ๔๐๖๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ - บ้านหนองกร่าง อ�ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งจากเดิมสัญญาเริ่มวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ต้องท�ำการขยายสัญญาก่อสร้างเป็นวันที่ ๑
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เมษายน ๒๕๖๒ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้น ในเรื่องดังกล่าวขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท
ค�ำนึงถึงระยะเวลาของฤดูกาล เปิดหีบอ้อยโรงงานน�้ำตาลในการประกอบการพิจารณาวางแผนการด�ำเนินงานท�ำสัญญา
ในการจ้างเหมางานก่อสร้างให้เหมาะสม เพื่อป้องกันการติดปัญหาในพื้นที่จนต้องมีการพิจารณาขยายสัญญาออกไป
จากเดิม เนื่องจากไม่สามารถเข้าพื้นที่ด�ำเนินงานได้ตามช่วงอายุสัญญาที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งส่งผลให้การด�ำเนินโครงการล่าช้า
ออกไปด้วย

กรมทางหลวง

รายงานว่า ได้ก�ำชับหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่ให้เร่งรัดด�ำเนินการพร้อมกับวางแผนการด�ำเนินการในช่วง

ฤดูหีบอ้อย ที่จะเป็นเส้นทางที่มีการขนส่งอ้อยและมีรถเข้าออกโรงงานแล้ว เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในพื้นที่
และเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ทางเกิดความปลอดภัยในการสัญจรต่อไป

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า กรมทางหลวงชนบทได้มอบหมายให้สำ� นักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุร)ี และส�ำนักงานทางหลวง

ชนบทที่ ๑๘ (สุพรรณบุรี) พิจารณาด�ำเนินการตรวจสอบพื้นที่โครงการก่อสร้างและซ่อมบ�ำรุงทางที่มีรถบรรทุกอ้อย
ใช้เข้าสู่โรงงาน เพื่อวางแผนการก่อสร้างและการจราจรขณะก่อสร้างเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสัญญาโครงการ
ต่อไปแล้ว
๑.๓.๑.๒ ระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๓
๑) จากนโยบายของกรมการขนส่งทางบกที่ก�ำหนดให้รถตู้โดยสารประจ�ำทางอายุเกิน ๑๐ ปี
ต้องเปลีย่ นเป็นรถโดยสารขนาดเล็ก (มินบิ สั ) เพือ่ ความปลอดภัยแก่ผโู้ ดยสารและลดปัญหามลพิษทางอากาศจากรถยนต์นนั้
ปัจจุบันผู้ประกอบการได้เริ่มน�ำรถมินิบัสมาเปลี่ยนทดแทนรถตู้โดยสารที่ครบอายุดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี มี ป ริ ม าณผู ้ โ ดยสารในสั ด ส่ ว นที่ ค ่ อ นข้ า งน้ อ ย เมื่ อ เที ย บกั บ จ� ำ นวนที่ นั่ ง ของมิ นิ บั ส ในปั จ จุ บั น
โดยส่วนใหญ่จะมีผู้ใช้บริการในช่วงเช้าและเย็น ท�ำให้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารบางรายยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนรถใหม่
ประกอบกับรถมินิบัสมีราคาค่อนข้างสูง จึงอาจมีการยกเลิกการให้บริการของรถตู้ในบางเส้นทาง เช่น สาย ๙๙๔
ซึ่งจะมีรถตู้โดยสารครบอายุ ๑๐ ปี ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ได้มีการเสนอให้มีการพิจารณาการปรับเปลี่ยน
เส้นทางรถตูเ้ พือ่ มาวิง่ รับผูโ้ ดยสารเพิม่ เติมในจุดส�ำคัญของเส้นทางทีม่ กี ารหยุดวิง่ ในการนี้ จึงขอให้กรมการขนส่งทางบก
และบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ร่วมกันพิจารณาปริมาณความต้องการเดินทางของผู้โดยสารในแต่ละเส้นทาง และช่วงเวลา
เพื่ อ เป็ น แนวทางให้ กั บ ผู ้ ป ระกอบการในการก� ำ หนดเวลาเที่ ย วรถ และความถี่ ใ นการเดิ น รถแต่ ล ะเส้ น ทางให้ มี
ความเหมาะสม รวมทั้งให้จัดท�ำแผนรองรับกรณีที่จะมีการยกเลิกการให้บริการเดินรถตู้โดยสารของผู้ประกอบการไว้
ล่วงหน้า เพื่อลดผลกระทบต่อผู้โดยสาร และหากต้องมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการให้บริการ ขอให้ด�ำเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และไม่ขัดกับสัญญาสัมปทานการให้บริการเดินรถในเส้นทางของผู้ประกอบการ
นอกจากนี้ ขอให้ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีตรวจสอบข้อมูลปริมาณรถตู้โดยสารในพื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่อายุเกิน ๑๐ ปี เปรียบเทียบกับปริมาณรถตู้โดยสารที่ผู้ประกอบการได้มีการแจ้งเปลี่ยนประเภทรถ
จากรถรับจ้างเป็นรถส่วนบุคคล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการก�ำกับดูแลไม่ให้เกิดการน�ำรถดังกล่าวมาวิ่งรับส่งผู้โดยสาร
และให้มปี ระชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนได้รบั ทราบ ข้อมูลเรือ่ งการปรับเปลีย่ นรถในเส้นทางต่าง ๆ ในพืน้ ที่ และตระหนักถึง
ความเสี่ยงจากการใช้บริการรถตู้โดยสารที่ครบอายุ ๑๐ ปี ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุจากความไม่พร้อมของสภาพรถและ
การไม่ได้รับความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุ
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กรมการขนส่งทางบก

รายงานว่า ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประสานกับ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด และผู้ประกอบการรถร่วม

ในการเตรียมความพร้อมน�ำรถมินิบัสทดแทนรถตู้ที่ครบอายุ ๑๐ ปี ในเบื้องต้นคาดว่ามีจ�ำนวนเพียงพอในการ
ให้บริการแก่ผโู้ ดยสาร หากในอนาคตไม่สามารถน�ำรถมินบิ สั ทดแทนได้ทนั ก�ำหนดเวลาหรือไม่เพียงพอจะด�ำเนินการ
จัดให้มีรถในเส้นทางสายอื่นเดินรถหมุนเวียน เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารต่อไป

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

รายงานว่า ได้ดำ� เนินการส�ำรวจปริมาณความต้องการเดินทางของผูโ้ ดยสารในเส้นทาง ๙๙๔ กรุงเทพฯ - อูท่ อง -

ด่านช้าง - บ้านไร่ เดิมมีรถตู้ให้บริการทั้งหมด ๒๗ คัน และรถตู้โดยสารครบอายุ ๑๐ ปี จะมีการยกเลิก
การให้บริการทั้งหมดมี ๒๒ คัน คงเหลือรถตู้ให้บริการผู้โดยสาร ๕ คัน กรณีดังกล่าว บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ได้หารือ
กับผูป้ ระกอบการรถตูโ้ ดยสารและทางผูป้ ระกอบการได้หาแหล่งเงินทุนทีส่ ามารถทยอยน�ำรถมินบิ สั มาออกให้บริการ
ได้อีกจ�ำนวน ๑๙ คัน ประมาณเดือน ต.ค. ๒๕๖๒ ดังนั้น ผลกระทบที่จะเกิดในเส้นทางดังกล่าวไม่มี ในส่วน
ของแผนการรองรับในเส้นทางอื่น ๆ สถานีเดินรถสุพรรณบุรีและกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างส�ำรวจเส้นทาง
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับการให้บริการเดินรถ
๒) จากการรายงานของส�ำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีเกี่ยวกับโครงการศึกษาวิธีการประเมินและ
ยกระดับคุณภาพจักรยานยนต์ดดั แปลงด้วยการเสริมพ่วงข้าง (จังหวัดราชบุร)ี เห็นว่าเป็นนวัตกรรมทีด่ ี หากมีการพัฒนา
มาตรฐานจนกระทั่งมีความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับในอนาคต ในกรณีนี้กรมการขนส่งทางบกควรมีการพิจารณาศึกษา
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการอนุญาตให้สามารถจดทะเบียนยานพาหนะได้ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานดังกล่าว
ควรได้รับการตรวจสอบและรับรองตั้งแต่ระดับโรงงานประกอบรถ วิศวกรประจ�ำโรงงาน รวมถึงมีรายการ (Checklist)
ว่าต้องผ่านเรือ่ งใดบ้างจึงจะได้รบั การรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัย เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัย
ทั้งตัวผู้ขับขี่และผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนด้วย

กรมการขนส่งทางบก

รายงานว่า ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรรี ว่ มกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ลงพื้นที่ในเขต อ�ำเภอเมืองราชบุรี เพื่อพิจารณาจัดกลุ่มตัวอย่างส�ำรวจปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ
ที่ด�ำเนินธุรกิจดัดแปลงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจังหวัดราชบุรี เพื่อพัฒนาเป็นรถต้นแบบที่มีมาตรฐานเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกก�ำหนดสามารถด�ำเนินการทางทะเบียนได้ และมีความปลอดภัยส�ำหรับการน�ำรถ
ไปใช้งาน และได้เสนอโครงการดังกล่าวเพือ่ ของบประมาณจากกองทุนเพือ่ ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)
แต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากโครงการดังกล่าวอาจไปซ�้ำซ้อนกับโครงการยกระดับมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยยานยนต์ (รถจักรยานยนต์) ของส�ำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก
๓) จากการรายงานของส�ำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีทราบว่า โดยส่วนใหญ่รถโดยสารสาธารณะที่
ให้บริการในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเป็นรถโดยสารหมวด ๑ ซึ่งจะให้บริการเดินรถในเวลาเช้าและเย็นที่มีนักเรียนหรือ
ประชาชนเดินทางไปและกลับจากโรงเรียนและสถานที่ท�ำงาน โดยในช่วงกลางวันจะหยุดบริการเดินรถเนื่องจากไม่ค่อย
มีผโู้ ดยสารมาใช้บริการ อีกทัง้ ประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดราชบุรมี กั จะใช้รถส่วนตัวในการเดินทาง ท�ำให้ผลประกอบการ
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ในการเดินรถไม่อาจน�ำมาพัฒนาและบ�ำรุงรักษารถโดยสารได้ ดังนั้น หากส�ำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีพิจารณาแล้ว
เห็นว่า มีความต้องการและพร้อมทีจ่ ะสามารถพัฒนาระบบการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะในพืน้ ทีจ่ งั หวัดราชบุรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรจะมีบทบาทส�ำคัญทีเ่ ข้ามาช่วยผลักดันและสนับสนุนในการบริหารจัดการเรือ่ งรถโดยสาร
ดังกล่าว เนื่องจาก เห็นว่าพื้นที่จังหวัดราชบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งทั้งในตัวเมือง และในอ�ำเภอต่าง ๆ แต่ยังไม่มี
รถโดยสารสาธารณะที่ให้บริการเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวโดยตรง ท�ำให้ไม่สะดวกส�ำหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้ใช้รถส่วนตัว
ดังนั้น ขอให้ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีพิจารณาแนวทางการพัฒนารถโดยสารสาธารณะโดยอาจประสานงาน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการหาแนวทางร่วมกันเพื่อให้เกิดการเดินทางที่สะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็น
การด�ำเนินการเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับรถไฟทางคู่ที่ก�ำลังด�ำเนินการก่อสร้างอยู่อีกด้านหนึ่งด้วย

กรมการขนส่งทางบก

รายงานว่า มีรถโดยสารสาธารณะประจ�ำทางหมวด ๑ และหมวด ๔ เชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ

เช่น สายที่ ๑๗๓๓ ราชบุรี - วัดประสาทสิทธิ์ สายที่ ๑๗๓๔ ราชบุรี - โพธาราม - วัดประสาทสิทธิ์ เชื่อมต่อ
อ�ำเภอเมืองราชบุรี ไปยัง อ�ำเภอด�ำเนินสะดวก และสายที่ ๑๗๓๑ ราชบุรี - โป่งกระทิงบน สายที่ ๘๑๖๑ ราชบุรี โรงเรียนสินแร่สยาม เชื่อมต่อ อ�ำเภอเมืองราชบุรี ไปยัง อ�ำเภอสวนผึ้ง เป็นต้น แต่เนื่องจากมีผู้โดยสารใช้บริการน้อย
ผู้ประกอบการขนส่งประสบภาวะขาดทุน และจ�ำเป็นต้องลดจ�ำนวนเที่ยวการเดินรถให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจ ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ ช่วยสนับสนุนงบประมาณ
ในการพัฒนารถโดยสารสาธารณะ ให้มจี ำ� นวนเทีย่ ววิง่ มากขึน้ ในเส้นทางทีม่ แี หล่งท่องเทีย่ วส�ำคัญ ๆ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแจ้งว่าไม่มีนโยบายสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว
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๑.๓.๒ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานการคมนาคมและการขนส่งทางน�ำ้
ในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ ๓
๑) การด�ำเนินการขุดลอกและบ�ำรุงรักษาร่องน�้ำภายในประเทศที่แม่น�้ำท่าจีน อ�ำเภอสองพี่น้อง
ถึง อ�ำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จ�ำนวน ๗ จุด วงเงิน ๒๔.๔ ล้านบาท ก�ำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ มิถุนายน
๒๕๖๒ ปัจจุบันมีผลการด�ำเนินงานร้อยละ ๔๙.๓๗ (ช้ากว่าแผนร้อยละ ๓๕.๙๓) ซึ่งกรมเจ้าท่าได้รายงานเพิ่มเติมว่า
พืน้ ทีด่ งั กล่าวเป็นพืน้ ทีท่ ไี่ ม่ได้มกี ารขุดลอกเป็นระยะเวลานาน ท�ำให้สภาพของดินทีข่ ดุ ลอกขึน้ มาเป็นลักษณะตะกอนเลน
ซึง่ ต้องใช้ระยะเวลาในการปล่อยให้ดนิ แห้งเพือ่ ท�ำเป็นคันดินตามความต้องการของประชาชนในพืน้ ที่ ประกอบกับต้องมี
ขั้นตอนในเรื่องการวัดความลึกของร่องน�้ำโดยเครื่องหยั่งน�้ำ (Echo Sounder) จึงจะสามารถนับเป็นความก้าวหน้าของ
โครงการได้ ซึ่งผู้รับเหมาอยู่ระหว่างเร่งด�ำเนินการดังกล่าว ในการนี้ จึงขอให้กรมเจ้าท่าเร่งรัดผู้รับจ้างให้ด�ำเนิน
โครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนโดยเร็ว รวมทัง้ ด�ำเนินการตรวจรับงานให้เป็นไปตามหลักเทคนิควิศวกรรม และเป็นไปตาม
ความลึกและความกว้างที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา โดยเปรียบเทียบก่อนและหลังขุดลอก และให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งจะส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกรมเจ้าท่าต่อไป ทั้งนี้
ในขั้นตอนการหาตัวผู้รับจ้างโครงการขุดลอกของกรมเจ้าท่าในอนาคต ขอให้พิจารณาความพร้อมของผู้รับจ้างทั้งใน
ด้านก�ำลังคน เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งแนวโน้มที่ผู้รับจ้างจะมีการรับงานอื่นควบคู่ในเวลาเดียวกัน ท�ำให้เกิน
ความสามารถของผู้รับจ้างรายนั้น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้การด�ำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้
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รายงานว่า งานจ้างก่อสร้างขุดลอกและบ�ำรุงรักษาร่องน�้ำภายในประเทศที่แม่น�้ำท่าจีน อ�ำเภอสองพี่น้อง

ถึง อ�ำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี วงเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๒๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท ปริมาณวัสดุขุดลอกไม่น้อยกว่า
๖๘๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ระยะทาง ๑๗,๕๕๐ เมตร (๗ จุด) ก�ำหนดแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน
๒๕๖๒ ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด วี.เอส.แม็ชซิ่ง ผู้รับจ้างได้ส่งงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับและเสนอให้รับไว้ใช้ในราชการเรียบร้อยแล้ว การด�ำเนินโครงการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดของสัญญา ส�ำหรับการตรวจรับผลงานของผู้รับจ้างในงานจ้างก่อสร้างขุดลอกและ
บ�ำรุงรักษาร่องน�้ำของกรมเจ้าท่าทุกโครงการ จะใช้ผลการส�ำรวจตามหลักวิชาการทางวิศวกรรมที่เป็นสากล
เพื่อค�ำนวณปริมาณวัสดุก่อนการขุดลอกและหลังการขุดลอกมาเปรียบเทียบกันเพื่อคิดเป็นผลงานขุดลอกและ
ใช้เป็นหลักฐานประกอบในการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญา ส�ำหรับการประกวดราคาจัดซือ้ จัดจ้าง
ของกรมเจ้ า ท่ า ได้ มี ก ารก� ำ หนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู ้ เ ข้ า ร่ ว มเสนอราคาด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคาทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
อย่างเคร่งครัด โดยปัจจุบนั กรมเจ้าท่าได้มกี ารจดทะเบียนผูร้ บั จ้างในการจ้างงานขุดลอกและบ�ำรุงรักษาร่องน�ำ้ ภายใน
ประเทศ/ร่องน�้ำชายฝั่งทะเลแล้ว โดยผู้รับจ้างที่ได้รับการจดทะเบียนในแต่ละชั้นจะต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์
เบือ้ งต้นตามทีก่ ำ� หนดในแต่ละด้าน ๔ ด้าน คือ ด้านฐานะการเงิน ด้านเครือ่ งมือเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ ด้านบุคลากร
และด้านผลงาน เมื่อได้รับการพิจารณาเป็นผู้มีคุณสมบัติในชั้นใดแล้วจึงจะมีคุณสมบัติเข้ายื่นเสนอราคาตาม
ความสามารถในแต่ละชั้น ตามที่ก�ำหนดในประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกฯ ของกรมเจ้าท่า
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๒) เรื่องเขตพื้นที่รับผิดชอบของกรมเจ้าท่าในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากการดูแลแม่น�้ำแควน้อย
แควใหญ่ ล�ำภาชี และแม่กลอง แล้วนั้น ยังมีเขตพื้นที่รับผิดชอบในการควบคุมการจราจรทางน�้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์
และเขื่อนศรีนครินทร์ด้วย โดยมีภารกิจในการดูแลเรื่องความปลอดภัยของแพที่อยู่ในเขื่อนทั้ง ๒ แห่ง จึงขอเน้นย�้ำ
เรื่องการดูแลความปลอดภัยของแพเป็นส�ำคัญ โดยขอให้กรมเจ้าท่าดูแลตรวจสอบความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกมิติ
ทั้งด้านวิศวกรรมความปลอดภัย (การรับน�้ำหนักและรูปแบบของแพ) อุปกรณ์ชูชีพประจ�ำแพ บุคลากรผู้ควบคุมแพ
รวมถึงการสร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการแพโดยสารให้ตระหนักและทราบถึงมาตรการความปลอดภัยดังกล่าว
และด�ำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบที่กรมเจ้าท่าก�ำหนดไว้ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้มาใช้บริการ นอกจากนี้
เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น กรมเจ้าท่าควรพิจารณาให้ผู้ประกอบการแพดูแลเรื่องการท� ำ
ประกันภัยให้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการไว้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการอีกทางหนึ่งด้วย

กรมเจ้าท่า

รายงานผลการด�ำเนินการ ดังนี้

๑) การตรวจตราและปราบปรามผูล้ ะเมิดพระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทยฯ พระราชบัญญัตปิ อ้ งกัน
เรือโดนกันฯ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอ�ำนวยความสะดวก ตรวจตราเพื่อรักษาระเบียบการจราจร
ทางน�้ ำ ในพื้ น ที่ จัง หวัดกาญจนบุรี ส�ำนัก งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรี ซึ่งดูแ ลรับผิดชอบในเขตพื้นที่
จังหวัดกาญจนบุรีได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราปราบปรามผู้ละเมิดพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และพระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๒๒ ตลอดจนการตรวจตราการจราจร
ทางน�้ำ โดยกวดขันดูแล อุปกรณ์ชูชีพประจ�ำแพและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการแพ ให้ปฏิบัติตาม
มาตรการความปลอดภัยที่กรมเจ้าท่าก�ำหนดเป็นประจ�ำทุกเดือน เดือนละประมาณ ๓ - ๔ ครั้ง
๒) การออกหน่วยทะเบียนเคลื่อนที่ ส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรี มีแผนในการออกหน่วยฯ
ปีละ ๒ ครั้ง โดยได้ออกหน่วยฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้บริการเกี่ยวกับ
งานต่าง ๆ เช่น งานทะเบียนเรือ งานสอบประกาศนียบัตร นายท้ายเรือ/ช่างเครื่องเรือพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์
ให้ความรูก้ บั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และจัดเวทีรบั ฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน ณ บริเวณสะพานมอญฝัง่ มอญ
ต�ำบลวังกะ อ�ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
๓) การด�ำเนินการตามประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๒๗/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออก
หนังสือรับรองความปลอดภัยของแพ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
(๑) ในเขตพื้นที่ อ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี ยังมีปัญหาเรื่องหนังสือเอกสารหลักฐานรับรองหรือยินยอม
ให้จอดแพ เนื่องจากที่ดินบนฝั่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ทางที่ดิน ปัจจุบัน จังหวัดกาญจนบุรี ได้ด�ำเนินการจัดที่จอดแพ
เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการแพน�ำแพไปจอดในทีก่ ำ� หนด ซึง่ เป็นหน้าทีด่ นิ ของกรมธนารักษ์ หากเสร็จเรียบร้อยแล้ว ธนารักษ์
จังหวัดกาญจนบุรี จะได้ออกหนังสือรับรองหรือยินยอมให้จอดแพเพื่อมาขอหนังสือรับรองความปลอดภัยของแพ
ต่อส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรีต่อไป
(๒) ในพื้นที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ (ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติเขาแหลม) เจ้าหน้าที่ของส�ำนักงาน
เจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรี ชี้แจงท�ำความเข้าใจผู้ประกอบการแพ ณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม และรับค�ำขอ
ออกหนังสือรับรองความปลอดภัยของแพของผู้ประกอบการแพ จ�ำนวน ๔๑ ราย ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อนุมัติให้ใช้ผังบริเวณที่ก�ำหนดให้จอดแพในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ทั้งหมด ๓ จุด คือ
บริเวณสะพานอุตตมานุสรณ์ (สะพานไม้มอญ) บริเวณจุดชมวิวป้อมปี่ และบริเวณท่าแพ (แก่งกระโตก) ซึ่งทั้ง ๓ จุด
เป็นพื้นที่เหนือเขื่อนวชิราลงกรณ์

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

49

(๓) ในพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์ มีการประชุมจัดระเบียบสังคมชาวเรือชาวแพในพื้นที่ อ�ำเภอศรีสวัสดิ์
เพื่อวางแผนแนวทางก�ำกับการดูแล ธุรกิจแพ ในเขื่อนศรีนครินทร์ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ และ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๖๒ โดยเป็นการบูรณาการท�ำงานร่วมกันกับอ�ำเภอศรีสวัสดิแ์ ละหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ มีเจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักงาน
เจ้ า ท่ า ภู มิ ภ าคสาขากาญจนบุ รี เ ป็ น วิ ท ยากร บรรยายเรื่ อ งความปลอดภั ย ของแพและประกาศกรมเจ้ า ท่ า
ที่ ๒๒๗/๒๕๕๙ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองความปลอดภัยของแพ ในส่วนของ
หนังสือยินยอมให้จอดแพ ทางจังหวัดกาญจนบุรีมีหนังสือถึงกรมป่าไม้ เพื่อสอบถามว่าอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของกรมป่าไม้หรือไม่ หากเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จึงจะให้ทางกรมป่าไม้ยินยอมให้จอดแพ เพื่อมา
ด�ำเนินการขอหนังสือรับรองความปลอดภัยของแพต่อกรมเจ้าท่าต่อไป
๔) ด้านความปลอดภัยทางน�้ำ (เกี่ยวกับการรับน�้ำหนักและรูปแบบของแพ อุปกรณ์ชูชีพประจ�ำแพ
บุ ค ลากรผู ้ ค วบคุ ม แพ และการท� ำ ประกั น ภั ย ให้ แ ก่ ผู ้ เ ข้ า มาใช้ บ ริ ก าร และอื่ น ๆ) ส� ำ นั ก งานเจ้ า ท่ า ภู มิ ภ าค
สาขากาญจนบุรีได้ด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดในประกาศกรมเจ้าท่าที่ ๒๒๗/๒๕๕๙ ตามข้อ ๖ - ๘ (เกี่ยวกับ
ลักษณะแพ - การก�ำหนดการทรงตัวและความสามารถในการบรรทุกของแพ - อุปกรณ์ประจ�ำแพเพือ่ ความปลอดภัย)
ข้อ ๑๑ (การใช้แพต้องมีผู้ควบคุมแพโดยสารที่ถือประกาศนียบัตรไม่ต�่ำกว่าผู้ควบคุมเรือที่มิใช่เรือกล) และข้อ ๑๕
(ก�ำหนดให้ผอู้ ำ� นวยการส�ำนักความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม หรือผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเจ้าท่าภูมภิ าคสาขา มีอำ� นาจ
ก� ำ หนดเงื่ อ นไขแนบท้ า ยหนั ง สื อ รั บ รองได้ ต ามความเหมาะสมและตามความจ� ำ เป็ น เพื่ อ ป้ อ งกั น ผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและป้องกันอุบตั เิ หตุทางน�ำ้ ทัง้ นี้ ต้องก�ำหนดเงือ่ นไขให้ผปู้ ระกอบการ
แพจัดให้มีการท�ำประกันภัยตามจ�ำนวนคนที่อนุญาตใช้แพ)

๑.๓.๓ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานการคมนาคมและการขนส่งทางราง
ในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ ๓
กรณี การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีพื้นที่ในกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณ
โดยรอบสถานีรถไฟสุพรรณบุรี ประมาณ ๓๐๐ ไร่ ซึ่งปัจจุบันได้มีประชาชนใช้พื้นที่ดังกล่าวในการท�ำการเกษตรริมราง
โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้บริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบการให้เช่าที่ดิน และคิดอัตราค่าเช่าต่อปี ในอัตรา
๐.๘๐ บาทต่อตารางเมตร นั้น ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางการบริหารจัดการที่ดีระดับหนึ่ง แต่ทราบว่าในพื้นที่อื่น ๆ
อาจมี ป ั ญ หาบุก รุก หรือมีก รณีพิพาท หรือยังไม่ได้ท�ำสัญญาที่ชัดเจน รวมทั้งปัญหาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ เป็ น ต้ น
ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการด�ำเนินการของการรถไฟแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยมีแนวทาง
ในการบริหารพืน้ ทีอ่ ย่างเป็นระบบเพือ่ ไม่ให้เสียผลประโยชน์ของรัฐ โดยให้มกี ารส�ำรวจพืน้ ทีข่ องการรถไฟแห่งประเทศไทย
ที่มีการบุกรุก ให้มาด�ำเนินการท�ำสัญญาเช่าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งให้ระบุข้อก�ำหนดกับประชาชน
ที่ใช้พื้นที่ดังกล่าว ว่าเป็นการให้เช่าในลักษณะชั่วคราว ดังนั้น หากการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องมีการขอคืนพื้นที่
เพื่อด�ำเนินกิจการ/โครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทย เช่น การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ การพัฒนาระบบราง
ทางผู้เช่าจะต้องยินยอมออกจากพื้นที่โดยมิให้มีการเรียกร้องการชดเชยหรือร้องเรียนใด ๆ นอกจากนี้ ขอให้ตรวจสอบ
เขตพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามแนวเส้นทางรถไฟอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่
ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมด้วย
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การรถไฟแห่งประเทศไทย

รายงานว่า จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ใ ช้ ประโยชน์ ในพื้น ที่ จ� ำ นวน ๑๗ ราย ที่มี สัญญาเช่า อย่ างเป็น

ลายลักษณ์อักษร และได้ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อก�ำหนดกับประชาชนที่ใช้พื้นที่ดังกล่าวว่าเป็นการเช่าในลักษณะ
ชัว่ คราว หาก การรถไฟแห่งประเทศไทย ต้องการขอคืนพืน้ ทีเ่ พือ่ ด�ำเนินการ/โครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ก็ยินยอมออกจากพื้นที่โดยไม่มีการเรียกร้องการชดเชยหรือร้องเรียนใด ๆ และได้มีการตรวจสอบเขตพื้นที่ของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย ตามแนวเส้นทางรถไฟตลอดหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ของการรถไฟ
แห่งประเทศไทยอย่างสม�่ำเสมอ

๑.๓.๔ ปัญหาข้อร้องเรียนในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ ๓
๑) จากการตรวจราชการได้รับทราบว่าเกิดกรณีรถตู้โดยสารในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เส้นทาง
รถตูส้ าย ๘๘ กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี - อูท่ อง วิง่ ให้บริการไม่ถงึ ปลายทางของเส้นทางทีก่ ำ� หนด โดยมีการถ่ายให้ผโู้ ดยสาร
ไปต่อรถตู้โดยสารคันอื่นที่เป็นต้นทางอีกเส้นทางหนึ่ง เพื่อวิ่งรับส่งไปยังปลายทางแทนซึ่งส่งผลให้เกิดความไม่สะดวก
ในการใช้บริการ และ ไม่ทราบว่าจะร้องเรียนผ่านช่องทางใด นั้น ในเรื่องนี้ ขอให้ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีมีการ
ตรวจสอบและเน้นย�้ำกับผู้ประกอบการรถตู้โดยสารให้วิ่งรับส่งผู้โดยสารไปยังปลายทางที่ก� ำหนดไว้ไม่ให้มีการวิ่งตัด
เส้นทาง และให้รถตู้โดยสารทุกคันติดป้ายประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการให้บริการรถสาธารณะ
(๑๕๘๔) เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้แจ้งปัญหา ข้อร้องเรียน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการรถตู้
โดยสารต่อไป

กรมการขนส่งทางบก

รายงานว่า ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสหรือ

ร้องเรียนกรณีพบการกระท�ำความผิดของรถโดยสารสาธารณะ ด้วยการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ
สายด่วน ๑๕๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะ ทั้งเรื่องบริการและด้าน
ความปลอดภั ย มี ก ารติ ด ประกาศหมายเลขสายด่ ว น ๑๕๘๔ ในรถตู ้ โ ดยสารสาธารณะทุ ก คน นอกจากนี้
ยั ง ได้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ผ ่ า นหลายช่ อ งทาง เช่ น มี ป ้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ห น้ า ส� ำ นั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี
ป้ายประชาสัมพันธ์ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน DLT GPS เป็นต้น ซึ่งผลการด� ำเนินงาน
ที่ผ่านมาสามารถแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จได้ภายในเวลาที่ก�ำหนด

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

51

๒) เรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ในพื้นที่อ�ำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
ช่วงนครปฐม - หนองปลาไหล ส่วนที่ ๑ ที่ด�ำเนินการบริเวณวัดดอนตูม อ�ำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มีข้อร้องเรียน
จากประชาชนในพื้นที่ ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาแก้ไขแบบการสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟขนาด ๓.๐๐ x
๒.๕๐ เมตร เป็น ๔.๐๐ x ๒.๕๐ เมตร เพือ่ ให้รถยนต์ขนาดเล็ก วิง่ ลอด ผ่านอุโมงค์ได้ และขอให้เพิม่ ความกว้างทางเดินเท้า
ขนาด ๕๐.๐๐ ซม. เป็น ๑.๐๐ เมตร เพื่ออ�ำนวยความสะดวกปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้สามารถใช้
ทางเดินเท้าในการสัญจรได้สะดวก ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้พิจารณาด�ำเนินการแก้ไขแบบตามข้อร้องเรียนแล้ว
อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจ�ำกัดทางกายภาพของพื้นที่ท�ำให้การออกแบบดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของการออกแบบเพื่อให้
รถจักรยานยนต์ลอดผ่านได้สะดวกเท่านั้น หากเป็นรถยนต์ขนาดเล็กหรือใหญ่กว่านั้นใช้อุโมงค์ดังกล่าว รถจะสัญจร
ผ่านได้ไม่สะดวกส่งผลให้การจราจรชะลอตัวและติดขัด โดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็นที่จะมีผู้สัญจรเป็นจ�ำนวนมาก
เนือ่ งจากมีโรงเรียนหลายแห่งในบริเวณดังกล่าว ซึง่ เมือ่ การก่อสร้างด�ำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นข้อพิจารณาในการบริหาร
จัดการจราจรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ทีว่ า่ ก�ำหนดให้รถประเภทใดสามารถใช้อโุ มงค์ในช่วงเวลาใดได้อย่างไร
ต่อไป ในกรณีที่การรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาแก้ไขแบบหรือการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดตามข้อร้องเรียนของ
ประชาชน โดยที่นอกจากจะค�ำนึงถึงเรื่องความสะดวกในการสัญจรในพื้นที่แล้ว ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยให้
ความส�ำคัญกับเรื่องวิศวกรรมด้านความปลอดภัยเป็นส�ำคัญ รวมถึงประชาสัมพันธ์ท�ำความเข้าใจกับหน่วยงานและ
ประชาชนในพื้นที่ให้ทราบถึงหลักและแนวทางการด�ำเนินการก่อสร้างให้ทั่วถึงและชัดเจนด้วย

การรถไฟแห่งประเทศไทย

รายงานว่า ได้ให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ ตรวจสอบและหาวิธีแก้ไขตามข้อร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งผู้ออกแบบได้

แจ้งผลการพิจารณาโดยได้แก้ไขตามที่ประชาชนและเทศบาลเมืองบ้านโป่งร้องขอมา แต่ผู้ออกแบบไม่แนะน�ำให้
รถยนต์ขนาดเล็กลงไปใช้รว่ มกับรถมอเตอร์ไซค์เกรงจะไม่ปลอดภัย เนือ่ งจากรัศมีวงเลีย้ วช่วงลงอุโมงค์แค่ ๒๐๐ เมตร
ไม่เพียงพอกับรัศมีวงเลี้ยวของรถยนต์ขนาดเล็กที่ก�ำหนด ๔.๓๙ เมตร ตามมาตรฐานการออกแบบ ผู้ออกแบบจึง
ไม่รบั รองหากประชาชนและเทศบาลเมืองบ้านโป่งจะน�ำรถยนต์ขนาดเล็กเข้าไปใช้อโุ มงค์นี้ แต่ถา้ เป็นรถมอเตอร์ไซค์
และรถสามล้อขนาดเล็กรับรองได้ว่ามีความปลอดภัย

๑.๓.๕ การด�ำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ ๓
๑) ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริมการใช้ยางพารา ซึ่งการใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบ
ในการก่อสร้างถนน เป็นอีกหนึ่งแนวทางส�ำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต�่ำในภาคการเกษตร จึงขอให้
กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทให้ความส�ำคัญในการคิดค้นนวัตกรรม และผลักดันให้เกิดการน�ำยางพารา
ไปใช้ในการก่อสร้างถนนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของงานก่อสร้างทาง และงานบูรณะเส้นทางเดิม

กรมทางหลวง

รายงานว่า ได้มีนโยบายการใช้ยางพาราในการด�ำเนินการบ�ำรุงรักษาทางหลวง โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑

มีการใช้ปริมาณยางพาราข้น จ�ำนวนประมาณ ๑,๒๔๐ ตัน และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีการใช้ปริมาณ
ยางพาราข้น จ�ำนวนประมาณ ๑๑,๓๒๘ ตัน ทั้งนี้ ได้ให้ความส�ำคัญในการคิดค้นนวัตกรรมด้านยางพารา เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและผู้ใช้ทางต่อไป
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กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ได้ส่งเสริมการใช้ยางพาราโดยน�ำมาเป็นส่วนผสมในงานก่อสร้าง งานซ่อมบ�ำรุง งานอ�ำนวย

ความปลอดภัย ซึ่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑ ได้ใช้ยางพาราในงานทางไปแล้ว จ�ำ นวน ๓๓,๖๒๐ ตัน
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๑๑,๓๐๐ ตัน และอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยพัฒนาการน�ำยางพารามาใช้ในผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวกับการอ�ำนวย ความปลอดภัยทางถนนเพื่อจะสนับสนุนการใช้ยางพาราในประเทศให้เพิ่มมากขึ้นตามล� ำดับ
ตลอดจนเป็นแนวทางที่จะสามารถต่อยอดน�ำไปปรับใช้ในถนนทางหลวงท้องถิ่นต่อไป ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้
ส�ำนักบ�ำรุงทางพิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
๒) ในการด�ำเนินการปักปันเขตแม่น�้ำท่าจีนของกรมเจ้าท่าในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ตามนโยบาย
ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นั้น ส� ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ได้มีการด� ำเนินการแล้ว
จ�ำนวน ๓ ครัง้ (ครั้งล่าสุดเมื่อปี ๒๕๕๘) โดยมีการใช้เทคโนโลยี GPS มาด�ำเนินการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม ในการ
ด�ำเนินงานในส่วนของส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาต่าง ๆ ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องช่างรังวัด จึงต้อง
มีการประสานงานร่วมกับกรมเจ้าท่าส่วนกลาง (กองส�ำรวจและแผนที่) เพื่อด�ำเนินการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง
หลังจากที่มีการรังวัดและสอบเขตพื้นที่แล้ว จะต้องใช้เจ้าหน้าที่เพื่อด�ำเนินการในขั้นตอนการปักปันเขต และอาจ
ประสบปัญหาเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องมีการจัดสรรอัตราก�ำลังในการส�ำรวจสิ่งล่วงล�้ำล�ำน�้ำตามนโยบาย
ของกรมเจ้าท่าด้วย ทั้งนี้ ได้ก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนินการปักปันเขตฯ โดยจะมีการส�ำรวจหลักหมุดเพื่อพิจารณา
ขอบเขตพื้นที่ล�ำน�้ำ รวมทั้งส�ำรวจแนวเขื่อนริมแม่น�้ำ เพื่อประกอบการรังวัดและสอบเขตที่ดินร่วมกับเจ้าหน้าที่รังวัด
ของกรมทีด่ นิ ก�ำหนดเริม่ ด�ำเนินการในเดือนมิถนุ ายน ๒๕๖๒ ในการนี้ จึงขอให้สำ� นักงานเจ้าท่าภูมภิ าคสาขาสุพรรณบุรี
ด�ำเนินการก�ำหนดแผนงานในการด�ำเนินการปักปันเขตของแม่น�้ำท่าจีนที่ชัดเจน ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี
และชัยนาท ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ พร้อมระบุช่วงเวลาในการด�ำเนินการ ระยะทาง และงบประมาณที่ต้องใช้
ด�ำเนินการ เช่น งบประมาณในการด�ำเนินการรังวัดและสอบเขตทีด่ นิ เพือ่ ให้สามารถด�ำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณ
ได้สอดคล้องกับแผนงานที่ก�ำหนดไว้ และเป็นแนวทางในการพิจารณาสนับสนุนและติดตามผลของหน่วยงานส่วนกลาง
ต่อไป

กรมเจ้าท่า

รายงานผลการด�ำเนินการ ดังนี้

- ส�ำนักงานเจ้าท่าภูมภิ าคสาขาสุพรรณบุรี ได้ดำ� เนินการปักหลักเขตควบคุมทางน�ำ้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสุพรรณบุรี
และจังหวัดชัยนาท ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๘ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ. ๒๕๕๔ บริเวณแม่น�้ำท่าจีน แม่น�้ำน้อย และ
แม่น�้ำเจ้าพระยา จ�ำนวน ๒,๐๐๐ หลัก
- ส�ำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน�้ำ ได้จัดท�ำแผนงานโครงการจ้างเหมาปักหลักเขตควบคุม
ทางน�ำ้ ครอบคลุมแม่นำ�้ สายหลัก ๒๕ ลุม่ น�ำ้ (รวมแม่นำ�้ ท่าจีน) โดยวางเป้าหมายในระยะ ๕ ปีแรก จะด�ำเนินการรังวัด
หรือพิสจู น์สอบสวนแนวเขตทางน�ำ้ ริมทีด่ นิ ระยะทาง ๒,๑๕๐ กม./ปี และปักหลักเขตควบคุมทางน�ำ้ จ�ำนวน ๗๓,๐๐๐
หลัก/ปี งบประมาณปีละ ๓๙๖.๗๕๐ ล้านบาท
- กองส�ำรวจและแผนที่ ได้จัดท�ำโครงการจ้าง ที่ปรึกษาส�ำรวจและจัดท�ำแผนที่และรายละเอียด สิ่งล่วงล�้ำ
ล�ำน�้ำภายในประเทศ และโครงการส�ำรวจถ่ายภาพทางอากาศทุก ๕ ปี เพื่อก�ำกับควบคุมตรวจสอบการกระท�ำ
ความผิดเกี่ยวกับสิ่งล่วงล�้ำล�ำน�้ำในอนาคตโดยด�ำเนินการในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเชื่อมโยง
และมีส่วนสนับสนุนให้โครงการปักหลักเขตควบคุมทางน�้ำด�ำเนินการได้สะดวกและสัมฤทธิ์ผลได้ตามเป้าหมาย

ภาคใต้
๑๑ จังหวัด

เขต ๕
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทย
(๕ จังหวัด)
ชุมพร
พัทลุง
สงขลา
นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี

ชุมพร
ระนอง

สุราษฎร์ธานี
พังงา
กระบี่

ตรัง

เขต ๖
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามัน
(๖ จังหวัด)
กระบี่
ตรัง
พังงา
ภูเก็ต
ระนอง
สตูล

นครศรีธรรมราช

ภูเก็ต

พัทลุง
สตูล

สงขลา

ปัตตานี
ยะลา

ภาคใต้ชายแดน
๓ จังหวัด

นราธิวาส

เขต ๗
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทย
(๓ จังหวัด)
นราธิวาส
ยะลา
ปัตตานี
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ภาคใต้เป็นภูมิภาคหนึ่งของไทย ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ขนาบด้วยอ่าวไทยทางฝั่งตะวันออก และทะเล
อันดามันทางฝั่งตะวันตก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ยาวและแคบคิดเป็นระยะทางประมาณ ๗๕๐ กิโลเมตร ส่วนที่
กว้างทีส่ ดุ ของภาคมีความกว้างประมาณ ๒๒๐ กิโลเมตร จากฝัง่ ตะวันออกของจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีอ่ ำ� เภอปากพนัง
มาถึงฝั่งตะวันตกของจังหวัดพังงา ที่อ�ำเภอท้ายเหมือง ส่วนที่แคบที่สุดคือบริเวณ “คอคอดกระ” ในจังหวัดระนอง
จากฝั่งกระบุรีถึงฝั่งด้านตะวันออกมีความกว้าง ๖๔ กิโลเมตร ประกอบด้วย ๑๔ จังหวัด ได้แก่ ชุมพร นครศรีธรรมราช
พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล นราธิวาส ปัตตานี ยะลา
ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมได้ก�ำหนดการเดินทางไปตรวจราชการตามพื้นที่
เขตตรวจราชการ ดังนี้
๑) เขตตรวจราชการที่ ๕
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ได้แก่ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา
๒) เขตตรวจราชการที่ ๖
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล
๓) เขตตรวจราชการที่ ๗
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา

๒.๑ เขตตรวจราชการที่ ๕

๒.๑.๑ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก
ในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ ๕

๒.๑.๑.๑ มาตรการอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๕
๑) จากการรายงานทราบว่า เส้นทางส่วนใหญ่บนเกาะสมุยจะอยู่ในความรับผิดชอบดูแล
ของส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ (นครศรีธรรมราช) ซึ่งจ�ำเป็นที่จะต้องมีเครื่องจักร ยานพาหนะ และเครื่องมือกล
ประจ�ำการไว้ในพื้นที่ เพื่อคอยสนับสนุนในเรื่องการบูรณะซ่อมแซมสายทางเนื่องจากเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
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โดยส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ จะต้องเสียงบประมาณค่าเช่าเครื่องจักรกลในส่วนนี้ค่อนข้างสูง ท�ำให้ต้องจัดสรร
งบประมาณงบบ�ำรุงปกติในส่วนอื่นเข้ามาชดเชยแทน ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดหา
เครื่องจักร ยานพาหนะ และเครื่องมือกลเข้ามาประจ�ำในพื้นที่เกาะสมุยเป็นการถาวร หรือพิจารณาหาแนวทางอื่น ๆ
โดยอาจขอส่วนลดค่าเช่า หรือยกเว้นค่าเช่าเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากหากมองในแง่ของการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ
และความปลอดภัยภายในพื้นที่เกาะสมุยนั้น แนวทางดังกล่าวจะสามารถช่วยยกระดับความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรรอบเกาะสมุย ซึ่งจะช่วยให้การบูรณะซ่อมแซมสายทางในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
ทันการณ์ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กรมทางหลวง

รายงานว่า กรณีเกิดภัยพิบัติบนเส้นทางของกรมทางหลวงในพื้นที่เกาะสมุย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒

(กาญจนดิษฐ์) จะต้องด�ำเนินการรายงานเพือ่ ของบประมาณงานฉุกเฉิน น�ำไปแก้ไขปัญหาโดยการด�ำเนินการเองหรือ
จ้างเหมาและลดภาระการใช้งบประมาณบ�ำรุงปกติได้ ส่วนในช่วงฤดูมรสุมกรมทางหลวงจะพิจารณาจัดชุดเครือ่ งจักร
เข้าประจ�ำในพื้นที่ เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกและปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที
อนึ่ง กรมทางหลวงจะน�ำเรื่องดังกล่าวเข้าคณะท�ำงานการบริหารเครื่องจักร เพื่อพิจารณาความคุ้มค่า
ตามความเหมาะสมในการจัดเครื่องจักร ยานพาหนะ และเครื่องมือกลเข้าประจ�ำในพื้นที่เกาะสมุยเป็นการถาวร
ต่อไป
๒) จากการลงพืน้ ทีต่ รวจติดตามความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามทางแยก
จุดตัดทางเลีย่ งเมืองสุราษฎร์ธานีกบั ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ (แยกบางใหญ่) และโครงการปรับปรุงทางแยกต่างระดับ
จุดตัดทางเลีย่ งเมืองสุราษฎร์ธานีกบั ทางหลวงหมายเลข ๔๒๐ (แยกบางกุง้ ) พบว่า ระดับของฝาท่อระบายน�ำ้ ริมขอบทาง
มีลกั ษณะต�ำ่ กว่าพืน้ ผิวจราจรเล็กน้อย ซึง่ มีผลท�ำให้ผวิ จราจรมีลกั ษณะมองดูเป็นหลุมถี่ ๆ ไม่เสมอแนวระดับตลอดแนว
สะพาน อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่ลักลอบวิ่งขึ้นสะพาน และ
วิ่งชิดขอบทาง ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาด�ำเนินการปรับแก้ไขระดับของฝาท่อระบายน�้ำให้มีระดับเดียวกันหรือใกล้
เคียงกับผิวจราจรของสะพานอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความสวยงาม และมีความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน
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กรมทางหลวง

รายงานว่า แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน) ได้ด�ำเนินการแก้ไขระดับฝาท่อระบายน�้ำตามข้อสั่งการ

เรียบร้อยแล้ว
๓) จากการเดินทางมีขอ้ สังเกตว่า ต�ำแหน่งสัญญาณไฟจราจรบนทางหลวงหมายเลข ๔๐๑
ตั้งแต่อ�ำเภอท่าศาลา ไปยังอ�ำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น มีระยะค่อนข้างถี่ตลอดเส้นทาง
และพบว่าในบางจุดการบริหารจัดการไฟสัญญาณจราจรไม่สอดคล้องกับสภาพการจราจร ณ เวลานั้น ซึ่งท�ำให้เกิดการ
จราจรติดขัดและไม่คล่องตัวเท่าที่ควร ขอให้หน่วยงานกรมทางหลวงในพื้นที่พิจารณาวางแผนการบริหารจัดการ
ไฟสัญญาณจราจรในช่วงดังกล่าวให้เกิดความคล่องตัว ปลอดภัย และสอดคล้องกับสภาพการจราจรในเส้นทางมากยิง่ ขึน้

กรมทางหลวง

รายงานว่า แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑ ได้ด�ำเนินการปรับระยะเวลาของสัญญาณไฟให้สอดคล้องกับ

สภาพการจราจร และได้ประสานงานกับสถานีต�ำรวจภูธรอ�ำเภอท่าศาลา จัดเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยด�ำเนินการบริหาร
สัญญาณไฟจราจรในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน หรือในกรณีที่มีการจราจรหนาแน่นแล้ว
๔) จากการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงจุดอันตรายบนทางหลวงหมายเลข ๔๑ อ�ำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า เส้นทางเข้า-ออกสนามกีฬาฯ และโรงพยาบาลทุ่งสงเป็นจุดเสี่ยงที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
บ่อยครั้ง (สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๙ ครั้ง มีผู้เสียชีวิตจ�ำนวน ๒ คน และจ�ำนวน
ผู้บาดเจ็บจ�ำนวน ๗ คน) เนื่องจากทางเข้า - ออกดังกล่าวมีต�ำแหน่งตรงกับจุดกลับรถบนทางหลวงหมายเลข ๔๑
และมีปริมาณการจราจรประมาณ ๒๒,๗๗๐ คันต่อวัน ซึ่งแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ ได้เสนอของบประมาณ
โครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ (จุดเสี่ยง) และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๔๑
ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน ถ�้ำพรรณนา - ทุ่งสง ระหว่าง กม.๒๘๙+๖๗๐ - กม.๒๙๑+๑๗๐ ระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตร
ประมาณ ๕๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นการน�ำแนวความคิดการประยุกต์ลักษณะทางกายภาพของสายทางมาใช้ให้เกิดประโยชน์
โดยจะมีรูปแบบการด�ำเนินการก่อสร้างเป็นทางลอดใต้สะพานในจุดที่เป็นเนินดิน สามารถประหยัดงบประมาณ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดสรรงบประมาณเข้ามาด�ำเนินการแก้ไขปัญหาปรับปรุง
จุดเสี่ยงจุดอันตรายบนทางหลวงหมายเลข ๔๑ บริเวณเส้นทาง เข้า-ออก สนามกีฬาฯ และโรงพยาบาลทุ่งสง เพื่อให้
การเดินทางของประชาชนเกิดความสะดวกและปลอดภัย ลดจุดตัดของกระแสจราจรบนทางหลวงสายหลัก ลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรมทางหลวง

รายงานว่า แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการปรับปรุงแก้ไข

ปัญหาอุบัติเหตุ (จุดเสี่ยง) และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอน ถ�้ำพรรณนา - ทุ่งสง
ระหว่าง กม.๒๘๙+๖๗๐ - กม.๒๙๑+๑๗๐ ระยะทาง ๑.๕๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๕๐ ล้านบาท ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่าง
ขั้นตอนการส�ำรวจและออกแบบ

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
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๕) จุดกลับรถใต้ถนน บริเวณบ้านช่องเขา ต.ถ�้ำใหญ่ อ�ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
บนทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอน ทุ่งสง - ร่อนพิบูลย์ กม.๓๐๘+๗๓๕ เป็นจุดที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานผ่านระบบ VDO Conference เปิดอุโมงค์ทางลอดจุดกลับรถบ้านช่องเขา เมื่อวันที่ ๑๘
มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ จุดกลับรถดังกล่าวมีลักษณะทางกายภาพเป็นเนินดินสูง ส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๖
จึงได้ดำ� เนินการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดใต้ถนนให้การเดินทางของประชาชนเกิดความปลอดภัยมากยิง่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม
มีชาวบ้านในพื้นที่จ�ำนวนหนึ่งร้องเรียนเกี่ยวกับเสียงรบกวนเมื่อมีรถสัญจรวิ่งผ่านในเส้นทางหลักเหนืออุโมงค์ตรงจุดนี้
โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถเทรลเลอร์ ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากพื้นผิวจราจรอาจมีความต่างระดับเล็กน้อย
หรือมีสภาพไม่ราบเรียบเท่าทีค่ วร ท�ำให้เกิดการสัน่ สะเทือนของกระบะรถบรรทุกดังรบกวนประชาชนทีม่ บี า้ นอยูใ่ กล้กบั
บริเวณอุโมงค์ดังกล่าวจากการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ทราบว่า ถนนในช่วงนี้ยังอยู่ในระยะประกัน
ของผู้รับจ้าง ทั้งนี้ จึงขอให้กรมทางหลวงประสานไปยังผู้รับจ้างให้เข้ามาด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขพื้นผิวจราจร
บนเส้นทางหลวงหมายเลข ๔๑ บริเวณเหนืออุโมงค์ดังกล่าวให้เกิดความเรียบโดยเร็วด้วย

กรมทางหลวง

รายงานว่า แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราช ที่ ๒ (ทุง่ สง) ได้ทำ� หนังสือประสานไปยังผูร้ บั จ้างให้เข้ามาด�ำเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขพื้นผิวจราจรจุดดังกล่าวเป็นการเร่งด่วนแล้ว
๖) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ เป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อไปยังจังหวัดพังงา และ
เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งปัจจุบันทราบว่าผิวจราจรมีความเสียหายหลายช่วง โดยแขวงทางหลวง
สุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน) สามารถด�ำเนินการซ่อมแซมได้เพียงบางส่วน เนื่องจากส่วนใหญ่เสียหายเกินกว่าจะ
ซ่อมแซมด้วยงบประมาณงบบ�ำรุงปกติได้ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน) จึงได้เสนอโครงการก่อสร้างปรับปรุง
ชั้นผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอน ช่องชาลี - ท่าโรงช้าง ระหว่าง กม.๑๐๒+๘๐๐ - กม.๑๒๗+๐๐๐
(ปริมาณการจราจรประมาณ ๒๐,๐๐๐ คันต่อวัน) เพื่อของบประมาณจ�ำนวน ๕๐ ล้านบาท เข้ามาด�ำเนินการปรับปรุง
บูรณะตลอดแนวสายทาง ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดสรรงบประมาณเข้ามาด�ำเนินการบูรณะสายทาง บนทางหลวง
หมายเลข ๔๐๑ ตอน ช่องชาลี - ท่าโรงช้าง ระหว่าง กม.๑๐๒+๘๐๐ - กม.๑๒๗+๐๐๐ ดังกล่าวตามล�ำดับความเหมาะสม
ซึ่งจะสามารถช่วยให้การเดินทางของประชาชนเกิดความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กรมทางหลวง

รายงานว่า แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน) ได้ด�ำเนินการจัดท�ำแผนงานความต้องการเบื้องต้น

โครงการก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง ชั้ น ผิ ว ทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอน ช่ อ งชาลี - ท่ า โรงข้ า ง ระหว่ า ง
กม.๑๐๒+๘๐๐ - กม.๑๒๗+๐๐๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนจัดสรรงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ
๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)
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๗) โครงการก่อสร้างที่ส�ำคัญรอบวงแหวนเมืองสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย ๑) โครงการ
ก่อสร้างสะพานลอยข้ามทางแยกจุดตัดทางเลี่ยงเมืองสุราษฎร์ธานีกับทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ (แยกบางใหญ่) ๒)
โครงการปรับปรุงทางแยกต่างระดับจุดตัดทางเลี่ยงเมืองสุราษฎร์ธานีกับทางหลวงหมายเลข ๔๒๐ (แยกบางกุ้ง)
ซึ่งปัจจุบันโครงการก่อสร้างแยกบางใหญ่ได้เปิดบริการให้รถสามารถสัญจรได้แล้วบางส่วน ซึ่งหากว่าทั้ง ๒ โครงการ
ด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะท�ำให้การจราจรรอบวงแหวนเมืองสุราษฎร์ธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น (ในปี ๒๕๖๑
มีปริมาณการจราจรประมาณ ๓๐,๘๖๑ คันต่อวัน) อย่างไรก็ตาม รถที่สัญจรรอบวงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี
ส่วนใหญ่จะเกิดการสะสมและติดขัด อยู่บริเวณแยกท่ากูบและแยกตาปาน เนื่องจากแยกดังกล่าวเป็นแยกไฟสัญญาณ
จราจร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน) จึงได้มีแผนที่จะด�ำเนินการโครงการปรับปรุงทางแยก โดยการ
สร้างสะพานข้ามทางแยก งบประมาณรวม ๑,๑๐๐ ล้านบาท (แยกท่ากูบ ๗๐๐ ล้านบาท แยกตาปาน ๔๐๐ ล้านบาท)
ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดสรรงบประมาณเข้ามาด� ำเนินการในโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกดังกล่าว
(แยกท่ากูบ ๗๐๐ ล้านบาท แยกตาปาน ๔๐๐ ล้านบาท) เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดสะสมบริเวณทางแยก
และท�ำให้การเดินทางรอบวงแหวนเมืองสุราษฎร์ธานีเชื่อมต่อกันเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้การจราจรเกิดความ
คล่องตัวด้วย

กรมทางหลวง

รายงานว่า ทางแยกดั ง กล่ า วมี แ ผนที่ จ ะก่ อ สร้ า งเป็ น ทางแยกต่ า งระดั บ เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกรวดเร็ ว

ในการจราจรและลดปัญหาอุบัติเหตุบริเวณทางแยก ขณะนี้ส�ำนักส�ำรวจและออกแบบได้ด�ำเนินการอยู่ในขั้นตอน
เสนอขอตั้ ง งบประมาณปี ๒๕๖๓ เพื่ อ ว่ า จ้ า งบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาในการออกแบบรายละเอี ย ด หากแล้ ว เสร็ จ
จะพิจารณาเสนอขอตั้งงบประมาณเพื่อด�ำเนินการก่อสร้างตามขั้นตอนต่อไป
๘) โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔๑ กับทางหลวง
หมายเลข ๔๐๓ (แยกทุ่งสง) สถานะ ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๒ พบว่า มีแผนงานโครงการร้อยละ ๗๐.๐๙๗ ผลงาน
โครงการร้อยละ ๔๓.๐๑๔ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๒๗.๐๘๓ เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวมีฝนตกชุกท�ำให้การก่อสร้าง
เกิดความล่าช้า ขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดและประสานผู้รับจ้างให้ด�ำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่ก�ำหนด
โดยเร็วด้วย

กรมทางหลวง

รายงานว่า โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔๑ กับ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓

(แยกทุ่งสง) เริ่มสัญญาวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ระยะเวลาก่อสร้าง
๑,๐๘๐ วัน ได้รับการขยายอายุสัญญาครั้งที่ ๑ จ�ำนวน ๑๒๐ วัน โดยสิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓
ค่าก่อสร้าง ๙๘๖,๕๔๐,๐๐๐ บาท ผลงานช้ากว่าแผนร้อยละ ๒๗.๐๘๓ และแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราช ที่ ๒
(ทุ่งสง) ได้เร่งรัดผู้รับจ้างให้ด�ำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่ก�ำหนดโดยเร็วด้วยแล้ว
๙) กรณีที่โครงการก่อสร้างมีผลการด�ำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงาน ซึ่งสาเหตุเกิดจากผู้รับ
จ้างขาดความรับผิดชอบ มีการรับงานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐหลายโครงการ จึงส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้า
โครงการก่อสร้างของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ในพื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
ขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ในพื้นที่ดังกล่าวพิจารณาด�ำเนินการตามกฎระเบียบ และข้อก�ำหนดในสัญญา
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ของโครงการก่อสร้างนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด เนื่องจากปัญหาความล่าช้าดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อผลการเบิกจ่าย
งบประมาณและประโยชน์ของประชาชน ซึ่งอาจเกิดข้อร้องเรียนและปัญหาตามมาด้วย

กรมทางหลวง

รายงานว่า ได้ ด� ำ เนิ น การตามกฎระเบี ย บและข้ อ ก� ำ หนดในสั ญ ญาจ้ า งของโครงการก่ อ สร้ า ง เพื่ อ ไม่ ใ ห้

เกิดความล่าช้าต่อการเบิกจ่ายงบประมาณและการร้องเรียน แต่เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรคเรื่องการย้าย
ระบบสาธารณูปโภค การย้ายต้นไม้ และมีฝนตกชุก ท�ำให้เกิดความล่าช้ากว่าแผนงานที่ก�ำหนดไว้ กรมทางหลวง
ได้แจ้งหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมประชุม เร่งรัด ติดตามโดยตลอด ท�ำให้เกิดความคืบหน้าในระดับหนึ่งแล้ว

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ได้ให้ความส�ำคัญกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมีการก�ำกับ

ติดตามเป็นรายสัปดาห์และมีการประชุมประจ�ำเดือนทุก ๆ เดือนและในกรณีที่พบว่าผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง
ล่าช้ากว่าแผนเกินกว่า ร้อยละ ๑๐ จะด�ำเนินการเร่งรัดและแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบว่า ผู้รับจ้างจะไม่มีสิทธิ์ในการ
เสนอราคาในการประมูลงานเป็นเวลาครั้งละ ๓๐ วัน จนกว่าผลงานก่อสร้างจะเป็นไปตามแผนงาน ทั้งนี้
ได้มอบหมายให้ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) พิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
๑๐) จุดเสี่ยงจุดอันตรายในโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนสายแยก กรมทางหลวง
๔๐๓ - ถ.เทวบุรี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งในบริเวณ กม.๖+๓๘๐ เป็นจุดเริ่มต้นโครงการฯ มีลักษณะ
เป็นทางแยกเลียบทางรถไฟ โดยสังเกตพบว่า ในจุดนี้ยังไม่มีป้ายเตือน ไฟฟ้าส่องสว่าง และไม่มีการติดตั้งแผงกั้น
หรือ Barrier ท�ำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของประชาชนผู้สัญจรในเส้นทางนั้นได้ง่าย โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน
ขอให้แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราชด�ำเนินการประสานกับผู้รับจ้างให้เข้ามาด�ำเนินการติดตั้งป้ายเตือนไฟฟ้า
ส่องสว่าง และ Barrier ในจุดดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจท�ำให้เกิดอุบัติเหตุได้

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ได้มอบหมายให้สำ� นักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) พิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะ

ต่อไปแล้ว
๑๑) เสนอของบประมาณบนทางหลวงชนบทหมายเลข นศ ๔๐๙๕ สายแยกทางหลวง
หมายเลข ๔๑๘๖ - บ้านห้วยตง อ�ำเภอนบพิต�ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง ๑๗.๓๐ กิโลเมตร เป็นถนนลูกรัง
และเป็นสายทางทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากพายุปาบึกในช่วงเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ทีผ่ า่ นมา ซึง่ ทราบว่า กรมทางหลวงชนบท
ได้มีการส�ำรวจออกแบบเส้นทางดังกล่าว รวมถึงสะพาน ช่องระบายน�้ำไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ด�ำเนินการก่อสร้างเนื่องจาก
ติดปัญหาพื้นที่อุทยาน เบื้องต้นส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ได้ยื่นแบบการก่อสร้างไปยัง
ส� ำ นั ก งานทรั พ ยากรน�้ ำ แห่ ง ชาติ เพื่ อ ขออนุ ญ าตเข้ า มาด� ำ เนิ น การก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง อาคารระบายน�้ ำ ในจุ ด ที่ มี
ความเสียหาย และมีผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในพื้นที่เป็นอันดับแรก ในกรณีที่ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำ
แห่งชาติอนุญาตเข้าพื้นที่แล้วนั้น ขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาจัดสรรงบประมาณเข้ามาด�ำเนินการปรับปรุง
ช่องระบายน�้ำในสายทาง นศ ๔๐๙๕ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๔๑๘๖ - บ้านห้วยตง โดยให้พิจารณาด�ำเนินการ
ในจุดที่เกิดความเสียหายบ่อยครั้งหรือจุดที่เกิดปัญหาเป็นประจ�ำทุกปีในช่วงฤดูน�้ำหลากเป็นส�ำคัญ
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กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ได้ปรับปรุงถนนลูกรังเดิมให้สามารถใช้การได้ดีในระดับหนึ่งเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชนแล้ว แต่เนื่องจากพื้นที่ด�ำเนินการอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่คุณภาพลุ่มน�้ำชั้น ๑ เอ และ ๒
ซึ่งจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการตามข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้รับอนุญาตใช้พื้นที่กับกรมป่าไม้ ทั้งนี้
ได้มอบหมายให้ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) รับทราบข้อเสนอแนะ และประสานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อขอทราบความเห็นและแนวทางปฏิบัติในการใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในการก่อสร้างถนน
ช่วงดังกล่าว

๒.๑.๑.๒ ระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๕
๑) เรือ่ งการเชือ่ มต่อรถโดยสารสาธารณะระหว่างท่าอากาศยานและสถานทีส่ ำ� คัญภายในตัวเมือง
ถือเป็นการให้บริการทีช่ ว่ ยอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผใู้ ช้บริการท่าอากาศยานให้มคี วามสะดวกมากยิง่ ขึน้ ซึง่ การให้บริการ
รถโดยสารสาธารณะของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช นั้น ทราบว่ามี ๒ เส้นทาง ได้แก่ สายที่ ๗ ท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช - แยกเบญจมราชูทิศ - สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครศรีธรรมราช และสายที่ ๘ ท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช - บ้านท่าแพ - แยกนาหลวง ซึ่งปัจจุบันทั้ง ๒ เส้นทางยังไม่ได้รับความนิยมจากประชาชนผู้ใช้บริการ
เท่าที่ควร ขอให้ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และส�ำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ด�ำเนินการหาแนวทาง
ในการเพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่เชื่อมโยงท่าอากาศยานฯ ทั้ง ๒ เส้นทาง
ดังกล่าวให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน เพื่อส่งเสริมให้มีจ�ำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถโดยสารขนส่งสาธารณะเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความคับคั่งของการจราจรในพื้นที่ด้วย

กรมการขนส่งทางบก

รายงานว่า ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ด�ำเนินการแจ้งให้ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสาร

ประจ�ำทาง สายที่ ๗ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช - แยกเบญจมราชูทิศ - สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
นครศรีธรรมราช และสายที่ ๘ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช - บ้านท่าแพ - แยกนาหลวง เพิ่มช่องทาง
การประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งสื่อทางวิทยุ ป้ายคัทเอาท์ขนาดใหญ่ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม สื่อออนไลน์
ต่าง ๆ หรือการจัดให้มีโปรโมชั่นสะสมตั๋วเดินทางเครื่องบินแลกตั๋วรถโดยสารประจ�ำทาง ในส่วนของทางราชการ
ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

63

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช และสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพือ่ ประชาสัมพันธ์รถโดยสารประจ�ำทางสายดังกล่าว อีกทัง้ ได้มกี ารจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในนามกระทรวงคมนาคม
ภายใต้นโยบาย One Transport ในการจัดงานพลังประชารัฐกระตุน้ เศรษฐกิจจังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างไรก็ตาม
ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้ท�ำการประชาสัมพันธ์การให้บริการรถโดยสารประจ�ำทางสายดังกล่าว
อย่างต่อเนื่องต่อไป

กรมท่าอากาศยาน

รายงานว่า กรณีการเชื่อมต่อรถโดยสารสาธารณะระหว่างท่าอากาศยานและสถานที่ส� ำคัญภายในตัวเมือง

ซึ่ ง ท่ า อากาศยานนครศรี ธ รรมราชได้ ป ระชุ ม หารื อ กั บ ส� ำ นั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชแล้ ว ได้ มี
การประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับรถโดยสารสาธารณะผ่านช่องทางต่าง ๆ ประชาชนเริม่ ให้ความสนใจและได้รบั ผลตอบรับ
การใช้บริการรถสาธารณะเพิ่มมากขึ้น
๒) ทางลาดส�ำหรับผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์เป็นหนึ่งในอารยสถาปัตย์ (Universal Design) คือ
การออกแบบเพื่อให้กับคนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ คนปกติ ผู้พิการ ให้สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งจากการลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยม ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชสาขาอ�ำเภอทุ่งสง สังเกตพบว่า ทางลาดส�ำหรับรถเข็นวีลแชร์
หน้าส�ำนักงานมีระดับความชันค่อนข้างสูงมาก ซึง่ อาจไม่สะดวกต่อการใช้และอาจไม่ปลอดภัยในการเข็นขึน้ ลงเท่าทีค่ วร
ขอให้ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชสาขาอ�ำเภอทุ่งสง พิจารณาด�ำเนินการปรับปรุงทางลาดส�ำหรับรถเข็น
วีลแชร์ให้มีระดับความชันอยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วย

กรมการขนส่งทางบก

รายงานว่า ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาอ�ำเภอทุ่งสง ได้ด�ำเนินการประสานไปยังส�ำนักงาน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อด�ำเนินการตรวจสอบทางลาดส�ำหรับรถเข็นวีลแชร์ เพื่อจะได้
ปรับปรุงให้มีระดับความชันอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อไป
๓) โครงการภาพถ่ายผู้โดยสารซื้อตั๋วโดยสารได้รับส่วนลด ๑๐% เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
เพิม่ แรงจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้บริการของรถโดยสารสาธารณะของบริษทั ขนส่ง จ�ำกัด มากยิง่ ขึน้ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด
ทั่วประเทศจึงได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมโครงการภาพถ่ายผู้โดยสารซื้อตั๋วโดยสารได้รับส่วนลด ๑๐% เพื่อเป็นการ
เชิญชวนและเพิ่มปริมาณผู้ใช้บริการให้มากยิ่งขึ้น ขอให้ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ภายในพื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี
และนครศรีธรรมราช จัดท�ำข้อมูลพร้อมทั้งเก็บสถิติจ�ำนวนผู้โดยสารเพื่อเปรียบเทียบผลการด�ำเนินการระหว่างก่อน
และหลัง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการต่อไป

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

รายงานว่า ได้จัดท�ำโครงการภาพถ่ายผู้โดยสารซื้อตั๋วโดยสารได้รับส่วนลด ๑๐% เพื่อเป็นการส่งเสริมและ

เพิ่มแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้บริการของรถโดยสารสาธารณะของ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด มากยิ่งขึ้น และได้จัดท�ำ
ข้อมูลสถิติจ�ำนวนผู้โดยสารเพื่อไว้เปรียบเทียบผลการด�ำเนินการระหว่างก่อนและหลังด�ำเนินการแล้ว
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๒.๑.๒ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานการคมนาคมและการขนส่งทางน�ำ้
ในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ ๕
๑) จากการรับทราบปัญหาของส�ำนักงานเจ้าท่าภูมภิ าคสาขาสุราษฎร์ธานีและสาขานครศรีธรรมราช
รวมทัง้ สาขาอืน่ ๆ ในส่วนภูมภิ าค ทราบว่า ส่วนใหญ่มกั จะประสบปัญหาในเรือ่ งการขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบตั งิ าน
ซึ่งในบางภารกิจจ�ำเป็นที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ กฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเด็นการรื้อ
ถอนสิ่งล่วงล�้ำล�ำน�้ำ เป็นต้น ขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาสรรหาบุคลากรในต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารเฝ้าระวังติดตามเรือ
นิติกร และพนักงานการเงิน เข้ามาปฏิบัติงานให้มีจ�ำนวนที่เพียงพอ มีความสอดคล้องและครอบคลุมภารกิจที่ก�ำหนดไว้
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายที่ก�ำหนด
๒) จากการสังเกตการตรวจราชการพบว่า ส�ำนักงานเจ้าท่าภูมภิ าคสาขาสุราษฎร์ธานีมพี นื้ ทีค่ อ่ นข้าง
จ�ำกัด ท�ำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เท่าที่ควร ทั้งนี้บริเวณพื้นที่ด้านหลังของส�ำนักงาน
เจ้าท่าฯ เป็นพื้นที่รกร้าง มีเพียงอาคารไม้ร้างเพียง ๑ หลัง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของกรมปศุสัตว์ และไม่มีการ
ใช้งานแต่อย่างใด ซึ่งส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสุราษฎร์ธานีเห็นว่าหากสามารถเข้าไปใช้พื้นที่ดังกล่าวได้ ก็จะสามารถ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี
ขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กรมปศุสตั ว์ กรมธนารักษ์ เพือ่ ขออนุญาต
ใช้พื้นที่ดังกล่าวในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะช่วยให้การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กรมเจ้าท่า

รายงานว่า

(๑) กรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างการจัดท�ำกรอบอัตราก�ำลัง ๓ ปี เพื่อพิจารณาภารกิจและอัตราก�ำลังต่าง ๆ
ให้เหมาะสมกับความจ�ำเป็นเร่งด่วนของแต่ละภารกิจตามล�ำดับความส�ำคัญของแต่ละพื้นที่ รวมถึงพิจารณา
ลักษณะงานสายงานที่เหมาะสม ประเภทต�ำแหน่งที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจต่าง ๆ เพื่อวางแผน การจัด
อัตราก�ำลังแต่ละประเภท อาทิ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ให้เหมาะสมกับงานของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) กรมเจ้าท่า ได้มกี ารประสานกับหัวหน้าส�ำนักงานปศุสตั ว์จงั หวัดสุราษฎร์ธานีเพือ่ ขอพืน้ ทีจ่ ากส�ำนักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว ซึ่งได้รับค�ำชี้แจงว่า พื้นที่ดังกล่าวยังมีการใช้ประโยชน์ในการเก็บวัสดุอุปกรณ์และ
เป็นที่ไว้ส�ำหรับเฝ้าระวังและดูอาการของสัตว์ เช่น สุนัขที่อาจมีเชื้อพิษสุนัขบ้าจึงไม่สามารถอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่ได้
๓) หนึ่งในภารกิจที่ส�ำคัญของกรมเจ้าท่า คือ การขุดลอกรักษาร่องน�้ำภายในประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการขนส่งทางน�้ำ การระบายน�้ำ และแก้ไขปัญหาภัยแล้งภายในพื้นที่
ซึ่งก่อนที่จะมีการด�ำเนินการขุดลอก กรมเจ้าท่ารายงานว่าได้ด� ำเนินการจัดท�ำประชาพิจารณ์เพื่อให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบก่อนด�ำเนินการทุกครั้ง จึงขอเน้นย�้ำให้กรมเจ้าท่า
ด�ำเนินตามขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในพืน้ ที่ โดยขอให้กรมเจ้าท่าประชาสัมพันธ์ชแี้ จงวัตถุประสงค์และรายละเอียดเกีย่ วกับการด�ำเนินการขุดลอก โดยเฉพาะ
ประเด็นที่ส่งผลกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อป้องกันการเกิดข้อโต้แย้งและลดข้อร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นตามมา
ในภายหลัง

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
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รายงานว่า ได้มีการจัดการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและชี้แจงวัตถุประสงค์รายละเอียด

เกี่ยวกับการด�ำเนินการขุดลอก โดยเฉพาะประเด็นที่ส่งผลกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งก่อนด�ำเนินการขุดลอก ระหว่างขุดลอก และภายหลังการขุดลอกแล้วเสร็จ เพื่อป้องกันการเกิด
ข้อโต้แย้ง และลดข้อร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นตามมาในภายหลัง ดังนี้
(๑) การประชาสัมพันธ์ก่อนด�ำเนินการโครงการขุดลอก เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียเห็นด้วยกับโครงการขุดลอกนั้น ๆ หรือไม่อย่างไรก่อนจะขอตั้งงบประมาณมาด�ำเนินการต่อไป
(๒) การประชาสัมพันธ์ระหว่างด�ำเนินการขุดลอก กรมเจ้าท่าจะจัดท�ำแบบสอบถามความพึงพอใจระหว่าง
ขุดลอกให้ประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในพื้นที่ได้ตอบแบบสอบถามนั้น พร้อมกับรับฟังปัญหา หรือ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากประชาชนมาปรับปรุงแก้ไขในระหว่างด�ำเนินการขุดลอก
(๓) การประชาสัมพันธ์หลังการขุดลอก กรมเจ้าท่าจะจัดการประชาสัมพันธ์เพื่อแจกแบบสอบถาม
และสอบถามความพึงพอใจของประชาชนถึงผลการขุดลอกในพืน้ ทีแ่ ละสรุปรายงานผลการด�ำเนินการดังกล่าวต่อไป
๔) เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางน�้ำที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้
เช่น เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะเต่า และเขื่อนรัชชประภา เป็นต้น ซึ่งมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยม
เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจ�ำนวนมากในแต่ละปี ขอให้กรมเจ้าท่าก�ำกับดูแลและตรวจสอบการอ�ำนวยความสะดวกและ
ปลอดภัยของเรือโดยสาร ทั้งในเรื่องอุปกรณ์ความปลอดภัย เสื้อชูชีพ อุปกรณ์ ส่วนควบ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานและ
เพียงพอต่อจ�ำนวนนักท่องเที่ยว และให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของท่าเทียบเรืออย่างสม�่ำเสมอด้วย

กรมเจ้าท่า

รายงานว่า ได้ด�ำเนินการ ดังนี้

(๑) การก�ำกับดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยเสื้อชูชีพ และอุปกรณ์ส่วนควบของเรือโดยสาร
ให้เป็นไปตามข้อบังคับส�ำหรับการตรวจเรือซึ่งก�ำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมเจ้าท่าก�ำหนด และเพียงพอต่อ
จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
(๒) การตรวจสอบความปลอดภัยของท่าเทียบเรือโดยสาร กรณีพบว่าท่าเทียบเรือรับส่งผู้โดยสาร มีสภาพ
ไม่ปลอดภัยหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือการเดินเรือ กรมเจ้าท่าจะมีการออกประกาศเตือนห้ามใช้
และให้มีการแก้ไขก่อนใช้งานต่อไป
(๓) ตรวจท่าเรือโดยสาร และเรือโดยสารก่อนเทศกาลส�ำคัญต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์
และเทศกาลลอยกระทง เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวและมีการจัดพนักงานประจ�ำท่าเรือท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ
ด้วยแล้ว
(๔) จัดเจ้าหน้าที่ประจ�ำท่าเทียบเรือโดยสารที่ส�ำคัญและมีผู้ใช้บริการหนาแน่น ได้แก่ ท่าเทียบเรือโดยสาร
เทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน บ้านตาขุน (เขื่อนรัชชประภา) ท่าเทียบเรือโดยสารบริเวณปากน�้ำตาปี บริษัท เรือเร็วลม
พระยา จ�ำกัด ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ดอนสัก (แหลมทวด) ท่าเทียบเรือโดยสารบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จ�ำกัด
ท่าเทียบเรือโดยสาร บริษัท ซีทรานส์ เฟอร์รี่ จ�ำกัด
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๕) จากการรายงานทราบว่า ชาวบ้านในพืน้ ทีต่ ำ� บลพุมเรียง อ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความ
ต้องการให้ก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ และสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่
อย่างยัง่ ยืน ซึง่ ส�ำนักงานเจ้าท่าภูมภิ าคสาขาสุราษฎร์ธานีได้มแี ผนงานโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือสาธารณะบริเวณสวน
สาธารณะเฉลิมพระเกียรติแหลมโพธิ์ (พุมเรียง) เพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี
พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้กรมเจ้าท่าประสานขอความร่วมมือกับกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทในพื้นที่ในการเตรียม
การพั ฒ นาขยายสายทางเพื่ อ รองรั บ การคมนาคมและการขนส่ ง เชื่ อ มโยงท่ า เที ย บเรื อ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ให้ แ ล้ ว เสร็ จ
ทันการเปิดใช้ท่าเทียบเรือ ก็จะสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพของท่าเทียบเรือได้มากขึ้น

กรมเจ้าท่า

รายงานว่า โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือสาธารณะ (แหลมโพธิ)์ ต�ำบล พุมเรียง อ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เพื่อพัฒนาการขนส่งและส่งเสริมการท่องเทียวระหว่างอ�ำเภอไชยา และหมู่เกาะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ
ต่าง ๆ เช่น เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และหมู่เกาะอ่างทอง เป็นต้น ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญระดับโลก
โดยบริเวณที่จะก่อสร้างท่าเทียบเรืออยู่บริเวณชายหาดแหลมโพธิ์ ต�ำบลพุมเรียง อ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ซึ่งกรมเจ้าท่าจะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่วิศวกรลงส�ำรวจพื้นที่เพื่อด�ำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือต่อไป ทั้งนี้จากเส้นทาง
เชื่อมโยงถนนเบื้องต้นพบว่าการเดินทางใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๒๓ ห้วยพุน - พุมเรียง เป็นถนน ๒ เลน
(รถสวนกัน) ความกว้างของผิวจราจร ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน) ส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ (นครศรีธรรมราช) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ดี
ยังไม่มีแผนในการปรับปรุงหรือขยายสายทางในงบประมาณปี ๒๕๖๓ และหากด�ำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
แล้วเสร็จ และมีผู้ใช้บริการท่าเทียบเรือเป็นจ�ำนวนมาก กรมเจ้าท่าจะได้ด�ำเนินการประสานแขวงทางหลวงจังหวัด
สุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน) เพื่อพัฒนาขยายสายทางหรือปรับปรุงในอนาคตต่อไป
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๒.๑.๓ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานการคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ
ในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ ๕
การบริ ห ารจั ด การจราจรถนนภายในท่ า อากาศยาน ในช่ ว งระยะเวลาที่ ส ายการบิ น ต่ า ง ๆ
มีเทีย่ วบินขึน้ หรือลงให้บริการพร้อมกันหรือใกล้เคียงกัน เป็นผลให้เกิดปัญหาการจราจรมีความแออัดภายในท่าอากาศยาน
และเกิดการจราจรติดขัดบริเวณทางเข้า-ออก ท่าอากาศยานอยู่เสมอ แนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ นั้น ขอให้กรมท่าอากาศยานประสานขอค�ำแนะน�ำ ค�ำปรึกษา และความช่วยเหลือจากกรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบทในพื้นที่ในการบริหารจัดการจราจรภายในท่าอากาศยานและบริเวณทางเข้า-ออกเชื่อมต่อถนน
ของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ในช่วงที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นเพื่อบูรณาการตามนโยบายของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม เนือ่ งจากกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานทีม่ ปี ระสบการณ์ในการบริหาร
จัดการด้านการจราจรเป็นอย่างดี

กรมท่าอากาศยาน

รายงานว่า การจัดการระบบการจราจรภายในท่าอากาศยาน ได้จัดให้มีระบบบริหารจัดการจราจรแบบใหม่

เพื่อให้การจราจรไปในทิศทางเดียว (one way) ป้องกันการจราจรติดขัดในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน และมีการติดป้าย
สัญลักษณ์จราจรอย่างชัดเจน และป้ายเตือนแจ้งผู้มาใช้บริการห้ามจอดรถทิ้งไว้บริเวณลานจอดรถ โดยหากเกิด
ความเสียหายต่อยานพาหนะ ท่าอากาศยานจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ส่วนบริเวณหน้าอาคารผู้โดยสารได้จัด
ให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและคอยอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร
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๒.๑.๔ ปัญหาข้อร้องเรียนในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ ๕
๑) จากการรายงานทราบว่าเคยพบปัญหาข้อร้องเรียนของผู้โดยสารเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
ห้องน�้ำสาธารณะภายในท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ซึ่งปัจจุบันกรมท่าอากาศยานได้ด� ำเนินการปรับปรุงและ
ดูแลรักษาเรื่องความสะอาดและกลิ่นของห้องน�้ำแล้ว ขอเน้นย�้ำให้ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช รวมถึงท่าอากาศยาน
สุราษฎร์ธานี และท่าอากาศยานชุมพร ให้ความส�ำคัญในการดูแลรักษาห้องน�้ำให้มีสภาพที่ดีและมีความสะอาด
อยู่ตลอดเวลา เพื่อลดข้อร้องเรียนในด้านการบริการ และเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศด้วย

กรมท่าอากาศยาน

รายงานว่า ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชได้ด�ำเนินการปรับปรุงและดูแลรักษาเรื่องความสะอาดและกลิ่น

เรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้น ยังมีแผนให้การบริการห้องน�้ำ โดยการเพิ่มจ�ำนวนห้องน�้ำอีก ๓๐ ห้อง เพื่อให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้โดยสาร
๒) จากการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ประจ�ำกระทรวงคมนาคม ครั้งที่
๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา กระทรวงคมนาคมได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาราคาสินค้า
ภายในท่าอากาศยานที่สูงกว่าปกติ และร้องขอให้มีการจัดให้มีร้านสะดวกซื้อที่มีราคามาตรฐานภายในท่าอากาศยาน
โดยจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามการด�ำเนินงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้มีการสอบถามประเด็นดังกล่าว
ไปยังท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับทราบว่า ไม่พบปัญหาในประเด็นข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น จึงขอเน้นย�้ำให้
กรมท่าอากาศยาน โดยท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี และท่าอากาศยานในความรับผิดชอบมีการก�ำกับดูแลในเรื่องราคา
สินค้าของร้านค้าที่เปิดบริการภายในท่าอากาศยานให้อยู่ในระดับที่เป็นมาตรฐานและเหมาะสม มีความเป็นธรรม
ทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ เกิดความพึงพอใจแก่ทั้งสองฝ่ายด้วย

กรมท่าอากาศยาน

รายงานว่า ในกรณีทมี่ ขี อ้ ร้องเรียนว่าร้านค้าภายในสนามบินขายสินค้าราคาสูงเกินไปนัน้ ส�ำหรับการแก้ไขปัญหา

เรื่องราคา ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชได้ประชุมหรือร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้าภายในสนามบิน เน้นย�้ ำ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับเงื่อนไขราคาตามข้อตกลงฯ ซึ่งตามข้อตกลงฯ ราคาจะต้องไม่สูงเกินกว่าราคาท้องตลาด

๒.๑.๕ การด�ำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ ๕
๑) มาตรการลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5
จากกรณีปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบกจึงได้มีมาตรการ
ตรวจจับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกทีม่ คี วันด�ำเกินกว่าค่ามาตรฐาน (ก�ำหนดไม่เกินร้อยละ ๔๕ ) ภายใต้นโยบาย
One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 ของกระทรวงคมนาคม และปัจจุบันยังคงด�ำเนินการตรวจจับอยู่อย่างต่อเนื่อง
โดยมุ่งเน้นการลดมลพิษที่เกิดขึ้นบนท้องถนนขอให้ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๕ (ชุมพร
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช) มีการตรวจจับและติดตามผลการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขอให้ก�ำชับ
ผู ้ ป ระกอบการให้มีก ารบ�ำรุง รัก ษาเครื่องยนต์และอุปกรณ์ส ่ว นควบให้มีส ภาพสมบูรณ์แ ละมีค วามพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอด้วย
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กรมการขนส่งทางบก

รายงานว่า ส�ำนักงานขนส่งจังหวัด เข้มงวดกวดขันรถทุกคันทีเ่ ข้ารับการตรวจสภาพเพือ่ ด�ำเนินการทางทะเบียน

ต่าง ๆ หากรถคันใดมีค่าควันด�ำเกินก�ำหนดจะไม่ผ่านการตรวจโดยให้น�ำรถไปปรับปรุงแก้ไขก่อน แล้วจึงน�ำรถ
มาตรวจสภาพใหม่จนกว่าจะมีค่าควันด�ำที่ถูกต้องตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด นอกจากนี้ ยังได้สุ่มตรวจสอบสภาพ
การปฏิบัติงานของสถานตรวจสภาพรถที่ศูนย์ควบคุมการตรวจสภาพ (VICC) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ในการใช้
เครื่องมือตรวจสภาพรถ และการตรวจวัดค่าให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่ก�ำหนด พร้อมทั้งก�ำชับให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
จัดตัง้ สถานตรวจสภาพรถเอกชนให้เข้มงวดในการตรวจสภาพรถ นอกจากนี้ มีการตัง้ ด่านตรวจการตรวจจับรถโดยสาร
สาธารณะ และรถบรรทุกที่มีควันด�ำเกินกว่าค่ามาตรฐานด้วยเครื่องตรวจวัดควันด�ำระบบความทึบแสง (Opacity)
อย่างต่อเนื่อง
๒) การดูแลระบบไฟฟ้าส่องสว่างตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตามนโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่สั่งการให้หน่วยงาน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ทั่วประเทศส�ำรวจ
และบ�ำรุงรักษาระบบไฟฟ้าส่องสว่างในเส้นทางที่รับผิดชอบให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอนั้น ขอให้
กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทในพื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ให้ความส�ำคัญในการ
ด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมในเรือ่ งการดูแลระบบไฟฟ้าส่องสว่างดังกล่าวอย่างเข้มงวด
และต่อเนื่อง เพื่อช่วยอ�ำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

กรมทางหลวง

รายงานว่า แขวงทางหลวงชุมพรได้ด�ำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ก�ำชับ ติดตาม ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

รวมทัง้ ระบบสัญญาณไฟจราจร สัญญาณไฟกะพริบ ทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา และมีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนแจ้งเหตุไฟฟ้าสัญญาณไฟขัดข้อง เพื่อความรวดเร็วในการ
ตรวจสอบซ่อมแซมต่อไป

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ได้มีการซ่อมบ�ำรุงรักษาระบบไฟฟ้าส่องสว่างในเส้นทางที่รับผิดชอบอย่างสม�่ ำเสมอ และจัดให้มี

การอบรมหลักสูตรการซ่อมบ�ำรุงรักษาเครื่องหมายจราจร ป้ายจราจรและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ให้แก่บุคลากร
เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติ รวมทั้งมีช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าส่องสว่างได้ทั้ง
สายด่วน ๑๑๔๖ และเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ส�ำนักอ�ำนวยความปลอดภัยและส�ำนักงาน
ทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) พิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
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๒.๒ เขตตรวจราชการที่ ๗

๒.๒.๑ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก
ในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ ๗

๒.๒.๑.๑ มาตรการอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๗
๑) จากการรับฟังบรรยายสรุป ทราบว่า ส�ำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด
ปัตตานี ขอให้แขวงทางหลวงปัตตานีปรับปรุงจุดกลับรถบริเวณด้านหน้าศูนย์โอทอปจังหวัดปัตตานี บนทางหลวงหมายเลข
๔๓ ตอน ปาแด - เกาะเปาะ บริเวณ กม.๘๒+๖๖๒ โดยประสงค์ให้ปรับเปลี่ยนบริเวณ กม.๘๒+๕๕๐ เป็นจุดกลับรถ
แทน ซึ่งจุดกลับรถปัจจุบันเลยทางเข้าส�ำนักงานคณะกรรมการอิสลามฯ ประมาณ ๑๐๐ เมตร ท�ำให้เกิดความไม่สะดวก
แก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานกิจกรรมทางศาสนา ซึ่งจัดอยู่บ่อยครั้ง ณ ส�ำนักงานคณะกรรมการอิสลามฯ
อย่างไรก็ตาม ความต้องการในการเปิดจุดกลับรถดังกล่าวไม่สามารถด�ำเนินการได้ เนือ่ งจากไม่สอดคล้องกับข้อกฎหมาย
ของกรมทางหลวง ประกอบกับเป็นทางโค้งซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ แขวงทางหลวงปัตตานีได้น�ำเสนอแนวทาง
ที่จะปรับขยายช่วงกลับรถจุดเดิมให้มีระยะวงเลี้ยวเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ขอให้แขวงทางหลวงปัตตานีประสานชี้แจง
ท�ำความเข้าใจกับส�ำนักงานคณะกรรมการอิสลามฯ ถึงหลักการและเหตุผลที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนจุดกลับรถได้
รวมทั้งขอให้ด�ำเนินการปรับปรุงขยายเขตทางบริเวณจุดกลับรถที่น�ำเสนอไว้ดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม
อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถอ�ำนวยความสะดวกและเกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางได้ต่อไป

กรมทางหลวง

รายงานว่า ส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ และแขวงทางหลวงปัตตานีได้เข้าพบกับคณะกรรมการอิสลามฯ ด้วยตนเอง

เพื่อชี้แจงท�ำความเข้าใจถึงหลักการและเหตุผล ซึ่งคณะกรรมการอิสลามฯ เข้าใจและยอมรับส�ำหรับการด�ำเนินการ
ปรับปรุงขยายช่วงกลับรถเดิมที่เสนอไว้จะด�ำเนินการตามหลักวิศวกรรมอย่างเหมาะสม ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน
ด�ำเนินการออกแบบก่อสร้าง
๒) จากการตรวจติดตามและรับฟังบรรยายสรุปโครงการงานป้องกัน แก้ไขปัญหา เยียวยา
เนื่องจากเหตุอุทกภัยหรือภัยพิบัติต่าง ๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน มีประเด็นปัญหาอุปสรรค ดังนี้
๒.๑) จากการรายงานของแขวงทางหลวงยะลาทราบว่า มีสายทางที่ได้รับความเสียหาย
เนื่องจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลาที่ยังไม่ได้รับงบประมาณในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๐ จ�ำนวน
๑๖ แผนงาน และในช่วงเดือน ต.ค. ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๘ แผนงาน รวมทั้งสิ้น ๒๔ แผนงาน ซึ่งมีแผนงานที่ต้องเร่ง
ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ประกอบด้วย (๑) การปรับปรุงทางหลวง หมายเลข ๔๒๔๔ ตอน เบตง - ซาโห่
ช่วง กม.๒+๘๑๐ - ๒+๘๗๕ มีสภาพพังเสียหายลักษณะ Back Slope Slide โดยได้ของบฉุกเฉิน จ�ำนวน ๒๙๕,๐๐๐
บาท งบประมาณฟื้นฟูจ�ำนวน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และช่วง กม.๑๘+๐๐๐ - ๑๘+๑๐๐ มีลักษณะคันทางสไลด์
โดยได้ของบประมาณฟื้นฟูจ�ำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสายทางนี้เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างชายแดนไทยและ
มาเลเซีย และ (๒) การปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๔๓๒๕ ตอนปากบาง - จุฬาภรณ์พัฒนา ๑๐ ช่วง กม.๐+๖๗๓ ๐+๗๐๓ งบฉุกเฉินจ�ำนวน ๑,๔๑๓,๐๐๐ บาท งบประมาณฟื้นฟูจ�ำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท พบว่าไหล่ทางช�ำรุด
ท่อระบายน�้ำช�ำรุด โดยเป็นเส้นทางส�ำคัญที่ชาวมาเลเซียใช้เดินทางเข้ามายังประเทศไทย ซึ่งโครงการข้างต้นยังไม่ได้รับ
งบประมาณมาด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขแต่อย่างใด เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าการฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับความเสียหาย
จากอุทกภัยข้างต้นนั้น มีความส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ควรได้รับงบประมาณมาด�ำเนินการบูรณะให้มีสภาพที่เหมาะ

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
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แก่การสัญจรอย่างปลอดภัย จึงขอให้แขวงทางหลวงยะลาส่งเสนอโครงการพร้อมทั้งงบประมาณที่ชัดเจนไปยัง
กรมทางหลวง ส่วนกลางอีกครัง้ และเห็นควรให้กรมทางหลวงส่วนกลางพิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่วนนีม้ าด�ำเนินการ
ปรับปรุงสายทางในพื้นที่จังหวัดยะลาให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อไปด้วย
๒.๒) โครงการงานป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หา เยี ย วยา เนื่ อ งจากเหตุ อุ ท กภั ย หรื อ ภั ย พิ บั ติ
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงนราธิวาส มีถนนได้รับผลกระทบ รวม ๕๕ แห่ง โดยได้ของบประมาณเพื่อมา
ด�ำเนินการแก้ไขปัญหา แบ่งเป็นงบฉุกเฉิน จ�ำนวน ๓๓ แผนงาน (งบประมาณรวม ๔,๘๗๘,๐๔๑ บาท) งบประมาณฟื้นฟู
จ�ำนวน ๒๒ แผนงาน (งบประมาณรวม ๑๘๐,๒๐๖,๐๐๐ บาท) ซึ่งแขวงทางหลวงนราธิวาสได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ฟื้นฟูเพียง ๖ แผนงาน จาก ๒๒ แผนงาน จึงเห็นควรให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมา
สนับสนุนการด�ำเนินการฟื้นฟูบูรณะเส้นทางดังกล่าวให้แก่แขวงทางหลวงนราธิวาสเพื่อให้การเดินทางของประชาชน
ในพื้นที่และนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียเกิดความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางด้วย

กรมทางหลวง

รายงานว่า

- แขวงทางหลวงยะลาได้เสนอแผนรายประมาณการแล้ว ดังนี้
(๑) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๔๒๔๔ ตอน เบตง - ซาโห่ ระหว่าง กม.๒+๘๑๐ - กม.๒+๘๗๕
วงเงิน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และระหว่าง กม.๑๘+๐๐๐-กม.๑๘+๑๐๐ วงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งขอจัดสรร
งบประมาณฟื้นฟูทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(๒) การปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๔๓๒๕ ตอน ปากบาง - จุฬาภรณ์พัฒนา ๑๐ ช่วง ระหว่าง
กม.๐+๖๗๓ - กม.๐+๗๐๓ ได้รับงบประมาณฉุกเฉิน วงเงิน ๑,๒๓๓,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนด�ำเนินการ
ส�ำหรับงบประมาณฟืน้ ฟูทางหลวง วงเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้เสนอแผนรายประมาณการ ปีงบประมาณ
๒๕๖๓ และรอจัดสรรงบประมาณต่อไป
- แขวงทางหลวงนราธิวาส ได้เสนอแผนรายประมาณการเพื่อของบประมาณฟื้นฟูทางหลวง จ�ำนวน
๒๒ แผน ขณะนี้ได้รับการจัดสรรแล้ว ๖ แผนงาน วงเงินรวม ๑๐๕,๔๙๕,๐๐๐ บาท ดังนี้
(๑) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๕ ตอน จือมอ - สุคิริน ที่ กม.๕๕+๗๐๒ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ทางหลวงหมายเลข ๔๒๑๗ ตอน ดุซงญอ - ไอร์ตากอ ระหว่าง กม.๕+๔๒๕ - กม.๕+๙๒๕
วงเงิน ๘,๕๒๒,๖๐๐ บาท
(๓) ทางหลวงหมายเลข ๔๒๑๗ ตอน ดุซงญอ - ไอร์ตากอ ระหว่าง กม.๑๙+๖๒๕ - กม.๒๐+๓๕๖
วงเงิน ๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) ทางหลวงหมายเลข ๔๒๔๑ ตอน สุคิริน - ไอร์ตากอ ระหว่าง กม.๑๒+๗๒๕ - กม.๑๓+๔๕๐ วงเงิน
๕,๘๗๗,๔๐๐ บาท
(๕) ทางหลวงหมายเลข ๔๒๗๑ ตอน ไอร์ซือเร๊ะ - ไอร์ตากอ ระหว่าง กม.๓๔+๘๐๐ - กม.๓๔+๘๖๐
วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๖) ทางหลวงหมายเลข ๔๒๗๑ ตอน ไอร์ซือเร๊ะ - ไอร์ตากอ ระหว่าง กม.๓๖+๙๐๐ - กม.๓๖+๙๔๐
วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ในส่วนแผนงานที่เหลือ จ�ำนวน ๑๖ แผนงาน อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๓
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๓) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำโก-ลก ที่อ�ำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และโครงการ
ก่อสร้างสะพานข้ามแม่นำ�้ โก-ลก แห่งที่ ๒ ที่ อ�ำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป็น ๒ โครงการทีจ่ ะต้องผ่านการตกลง
ร่วมกันระหว่างไทยและมาเลเซีย ซึ่ง ณ ปัจจุบันทั้ง ๒ โครงการไม่สามารถติดต่อประสานงานกับฝ่ายมาเลเซียได้
จึงขอให้กรมทางหลวงวางแผนและเตรียมความพร้อมในการด�ำเนินงานต่าง ๆ และเสนอเรื่องมายังกระทรวงคมนาคม
เพื่อพิจารณาเร่งประสานการเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมาเลเซียให้เกิดความตกลงกันที่ชัดเจน เพื่อน�ำไปสู่
การด�ำเนินโครงการก่อสร้างทั้ง ๒ โครงการดังกล่าว ให้สามารถเดินทางเชื่อมโยงผ่านแดนระหว่างประเทศกันได้โดยเร็ว
ต่อไป

กรมทางหลวง

รายงานว่า โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำโก-ลก อ�ำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และโครงการก่อสร้าง

สะพานข้ามแม่น�้ำโก-ลก แห่งที่ ๒ อ�ำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป็นโครงการระหว่างประเทศ อยู่ในขั้นตอน
ฝ่ายมาเลเซียพิจารณาทบทวนแบบก่อสร้าง ตามบันทึกที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร การบ� ำรุงรักษา และการ
ใช้งานสะพานมิตรภาพ ข้ามแม่น�้ำโก-ลก ระหว่างบ้านบูเก๊ะตา ราชอาณาจักรไทย และบูกิตบุหงา ประเทศมาเลเซีย
๔) ตามที่กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รายงานว่า
อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างตามแนวริมเขตทางหลวงและทางหลวงชนบท เช่น สายไฟ หม้อแปลงไฟฟ้า หลอดไฟ ฯลฯ
ถูกท�ำลายโดยกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดี จนเกิดปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด�ำเนินการแก้ไข
อย่างต่อเนือ่ ง แต่ดว้ ยงบประมาณในการบ�ำรุงรักษาในส่วนนีม้ จี ำ� กัด ประกอบกับการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาในพืน้ ที่
เสี่ยงภัยค่อนข้างด�ำเนินการได้ยาก จึงเห็นควรให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ในพื้นที่ศึกษาหาแนวทางหรือ
มาตรการป้องกันการถูกลอบท�ำลายอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างจากผู้ไม่หวังดี โดยอาจขอความร่วมมือจากฝ่ายความมั่นคง
ในพื้นที่มาช่วยสนับสนุนการด�ำเนินการด้วย รวมทั้งให้มีการส�ำรวจและจัดท�ำรายงานเรื่องความเสียหายและแผนงาน
ในการดูแลรักษาอุปกรณ์เหล่านี้ในสายทางที่รับผิดชอบพร้อมทั้งประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปีที่เกิดขึ้น เสนอเรื่องให้
หน่วยงาน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ส่วนกลาง เพื่อขอให้มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณบ�ำรุงปกติในพื้นที่
ความไม่สงบให้มากขึ้นเป็นกรณีพิเศษต่อไป

กรมทางหลวง

รายงานว่า แขวงทางหลวงในสังกัดส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ (สงขลา) ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

ได้ด�ำเนินการป้องกันการถูกลอบท�ำลายอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างจากผู้ไม่หวังดี ดังนี้
(๑) ท�ำหนังสือขอความร่วมมือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาสัมพันธ์ให้
ต�ำรวจ ทหาร ประชาชน ในพืน้ ทีช่ ว่ ยกันสอดส่องดูแล หากพบเจอการท�ำลายอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างในเขตทางหลวง
ให้แจ้งหมวดทางหลวง หรือแขวงทางหลวงในพื้นที่ทราบเพื่อจะได้แจ้งความด�ำเนินคดีทางกฎหมายทันที
(๒) เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” ขอความ
อนุเคราะห์ส่วนราชการระดับจังหวัด อ�ำเภอ รวมทั้งภาคเอกชน ให้ช่วยสอดส่องดูแลการท�ำลายอุปกรณ์ไฟฟ้าแสง
สว่างในเขตทางหลวง
(๓) หมวดทางหลวงได้ท�ำการส�ำรวจ ตรวจสอบ การถูกโจรกรรมอุปกรณ์งานทาง และรายงานส่วนกลาง
เป็นประจ�ำทุกเดือนซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอแล้ว ทั้งนี้ ได้ด�ำเนินการซ่อมแซมทุกครั้งที่ได้รับ
ความเสียหาย

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

73

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ได้ประสานความร่วมมือกับอาสาสมัคร กรมทางหลวงชนบท ในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการลอบ

ท�ำลายอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างจากผูไ้ ม่หวังดี และได้มอบหมายให้สำ� นักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๒ (สงขลา) ประสาน
แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ เน้นย�้ำขอความร่วมมืออาสาสมัครกรมทางหลวงชนบท ในการตรวจตราและเฝ้าระวัง
การลอบท�ำลายอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างตามแนวริมเขตกรมทางหลวงชนบท รวมทั้งให้แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่
พิจารณาจัดท�ำแผนการส�ำรวจและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณในการดูแลบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างให้อยูใ่ น
สภาพใช้การได้ดีและเกิดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ให้น้อยที่สุด
๕) จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท
ในพื้นที่ ๓ จังหวัด (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) จะมีความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งปัจจุบันระบบ
มาตรฐานรักษาความปลอดภัยในส่วนของบริเวณที่ตั้งที่ท�ำการแขวงทางหลวงชนบท ทั้งภายในอาคารและพื้นที่โดยรอบ
ภายในรั้วส�ำนักงาน ยังไม่มีความเข้มงวดและรัดกุมอย่างเพียงพอ เนื่องมาจากงบประมาณที่ส่วนกลางที่จัดสรรมาให้
อยู่รวมในงบอุดหนุนทั่วไป ซึ่งมีจ�ำนวนไม่เพียงพอและไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการด�ำเนินการอย่างเต็มที่นัก ในเรื่องนี้ เห็นว่า
ภาครัฐควรเน้นเรื่องการป้องกันเหตุมากกว่าการติดตามหลังเกิดเหตุร้าย จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการจัดงบประมาณแยกโดยเฉพาะส�ำหรับกรณีการจ้างเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยของแขวงทางหลวง
ชนบทในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้สามารถจัดหาบุคลากรมาดูแลอ�ำนวยความปลอดภัยทั้งในส่วนของอาคาร
ส�ำนักงาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ด้วยระบบที่มีมาตรฐานที่สูงกว่าปกติ อาทิเช่น การเพิ่มอัตรา
ก�ำลัง การจัดเวรเดินตรวจตราตามรอบเวลา การติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยและมั่นใจ
ในการท�ำงานของเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ได้จัดสรรงบด�ำเนินงานหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุให้หน่วยงานในสังกัดด�ำเนินการจ้างเหมา

บริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ตามความเหมาะสมและจ�ำเป็น ทั้งนี้ หากหน่วยงานใด
ในสังกัดไม่ได้วางแผนการใช้เงินในเรื่องดังกล่าวไว้ตั้งแต่ต้นหรือมีแล้วแต่ไม่เพียงพอ กรมทางหลวงชนบทได้
ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายมาเป็นงบด�ำเนินงาน เพื่อจัดสรรเป็น
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ส�ำหรับงานที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วน อาทิเช่น ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ค่าจ้างบริการท�ำความสะอาด เป็นต้น โดยให้หน่วยงานในสังกัดจัดท�ำค�ำขอเสนอมายังกองแผนงานเพื่อให้
อธิบดีพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินตามความเหมาะสมและจ�ำเป็นต่อไป และได้มอบหมายให้กองแผนงานพิจารณา
จัดสรรงบประมาณส�ำหรับจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ตามความเหมาะสมและจ�ำเป็นเร่งด่วนต่อไปแล้ว
๖) ขอให้แขวงทางหลวงชนบทปัตตานี แขวงทางหลวงชนบทยะลา และแขวงทางหลวงชนบท
นราธิวาส ได้มีการพิจารณาเรื่องการส�ำรวจ และจัดท�ำแผนงานก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร บ้านพักส�ำหรับเจ้าหน้าที่
กรมทางหลวงชนบท เพื่อเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลาง มุ่งหวังให้เป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ให้ได้รับความสะดวกสบายและมีความปลอดภัย ไม่ต้องเดินทางไปอาศัยภายนอกพื้นที่ส�ำนักงาน ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยส�ำคัญหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ความไม่สงบชายแดนภาคใต้
218
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กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ได้ให้ความส�ำคัญในการปรับปรุงอาคารสถานที่ท�ำการที่พักอาศัยสิ่งก่อสร้างประกอบและระบบ

สาธารณูปโภค เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งานในภารกิจต่าง ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานของ
หน่วยงานในพื้นที่ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กรมทางหลวงชนบทได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคาร
ที่พักอาศัยแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และปัจจุบันกองแผนงานอยู่ระหว่างจัดท�ำแผนพัฒนาทางหลวงชนบท
ประจ�ำกรม ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แผนพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ท�ำการ ที่พักอาศัยสิ่งก่อสร้าง
ประกอบ และสาธารณูปโภค ดังนั้น จึงมอบหมายให้กองแผนงานรวบรวมประเด็นความต้องการเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่ท�ำการ ที่พักอาศัย สิ่งก่อสร้างประกอบและสาธารณูปโภคมาพิจารณาจัดท�ำแผนให้ถูกต้อง ครบถ้วน
และเกิดประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมากที่สุด
๗) เนื่องจากในขณะนี้ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มา
ซึง่ อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงสาระส�ำคัญและรายละเอียดการด�ำเนินการเกีย่ วข้องกับการเวนคืน
โดยก�ำหนดให้มกี ารรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าทีใ่ นกรณีทไี่ ม่สามารถด�ำเนินการได้ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดและก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่รัฐเกิดขึ้นด้วย ในเรื่องนี้จึงขอให้กรมทางหลวง และ กรมทางหลวงชนบท ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีงาน
ก่อสร้างและบางโครงการจ�ำเป็นต้องมีการเวนคืนเป็นจ�ำนวนมาก ต้องจัดให้มกี ารศึกษาและสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการด�ำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อไปด้วย

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�ำนักกฎหมาย ส�ำนักก่อสร้างทาง ส�ำนักก่อสร้างสะพาน และส�ำนักงานทางหลวง

ชนบทที่ ๑ - ๑๘ พิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
๒.๒.๑.๒ มาตรการการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๗
๑) โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านช่างในด้านการส�ำรวจ ออกแบบ เขียนแบบและประมาณ
ราคางานทางและสะพานให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ในส่วนภูมิภาค และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ เป็นโครงการทีส่ ำ� คัญต่อการพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ และทักษะงานช่างของทัง้ กรมทางหลวง
และกรมทางหลวงชนบท เนื่องจากปัจจุบันได้รับรายงานว่าบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในด้านนี้
เริ่มเกิดสภาวะขาดแคลนและมีการเกษียณอายุราชการอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ได้รับการทดแทน จึงขอให้กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท ให้ความส�ำคัญในการอบรมหลักสูตรด้านการส�ำรวจออกแบบเป็นพิเศษ โดยอาจมีการบูรณาการ
ร่วมกันในการจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านนี้ให้เป็นระบบและมีความต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นองค์ความรู้ที่ส�ำคัญเพื่อช่วย
ขับเคลื่อนภารกิจงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
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กรมทางหลวง

รายงานว่า กรมทางหลวงได้มงุ่ เน้นความส�ำคัญในการจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๘

(สงขลา) และแขวงทางหลวงในสังกัดได้สนับสนุนบุคลากรในการเข้าร่วมอบรม ที่มีการจัดฝึกอบรมจากส่วนกลาง
หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และในปี ๒๕๖๒ มีโครงการฝึกอบรม ดังนี้
๑) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร วิศวกรรมงานทาง กรมทางหลวง รุ่นที่ ๘
๒) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในระหว่างการก่อสร้างทางและสะพาน

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ได้เล็งเห็นความส�ำคัญในการฝึกอบรมบุคลากรของกรมทางหลวงชนบท เพือ่ เพิม่ พูนความรูแ้ ละทักษะ

ในการท�ำงานอยูเ่ สมอ ทัง้ นี้ กรมทางหลวงชนบทได้กำ� หนดให้มโี ครงการฝึกอบรมหลักสูตรเกีย่ วกับงานด้านการส�ำรวจ
ออกแบบแก่บุคลากรอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการส�ำรวจและออกแบบได้เพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจ และทักษะในการเขียนแบบให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับพืน้ ทีท่ จี่ ะ
ด�ำเนินการก่อสร้างทางและสะพาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างสูงสุด และได้มอบหมายให้ส�ำนักฝึกอบรมให้
ความส� ำ คั ญ กั บ การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ งานด้ า นส� ำ รวจออกแบบของบุ ค ลากรกรมทางหลวงชนบท
ในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ตามข้อเสนอแนะ
๒) จากการลงพืน้ ทีต่ รวจราชการพบว่า ประชาชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ มีความนิยม
ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางเป็นจ�ำนวนมาก อย่างไรก็ดี จากการสังเกตจะเห็นได้ว่าประชาชนในพื้นที่
ยังคงไม่นิยมสวมหมวกนิรภัย โดยเฉพาะผู้หญิงซึ่งมีการสวมผ้าคลุมฮิญาบ และมีพฤติกรรมการขับรถฝ่าฝืนทิศทาง
การจราจร (ขับขี่ย้อนศร) เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งทราบว่าเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บางส่วนเห็นว่าเป็นวิถีชีวิต
และไม่อาจบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดได้ เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน ในเรื่องนี้
เห็นว่า ลักษณะดังกล่าวท�ำให้เกิดความเสี่ยงที่จะท�ำให้เกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียต่อชีวิตของประชาชนได้ อย่างไรก็ดี
ในเรื่องนี้ อาจต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งมีความอ่อนไหวหากจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
ภารกิจส�ำคัญจึงเป็นบทบาทของกรมการขนส่งทางบกที่จะต้องให้ความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง
เกีย่ วกับการขับขีอ่ ย่างปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพืน้ ที่ เพือ่ เป็นการเสริมสร้างพฤติกรรมทางบวกโดยเฉพาะในกลุม่ เด็ก
และเยาวชน โดยร่วมมือกับฝ่ายปกครอง ทหาร ต�ำรวจ สถานศึกษา และผู้น�ำทางศาสนา เพื่อที่จะเข้าถึงประชาชน
ทุกกลุ่มทุกพื้นที่ จึงขอให้กรมการขนส่งทางบกจัดท�ำแผนการด�ำเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติ
ด้านความปลอดภัยอย่างมีสว่ นร่วมและขับเคลือ่ นร่วมกับทุกภาคส่วน เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบตั เิ หตุจราจรในพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลการด�ำเนินการในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศต่อไป

218
AH121

76

กองตรวจราชการ
กระทรวงคมนาคม

กรมการขนส่งทางบก

รายงานผลการด�ำเนินการ ดังนี้

(๑) ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาได้จัดท�ำแผนปฏิบัติการกระบวนงานด้านการขนส่งเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ
ความปลอดภัยในระบบการขนส่งสาธารณะ จังหวัดยะลา ดังนี้ โครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตส�ำนึก
ความปลอดภัย โครงการ “ปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มี
ใบขั บ ขี่ โครงการจัดอบรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับหน่ว ยงานภายนอกและประชาชนทั่ว ไป
ออกเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ของจังหวัดยะลา
DLT Helmet Area เขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
(๒) ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส ได้จดั ท�ำโครงการนักเรียนรุน่ ใหม่มใี บขับขี่ โครงการสถานศึกษาต้นแบบ
ความปลอดภัยทางถนน จังหวัดนราธิวาส และโครงการชุมชนปลอดอุบัติเหตุในเขตเมืองและท้องที่ทุรกันดาร
จังหวัด นราธิวาส ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
เกี่ยวกับการขับขี่ที่ถูกกฎจราจร นอกจากนั้นได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุจราจรเป็นปกติประจ�ำทุก ๆ ปี โดยเฉพาะในเทศกาลส�ำคัญ (เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์)
และจะด�ำเนินการจัดโครงการที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติด้านความปลอดภัยในทุก ๆ ปี รวมทั้ง
ส�ำนักงานขนส่ง จังหวัดนราธิวาสได้จัดท�ำมาตรการองค์กรเป็นต้นแบบเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย เช่น รณรงค์
การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐เปอร์เซ็นต์ ภายในส�ำนักงาน การคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อขับรถยนต์ การจัดท�ำป้ายแสดง
เส้นทางเดินรถภายในส�ำนักงานเพื่อการขับขี่ปลอดภัย เป็นต้น
(๓) ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานีได้มีการด�ำเนินการจัดท�ำโครงการ Thailand Big Move : Road
Safety ในชื่อโครงการหนุนเสริมศักยภาพนักเรียน/นักศึกษา เพื่อเอาชนะภัยท้องถนนโดยเปิดพื้นที่ให้ ๕ ภาคีหลัก
ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น และภาคประชาสังคม รวมตัวกันแล้วหาวิธีเข้าไปปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยในตัวนักเรียนมัธยมศึกษา/นักเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งมีเครือข่ายร่วม จ�ำนวน ๖๐ คน
และจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความปลอดภัยอย่างมีส่วนร่วม โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ โครงการรักทางรักถิ่นจิตอาสาร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
กับกรมทางหลวงชนบท โครงการ Stop Accidents แรงงานปลอดภัยเพิม่ วินยั จราจร เป็นต้น รวมทัง้ ได้จดั ท�ำมาตรการ
องค์กรเป็นต้นแบบเพือ่ เสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เช่น รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐เปอร์เซ็นต์
ภายในส�ำนักงาน การคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อขับขี่รถยนต์ ตลอดจนการปรับปรุงและจัดท�ำป้ายเครื่องหมายจราจร
แสดงทิศทางการเดินรถภายในส�ำนักงานเพือ่ การขับขีร่ ถอย่างปลอดภัย นอกจากนีไ้ ด้มกี ารประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจ เพือ่ ปรับเปลีย่ นทัศนคติดา้ นความปลอดภัยอย่างมีสว่ นร่วมผ่านสือ่ วิทยุเพือ่ ให้ประชาชนได้ตระหนัก
รับรู้และร่วมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างยั่งยืนต่อไป
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๓) ด้วยได้รบั รายงานว่า ประชาชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนราธิวาสได้รอ้ งขอกับส�ำนักงานขนส่งจังหวัด
นราธิวาสว่า ประชาชนมีความต้องการให้มีการสร้างสนามทดสอบขับรถในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการอ�ำนวย
ความสะดวกในการทดสอบขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่ของประชาชน โดยเฉพาะการทดสอบขับรถที่จดทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ในเรื่องนี้เห็นว่า การมีสนามทดสอบขับรถส�ำหรับรถที่จดทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการขนส่งทางบกทีม่ พี นื้ ทีเ่ พียงพอและสามารถจัดท่าทดสอบให้ได้มาตรฐานนัน้ เป็นสิง่ ทีม่ คี วามจ�ำเป็น ซึง่ ส�ำนักงาน
ขนส่งจังหวัดนราธิวาสรายงานว่า ได้ก�ำหนดที่จะใช้พื้นที่บริเวณด้านซ้ายประตูทางเข้าส�ำนักงานขนส่งจังหวัดพื้นที่
ขนาด ๖ ไร่ ส�ำหรับการก่อสร้าง แต่พื้นที่ดังกล่าวมีความจ�ำเป็นต้องใช้วัสดุดินถมปรับพื้นที่ และอยู่ในขั้นตอนการขอรับ
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อด�ำเนินการก่อสร้าง ในเรื่องนี้จึงขอให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาด�ำเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ขอให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างสนามทดสอบ
ขับรถส�ำหรับรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกให้ได้มาตรฐานแก่ส� ำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส
เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกและสนองตอบความต้องการของประชาชนในพื้นที่
(๒) ขอให้ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสประสานกับส�ำนักงานพัฒนาและบ�ำรุงรักษา
ทางน�้ำที่ ๔ (สงขลา) ผ่านส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส เพื่อส�ำรวจว่าในพื้นที่มีงานขุดลอกที่ต้องการจัดหา
สถานที่ทิ้งวัสดุหรือไม่ หากมีก็อาจพิจารณาขอรับวัสดุจากการขุดลอกมาใช้ปรับถมพื้นที่ของส�ำนักงานขนส่งจังหวัด
นราธิวาส โดยให้ตงั้ งบประมาณเฉพาะในส่วนของค่าขนย้าย ซึง่ จะท�ำให้ประหยัดค่าใช้จา่ ยในส่วนนีไ้ ปได้เป็นจ�ำนวนมาก

กรมการขนส่งทางบก

รายงานว่า การด�ำเนินการก่อสร้างสนามทดสอบขับรถส�ำหรับรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง

ทางบกอยู่ในขั้นตอนที่งานบริหารงานทั่วไปด�ำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณเบื้องต้น เพื่อถมพื้นที่ก่อสร้าง
(พื้นที่ป่าพรุ) และได้เสนอขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ส�ำนักงาน
ขนส่งจังหวัดนราธิวาสได้มกี ารศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับค่าขนย้าย พบว่า การน�ำวัสดุจากการขุดลอกของกรมเจ้าท่ามายัง
พืน้ ทีส่ ร้างสนามทดสอบขับรถส�ำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส มีคา่ ใช้จา่ ยสูงกว่ากรณีดำ� เนินการซือ้ จากผูป้ ระกอบการ
ถมดินโดยเฉพาะมาก
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๒.๒.๑.๓ ระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๗
๑) จากการรายงานทราบว่า รถรับส่งนักเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลาปัจจุบันมีสภาพช� ำรุด
ทรุดโทรมค่อนข้างมาก ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาจึงริเริ่มแนวคิดในการจัดท�ำแผนงานขอรับบริจาครถโดยสารที่
ครบอายุการใช้งาน (รถปลดระวาง) จ�ำนวน ๑๐ คัน จากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเพื่อน�ำมาปรับปรุงสภาพเบื้องต้น
และมอบให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ภายในจังหวัดยะลา เพื่อใช้ทดแทนรถรับส่งนักเรียนที่มีสภาพเก่าและไม่เหมาะสมต่อ
การใช้งาน ซึ่งทางเด็กนักเรียนและโรงเรียนมีการตอบรับที่ดี ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาจึงมีแผนงานที่จะด�ำเนินการ
ในระยะต่อไป และขอให้กระทรวงคมนาคมช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินการนีด้ ว้ ย ทัง้ นี้ เห็นว่าแผนงานดังกล่าว
เป็นการด�ำเนินการทีด่ ี และควรได้รบั การส่งเสริมและสนับสนุนในระดับนโยบาย ดังนัน้ ในเบือ้ งต้นขอให้สำ� นักงานขนส่ง
จังหวัดยะลาส�ำรวจความต้องการและจัดท�ำแผนงานขอรับบริจาครถโดยสารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพในระยะ
ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมโดยแนวทางด�ำเนินการจัดหางบประมาณในการปรับปรุงสภาพรถ เห็นควร
ให้กระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบก พิจารณาแนวทางในการท�ำความตกลงร่วมกันกับศูนย์อำ� นวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้) เพื่อขอให้สนับสนุนงบประมาณในส่วนนี้
เพื่อร่วมกันส่งเสริมการด�ำเนินการโครงการนี้ ซึ่งเป็นการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้วย

กรมการขนส่งทางบก

รายงานว่า เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จังหวัดยะลาได้ด�ำเนินการออกค�ำสั่งแต่งตั้งและจัดประชุมคณะท�ำงาน

พิจารณาจัดสรรรถโดยสารทีไ่ ด้รบั ความอนุเคราะห์จากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพให้โรงเรียนในพืน้ ที่ จังหวัดยะลา
และในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จังหวัดยะลาโดยขนส่งจังหวัดยะลาได้รับมอบรถโดยสารปลดระวาง จ�ำนวน ๑๐ คัน
จากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ณ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ส�ำนักงานใหญ่) เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ จังหวัดยะลาได้มีการจัดประชุมคณะท�ำงานพิจารณา
จัดสรรรถโดยสารที่ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพให้โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลา (เพิ่มเติม)
ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมในการน�ำรถไปปรับปรุงเพื่อน�ำไปใช้งานครบทั้ง ๑๐ คัน ซึ่งจัดสรร
ให้ ๑๐ โรงเรียน และได้ท�ำการนัดหมายคณะท�ำงานฯ และผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรรถโดยสาร เพื่อเดินทางไป
อู่ที่ปรับปรุงรถโดยสารที่ อ�ำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อการดูแบบและราคาในการปรับปรุงรถโดยสารให้เหมาะสม
กับงบประมาณที่ในแต่ละโรงเรียนมีเพื่อน�ำมาจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย และน�ำมาใช้รับส่งนักเรียนได้
อย่างปลอดภัยต่อไป
๒) ตามทีส่ ำ� นักงานขนส่งจังหวัดยะลาได้มโี ครงการขอรับบริจาครถจากองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพซึ่งเป็นรถที่ปลดระวางแล้ว เพื่อบริจาคให้กับโรงเรียนในจังหวัดยะลา เนื่องจากรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่จังหวัด
ยะลาที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีสภาพช�ำรุด ทรุดโทรม ผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี ซึ่งเป็นปัญหาต่อเรื่อง
ของความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล โดยจากการส�ำรวจเบื้องต้นมีความต้องการรถทั้งสิ้น
๓๙ คัน จากโรงเรียนจ�ำนวน ๑๐ โรงเรียน และได้รับการบริจาครถที่ปลดระวางแล้วจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
จ�ำนวน ๑๐ คัน เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา โดยสามารถน�ำรถและอะไหล่มาบริหารจัดการท�ำให้สามารถ
น�ำรถมาใช้ได้จำ� นวน ๕ คัน ยังขาดอยูอ่ กี เป็นจ�ำนวนมาก ในเรือ่ งนีเ้ ห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการทีด่ แี ละมีประโยชน์

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
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ต่อประชาชนโดยเฉพาะเด็กนักเรียนในพืน้ ทีห่ า่ งไกล เพือ่ ทีจ่ ะได้สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกก�ำหนดซึ่งนอกจากการขอรับการสนับสนุนจากองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพแล้ว กรมการขนส่งทางบกอาจพิจารณาขอรับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการขนส่งอื่น ๆ เช่น บริษัท
ขนส่ง จ�ำกัด ผู้ประกอบการขนส่งรถร่วมโดยสารเอกชน หรือสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะต่าง ๆ ด้วย เนื่องจาก
ทราบว่ามีผู้ประกอบการเอกชนหลายรายที่มีความสนใจที่จะสนับสนุนการด�ำเนินการในลักษณะนี้ อีกทั้งควรมีการท�ำ
MOU ร่วมกับศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาสังคมในพื้นที่
ภาคใต้ด้วย ในเรื่องนี้จึงขอให้ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาด�ำเนินการจัดท�ำรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เสนอต่อ
กรมการขนส่งทางบกเพือ่ พิจารณาให้กรมการขนส่งทางบกประสานกับผูป้ ระกอบการต่าง ๆ ในการให้การสนับสนุนกิจการ
เพื่อสังคม ประสานศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อขอให้ร่วมให้การสนับสนุน รวมทั้งน�ำแนวคิด
ของโครงการดังกล่าวนี้ ขยายผลไปยังพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการเดินทางของ
นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศต่อไป ทั้งนี้ ขอให้กรมการขนส่งทางบก โดยส�ำนักงานขนส่ง
จังหวัดยะลาจัดส่งข้อมูลให้กับผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เพื่อให้การสนับสนุนประสานงานกับภาคเอกชนต่าง ๆ
อีกทางหนึ่งด้วย

กรมการขนส่งทางบก

รายงานว่า ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาได้จดั ท�ำรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ พร้อมข้อเสนอแนะให้กรมการขนส่งทางบก

มีการท�ำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการร่วมกันสนับสนุนขอรับ
บริจาครถโดยสารซึง่ ครบอายุการใช้งาน (ปลดระวาง) จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีม่ คี วามประสงค์จะสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) มาท�ำการปรับปรุงสภาพและมอบให้โรงเรียนด้อยโอกาส เพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐาน
รถโรงเรี ย นในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ยะลาและจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ รวมทั้ ง เป็ น การสร้ า งขวั ญ ก� ำ ลั ง ใจและส่ ง เสริ ม
คุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น พร้อมนี้ กรมการขนส่งทางบก
โดยส�ำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาได้จัดส่งข้อมูลให้กับผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมเพื่อให้การสนับสนุน
ประสานงานกับภาคเอกชนต่าง ๆ
๓) จากกรณีการจับกุมรถบรรทุกทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ (มาเลเซีย) ทีเ่ ข้ามาขนส่งสินค้า
ภายในพื้นที่อ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยผู้ประกอบการและตัวแทนผู้ประกอบการขนส่ง (น�้ำยางพาราดิบ) ได้มีการ
ร้องขอผ่อนปรนการเข้า - ออกของรถบรรทุกที่จดทะเบียนในต่างประเทศให้สามารถเข้ามาขนถ่ายสินค้าในประเทศ
ได้อย่างอิสระ แต่อยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด ซึง่ แนวทางการด�ำเนินการในเรือ่ งนี้ จังหวัดยะลาได้มคี ำ� สัง่ แต่งตัง้ คณะท�ำงาน
เพื่อแก้ไขปัญหาการน�ำรถบรรทุกที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาในพื้นที่อ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานคณะท�ำงาน คาดว่าจะประชุมเพื่อจัดท�ำข้อเสนอการผ่อนปรนเชิงพื้นที่ประมาณเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๑ ดังนัน้ ในกรณีนี้ เพือ่ เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ และเป็นความมัน่ คงเชิงพืน้ ทีด่ ว้ ย
จึงขอให้ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาพิจารณาด�ำเนินการในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับคณะท�ำงานดังกล่าว โดยสนับสนุน
ข้อมูลและประสานกับหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนให้เป็นไปด้วยความราบรืน่ และให้คำ� นึงถึงกฎระเบียบทีก่ ำ� หนดไว้
อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งรายงานให้กระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางบกทราบถึงผลการด�ำเนินการต่อไปด้วย
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กรมการขนส่งทางบก

รายงานว่า ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาได้หาข้อมูลเชิงพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อน� ำข้อมูล

ทีป่ ระชุมคณะท�ำงานเพือ่ แก้ไขปัญหาการน�ำรถบรรทุกทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอเบตง จังหวัด
ยะลา เพื่อหาแนวทางผ่อนปรนเชิงพื้นที่ เพื่อให้การขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจและการค้าชายแดนสามารถด�ำรงอยู่ได้
ในระหว่างการจัดท�ำข้อตกลงระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียจนกว่าบรรลุผลส�ำเร็จ ทั้งนี้ กรมการขนส่ง
ทางบกมีการด�ำเนินการเจรจาจัดท�ำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างไทยและมาเลเซีย
และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งผูโ้ ดยสารข้ามพรมแดนระหว่างไทยและมาเลเซีย ซึง่ ปัจจุบนั บันทึกความเข้าใจ
ทั้ง ๒ ฉบับ อยู่ระหว่างการเจรจาโดยล่าสุดได้มีการประชุมคณะท�ำงานว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนไทย - มาเลเซีย
ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ เมืองปุตราจายา สหพันธรัฐมาเลเซีย และหากบันทึกความเข้าใจ
ทั้ง ๒ ฉบับ ข้างต้นมีผลใช้บังคับแล้ว จะส่งผลให้เกิดการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารข้ามพรมแดนระหว่างไทยและ
มาเลเซีย อันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในบันทึกความเข้าใจ ฯ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมระหว่าง ๒ ประเทศ
๔) ตามที่ก รมท่าอากาศยานอยู่ระหว่างการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา
นั้น ภารกิจส�ำคัญประการหนึ่งของกรมการขนส่งทางบก คือ การที่จะต้องจัดให้มีรถโดยสารสาธารณะให้บริการ
ณ ท่าอากาศยานเบตงให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทกุ รูปแบบ ซึง่ ในเบือ้ งต้นได้รบั รายงานว่ากรมการขนส่งทางบกได้มกี ารส�ำรวจ
และจัดท�ำรายละเอียดเส้นทางรถโดยสารสาธารณะระหว่างท่าอากาศยานเบตง ตัวเมืองเบตง และด่านชายแดนเบตง
เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดี ในเรื่องนี้เห็นว่า นอกจากการขนส่งมวลชนสาธารณะแล้ว กรมการขนส่งทางบกจะต้องจัด
ให้มรี ถโดยสารประเภทต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพือ่ เป็นทางเลือกให้กบั ประชาชน
อย่างหลากหลาย ซึ่งในเรื่องนี้จะต้องมีการประสานกับกรมท่าอากาศยานในการวางแผนการให้บริการ เพื่อให้มี
ความเหมาะสม สะดวก และไม่เกิดปัญหาการแย่งผู้โดยสารเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในหลาย ๆ พื้นที่ในอดีต จึงขอให้
กรมการขนส่งทางบก ประสานกับ กรมท่าอากาศยาน เพื่อวางแผนการให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะต่าง ๆ
ณ ท่าอากาศยานเบตงให้มีความพร้อม ก่อนการเปิดให้บริการท่าอากาศยานในช่วงประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
ต่อไปด้วย

กรมการขนส่งทางบก

รายงานว่า การจัดให้มีรถโดยสารสาธารณะให้บริการ ณ ท่าอากาศยานเบตง ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล

เพือ่ น�ำเสนอคณะท�ำงานการจัดให้มบี ริการรถโดยสารสาธารณะภายในท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน พิจารณา
การก�ำหนดจุดรับ - ส่งผู้โดยสารของรถโดยสารประจ�ำทาง เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ
หากคณะท�ำงานฯ มีมติเห็นชอบให้มรี ถโดยสารสาธารณะให้บริการ ณ ท่าอากาศยานเบตง ส�ำนักการขนส่งผูโ้ ดยสาร
จะได้ด�ำเนินการน�ำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากิจการขนส่งทางบกเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ก�ำหนดเป็นเส้นทาง
รถโดยสารประจ�ำทางต่อไป

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
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๒.๒.๒ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานการคมนาคมและการขนส่งทางน�ำ้
ในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ ๗
เรื่องการร้องขอให้เพิ่มอัตราก�ำลังระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และปรับระดับต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
ให้มีความทัดเทียมกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ภายในพื้นที่ เพื่อเป็นแรงจูงใจและขวัญก�ำลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่
ในพื้นที่เสี่ยงภัย นั้น ทั้งนี้ ในเบื้องต้นเห็นควรให้ส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานราธิวาส และสาขาปัตตานี วิเคราะห์
และจัดท�ำรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลความจ�ำเป็นในการขอปรับเพิ่มอัตราก�ำลังและปรับระดับ
ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการให้สูงขึ้น เช่น หน้าที่ความรับผิดชอบ การเปรียบเทียบปริมาณงานต่อคนต่อปี ข้อมูลโครงสร้าง
องค์กร และปริมาณงานของหน่วยงานอื่น ฯลฯ ส่งให้กรมเจ้าท่าส่วนกลางเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ในการด�ำเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป

กรมเจ้าท่า

รายงานว่า ขณะนี้กรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างของ

องค์กรและอัตราก�ำลัง ทัง้ จ�ำนวนและระดับทีเ่ หมาะสมในภาพรวมของกรมเจ้าท่า โดยพิจารณาจากสภาพพืน้ ที่ หน้าที่
ความรับผิดชอบ ตลอดจนภาระงานต่าง ๆ ที่ต้องรับผิดชอบตามบริบทต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบต่อภาระงานใน
ความรับผิดชอบเพื่อการออกแบบโครงสร้างที่เหมาะสมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายต่าง ๆ ตลอดจน
หลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมทั้งการพิจารณาจัดสรรอัตราก�ำลัง ทั้งจ�ำนวน
ระดับประเภทของการจ้างทีเ่ หมาะสมสอดคล้องกับภาระงานตามขอบเขตความรับผิดชอบ อ�ำนาจหน้าทีต่ ามกฎหมาย
และคุณภาพงานที่ต้องรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องกับภาระงานที่เกิดขึ้นจากนโยบายเร่งด่วน หรือภาระงานที่
เกิดขึน้ ตามพืน้ ทีท่ มี่ ลี กั ษณะเฉพาะต่าง ๆ ทัง้ นี้ หลังจากออกแบบโครงสร้างและอัตราก�ำลังแล้วเสร็จจะได้ดำ� เนินการ
ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมในระยะต่อไป
นอกจากนั้น ขณะนี้กรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างการด�ำเนินการจัดท�ำแผนอัตราก�ำลัง ๓ ปี เพื่อพิจารณา
การจัดแบ่งอ�ำนาจหน้าทีร่ วมทัง้ อัตราก�ำลังทีเ่ หมาะสมในภาพรวมของกรมเจ้าท่า ซึง่ จะท�ำให้สามารถจัดสรรโครงสร้าง
และอัตราก�ำลังให้เหมาะสมกับบทบาทภารกิจต่อไป
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๒.๒.๓ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานการคมนาคมและการขนส่งทางอากาศในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจ
ราชการที่ ๗
๑) จากการตรวจราชการได้รบั รายงานว่า ท่าอากาศยานนราธิวาสอยูร่ ะหว่างด�ำเนินโครงการปรับปรุง
ระบบประปา ระยะที่ ๒ และโครงการซ่อมผิว AC ด้านหัวทางวิง่ ๐๒ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้มกี ารขอรับการพิจารณา
จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ก่ อ สร้ า งอาคารผู ้ โ ดยสารหลั ง ใหม่ พ ร้ อ มจ้ า งที่ ป รึ ก ษาควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งวงเงิ น รวม
ประมาณ ๘๔๐ ล้านบาท ซึ่งการพัฒนาท่าอากาศยานนราธิวาสนั้น เป็นสิ่งที่มีความจ�ำเป็น โดยทราบว่า ศูนย์อ�ำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ต้องการที่จะผลักดันให้ท่าอากาศยานนราธิวาสขยายการให้บริการเป็น
ท่าอากาศยานนานาชาติ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวในอนาคต ในเรื่องนี้ จึงขอให้
กรมท่าอากาศยานพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยานนราธิวาส และศึกษาความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการขยายการให้บริการของท่าอากาศยานนราธิวาส ตามข้อเสนอของศูนย์อ�ำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งหากมีแนวโน้มที่สามารถด�ำเนินการได้ ก็ขอให้มีการพิจารณาด�ำเนินการตามความ
เหมาะสมในอนาคตต่อไป

กรมท่าอากาศยาน

รายงานว่า ได้ส่งค�ำขอรับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร

หลังใหม่ ท่าอากาศยานนราธิวาส ต�ำบลโคกเคียน อ�ำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ๑ แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น
๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๓ ตัง้ งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐
บาท ปี ๒๕๖๕ ผูกพันงบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารและปรับปรุงภายใน
อาคาร ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้จากเดิม ๘๖๔,๐๐๐ คนต่อปี เป็น ๑,๗๐๐,๐๐๐ คนต่อปี และรองรับผู้โดยสาร
ในชั่วโมงเร่งด่วนจาก ๓๐๐ คนต่อชั่วโมง เป็น ๖๐๐ คนต่อชั่วโมง
๒) เรื่องการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลานั้น จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่า
การก่อสร้างในส่วนของกรมท่าอากาศยานซึง่ ประกอบด้วย ทางวิง่ ทางขับ ลานจอดเครือ่ งบิน อาคารผูโ้ ดยสารและอาคาร
ประกอบนั้น จะแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน ๒๕๖๒ นี้ หลังจากนั้นจะเป็นการก่อสร้างในส่วนของ บริษัท วิทยุ
การบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด และงานด้านอุตุนิยมวิทยา รวมไปถึงการด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ
ใบอนุญาตและการก�ำหนดเส้นทางการบินต่าง ๆ ซึ่งกรมท่าอากาศยานและบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
จะต้องมีการประสานกันอย่างใกล้ชิด โดยคาดว่าการด�ำเนินการจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการท่าอากาศยาน
เบตงได้ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ในเรื่องนี้จึงขอให้กรมท่าอากาศยานและบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
จ�ำกัด ประสานงานกันในการก�ำหนดแผนการด�ำเนินการ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง
ทั้งนี้ ขอให้มีการประสานกับหน่วยงานด้านสาธารณูปโภค สายการบิน ฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ ในการด�ำเนินการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภค และการวางแผนการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ของ
ประชาชนทั้งประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการของท่าอากาศยาน
ให้มผี โู้ ดยสารในปริมาณทีเ่ หมาะสมและเพียงพอทีส่ ายการบินจะสามารถให้บริการได้ โดยไม่กอ่ ให้เกิดภาระกับการบริหาร
จัดการของกรมท่าอากาศยานในอนาคตต่อไปด้วย

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
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กรมท่าอากาศยาน

รายงานว่า ได้มีการประชุมหารือในเรื่องความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเบตง กับ ๔ หน่วยงาน

(กรมท่าอากาศยาน กรมอุตุนิยมวิทยา ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และบริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด) เป็นระยะต่อเนื่องตลอดมา ความคืบหน้าดังนี้
(๑) การเปิดใช้ท่าอากาศยานเบตงในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานก่อสร้างทางวิ่งทางขับ ลานจอดเครื่องบิน
พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน รวมถึงอาคารที่พักผู้โดยสารของกรมท่าอากาศยาน ขณะนี้ด�ำเนินการได้ร้อยละ ๙๐
(๒) งานก่อสร้างอาคารหอบังคับการบินของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ได้ท�ำพิธีวาง
ศิลาฤกษ์แล้ว และผู้รับจ้างได้เริ่มด�ำเนินการก่อสร้างงานฐานรากแล้ว รวมถึงการก่อสร้างอาคารเครื่องช่วย
การเดินอากาศ VOR/DME ได้เริ่มด�ำเนินการก่อสร้างงานฐานรากแล้ว
(๓) ด้านความคืบหน้าในการขอจัดตั้งเครื่องอ�ำนวยความสะดวกในการเดินอากาศของบริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด และกรมอุตุนิยมวิทยา ขณะนี้มีความชัดเจนเรื่องการอนุญาตใช้พื้นที่แล้ว อยู่ในขั้นตอน
น�ำเสนอเอกสารให้กับส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่ออนุมัติจัดตั้งต่อไป
(๔) พิจารณาการใช้ท่าอากาศยานเบตง ในขณะที่ยังไม่ได้รับอนุมัติเป็นสนามบิน อนุญาตเพื่อท�ำการบิน
ทดสอบอุปกรณ์เครื่องอ�ำนวยความสะดวกในการเดินอากาศที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าจะด�ำเนินการขออนุญาตเปิดใช้
ท่าอากาศยานเบตง ในลักษณะทีข่ นึ้ ลงชัว่ คราวก่อน ส่วนกรณีการจัดท�ำวิธปี ฏิบตั กิ ารบินด้วยเครือ่ งวัดประกอบการบิน
เพื่อให้สามารถใช้ท่าอากาศยานเบตงได้โดยไม่ล�้ำแดนประเทศเพื่อนบ้านนั้น ขณะนี้วิธีการปฏิบัติการบินดังกล่าว
อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องจากส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย แล้ว
(๕) ทั้งสี่หน่วยงานจะจัดให้มีการประชุมหารือรายละเอียด ความคืบหน้าโครงการท่าอากาศยานเบตง
ครั้งต่อไปในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
นอกจากนี้ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานเบตง อาทิ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ได้ไปตรวจเยี่ยมท่าอากาศยานเบตง มิสแกรนด์ไทยแลนด์ร่วมถ่ายภาพท่าอากาศยานเบตง เป็นต้น พร้อมนี้ในส่วนของ
อ�ำเภอเบตงยังจัดกิจกรรมต่าง ๆ หลากหลายช่องทางเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว อาทิ งานประเพณีของดีเบตง
และงานกิ่งกาชาดเบตง ประจ�ำปี ๒๕๖๒ งานบุกเบตงลุยกินทุเรียน ซึ่งมีชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ร่วมงาน เป็นต้น
เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาใช้บริการท่าอากาศยานเบตง
ในการเดินทาง

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด

รายงานว่า ได้ด�ำเนินงานโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเบตง ในส่วนของการก่อสร้างหอบังคับการบิน อาคาร

เครื่องช่วยการเดินอากาศ (DVOR/DME : Doppler Very High Frequency Omni-Direction Radio Range/
Distance Measuring Equipment) อาคารประกอบอื่น ๆ และอาคารบ้านพักพนักงาน โดยได้ด�ำเนินการวาง
ศิลาฤกษ์ การก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้างตามสัญญา
และอยู่ระหว่างจัดหาระบบ/อุปกรณ์เพื่อติดตั้งเครื่องอ�ำนวยความสะดวกในการเดินอากาศที่จ�ำเป็น โดยก่อนและ
ระหว่างการด�ำเนินการก่อสร้างได้ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านพื้นที่และสาธารณูปโภคแล้ว ส�ำหรับแผนที่
การบิน (Instrument Flight Procedures :IFP) ขณะนี้ได้ด�ำเนินการจัดท�ำ Final Chart เพื่อเสนอให้ส�ำนักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยคาดว่า บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
218
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สามารถเปิดให้บริการ การเดินอากาศ ณ ท่าอากาศยานเบตง ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่
ก�ำหนด ทั้งนี้ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด มีการประชุมร่วมกับ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ กรมท่าอากาศยาน
กรมอุตุนิยมวิทยา และส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ในเรื่องความคืบหน้าพัฒนาท่าอากาศยานเบตง
ทุกเดือน เพื่อให้การท�ำงานบูรณาการร่วมกันและส�ำเร็จได้ตามเป้าหมาย ส�ำหรับการสื่อสารกับสายการบินนั้น
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ได้มีการด�ำเนินการแจ้งความคืบหน้าเป็นระยะ ในเวทีการประชุม
ร่วมระหว่าง บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัดกับผู้ใช้บริการแล้ว
๓) จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่า ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีการออก
ระเบียบให้มีการเข้มงวดกวดขันในการน�ำของเหลวติดตัวขึ้นเครื่องบินตามมาตรฐานและข้อก�ำหนดขององค์การการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ ซึ่งจากการประสานงานภายในทราบว่า มีเป้าหมายหลักในการควบคุมอาหารที่มีของเหลว
ที่ประชาชนนิยมน�ำติดตัวขึ้นเครื่องบินเป็นของฝากจากต่างจังหวัด เช่น น�้ำจิ้มแหนมเนือง เป็นต้น อย่างไรก็ดี ระเบียบ
ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบถึงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เช่น น�้ำจิ้ม หรือ ผลไม้แช่อิ่ม ที่อาจมีส่วนประกอบ
ที่เป็นของเหลวไม่มากนัก ในเรื่องนี้เห็นว่า เนื่องจากข้อก�ำหนดดังกล่าวเป็นระเบียบซึ่งเป็นการด�ำเนินการตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยการบินซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ดังนั้น จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องด�ำเนินการให้ถูกต้องและเหมาะสม
โดยขอให้กรมท่าอากาศยานพิจารณาด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) ในกรณี ที่ มี ข ้ อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บหรื อ ข้ อ ก� ำ หนดของส� ำ นั ก งานการบิ น พลเรื อ น
แห่งประเทศไทยส�ำหรับผลิตภัณฑ์ชมุ ชนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีใ่ ห้บริการของท่าอากาศยานแต่ละแห่งนัน้ ขอให้กรมท่าอากาศยาน
ท�ำหนังสือเพื่อขอหารือกับส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่อให้ทราบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องและ
เหมาะสม
(๒) ขอให้กรมท่าอากาศยานมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจกับประชาชน
นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการร้านค้าเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นการด�ำเนินการเพื่อความปลอดภัย
ตามมาตรฐานสากล โดยให้ข้อเสนอแนะกับร้านค้าต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติที่สามารถท�ำได้ เช่น การบรรจุ
หีบห่อให้มิดชิด และฝากสัมภาระใต้ท้องอากาศยาน เพื่อให้ร้านค้าได้มีการเตรียมตัวและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ส�ำหรับการให้บริการประชาชนอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามข้อก�ำหนดดังกล่าวต่อไป
(๓) ขอให้กรมท่าอากาศยานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการพัฒนาชุมชน หรือ
หน่วยงานพาณิชย์จังหวัดที่มีหน้าที่ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ให้ทราบถึงระเบียบและแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�ำข้อมูลไปใช้ในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ให้มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และติดข้อมูล
ต่าง ๆ บนบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มขี อ้ มูลทีค่ รบถ้วนเพียงพอตามข้อก�ำหนด เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถพิจารณาอนุญาตให้ผโู้ ดยสาร
น�ำผลิตภัณฑ์ขึ้นเครื่องบินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

กรมท่าอากาศยาน

รายงานว่า ได้ประชุมซักซ้อมท่าอากาศยาน ในการก�ำกับความดูแลทั้ง ๒๘ แห่ง ให้ปฏิบัติงานด้านการบิน

ให้เป็นไปตามประกาศส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรือ่ ง หลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์
ทีจ่ ะน�ำขึน้ บนห้องโดยสารอากาศยานหรือน�ำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึง่ เป็นระเบียบ
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ฉบับใหม่ของส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ที่ประกาศบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
เป็นต้นไป ก�ำหนดห้ามมิให้ผู้โดยสารน�ำของเหลวที่มีปริมาตรมากกว่า ๑๐๐ มิลลิลิตร ถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
แต่อนุญาตให้ฝากเป็นสัมภาระลงทะเบียนโหลดใต้ท้องเครื่องเท่านั้น โดยให้บรรจุในภาชนะที่มิดชิด รวมถึงสินค้า
บางประเภทที่เข้าข่ายไม่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้ คือ แหนมเนือง เนื่องจากปริมาตรน�้ำจิ้มแหนมเนืองที่บรรจุ
รวมอยู่ในชุดอาหารจ�ำนวน ๑ ถุง มีปริมาตรมากถึง ๔๐๐ มิลลิลิตร ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด ท�ำให้ไม่สามารถ
น�ำแหนมเนืองขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยานได้ โดยเบื้องต้นท่าอากาศยานทั้ง ๒๘ แห่ง ได้แจ้งข้อมูลไปยัง
สายการบินต่าง ๆ ให้ท�ำความเข้าใจและแจ้งเตือนผู้โดยสารที่มีการพกพาแหนมเนืองว่าจะต้องฝากเป็นสัมภาระ
ลงทะเบียนเท่านัน้ โดยให้บรรจุในภาชนะทีม่ ดิ ชิดเพราะจะไม่อนุญาตให้ถอื ติดตัวขึน้ เครือ่ งบินรวมถึงได้มกี ารเผยแพร่
สื่อประชาสัมพันธ์ตามเว็ปไซต์ของกรมท่าอากาศยาน (ส่วนกลาง) และท่าอากาศยานแต่ละแห่งด้วยแล้ว

๒.๒.๔ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานการคมนาคมและการขนส่งทางราง
ในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ ๗
เรื่องการขออนุญาตเข้าพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อด�ำเนินโครงการก่อสร้างต่าง ๆ
ของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ที่ผ่านมา พบว่า มีขั้นตอนการด�ำเนินการอนุญาตของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ที่ค่อนข้างล่าช้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อกรอบระยะเวลาด�ำเนินงานของโครงการของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
ทีต่ อ้ งล่าช้าออกไป ตลอดจนจะเป็น ผลกระทบต่อเนือ่ งถึงประชาชนและภาพลักษณ์การด�ำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของภาครัฐ ในเรื่องนี้ จึงขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท มีการเตรียมข้อมูลโครงการ และประสานงาน
กับเจ้าของพืน้ ทีไ่ ว้ให้พร้อมก่อนเริม่ ด�ำเนินโครงการในส่วนการด�ำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ขอให้มกี ารเร่งรัด
ขัน้ ตอนและระยะเวลาในการพิจารณาเรือ่ งการอนุญาตให้หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้างเข้าพืน้ ทีไ่ ด้อย่างรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อให้การท�ำงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเกิดการบูรณาการกันอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม เรื่ อ ง “One Transport One Family” นอกจากนี้ ขอให้ ก ารรถไฟ
แห่งประเทศไทยเข้มงวดในเรือ่ ง การดูแลรักษาความสะอาดของห้องน�ำ้ บริเวณสถานีรถไฟและบนขบวนรถ เพือ่ คุณภาพ
การให้บริการที่ดีแก่ประชาชนผู้เดินทางอย่างต่อเนื่องด้วย

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ในขั้ น ตอนการส� ำ รวจออกแบบรายละเอี ย ดโครงการหากพบว่ า จะต้ อ งใช้ พื้ น ที่ ข องการรถไฟ

แห่ ง ประเทศไทยในการก่ อ สร้ า งกรมทางหลวงชนบทได้ มี ก ารประสานงานเกี่ ย วกั บ รู ป แบบการก่ อ สร้ า งกั บ
การรถไฟแห่งประเทศไทย เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ การรถไฟแห่งประเทศไทย และเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการขออนุญาตเข้าก่อสร้างในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และได้มอบหมายให้ส�ำนักส�ำรวจและออกแบบ
และส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๒ (สงขลา) พิจารณาตรวจสอบโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างส�ำรวจออกแบบรายละเอียด
หากพบว่าจะต้องใช้พนื้ ทีข่ องการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้ประสานรูปแบบการก่อสร้างกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
ต่อไป
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การรถไฟแห่งประเทศไทย

รายงานว่า การขอใช้พื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อด�ำเนินโครงการก่อสร้างต่าง ๆ บริเวณจุดตัดผ่าน

ทางรถไฟกับถนน มีขนั้ ตอนในการพิจารณา จะต้องน�ำเรือ่ งเข้าทีป่ ระชุมคณะอนุกรรมการกลัน่ กรองการอนุญาตและ
แก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัด และคณะกรรมการร่วมพิจารณาการขออนุญาตและการแก้ไขปัญหา
จุดตัดทางรถไฟกับถนน และให้ฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องพิจารณาผลกระทบและค่าใช้จา่ ยเพือ่ พิจารณาอนุญาตส�ำหรับการดูแล
รักษาความสะอาดบนขบวนรถ ได้ก�ำชับผู้รับจ้างให้กวดขัน ควบคุมดูแลพนักงานท�ำความสะอาดห้องน�้ำ ห้องสุขา
บนขบวนรถโดยสารให้สะอาดโดยสม�่ำเสมอ และเข้มงวดในการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาว่าจ้างฯ ตามระเบียบค�ำสั่ง
ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดและให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอีกทางหนึ่งด้วยแล้ว

๒.๒.๕ ปัญหาข้อร้องเรียนในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ ๗
จากเหตุ อุ ท กภั ย ในพื้ น ที่ ภ าคใต้ ต อนล่ า งที่ ผ ่ า นมาท� ำ ให้ ป ระชาชนบางส่ ว นร้ อ งเรี ย นว่ า มี ถ นน
บางเส้นทางที่มีลักษณะกีดขวางทางระบายน�้ำ ซึ่งในแนวทางการแก้ไขปัญหาส�ำนักทางหลวงชนบทที่ ๑๒ (สงขลา)
ได้จัดสรรงบประมาณกว่า ๙๐ ล้านบาท เพื่อเข้ามาด�ำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ขอให้กรมทางหลวง
ชนบทที่ ๑๒ และแขวงทางหลวงชนบทที่อยู่ในความรับผิดชอบ ด�ำเนินการส�ำรวจ ตรวจสอบสภาพเส้นทางที่มีลักษณะ
กีดขวางทางน�้ำเพิ่มเติม พร้อมทั้งประมาณการงบประมาณในการปรับปรุงโครงสร้างถนนเพื่อรองรับปัญหาในระยะสั้น
และระยะยาว โดยอาจประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ประสานกับกรมชลประทานเพื่อปรึกษา
หารือและวิเคราะห์ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนที่ภูมิศาสตร์ แนวทิศทางการไหลของน�้ำ แนวเส้นทางถนน
ที่มีลักษณะกีดขวาง ฯลฯ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่าง ๒ หน่วยงาน มุ่งลดปัญหาการเกิดเหตุอุทกภัยและภัยแล้ง
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ นอกจากนี้ ขอให้ ก รมทางหลวงชนบทเตรี ย มความพร้ อ มรองรั บ ในการแก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ
ผลกระทบต่อประชาชนจากเหตุอุทกภัย เช่น การเตรียมสะพานเบลีย์และบุคลากรที่มีความช�ำนาญในการติดตั้ง
ในกรณีที่มีสะพานขาด เพื่อให้การด�ำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถติดตั้งได้ทันที สร้างความสะดวก
และความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน พร้อมทั้งจัดให้มีป้ายเตือน ป้ายจราจร เพื่อประชาสัมพันธ์และ
เป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชนด้วย

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ได้จัดท�ำแผนการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยหรือดินโคลนถล่มตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ
ระหว่างเกิดเหตุ และรวมถึงการด�ำเนินการฟืน้ ฟูกรมทางหลวงชนบทหลังเกิดเหตุดว้ ย และได้มอบหมายให้สำ� นักงาน
ทางหลวงชนบทที่ ๑๒ (สงขลา) ด�ำเนินการส�ำรวจและตรวจสอบสภาพเส้นทางที่มีลักษณะกีดขวางน�้ำเพิ่มเติมพร้อม
ประมาณการงบประมาณในการปรับปรุงโครงสร้างถนน ทั้งนี้ ให้ประสานกรมชลประทานเพื่อปรึกษาหารือและ
วิเคราะห์ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
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๒.๒.๖ การด�ำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ ๗
๑) จากการตรวจราชการได้รบั รายงานเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของกรมทางหลวง และ กรมทางหลวง
ชนบท ซึง่ มีการด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมในเรือ่ งต่าง ๆ ประกอบด้วย การเข้มงวดกวดขัน
ในเรื่องการติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะน�ำ ไฟสัญญาณ และอุปกรณ์อ�ำนวยความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง การตรวจสอบ
ติดตามไฟฟ้าแสงสว่างให้มคี วามพร้อมสมบูรณ์ในทุกพืน้ ที่ โดยเฉพาะในเขตชุมชน การเข้มงวดกวดขันควบคุมรถบรรทุก
น�้ำหนักเกิน การใช้ยางพาราในการก่อสร้าง รวมไปถึงการตรวจสอบสายทางให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานทาง
วิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นว่า การด�ำเนินการดังกล่าวของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีการด�ำเนินการได้เป็นอย่างดีตามนโยบายที่ก�ำหนด อย่างไรก็ดี ยังคงได้รับรายงานว่า มีการร้องเรียน
จากประชาชนถึงสภาพสายทางบางพื้นที่ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากรถบรรทุกท�ำให้ผิวทางมีการช�ำรุด ในการนี้จึงขอ
เน้นย�้ำให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท เข้มงวดในการด�ำเนินการตามนโยบายที่ก�ำหนดในทุก ๆ ด้าน และ
ขอให้มกี ารติดตามการร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนในพืน้ ทีอ่ ย่างใกล้ชดิ เพือ่ วางแผนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน พัฒนาโครงข่ายสายทางให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานต่อไป

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ได้ด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมในด้านต่าง ๆ อย่างสม�่ำเสมอ เช่น

การตรวจสอบมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท การอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัย การควบคุมรถบรรทุก
น�้ำหนักเกิน และการสนับสนุนการใช้ยางพาราในการก่อสร้าง เป็นต้น ส�ำหรับการร้องเรียนของประชาชน
กรมทางหลวงชนบท ได้มชี อ่ งทางให้ประชาชนได้รอ้ งเรียนผ่านสายด่วน ๑๑๔๖ เฟซบุก๊ และเว็บไซต์ของกรมทางหลวง
ชนบท ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๒ (สงขลา) พิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ต่อไปแล้ว
๒) ตามทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมได้เดินทางไปตรวจราชการในพืน้ ทีจ่ งั หวัดยะลา และได้มขี อ้
สั่งการให้กรมทางหลวงพิจารณาปรับปรุงส�ำนักงานหมวดทางหลวงและบ้านพักเจ้าหน้าที่จ�ำนวน ๓ หมวดทางหลวง
ประกอบด้วย หมวดทางหลวงเบตง หมวดทางหลวงธารโต และหมวดทางหลวงยะรม นั้น จากการตรวจราชการ
ทราบว่า ขณะนี้ ได้มีการออกแบบแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งกรมทางหลวงจะมีการ
เร่งรัดการด�ำเนินการต่อไป ในเรือ่ งนีเ้ ห็นว่า เพือ่ เป็นขวัญและก�ำลังใจแก่เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านในพืน้ ที่ นอกจากส�ำนักงาน
และบ้านพักของหมวดทางหลวงตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีข้อสั่งการไปแล้วนั้น กรมทางหลวง และ
กรมทางหลวงชนบท ควรจะต้องมีการส�ำรวจสภาพความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทั้งหมด โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
ซึ่งไม่ใช่คนในพื้นที่เข้าไปปฏิบัติงานชั่วคราว เช่น เจ้าหน้าที่ควบคุมโครงการก่อสร้าง ว่ามีสภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไร และพิจารณาให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้งหมดให้มีคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสม มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๒ (สงขลา) พิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะ

ต่อไปแล้ว
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๓) ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบนโยบายที่ส�ำคัญในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม คือ นโยบาย One Transport One Family ซึ่งหมายถึง ให้มีการบูรณาการการท�ำงาน
ร่วมกัน โดยน�ำทรัพยากรที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่ มาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด
ร่วมกัน โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนเป็นส�ำคัญ อย่างไรก็ดี จากการตรวจราชการได้ทราบว่า
หน่วยงานในสังกัดยังคงมีการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันเพียงบางภารกิจ เช่น การอ�ำนวยความปลอดภัย
ในการเดินทางในช่วงเทศกาล แต่ยังคงมีการบูรณาการแผนการพัฒนาพื้นที่และการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานร่วมกันอย่างจ�ำกัด ในเรื่องนี้เห็นว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
ควรมีการประสานความร่วมมือและแผนงานเชิงบูรณาการเพิ่มมากขึ้น โดยจัดให้มีการประชุมน�ำเสนอแผนงาน
ของหน่วยงานในพื้นที่ ติดตามปัญหา อุปสรรค เพื่อรับทราบและช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของ
แต่ละหน่วยงาน จึงขอให้ส�ำนักงานทางหลวง ส�ำนักงานทางหลวงชนบท หรือแขวงทางหลวง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่คมนาคม
จังหวัด (ตามค�ำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ ๓๒๙/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่มีการมอบหมายเป็น
ผู้แทนกระทรวงคมนาคมในการประสานงานกับจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมภายในจังหวัด)
โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย ๑ ครั้งทุก ๒ เดือน
เพือ่ ประสานการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพืน้ ที่ โดยอาจมีการเชิญผูต้ รวจราชการกระทรวง
คมนาคมที่รับผิดชอบพื้นที่เข้าร่วมการประชุม เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการบูรณการการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
ต่อไป

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ - ๑๘ พิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป

ภาคตะวันออก
๘ จังหวัด

เขต ๙
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒
(๕ จังหวัด)
จันทบุรี
ตราด
นครนายก
ปราจีนบุรี
สระแก้ว

นครนายก
ปราจีนบุรี

ฉะเช

สระแก้ว

ิงเทร

า

ชลบุรี
ระยอง

จันทบุรี
ตราด

เขต ๘
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑
(๓ จังหวัด)
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ระยอง
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ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ที่ส�ำคัญมากของประเทศ เนื่องจากเป็นศูนย์รวมของระบบกลไกส�ำคัญทางเศรษฐกิจ
ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีความส�ำคัญหลายนิคม เป็นจุดเชื่อมโยงการน�ำเข้าและส่งออกสินค้า
ทางเรือขนาดใหญ่ ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือมาบตาพุด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ เป็นพื้นที่เพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตรที่ส�ำคัญ ทั้งข้าว ยางพารา และผลไม้หลายชนิด รวมไปถึง
การเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ และการประมงอีกด้วย ตลอดจนเป็นพืน้ ทีซ่ งึ่ มีความเชือ่ มโยงใกล้ชดิ กับแนวชายแดนประเทศกัมพูชา
ซึ่งมีจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนหลายจุด เช่น บ้านหาดเล็ก อ�ำเภอคลองใหญ่ ที่มีความส�ำคัญยิ่งต่อการพัฒนา
สนับสนุนระบบการค้าชายแดนของประเทศไทย โดยแบ่งเขตตรวจราชการในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็น ๒ เขต ดังนี้
๑) เขตตรวจราชการที่ ๘
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑
ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
๒) เขตตรวจราชการที่ ๙
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒
ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมได้ตรวจราชการในพื้นที่ภาคตะวันออกตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ได้จ�ำแนกเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่ง
ทางบก ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางน�้ำ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่ง
ทางราง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๘
๓.๑.๑ มาตรการอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางถนน
ในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ ๘

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. ให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทในพืน้ ที่ เร่งรัดการคืนพืน้ ทีถ่ นนทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
พร้อมทัง้ ติดตัง้ อุปกรณ์และไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนเพือ่ ให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ปรึกษาและผู้รับเหมาก่อสร้างอยู่ประจ�ำพื้นที่ก่อสร้าง หากมีเหตุขัดข้องต้องสามารถเข้าแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่ได้ทันที

กรมทางหลวง

รายงานว่า ส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ (ชลบุรี) ได้ด�ำเนินการคืนพื้นที่ถนนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง พร้อมทั้ง

ติดตั้งอุปกรณ์ และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืนแล้ว

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
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กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ได้มอบหมายให้หน่วยในสังกัดทั่วประเทศเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ทั้งด้านการอ�ำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งในช่วงเทศกาลมี
การเดินทางของประชาชนเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้มีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงกว่าปกติ และได้จัดท�ำแผน
อ�ำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ภายใต้การรณรงค์
“ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด และมอเตอร์ไซค์เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อก” เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะการอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง ตลอดจนการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเป็นการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล รวมทั้งได้ขอความร่วมมือ
ให้ผู้รับจ้างคืนผิวจราจรและหยุดก่อสร้าง พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องหมายเตือน ไฟฟ้าแสงสว่าง/สัญญาณ อุปกรณ์
ความปลอดภัยครบถ้วนตามรูปแบบที่กรมทางหลวงชนบทก�ำหนด ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๒ มกราคม
๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากที่สุด ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒
๒. ให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวง
ชนบทในพืน้ ที่ ดูแลเรือ่ งความพร้อมของสภาพสายทาง
และอุ ป กรณ์ อ� ำ นวยความปลอดภั ย ที่ ติ ด ตั้ ง เช่ น
การท�ำความสะอาดสายทาง และการตรวจสอบป้าย
Your Speed และระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้สามารถ
ใช้งานได้ ๑๐๐% ตลอดจนการจัดให้มีป้ายรณรงค์
เพือ่ กระตุน้ เตือนผูข้ บั ขีต่ ระหนักถึงเรือ่ งความปลอดภัย
เช่น “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด และมอเตอร์ไซค์
เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อก” เป็นต้น

กรมทางหลวง

รายงานว่า ส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ (ชลบุรี) ได้ด�ำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์อ�ำนวยความปลอดภัยให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้ว
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กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ได้มีมาตรการในการด�ำเนินการในช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค์ (ระหว่างวันที่ ๑

พฤศจิกายน - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑) โดยก� ำชับให้หน่วยงานในสังกัดปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพานใน
ความรับผิดชอบ ตรวจสอบ ปรับปรุง ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้า แสงสว่าง สัญญาณจราจร วางแผน
การท�ำงานส�ำหรับโครงการก่อสร้างหรือบูรณะทั้งถนนและสะพานให้สอดรับกับช่วงเทศกาล เตรียมความพร้อม
คืนผิวจราจร ตรวจสอบระบบสายด่วน ๑๑๔๖ ระบบ CCTV ระบบวิทยุสื่อสาร และประชาสัมพันธ์และรณรงค์
การอ�ำนวยความสะดวกและปลอดภัยบนถนน

๓.๑.๒ มาตรการการป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนนในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ ๘
จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
ตามที่ส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ (ชลบุรี) รายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งอันเนื่องมาจาก
การหลับในของผู้ขับขี่ ซึ่งเป็นเส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงระยอง จ�ำนวน ๔ เส้นทาง ได้แก่
(๑) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ ตอน กะเฉด - ป่าเตียน กม.๒๖๗+๐๐๐ - ๒๖๙+๐๐๐ (๒) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖
ตอน มาบข่า - ทับมา กม.๔๖+๐๐๐ - ๔๙+๐๐๐ (๓) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ ตอน คลองเขต - ยุบชงโค
กม.๗๘+๐๐๐ - ๘๐+๐๐๐ (๔) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ ตอน ยุบชงโค - แกลง กม.๙๓+๐๐๐ - ๙๗+๐๐๐
และอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงจันทบุรี จ�ำนวน ๒ เส้นทาง ได้แก่ (๑) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓
ตอน ป้าเตียน - บ้านสิ้ว กม.๒๙๘+๐๐๐ - ๒๙๙+๐๐๐ (๒) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว
กม.๓๓๕+๐๐๐ - ๓๓๗+๐๐๐ ให้แขวงทางหลวงที่รับผิดชอบสายทางดังกล่าวติดตั้งป้ายแจ้งเตือนการหลับใน
การตีเส้นเตือนผู้ขับขี่ (Rumble Strip) และการติดตั้งราวกั้นอันตราย (Guard Rail) เพื่อป้องกันและลดความรุนแรง
ของการเกิดอุบตั เิ หตุในจุดดังกล่าวด้วย ทัง้ นี้ เมือ่ ผ่านพ้นช่วงเทศกาลแล้ว ขอให้แขวงทางหลวงในพืน้ ทีไ่ ด้ทำ� การวิเคราะห์
หาสาเหตุที่ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อหาแนวทางในการป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ดังกล่าวอีกต่อไป

กรมทางหลวง

รายงานว่า จากการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า เป็นทางหลวงที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ผู้ขับขี่

ไม่ได้ระมัดระวังในการสัญจร ใช้รถด้วยความประมาท และขับรถด้วยความเร็ว ทั้งนี้ ปัจจุบันในบางพื้นที่ได้เริ่ม
ด�ำเนินการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนการหลับในแล้ว ส่วนการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนในพื้นที่อื่น ๆ ที่เหลือ และการติดตั้ง
อุปกรณ์อื่น ๆ อยู่ระหว่างด�ำเนินการ

๓.๑.๓ ระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ ๘
จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. จากปัญหาและอุปสรรคในการเดินรถโดยสาร สาย กรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา เนื่องจากในเส้นทาง
การเดินรถ มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และสายสีชมพู และยังมีการก่อสร้างถนนสุวินทวงศ์ และตลาดเก่า
คลองสวน ๑๐๐ ปี ซึ่งเกิดปัญหาการจราจรติดขัดในเส้นทาง ท�ำให้ก�ำหนดเวลาในการเดินรถ มีความคลาดเคลื่อน
ไม่เป็นไปตามตารางเวลาเดินรถ ท�ำให้มรี ถไม่พยี งพอในการกลับไปรับผูโ้ ดยสาร ขอให้สำ� นักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
หาแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการเดินรถ เช่น การอนุญาตให้เปลี่ยนเส้นทางเดินรถเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มี
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การจราจรติดขัด เพื่อป้องกันปัญหาผู้โดยสารตกค้างในช่วงเทศกาลปีใหม่และในกรณีการจัดให้มีรถเสริมขอเน้นย�้ ำว่า
ให้รถทุกคันต้องออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารเท่านั้น เพื่อให้สามารถตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในบริเวณจุดพักรถ (Rest Area) และด่านตรวจ ให้กรมขนส่งทางบก
ให้ความส�ำคัญในการตรวจสอบรถบัสทัศนาจร รถบัสน�ำเที่ยว ซึ่งอาจไม่ได้รับการตรวจสอบความพร้อมของตัวรถ
และพนักงานขับรถมาจากต้นทางด้วย
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กรมการขนส่งทางบก

รายงานว่า ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำ� เนินการอนุญาตให้ รถโดยสารไม่ประจ�ำทางเข้าท�ำการรับส่ง

ผู้โดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดฉะเชิงเทรา จ�ำนวน ๑๐ คัน และอนุญาตให้รถโดยสารประจ�ำทางเดินรถ
นอกเส้นทาง จ�ำนวน ๕ คัน ทั้งก่อนและในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ โดยเพิ่มเที่ยวการเดินรถรับส่งผู้โดยสาร
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดฉะเชิงเทราไปกรุงเทพฯ จ�ำนวน ๕๘ เที่ยว รับส่งผู้โดยสารจ�ำนวน ๒,๗๐๓ คน
และได้ตงั้ จุดตรวจความพร้อมของรถและผูข้ บั รถ ณ บริเวณด้านหน้าองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย สาขาบางคล้า
(ฝั่งขาออก) ตั้งแต่วันที่ ๒๗ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ และบริเวณด้านหน้าหมวดการทางบางคล้า (ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยด�ำเนินการตรวจสอบทั้งรถโดยสารประจ�ำทางและรถโดยสาร
ไม่ประจ�ำทาง จ�ำนวน ๘๙๒ คัน แบ่งเป็นรถโดยสารประจ�ำทาง จ�ำนวน ๗๕๓ คัน และรถโดยสารไม่ประจ�ำทาง
จ�ำนวน ๑๓๙ คัน
๒. เนื่องจาก ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีการก�ำหนดจุดปล่อยรถโดยสารสาธารณะเพิ่มเติมนอกเหนือ
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารเพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ จ�ำนวน ๑๐ จุด ขอให้ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
เตรียมความพร้อมด้านอัตราก�ำลังเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ จัดสรรให้มกี ารกระจายอัตราก�ำลังในการปฏิบตั งิ านก�ำกับและตรวจสอบ
ด้านความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะตรงจุดปล่อยรถให้เพียงพอและทั่วถึง รวมทั้งให้มีการออกหน่วยเคลื่อนที่
โดยจัดชุดผูต้ รวจการออกสุม่ ตรวจจับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกในเส้นทางสายหลักทีใ่ ช้ความเร็วเกินก�ำหนดด้วย

กรมการขนส่งทางบก

รายงานว่า ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ได้มีการจัดสรรอัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอ�ำนวยความสะดวก

ปลอดภัย และการให้บริการประชาชน ณ บริเวณสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดชลบุรี และจุดจอดรถโดยสารประจ�ำทาง
เพิม่ เติมอีก ๑๐ จุด โดยได้ปฏิบตั งิ านก�ำกับและตรวจสอบความพร้อมของตัวรถและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ
ตามรายการตรวจสอบรถโดยสารและผู ้ ขั บ รถประจ� ำ วั น (Checklist) นอกจากนี้ ไ ด้ จั ด ชุ ด ปฏิ บั ติ ง าน
ตรวจการเฉพาะกิจ ออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกในเส้นทางสายหลัก
ที่มีการใช้ความเร็วเกินก�ำหนด เช่น บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ (ถนนบ้านบึง - แกลง) เป็นต้น

๓.๑.๔ มาตรการการเดินรถเข้า - ออกท่าเรือแหลมฉบังในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ ๘
จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ได้ประกาศการเดินรถผ่านเส้นทางเข้า - ออก เพื่อ
จัดการจราจรไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน โดยก�ำหนดให้รถหัวลากหรือรถบรรทุกขาเข้าใช้ประตู
ที่ ๑ ๓ และ ๔ และขาออกก�ำหนดให้ออกจากประตู ๑ เท่านั้น ส�ำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลก�ำหนดให้ผ่านประตูเข้า - ออก
ที่ประตู ๒ ซึ่งเป็นประตูหลักที่เชื่อมต่อกับถนนสุขุมวิท เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีการเดินทางของประชาชน
มากกว่าปกติ ขอให้ท่าเรือแหลมฉบังก�ำชับให้ผู้ขนส่งใช้ความระมัดระวังในการขนส่งสินค้า ผูกมัดรัดตรึงสินค้าให้
แน่นหนาก่อนท�ำการขนส่ง และให้ท่าเรือแหลมฉบังตรวจสอบการล็อกตู้สินค้าตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ในการขนส่งสินค้าตลอดเส้นทาง ส�ำหรับในกรณีสินค้าอันตราย ขอให้ท่าเรือแหลมฉบังขอความร่วมมือผู้ขนส่ง
ในการตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะและพนักงานขับรถก่อนท�ำการขนส่งอย่างเคร่งครัดด้วย นอกจากนี้
ในระหว่างทางของการขนส่งสินค้า ขอให้ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดและสาขาในพื้นที่ช่วยตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งว่ารถขนส่ง
ได้มีการล็อกตู้สินค้าเรียบร้อยหรือไม่ และให้ติดตามประเมินผลการด�ำเนินการด้วย

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
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การท่าเรือแห่งประเทศไทย

รายงานว่า ได้ด�ำเนินการดังนี้

๑. ออกประกาศเรื่อง ก�ำหนดมาตรการการขนส่งสินค้า ณ ทลฉ. ช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ และ
ลงข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ www.laemchabangport.com
๒. จัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ เรื่อง การปฏิบัติงานเรือและสินค้าตามสัญญาลงทุน บริหาร
และประกอบการท่าเทียบเรือ โดยการประชุมครั้งที่ ๒ ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม
๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบการก�ำหนดมาตรการการขนส่งสินค้า ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ช่วงเทศกาล
วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ และการประชุมครั้งที่ ๓ ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบก�ำหนดแผนการด�ำเนินการสุม่ ตรวจสอบการล็อกตูส้ นิ ค้าของรถหัวลากก่อนออกจาก
หน้า subgate ดังนี้
- ท่าเทียบเรือมีป้ายการประชาสัมพันธ์เรื่องการปลด - ล็อกตู้สินค้าทั้งทางเข้า - ออกประตูท่าเทียบเรือ
- ท่าเทียบเรือสามารถจัดพื้นที่ให้พนักงานขับรถเพื่อให้สามารถลงจากรถเพื่อตรวจสอบการปลด - ล็อก
ตู้สินค้า ทั้งก่อนการส่งมอบและหลังส่งมอบ
- ให้กองการท่า ส�ำนักปฏิบัติการ น�ำเรื่องการจ�ำกัดความเร็วของรถหัวลากในเขตท่าเรือแหลมฉบัง
จัดท�ำบันทึกผ่านผู้อ�ำนวยการส�ำนักปฏิบัติการ เพื่อน�ำเข้าที่ประชุมการจราจรต่อไป
๓. กรณีสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบังได้แจ้ง บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผู้ดูแล
คลั ง สิ น ค้ า อั น ตราย ให้ จั ด ส่ ง เอกสารการตรวจความพร้ อ มของพนั ก งานขั บ รถก่ อ นออกปฏิ บั ติ ง าน
อย่างเคร่งครัด และส่งสรุปผลการตรวจให้ท่าเรือแหลมฉบังทุกเดือน

กรมการขนส่งทางบก

รายงานว่า ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรมี กี ารจัดชุดปฏิบตั งิ านตรวจการเฉพาะกิจ ออกก�ำกับดูแลและตรวจสอบ

รถบรรทุกบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง โดยเฉพาะการตรวจสอบการล็อกตู้สินค้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขนส่ง
สินค้าตลอดเส้นทาง ซึ่งผลการด�ำเนินการตั้งแต่ธันวาคม ๒๕๖๑ - มกราคม ๒๕๖๒ มีการเรียกตรวจสอบรถบรรทุก
จ�ำนวน ๘๒๖ คัน พบการกระท�ำความผิด (ไม่ล็อกตู้สินค้า) จ�ำนวน ๑๒ ราย ด�ำเนินการออกค�ำสั่งผู้ตรวจการขนส่ง
จ�ำนวน ๘ ราย และเปรียบเทียบปรับ จ�ำนวน ๔ ราย

๓.๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางน�้ำ
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๘

มาตรการอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน�ำ้ ในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ ๘

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
การเตรียมความพร้อมการอ�ำนวยความสะดวกและดูแลด้านความปลอดภัยทางน�ำ้ ช่วงเทศกาล
ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖ (ชลบุรี) ให้สำ� นักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทราประสาน
ขอความร่วมมือจากทางวัดสมานรัตนารามในการดูแลอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารนอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ของ
กรมเจ้าท่าด้วยอีกทางหนึ่ง และในภาพรวมให้ส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในพื้นที่จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณท่าเรือ
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ทุกแห่งให้เพียงพอ พร้อมทั้งตรวจสอบให้ผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพในขณะโดยสารเรืออย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในการ
ขอความร่วมมือจากผู้โดยสารของเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่า ที่ท�ำหน้าที่อ�ำนวยความปลอดภัยประจ�ำท่าเรือนั้น ขอให้ใช้
วาจาที่สุภาพเพื่อความร่วมมือที่ดีและป้องกันการเกิดปัญหาความไม่พึงพอใจของผู้โดยสาร

กรมเจ้าท่า

รายงานว่า ส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖ (ชลบุรี) ได้ด�ำเนินการสั่งการและก�ำชับให้ส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค

สาขาในความรับผิดชอบ ด�ำเนินการก�ำชับและเข้มงวดกวดขันพนักงานประจ�ำท่าเทียบเรือ ให้บริการประชาชนและ
นักท่องเทีย่ วด้วยความสุภาพ พร้อมทัง้ ด�ำเนินการประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ดูแลเรือ่ งไฟส่องสว่างประจ�ำท่าเทียบ
เรือ พร้อมกับการดูแลรักษาความสะอาดประจ�ำท่าเทียบเรือ และในส่วนของส�ำนักงานเจ้าท่าภูมภิ าคสาขาฉะเชิงเทรา
ได้ด�ำเนินการประสานกับทางวัดสมานรัตนาราม ขอความร่วมมือในการดูแลอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร
โดยวัดสมานรัตนารามได้จัดเจ้าหน้าที่จ�ำนวน ๑ นาย ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขาฉะเชิงเทรา บริเวณจุดอ�ำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ทางน�้ำเพื่อก�ำกับ ดูแล ให้ค�ำแนะน�ำและ
อ�ำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวบริเวณท่าเรือวัดสมานรัตนาราม ท่าเรือตลาดน�้ำบางคล้า ท่าเรือตลาด
บ้านใหม่ - วัดโสธร และท่าเรือรตะธารารีสอร์ท พร้อมก�ำชับให้ผู้โดยสารสวมใส่เสื้อชูชีพในขณะโดยสารเรือ
อย่างเคร่งครัด ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการเรือโดยสารได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

๓.๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางราง
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๘

มาตรการอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางรางในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ ๘

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
การเตรียมความพร้อมเพื่ออ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยการเดินทางแก่ผู้โดยสารใน
ช่วงเทศกาล ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยให้ความส�ำคัญในเรือ่ งมาตรการรักษาความปลอดภัยและความมัน่ คงทัง้ ภายใน
สถานีและขบวนรถอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้โดยสาร และดูแลรักษาความสะอาด
ของห้องสุขาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่จะมีประชาชนมาใช้บริการเป็นจ�ำนวนมากกว่าช่วงเวลาปกติ

การรถไฟแห่งประเทศไทย

รายงานว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยได้อ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสาร

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ทุกเส้นทางทั่วประเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีสถิติการเกิดเหตุในการเดินทาง
ในเส้นทางสายตะวันออกได้มีการพ่วงรถโดยสารเพิ่มในขบวนรถจากปกติ ประมาณ ๑ - ๒ คัน อย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการเดินทางของประชาชน ไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานี ทั้งนี้ ฝ่ายการช่างโยธา มีการตรวจสอบสภาพทาง
รถไฟให้มีความปลอดภัยทุกเส้นทาง โดยเฉพาะทางตัดผ่านเสมอระดับ ได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง ฝ่ายการช่างกลได้มีการตรวจสอบรถจักร
รถพ่วง ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ก่อนน�ำออกไปให้บริการทุกเส้นทาง ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมได้
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ตรวจสอบและซ่อมบ�ำรุงระบบอาณัติสัญญาณต่าง ๆ รวมถึงประแจทางหลีกและเครื่องกั้นถนนให้มีสภาพดี ใช้การ
ได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นการเน้นย�้ำการให้ความส�ำคัญเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคง ทั้งภายใน
สถานีและขบวนรถอย่างเคร่งครัด โดยให้ถือปฏิบัติตามค�ำสั่งลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่องมาตรการป้องกัน
เหตุอันตรายด้านการเดินรถ การก่ออาชญากรรม การก่อการร้ายต่อกิจการรถไฟฯ ในวันหยุดเทศกาลต่าง ๆ และ
วันหยุดราชการต่อเนื่อง รวมทั้งฝ่ายปฏิบัติการเดินรถและฝ่ายบริการโดยสารได้มีการอ�ำนวยความสะดวกด้าน
ความปลอดภัยเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคจัดตั้งศูนย์ปลอดภัย พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๓.๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบกในพื้นที่
เขตตรวจราชการที่ ๙
๓.๔.๑ มาตรการอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางถนน
ในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ ๙

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
ขอให้กรมทางหลวงมีการก�ำชับให้ผู้รับจ้างในโครงการก่อสร้างวางกรวยเบี่ยงทางให้มีมุมองศา
และระยะทางที่สอดคล้องกับความเร็วเฉลี่ยของรถที่สัญจรบนเส้นทางนั้น ๆ เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถมีระยะมองเห็น
ได้อย่างชัดเจน และสามารถค่อย ๆ ชะลอความเร็วรถ เพื่อเปลี่ยนช่องทางการจราจรได้ทันก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้าง
รวมทั้งการติดตั้งป้ายเตือน ป้ายจราจร ไฟเตือน ไฟฟ้าแสงสว่าง ในกรณีที่เป็นจุดเสี่ยงอันตรายหรือจุดที่มีการก่อสร้าง
ทางในช่วงกลางคืน
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กรมทางหลวง

รายงานว่า ได้ก�ำชับผู้รับจ้างในการด�ำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เตือน ในงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่

กรมทางหลวง ก�ำหนด โดยมีป้ายเตือน หลักน�ำทาง สัญญาณไฟวับวาบ ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่ออ�ำนวยความสะดวก
และความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรผ่านในบริเวณพื้นที่ที่มีการด�ำเนินการก่อสร้างแล้ว

๓.๔.๒ การด�ำเนินโครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ สาย จันทบุรี - สระแก้ว
จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
ขอให้ ก รมทางหลวงด� ำ เนิ น โครงการพั ฒ นาทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก
วิศวกรรม ความปลอดภัย กฎหมายสิ่งแวดล้อม และหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งติดตาม
ผลการด�ำเนินการโครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ สาย จันทบุรี - สระแก้ว ในช่วงที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน�้ำชั้น 1B
และชั้น ๒ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ได้แก่ ช่วง กม.๘๒+๐๐๐ - กม.๙๑+๐๐๐ ที่ต้องด�ำเนินการตามขั้นตอน
และกฎหมายสิ่งแวดล้อม (EIA) และแจ้งมายังกระทรวงคมนาคม ส�ำหรับประเด็นตามข้อร้องเรียนการตัดโค่นต้นไม้
เพื่อขยายทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ สาย จันทบุรี - สระแก้ว ขอให้พิจารณาด�ำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสม ซึ่งกรมทางหลวงอาจพิจารณาเชิญสื่อมวลชนมารับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงโครงการรวมทั้งประโยชน์
ของโครงการที่จะเกิดขึ้นทั้งในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์โครงการไปยัง
ประชาชนในพื้นที่และลดการร้องเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ต่อไป

กรมทางหลวง

รายงานว่า โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ จันทบุรี - สระแก้ว เป็น ๔ ช่องจราจร ตลอดทั้งเส้นทาง

ได้ด�ำเนินการดังนี้
- ด�ำเนินการแล้วเสร็จ ช่วง กม.๐+๐๐๐ - กม.๔๔+๒๐๐ และช่วง กม.๑๓๐+๑๐๐ - กม.๑๔๗+๕๘๗
- อยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง ช่วง กม.๔๔+๒๐๐ - กม.๖๕+๓๕๐ และ กม.๙๗+๐๐๐ - กม.๑๓๐+๑๐๐
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- อยู่ระหว่างการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณประจ�ำปี ๒๕๖๓ ช่วง กม.๖๕+๓๕๐ - กม.๘๒+๐๐๐ และ
กม.๙๑+๐๐๐ - กม.๙๗+๐๐๐ เพื่อด�ำเนินการก่อสร้างขยายเป็น ๔ ช่องจราจร ตามแผนโลจิสติกส์
กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
- ช่วง กม.๘๒+๐๐๐ - กม.๙๑+๐๐๐ จะเสนอของบประมาณประจ�ำปี ๒๕๖๔ เพื่อศึกษาจัดท�ำรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณาเห็นชอบก่อนจะเสนอ
ขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อด�ำเนินการก่อสร้างต่อไป

๓.๔.๓ การแก้ไขปัญหาจุดเสีย่ งอันตรายทางถนนในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ ๙
จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอันตรายบริเวณ
จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) กับทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๒ โดยให้ด�ำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตาม
หลักวิศวกรรม และความปลอดภัยด้วย

กรมทางหลวง

รายงานว่า โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๓ กับทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๒

ทางเข้าอ�ำเภอท่าใหม่ ซึ่งกรมทางหลวงได้เสนอขอตั้งงบประมาณในปี ๒๕๖๓ เพื่อด� ำเนินการก่อสร้างทางแยก
ต่างระดับดังกล่าวแล้ว หากได้รับการจัดสรรงบประมาณ กรมทางหลวงจะเร่งรัดด�ำเนินการต่อไป
๒. การปรับปรุงจุดเสีย่ งจุดอันตรายบนทางหลวงหมายเลข ๓ ช่วงเขาสมิง - แม่นำ�้ ตราด กม.๓๘๖+๕๘๐
ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เข้ามาด�ำเนินการปรับปรุงบริเวณจุดเข้า - ออก โดยอาจด�ำเนินการ
ก่อสร้างช่องจราจรส�ำหรับรอเลีย้ ว (Storage Lane) เข้าสูถ่ นนสายหลัก พร้อมทัง้ ติดตัง้ ป้ายเตือน เพือ่ เพิม่ ความระมัดระวัง
ในการขับขี่ให้มากขึ้น หรืออาจมีการติดตั้งการ์ดเรล เพื่อป้องกันความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

กรมทางหลวง

รายงานว่า การป้องกันจุดอันตรายบนทางหลวงหมายเลข ๓ จันทบุรี - ตราด กม.๓๘๖+๕๘๐ ปัจจุบัน

บริเวณดังกล่าวเป็นทางเชื่อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางเข้าวัดห้วงพัฒนา ซึ่งอยู่ตรงจุดกลับรถระดับพื้นดิน
(At grade U-turn) เป็นจุดกลับรถที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากกรมทางหลวง ไม่มีช่องจราจรส�ำหรับรอเลี้ยว
(Storage lane) มีสภาพกายภาพไม่เหมาะสมในการเปิดเป็นจุดกลับรถ เนื่องจากเป็นทางลงเนิน การด�ำเนินการ
แก้ไขจุดอันตราย (Black spot) กรมทางหลวงจ�ำเป็นต้องปิดจุดกลับรถบริเวณดังกล่าว เพื่อความปลอดภัย โดยมี
จุดกลับรถที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยรองรับอยู่แล้ว ที่ กม.๓๘๕+๕๐๐ และ กม.๓๘๗+๔๐๐ การปิด
จุดกลับรถดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน รวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
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๓. ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งการ์ดเรลในจุดที่มีความเสี่ยงในการ
เกิดอุบัติเหตุเป็นช่วง ๆ อย่างเหมาะสม บนทางหลวงหมายเลข ๓ ได้แก่
๓.๑ ตอน เขาสมิง - แม่น�้ำตราด จ�ำนวน ๔ ช่วง คือ กม. ๓๘๔+๗๘๐ - กม.๓๘๕+๒๐๐ ระยะทาง
๘๔๐ เมตร งบประมาณ ๑.๖๖๔ ล้านบาท กม.๓๘๗+๗๕๐ - กม.๓๘๘+๑๕๐ และ
กม.๓๘๘+๓๕๐ - กม.๓๘๘+๗๕๐ ระยะทางรวม ๘๐๐ เมตร งบประมาณ ๑.๕๘๔ ล้านบาท
และ กม.๓๙๔+๘๗๐ - กม.๓๙๕+๓๐๐ ระยะทาง ๘๐๔ เมตร งบประมาณ ๑.๕๙๒ ล้านบาท
๓.๒ ตอน แม่น�้ำเวฬุ - เขาสมิง จ�ำนวน ๓ ช่วง คือ กม.๓๗๕+๘๐๐ - กม.๓๗๖+๑๔๐ ระยะทาง
๖๘๐ เมตร งบประมาณ ๑.๓๔๗ ล้านบาท กม.๓๗๙+๖๕๐ - กม.๓๘๐+๑๐๐ ระยะทาง
๖๖๔ เมตร งบประมาณ ๑.๓๑๕ ล้านบาท และ กม.๓๘๑+๐๐๐ - กม.๓๘๑+๔๐๐ ระยะทาง
๖๖๔ เมตร งบประมาณ ๑.๓๑๕ ล้านบาท

กรมทางหลวง

รายงานว่า กรมทางหลวงมี โ ครงการติ ด ตั้ ง ราวกั้ น อั น ตราย (Guard rail) ในจุ ด ที่ มี ค วามเสี่ ย งในการ

เกิดอุบัติเหตุเป็นช่วง ๆ บนทางหลวงหมายเลข ๓ จังหวัดตราด ดังนี้
- ช่วงแม่น�้ำเวฬุ - เขาสมิง กม.๓๗๕+๘๐๐ - กม.๓๗๖+๑๔๐ กม.๓๗๙+๖๕๐ - กม.๓๘๐+๑๐๐ และ
กม.๓๘๑+๐๐๐ - กม.๓๘๑+๔๐๐
- ช่วงเขาสมิง - แม่นำ�้ ตราด กม.๓๘๔+๗๘๐ - กม.๓๘๕+๒๐๐ กม.๓๘๗+๗๕๐ - กม.๓๘๘+๑๕๐ กม.๓๘๘+๓๕๐ กม.๓๘๘+๗๕๐ และ กม.๓๙๔+๘๗๐ - กม.๓๙๕+๓๐๐
โดยอยู่ระหว่างการขอรับจัดสรรงบประมาณในแผนงานพื้นฐานโครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัย
กิจกรรมอ�ำนวยความปลอดภัยทางถนน และได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ได้ด�ำเนินการติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน แม่น�้ำเวฬุ - เขาสมิง กม.๓๘๒+๓๐๘ กม.๓๘๒+๗๓๒ งบประมาณ ๑.๑๙๐ ล้านบาท แล้วเสร็จ

๓.๔.๔ การแก้ไขปัญหาการจราจรในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ ๙
จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อด�ำเนินการก่อสร้างขยายช่องจราจร
จาก ๒ ช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๙ ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง จังหวัดจันทบุรี
ในช่วง กม.๔+๓๘๐ - กม.๑๐+๖๐๐ ระยะทางประมาณ ๖.๒๒ กิโลเมตร เนื่องจากปัจจุบันเส้นทางช่วง กม. ดังกล่าว
มีลักษณะเป็นคอขวด ท�ำให้เกิดปัญหาการจราจรในพื้นที่ ซึ่งหากได้รับการจัดสรรงบประมาณเข้ามาด�ำเนินการ
ก่อสร้างปรับปรุงขยายเป็น ๔ ช่องจราจรตลอดแนวสายทางแล้วนั้น จะท�ำให้การเดินทางเข้าสู่เขาคิชฌกูฏ ซึ่งเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่ส�ำคัญเป็นไปอย่างสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กรมทางหลวง

รายงานว่า ทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๙ ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ช่วง กม.๔+๓๘๐ - กม.๕+๙๕๐ และ

กม.๙+๒๘๐ - กม.๑๐+๖๐๐ กรมทางหลวงได้เสนอขอตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๓ เพื่อด�ำเนินการก่อสร้างขยาย
เป็น ๔ ช่องจราจร ส่วนที่เหลือขอรับไว้พิจารณาในปีต่อ ๆ ไป

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
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๒. ขอให้กรมทางหลวงด�ำเนินการศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณแยกเขาไร่ยา
บนทางหลวงหมายเลข ๓ จังหวัดจันทบุรี อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจพิจารณาเป็นสะพานหรืออุโมงค์ข้ามทางแยก
ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรได้เป็นอย่างดี ท�ำให้รถที่สัญจรไปมาเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

กรมทางหลวง

รายงานว่า โครงการทางแยกต่างระดับเขาไร่ยา จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๓ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๙

กรมทางหลวงขอรับไว้พิจารณาเพื่อบรรจุในแผนแม่บทพัฒนาทางหลวง ระยะ ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙
เพื่อใช้ในการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อด�ำเนินการก่อสร้างต่อไป

๓.๔.๕ การปรับเปลีย่ นรูปแบบเกาะกลางถนนบนทางหลวงหมายเลข ๓ ตราด - หาดเล็ก
ในช่วง กม.๔๐๑+๔๕๙ - กม.๔๐๗+๔๕๐
จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
ขอให้ก รมทางหลวงพิจ ารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อด�ำเนินการก่อสร้างปรับเปลี่ยนรูป แบบ
เกาะกลางถนน จากเกาะสี เ ป็ น เกาะยก (Raised Median) ในช่ ว ง กม.๔๐๑+๔๕๙ - กม.๔๐๗+๔๕๐
อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ เนื่องจากอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากกรณีประชาชน
ใช้พื้นที่เกาะสีเป็นพื้นที่หยุดเพื่อรอเลี้ยวหรือรอกลับรถรวมถึงกรณีการแซงบนเกาะสีด้วย

กรมทางหลวง

รายงานว่า โครงการปรับปรุงเกาะกลางแบบยก (Raised Median) แทนเกาะกลางแบบสี (Paint marking)

บนทางหลวงหมายเลข ๓ ตราด - หาดเล็ก ในช่วง กม.๔๐๑+๔๕๙ - กม.๔๐๗+๔๕๐ กรมทางหลวงอยู่ระหว่าง
เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณประจ�ำปี ๒๕๖๓ เพื่อด�ำเนินการต่อไป
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๓.๔.๖ การด�ำเนินการจุดเสีย่ งอันตรายบนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ สาย
อ�ำเภอกบินทร์บรุ ี - อ�ำเภอปักธงชัย จังหวัดปราจีนบุรี
จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. จุดจอดรถฉุกเฉินบนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ สาย อ.กบินทร์บุรี - อ.ปักธงชัย จ.ปราจีนบุรี
ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อมาด�ำเนินการก่อสร้างจุดจอดรถฉุกเฉินเพิ่มเติม จ�ำนวน ๒ จุด
ได้แก่ กม.๒๐๘+๘๖๐ และ กม.๒๑๐+๗๖๐ ตามที่กรมทางหลวงในพื้นที่ได้เสนอแผนงานในการป้องกันและลดปัญหา
อุบัติเหตุไว้ เพื่อให้สามารถครอบคลุมบริเวณจุดเสี่ยง จุดอันตรายในช่วงการขับขี่ลงเขาที่ลาดชัน ซึ่งจะช่วยสามารถ
ลดความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรมทางหลวง

รายงานว่า ปัจจุบันกรมทางหลวงมีจุดจอดรถฉุกเฉินอยู่แล้ว ที่ กม.๒๑๑+๑๑๐ และ กม.๒๑๐+๐๖๐ แต่เมื่อ

เปิดใช้งานจริงแล้ว ไม่เหมาะสมและพื้นที่ไม่เพียงพอ จึงได้เสนอเป็น กม.๒๐๘+๘๖๐ แต่ได้พิจารณาตรวจสอบ
สภาพพื้นที่แล้ว ไม่สามารถท�ำได้ ด้วยเหตุผลการจ�ำกัดด้านพื้นที่ และการออกแบบ ยังอยู่ในขั้นตอนการหารือ
การออกแบบต่อไป เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรไปมา กรมทางหลวงได้ติดตั้งอุปกรณ์อ�ำนวย
ความปลอดภัย เช่น ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟเตือน สัญญาณเส้นจราจรที่ผิวทาง ป้ายบอกเตือนเพิ่มเติมแล้ว
๒. การซักซ้อมแผนฉุกเฉินบนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ช่วง กบินทร์บุรี - ปักธงชัย ขอให้
กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงปราจีนบุรี ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�ำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ทหาร ต�ำรวจ กู้ภัย ฯลฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมการซักซ้อมแผนฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ
ใหญ่ในสายทาง อาจมีการจ�ำลองเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุจากรถบรรทุกสารเคมีอันตรายพลิกคว�่ำภายในอุโมงค์
เชื่อมผืนป่า และเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ฝึกซ้อมและมีประสบการณ์กับสถานการณ์
ฉุกเฉิน สามารถรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

กรมทางหลวง

รายงานว่า การซักซ้อมแผนฉุกเฉินบนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ช่วงกบินทร์บุรี - ปักธงชัย แขวงทางหลวง

ปราจีนบุรี ร่วมกับส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ได้รว่ มกันฝึกซ้อมแผนปฏิบตั กิ ารระงับ
ภั ย จากการคมนาคมและขนส่ ง บนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ (อุ โ มงค์ ท างเชื่ อ มผื น ป่ า ) โดยมี ห น่ ว ยงาน
รับผิดชอบเป็นไปตามค�ำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ๓๗๙๖/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะท�ำงาน
ฝึกซ้อมแผนปฏิบตั กิ ารระงับอุบตั ภิ ยั จากการคมนาคมและขนส่งบนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ช่วง กม.๑๙๑+๘๖๐ กม.๑๙๕+๓๑๐ (อุโมงค์ทางเชื่อมผืนป่ามรดกโลก) จังหวัดปราจีนบุรี ประจ�ำปี ๒๕๖๑ โดยล่าสุดได้ร่วมฝึกซ้อม
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
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๓.๔.๗ โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณเกาะแบ่งทิศทางจราจรและไหล่ทาง
บนทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ ตอน รังสิต - นครนายก
จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะแบ่งทิศทางจราจรและไหล่ทาง บนทางหลวงหมายเลข ๓๐๕
ตอน รังสิต - นครนายก โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ทศั นียภาพของสายทางเกิดความสวยงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และปลอดภัยในการสัญจรเป็นหลัก จ�ำนวน ๓ โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรวม ๕๐ ล้านบาท ได้แก่
๑. ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ ตอน คลอง ๑๔ - องครักษ์ ระหว่าง กม.๓๔+๒๐๐ - กม.๔๔+๐๐๐
๒. ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ ตอน องครักษ์ - นครนายก ระหว่าง กม.๔๔+๒๐๐ - กม.๕๘+๓๐๐
๓. ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ ตอน องครักษ์ - นครนายก ระหว่าง กม.๕๘+๔๐๐ - กม.๗๒+๖๖๕
ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะแบ่งทิศทาง
จราจรและไหล่ทาง บนทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ ทั้ง ๓ โครงการ ที่แขวงทางหลวงนครนายกเสนอ ตามความจ�ำเป็น
และเหมาะสมต่อไปด้วย

กรมทางหลวง

รายงานว่า โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางแบ่งทิศทางจราจรและไหล่ทาง บนทางหลวงหมายเลข

๓๐๕ ตอน รังสิต - นครนายก ทั้ง ๓ โครงการ อยู่ระหว่างการเตรียมการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณประจ�ำปี
๒๕๖๔ เพื่อด�ำเนินการต่อไป
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๓.๔.๘ การจัดกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ก่อนด�ำเนินการก่อสร้างถนนในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ ๙
จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินก่อนด�ำเนินการก่อสร้างถนน ให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท
มีการชี้แจงประชาสัมพันธ์ข้อก�ำหนดและแนวทางการปฏิบัติตามหลักข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประชาชน ได้รับทราบ
โดยทั่วกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิในการอุทธรณ์ตามกฎหมายดังกล่าว

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยได้อธิบายขั้นตอนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ข้อกฎหมาย

สิทธิของผู้ถูกเวนคืน และตอบค�ำถามข้อสงสัยของประชาชน พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์กฎหมายและความรู้
เกี่ยวกับการเวนคืนให้ประชาชนรับทราบทางเว็บไซต์ของกรมทางหลวงชนบทเป็นประจ�ำ ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบท
ได้มอบหมายให้ส�ำนักกฎหมายพิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๓.๔.๙ การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งบริเวณเนินนางพญา จังหวัดจันทบุรี
จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งบริเวณเนินนางพญา จังหวัดจันทบุรี ให้กรมทางหลวงชนบท
ประสานเทศบาลต�ำบลสนามไชย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการจัดหารถ
และก�ำหนดเส้นทางจุดรับ - ส่ง ให้มีความพร้อมส�ำหรับการขนส่งนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่มีการติดตั้ง
กล้อง CCTV บริเวณเนินนางพญา ซึ่งถือเป็นมาตรการที่สามารถป้องปรามและติดตามผู้กระท�ำผิดตลอดจนท�ำให้
สามารถบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสายทาง และสามารถน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดบนถนน
และเหตุโจรกรรม ซึ่งมีผลต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว เพื่อด�ำเนินการป้องกันในเชิงรุกได้ต่อไป ให้กรมทางหลวง
ชนบทพิจารณาการติดตั้งกล้องในสายทางอื่น ๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญ และมีแนวโน้มในการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ขับขี่ยานพาหนะในเส้นทางดังกล่าว

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า กรมทางหลวงชนบทได้มอบหมายให้สำ� นักงานทางหลวงชนบทที่ ๓ (ชลบุร)ี พิจารณาด�ำเนินการตาม

ข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

107

๒. การก่อสร้างสะพาน Sky Walk เชื่อมระหว่างเนินนางพญาและเนินเขาทางด้านทิศใต้ เพื่อเป็น
Landmark ที่ส�ำคัญแห่งใหม่บนสายทาง รย.๔๐๓๖ โดยกรมทางหลวงชนบทและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการ
หารือถึงแนวทางในเบื้องต้น รวมทั้งมีการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่แล้ว พบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยส�ำหรับ
การพัฒนาสะพาน Sky Walk ดังกล่าว ซึ่งจะสามารถช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่
เพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจภายในจังหวัด อย่างไรก็ตาม ในการน� ำข้อเสนอดังกล่าวไปพัฒนาให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรมนั้น เห็นควรให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสะพาน Sky Walk
เชื่อมระหว่างเนินนางพญาและเนินเขาทางด้านทิศใต้ โดยให้มีการพิจารณาครอบคลุมในทุกมิติ เช่น ด้านกฎหมาย
ด้านผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ รวมทั้งความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน โดยอาจ
ด�ำเนินการในรูปแบบโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า กรมทางหลวงชนบทได้มอบหมายให้ส�ำนักส�ำรวจและออกแบบร่วมกับส�ำนักงานทางหลวงชนบท

ที่ ๓ (ชลบุรี) พิจารณาความเหมาะสมและแนวทางด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป
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๓.๔.๑๐ โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.๓๐๐๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ บ้านคลอง ๓๓ อ�ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
จากปัญหาความล่าช้าของโครงการก่อสร้างถนนสาย นย.๓๐๐๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ บ้านคลอง ๓๓ อ�ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งจะสิ้นสุดอายุสัญญาในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถานะโครงการ
ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ มีแผนการด�ำเนินการร้อยละ ๙๗ ผลการด�ำเนินการร้อยละ ๑๘ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๗๙
มีการรายงานว่าสาเหตุเกิดจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง จากการหารือกับกรมทางหลวงชนบทในพื้นที่คาดว่าโครงการ
ดังกล่าว ผู้รับจ้างอาจจะไม่สามารถด�ำเนินการแล้วเสร็จตามอายุสัญญาที่ก�ำหนด จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณา
ด�ำเนินการในขัน้ ตอนต่าง ๆ ตามรายละเอียดทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท และตามสัญญากฎระเบียบ
และข้อกฎหมายต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้ผู้รับจ้างยกมาเป็นประเด็นข้อกล่าวอ้างได้ว่าเป็นความผิดของ
กรมทางหลวงชนบท หากมีการฟ้องร้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ปัจจุบันผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงาน ซึ่งกรมทางหลวงชนบทได้ด�ำเนินการเร่งรัดและแจ้งมาตรการ

การตัดสิทธิ์ในการประมูลงานในครั้งต่อไป โดยคาดว่าผู้รับจ้างมีแนวโน้มที่จะละทิ้งงาน ซึ่งกรมทางหลวงชนบท
เตรียมการทีจ่ ะแจ้งบอกเลิกสัญญา และหาผูร้ บั จ้างรายใหม่เข้าท�ำงานให้สำ� เร็จลุลว่ งต่อไป ทัง้ นี้ กรมทางหลวงชนบท
ได้มอบหมายให้ส�ำนักก่อสร้างทางพิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป

๓.๔.๑๑ มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ
ในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ ๙
จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. ขอให้สำ� นักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี และตราด ก�ำกับดูแลในเรือ่ งสภาพความพร้อมของรถโดยสาร
ทีว่ งิ่ ให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของกรมการขนส่งทางบกอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะรถตูโ้ ดยสาร
สาธารณะ เช่น อุปกรณ์ ส่วนควบต่าง ๆ ยางรถยนต์ เป็นต้น พร้อมทั้งก�ำกับดูแลในเรื่องจ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงาน
ของพนักงานขับรถให้อยูใ่ นเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดด้วย โดยมุง่ ให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปอย่างปลอดภัย ลดความเสีย่ ง
ของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน

กรมการขนส่งทางบก

รายงานว่า ส�ำนักการขนส่งผู้โดยสารได้จัดท�ำโครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด ๒ หมวด ๓

โดยการตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถโดยสารประจ�ำทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และจุดจอดรถ
ซึ่งได้มีหนังสือขอให้ผู้ประกอบการขนส่งด�ำเนินการตามมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ
ทั้งนี้ ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดตราด ฝ่ายตรวจสภาพรถ ได้ด�ำเนินการตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถโดยสาร
สาธารณะให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และมีสภาพพร้อมใช้งานทั้งรถ และผู้ขับรถก่อนน�ำมาใช้งานทุกครั้ง
ณ ฝ่ายตรวจสภาพรถ ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดตราด ตามที่กฎหมายก�ำหนดให้รถโดยสารสาธารณะต้องน�ำรถโดยสาร
สาธารณะเข้ารับการตรวจสภาพรถปีละ ๒ ครั้ง นอกจากนี้ ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดตราดได้มีการซักซ้อมความเข้าใจ

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

109

ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถให้ตรวจสอบสภาพและความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ และ
ผู้ขับรถ โดยจัดท�ำแบบตรวจสอบสภาพและความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ (Checklist) ทุกครั้ง
ก่อนท�ำการขนส่ง และก�ำชับเรื่องมาตรการความปลอดภัยทางถนน พร้อมทั้งได้ก�ำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ด้านความปลอดภัยประจ�ำศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS จังหวัดตราด เฝ้าระวังการใช้ความเร็วเกินอัตรา
ทีก่ ฎหมายก�ำหนดและเฝ้าก�ำกับดูแลในชัว่ โมงการท�ำงานของพนักงานขับรถให้อยูใ่ นเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด โดยการเฝ้าระวัง
ในพื้นที่จังหวัดตราดที่รับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมง กรณีพบการกระท�ำผิดให้แจ้งเตือนผู้ประกอบการขนส่ง
เพื่อด�ำเนินการลงโทษพนักงานขับรถและไม่ให้กระท�ำผิดซ�้ำ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะ

๒. ให้กรมการขนส่งทางบกด�ำเนินการวางแผนการเตรียมความพร้อมรองรับในกรณีทผี่ ปู้ ระกอบการ
จะขอเปลี่ยนจากรถตู้ที่ครบก�ำหนดอายุการใช้งานเป็นรถมินิบัส หรือไมโครบัส ให้เกิดความชัดเจน พร้อมทั้งให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติให้ผู้ประกอบการทราบเบื้องต้น รวมทั้งจัดระเบียบรถตู้ที่หมดอายุ
การใช้งานแล้ว เพื่อลดปัญหาการลักลอบน�ำรถมาวิ่งโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายด้วย

กรมการขนส่งทางบก

รายงานว่า ส�ำนักการขนส่งผู้โดยสารได้จัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม ขนาดย่อม (บยส.) เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน
๒๕๖๑ ภายใต้โครงการเปลี่ยนรถโดยสารประจ�ำทางขนาดเล็กแทนรถตู้โดยสาร และได้จัดท�ำโครงการแนะแนว
แก้ไขปัญหาการประกอบการขนส่งประจ�ำทางเชิงรุก โดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ สถานท�ำการของผู้ประกอบการ
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแก้ไขปัญหาการจัดการเดินรถให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก�ำ หนดไว้ในใบอนุญาต
และให้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนรถตู้โดยสารสาธารณะที่หมดอายุเป็นมินิบัส เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานและ
คุณภาพการให้บริการ รวมทั้งร่วมกับกลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของกรมการขนส่งทางบก เผยแพร่
ข่าวการเปลี่ยนรถตู้โดยสารสาธารณะที่หมดอายุเป็นมินิบัส หรือไมโครบัส ผ่านเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก
www.dlt.go.th และสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
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๓.๔.๑๒ การเตรียมความพร้อมรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๓๖
ประจ�ำปี ๒๕๖๓ “ช้างขาวเกมส์” ณ จังหวัดตราด
จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. กรณีจังหวัดตราดได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖
ประจ�ำปี ๒๕๖๓ “ช้างขาวเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยขอให้ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดตราด
และ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ภายในพื้นที่ ด�ำเนินการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการรองรับการเดินทางของ
นักกีฬา เจ้าหน้าที่ และนักท่องเที่ยว ในช่วงที่จะมีการจัดการแข่งขันฯ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับฤดูการท่องเที่ยว
ของจังหวัดตราด

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

รายงานว่า อยู่ระหว่างด�ำเนินการจัดท�ำแผนการเดินรถเพื่อรองรับการเดินทางของนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และ

นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ในเรื่องการตรวจสอบสภาพรถและความพร้อมของพนักงานขับรถ ทางส�ำนักงานขนส่ง
จังหวัดตราด และบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ได้ด�ำเนินการเป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่อง
๒. ขอให้ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดตราด และบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ภายในพื้นที่ ด�ำเนินการวางแผนและ
เตรียมความพร้อมอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ ในการรองรับการเดินทางของนักกีฬา เจ้าหน้าทีแ่ ละนักท่องเทีย่ ว
ในช่วงทีม่ กี ารจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๓๖ โดยขอให้มกี ารประชาสัมพันธ์เส้นทางทีใ่ ห้บริการ การส�ำรอง
รถตู้โดยสารไว้กรณีที่รถให้บริการไม่เพียงพอ ทั้งนี้ รถที่วิ่งให้บริการจะต้องผ่านการตรวจสอบสภาพรถ พร้อมทั้ง
มีการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก�ำหนดด้วย

กรมการขนส่งทางบก

รายงานว่า ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดตราดได้พิจารณาก�ำหนดเส้นทางรถโดยสารประจ�ำทางรอบเมือง จุดเริ่มต้น

จากสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดตราดเชือ่ มต่อสถานทีร่ าชการ สถานศึกษา และสิน้ สุดทีส่ ำ� นักงานขนส่งจังหวัดตราด
(วงกลมซ้ายขวา) และแยกช่วงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราดถึงเนินตาแมว ซึ่งผ่านสนามกีฬาจังหวัดตราด
นอกจากนี้ ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดตราด ได้จัดส่งรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรมการขนส่งทางบก
เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางเพื่อพิจารณาอนุมัติเส้นทางดังกล่าวต่อไป
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๓.๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางน�้ำ
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๙

๓.๕.๑ การแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU Fishing อย่างมี
ประสิทธิภาพในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ ๙
จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
ขอให้ ส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรีให้ความส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาการท�ำประมง
ผิดกฎหมาย หรือ IUU Fishing อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทะเบียนรับการตรวจสอบเรือ โดยให้
มีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอน ระยะเวลาด�ำเนินการ และเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ แจ้งไปยังเจ้าของเรือเพื่อด�ำเนินการ
ให้ถูกต้องตามก�ำหนด รวมทั้งให้จัดท�ำข้อมูลทะเบียนเรือในพื้นที่ เพื่อใช้ประกอบการตรวจเรือให้เกิดความครบถ้วน
สมบูรณ์ต่อไป

กรมเจ้าท่า

รายงานว่า ได้เปิดให้เจ้าของเรือประมงที่มีทะเบียนเรือและใบอนุญาตใช้เรือที่ระบุขนาดไม่ถึง ๑๐ ตันกรอส

ให้ลงทะเบียนเพื่อรับการตรวจสอบเรือได้ที่ ส�ำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า ส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
ส�ำนักงานประมง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต�ำบล/เทศบาล) ในพื้นที่ ๒๒ จังหวัดชายทะเล
สมาคมประมง สมาพันธ์ประมงต่าง ๆ ในพื้นที่ และศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ เข้า - ออก (PIPO) ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเรือเมืองท่าจันทบุรี มีจ�ำนวน ๘๙๒ ล�ำ ส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขาจันทบุรีได้ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทางหน่วยงานราชการระดับจังหวัด อ�ำเภอ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สมาคมประมง ในพื้นที่และสถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อประชาสัมพันธ์ขั้นตอน ระยะเวลาการด�ำเนินการ
และเอกสารต่าง ๆ ในการลงทะเบียนเพื่อรับการตรวจสอบเรือ ทั้งนี้ ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียนเพื่อรับ
การตรวจสอบเรือในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีเจ้าของเรือประมงที่มีทะเบียนเรือและใบอนุญาตใช้เรือที่ยัง
ไม่ด�ำเนินการลงทะเบียน เพื่อรับการตรวจสอบเรือ ซึ่งส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรีได้ให้เจ้าหน้าที่ออก
ประชาสัมพันธ์และติดตามเจ้าของเรือประมงตามรายชื่อเจ้าของเรือที่ไม่มาลงทะเบียนเพื่อมาด�ำเนินการลงทะเบียน
ให้ทันภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดด้วยอีกทางหนึ่ง
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๓.๕.๒ การรับมอบพืน้ ทีท่ า่ เทียบเรือบ้านหัวแหลม จังหวัดจันทบุรี จากกรมธนารักษ์
จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
ขอให้ ก รมเจ้ า ท่ า เร่ ง ด� ำ เนิ น การตามขั้ น ตอนการรั บ มอบพื้ น ที่ ท ่ า เที ย บเรื อ บ้ า นหั ว แหลมจาก
กรมธนารักษ์ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนด�ำเนินการส�ำรวจออกแบบและของบประมาณเพื่อ
พัฒนาให้เป็นท่าเทียบเรือท่องเที่ยวต่อไป

กรมเจ้าท่า

รายงานว่า สะพานท่าเทียบเรือบ้านหัวแหลมก่อสร้างโดยใช้งบประมาณก่อสร้างตามโครงการพัฒนาประมงทะเล

ชายฝั่งพื้นบ้าน กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อปี ๒๕๓๗ ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ได้ขอให้กรมประมงซึ่งเป็น
หน่วยงานบริหารหรือดูแลรับผิดชอบท่าเทียบเรือ ส่งมอบท่าเทียบเรือบ้านหัวแหลมให้กรมเจ้าท่า เพื่อจะได้จัดส่ง
เจ้าหน้าทีไ่ ปส�ำรวจออกแบบและของบประมาณด�ำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม โดยอธิบดีกรมเจ้าท่าได้ลงนามในหนังสือ
มอบอ�ำนาจให้ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรีเป็นผู้ยื่นเรื่องขอใช้สะพานท่าเทียบเรือดังกล่าวต่อ
กรมธนารักษ์พนื้ ทีจ่ นั ทบุรแี ล้ว และจะเร่งด�ำเนินการขอรับมอบพืน้ ทีท่ า่ เทียบเรือบ้านหัวแหลมจากกรมธนารักษ์พนื้ ที่
จันทบุรีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๐ จังหวัด

เขต ๑๑

เขต ๑๐
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑
(๕ จังหวัด)
บึงกาฬ
เลย
หนองคาย
หนองบัวลำ�ภู
อุดรธานี

หนองคาย
บึงกาฬ

ี

กาฬสินธุ์

ขอนแก่น

มุกด

าหา

ร

อำ�นาจเจริญ

ม

ารคา

ร้อยเอ็ด
อุบลราชธานี

นครราชสีมา
บุรีรัมย์

สุรินทร์

ศรีสะเกษ

เขต ๑๒
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง
(๔ จังหวัด)
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด

ยโสธร

มหาส

ชัยภูมิ

นม

สกลนคร

ธาน

นครพ

อุดร

เลย
หนองบัวลำ�ภู

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๒
(๓ จังหวัด)
นครพนม
มุกดาหาร
สกลนคร

เขต ๑๔
เขต ๑๓
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๑
(๔ จังหวัด)
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
สุรินทร์

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒
(๔ จังหวัด)
ยโสธร
อำ�นาจเจริญ
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคหนึ่งในประเทศไทยตั้งอยู่บนแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร มีเนื้อที่
มากที่สุด ประมาณ ๑๖๘,๘๕๔ ตารางกิโลเมตร หรือมีเนื้อที่ร้อยละ ๓๓.๑๗ เทียบได้กับหนึ่งในสามของพื้นที่ทั้งหมด
ของประเทศไทยโดยจัดได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประกอบด้วย ๒๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์
ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรรี มั ย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร
สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวล�ำภู อ�ำนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี
เพือ่ ให้การตรวจราชการได้รบั ทราบผลการด�ำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคได้มากทีส่ ดุ คณะผูต้ รวจราชการกระทรวง
คมนาคม จึงได้ก�ำหนดการเดินทางไปตรวจราชการตามพื้นที่เขตตรวจราชการ ดังนี้
๑) เขตตรวจราชการที่ ๑๐
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวล�ำภู และอุดรธานี
๒) เขตตรวจราชการที่ ๑๑
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒
ได้แก่ จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และสกลนคร
๓) เขตตรวจราชการที่ ๑๒
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด
๔) เขตตรวจราชการที่ ๑๓
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์
๕) เขตตรวจราชการที่ ๑๔
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
ได้แก่ จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อ�ำนาจเจริญ และอุบลราชธานี
คณะผูต้ รวจราชการกระทรวงคมนาคมได้ตรวจราชการโครงการในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแผนการ
ตรวจราชการกรณีปกติ ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ�ำแนกเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบการขนส่งทางบก ด้านการบริหารจัดการงานและบ�ำรุงรักษาทางน�้ำ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
ขนส่งทางอากาศ และด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางราง โดยสรุปประเด็นส�ำคัญในภาพรวมได้ ดังนี้

๔.๑ เขตตรวจราชการที่ ๑๐

๔.๑.๑ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบการขนส่งทางบก มีดงั นี้

๑. การด�ำเนินการแก้ไขปัญหาค่าฝุ่นละออง PM 2.5
นโยบาย PM 2.5 เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะ
ช่วยลดปัญหามลภาวะภายในเขตเมืองและเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนซึ่งทราบว่าที่ผ่านมาส�ำนักงานขนส่งจังหวัด
ทั่วประเทศได้มีการด�ำเนินการตามนโยบายดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ขอให้กรมการขนส่งทางบกด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการตรวจสอบสภาพรถโดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่มีการปล่อย
ควันด�ำในอัตราที่สูงเกินกว่าค่ามาตรฐานที่ก�ำหนด ซึ่งหากผู้ขับขี่หรือผู้ประกอบการรายใดกระท�ำความผิดหรือละเมิด
ข้อกฎหมายขอให้มีการด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดด้วย
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รายงานว่า ได้จัดส่งผู้ตรวจการออกตรวจวัดควันด�ำรถบรรทุกและรถโดยสารบนท้องถนนอย่างสม�่ำเสมอ

โดยบังคับใช้กฎหมายกับรถที่ปล่อยควันด�ำเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนดด้วยการเปรียบเทียบปรับ
รายละ ๕,๐๐๐ บาท และสั่งห้ามใช้รถด้วยการพ่นห้ามใช้ทุกราย ซึ่งเจ้าของรถจะต้องน�ำไปแก้ไขให้ค่าควันด�ำ
ไม่เกินก�ำหนดและน�ำรถไปตรวจสภาพ ณ ส�ำนักงานขนส่งจังหวัด จึงจะลบข้อความห้ามใช้และน�ำรถไปใช้งานได้
ส�ำหรับรถที่ค่าควันด�ำสูงแต่ไม่เกินที่กฎหมายก�ำหนด (อยู่ระหว่าง ๓๐ - ๔๕ เปอร์เซ็นต์) ผู้ตรวจการจะออกใบให้
เจ้าของรถตรวจสอบเครือ่ งยนต์ไม่ให้คา่ ควันด�ำเกินก�ำหนด หากตรวจพบบนท้องถนนจะลงโทษอย่างเด็ดขาดทุกราย
ผลการตรวจวัดควันด�ำรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๖๒) ตรวจวัดควันด�ำรถทั่วประเทศ จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๒๕,๑๓๙ คัน พบรถที่มีค่าควันด�ำเกิน
ก�ำหนด จ�ำนวน ๓,๓๒๙ คัน นอกจากนี้ ได้มีการเข้มงวดในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถเอกชน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กรมการขนส่งทางบกก�ำหนดไว้ด้วย
๒. โครงการรถโดยสารประจ�ำทาง บึงกาฬ - บอลิค�ำไซ
ตามแผนงานโครงการพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและ
ขับเคลือ่ นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศของกรมการขนส่งทางบกในพืน้ ทีข่ องจังหวัดบึงกาฬนัน้ ได้มกี ารเสนอโครงการ
รถโดยสารประจ�ำทาง บึงกาฬ - บอลิค�ำไซ เพื่อให้บริการเดินรถระหว่างประเทศ ซึ่งทราบว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวได้แสดงความประสงค์เห็นพ้องร่วมกันในโครงการดังกล่าวด้วย ในการนี้ ได้มกี ารน� ำเสนอโครงการดังกล่าว
ไปยังกรมการขนส่งทางบกส่วนกลาง เพือ่ ด�ำเนินการศึกษาออกแบบและจัดท�ำแผนงบประมาณในเบือ้ งต้นแล้ว ในส่วนนี้
ขอให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาด�ำเนินการศึกษารายละเอียดต่าง ๆ เช่น งบประมาณ เส้นทางความต้องการของ
ประชาชน และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเดินรถระหว่างประเทศในเส้นทางดังกล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถ
รองรับการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ ๕ (บึงกาฬ - บอลิค�ำไซ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเปิดให้
บริการได้ทันทีหลังจากมีการเปิดใช้สะพานฯ

กรมการขนส่งทางบก

รายงานว่า ตามที่จะมีการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ - ปากซัน) ส�ำนักงานขนส่ง

จั ง หวั ด บึ ง กาฬจะได้ มี ก ารเสนอกรมการขนส่ ง ทางบกพิ จ ารณาศึ ก ษาความเหมาะสมในการก� ำ หนดให้ มี
รถโดยสารประจ�ำทางระหว่างประเทศเส้นทาง บึงกาฬ - บอลิค�ำไซ ต่อไป
๓. ปัญหาการจอดรถริมเขตทางของรถบรรทุก
กรณีที่มีรถบรรทุกขนสินค้าขนาดใหญ่จอดรถริมเขตทางเพื่อรอเข้าด่านศุลกากรจังหวัดหนองคาย
ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการจราจรติดขัดบนถนนบริเวณหน้าด่านศุลกากร และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้สัญจรไปมา
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ขอให้กรมการขนส่งทางบกและกรมทางหลวงประสานงานกันเพื่อด�ำเนินการบังคับใช้
กฎหมายตามอ�ำนาจและหน้าที่ เช่น พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พระราชบัญญัติทางหลวง เป็นต้น เพื่อเป็น
การกวดขันวินัยจราจร และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้แก่ประชาชนด้วย
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รายงานว่า การจอดรถบรรทุกริมเขตทางเพื่อรอเข้าด่านศุลกากรจังหวัดหนองคายมีหน่วยงานดูแลในแต่ละส่วน

ที่รับผิดชอบ โดยศุลกากรหนองคายได้จัดระเบียบก�ำหนดจุดจอดรถบรรทุกบริเวณหน้าด่าน และแขวงทางหลวง
หนองคายก� ำ หนดแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า ว โดยจะจั ด ท� ำ จุ ด พั ก รถบรรทุ ก ในการจอดรถขนานสองแถว
ให้เป็นระเบียบไม่กีดขวางการจราจร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท�ำแผนประมาณการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ
ทั้งนี้ ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคายได้ประสานกับแขวงทางหลวงหนองคายในการตรวจสอบและบังคับใช้
กฎหมายตามอ�ำนาจหน้าที่ต่อไป
๔. โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ ๕ (บึงกาฬ - บอลิค�ำไซ) จังหวัดบึงกาฬ
ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ ๕ (บึงกาฬ - บอลิค�ำไซ) จังหวัดบึงกาฬ
ปัจจุบันทราบว่าอยู่ระหว่างการส�ำรวจแหล่งวัสดุก่อสร้างเพื่อพิจารณาด�ำเนินการจัดท�ำราคากลาง โดยได้มีการ
ด�ำเนินการส�ำรวจแหล่งวัสดุรว่ มกับเจ้าหน้าทีข่ องสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขอให้กรมทางหลวงด� ำเนินการ
จัดท�ำราคากลางของวัสดุกอ่ สร้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบต่าง ๆ และหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อขจัดปัญหาเกี่ยวกับการถูกร้องเรียน
ในเรื่องการทุจริตและการประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
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๕. โครงการก่อสร้างที่ด�ำเนินการล่าช้ากว่าแผนงานโครงการ
โครงการก่อสร้างถนนเชิงลาดสะพานข้ามห้วยฮี้ บ้านซางใต้ - บ้านดอนแดง ต�ำบลซาง อ�ำเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง ๕ กิโลเมตร งบประมาณ ๒๘.๘ ล้านบาท ซึ่งได้สิ้นสุดสัญญาไปแล้ว เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม
๒๕๖๒ สถานะ ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ผลงานโครงการร้อยละ ๔๕.๙๗ ซึ่งปัญหาความล่าช้าดังกล่าวทราบว่าเกิดจาก
ผูร้ บั จ้างเข้ามาด�ำเนินการก่อสร้างล่าช้ากว่าก�ำหนด และมีฝนตกในพืน้ ทีอ่ ย่างต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงชนบท
ได้มีการด�ำเนินการท�ำหนังสือแจ้งเตือนให้เร่งรัดการก่อสร้างและติดตามผลทุกสัปดาห์ โดยทางผู้รับจ้างได้ช�ำระค่าปรับ
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาอย่างครบถ้วน ในเรื่องนี้ ขอให้กรมทางหลวงชนบทเร่งรัดและติดตามผลการด�ำเนินการก่อสร้าง
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม หากผู้รับจ้างไม่สามารถด�ำเนินการให้แล้วเสร็จได้ก็ขอให้ด�ำเนินการตามกฎระเบียบ
ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องต่อไป
๖. กรณีมีน�้ำขังบนสายทางหลวง และทางหลวงชนบท
จากการเดินทางตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดหนองคาย และบึงกาฬ พบว่าในบางจุดจะมีน�้ำขัง
บนสายทางอาจเกิดจากเมื่อมีฝนตกหนักน�้ำจะระบายไม่ทัน หรืออาจเกิดจากบริเวณนั้นมีลักษณะเป็นแอ่งหรือที่ลุ่ม
โดยเฉพาะในช่วงทางโค้งซึง่ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบตั เิ หตุในสายทางต่อผูข้ บั ขีไ่ ด้ ขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดน�้ำขังบนสายทางอย่างยั่งยืน
เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ
จากการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ พบว่าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬถือได้ว่า
เป็นสถานีฯ ที่มีการบริหารจัดการที่ดีแห่งหนึ่ง ทั้งในด้านการจัดสรรพื้นที่ใช้สอย ความสะอาดภายใน และบริเวณรอบ ๆ
อาคารที่พักผู้โดยสาร การให้บริการ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่สามารถรองรับกับคนทุกเพศทุกวัย จึงเห็นควร
ให้ใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬเป็นสถานีฯ ต้นแบบ เนื่องจากสถานีฯ นี้มีความพร้อมและมีศักยภาพในการ
ให้บริการสูงสามารถใช้เป็นสถานีฯ น�ำร่องในการให้บริการยุคใหม่ โดยให้สถานีขนส่งผู้โดยสารในจังหวัดอื่น ๆ สามารถ
เดินทางเข้ามาศึกษาดูงาน ซึง่ จะสามารถน�ำแนวทางการบริหารจัดการไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
ให้แก่สถานีที่ตนรับผิดชอบต่อไป
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๔.๑.๒ ด้านการบริหารจัดการงานและบ�ำรุงรักษาทางน�ำ้ มีดงั นี้
การก�ำกับดูแลความปลอดภัยบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางน�้ำ
จากการรายงานทราบว่าแหล่งท่องเที่ยวทางน�้ำที่ส�ำคัญ ๆ ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ และอุดรธานี ได้แก่
บึงหนองหาน จังหวัดอุดรธานี บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เป็นต้น ซึ่งในช่วงวันหยุดจะมีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยว
เป็นจ�ำนวนมาก ขอให้กรมเจ้าท่าก�ำกับดูแลในเรื่องอุปกรณ์อ�ำนวยความปลอดภัยทางน�้ำ เช่น เสื้อชูชีพ ห่วงยาง ฯลฯ
อย่างเข้มงวด พร้อมทั้งให้มีการตรวจสอบสภาพความพร้อมของท่าเทียบเรือให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอด้วย

๔.๑.๓ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบการขนส่งทางราง มีดงั นี้
การปรับแผนงานการก่อสร้างโครงการ
จากการรายงานทราบว่าโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดหนองคายมีโครงการฯ ที่อยู่
ในความรับผิดชอบดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทย จ�ำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟทางคู่ ช่วง ขอนแก่น หนองคาย และโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วง นครราชสีมา - หนองคาย ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงปี ๒๕๖๕
และ ๒๕๗๐ ตามล�ำดับ โดยในแผนงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วง ขอนแก่น - หนองคาย ทราบว่าสถานีปลายทาง
ของโครงการฯ จะสิ้นสุดที่สถานีรถไฟหนองคาย ในขณะที่โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วง นครราชสีมา - หนองคาย
จะด�ำเนินการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๒ ในจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นสะพานเฉพาะเส้นทางรถไฟ
เพื่อเชื่อมต่อไปยังสถานีรถไฟเวียงจันทน์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรูปแบบสะพานจะมีรางรถไฟ
๒ รูปแบบ คือ Standard Gauge ความกว้าง ๑.๔๓๕ เมตร ไว้ส�ำหรับรองรับโครงการรถไฟความเร็วสูง และ Meter
Gauge ความกว้าง ๑ เมตร ไว้สำ� หรับรองรับโครงการรถไฟทางคู่ ซึง่ จะเห็นได้วา่ สะพานทีจ่ ะด�ำเนินการก่อสร้างแห่งใหม่
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จะรวมทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู่ไว้ด้วยกัน นั่นหมายความว่าโครงการรถไฟทางคู่จะต้องรอให้
โครงการรถไฟความเร็วสูงแล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเชือ่ มต่อไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ ในเรือ่ งนี้
มีขอ้ เสนอแนะว่า เนื่องจากการด�ำเนินการก่อสร้างของโครงการรถไฟทางคู่จะแล้วเสร็จก่อนโครงการรถไฟความเร็วสูง
ตามที่คาดการณ์ไว้ประมาณ ๕ ปี การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงควรพิจารณาความเป็นไปได้ ในการปรับแผนงาน
การก่อสร้างสะพานฯ ที่อยู่ในแผนงานของรถไฟความเร็วสูงให้มาบรรจุอยู่ในแผนงานของโครงการรถไฟทางคู่แทน
เพื่อขยายเส้นทางรถไฟทางคู่จากสถานีหนองคายให้สามารถเชื่อมต่อไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้
โดยเร็ว ซึ่งจะท�ำให้เกิดการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนและยังเป็นการน�ำแนวทางการด�ำเนินการรถไฟ
ทางคู่มาพัฒนาให้สอดรับกับโครงการรถไฟความเร็วสูงต่อไปในอนาคต

๔.๒ เขตตรวจราชการที่ ๑๑

๔.๒.๑ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบการขนส่งทางบก มีดงั นี้

๑. การด�ำเนินงานตามนโยบาย “One Transport One Family”
ตามนโยบายของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) เรื่อง
“One Transport One Family” ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๑ (นครพนม
มุกดาหาร สกลนคร) ประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงานอย่างบูรณาการ มีการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรม ทรัพยากร และช่วยเหลือสนับสนุนงานที่เกี่ยวเนื่องระหว่างกัน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมสามารถบรรลุตามเป้าหมายในภารกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ดังตัวอย่าง เช่น กรณีการก่อสร้างถนนทางเข้าท่าอากาศยานนครพนม จังหวัดนครพนม ที่ได้รับ
การสนับสนุนและช่วยเหลือจากกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ในพื้นที่ ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้และแนวทางการปฏิบัติที่ดี
ของนโยบาย “One Transport One Family” เนื่องจากเป็นการร่วมมือกันของหน่วยงานในสังกัดอย่างบูรณาการ
โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นส�ำคัญ
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กรมการขนส่งทางบก

รายงานว่า ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมได้มีการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือ

สนับสนุนงานที่เกี่ยวเนื่องระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมภายในจังหวัดนครพนมอย่างต่อเนื่อง

กรมทางหลวง

รายงานว่า พร้อมประสานความร่วมมือในการขับเคลือ่ นภารกิจหลักกับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

เพื่อมุ่งเน้นผลประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นส�ำคัญมาโดยตลอด

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า โครงการก่อสร้างถนนทางเข้าท่าอากาศยานนครพนมดังกล่าว คือ ถนนสายเชือ่ มศูนย์ซอ่ มอากาศยาน -

ศูนย์กลางการค้าชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพ แห่งที่ ๓ ระยะทาง ๒๓.๑๐๒ กิโลเมตร เป็นการส่งเสริม
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบทั้งทางบก ทางน�้ำ ทางราง และทางอากาศ เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
นครพนม ซึ่งกรมทางหลวงชนบทได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายในกระทรวงคมนาคมท�ำให้โครงการ
ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

123

๒. การอ�ำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒ ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่
เขตตรวจราชการที่ ๑๑ (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) ด�ำเนินการวางแผนการอ�ำนวยความสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทางของประชาชนในทุกโหมดการเดินทางให้เกิดความเชื่อมโยงอย่างบูรณาการ พร้อมทั้งให้มีการเตรียมการ
ฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้การช่วยเหลือของ
เจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ประสบเหตุ

กรมการขนส่งทางบก

รายงานว่า ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนครได้ด�ำเนินการตามแผนอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัย

ในการเดินทางของประชาชน โดยบูรณาการร่วมกับท่าอากาศยานสกลนคร และบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ให้เกิด
ความเชื่อมโยงทุกโหมดการเดินทาง พร้อมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณี
ทีม่ กี ารเกิดอุบตั เิ หตุหรือเหตุการณ์ฉกุ เฉิน เพือ่ ให้การช่วยเหลือของเจ้าหน้าทีเ่ ป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ประสบเหตุ
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กรมทางหลวง

รายงานว่า รับทราบข้อสั่งการ โดยมีการเตรียมความพร้อมร่วมมือกับหน่วยงานในส่วนภูมิภาคอย่างบูรณาการ

เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนบนทางหลวงต่อไป

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ได้ดูแลความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามมาตรการ (๗-๗-๗)๓

อย่างเข้มข้น ตลอดจนร่วมรณรงค์ ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด และมอเตอร์ไซค์เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อก ให้ประชาชน
ได้รับทราบ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

รายงานว่า มีการจัดเตรียมแผนบริหารจัดการเดินรถในกรณีรถโดยสารไม่เพียงพอ โดยได้จัดเตรียมทั้งรถ

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด รถร่วม และรถทะเบียน ๓๐ ท�ำการขออนุญาตกับกรมการขนส่งทางบกในการส�ำรองระบาย
ผู้โดยสารไม่ให้มีตกค้าง และได้จัดกิจกรรม “สงกรานต์ ปลอดภัย เมาไม่ขับ” เพื่อให้พนักงานขับรถ และรถร่วม
ได้ลงนามปฏิญาณตนว่าจะมอบบริการที่ดีให้แก่ประชาชน มีการแจกสื่อรณรงค์ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ คู่มือการเดินทาง
สงกรานต์อย่างไรให้ปลอดภัย ร่วมกับกองบังคับการต�ำรวจภูธรจัดอบรมให้ความรูใ้ นเรือ่ งการขับขีอ่ ย่างไรให้ปลอดภัย
บนท้องถนน และเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางโดยตรวจเช็ครถโดยสารให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน ตรวจเช็คอุปกรณ์
ส่วนควบ ควบคุมความเร็ว จัดพนักงานขับรถและพนักงานบริการให้ครบตามจ�ำนวนรถโดยสารทีใ่ ห้บริการ พร้อมทัง้
ตั้ ง จุ ด ตรวจรถโดยสารบนทางหลวงสายหลั ก เพื่ อ สร้ า งความปลอดภั ย และสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ ผู ้ โ ดยสาร
ตลอดการเดินทาง
๓. การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนารูปแบบการก่อสร้างสะพาน
จากกรณีสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๓ (นครพนม - ค�ำม่วน) เกิดรอยร้าวรอยแตก (Crack)
บริเวณฐานรับน�้ำหนักสะพานที่เป็นเสาตอม่อใต้ฐานรับสะพาน ๒ จุด ที่ตั้งอยู่ในช่วงของริมตลิ่งทั้ง ๒ ฝั่ง (ฝั่งไทยและ
ฝั่งลาว) และกรณีการเลื่อนหลุดของแผ่นยึดแบริ่งสะพานระหว่างตัวสะพานกับตอม่อ (Elastomeric Bearing)
ในเรื่องนี้ ขอให้กรมทางหลวงด�ำเนินการถอดบทเรียนประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากทั้ง ๒ กรณี เพื่อน�ำมาปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนารูปแบบการก่อสร้างสะพานให้เกิดความแข็งแรง ปลอดภัย และยั่งยืนต่อไป และขอให้กรมทางหลวง
จัดเจ้าหน้าทีล่ งพืน้ ทีต่ รวจสอบสภาพโครงสร้างของสะพานทีร่ บั ผิดชอบในพืน้ ทีอ่ ย่างสม�่ำเสมอเพือ่ ตรวจสภาพความพร้อม
และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

กรมทางหลวง

รายงานว่า จะได้น�ำข้อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นไปพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างสะพาน และจัดเจ้าหน้าที่

ลงพืน้ ทีต่ รวจสอบสภาพโครงสร้างของสะพานทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบในพืน้ ทีอ่ ย่างสม�ำ่ เสมอและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ทันท่วงทีเพื่อป้องกันการเกิดเหตุต่อไป

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
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๔. โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวง
โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๑๓ ตอน สมเด็จ - จังหวัดสกลนคร ระหว่าง
กม.๘๖+๐๐๐ - กม.๑๖๘+๕๐๓ ระยะทาง ๘๓.๔๓๓ กิโลเมตร ทราบว่ามีแผนจะด�ำเนินการปรับปรุงจากมาตรฐาน
ชั้นทาง ๗/๘ เป็น ๗/๑๒ ประมาณ ๓๑.๕๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๓๘๐ ล้านบาท ซึ่งเส้นทางดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็น
เส้นทางที่ตัดผ่านเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน อาจก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และติดขัด
การขออนุญาตเข้าพืน้ ทีข่ องกรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ ได้สง่ ผลให้ไม่สามารถด�ำเนินการก่อสร้างสายทางได้ อย่างไรก็ตาม
ส�ำนักงานทางหลวงที่ ๓ (สกลนคร) จึงได้น�ำเสนอแนวเส้นทางใหม่ บนทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๙ ๒๒๘๗ ๒๒๙๑
สาย สกลนคร - เต่างอย - กุฉินารายณ์ - กาฬสินธุ์ ระยะทางประมาณ ๑๕๙ กิโลเมตร เพื่อหลีกเลี่ยงแนวเส้นทางเดิม
ในเรื่องนี้ ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อศึกษาแนวเส้นทางใหม่ดังกล่าวและขอให้มีการศึกษา
รายละเอียดด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพือ่ หลีกเลีย่ งปัญหาด้านสิง่ แวดล้อม แต่เบือ้ งต้นทราบว่าเป็นเส้นทีก่ ระทบ
กับสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าแนวเส้นทางเดิม ซึ่งจะท�ำให้สามารถด�ำเนินการพัฒนาสายทางดังกล่าวในอนาคตได้ง่ายกว่า
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กรมทางหลวง

รายงานว่า แนวเส้นทางใหม่บนทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๙ ๒๒๘๗ และ ๒๒๙๑ สาย สกลนคร - เต่างอย -

กุฉินารายณ์ - กาฬสินธุ์ ระยะทางประมาณ ๑๕๙ กิโลเมตร การด�ำเนินการอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสม
ในการด�ำเนินงานและความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณดังกล่าวต่อไป
๕. โครงการก่อสร้างเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสกลนครและนครพนม
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๒๓ สกลนคร - อ�ำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง
ทั้งหมด ๖๕.๗๘ กิโลเมตร ปัจจุบันสายทางดังกล่าวเป็น ๔ ช่องจราจร ประมาณ ๓๒.๐๘๑ กิโลเมตร เหลืออีก ๓๓.๖๖๙
กิโลเมตร ที่ยังคงเป็น ๒ ช่องจราจร ซึ่งทางหลวงหมายเลข ๒๒๓ นั้น เป็นทางหลวงแนวตะวันตก - ตะวันออก
ที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสกลนครกับอ�ำเภอทางตอนใต้ของจังหวัดนครพนม ซึ่งมีแผนจะขอการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อขยายเป็น ๔ ช่องจราจร ให้ครอบคลุมตลอดเส้นทางด้วยวงเงินงบประมาณ ๑,๐๑๐ ล้านบาท โดยจะด�ำเนินการ
ของบประมาณในช่วงปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาด�ำเนินการก่อสร้าง
เส้นทางเพื่อเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสกลนครและนครพนม เพื่อให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปอย่างสะดวก
และปลอดภัยด้วย

กรมทางหลวง

รายงานว่า โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๒๓ ช่วง สกลนคร - อ�ำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ระยะทางทั้งหมด ๖๕.๗๘ กิโลเมตร ปัจจุบันสายทางดังกล่าวเป็น ๔ ช่องจราจร ประมาณ ๓๒.๐๘๑ กิโลเมตร
คงเหลืออีก ๓๓.๖๖๙ กิโลเมตร ที่ยังคงเป็น ๒ ช่องจราจร คาดว่าจะของบประมาณ และเริ่มด�ำเนินการโครงการ
ดังกล่าวในปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
๖. การพิจารณาประเมินราคาที่ดินในการก่อสร้างโครงการ
ประเด็นปัญหาประการหนึง่ ของการก่อสร้างทางหลวงและทางหลวงชนบท คือ ประชาชนไม่ยนิ ยอม
รับราคาการเวนคืนทีด่ นิ ทีท่ างหน่วยงานรัฐประเมินให้ จึงไม่ยอมย้ายออกจากพืน้ ทีก่ อ่ สร้าง ซึง่ ถือเป็นปัญหาส�ำคัญทีท่ ำ� ให้
งานก่อสร้างสายทางของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทต้องล่าช้ากว่าแผนที่ก�ำหนดอยู่บ่อยครั้ง ในเรื่องนี้
ขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ให้ความส�ำคัญในเรื่องการพิจารณาประเมินราคาที่ดินอย่างเหมาะสมและ
เป็นธรรม เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนจากการอุทธรณ์ค่าเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเจ้าของที่ดิน ซึ่งจะสามารถ
ช่วยให้โครงการก่อสร้างด�ำเนินการได้เป็นไปตามแผนงานที่ก�ำหนด

กรมทางหลวง

รายงานว่า กรมทางหลวงได้ใช้เกณฑ์การประเมินราคาที่ดินอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามข้อก�ำหนดและ

หลักเกณฑ์ที่ได้ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
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กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ได้ด�ำเนินการตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

โดยการก�ำหนดราคาค่าทดแทนเยียวยาให้แก่ผไู้ ด้รบั ผลกระทบต้องก�ำหนดให้อย่างเป็นธรรมตามขัน้ ตอนของกฎหมาย
ดังนี้
๑) ค่าทดแทนต้นไม้ยนื ต้น ได้นำ� ข้อมูลอ้างอิงจากราคาของส่วนราชการหลาย ๆ หน่วยงานมาเปรียบเทียบราคา
เพื่อน�ำมาใช้เป็นฐานในการคิดราคาค่าทดแทน
๒) ค่าทดแทนอาคารสิง่ ปลูกสร้าง ได้กำ� หนดราคาโดยการถอดแบบและประมาณราคา และใช้ราคาค่าวัสดุและ
ค่าแรงที่เป็นปัจจุบันจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�ำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และส�ำนักดัชนีเศรษฐกิจ
การค้า หรือส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด เป็นต้น
๓) ค่าทดแทนที่ดิน ได้ก�ำหนดโดยพิจารณาตามมาตรา (๑) - (๕) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และคู่มือการก�ำหนดเงินค่าทดแทนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนที่ดิน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ของกระทรวงคมนาคม
๗. การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๑
จากการรายงานเรื่องการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๑ (นครพนม
มุกดาหาร สกลนคร) พบว่าในบางพื้นที่มีสถานการณ์น�้ำท่วมเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ท�ำให้ประชาชนประสบปัญหาความ
เดือดร้อนอย่างต่อเนื่องตลอดมา ในเรื่องนี้ ขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ด�ำเนินการบริหารจัดการแก้ไข
ปั ญ หาพื้ น ที่ ที่ มี ค วามเสี่ ย งด้ า นอุ ท กภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ซ�้ ำ ซากอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและยั่ ง ยื น พร้ อ มทั้ ง ก� ำ กั บ ดู แ ลและ
บริหารจัดการการก่อสร้างถนนและช่องทางระบายน�้ำต้องมีความสอดคล้องกันในพื้นที่ไม่เป็นอุปสรรคกีดขวางทิศทาง
การไหลของน�้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขความเดือดร้อนตลอดจนลดข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ด้วย

กรมทางหลวง

รายงานว่า กรมทางหลวงรับทราบข้อสั่งการ และได้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาน�้ำท่วมในบริเวณที่เกิดซ�้ำซากแล้ว

บางส่วน และในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จจะเร่งรัดด�ำเนินการต่อไป

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ได้ให้หน่วยงานในสังกัดตรวจสอบตามแผนการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติจากอุทกภัยหรือ

ดินโคลนถล่ม เพื่อป้องกันทางหลวงชนบทในความรับผิดชอบ (Prevention) โดยเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง/พื้นที่ที่อาจ
ได้รบั ผลกระทบ หรือเคยได้รบั ผลกระทบจากเหตุภยั พิบตั ทิ ผี่ า่ นมา ตรวจสอบความมัน่ คงแข็งแรงของถนนและสะพาน
รวมทัง้ ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชดิ พร้อมทัง้ ก�ำชับหน่วยส�ำรวจออกแบบให้สำ� รวจสภาพภูมปิ ระเทศและค�ำนวณ
ออกแบบระบบระบายน�้ำตามหลักวิศวกรรมอย่างเพียงพอเพื่อมิให้ถนนกีดขวางสภาพการระบายน�้ำที่มีอยู่เดิม
ตามธรรมชาติ
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๘. การก�ำหนดบทลงโทษตามกฎหมายของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ
ระบบ GPS Tracking เป็นเทคโนโลยีที่สามารถใช้ติดตามพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถ
เช่น การใช้ความเร็ว ฯลฯ โดยจะควบคุมก�ำกับดูแลผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS โดยเจ้าหน้าที่ของ
กรมการขนส่งทางบกที่ประจ�ำอยู่ทั้งในส่วนกลางและส�ำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศตลอด ๒๔ ชั่วโมง ส�ำหรับการ
ใช้ความเร็วของรถโดยสารสาธารณะจะถูกก�ำหนดไว้ไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ซึง่ ทีผ่ า่ นมาในกรณีทรี่ ถโดยสารประจ�ำทาง
ใช้อัตราความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนดนั้น ทราบว่า กรมการขนส่งทางบกได้มีการด�ำเนินการตักเตือนและลงโทษ
ผู้กระท�ำความผิดไปบางส่วนแล้ว แต่ยังไม่มีมาตรการที่เข้มข้นและข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณชนเท่าที่ควร
จึงขอให้กรมการขนส่งทางบกด�ำเนินการพิจารณาเรื่องการก�ำหนดบทลงโทษตามกฎหมายและด�ำเนินการแก่ผู้กระท�ำ
ความผิดให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนและเคร่งครัด เพือ่ แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในเรือ่ งความปลอดภัยแก่ผโู้ ดยสารและ
ให้ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบเกรงกลัวต่อบทลงโทษและไม่ลักลอบกระท�ำผิดต่อข้อกฎหมายต่อไป

กรมการขนส่งทางบก

รายงานว่า ปัจจุบนั ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ได้ให้ทปี่ รึกษาโครงการศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบ

บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมก�ำกับดูแลความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนนของรถโดยสารและรถบรรทุก จัดท�ำระบบออกหนังสือเรียกตัวผู้ประกอบการขนส่งโดยอัตโนมัติ ซึ่งคาดว่า
ระบบดังกล่าวจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ทัง้ นี้ กรมการขนส่งทางบกได้มกี ารตัง้ จุดตรวจสอบบนทางหลวง
เป็นถนนสายหลัก - สายรอง และพบว่ารถโดยสารประจ�ำทางทีบ่ งั คับต้องติดตัง้ ระบบ GPS ไม่มกี ารติดตัง้ ระบบ GPS
ผูต้ รวจการจะออกค�ำสัง่ ผูต้ รวจการในข้อหาความผิดตามมาตรา ๗๑ พร้อมระงับใช้รถเป็นการชัว่ คราว (พ่นเครือ่ งหมาย
ห้ามใช้รถ) และออกค�ำสั่งนายทะเบียนให้ผู้ประกอบการขนส่งน�ำรถไปตรวจสภาพเพื่อแก้ไขรถคันดังกล่าวให้ถูกต้อง
หากรถโดยสารประจ�ำทางเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะลงโทษในอัตราขั้นสูงสุดตามที่กฎหมายก�ำหนดและเพิกถอน
การจดทะเบียนรถ ระงับใช้รถ พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
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๙. การประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
จากการรายงานข้อมูลของส�ำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนครพบว่า ความนิยมในการใช้บริการ
รถโดยสารสาธารณะในเส้นทางระหว่างท่าอากาศยานสกลนครและตัวเมืองสกลนครยังมีปริมาณไม่มากนักเมื่อเทียบกับ
สัดส่วนโดยรวมของปริมาณผู้โดยสารที่มาใช้บริการท่าอากาศยาน ซึ่งทราบว่ารถที่ให้บริการระหว่างท่าอากาศยาน
สกลนครและตัวเมืองสกลนครเป็นรถโดยสารสองแถว มีอัตราราคาค่าโดยสารเพียง ๑๐ บาท ตลอดสาย และมีเส้นทาง
ผ่านจุดทีส่ ำ� คัญ ๆ หลายแห่ง ในเรือ่ งนี้ ขอให้ทา่ อากาศยานสกลนครและส�ำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนครร่วมกันสนับสนุน
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในเส้นทางเชื่อมโยงจากท่าอากาศยานสกลนคร
ไปยังตัวเมืองมากยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหาการจราจรคับคั่งและมลภาวะทั้งในพื้นที่ท่าอากาศยานและตัวเมืองสกลนคร

กรมการขนส่งทางบก

รายงานว่า ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนครได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมาใช้บริการรถโดยสาร

สาธารณะในเส้ น ทางเชื่ อ มโยงจากท่ า อากาศยานสกลนครไปยั ง ตั ว เมื อ งโดยประชาสั ม พั น ธ์ ผ ่ า นทางเฟซบุ ๊ ก
ของส�ำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร และสถานีวิทยุ อสมท. สกลนคร คลื่น FM 107.0 MHz ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
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กรมท่าอากาศยาน

รายงานว่า ท่าอากาศยานนครพนมร่วมกับส�ำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนครได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ใช้บริการ

รถสาธารณะ โดยมีป้ายประชาสัมพันธ์และให้บริการสอบถามที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงบริการระหว่าง
ท่าแร่และสถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน และมีปา้ ยจอดรถอยูร่ ะหว่างเส้นทางดังกล่าว ทัง้ นี้ ในส่วนของการประชาสัมพันธ์
ภายนอกท่าอากาศยาน บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ได้ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ด้วยแล้ว
๑๐. งานซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบท
โครงการงานซ่อมฟืน้ ฟูทางหลวงชนบทอันเนือ่ งจากภัยพิบตั ิ ปี ๒๕๖๑ สะพานมิตรภาพไทย - ญีป่ นุ่
(สะพานข้ามล�ำน�้ำก�่ำ) สายทาง สน.๓๐๕๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๓ (บ้านตองโขบ) - บ้านนาแก้ว อ�ำเภอ
เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สถานะ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีผลความก้าวหน้าโครงการ ร้อยละ ๖๙.๖๖
จากแผนงานโครงการ ๗๖.๓๕ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๖.๖๙ วันสิ้นสุดสัญญา ๗ เมษายน ๒๕๖๒ ผลงานที่ล่าช้ากว่า
แผนงานเนื่องจากมีการระบายน�้ำจากหนองหารลงสู่ล�ำน�้ำก�่ำ ท�ำให้ปริมาณน�้ำมากขึ้น เป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง
อย่างไรก็ตาม ขอให้กรมทางหลวงชนบทหาแนวทางในการเร่งรัดการด�ำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตาม
แผนงานและแล้วเสร็จภายในอายุสญ
ั ญาทีก่ ำ� หนด เพือ่ ให้ประชาชนในพืน้ ทีใ่ ช้เส้นทางและสะพานในการสัญจรได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัยด้วย

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๖ (กาฬสินธุ์) เร่งรัดการด�ำเนินการต่อไปแล้ว
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๔.๒.๒ ด้านการบริหารจัดการงานและบ�ำรุงรักษาทางน�ำ้ มีดงั นี้
การก�ำกับดูแลความปลอดภัยบริเวณท่าเทียบเรือและเรือโดยสาร
จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร มีพรมแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
มีแม่น�้ำโขงกัน้ ระหว่างสองประเทศ ซึง่ เป็นแม่น�้ำทีม่ คี วามส�ำคัญทัง้ ในด้านการอุปโภคบริโภค การขนส่งสินค้าการเกษตร
และการท่องเที่ยวของประชาชนริมสองฝั่งโขง ส�ำหรับการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างกันหรือการขนส่งสินค้าส่วนใหญ่
จะเดินทางโดยเรือ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร จะมีท่าเรือที่ส�ำคัญ คือท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเทศบาล
นครพนม จังหวัดนครพนม และท่าเทียบเรือท่าข้ามเทศบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ที่เปิดให้บริการเรือข้ามฟาก
และเรือท่องเที่ยวแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในเรื่องนี้ จึงขอให้ส�ำนักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคที่ ๗ สาขานครพนม ก�ำกับดูแลในเรื่องความปลอดภัยของท่าเทียบเรือและเรือโดยสารที่ให้บริการอย่างเข้มงวด
ทั้งในเรื่องสภาพความพร้อมของตัวเรือ อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เสื้อชูชีพ เป็นต้น พร้อมทั้งขอให้ส่งเจ้าหน้าที่
คอยก�ำกับดูแลในจุดเสีย่ งต่าง ๆ โดยเฉพาะในช่วงทีม่ เี ทศกาลทีส่ ำ� คัญ ๆ ในจังหวัดนครพนม เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์ งานนมัสการองค์พระธาตุพนม เป็นต้น
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กรมเจ้าท่า

รายงานว่า ส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๗ สาขานครพนม ได้มีค�ำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลด�ำเนินการ

ตรวจสอบในส่วนของความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับตัวเรือและเครื่องจักร อุปกรณ์ความปลอดภัย ตรวจสอบ
สภาพโป๊ะเทียบเรือ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมเจ้าท่าก�ำหนด รวมทั้งก�ำชับเจ้าหน้าที่ประจ�ำท่าเรือให้ด�ำเนินการ
ตรวจสอบควบคุมดูแล ผู้ควบคุมเรือ กัปตันเรือ นายท้ายเรือ ให้มีความพร้อมที่จะท�ำการควบคุมเรือ หากพบว่า
ผู้ควบคุมเรือมีความไม่พร้อมส�ำหรับการควบคุมเรือให้สั่งหยุดเรือและแจ้งให้ผู้อ�ำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๗
สาขานครพนม ทราบทันที ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาได้สั่งการให้เพิ่มความพร้อมในการดูแลประชาชน
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยได้เพิ่มเจ้าหน้าที่ประจ�ำท่าเทียบเรือโดยสารจากปกติ ๒ นาย เป็น ๔ นาย
พร้อมทั้งได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อดูแลประชาชน นอกจากนี้
ได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเรือตรวจการณ์ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามล�ำน�้ำโขง ต�ำรวจน�้ำ ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา ในการดูแล
ความปลอดภัยในจุดเสี่ยงต่าง ๆ ได้แก่ หาดแห่ หาดมโนภิรมย์ หาดทรายทอง จุดล่องแพหนองหาร เป็นต้น
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๔.๒.๓ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและการคมนาคมขนส่งทางอากาศ มีดงั นี้
๑. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมของท่าอากาศยานนครพนม
จากการรายงานของท่าอากาศยานนครพนมทราบว่าปัจจุบันลานจอดรถภายในท่าอากาศยาน
นครพนมสามารถจอดรถได้ประมาณ ๑๔๐ คัน และก�ำลังประสบปัญหาพื้นที่จอดรถไม่เพียงพอต่อผู้เข้ามาใช้บริการ
ท่าอากาศยาน โดยในอนาคตตามแผนการพัฒนาท่าอากาศยานปี ๒๕๖๒ จะมีการก่อสร้างพัฒนาพื้นที่ลานจอดรถ
เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถรองรับการจอดรถได้ประมาณ ๓๐๐ คัน และทราบว่า ยังไม่มีแผนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การจอดรถแต่อย่างใด ในเรื่องนี้ จึงขอให้ท่าอากาศยานนครพนมพิจารณาเรื่องการให้บริการลานจอดรถ เนื่องจาก
จะสามารถน�ำรายได้สว่ นนีม้ าใช้ในการพัฒนางานในภารกิจของท่าอากาศยานนครพนม เช่น การปรับปรุงและซ่อมบ�ำรุง
ลานจอดรถให้มีมาตรฐานและคุณภาพบริการที่ดีขึ้นในระยะยาวด้วย

กรมท่าอากาศยาน

รายงานว่า อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดท�ำแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่เชิงพาณิชย์ภายนอกอาคารที่พัก

ผู้โดยสารส�ำหรับกิจกรรมการบริหารลานจอดรถยนต์ท่าอากาศยานนครพนม เพื่อหาผู้ประกอบการมาด�ำเนินการ
จัดเก็บค่าบริการลานจอดรถยนต์ และคาดว่าจะสามารถด�ำเนินการได้ภายในปี ๒๕๖๒
๒. มาตรการในการป้องกันเผชิญเหตุอุทกภัย
กรณีเหตุอทุ กภัยในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครพนม และสกลนคร จากพายุ “เซินกา” ในช่วงเดือนกรกฎาคม สิงหาคม ๒๕๖๐ ท่าอากาศยานในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๑ โดยเฉพาะท่าอากาศยานสกลนครได้รับผลกระทบ
น�้ำท่วมสูงรอบบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยาน ซึ่งในส่วนนี้เห็นว่าแผนการเตรียมความพร้อมของท่าอากาศยานเพื่อรองรับ
เหตุอุทกภัยนั้นถือเป็นเรื่องที่มีความจ�ำเป็นที่ต้องด�ำเนินการอย่างเร่งด่วน ดังนั้น ขอให้ท่าอากาศยานนครพนม และ
ท่าอากาศยานสกลนคร ด�ำเนินการวางแผน ศึกษา หาแนวทางในการรองรับสถานการณ์และแก้ไขปัญหาในกรณี
การเกิดสถานการณ์อุทกภัยหรือภัยพิบัติ โดยมีมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งใน
ระยะเร่งด่วนและในระยะยาว เพื่อให้มีแผนงานในการป้องกันและแผนเผชิญเหตุที่จะสามารถจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ทั้งผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

กรมท่าอากาศยาน

รายงานว่า กรมท่าอากาศยาน รายงานว่า ท่าอากาศยานสกลนครได้จดั ท�ำแผนเผชิญเหตุอทุ กภัยเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว

โดยเทียบกับเอกสารขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หมายเลข ๙๑๓๗ คู่มือบริการสนามบิน ส่วน ๗
การวางแผนฉุกเฉิน หัวข้อ ๔.๘ ภัยพิบัติธรรมชาติ (ICAO Document 9137 Airport Services Manual Part 7
Airport Paragraph 4.8 Natural Disaster) เป็นไปตามข้อก�ำหนดและสามารถน�ำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้
ส�ำหรับท่าอากาศยานนครพนมอยูร่ ะหว่างจัดท�ำคูม่ อื แผนเผชิญเหตุอทุ กภัยแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
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๓. ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ปัญหาการขาดแคลนพนักงานเจ้าหน้าที่ในฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัยของท่าอากาศยานสกลนคร
สาเหตุส�ำคัญประการหนึ่งเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนนี้จะมีต�ำแหน่งเป็นเพียงพนักงานราชการหรือ
ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งไม่มีความมั่นคงและสวัสดิการในสายงานเท่าที่ควร จึงไม่สามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ในระยะยาวได้ เป็นผลให้พนักงานเหล่านี้จะขอออกเพื่อเปลี่ยนไปท�ำงานที่อื่น เพื่อแสวงหาความมั่นคงและมีสวัสดิการ
ทีด่ ขี นึ้ ท�ำให้บคุ ลากรทีม่ คี วามรูค้ วามช�ำนาญเฉพาะด้านต้องสร้างขึน้ มาใหม่ตลอดเวลา ดังนัน้ จึงขอให้กรมท่าอากาศยาน
พิจารณาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงโครงสร้างและต�ำแหน่งที่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในฝ่ายดับเพลิง
และกู้ภัยให้สามารถมีความก้าวหน้าในสายงานได้สูงขึ้นหรือส่งเสริมและจัดให้มีสวัสดิการที่ดีมากขึ้น เพื่อเป็นการ
สร้างขวัญก�ำลังใจในการท�ำงานและการปฏิบัติหน้าที่ ท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรักองค์กรและสามารถท�ำงาน
ได้จนเกษียณอายุต่อไป

กรมท่าอากาศยาน

รายงานว่า ปัจจุบันท่าอากาศยานสกลนครมีผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายกู้ภัยและดับเพลิง ประกอบด้วย ข้าราชการ

ลู ก จ้ า งประจ� ำ พนั ก งานราชการ และลู ก จ้ า งชั่ ว คราว โดยมี ข ้ า ราชการท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น หั ว หน้ า กลุ ่ ม งาน โดย
กรมท่าอากาศยานได้มีการจัดสวัสดิการแก่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
๑) ให้มีบ้านพักส�ำหรับเจ้าหน้าที่ โดยอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเพื่อให้เพียงพอกับผู้ปฏิบัติงาน
ที่ท่าอากาศยานสกลนคร
๒) มีหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน ให้แก่ลกู จ้างประจ�ำผู้ปฏิบัตงิ านในต�ำแหน่งพนักงานกู้ภยั
และพนักงานดับเพลิง ตามประกาศของกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การได้รับเงินเพิ่ม
ส�ำหรับลูกจ้างประจ�ำผู้ปฏิบัติงานในต�ำแหน่งพนักงานกู้ภัย และพนักงานดับเพลิงกรมท่าอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๖๒
ในส่วนของพนักงานราชการได้ด�ำเนินการขออนุมัติเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการรอพิจารณาอนุมัติ
จากส�ำนักงาน ก.พ. และต�ำแหน่งลูกจ้างชัว่ คราวได้ดำ� เนินการพิจารณาเงินเพิม่ พิเศษรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
ประเภทหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน โดยได้มีการจ้างผู้ช�ำนาญการเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ก�ำหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการได้รับเงินเพิ่มส�ำหรับผู้ปฏิบัติงาน
๔. การอ�ำนวยความสะดวกบริเวณท่าอากาศยานนครพนม
การให้บริการรถโดยสารสาธารณะจากท่าอากาศยานนครพนมเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดนครพนมนั้น
ทราบว่า ได้เปิดการให้บริการในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ซึ่งสามารถช่วยอ�ำนวยความสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทางของประชาชนผู้ใช้บริการท่าอากาศยานได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม จุดจอดหรือศาลาที่พักผู้โดยสาร
รถประจ�ำทางมีเพียงบริเวณด้านฝัง่ ตรงข้ามของท่าอากาศยานนครพนมเท่านัน้ ในเรือ่ งนี้ จึงขอให้ทา่ อากาศยานนครพนม
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก และกรมทางหลวงในพืน้ ทีใ่ นการจัดหาพืน้ ทีแ่ ละด�ำเนินการ
ก่อสร้างป้ายรถโดยสารประจ�ำทางบริเวณด้านหน้าท่าอากาศยานนครพนมบนทางหลวงหมายเลข ๒๒ (ถนนนิตโย)
ช่วง กม.๒๒๗.๐๐ - กม.๒๒๘.๐๐ อย่างเหมาะสมเพื่อรองรับความต้องการการใช้รถโดยสารให้เกิดความสะดวกและ
ปลอดภัยและยังช่วยส่งเสริมการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะของประชาชนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย
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กรมท่าอากาศยาน

รายงานว่า ได้ ห ารื อ กั บ กรมการขนส่ ง ทางบก เมื่ อ วั น ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เกี่ ย วกั บ การแก้ ไ ขปั ญ หา

การให้บริการรถสาธารณะที่ท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน ซึ่งหน่วยงานทั้งสองแห่งมีความเห็นร่วมกัน
ที่ จ ะจั ด ตั้ ง คณะท� ำ งานเพื่ อ ด� ำ เนิ น การจั ด การรถสาธารณะที่ ใ ห้ บ ริ ก ารในพื้ น ที่ ท ่ า อากาศยานทุ ก แห่ ง ของ
กรมท่าอากาศยานอย่างเป็นระบบ โดยกรมท่าอากาศยานจะรับผิดชอบในเรื่องจุดรับ - ส่งผู้โดยสาร และอ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่รถสาธารณะที่เข้ามาให้บริการ ส่วนกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ก�ำหนดเส้นทางเดินรถบริการ
สาธารณะ ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ยกร่างค�ำสั่งจัดตั้งคณะท�ำงานดังกล่าว และจะมีการหารือในรายละเอียด
ของหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันต่อไป ในระหว่างนี้ท่าอากาศยานนครพนมได้ประสานขอความอนุเคราะห์จาก
แขวงทางหลวงนครพนมในการพิจารณาจัดหาพืน้ ทีแ่ ละด�ำเนินการก่อสร้างป้ายรถโดยสารประจ�ำทางบริเวณด้านหน้า
ท่าอากาศยานแล้ว

กรมทางหลวง

รายงานว่า รับทราบข้อสั่งการดังกล่าวโดยจะด�ำเนินการประสานงานกับหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก

ในพื้นที่ เพื่อก�ำหนดจุดก่อสร้างป้ายรถโดยสารประจ�ำทางบริเวณด้านหน้าท่าอากาศยานนครพนมต่อไป
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๔.๓ เขตตรวจราชการที่ ๑๔

๔.๓.๑ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบการขนส่งทางบก มีดงั นี้

๑. การจัดหารถในการให้บริการประชาชน
ตามที่ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีได้ก�ำหนดเส้นทางเดินรถหมวด ๑ สายที่ ๑๕ เส้นทาง
เดินรถเริม่ ต้นจากท่าอากาศยานอุบลราชธานี - โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ - ทุง่ ศรีเมือง - โรงแรมยูโฮเทล - แยกกิโลศูนย์ โรงแรมปทุมรัตน์ - โรงแรมเนวาด้า - โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี - ห้างสรรพสินค้าโลตัส - ศูนย์การค้าซิตี้มอล มหาวิทยาลัยการจัดการฯ - สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติ และได้ผู้ประกอบการเดินรถในเส้นทางดังกล่าวแล้ว
แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างผู้ประกอบการด�ำเนินการจัดหารถมาให้บริการ
ซึ่งผู้ประกอบการเดินรถได้รับการขยายเวลาในการบรรจุรถแล้ว จ�ำนวน ๑ ครั้ง ภายหลังจากที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ง เนื่องจากเส้นทางเดินรถสายท่าอากาศยานอุบลราชธานี - สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติ
เป็นเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเข้าสู่ตัวเมือง และเป็นจุดเปลี่ยนระบบการขนส่งระหว่างการเดินทางทางอากาศ
และทางบก จึงขอให้ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีเร่งรัดไปยังผู้ประกอบการในการจัดหารถมาให้บริการ
แก่ประชาชนโดยเร็ว เพือ่ เพิม่ ทางเลือกแก่ประชาชนในการเดินทางเชือ่ มต่อท่าอากาศยานอุบลราชธานีกบั สถานทีต่ า่ ง ๆ
ภายในตัวเมือง

กรมการขนส่งทางบก

รายงานว่า ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีได้ด�ำเนินการแจ้งเร่งรัดไปยังผู้ประกอบการขนส่งในเส้นทาง

หมวด ๑ สายที่ ๑๕ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี - ทุ่งศรีเมือง - สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้จัดหา
รถมาวิ่งให้บริการแก่ประชาชนโดยเร็วแล้ว โดยปัจจุบันผู้ประกอบการขนส่งได้ขอขยายระยะเวลาการน�ำรถเข้า
ด�ำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถออกไปอีกจนถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการขอขยายเวลาเป็น
ครั้งที่ ๒
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กรมท่าอากาศยาน

รายงานว่า ได้ดำ� เนินการประสานงานกับ บริษทั อุบลรวมใจพัฒนาเมือง จ�ำกัด ผูป้ ระกอบการเดินรถในโครงการ

Smart Bus เส้นทางท่าอากาศยานอุบลราชธานี - สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารเฉลิมพระเกียรติ เพือ่ หารือในการน�ำรถโดยสาร
วิ่งเข้ามาจอดรับผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี โดยก�ำหนดการเดินรถจะให้บริการในช่วงเดือนกรกฎาคม
๒๕๖๒ เพื่อรองรับเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษา ประจ�ำปี ๒๕๖๒
๒. การก�ำหนดจุดจอดรถโดยสารชั่วคราวของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี
จากการตรวจราชการได้รบั ทราบว่าสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดอุบลราชธานีตงั้ อยูบ่ ริเวณใกล้เคียง
กับโครงการก่อสร้างแยกดงอู่ผึ้ง และแยกวนารมย์ ซึ่งโครงการก่อสร้างจะท�ำให้เกิดปัญหาการจราจรคับคั่งและติดขัด
จะส่งผลกระทบต่อการน�ำรถโดยสารเข้าจอดทีส่ ถานีได้ลา่ ช้ากว่าปกติ ในเรือ่ งนี้ ถือว่ามีความส�ำคัญเนือ่ งจากมีผลกระทบ
ต่อเวลาในการเดินทางของประชาชน จึงขอให้ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาเรื่องการก�ำหนดจุดจอด
รถโดยสารชัว่ คราวทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้สามารถส่งผูโ้ ดยสารในระหว่างทางได้เป็นช่วง ๆ ก่อนถึงสถานีได้ โดยเมือ่ มีการก�ำหนด
จุดจอดรถชั่วคราวแล้วให้มีการประสานแจ้งกับต�ำรวจในพื้นที่เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการจัดการจราจร และให้
กรมการขนส่งทางบก และบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ในพื้นที่แจ้งผู้ประกอบการเดินรถให้ทราบ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบถึงจุดจอดรถชั่วคราว รวมถึงชี้แจงท�ำความเข้าใจกับประชาชนให้ทราบว่าจุดจอดที่ก�ำหนดขึ้นนั้นเป็น
จุดจอดชัว่ คราวในระหว่างทีม่ กี ารด�ำเนินการก่อสร้างแยกดงอูผ่ งึ้ และแยกวนารมย์ เท่านัน้ เพือ่ ป้องกันการร้องเรียนจาก
ประชาชนภายหลังเมื่อมีการยกเลิกจุดจอดรถชั่วคราว เมื่อโครงการก่อสร้างด�ำเนินการแล้วเสร็จ

กรมการขนส่งทางบก

รายงานว่า ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีได้แจ้งให้ผปู้ ระกอบการขนส่งผูโ้ ดยสารภายในจังหวัดอุบลราชธานี

ได้รับทราบและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านการจราจรที่จะเกิดขึ้นระหว่างที่มีการก่อสร้าง
ส�ำหรับการก�ำหนดจุดจอดชัว่ คราวอยูร่ ะหว่างการพิจารณาด�ำเนินการโดยจะพิจารณาจากแผนการจัดระบบการจราจร
ของผู้ก่อสร้างว่ากระทบกับการเดินรถโดยสารประจ�ำทางในแต่ละเส้นทางเพียงใด และค�ำนึงถึงความสะดวก
ความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนต่อจากจุดจอดรถชั่วคราว

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

รายงานว่า อยูร่ ะหว่างการประสานงานกับส�ำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีและผูป้ ระกอบการเดินรถให้ทราบ

หลังจากนั้นจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงจุดจอดรถชั่วคราว รวมถึงชี้แจงท�ำความเข้าใจกับประชาชน
ให้ทราบว่าจุดจอดที่ก�ำหนดขึ้นนั้นเป็นจุดจอดชั่วคราวในระหว่างที่มีการด�ำเนินการก่อสร้างแยกดงอู่ผึ้งและ
แยกวนารมย์เท่านัน้ เพือ่ ป้องกันการร้องเรียนจากประชาชนภายหลังเมือ่ มีการยกเลิกจุดจอดรถชัว่ คราวเมือ่ โครงการ
ก่อสร้างด�ำเนินการแล้วเสร็จ
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๓. การวางแผนงาน/โครงการก่อสร้างโครงการในอนาคต
จากการตรวจติดตามการด�ำเนินงานในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๔ ได้รับทราบว่ามีแผนงาน/
โครงการของกรมทางหลวงที่มีปัญหาอุปสรรคเนื่องจากการไม่สามารถเข้าพื้นที่โครงการได้ ดังนั้น ในการที่จะ
ด�ำเนินโครงการก่อสร้างอืน่ ๆ ในอนาคต เมือ่ กรมทางหลวงทราบถึงแนวเส้นทาง รูปแบบ และแผนการด�ำเนินงานโครงการ
ทีช่ ดั เจนและมีความพร้อมในระดับหนึง่ แล้ว หากคาดว่าจะติดปัญหาอุปสรรคของการเข้าพืน้ ทีก่ อ่ สร้าง ขอให้กรมทางหลวง
ด�ำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการล่วงหน้าในระยะแรก ๆ ทั้งเรื่องการรื้อย้ายสาธารณูปโภค
และการขออนุญาตตัดต้นไม้ เพื่อให้หน่วยงานนั้นได้เข้าด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้
เกิดปัญหาการไม่สามารถเข้าพื้นที่ด�ำเนินงานที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินโครงการก่อสร้างอื่น ๆ ต่อไป

กรมทางหลวง

รายงานว่า รับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเมื่อมีแผนด�ำเนินการที่ชัดเจนจะด�ำเนินการประสานงานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า เพื่อก่อให้เกิดการประสานงานอย่างเป็นระบบต่อไป
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๔. การประเมินศักยภาพและความพร้อมของผู้รับจ้าง
ตามที่แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ มีการด�ำเนินงานก่อสร้างเกาะกลางแบบยก (Raised Median)
แบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัยบนทางหลวงหมายเลข ๒๒๑ จ�ำนวน ๓ ตอน ได้แก่ ๑) ช่วง ศรีสะเกษ - ภูเงิน
ตอน ๑ ที่ กม.๓+๖๐๐ - กม.๔+๔๐๐ และที่ กม.๔+๗๘๐ - กม.๔+๘๗๕ (บ้านโพนค้อ) มีผลการด�ำเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ ๕๔.๑๑ ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๓.๘๖ ๒) ช่วง ศรีสะเกษ - ภูเงิน ตอน ๒ ที่ กม.๒๑+๓๗๕ - กม.๒๑+๘๗๐
(พยุห์) ผลการด�ำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑๐ ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๑๐.๕๕ และ ๓) ช่วง ศรีสะเกษ - ภูเงิน
ตอน ๓ ที่ กม.๓๓๗+๒๐๐ - กม.๓๘+๔๕๐ (ศรีรัตนะ) มีผลการด�ำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒.๒๘ ล่าช้ากว่าแผนงาน
ร้อยละ ๑๑.๔๗ ซึ่งใน ๒ ตอนแรก คาดว่าจะสามารถเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จตามแผนได้ แต่ในตอนที่ ๓ นั้น ผู้รับจ้าง
(หจก. ท่าทรายรุ่งอรุณ) ติดขัดทางด้านความพร้อมในการด�ำเนินงาน ซึ่งแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ ได้มีกระบวนการ
เร่งรัดการด�ำเนินงานไปยังผู้รับจ้างแล้ว อย่างไรก็ตาม ในการหาตัวผู้รับจ้างส�ำหรับโครงการอื่น ๆ ขอให้กรมทางหลวง
พิจารณาประเมินศักยภาพและความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของผู้รับจ้างว่าจะสามารถด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และแล้วเสร็จภายในอายุสัญญาที่ก�ำหนดไว้หรือไม่ เพื่อไม่ให้โครงการล่าช้าและอาจส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวมได้ต่อไป

กรมทางหลวง

รายงานว่า รับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะโดยจะเร่งรัดให้ผู้รับจ้างด�ำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

๕. การตรวจสอบพื้นที่ก่อนการด�ำเนินโครงการก่อสร้าง
ในการด� ำ เนิ น โครงการขยายทางหลวงเป็ น ๔ ช่ อ งจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๑
ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ที่ กม.๕+๕๐๐ - กม.๕๔+๐๐๐ จากการตรวจสอบในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic
Information System : GIS) ของกรมศิลปากร ในช่วง ศรีสะเกษ - ภูเงิน ที่ กม.๑๐ (บ้านโพนค้อ) และช่วง ศรีสะเกษ ภูเงิน ที่ กม.๑๙ (บ้านพยุห)์ พบว่าบริเวณดังกล่าวมีโบราณสถานทีย่ งั ไม่ได้ขนึ้ ทะเบียน แต่จากการส�ำรวจในพืน้ ทีจ่ ริงแล้ว
ไม่พบโบราณสถานบริเวณบ้านพยุห์แต่อย่างใด แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ จึงมีหนังสือสอบถามไปยังส�ำนักศิลปากร
ที่ ๑๐ (นครราชสีมา) แต่ยังไม่ได้รับการแจ้งผลจากหน่วยงานดังกล่าว ในส่วนนี้ ขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดติดตาม
ผลการพิจารณาจากกรมศิลปากรเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน นอกจากนี้ ในการด�ำเนินโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ขอให้
กรมทางหลวงใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบพื้นที่ด�ำเนินโครงการให้รอบคอบและรัดกุม เนื่องจากหากตรวจสอบ
แล้วพบว่าบริเวณที่จะด�ำเนินโครงการตั้งอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ หรืออุทยาน
ประวัติศาสตร์ ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ในระยะทาง
๑ กิโลเมตร โครงการนั้นจะต้องด�ำเนินการจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมด้วย ซึง่ จะส่งผลต่อแผนการด�ำเนินการก่อสร้างให้มขี นั้ ตอนและระยะเวลาทีม่ ากขึน้ ด้วย

กรมทางหลวง

รายงานว่า แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ ได้เร่งรัดติดตามผลการตรวจสอบเรื่องโบราณสถานจากกรมศิลปากร

ส่วนการด�ำเนินการตามโครงการก่อสร้างใด ๆ มีการตรวจสอบพบว่าบริเวณที่จะด�ำเนินโครงการตั้งอยู่ใกล้
โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ในระยะทาง ๑ กิโลเมตร กรมทางหลวงจะพิจารณาในการ
ด�ำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป
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๖. การสนับสนุนงบประมาณมาด�ำเนินโครงการพัฒนาสายทาง
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณและผลักดันในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๔ มีดังนี้
๑) งานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๑ ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน
ที่ กม.๓๑+๐๐๐ งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท
๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ๒๐๘๕ ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ที่ กม.๓+๑๐๐ กม.๕+๐๐๐ งบประมาณ ๓๕ ล้านบาท
๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ๒๑๗๑ ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น�้ำยืน ที่ กม.๔๐+๕๐๐ กม.๔๓+๐๐๐ งบประมาณ ๔๕ ล้านบาท
๔) งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๙ ตอน เสลภูมิ ค�ำโพนสูง ที่ กม.๙+๗๑๙ (รวมบริเวณคอสะพาน) งบประมาณ ๒๔ ล้านบาท ซึ่งหากไม่ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน
ฤดูฝนในปี ๒๕๖๒ คาดว่าถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๙ ช่วงกิโลเมตรตามทีเ่ สนอขอจะไม่สามารถสัญจรผ่านได้ในช่วง
ฤดูฝนที่มีน�้ำหลากและต้องใช้ทางเลี่ยงไปค�ำโพนสูง ระยะทางรวม ๑๖ กิโลเมตร
๕) โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๒๐ ตอน วังหิน - ขุขันธ์ ระหว่าง
กม.๒๒+๐๐๐ - กม.๔๗+๐๐๐ ระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร งบประมาณ ๗๕๐ ล้านบาท
๖) โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.๒๓๕+๗๐๕ - กม.๒๔๙+๓๖๗ ระยะทาง ๑๓.๗๙๕ กิโลเมตร งบประมาณ ๗๐๐ ล้านบาท
ในส่วนนี้ ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณมาด�ำเนินโครงการข้างต้น
ตามล�ำดับความส�ำคัญและความจ�ำเป็นเร่งด่วนอย่างเหมาะสมต่อไป เพื่อให้เกิดการพัฒนาสายทางที่ช่วยอ�ำนวยความ
สะดวกปลอดภัยและมีสภาพที่ดีเหมาะแก่การใช้สัญจรต่อไป

กรมทางหลวง

รายงานว่า จะด�ำเนินการพิจารณาความเหมาะสมทั้ง ๖ โครงการ และจะได้จัดท�ำแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณตามล�ำดับความส�ำคัญและความจ�ำเป็นเร่งด่วนอย่างเหมาะสมต่อไป
๗. โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด
จากการที่ส�ำนักงานทางหลวงที่ ๙ (อุบลราชธานี) ด�ำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด
บริเวณทางแยกดงอู่ผึ้ง บนทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ที่ กม.๒๗๖+๔๗๗ และโครงการแก้ไข
ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณทางแยกวนารมย์ บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอน หนองยอ - อุบลราชธานี
ที่ กม.๕๘๐+๒๐๐ ซึง่ จะด�ำเนินการก่อสร้างเป็นระยะเวลา ๓ ปี เริม่ ตัง้ แต่เดือนเมษายน ๒๕๖๒ ถึงปี ๒๕๖๔ ทัง้ นี้ คาดว่า
ในช่วงระหว่างการก่อสร้างจะส่งผลกระทบท�ำให้ปริมาณจราจรคับคั่งและติดขัด โดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็น ในส่วนนี้
ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๗ (อุบลราชธานี) ได้เตรียมแผนการรองรับและวางแผนการเดินทางของประชาชนในชั่วโมง
เร่งด่วน โดยใช้เส้นทาง สาย อบ.๒๐๖๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓ ที่ กม.๒๘๕+๓๐๐ - บรรจบทางหลวงหมายเลข
๒๑๒ ถนนคลังอาวุธ ต�ำบลขามใหญ่ อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง ๓.๕๑๕ กิโลเมตร
เป็นเส้นทางลัด ทางเลี่ยง เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในช่วงการก่อสร้างดังกล่าว ในส่วนนี้ ขอให้กรมทางหลวง
และกรมทางหลวงชนบทในพื้นที่มีการบูรณาการร่วมกันในการบรรเทาปัญหาการจราจรในช่วงการก่อสร้าง และสร้าง
ความเข้าใจให้กับประชาชน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเส้นทางลัดทางเลี่ยงต่าง ๆ ด้วย

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
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กรมทางหลวง

รายงานว่า ในระหว่างการก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณทางแยกดงอูผ่ งึ้ และแยกวนารมย์ นัน้

กรมทางหลวงได้ดำ� เนินการร่วมประชุมแบบบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ทีเ่ พือ่ ช่วยกันแก้ไขปัญหาจราจร
ช่วงก่อสร้าง และช่วยบรรเทาผลกระทบทีเ่ กิดกับประชาชนบริเวณสองข้างทางอีกทางหนึง่ ด้วยแล้ว

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ได้มีการบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาจราจรในจังหวัดต่าง ๆ ผ่านคณะอนุกรรมการจัดระบบ

การจราจรทางบกของจังหวัดนั้น ๆ รวมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงานตามภารกิจของกรมผ่านเว็บไซต์
เฟซบุก๊ และรายการวิทยุหมอทาง อย่างสม�ำ่ เสมอ ทัง้ นี้ ได้มอบหมายให้สำ� นักงานทางหลวงชนบทที่ ๗ (อุบลราชธานี)
พิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
๘. การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนางาน
จากการตรวจราชการพบว่าในการน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานของหน่วยงานมีการน�ำเทคโนโลยี
นวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการน�ำเสนอ เช่น การท�ำภาพจ�ำลองเสมือนจริงของโครงการก่อสร้าง เมื่อด�ำเนินการแล้วเสร็จ
ท�ำให้สามารถเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนยิง่ ขึน้ ซึง่ การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั งิ านนัน้ มีความสอดคล้อง
กับทั้งยุทธศาสตร์กรม ยุทธศาสตร์กระทรวง และยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้น ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
ให้ความส�ำคัญในการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนางานของหน่วยงาน จัดท�ำระบบคลังข้อมูลของหน่วยงาน
รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมแก่บุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามความเหมาะสม ซึ่งจะ
ท�ำให้ได้ประโยชน์ทงั้ ทางด้านวิชาการและเป็นการสร้างเครือข่ายในการปฏิบตั งิ านร่วมกันตามนโยบาย One Transport
One Family

กรมทางหลวง

รายงานว่า รับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และจะได้ด�ำเนินการปฏิบัติงานร่วมกันตามนโยบาย One

Transport One Family ต่อไป

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท�ำงานให้แก่บุคลากร

ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงชนบท และการสร้างภาพลักษณ์
ด้วยโซเชียลมีเดีย โดยเน้นการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ส�ำนักฝึกอบรม และส�ำนักงาน
ทางหลวงชนบทที่ ๗ (อุบลราชธานี) พิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

รายงานว่า ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่บุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทั้งระยะสั้นและระยะยาวตาม

ความเหมาะสม เช่น จัดให้มีโครงการฝึกอบรมและพัฒนาในหลักสูตร “Enterprise Architecture” (EA) โดยจะ
ด�ำเนินการในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

218
AH121

142

กองตรวจราชการ
กระทรวงคมนาคม

กรมท่าอากาศยาน

รายงานว่า จะพิจารณาด�ำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการน�ำเทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้

น�ำเสนองานในช่วงไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อไป

๔.๓.๒ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและการคมนาคมขนส่งทางอากาศ มีดงั นี้
๑. แผนการพัฒนาท่าอากาศยานอุบลราชธานี
สภาพพืน้ ทีป่ จั จุบนั ของท่าอากาศยานอุบลราชธานี มีลานจอดอากาศยาน รองรับเครือ่ งขนาด B737
ได้จำ� นวน ๕ ล�ำ ในเวลาเดียวกัน ซึ่งตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานอุบลราชธานีจะมีงานก่อสร้างขยายลานจอดเครื่องบิน
เพื่อให้สามารถรองรับเครื่องบินขนาด B737 ได้เพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวน ๑๐ ล�ำ ในเวลาเดียวกัน วงเงินงบประมาณ ๓๐๐
ล้านบาท ด�ำเนินการในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ แต่เนื่องจากท่าอากาศยานอุบลราชธานีเป็นท่าอากาศยาน
ที่รองรับทั้งเที่ยวบินพาณิชย์ เที่ยวบินส�ำหรับฝึกบิน และเที่ยวบินส่วนราชการ พื้นที่ลานจอดที่มีอยู่ในปัจจุบันหากมี
เครื่องบินช�ำรุดต้องจอดรอจะท�ำให้เกิดผลกระทบต่อการจราจรในพื้นที่การบิน ดังนั้น การขยายลานจอดเครื่องบิน
และเพิ่มทางขับใหม่จะท�ำให้เกิดประโยชน์และเกิดความสะดวกต่อการขึ้น - ลง ของอากาศยานยิ่งขึ้น จึงขอให้
กรมท่าอากาศยานพิจารณาเร่งรัดในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการขยายลานจอดอากาศยานและทางขับใหม่ของ
ท่าอากาศยานอุบลราชธานีให้เร็วขึ้น จากแผนเดิมที่มีก�ำหนดไว้ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ เป็นภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ เพื่อรองรับเที่ยวบินและช่วยให้การจราจรของท่าอากาศยานไม่แออัดจนเกินไป

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
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กรมท่าอากาศยาน

รายงานว่า ตามที่ได้มีแผนก่อสร้างขยายลานจอดเครื่องบินท่าอากาศยานอุบลราชธานี ในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗

เพือ่ ให้เป็นไปตามแผนกรมท่าอากาศยานได้จา้ งบริษทั ทีป่ รึกษาส�ำรวจและออกแบบแล้วเสร็จ ในปี ๒๕๖๑ แต่เนือ่ งจาก
พื้ น ที่ ผู ้ ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น คื อ กองทั พ อากาศ กรมท่ า อากาศยานจึ ง ต้ อ งท� ำ การขออนุ ญ าตใช้ พื้ น ที่ ต ามบั น ทึ ก
ข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์และการปฏิบัติงานทางภาคพื้นดินในสนามบินร่วมกันระหว่างกรมการบินพาณิชย์
(กรมท่าอากาศยานในปัจจุบัน) กับกองทัพอากาศ ซึ่งในขณะนี้กรมท่าอากาศยานท�ำการรวบรวมแบบเพื่อที่จะเสนอ
ขออนุญาตต่อกองทัพอากาศ หากได้รับการอนุมัติให้ใช้พื้นที่กรมท่าอากาศยานจะด�ำเนินการขอรับการจัดสรร
งบประมาณการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อไป
๒. การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อสะพานเทียบเครื่องบินตัวใหม่ของท่าอากาศยานอุบลราชธานี
จากการตรวจราชการทราบว่าท่าอากาศยานอุบลราชธานีมีจ�ำนวนสายการบินพาณิชย์ที่ให้บริการ
จ�ำนวน ๔ สายการบิน ปัจจุบันมีสะพานเทียบเครื่องบิน จ�ำนวน ๒ ตัว แต่สามารถใช้งานได้เพียง ๑ ตัว เท่านั้น
ส่วนสะพานเทียบอีกตัวทีม่ อี ยูร่ ะหว่างรอการซ่อมแซมและรอการรับโอนสะพานเทียบเครือ่ งบินตัวเก่าจากท่าอากาศยานกระบี่
ที่จะด�ำเนินการจัดซื้อใหม่ ในส่วนนี้ ท่าอากาศยานอุบลราชธานีได้ด�ำเนินการขอจัดซื้อสะพานเทียบเครื่องบินตัวใหม่
อีกจ�ำนวน ๒ ตัว ให้เพียงพอกับอากาศยานที่เข้า - ออก แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงขอให้
กรมท่าอากาศยานพิจารณาจัดสรรงบประมาณแก่ท่าอากาศยานอุบลราชธานีเพื่อด�ำเนินการจัดซื้อสะพานเทียบ
เครื่องบินตัวใหม่ให้เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท่าอากาศยานที่จะเพิ่ม
จ�ำนวนหลุมจอดอีก ๕ หลุมจอดด้วย ทัง้ นี้ การมีสะพานเทียบนอกจากจะเป็นการอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับการขึน้ - ลง
ของผูโ้ ดยสารจากเครือ่ งบินสูอ่ าคารผูโ้ ดยสารแล้วยังช่วยให้ผโู้ ดยสารได้รบั ความปลอดภัยเนือ่ งจากสามารถเดินเข้าอาคาร
ที่พักท่าอากาศยานได้โดยตรงโดยไม่ต้องเดินลงผ่านบริเวณลานจอดอากาศยานซึ่งมีกิจกรรมรถวิ่งขนถ่ายสัมภาระด้วย

กรมท่าอากาศยาน

รายงานว่า กรณีสะพานเทียบเครื่องบินท่าอากาศยานอุบลราชธานีขณะนี้สามารถใช้งานได้ทั้ง ๒ ตัวแล้ว

(มีอายุการใช้งาน ๒ ปี และ ๒๑ ปี ตามล�ำดับ) อย่างไรก็ตาม กรมท่าอากาศยานได้อนุมัติแผนให้ด�ำเนินการ
ย้ายสะพานเทียบเครือ่ งบินจากท่าอากาศยานกระบี่ (อายุการใช้งาน ๗ ปี) มอบให้ตดิ ตัง้ ทีท่ า่ อากาศยานอุบลราชธานี
หลั ง จากที่ ท ่ า อากาศยานกระบี่ ไ ด้ ติ ด ตั้ ง ของใหม่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว เพื่ อ ทดแทนตั ว ที่ มี อ ายุ ก ารใช้ ง าน ๒๑ ปี
ของท่าอากาศยานอุบลราชธานี ดังนั้น หลังจากได้รับมอบสะพานเทียบเครื่องบินจากท่าอากาศยานกระบี่แล้ว
จะส่งผลให้ทา่ อากาศยานอุบลราชธานีมสี ะพานเทียบทีส่ ามารถใช้งานได้ จ�ำนวน ๓ ตัว แต่ละตัวมีอายุการใช้งาน ๒ ปี
๗ ปี และ ๒๑ ปี ตามล�ำดับ ซึง่ หากมีการช�ำรุดขัดข้องยังคงมีเพียงพอต่อการใช้งานและไม่สง่ ผลกระทบต่อการบริการ
อีกต่อไป ส�ำหรับกรณีการจัดหาทางลาดกรมท่าอากาศยานได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๓ ในการจัดหา
ทางลาดล�ำเลียงผู้โดยสารทุพพลภาพขึ้น/ลงอากาศยาน และอยู่ระหว่างพิจารณาโครงสร้างและพื้นที่รวมทั้ง
องค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องของท่าอากาศยานอุบลราชธานี
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----------

ว่าง

ภาคเหนือ
๑๗ จังหวัด

เขต ๑๖
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒
(๔ จังหวัด)
เชียงราย
น่าน
พะเยา
แพร่

เขต ๑๕
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
(๔ จังหวัด)
เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน
ลำ�ปาง
ลำ�พูน

เชียงราย

แม่ฮ่องสอน

พะเยา
น่าน

ลำ�พ

ูน

เชียงใหม่
ลำ�ปาง

แพร่
อุตรดิตถ์

ตาก

สุโขทัย

กำ�แพงเพชร

พิษณุโลก
พิจิตร

เพชรบูรณ์

นครสวรรค์
เขต ๑๗
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑
(๕ จังหวัด)
ตาก
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุตรดิตถ์

อุทัยธานี
เขต ๑๘
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒
(๔ จังหวัด)
กำ�แพงเพชร
นครสวรรค์
พิจิตร
อุทัยธานี

----------

ว่าง

การตรวจราชการในพื้นที่

ภาคเหนือ

218
AH121

148

กองตรวจราชการ
กระทรวงคมนาคม

ภาคเหนือ เป็นภูมิภาคที่อยู่ด้านบนสุดของประเทศไทย มีลักษณะภูมิประเทศประกอบไปด้วยเทือกเขาสลับ
ซับซ้อน มีพนื้ ทีร่ วมทัง้ หมด ๙๓,๖๙๐.๘๕ ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วย ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน เชียงราย
เชียงใหม่ ล�ำพูน ล�ำปาง พะเยา แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์
เพือ่ ให้การตรวจราชการได้รบั ทราบผลการด�ำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ได้มากทีส่ ดุ คณะผูต้ รวจราชการกระทรวง
คมนาคม จึงได้ก�ำหนดการเดินทางไปตรวจราชการตามพื้นที่เขตตรวจราชการ ดังนี้
๑) เขตตรวจราชการที่ ๑๕
ภาคเหนือตอนบน ๑
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล�ำปาง และล�ำพูน
๒) เขตตรวจราชการที่ ๑๖
ภาคเหนือตอนบน ๒
ได้แก่ จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา และแพร่
๓) เขตตรวจราชการที่ ๑๗
ภาคเหนือตอนล่าง ๑
ได้แก่ จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์
๔) เขตตรวจราชการที่ ๑๘
ภาคเหนือตอนล่าง ๒
ได้แก่ จังหวัดก�ำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี
คณะผูต้ รวจราชการกระทรวงคมนาคมได้ตรวจราชการโครงการในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ จ�ำแนกเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางบก ด้านการบริหารจัดการงานและบ�ำรุงรักษาทางน�้ำ ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการคมนาคมขนส่งทางอากาศ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางราง และด้านอื่น ๆ ในพื้นที่
เขตตรวจราชการ อาทิ การด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงคมนาคม การติดตามการใช้จา่ ย
งบประมาณประจ�ำปี และการเตรียมความพร้อมเพื่ออ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน เป็นต้น

๕.๑ เขตตรวจราชการที่ ๑๕

๕.๑.๑ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบการขนส่งทางบก มีดงั นี้

๑. โครงการก่อสร้างทางลอดต่างระดับบนถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง - หางดง อ�ำเภอสันป่าตอง
อ�ำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งการด�ำเนินการก่อสร้างออกเป็น ๕ ตอน โดยตอนที่ ๑ ถึงตอนที่ ๓ ด�ำเนินการ
แล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างตอนที่ ๔ ซึ่งด�ำเนินการก่อสร้างทางลอดคู่ขนานเลียบคลองชลประทาน
ฝั่งละ ๒ ช่องจราจร ความยาว ๔๖๒.๕๐ เมตร และทางคู่ขนานเลียบคลองชลประทานฝั่งละ ๒ ช่องจราจร
ความยาว ๑,๘๓๐ เมตร งบประมาณ ๗๒๐ ล้านบาท เริ่มสัญญาวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ และสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖
ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยผลงาน ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ มีผลงานรวมร้อยละ ๕.๙๔๘ ล่าช้ากว่าแผนอยู่ร้อยละ ๔๔.๕๘๔
เนื่องจากติดปัญหาการรื้อย้ายสาธารณูปโภคและพื้นที่ก่อสร้างเป็นที่ของกรมชลประทาน ขณะนี้ปัญหาดังกล่าว
ได้ด�ำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ ในเรื่องนี้ ขอให้กรมทางหลวงชนบทเร่งรัดด�ำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่
ก�ำหนดไว้ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในทางหลวงหมายเลข
๑๐๘ ช่วงผ่านเขตชุมชนหางดง ชุมชนสันป่าตอง และชุมชนบ้านทุ่งเสี้ยว ส�ำหรับตอนที่ ๕ ปัจจุบันออกแบบแล้วเสร็จ
จึงขอให้กรมทางหลวงชนบท วางแผนในการด�ำเนินการก่อสร้าง เพือ่ ไม่ให้เกิดความล่าช้า พร้อมทัง้ ประสานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้เกิดอุปสรรคในการก่อสร้างต่อไป

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
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กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า กรมทางหลวงชนบทได้มอบหมายให้สำ� นักก่อสร้างทางพิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๒. โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๑ ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ)
ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง กม.๑๕+๓๑๐.๐๐๐ ถึง กม.๒๓+๐๐๐.๐๐๐ ระยะทาง
๗.๖๙๐ กม. งบประมาณ ๒๘๘.๗๕๑ ล้านบาท โดยการด�ำเนินการล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากติดปัญหาการรื้อย้าย
สาธารณูปโภค ซึ่งปัจจุบันได้ประสานรื้อย้ายเรียบร้อยแล้ว แต่การด�ำเนินการยังได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจาก
เข้าสูฤ่ ดูฝน ท�ำให้การก่อสร้างต้องล่าช้าออกไป ในเรือ่ งนี้ ขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดการด�ำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตาม
แผนที่ก�ำหนดไว้ และวางแผนการเปิดพื้นที่หน้างานและบริหารจัดการการจราจรในระหว่างการก่อสร้างเพื่อลด
ผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทาง รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนและผู้ที่ใช้เส้นทาง เพื่อให้การเดินทาง
และการจราจรเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

กรมทางหลวง

รายงานว่า ได้ประสานและก�ำชับไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดด�ำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

และให้บริหารจัดการจราจรบริเวณพืน้ ทีก่ อ่ สร้างให้มคี วามสะดวกและความปลอดภัยแก่ผใู้ ช้เส้นทาง พร้อมทัง้ เร่งรัด
ผู้รับจ้างการด�ำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งปัจจุบันมีผลงานร้อยละ ๕๕
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๓. โครงการสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๑ กับทางหลวงหมายเลข ๑๑ (แยกเมโทร
หรือแยกภาคเหนือ) จังหวัดล�ำปาง ระหว่าง กม.๗๑๒+๔๕๐ - กม.๗๑๕+๑๐๐ ระยะทาง ๒.๖๕๐ กม. โดยเริ่มต้น
สัญญาวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ งบประมาณ ๕๕๑.๔๐๐ ล้านบาท ผลงาน
ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ มีผลงานร้อยละ ๓๓.๖๙๒ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๒๓.๔๓๑ เนื่องจากติดปัญหาการรื้อย้าย
สาธารณู ป โภคและหลั ก กิ โ ลยั ก ษ์ ที่ บ ดบั ง ทั ศ นวิ สัย ซึ่งขณะนี้การรื้อย้ายสาธารณูปโภคได้ด� ำเนินการไปได้เกือบ
เสร็จสิ้นแล้ว เหลือเพียงหลักกิโลยักษ์ที่ยังติดปัญหาในทางกฎหมายอยู่ ในเรื่องนี้ ขอให้กรมทางหลวงติดตามปัญหานี้
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การด�ำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแยกดังกล่าว ไม่เกิดการบดบังทัศนวิสัยแก่ผู้ใช้เส้นทางและ
ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมต่อไป

กรมทางหลวง

รายงานว่า ได้ประสานและก�ำชับไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้ติดตามและแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดแล้ว แต่เนื่องจาก

ติดปัญหาในทางกฎหมายซึง่ จะมีผลท�ำให้การก่อสร้างล่าช้าออกไป จึงได้มกี ารปรับแก้แบบก่อสร้างเพือ่ ลดผลกระทบ
จากปัญหาดังกล่าว โดยค�ำนึงถึงหลักวิศวกรรมและจะไม่กอ่ ให้เกิดปัญหาการบดบังทัศนวิสยั แก่ผใู้ ช้ทาง ทัง้ นี้ จะเร่งรัด
การก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป
๔. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑ เชียงใหม่ - ล�ำพูน ตอนสามแยกดอยติ - จังหวัดเชียงใหม่
การเดินทางจาก จังหวัดล�ำปาง เข้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลข ๑๑ เป็นทางหลวง
ขนาด ๔ ช่องจราจร ซึ่งช่วงสามแยกดอยติ จังหวัดล�ำพูน - จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการขยายช่องจราจร จากเดิม ๔ ช่อง
จราจร เป็น ๖ ช่องจราจร และมีการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก รวมทั้งสิ้น ๔ ทางแยก ได้แก่ ทางแยกเหมืองง่า
ทางแยกเหมืองกวัก จังหวัดล�ำพูน ทางแยกป่าแดด และทางแยกสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ พบว่า ทางแยกดอยติ
จังหวัดล�ำพูน มีการควบคุมทางแยกด้วยสัญญาณไฟจราจร ยังไม่มีโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกดังกล่าว
แต่อย่างใด หากโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนสามแยกดอยติ - เชียงใหม่ แล้วเสร็จ จะท�ำให้ทางแยก
ดอยติเป็นทางแยกแห่งเดียวที่ไม่มีสะพานข้ามทางแยก ซึ่งจากการสอบถามข้อมูลในพื้นที่ พบว่า บริเวณทางแยกแห่งนี้
มีปัญหาการจราจรติดสะสมยาว มีอุบัติเหตุการชนท้ายเกิดขึ้นบ่อยครั้ง อาจส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด
และอาจก่อให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุในการใช้ทางหลวงบริเวณทางแยกดอยติได้ ในเรื่องนี้ ขอให้กรมทางหลวงพิจารณา
ถึงความจ�ำเป็นในการด�ำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกดอยติ จังหวัดล�ำพูน เพื่อให้การจราจรคล่องตัว
มีประสิทธิภาพ สะดวกและปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทางในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เชื่อมโยง จังหวัดเชียงใหม่ ล�ำปาง
และล�ำพูน ต่อไป

กรมทางหลวง

รายงานว่า จะน�ำข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ตามลักษณะ

ทางกายภาพของพื้ น ที่ ส ภาพการจราจร และสภาพแวดล้ อ มสองข้ า งทาง หากมี ค วามจ� ำ เป็ น และเหมาะสม
จะด�ำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างตามล�ำดับความส�ำคัญต่อไป

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
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๕. ปัญหารถบรรทุกน�้ำหนักเกิน ขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมการขนส่งทางบก
บูรณาการร่วมกันหามาตรการตรวจสอบน�้ำหนักรถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดตั้งด่านชั่งน�้ำหนัก
เคลื่อนที่ (Spot Check) เพื่อควบคุมและป้องกันปัญหารถบรรทุกน�้ำหนักเกินกว่ากฎหมายก�ำหนด รวมทั้ง ควรให้
กรมการขนส่งทางบกร่วมตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนควบและสภาพรถบรรทุกให้ปฏิบัติตามกฎหมายด้วย

กรมการขนส่งทางบก

รายงานว่า ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดล�ำพูน ได้ร่วมหารือกับแขวงทางหลวง และแขวงทางหลวงชนบท เพื่อก�ำหนด

แนวทางในการบูรณาการตัง้ จุดตรวจสอบน�ำ้ หนักรถบรรทุก โดยส�ำนักงานขนส่งจังหวัดล�ำพูน ร่วมตรวจสอบอุปกรณ์
ส่วนควบและสภาพรถบรรทุกให้ปฏิบัติตามกฎหมาย จ�ำนวน ๔ ครั้ง/เดือน

กรมทางหลวง

รายงานว่า ปัจจุบันกรมทางหลวงได้มีการด�ำเนินการจัดตั้งด่านชั่งน�้ำหนักเคลื่อนที่ (Spot Check) เพื่อควบคุม

ตรวจสอบ และป้องกันปัญหารถบรรทุกน�ำ้ หนักเกินกว่ากฎหมายก�ำหนดมาอย่างต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ อย่างไรก็ตาม
จะได้บูรณาการและประสานงานร่วมกับกรมทางหลวงชนบท และกรมการขนส่งทางบก เพื่อร่วมกันหาแนวทางและ
มาตรการตรวจสอบน�้ำหนักรถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ปัจจุบัน กรมทางหลวงชนบทได้มีการด�ำเนินการจัดตั้งด่านชั่งน�้ำหนัก สถานีตรวจสอบน�้ำหนัก

ยานพาหนะ และสุม่ ตรวจอย่างสม�ำ่ เสมอในเส้นทางทีม่ ปี ริมาณรถบรรทุกมากขึน้ โดยบูรณาการหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ส�ำนักบ�ำรุงทางและส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ - ๑๘
พิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
๖. นโยบายยกระดับความปลอดภัยของกระทรวงคมนาคม Check คน Check รถ Checking point
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขอให้กรมการขนส่งทางบกด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการในพื้นที่
ให้เข้าใจถึงมาตรการดังกล่าว และจัดเจ้าหน้าทีใ่ ห้เพียงพอในการประจ�ำจุดตรวจความพร้อม Checking point พร้อมทัง้
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด�ำเนินการสอดคล้องไปในทางเดียวกัน
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กรมการขนส่งทางบก

รายงานว่า ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดล�ำพูน ได้ประสานกับสถานีต�ำรวจภูธรจังหวัดล�ำพูน เพื่อขอใช้พื้นที่ในการ

ตั้งจุดตรวจ Checking Point ณ ด่านตรวจวังดิน (เส้นทาง ทล. ๑๑ ฝั่งขาเข้า) ต�ำบลป่าไผ่ อ�ำเภอลี้ จังหวัดล�ำพูน
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ทั้งทางโทรศัพท์และแจ้งเป็นหนังสือ ให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ
ทุกประเภทรับทราบและด�ำเนินการตามนโยบายยกระดับความปลอดภัยของกระทรวงคมนาคม Check คน
Check รถ Checking Point ซึ่งในส่วนของการ Check คน และ Check รถ ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการฯ น�ำรถโดยสาร
เข้ารับการตรวจสภาพ และพนักงานขับรถเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทุกคัน ทุกคน ณ ส�ำนักงานขนส่งจังหวัด
ล�ำพูน และส�ำนักงานขนส่งสาขาตามที่ก�ำหนด และในส่วนของ Checking Point กรมการขนส่งทางบกได้มีประกาศ
นายทะเบียนกลาง เรื่อง การก�ำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรฐานบริการในการประกอบการขนส่งและก�ำหนดจุดตรวจ
รถโดยสารสาธารณะ (Checking Point) โดยน�ำรถเข้ารับการตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถและคนขับรถ
ณ จุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ Checking Point ในเส้นทางหรือท้องที่ที่รถนั้นท�ำการขนส่ง ทั้งนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่
ประจ�ำจุดตรวจ Checking Point จ�ำนวน ๓ ผลัด ผลัดละ ๓ คน/วัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานผ่านระบบทุกวัน

๕.๑.๒ การติดตามการใช้จา่ ยงบประมาณประจ�ำปี
ในการเบิกจ่ายงบประมาณประจ�ำปี ๒๕๖๒ เนื่องจากกระทรวงคมนาคมมีผลการเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณ
ประจ�ำปี ๒๕๖๒ (เฉพาะส่วนราชการ) ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ร้อยละ ๖๕.๘๖ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวง
คมนาคม โดยเฉพาะ กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ในพื้นที่ ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
ก่อสร้างในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ล�ำปาง และล�ำพูน ให้เป็นไปตามแผน เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของกระทรวง
คมนาคมเพิ่มขึ้น

กรมทางหลวง

รายงานว่า ในเบือ้ งต้นได้ประสานและก�ำชับไปยังส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) และแขวงทางหลวงในสังกัด

ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ได้ให้ความส�ำคัญกับการจัดซือ้ จัดจ้าง และการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมีการก�ำกับติดตาม

เป็นรายสัปดาห์ และมีการประชุมประจ�ำทุกเดือน ซึ่งกรณีที่พบว่าผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างล่าช้ากว่าแผนเกินกว่า
ร้อยละ ๑๐ จะด�ำเนินการเร่งรัดและแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบว่าผู้รับจ้างจะไม่มีสิทธิ์ในการเสนอราคาในการประมูลงาน
เป็นเวลาครัง้ ละ ๓๐ วัน จนกว่าผลงานก่อสร้างจะเป็นไปตามแผนงาน ทัง้ นี้ ได้มอบหมายให้สำ� นักงานทางหลวงชนบท
ที่ ๑๐ (เชียงใหม่) พิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
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๕.๒ เขตตรวจราชการที่ ๑๖

๕.๒.๑ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบการขนส่งทางบก มีดงั นี้

๑. โครงการงานป้องกัน แก้ไขปัญหา การฟื้นฟู เยียวยา เนื่องจากปัญหาอุทกภัยหรือภัยพิบัติ
โดยส�ำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่) ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทางหลวง ทั้งสิ้น ๑๐๑ โครงการ
งบประมาณรวม ๑๙.๙๒๕ ล้านบาท ในส่วนนีโ้ ครงการส่วนใหญ่ยงั ไม่ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณมาด�ำเนินการเท่าทีค่ วร
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแล้ว การบูรณะฟื้นฟูสายทางที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเป็นเรื่องที่ควรให้ความส�ำคัญ
ในล�ำดับแรก ๆ จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณาเร่งรัดการจัดสรรงบประมาณเข้ามาด�ำเนินการแก้ไข ฟื้นฟู และเยียวยา
ในสายทางทีเ่ สียหายจากเหตุอทุ กภัยในพืน้ ทีเ่ ขตตรวจราชการที่ ๑๖ โดยเร็ว เพือ่ ให้สายทางอยูใ่ นสภาพทีด่ ี และปลอดภัย
แก่การสัญจรของประชาชน

กรมทางหลวง

รายงานว่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ๓๖ โครงการ วงเงิน ๖.๕๒๒๕ ล้านบาท และยังไม่ได้รับจัดสรร

งบประมาณ ๖๕ โครงการ วงเงิน ๑๓.๔๕๑๕ ล้านบาท แยกเป็นรายแขวง ดังนี้
๑. แขวงทางหลวงแพร่ จ�ำนวน ๔ โครงการ วงเงิน ๖๕,๙๐๐ บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วทั้งหมด
๒. แขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๑ จ�ำนวน ๑๔ โครงการ วงเงิน ๗.๕๔๖๒๖ ล้านบาท ได้รับงบประมาณ จ�ำนวน
๓ โครงการ วงเงิน ๕.๔๗๑๐๖ ล้านบาท คงเหลือ ๑๑ โครงการ วงเงิน ๒.๐๗๕๒ ล้านบาท ที่ยังไม่ได้รับ
งบประมาณ
๓. แขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๒ จ�ำนวน ๔ โครงการ วงเงิน ๑.๐๒๔๗ ล้านบาท ยังไม่ได้รบั จัดสรรงบประมาณ
๔. แขวงทางหลวงพะเยา จ�ำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๕๙๔,๗๐๐ บาท ยังไม่ได้รับงบประมาณ
๕. แขวงทางหลวงน่านที่ ๑ จ�ำนวน ๑๙ โครงการ วงเงิน ๓.๑๑๕๒ ล้านบาท ยังไม่ได้รับงบประมาณ
๖. แขวงทางหลวงน่านที่ ๒ จ�ำนวน ๕๗ โครงการ วงเงิน ๗.๕๗๘๒๔ ล้านบาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จ�ำนวน ๒๙ โครงการ วงเงิน ๙๘๕,๕๔๐ บาท คงเหลือที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ จ�ำนวน ๒๘ โครงการ
วงเงิน ๖.๕๙๒๗ ล้านบาท
ทั้งนี้ ในสายทางที่ได้รับความเสียหายแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ กรมทางหลวงให้แขวงทางหลวง
ในพืน้ ทีใ่ ช้งบประมาณบ�ำรุงปกติเข้าไปด�ำเนินการแก้ไขเบือ้ งต้น เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเพิม่ ขึน้ และเป็นการ
อ�ำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ทางต่อไป
๒. โครงการปรับปรุงขยายเพิ่มช่องจราจรบริเวณแยกสนามบิน จากการลงตรวจสอบพื้นที่บริเวณ
ทางเข้า - ออกท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ทชร.) พบว่า บริเวณแยกสนามบิน บนทางหลวงชนบท ชร.๕๐๒๓
ช่องจราจรที่มุ่งหน้าเข้าสู่ท่าอากาศยานบริเวณเหนืออุโมงค์ทางลอดจะมีลักษณะเป็นคอขวด (จาก ๒ ช่องจราจร เป็น
๑ ช่องจราจร) ท�ำให้การจราจรบริเวณดังกล่าวติดขัดเป็นประจ�ำ ซึ่งในระยะแรก ท่าอากาศยานฯ มีแผนที่จะด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหาโดยการปรับขยายทาง เข้า - ออก เพิ่มจากฝั่งละ ๑ ช่องจราจรเป็น ๒ ช่องจราจร และกรมทางหลวงชนบท
มีแผนงานที่จะปรับปรุงขยายเพิ่มช่องจราจรบริเวณแยกสนามบิน เพื่อขยายพื้นผิวจราจรและพื้นที่อุโมงค์ทางลอด
ด้านล่าง โดยได้เสนอขอรับงบประมาณในปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ในส่วนนี้ขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาประสาน
รูปแบบการก่อสร้างร่วมกับ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) ให้เกิดความเหมาะสมและเชือ่ มต่ออย่างสอดรับกัน
ระหว่างสายทางภายนอก และบริเวณประตูทางเข้า - ออก ท่าอากาศยาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการสัญจรได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย
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กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า แขวงทางหลวงชนบทเชียงรายได้ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยการทุบขอบ

ฐานเสาไฟจราจรและเกาะกลางถนนฝั่งทางซ้ายขาเข้าสนามบินออกไป ๕๐ - ๘๐ เซนติเมตร เพื่อขยายผิวจราจร
ให้รถยนต์สามารถสัญจรได้ ๒ ช่องจราจร เป็นการชั่วคราว ส�ำหรับการปรับปรุงขยายผิวการจราจรเป็นการถาวร
กรมทางหลวงชนบทได้ด�ำเนินการส�ำรวจออกแบบแล้วเสร็จและได้เสนอขอตั้งงบประมาณประจ�ำปี ๒๕๖๓
จ�ำนวน ๒๖ ล้านบาท มาด�ำเนินการแล้ว

๓. ปัญหาด้านการจราจรภายในท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ทชร.) ซึ่งท่าอากาศยานฯ
ได้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาโดยมีการบริหารจัดการเส้นทางภายในท่าอากาศยานให้สามารถเดินทางเข้า - ออก
จากท่าอากาศยานฯ ไปยังพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ได้หลายช่องทางเพิม่ มากขึน้ เพือ่ เป็นการระบายและกระจายรถทีเ่ ดินทางเข้า - ออก
ภายในท่าอากาศยานฯ ให้เกิดความคล่องตัว สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในส่วนเส้นทางที่เชื่อมต่อ
กับสายทางของกรมทางหลวงชนบทในพื้นที่ จึงขอให้ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๗ (เชียงราย) พิจารณาเรื่อง
การติดตัง้ เสาสัญญาณไฟจราจร ซึง่ จะช่วยป้องกันปัญหาการเกิดอุบตั เิ หตุบริเวณจุดตัดทางแยก เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
และปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้เดินทางเข้า - ออกภายในท่าอากาศยาน

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๗ (เชียงราย) อยู่ระหว่างตรวจสอบความเหมาะสมจุดตัดทางแยก

ที่จะด�ำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบนถนนสาย ชร.๕๐๒๓ ซึ่งหากพบว่ามีความเหมาะสมที่จะด�ำเนินการ
ก็จะได้พิจารณาจัดหางบประมาณมาด�ำเนินการต่อไป
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๔. การใช้ ย างพาราในโครงการก่ อ สร้ า งที่ อ ยู ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลของกรมทางหลวง และ
กรมทางหลวงชนบท ตามนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องนี้ขอให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท จัดท�ำรูปแบบ
การน�ำเสนอข้อมูลในส่วนของปริมาณการใช้ยางพาราให้มหี น่วยวัดในลักษณะรูปแบบเดียวกัน เพือ่ ให้งา่ ยต่อความเข้าใจ
มีมาตรฐานเดียวกัน และสามารถสะท้อนผลการด�ำเนินงาน ตลอดจนน�ำข้อมูลมาคิดวิเคราะห์และรายงานในระดับนโยบาย
ได้อย่างชัดเจน

กรมทางหลวง

รายงานว่า การใช้ยางพาราในโครงการก่อสร้าง ตามนโยบายของรัฐบาลนัน้ กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

ได้ประสานรูปแบบการน�ำเสนอข้อมูลของปริมาณการใช้ยางพาราเป็นหน่วยวัดรูปแบบเดียวกัน และมีมาตรฐาน
เดียวกันเพื่อสะท้อนผลการด�ำเนินงานและรายงานในระดับนโยบายในรูปแบบเดียวกันต่อไป

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ได้จดั ท�ำข้อมูลของปริมาณการใช้ยางพารา โดยใช้หน่วยวัดเป็นตัน ทัง้ นี้ ได้มอบหมายให้สำ� นักบ�ำรุงทาง

พิจารณาด�ำเนินการตามข้อสั่งการต่อไปแล้ว
๕. การน�ำยางพารามาใช้เป็นส่วนประกอบในการก่อสร้างถนน เพือ่ ส่งเสริมการใช้ยางพาราตามนโยบาย
ที่รัฐบาลสนับสนุนให้เกิดการใช้ยางภายในประเทศ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน กรมทางหลวงได้มีนวัตกรรมน�ำยางพารามาเป็น
ส่วนประกอบในงานอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น หลักน�ำทาง หลักน�ำโค้ง เป็นต้น ซึง่ ถือเป็นเรือ่ งทีส่ ามารถน�ำมาประยุกต์
ใช้ให้เกิดประโยชน์ให้แก่องค์กร และยังช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในประเทศด้วย ในเรือ่ งนี้ เห็นควรให้กรมทางหลวงชนบท
พิจารณาประสานขอข้อมูลและองค์ความรู้จากกรมทางหลวงเกี่ยวกับนวัตกรรมในการน�ำยางพารามาใช้ในงาน
ด้านความปลอดภัย เพื่อจะสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในสายทางของกรมทางหลวงชนบทได้อย่างเหมาะสมด้วย
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กรมทางหลวง

รายงานว่า การน�ำยางพารามาใช้เป็นส่วนประกอบในการก่อสร้างถนน ทั้งงานด้านการก่อสร้างทาง บ�ำรุงทาง

และงานอ�ำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท อยู่ระหว่างการประสานด้านข้อมูล และ
แลกเปลีย่ นองค์ความรูร้ ะหว่างหน่วยงานเพือ่ พัฒนานวัตกรรมในการน�ำยางพารามาใช้เป็นส่วนประกอบการก่อสร้าง
ถนนต่อไป

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยางพาราเป็นวัสดุส�ำคัญในการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน

เพื่ อ พิ จ ารณาหาแนวทางในการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การใช้ ย างพาราเป็ น ส่ ว นประกอบส� ำ คั ญ ในการใช้ กั บ
เครื่องหมายจราจร อุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวก อุปกรณ์อ�ำนวยความปลอดภัย และระบบระบายน�้ำในงานถนน
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ส�ำนักบ�ำรุงทาง ซึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการฯ ประสานขอข้อมูลจากกรมทางหลวง
เพื่อน�ำมาประกอบการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ยางพาราเป็นวัสดุส�ำคัญในการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนของ
กรมทางหลวงชนบทต่อไป
๖. การส่งเสริมการใช้ยางพาราของกระทรวงคมนาคมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง
โดยเฉพาะในส่วนงานของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทนัน้ ส่วนใหญ่จะน�ำมาใช้เป็นส่วนผสมในแอสฟัลต์ (Asphalt)
ในงาน Para AC. และ Para Slurry เพื่อใช้ในงานท�ำถนน โดยบางส่วนจะถูกใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอุปกรณ์อ�ำนวย
ความปลอดภัย รวมถึงป้ายบอกทางและ Barrier แต่ยังคงมีปริมาณการใช้น�้ำยางพาราไม่มากนัก ในเรื่องนี้ จึงเสนอแนะ
ให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท พิจารณาน�ำยางพารามาใช้ในงานก่อสร้างถนนในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น
ในขั้นตอนการท�ำชั้นพื้นทาง (Base) ของถนน อย่างไรก็ตาม การน�ำยางพารามาเป็นส่วนผสมในชั้น Base จะต้อง
ค�ำนึงถึงหลักวิศวกรรมเป็นส�ำคัญ เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อความแข็งแรง อายุการใช้งานของถนน และความคุ้มค่า
ของงบประมาณด้วย

กรมทางหลวง

รายงานว่า จะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม ความแข็งแรง

และอายุการใช้งานของถนน รวมทั้งความคุ้มค่าของงบประมาณ ซึ่งหากมีความจ�ำเป็นและเหมาะสมจะเร่งรัด
ด�ำเนินการต่อไป

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ปัจจุบัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกับกรมทางหลวง จัดท�ำคู่มือปฏิบัติงานควบคุม

คุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุ งานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา)
โดยกรมทางหลวงชนบทจะได้น�ำคู่มือปฏิบัติงานดังกล่าวมาใช้กับงานก่อสร้างถนนของกรมทางหลวงชนบท
ตามความเหมาะสมกับสภาพพืน้ ทีแ่ ละปริมาณจราจรต่อไป ทัง้ นี้ กรมทางหลวงชนบทได้มอบหมายให้สำ� นักบ�ำรุงทาง
พิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
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๗. ปัญหาความเสียหายของสายทางที่เกิดจากกรณีเหตุอุทกภัย และน�้ำป่าไหลหลาก ในช่วงมรสุม
ในเรื่องนี้ ขอให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท พิจารณาออกแบบการแก้ไขและฟื้นฟูสายทาง โดยให้น� ำ
ข้อมูลการบริหารจัดการน�้ำจากส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติมาประกอบการพิจารณารูปแบบการก่อสร้างร่วมด้วย
เพื่อลดปัญหาถนนกีดขวางเส้นทางการระบายน�้ำ ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสายทาง และเป็นการ
ประหยัดการใช้งบประมาณในการซ่อมแซม ฟื้นฟูถนนที่ได้รับความเสียหายด้วย

กรมทางหลวง

รายงานว่า การพิจารณาออกแบบแก้ไขและฟื้นฟูสายทางที่เกิดจากอุทกภัยและน�้ ำป่าไหลหลาก ผู้ออกแบบ

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้น�ำข้อมูลการบริหารจัดการน�้ำจากส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติมาประกอบการพิจารณา
รูปแบบการแก้ไขและฟื้นฟูสายทางให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คุ้มค่าทั้งทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ได้จัดท�ำแผนการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยหรือดินโคลนถล่มตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ
ระหว่างเกิดเหตุ และรวมถึงการด�ำเนินการฟื้นฟูทางหลวงชนบทหลังเกิดเหตุด้วย
๘. โครงการก่อสร้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมภายในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๖
พบว่า มีโครงการที่ส�ำคัญ เช่น โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเชียงราย โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๑๐๙๘ ทล.๑ อ�ำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โครงการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ เป็นต้น ประกอบกับโครงการรถไฟทางคู่ฯ จะด�ำเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๔ และเปิดให้ใช้บริการในปี ๒๕๖๕ ในส่วนนี้ ขอให้ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
กรมการขนส่งทางบก และการรถไฟแห่งประเทศไทย พิจารณาวางแผนรูปแบบการเชื่อมโยงในด้านการเดินทาง
การขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกันอย่างบูรณาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ระบบการขนส่งของภูมิภาค
และในภาพรวมของประเทศ โดยขอให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท พิจารณาด�ำเนินการวางแผนการก่อสร้าง
สายทางให้รองรับเชื่อมโยงการเดินทางของประชาชนและระบบการขนส่งสินค้าทั้งภายในและการเชื่อมโยงไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้าน (Seamless Transportation) ส�ำหรับในส่วนของการเชื่อมต่อกับระบบรางนั้น ขอให้หน่วยงาน
ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ในพื้นที่ประสานกับการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาก่อสร้าง
ถนนเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟ

กรมการขนส่งทางบก

รายงานว่า รายงานว่า ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้ด�ำเนินการศึกษาส�ำรวจออกแบบ

โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย (แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓)
โดยมีการออกแบบให้โครงการรองรับการเปลีย่ นรูปแบบการขนส่ง (Mode Shift) สูร่ ะบบรางกับแนวรถไฟทางคูส่ าย
เด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้มีการประชุมบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลการท�ำงาน
ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการสามารถด�ำเนินการและ
เชื่อมต่อการขนส่งได้อย่างไร้รอยต่อ (Seamless Transportation) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและนโยบายของ
กระทรวงคมนาคม
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กรมทางหลวง

รายงานว่า ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการโครงการก่อสร้างทางเลีย่ งเมืองเชียงราย และโครงการก่อสร้างทางหลวง

บริเวณแยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๘ - ทางหลวงหมายเลข ๑ (ทช.) อ�ำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
และโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมกับสถานีรถไฟในพื้นที่ควบคุมส�ำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่) อยู่ระหว่างจัดท�ำ
แผนเสนอของบประมาณ จ�ำนวน ๒ แผนงาน ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๓๓ เชื่อมต่อสถานีเชียงราย และ
ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๒ เชื่อมต่อสถานีป่าแดด

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ในปี ง บประมาณ ๒๕๖๒ กรมทางหลวงชนบทอยู ่ ร ะหว่ า งจั ด ท� ำ แผนแม่ บ ทพั ฒ นาโครงข่ า ย

ทางหลวงชนบท สนับสนุนระบบการขนส่งทางราง ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กองแผนงานรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา
ด�ำเนินการให้เหมาะสมสอดคล้องกับผลการศึกษาต่อไป

การรถไฟแห่งประเทศไทย

รายงานว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ออกแบบโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ

โดยค�ำนึงถึงรูปแบบการเชื่อมโยงในด้านการเดินทางการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ
ด�ำเนินโครงการแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ปัจจุบันอยู่ระหว่างกฤษฎีกาพิจารณาพระราชกฤษฎีกา
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์
๙. โครงการก่อสร้างถนนสาย พร. ๔๐๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๒ - บ้านกลาง อ�ำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่, อุตรดิตถ์ ระยะทาง ๓๙.๖๓๒ กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง ๘.๐๗๕ กิโลเมตร เป็นถนนลูกรัง ๓๑.๕๕๗
กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานฯ เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่าง ๒ จังหวัด คือ แพร่ และอุตรดิตถ์ มีปริมาณการจราจร
๑๙๐ คันต่อวัน ซึ่งเดิมเป็นถนนด้านความมั่นคงของประเทศ แต่ปัจจุบันเป็นถนนการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ส�ำคัญ
ซึ่งปัจจุบันกรมป่าไม้ได้อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้แล้ว ในส่วนนี้ ขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
เข้ามาด�ำเนินการก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาสายทางดังกล่าวให้เป็นเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ระหว่างจังหวัดแพร่
และอุตรดิตถ์ ซึ่งมีพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานล�ำน�้ำน่าน

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า ถนนสาย พร.๔๐๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๒ - บ้านกลาง อ�ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่,

อุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติล�ำน�้ำน่าน ซึ่งกรมอุทยานฯ ได้อนุมัติโครงการปรับปรุงผิวจราจร
เส้นทางสายภูพญาพ่อ - เชิงทอง (ถนนสาย พร.๔๐๐๑) ภายใต้หลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากกรมทางหลวงชนบท ทัง้ นี้ กรมทางหลวงชนบท
ได้มอบหมายให้กองแผนงานพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามล�ำดับความส�ำคัญเร่งด่วนและกรอบวงเงินงบประมาณ
ต่อไปแล้ว
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๑๐. การจัดหารถโดยสารประจ�ำทางสาธารณะระหว่างประเทศ (ไทย - ลาว) ขอให้ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
พิจารณาจัดหารถโดยสารประจ�ำทางสาธารณะระหว่างประเทศ (ไทย - ลาว) รุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะเพียงพอต่อการ
เดินทางในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง และมีสภาพรถพร้อมให้บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศ

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

รายงานว่า บริ ษั ท ขนส่ ง จ� ำ กั ด มี ร ถโดยสารที่ มี ส มรรถนะเครื่ อ งยนต์ ที่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารในเส้ น ทาง

น่าน - หลวงพระบาง แต่ปัจจุบันยังไม่มีการจัดการเดินรถมาทดแทน เพราะรถโดยสารในเส้นทางอยู่ระหว่าง
การซ่อมอุบัติเหตุ และ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด คาดว่าจะสามารถจัดการเดินรถได้ภายใน ตุลาคม ๒๕๖๒
๑๑. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ สาย น่าน - อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตอน ทุ่งช้าง บ.ปอน มี แ ผนงานร้ อ ยละ ๕๖.๕๓๒ ผลงานร้ อ ยละ ๘๐.๘๙๑ เร็ ว กว่ า แผนงาน ร้ อ ยละ ๒๔.๓๕๙ (สถานะ
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒) โดยโครงการฯ มีผลงานเร็วกว่าแผนงานค่อนข้างมาก ท�ำให้การเบิกจ่ายในการด�ำเนินการ
ก่อสร้างไม่ทันต่อความก้าวหน้าของปริมาณงาน ซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจาก
โครงการก่อสร้างอืน่ ทีม่ คี วามล่าช้าเข้ามาด�ำเนินงานในส่วนนีแ้ ทน ในเรือ่ งนี้ ขอให้กรมทางหลวงด�ำเนินการประสานงาน
และติดตามเร่งรัดการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร และส�ำนักงบประมาณ เป็นต้น อย่างใกล้ชิด เพื่อให้โครงการฯ สามารถด�ำเนินการก่อสร้างต่อไปโดยที่ไม่ต้อง
หยุดชะงัก ซึง่ จะเป็นการสร้างความรูส้ กึ ทีด่ ใี ห้แก่ประชาชนในพืน้ ที่ เนือ่ งจากมีโอกาสใช้ถนนเส้นดังกล่าวได้เร็วกว่าก�ำหนด

กรมทางหลวง

รายงานว่า ปั จ จุ บั น กรมทางหลวงได้ รั บ เงิ น โอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งแล้ ว

ขณะนี้ อยู่ระหว่างเร่งรัดด�ำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอนต่อไป เพื่อให้โครงการฯ สามารถด�ำเนินการก่อสร้างได้
อย่างต่อเนื่อง และแล้วเสร็จโดยเร็วกว่าก�ำหนด
๑๒. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ สายน่าน - อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ�ำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ กม.๔๗๑+๙๕๕ - กม.๕๐๕+๘๓๕ ระยะทาง ๓๓.๘๙๘๗ กิโลเมตร งบประมาณ ๑,๓๐๐ ล้านบาท
และโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ สาย อ�ำเภอร้องกวาง - อ�ำเภองาว ตอน ๔ กม.๓๐+๐๐๐ กม.๖๔+๑๕๕.๕๕๖ ระยะทาง ๓๔.๑๕๖ กิโลเมตร งบประมาณ ๒,๐๐๐ ล้านบาท ปัจจุบันทั้ง ๒ โครงการอยู่ในช่วง
ระหว่างรอการพิจารณารายงานขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จึงขอให้กรมทางหลวงด�ำเนินการช่วย
ผลักดันและสนับสนุนให้โครงการดังกล่าวส�ำเร็จลุล่วงโดยเร็ว เนื่องจากทั้ง ๒ โครงการ เป็นโครงการที่มีความส�ำคัญ
ในการเชือ่ มโยงการคมนาคมระหว่างภูมภิ าค ซึง่ จะช่วยพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ วให้เจริญเติบโตมากยิง่ ขึน้
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กรมทางหลวง

รายงานว่า ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ น่าน - อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของคณะกรรมการผู้ช�ำนาญการ
พิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) หากได้รับความเห็นชอบจะเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณ และเร่งรัดด�ำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป ส่วนโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๓
ช่วง กม.๔๙+๗๗๐ - กม.๖๔+๑๑๕ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ผลงานร้อยละ ๒๘.๒ คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในตุลาคม ๒๕๖๓ ส�ำหรับช่วง กม.๓๐+๐๐๐ - กม.๔๙+๗๗๐ ขณะนี้ อยูร่ ะหว่างการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อม
(EIA) หากรายงาน EIA ได้รับความเห็นชอบจะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อท�ำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วต่อไป
๑๓. โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๖ และ ๑๓๓๙
อ�ำเภอนาหมื่น - บ.ปากนาย - อ�ำเภอน�้ำปาด จังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ ปัจจุบันเส้นทางเชื่อมต่อในการเดินทางระหว่าง
จังหวัดน่าน ไปยัง จังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถเดินทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๖ โดยจะต้องนั่งแพขนานยนต์
ข้ามฟากเพื่อเดินทางต่อไปบนทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๙ ซึ่งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่อยู่ทางตอนเหนือของเขื่อนสิริกิติ์
ในส่วนนี้ หากมีการก่อสร้างสะพานทดแทนการใช้แพขนานยนต์ จะท�ำให้การเดินทางของประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แขวงทางหลวงน่านที่ ๑ จึงได้มีแนวความคิดในโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ภูมิภาคทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๖ และ ๑๓๓๙ อ�ำเภอนาหมื่น - บ.ปากนาย - อ�ำเภอน�้ำปาด กม.๗๕+๙๕๗ เพื่อให้เกิด
การเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์ ซึ่งหากมองในแง่ทางด้านเศรษฐศาสตร์ อาจจะยังไม่สามารถน�ำมาคิดค�ำนวณเปรียบเทียบ
ความคุ้มค่าได้ แต่หากโครงการนี้เกิดขึ้นในอนาคต คาดว่าจะมีปริมาณรถที่สัญจรผ่านเส้นทางนี้เพิ่มขึ้นอย่างมาก
เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวสามารถย่นระยะเวลาและระยะทางในการเดินทางของประชาชนได้เป็นอย่างดี ในเรื่องนี้
ขอให้กรมทางหลวงศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสะพานเชือ่ มต่อระหว่างทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๖ และ ๑๓๓๙
เพื่อให้การคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

กรมทางหลวง

รายงานว่า เมื่อปี ๒๕๕๒ กรมทางหลวงได้ท�ำการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Feasibility Study) โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาค ทางหลวงหมายเลข
๑๐๒๖ ตอน ผาเวียง - ปากนาย (กม.๗๕+๙๕๗) เพื่อบรรจบทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๙ ตอน น�้ำปาด - ปากนาย
(กม.๑๐๑+๒๑๘) โดยมีการก่อสร้างทางใหม่พร้อมสะพานข้ามหุบเขาและเขื่อนสิริกิติ์ ความยาว ๑,๔๖๐ เมตร
ผลการศึกษาพบว่า ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน อย่างไรก็ตามกรมทางหลวงมีแผนปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๖
ตามแนวเส้นทางเดิม ซึ่งได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาทางหลวง ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) โดยท�ำการปรับปรุง
เพิ่มมาตรฐานชั้นทางจากมาตรฐานชั้น ๔ เป็นชั้น ๑ หรือชั้นพิเศษตามความเหมาะสมของลักษณะทางกายภาพ
ของเส้นทาง สภาพการจราจร และชุมชน

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
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๑๔. การพัฒนาโครงการปรับลดความลาดชันด้านเรขาคณิตทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๘ ด้วยภูมปิ ระเทศ
ของทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๘ อยู่ในช่วงภูเขาสูงชัน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุต่อประชาชนผู้ที่สัญจร
ผ่านเส้นทางดังกล่าว แขวงทางหลวงน่านที่ ๒ จึงมีแนวความคิดที่จะปรับปรุงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยจะศึกษาความเป็น
ไปได้ แ ละรู ป แบบการพั ฒ นาโครงการปรั บ ลดความลาดชั น ด้ า นเรขาคณิ ต ทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๘ ระหว่ า ง
กม.๕๐+๐๐๐ - กม.๖๐+๐๐๐ ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท พร้อมทั้งมีโครงการศึกษา
ความเป็นไปได้ขยายช่องจราจรตามมาตรฐานทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๘ อ�ำเภอท่าวังผา - บ.สะเกิน - บ.สบทุ - อ�ำเภอเชียงค�ำ
กม.๐+๐๐๐ - ๕๐+๐๐๐, ๖๐+๐๐๐, ๙๘+๔๙๕.๓๐๐ งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท โดยจะด�ำเนินการขยายไหล่ทาง
ให้มีความกว้างเพิ่มมากขึ้น จากมาตรฐานทางชั้น ๔ เป็นมาตรฐานทางชั้น ๑ เพื่อให้รถที่สัญจรในเส้นทางดังกล่าว
สามารถจอดรถในเขตทางได้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัย ในเรื่องนี้ ขอให้ กรมทางหลวงเร่งรัดศึกษา
ความเป็นไปได้และรูปแบบการพัฒนาโครงการปรับลดความลาดชันด้านเรขาคณิตทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๘ ระหว่าง
กม.๕๐+๐๐๐ - กม.๖๐+๐๐๐ ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร เพื่อเป็นการพัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐานทางวิศวกรรม
ท�ำให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

กรมทางหลวง

รายงานว่า กรมทางหลวงขอรับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาด้านความปลอดภัยบนทางหลวงหมายเลข

๑๑๔๘ ระหว่าง กม.๕๐+๐๐๐ - กม.๖๐+๐๐๐ ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร มาพิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ รวมทั้งออกแบบแก้ไขและปรับลดความลาดชันด้านเรขาคณิต พร้อมท� ำการปรับปรุงเป็น
มาตรฐานทางชั้น ๑ ผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ขยายไหล่ทางจากเดิมกว้างข้างละ ๑ เมตร เป็นข้างละ ๒.๕๐ เมตร
ตามลักษณะทางกายภาพของพืน้ ทีแ่ ละสภาพแวดล้อมสองข้างทาง โดยมีแผนจะเสนอขอรับงบประมาณในปี ๒๕๖๔
หากได้รับงบประมาณจะเร่งรัดด�ำเนินการโดยเร็วต่อไป
๑๕. ทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติภายในพื้นที่ จังหวัดน่าน เนื่องจากภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่ของจังหวัดน่าน มีลกั ษณะเป็นพืน้ ทีภ่ เู ขา เส้นทางหลวงทีต่ ดั ผ่านจึงมีความลาดชันค่อนข้างสูง เมือ่ เกิดฝนตกหนัก
หรือพายุ หน้าดินที่ปกคลุมเชิงเขาจะเกิดการถล่มปิดเส้นทางอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งพบว่าเส้นทางหลวงที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติอยู่เป็นประจ�ำ คือ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๖ ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ และทางหลวง
หมายเลข ๑๐๘๑ ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ โดยทั้ง ๒ สายทาง มีการเกิดเหตุดินโคลนถล่มเป็นประจ�ำทุกปี
สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านในพืน้ ที่ และเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุแก่ผใู้ ช้เส้นทางดังกล่าว ดังนัน้ ขอให้กรมทางหลวง
พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการหาแนวทางหรือวิธีการป้องกันดินโคลนถล่มเส้นทางดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้เส้นทาง และหลีกเลี่ยงปัญหาดินโคลนถล่มปิดกั้นเส้นทางที่เกิดขึ้น
เป็นประจ�ำทุกปีอย่างยั่งยืน

กรมทางหลวง

รายงานว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอขอรับงบประมาณเพื่อหาแนวทางและวิธีป้องกันดินโคลนถล่มในงานฟื้นฟู

ทางหลวงเพือ่ คืนสูส่ ภาพอย่างยัง่ ยืน ในปี ๒๕๖๓ ทัง้ ๒ สายทาง ซึง่ หากได้รบั งบประมาณจะเร่งรัดด�ำเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วต่อไป
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๑๖. การแก้ไขปัญหาความลาดชันของสายทาง ด้วยเส้นทางภายในพื้นที่จังหวัดแพร่ มีลักษณะเส้นทาง
ตัดผ่านช่วงเขา ซึ่งในบางจุดจะมีความลาดชันค่อนข้างสูง และมีเขตทางค่อนข้างแคบ ท�ำให้ผู้ขับขี่สัญจรผ่านจุดดังกล่าว
มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุ แขวงทางหลวงแพร่จึงได้เสนอขอรับงบประมาณเพื่อด�ำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย
๑) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑ สาย เด่นชัย - ล�ำปาง ระยะทาง ๕๒ กิโลเมตร
งบประมาณ ๒,๖๐๐ ล้านบาท ปัจจุบนั เส้นทางนีเ้ ป็นมาตรฐานทางชัน้ ๓ จึงมีแผนทีจ่ ะด�ำเนินการขยายเป็น ๔ ช่องจราจร
เนื่องจากเป็นช่วงขึ้นลงเขา มีความลาดชันสูง และมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๒) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๓ สาย แพร่ - วังชิ้น ระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร
งบประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท เป็นมาตรฐานทางชั้น ๔ ซึ่งมีเขตทางค่อนข้างแคบ เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ จึงขอปรับปรุง
ขยายไหล่ทาง โดยจะด�ำเนินการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้น ๑
๓) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑๒๔ สาย อ�ำเภอวังชิน้ - เถิน ระยะทาง ๓๑.๓ กิโลเมตร
งบประมาณ ๔๖๕ ล้านบาท เป็นสายทางที่เชื่อมต่อไปยัง อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปัจจุบันเป็นมาตรฐานทางชั้น ๔
จึงขอปรับปรุงขยายไหล่ทางเป็นมาตรฐานทางชั้น ๑ ในเรื่องนี้ ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาน�ำโครงการดังกล่าว
เข้าสู่แผนการก่อสร้างทางหลวง โดยให้จัดล�ำดับความส�ำคัญและจัดสรรงบประมาณเข้ามาด�ำเนินการทั้ง ๓ โครงการ
เนื่องด้วยทั้ง ๓ โครงการจะเกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

กรมทางหลวง

รายงานว่า ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างเสนอขอรับงบประมาณเพือ่ ก่อสร้างขยายเป็นทางขนาด ๔ ช่องจราจร ในปี ๒๕๖๓

ช่วง กม.๓๗๐+๙๑๓ - ๓๘๕+๕๕๐ หากได้รับงบประมาณจะเร่งรัดด�ำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป
ส�ำหรับช่วงทีเ่ หลือมีการตัดผ่านพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ตามกฎหมายสิง่ แวดล้อม จะด�ำเนินการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA)
หากรายงาน EIA ได้รบั ความเห็นชอบจะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณและเร่งรัดด�ำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วต่อไป
๑๗. โครงการทางเลีย่ งเมืองน่าน ให้กรมทางหลวงพิจารณาผลักดันโครงการทางเลีย่ งเมืองน่านให้เกิดขึน้
โดยเร็ว และหากมีการด�ำเนินการก่อสร้างเส้นทางดังกล่าวเกิดขึ้นจริง จะท�ำให้เศรษฐกิจภายในพื้นที่จังหวัดน่าน
มีการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเส้นเลี่ยงเมืองน่านจะสามารถลดต้นทุนในการคมนาคมขนส่งและ
โลจิสติกส์ของผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี ช่วยกระตุ้นการน�ำเข้าและส่งออกของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรมทางหลวง

รายงานว่า ปัจจุบันกรมทางหลวงอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และ

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Feasibility Study) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๒ ซึ่งโครงการฯ มีการตัดผ่าน
พื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม หากรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้รับความเห็นชอบ
จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด�ำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการเร่งรัด
การด�ำเนินการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กรมทางหลวงได้เสนอขอรับงบประมาณเพื่อท�ำการส�ำรวจและออกแบบ
รายละเอียดโครงการฯ ควบคู่กันไประหว่างการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของ
คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
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๕.๒.๒ ด้านการบริหารจัดการงานและบ�ำรุงรักษาทางน�ำ้ มีดงั นี้
ด้านอุปกรณ์อำ� นวยความปลอดภัยในการสัญจรทางน�ำ้ ขอให้กรมเจ้าท่าก�ำกับดูแลให้ผโู้ ดยสารทุกคน
สวมใส่เสื้อชูชีพก่อนลงเรือโดยสารอย่างเข้มงวด โดยห้ามมิให้ผู้โดยสารลงเรืออย่างเด็ดขาดหากไม่ได้สวมใส่เสื้อชูชีพ

กรมเจ้าท่า

รายงานดังนี้

๑. ส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย ได้ก�ำชับเจ้าหน้าที่ให้ความเข้มงวดกวดขันให้นักท่องเที่ยวสวมเสื้อชูชีพ
ทุกครั้งเมื่อลงเรือ โดยในเรือโดยสารทุกล�ำจะมีเสื้อชูชีพติดตั้งอยู่ครบตามจ�ำนวนผู้โดยสาร เมื่อผู้โดยสารลงเรือ
แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือให้สวมเสื้อชูชีพทุกครั้งก่อนออกเรือ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเป็นไปตาม
ข้อสั่งการ พร้อมทั้งประกาศเสียงตามสายอัตโนมัติของระบบติดตามเรือโดยสารและสินค้าเมืองท่าเชียงแสน
อย่างต่อเนื่องทุก ๑๐ - ๑๕ นาที/ครั้ง
๒. ส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ ได้จัดท�ำแผนบริหารงานด้านความปลอดภัยทางน�้ำ ประจ�ำปีงบประมาณ
และแผนปฏิบัติ Action Plan โดยจัดท�ำแผน/โครงการ/กิจกรรม ด้านความปลอดภัยทางน�้ำ ดังนี้
- มาตรการตรวจสภาพความปลอดภัยตัวเรือแพ อุปกรณ์ความปลอดภัยประจ�ำเรือแพ
- มาตรการด้านบุคลากร ให้ความรูแ้ ละออกประกาศนียบัตรฝ่ายเดินเรือและช่างกลเรือ แก่ผปู้ ฏิบตั งิ านบนเรือแพ
- มาตรการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยว ผู้ใช้บริการ ประชาชน สวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะโดยสารเรือแพ
หรือลงเล่นน�้ำ
- มาตรการออกตรวจตราปราบปรามตามแผนเพื่อบังคับใช้กฎหมายป้องกันการกระท�ำผิด
- มาตรการรับแจ้งเหตุและข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัย ผ่านช่องทางแอปพิเคชันไลน์ (QR Code)
- มาตรการดูแลความปลอดภัยทางน�้ำ แหล่งท่องเที่ยวทางน�้ำ ช่วงเทศกาลจัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแล
ความปลอดภัยทางน�้ำ โดยบูรณาการร่วมกับจังหวัด ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ทั้งนี้ ส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ได้จัดท�ำที่พักส�ำหรับพนักงานประจ�ำท่าเทียบเรือบ้านปากนาย
อ�ำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุม กวดขัน และประชาสัมพันธ์ มาตรการด้าน
ความปลอดภัยทางน�้ำ เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางน�้ำ ซึ่งได้ด�ำเนินการดังนี้ (๑) จัดให้พนักงานประจ�ำ
ท่าเทียบเรือรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยทางน�้ำผ่านแอปพลิเคชันไลน์ โดยรายงาน
๒ เวลา (๑๒.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น.) เพือ่ ก�ำกับดูแลให้ผโู้ ดยสารสวมใส่เสือ้ ชูชพี ก่อนลงเรือและขณะอยูใ่ นเรือโดยสาร
ทุกครัง้ (๒) ให้เจ้าหน้าทีพ่ นักงานตรวจเรือตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยประจ�ำเรือและตัวเรือ ให้มคี วามปลอดภัย
ตามมาตรฐาน (๓) สร้างค่านิยมเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน�้ำที่ถูกต้องให้กับผู้ประกอบการส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ ทั้งด้านการขนส่งทางน�้ำและการท่องเที่ยว

๕.๒.๓ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและการคมนาคมขนส่งทางอากาศ มีดงั นี้
๑. การปรับปรุงพัฒนาจุดจอดรับส่งผูโ้ ดยสารบริเวณด้านหน้าอาคารทีพ่ กั ผูโ้ ดยสารของท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ทชร.) ในส่วนนี้เห็นควรให้ท่าอากาศยานฯ พิจารณาด�ำเนินการจัดให้มีศาลาพักคอยผู้โดยสารที่มี
หลังคาเพิม่ เติมในจุดดังกล่าว เพือ่ เป็นการจัดให้มบี ริการทีด่ แี ก่ประชาชนผูม้ าใช้บริการ เนือ่ งจากในช่วงเวลาบ่าย แสงแดด
จะส่องมายังด้านตะวันตกของอาคารที่พักผู้โดยสาร และส่องถึงบริเวณผู้โดยสารพักรอรถโดยสารประจ�ำทางด้วย
218
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กองตรวจราชการ
กระทรวงคมนาคม

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานว่า ท่าอากาศยานฯ ได้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้

- การด�ำเนินการระยะสั้น ได้เพิ่มที่พักคอยผู้โดยสารในจุดที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งสามารถป้องกันแสงแดดและ
กันฝน ท�ำให้ผู้มาใช้บริการสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม
- การด�ำเนินการระยะยาว ได้จัดท�ำโครงการแผนพัฒนางานเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความแออัด ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๕ โดยใช้งบลงทุนประจ�ำปี ได้แก่ งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานฯ งานปรับปรุงระบบ
ถนนภายในท่าอากาศยาน พร้อมซุม้ ทางเข้าและก่อสร้างทางยกระดับ ส่งผลให้บริเวณทีพ่ กั คอยผูโ้ ดยสารป้องกัน
แสงแดดและกันฝน
๒. แผนพัฒนาท่าอากาศยานแพร่ที่จะด�ำเนินการขยายความยาวทางวิ่ง จาก ๓๐ x ๑,๕๐๐ เมตร
เป็น ๓๐ x ๒,๑๐๐ เมตร นั้น เห็นควรให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการขยายทางวิ่งจากเดิม ๓๐ x ๑,๕๐๐ เมตร
เป็น ๔๕ x ๒,๑๐๐ เมตร ในคราวเดียว เพือ่ สามารถรองรับอากาศยานขนาดใหญ่ เช่น Airbus 320 (Code : 4C) เนือ่ งจาก
การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการรองรั บ อากาศยานขนาดใหญ่ จ ะเป็ น แรงจู ง ใจที่ ดี ใ นการลงทุ น ของสายการบิ น
จากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

กรมท่าอากาศยาน

รายงานว่า ได้พิจารณาจ้างที่ปรึกษาความเป็นไปได้และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขยายพัฒนา

ท่าอากาศยานแพร่ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาค�ำของบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ๒๕๖๓
๓. ท่าอากาศยานน่านนคร หนึ่งในสนามบินศุลกากร สังกัดกรมท่าอากาศยาน ซึ่งมีความยาวทางวิ่ง
๔๕ x ๒,๐๐๐ เมตร โดยมาตรฐานของสนามบินศุลกากรที่จะสามารถรองรับอากาศยานระหว่างประเทศได้นั้น มีการ
ก�ำหนดเกณฑ์ความยาวทางวิ่งของท่าอากาศยานไว้ที่ขั้นต�่ำ ๔๕ x ๒,๒๐๐ เมตร และเนื่องจากปัจจุบันมีอัตราการใช้
บริการของผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๖๑ มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๑.๙๐ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐
เห็นควรให้กรมท่าอากาศยาน พิจารณาเรือ่ งการวางแผนการจัดซือ้ ทีด่ นิ ในส่วนของการต่อขยายความยาวทางวิง่ เพิม่ เติม
เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มในด้ า นการพั ฒ นาท่ า อากาศยานในอนาคต โดยให้ มี ก ารด� ำ เนิ น การอย่ า งรั ด กุ ม
และเหมาะสม เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยทีส่ ดุ ซึง่ จะสามารถช่วยลดปัญหาข้อร้องเรียนจากภาคประชาชนได้เป็นอย่างดี

กรมท่าอากาศยาน

รายงานว่า จะศึกษาพิจารณาความเป็นไปได้ในการขยายความยาวทางวิ่งท่าอากาศยานน่านนคร ตามข้อสั่งการ

ต่อไป

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
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๔. ความสะอาดของห้องน�้ำสาธารณะภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยาน ในเรื่องนี้ขอให้
ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศยานแพร่ และท่าอากาศยานทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน และบริษทั
ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) ให้ความส�ำคัญในการก�ำกับดูแลในเรื่องความสะอาดของห้องน�้ำสาธารณะภายใน
อาคารที่พักผู้โดยสารอย่างเข้มงวดและรักษามาตรฐานความสะอาดที่ดีอย่างต่อเนื่องด้วย

กรมท่าอากาศยาน

รายงานว่า ขณะนี้ ท่าอากาศยานแพร่อยู่ระหว่างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน�้ำขาเข้า ในระหว่างนี้จึงเปิดห้องน�้ำของ

อาคารส�ำนักงานให้ผู้โดยสารใช้ชั่วคราว และคาดว่าจะแล้วเสร็จสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ส�ำหรับการก�ำกับดูแล
ความสะอาดของห้องน�้ำภายในท่าอากาศยานน่านนคร ได้ก�ำชับให้มีการท�ำความสะอาดก่อนเที่ยวบินลงอย่างน้อย
๑ ชั่วโมง และปฏิบัติงานจนถึงเที่ยวบินสุดท้าย โดยต้องด�ำเนินการท�ำความสะอาดตามก�ำหนดรายการประจ�ำวัน
ประจ�ำสัปดาห์ และประจ�ำเดือนตามแผน รวมทั้งท่าอากาศยานทั้งหมดที่อยู่ในสังกัดกรมท่าอากาศยานด้วย

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานว่า

- จัดพนักงานท�ำความสะอาดประจ�ำห้องน�ำ้ ทุกจุดภายในอาคารผูโ้ ดยสาร โดยเพิม่ วงรอบในการท�ำความสะอาด
และการจัดเก็บขยะ และได้ด�ำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ส่วนบริการท่าอากาศยานเดินตรวจสอบความสะอาดของ
ห้องน�้ำ และแนะน�ำจุดให้บริการห้องน�้ำอื่นแก่ผู้โดยสาร
- อบรมพนักงานท�ำความสะอาดให้ทราบข้อปฏิบตั ิ ข้อควรระมัดระวัง กิรยิ ามารยาทต่าง ๆ ทัง้ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย
- ติดตามดูแลสิ่งบกพร่องและอุปกรณ์ที่ช�ำรุด ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
- จัดโครงการประกวดแม่บ้านท�ำความสะอาดดีเด่น เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน และเป็นการสร้าง
จิตส�ำนึกให้พนักงาน
- สนับสนุนให้พนักงานท�ำความสะอาดร่วมกิจกรรมของท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวงเชียงราย (ทชร.) และกิจกรรม
๕ ส เพื่อความสามัคคีในการท�ำงาน
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๕. การบังคับใช้กฎหมายให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เข้ามาในเขตพื้นที่ท่าอากาศยาน ในเรื่องนี้ขอให้
กรมท่าอากาศยาน และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) บูรณาการความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก
ในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เข้ามาในเขตพื้นที่ท่าอากาศยานต้องสวมหมวกกันน็อกทุกคน
เพื่อรณรงค์ให้เกิดความตระหนักและปลูกจิตส�ำนึกรักษาวินัยจราจร ลดความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุ และเพื่อความ
ปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้เดินทางด้วย

กรมการขนส่งทางบก

รายงานว่า ตัง้ แต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ได้กำ� หนดให้พนื้ ทีภ่ ายในส�ำนักงานของกรมการขนส่งทางบก และส�ำนักงาน

ขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% พร้อมจัดสถานที่จอดรถจักรยานยนต์ ส�ำหรับ
ผู้ที่ไม่ได้สวมหมวกนิรภัยเข้ามาติดต่อราชการภายในบริเวณเขตพื้นที่สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ไว้โดยเฉพาะ ส�ำหรับ
การก�ำหนดให้สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% จะเริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่บุคลากรภายในหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก
ในการเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั ประชาชนทีข่ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์เข้ามาติดต่อราชการด้วย ทัง้ นี้ ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
ได้จดั ท�ำหนังสือขอความร่วมมือท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวงเชียงราย (ทชร.) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทัว่ ไป
ทราบแล้ว นอกจากนี้ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายยังได้ให้การสนับสนุนเครื่องมือและบุคลากรในการจัดกิจกรรม
ด้านการส่งเสริมความปลอดภัย โดยได้รว่ มกับท่าอากาศยานฯ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ขบั ขีป่ ลอดภัย ณ ท่าอากาศยานฯ
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมประกอบด้วย
- ๓ มาตรการขับขี่ปลอดภัย ได้แก่ ๑) ขับช้า ไม่เกินกฎหมายก� ำหนด ถึงบ้านปลอดภัย ๒) เปิดไฟหน้ารถ
เวลากลางวัน และ ๓) คาดเข็มขัดทั้งคนขับและผู้โดยสารรถสาธารณะทุกที่นั่ง ช่วยลดอุบัติเหตุ
- การตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ
- การปล่อยแถวรณรงค์รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย

กรมท่าอากาศยาน

รายงานว่า ได้ด�ำเนินการส่งเสริมและรณรงค์ให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาภายในท่าอากาศยานฯ เกิดความตระหนักและ

ปลูกจิตส�ำนึกรักษาวินัยจราจร ลดความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่ยานพาหนะ โดยได้มีการจัดท�ำ
สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบป้ายไวนิล แผ่นพับ สติ๊กเกอร์ เผยแพร่ภายในท่าอากาศยานในสังกัด รวมทั้งได้รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของกรมท่าอากาศยาน และท่าอากาศยานในสังกัดอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานว่า ท่ า อากาศยานแม่ ฟ ้ า หลวงเชี ย งราย (ทชร.) มี โ ครงการรณรงค์ ขั บ ขี่ ป ลอดภั ย ในช่ ว งเทศกาล

เป็นประจ�ำทุกปี ติดป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย และกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก ด้านความ
ปลอดภัย ลดการสูญเสีย การได้รับบาดเจ็บ และเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันผู้ขับขี่รถสาธารณะภายในเขตท่าอากาศยานฯ
๖. การปรับปรุงต�ำแหน่งของอุปกรณ์ภายในอาคารทีพ่ กั ผูโ้ ดยสารของท่าอากาศยานน่านนคร จากการ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมท่าอากาศยานน่านนคร พบว่า จอที่ใช้แสดงเที่ยวบินภายในอาคารฯ มีต�ำแหน่งการติดตั้งในระดับ
ที่ค่อนข้างสูง ท�ำให้ผู้ใช้บริการมองเห็นข้อมูลเที่ยวบินได้ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร อีกทั้ง พื้นที่บริเวณระหว่างห้องโถงที่พัก

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
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ผูโ้ ดยสารและห้องพักผูโ้ ดยสารขาเข้าและขาออกไม่มฉี ากกัน้ พืน้ ทีอ่ ย่างเป็นสัดส่วนทีช่ ดั เจน ขอให้ทา่ อากาศยานน่านนคร
ด�ำเนินการปรับลดต�ำแหน่งของจอทีวีลงมาให้ผู้ใช้บริการสามารถมองเห็นข้อมูลเที่ยวบินได้อย่างชัดเจน รวมถึงขอให้
กรมท่าอากาศยานพิจารณาจัดสรรงบประมาณเข้ามาด�ำเนินการก่อสร้างกั้นพื้นที่ระหว่างห้องโถงที่พักผู้โดยสารและ
ห้องพักผู้โดยสารขาเข้าและขาออกอย่างเหมาะสม เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และเพื่อเป็น
การรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

กรมท่าอากาศยาน

รายงานว่า ท่าอากาศยานน่านนครได้ด�ำเนินการปรับลดต�ำแหน่งของจอแสดงเที่ยวบินในต�ำแหน่งให้สามารถ

มองเห็นข้อมูลเทีย่ วบินได้อย่างชัดเจนเรียบร้อยแล้ว ทัง้ นี้ ก�ำลังพิจารณาความเหมาะสมในการจัดฉากกัน้ พืน้ ทีบ่ ริเวณ
ระหว่างห้องโถงทีพ่ กั ผูโ้ ดยสารและห้องพักผูโ้ ดยสารขาเข้าและขาออก ให้เป็นสัดส่วนชัดเจน โดยจะค�ำนึงถึงมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินการต่อไป

๗. การเพิ่ ม ป้ า ยจราจรเข้ า สู ่ ท ่ า อากาศยานน่ า นนคร ขอให้ ท ่ า อากาศยานน่ า นนครประสาน
แขวงทางหลวงน่านที่ ๑ ร่วมกันพิจารณาด�ำเนินการติดตั้งป้ายบอกทาง หรือเครื่องหมายจราจรในการแนะน�ำเส้นทาง
เข้าท่าอากาศยานฯ เพิ่มเติม และให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งขอให้ปรับเพิ่มขนาดตัวอักษรของป้ายชื่อ
ท่าอากาศยานน่านนคร เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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กรมท่าอากาศยาน

รายงานว่า ท่าอากาศยานน่านนครยู่ระหว่างการส�ำรวจเส้นทางเพื่อเพิ่มป้ายจราจรและป้ายบอกทางเข้าสู่

ท่าอากาศยาน และกรณีปรับเพิ่มขนาดตัวอักษรของป้ายชื่อท่าอากาศยานน่านนคร อยู่ระหว่างพิจารณาด�ำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง
๘. แนวทางในการเพิม่ รายได้ของท่าอากาศยานแพร่ ขอให้ กรมท่าอากาศยานประสานความร่วมมือกับ
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการพิจารณาด�ำเนินการส่งเสริมการท่องเทีย่ วภายในพืน้ ทีจ่ งั หวัดแพร่ พร้อมทัง้
ให้มกี ารประชาสัมพันธ์และสร้างเรือ่ งราวการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม เกษตรกรรม และธรรมชาติ ซึง่ จะเป็นการเชิญชวน
ให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดแพร่ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผล
ท�ำให้ผลประกอบการของท่าอากาศยานฯ เพิม่ ขึน้ ตามมา และยังเป็นการกระตุน้ เศรษฐกิจภายในจังหวัดแพร่ อีกทางหนึง่

กรมท่าอากาศยาน

รายงานว่า ท่าอากาศยานแพร่ ได้ด�ำเนินการประสานความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยมีการ

จัดกิจกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ดังนี้
๑) กิจกรรมท่องเที่ยวตามรอยพาสปอร์ตและแผนที่ “บ้านเก่าเล่าเรื่องเมืองไม้สัก”
๒) Phrae Es Battle 2019 การแข่งขันเอสเย็นชิงแชมป์จังหวัดแพร่ ๒๕๖๒
๓) งานสืบสานประเพณีตานสลากก๋วย ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
๔) กิจกรรม Special For Lady Month ส่งเสริมให้กลุ่มผู้หญิง และกลุ่ม Phrae Young Designer รวมถึง
ชุมชนผ้าและร้านจ�ำหน่ายผ้าหม้อห้อมแฟชั่นร่วมสมัยทั่วจังหวัดแพร่ จ�ำนวน ๓๔ ร้าน
๕) กิจกรรมโปรแกรมท่องเที่ยว “ฉลองเมืองพล ยลเมืองแพร่” ทั้งนี้ ท่าอากาศยานแพร่ ได้ประสานส่งข้อมูล
สถิติผู้โดยสารให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานแพร่ เพื่อเป็นข้อมูลการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในล�ำดับต่อไป

๕.๒.๔ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบการขนส่งทางราง มีดงั นี้
๑. โครงการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ ซึ่งจะมีการก่อสร้างระบบ
รางรถไฟมาเชื่อมต่อเพื่อขนส่งสินค้า จึงขอให้ กรมการขนส่งทางบก และการรถไฟแห่งประเทศไทยให้ความส�ำคัญ
ในเรื่องการจัดเตรียมพื้นที่ในการด�ำเนินกิจกรรมด้านการขนส่งและโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ
ตลอดจนเตรียมแผนงานรองรับการขยายตัวในระยะต่อไป หากมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

กรมการขนส่งทางบก

รายงานว่า โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ ๓๓๖ ไร่ แบ่งการ

ด�ำเนินการเป็น ๓ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ โครงการจะรองรับและอ�ำนวยความสะดวก ในการขนส่งสินค้าทางถนน ระหว่างประเทศเป็นหลัก
มีพื้นที่ในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจปล่อยสินค้า (CIQ) ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (CCA) ได้ใน
อนาคต นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ส�ำหรับรวบรวมและกระจายสินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ (Container Freight Station)
และลานเปลีย่ นหัวลาก - หางพ่วง ระหว่างรถบรรทุกไทยกับรถบรรทุกต่างประเทศ โดยมีแผนในการเปิดให้บริการปี ๒๕๖๓
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ระยะที่ ๒ โครงการจะรองรับและสนับสนุนการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation)
ในการเปลีย่ นรูปแบบการขนส่งกับระบบราง โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ออกแบบย่านรถไฟและแนว Spur Line
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนารถไฟทางคู่สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ ในพื้นที่โครงการเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้มีการเตรียมพื้นที่ลานกองเก็บตู้สินค้า (Container Yard) และอาคารปฏิบัติงาน
ส่วนอื่น ๆ เพื่อรองรับการท�ำงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว โดยมีแผน
เปิดให้บริการปี ๒๕๖๕ สอดคล้องกับแผนการเปิดให้บริการโครงการรถไฟทางคู่ฯ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ระยะที่ ๓ จากผลการศึกษาของส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้ออกแบบให้พื้นที่โครงการ
ระยะที่ ๑ และ ระยะที่ ๒ รองรับปริมาณสินค้าได้กว่า ๒๗๐,๐๐๐ TEUs ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้เตรียมพื้นที่
ส�ำหรับการขยายตัวของโครงการในอนาคตอีกประมาณ ๗๓ ไร่ ซึ่งท�ำให้พื้นที่โครงการ ๓๓๖ ไร่ สามารถรองรับ
ปริมาณสินค้าได้ประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ TEUs ทั้งนี้ จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบพื้นที่โครงการดังกล่าวให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณสินค้าที่จะเพิ่มขึ้น รวมถึงรูปแบบการขนส่งที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

การรถไฟแห่งประเทศไทย

รายงานว่า ได้ออกแบบโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ โดยให้ความส�ำคัญ

ในเรื่องการจัดเตรียมพื้นที่ในการด�ำเนินกิจกรรมด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งได้ออกแบบลานกองเก็บตู้สินค้า
(Container Yard : CY) ที่แพร่ พะเยา ป่าแดด เชียงราย และศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าที่เชียงของ
๒. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ มีระยะทางรวม ๓๒๓.๑ กิโลเมตร
ผ่านพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ ล�ำปาง พะเยา และ เชียงราย ซึ่งตามรูปแบบของโครงการก่อสร้างฯ ที่การรถไฟ
แห่งประเทศไทยก�ำหนด จะมีเขตทางกว้าง ๕๐ เมตร ซึ่งจ�ำเป็นที่จะต้องมีการเวนคืนที่ดินค่อนข้างมาก และจะต้อง
ด�ำเนินการจ่ายค่าเวนคืนทีด่ นิ ให้แก่เจ้าของทีด่ นิ ทีม่ เี ส้นทางรถไฟตัดผ่าน ซึง่ ในบางครัง้ จะเกิดข้อร้องเรียนจากประชาชน
ตามมาว่าได้ค่าชดเชยการเวนคืนที่ดินในอัตราราคาต�่ำกว่าที่ควร ดังนั้น ในกรณีที่มีการจ่ายเงินเวนคืนที่ดินนั้น ขอให้
การรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาชดเชยค่าเวนคืนที่ดินในอัตราที่เหมาะสม เกิดความเป็นธรรม ลดปัญหาการอุทธรณ์
ค่าชดเชยที่ดิน และเกิดประโยชน์ต่อทั้งประเทศและประชาชน

การรถไฟแห่งประเทศไทย

รายงานว่า การจ่ายค่าชดเชยเวนคืนทีด่ นิ ในส่วนของโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ

จะพิจารณาจากคณะกรรมการก�ำหนดราคา ซึ่งคณะกรรมการฯ จะพิจารณาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
และการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๐
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กองตรวจราชการ
กระทรวงคมนาคม

๕.๒.๕ นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคม
นโยบาย PM 2.5 เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วย
ลดปัญหามลภาวะภายในเขตเมือง และเพือ่ สุขภาพทีด่ ขี องประชาชน ซึง่ จากการตรวจราชการทราบว่าส�ำนักงานขนส่งจังหวัด
ทั่วประเทศได้มีการด�ำเนินการตามนโยบายดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้เริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่ช่วงต้นปี ๒๕๖๒
ในเรื่องนี้ ขอให้ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน และแพร่ ด�ำเนินการแก้ไขปัญหามลภาวะ PM 2.5 อย่างต่อเนื่องต่อไป
โดยให้มีการตรวจสอบสภาพรถ โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ทราบว่าส่วนใหญ่มีการปล่อยควันด�ำในอัตราที่สูง
เกินกว่าค่ามาตรฐาน ซึ่งหากผู้ขับขี่หรือผู้ประกอบการรายใดกระท�ำความผิดหรือฝ่าฝืน ขอให้มีการด�ำเนินการให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดด้วย

กรมการขนส่งทางบก

รายงานว่า ส� ำ นั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด น่ า น และแพร่ ได้ ด� ำ เนิ น การโดยเน้ น ย�้ ำ ให้ ผู ้ ต รวจการเข้ ม งวดในการ

ตรวจวัดควันด�ำรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะ ณ จุดตรวจการ สุ่มตรวจควันด�ำของรถโดยสารประจ�ำทาง
ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และได้ก�ำชับนายช่างตรวจสภาพรถให้เข้มงวดในการตรวจสภาพกรณีย้ายเข้า โอน
แก้ไข สาระส�ำคัญ ที่ส�ำนักงานขนส่งจังหวัด รวมทั้งตรวจสอบมลพิษทางอากาศและเสียงของรถราชการ

๕.๒.๖ การติดตามการใช้จา่ ยงบประมาณประจ�ำปี
ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทุกหน่วยงาน เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปี ๒๕๖๒
โดยเฉพาะงบลงทุน

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

รายงานว่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้รับอนุมัติงบลงทุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ (สศช.) จ�ำนวน ๑๔๗.๒๕๔ ล้านบาท โดย ต.ค. ๒๕๖๑ - ส.ค. ๒๕๖๒ บริษัทฯ ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
จ�ำนวน ๖๕.๙๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗๖ จากงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติ

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

171

๕.๓ เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และเขตตรวจราชการที่ ๑๘
๕.๓.๑ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบการขนส่งทางบก มีดงั นี้

๑. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยริเริ่มด�ำเนินการ
จัดให้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแก่ประชาชน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในเรื่องค่าโดยสารรถของบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
แต่ได้รับรายงานว่าบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด มีสถิติการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้โดยสารไม่มากเท่าที่ควร ในเรื่องนี้
ขอให้บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ตรวจสอบสาเหตุ พร้อมทั้งเพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่มีสิทธิใช้บัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐมาใช้บริการรถโดยสารของบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด เดินทางให้มากขึ้น เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายตามเป้าประสงค์
ของรัฐบาลที่ตั้งไว้

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

รายงานว่า ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการใช้สิทธิเดินทาง

กับรถโดยสารของบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ในวงเงิน ๕๐๐ บาทต่อเดือน ท�ำให้ประชาชนมาซื้อตั๋วรถโดยสารของบริษัทฯ
มีจ�ำนวนน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับจ�ำนวนผู้ถือบัตร ทั้งนี้ ได้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ โดยนายสถานีเดินรถได้
ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยการ
ลงพืน้ ทีพ่ บประชาชน เพือ่ แนะน�ำข้อมูลรายละเอียดในการใช้บตั รสวัสดิการแห่งรัฐ การใช้สทิ ธิเดินทางกับรถโดยสาร
ของ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ทุกเส้นทาง และจัดท�ำป้ายประชาสัมพันธ์หน้าช่องจ�ำหน่ายตั๋ว จุดจอด ตัวแทนจ�ำหน่ายตั๋ว
ของบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ทุกแห่ง นอกจากนี้ ส่วนกลางของ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด มีการเพิ่มการประชาสัมพันธ์
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช่น จัดท�ำป้ายประชาสัมพันธ์ หรือป้ายไวนิลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ทราบ
ข้อมูล ประชาชนได้รับประโยชน์ในการเดินทาง และกลับมาใช้บริการกับบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด มากยิ่งขึ้น
๒. อุทกภัยจากพายุโซนร้อนโพดุล กรณีเหตุอทุ กภัยจากพายุโซนร้อนโพดุลส่งผลให้โครงสร้างพืน้ ฐาน
เช่น ถนน และสะพาน บางพื้นที่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบูรณะ
ฟื้นฟู และป้องกันในระยะยาว ในเรื่องนี้ เห็นควรให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท พิจารณาวางแผน
ในการปรับปรุงรูปแบบงานการก่อสร้าง และแผนการขอรับจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม โดยการออกแบบถนนและ
สะพานให้มคี วามแข็งแรง ใช้วสั ดุทที่ นทานต่อกระแสน�ำ้ ในช่วงน�ำ้ หลาก รวมถึงการฝังท่อลอดให้มขี นาดเหมาะสม สามารถ
รองรับการระบายน�้ำได้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะจุดที่ถูกน�้ำท่วมหรือกัดเซาะเกิดความเสียหายบ่อยครั้ง เพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยในระยะยาว ช่วยลดความสิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมบ�ำรุงด้วย นอกจากนี้
ขอให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท มีการตรวจสอบสายทางที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาน�้ำท่วม
อย่างสม�่ำเสมอ

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า กรมทางหลวงชนบทได้จัดท�ำแผนการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด

ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยตั้งแต่ก่อน
เกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และรวมถึงการด�ำเนินการฟื้นฟูทางหลวงชนบทหลังเกิดเหตุด้วย ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้
ส�ำนักบ�ำรุงทางพิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
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๓. การแก้ไขปัญหาสถานการณ์นำ�้ ท่วมบนถนนทางหลวง และทางหลวงชนบทในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพิษณุโลก
จากการลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น�้ำท่วมบนถนนทางหลวง และทางหลวงชนบทในพื้นที่จังหวัด
พิษณุโลก พบว่า สาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสน�้ำ จนก่อให้เกิดน�้ำท่วมขัง สาเหตุส�ำคัญเนื่องจาก
มีบ้านเรือนประชาชนบุกรุกและปลูกสร้างกีดขวางทางระบายน�้ำตามธรรมชาติ ดังนั้น ในการก่อสร้างถนนในระยะต่อไป
จึงเห็นควรให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท พิจารณาเรื่องรูปแบบของผังเมือง มีการศึกษาข้อมูลทิศทาง
การไหลของน�ำ้ และปรับแบบในการสร้างถนนให้สอดคล้องกับพืน้ ทีน่ นั้ โดยค�ำนึงถึงเรือ่ งประสิทธิภาพของการระบายน�ำ้
เป็นส�ำคัญด้วย เพื่อให้การแก้ไขปัญหาน�้ำท่วมเป็นไปอย่างมีระบบ ไม่สร้างปัญหาและผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและ
เสี่ยงต่อความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวด้วย
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กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า กรมทางหลวงชนบท ได้ให้หน่วยงานในสังกัดตรวจสอบเพือ่ ป้องกันทางหลวงชนบทในความรับผิดชอบ

(Prevention) โดยเฝ้าระวังพืน้ ทีเ่ สีย่ ง/พืน้ ทีท่ อี่ าจได้รบั ผลกระทบ หรือเคยได้รบั ผลกระทบจากเหตุภยั พิบตั ทิ ผี่ า่ นมา
ตรวจสอบความมัน่ คงแข็งแรงของถนนและสะพาน รวมทัง้ ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชดิ พร้อมทัง้ ก�ำชับหน่วยส�ำรวจ
ออกแบบให้ส�ำรวจสภาพภูมิประเทศและค�ำนวณออกแบบระบบระบายน�้ำตามหลักวิศวกรรมอย่างเพียงพอเพื่อมิให้
ถนนกีดขวางสภาพการระบายน�้ำที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาติ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๘
(นครสวรรค์) และส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๙ (อุตรดิตถ์) พิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
๔. การป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นนโยบายหนึ่งที่รัฐบาลให้ความส�ำคัญ ปัจจัยการ
เกิดอุบัติเหตุสิ่งหนึ่งมาจากสภาพความไม่พร้อมของสภาพเส้นทางหรืออุปกรณ์อ�ำนวยความปลอดภัยบนเส้นทาง ดังนั้น
เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่มาจากความบกพร่องดังกล่าว ขอให้หน่วยงาน กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท
ให้ความส�ำคัญในการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยบริเวณทางแยก และบนสายทางต่าง ๆ โดยให้มีการส�ำรวจ
ตรวจสอบสภาพ ปรับปรุงหรือติดตั้งอุปกรณ์อ�ำนวยความปลอดภัยเพิ่มเติม เช่น การติดตั้งป้ายเตือน การตีเส้นกันลื่น
ทาสีช่องจราจรให้มีความคมชัด ไม่ซีดจาง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในเวลากลางคืน
รวมทั้งการตรวจสอบจุดกลับรถอันตรายตามพื้นที่ต่าง ๆ หากพื้นที่ใดมีการจราจรหนาแน่น เห็นควรพิจารณาขอรับการ
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการก่อสร้างสะพานกลับรถเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ในพื้นที่เป็นอย่างมาก

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า กรมทางหลวงชนบทได้ก�ำชับหน่วยงานในสังกัดให้ตรวจสอบสภาพสายทาง ปรับปรุง หรือติดตั้ง

อุปกรณ์อำ� นวยความปลอดภัยเพิม่ เติมตามมาตรฐานความปลอดภัย ทัง้ นี้ ได้มอบหมายให้สำ� นักอ�ำนวยความปลอดภัย
ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๘ (นครสวรรค์) และส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๙ (อุตรดิตถ์) พิจารณาด�ำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
๕. ส่งเสริมการใช้ยางพารามาท�ำหลักน�ำทางหรืออุปกรณ์อ�ำนวยความปลอดภัยงานทางอื่น ๆ ตามที่
ได้รบั รายงานจากผูแ้ ทนแขวงทางหลวงอุทยั ธานี ทราบว่า โดยปกติเสาหลักน�ำทางหรือหลักน�ำโค้ง (guide post) ริมถนน
จะใช้วสั ดุทเี่ ป็นลักษณะคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึง่ มีความทนทานแต่สง่ ผลกระทบทางอ้อมต่อผูใ้ ช้รถใช้ถนน หากเกิดอุบตั เิ หตุ
รถลืน่ เฉีย่ วชนหลักน�ำทางอาจท�ำให้ผปู้ ระสบเหตุได้รบั บาดเจ็บสาหัสจากการกระแทกหลักน�ำทาง จึงมีแนวคิดน�ำยางพารา
มาใช้เป็นส่วนประกอบในการท�ำหลักน�ำทาง ซึ่งยางพารานี้มีคุณสมบัติที่ทนทานแต่ยืดหยุ่นซึ่งจะช่วยลดแรงปะทะและ
ลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับตัวรถและผู้ขับขี่ได้มากขึ้น ในเรื่องนี้ ขอให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท พิจารณา
ศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อส่งเสริมการใช้ยางพารามาท�ำหลักน�ำทางหรืออุปกรณ์อ�ำนวยความปลอดภัยงานทางอื่น ๆ
เพื่อให้เป็นมาตรฐานทางด้านวิศวกรรมในรูปแบบเดียวกัน มุ่งสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน และเป็นการปฏิบัติ
ตามนโยบายรัฐบาลเรื่องการสนับสนุนให้มีการใช้ยางพาราในงานทางด้วย
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กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า กรมทางหลวงชนบทอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยพัฒนาการน�ำยางพารามาใช้ในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ

การอ�ำนวยความปลอดภัยทางถนน เพื่อจะสนับสนุนการใช้ยางพาราในประเทศให้เพิ่มมากขึ้นตามล�ำดับ ตลอดจน
เป็นแนวทางที่จะสามารถต่อยอดน�ำไปปรับใช้ในถนนทางหลวงท้องถิ่นต่อไป ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ส�ำนักบ�ำรุงทาง
พิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
๖. แผนการพัฒนาเส้นทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตามที่ได้รับรายงานจากส�ำนักงานทางหลวงที่ ๖
(เพชรบูรณ์) ว่า แผนการพัฒนาเส้นทางหลวงหมายเลข ๑๒ ซึ่งเป็นเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก
(EWEC : East West Economic Corridor) เชือ่ มต่อ อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ถึงจังหวัดมุกดาหาร รวมระยะทาง ๗๗๐
กิโลเมตร มีการก่อสร้างขยายเป็น ๔ ช่องจราจรแล้วเสร็จ ๖๙๐ กิโลเมตร คงเหลือระยะทางจาก อ�ำเภอหล่มสัก อ�ำเภอคอนสาร ระหว่าง กม.๓๖๖+๐๘๙ - กม.๔๔๗+๐๒๔ ระยะทาง ๘๐.๙๓๕ กิโลเมตร ปัจจุบันยังเป็น ๒ ช่องจราจร
ซึ่งกรมทางหลวงไม่สามารถด�ำเนินการต่อได้ เนื่องจากประสบปัญหาจากการคัดค้านของกลุ่มเครือข่ายองค์กรและ
กลุม่ อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเพราะเป็นช่วงผ่านอุทยานแห่งชาติน�้ำหนาว นัน้ ประเด็นปัญหาดังกล่าว
จ�ำเป็นต้องพิจารณาในระดับนโยบาย จึงเห็นควรให้กรมทางหลวงชี้แจงท�ำความเข้าใจกับกลุ่มที่คัดค้านและจัดเตรียม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้พร้อม เพื่อน�ำเสนอผู้บริหารกระทรวงคมนาคม พิจารณาหาแนวทางแก้ไขในระดับนโยบายต่อไป
อย่ า งไรก็ ต าม ผลการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๑๘ กั น ยายน ๒๕๖๑ มี ม ติ ใ ห้ ข ยายเป็ น ๔ ช่ อ งจราจร
ช่วง กม.๓๖๖+๐๘๙ - กม.๓๗๑+๑๖๕ ระยะทาง ๕.๐๗๖ กิโลเมตร (พืน้ ทีจ่ งั หวัดเพชรบูรณ์) งบประมาณ ๓๕๐ ล้านบาท
และช่วง กม.๔๔๗+๖๓๕ - กม.๔๔๘+๑๙๐ ระยะทาง ๐.๕๕๕ กิโลเมตร (พืน้ ทีจ่ งั หวัดขอนแก่น) งบประมาณ ๕๐ ล้านบาท
รวมทัง้ สิน้ ๔๐๐ ล้านบาท จึงเห็นควรให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดสรรงบประมาณช่วงระยะทางดังกล่าวไว้เป็นล�ำดับแรก
เพื่อให้สามารถก่อสร้างเป็น ๔ ช่องจราจรในส่วนที่สามารถด�ำเนินการได้ก่อนต่อไป
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๗. โครงข่ายทางหลวงระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (EWEC) เนือ่ งจากทางหลวงหมายเลข ๑๒
(สาย ตาก - อ�ำเภอแม่สอด) และทางหลวงหมายเลข ๑๓๐ เป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าผ่านแดนไทย - เมียนมา และ
เป็นเส้นทางตามโครงข่ายทางหลวงระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (EWEC) ด้วย ท�ำให้ปริมาณการขนส่งสินค้า
เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งกระบวนการขนส่งสินค้าผ่านด่านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวร อ�ำเภอแม่สอด ส่งผลให้เกิดปัญหา
การจราจรติดขัด จึงเห็นควรให้กรมทางหลวงพิจารณาหาแนวทางการบริหารจัดการจราจร เพื่อลดปัญหาจราจรและ
อ�ำนวยความสะดวกแก่รถบรรทุกขนส่งสินค้าและประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
๘. ทางหลวงหมายเลข ๑ ระหว่าง กม.๓๘๖+๑๗๖ - กม.๔๙๒+๖๓๑ ตามที่ได้รับรายงานจาก
แขวงทางหลวงก�ำแพงเพชร ทราบว่า บนทางหลวงหมายเลข ๑ ระหว่าง กม.๓๘๖+๑๗๖ - กม.๔๙๒+๖๓๑ ซึ่งเป็นทาง
ค่อนข้างตรงมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เช่น รถชนต้นไม้ บริเวณไหล่ทางและเกาะกลาง สาเหตุเกิดจากการใช้ความเร็ว
ในการขับขีเ่ กินกว่าทีก่ ฎหมายก�ำหนด การหลับใน รวมถึงการร้องเรียนไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ ท�ำให้เป็นปัญหาอุปสรรค
ในการเดินทาง ซึง่ ถนนดังกล่าวมีความยาว ๑๐๖.๔๕๕ กิโลเมตร แขวงทางหลวงก�ำแพงเพชรได้ตดิ ตัง้ ราวกันอันตรายแล้ว
๑๑.๘๔๔ กิโลเมตร คิดเป็นประมาณร้อยละ ๑๐ ของความยาวถนนช่วงดังกล่าวเท่านั้น จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณา
จัดสรรงบประมาณการติดตั้งอุปกรณ์อ�ำนวยความปลอดภัยเพิ่มเติม เช่น ราวกันอันตราย ไฟส่องสว่าง ฯลฯ บนถนน
ทางหลวงหมายเลข ๑ ดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันและลดความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
๙. ปัญหาการยกระดับมาตรฐานทางของทางหลวงชนบทในพืน้ ทีซ่ งึ่ อยูใ่ นเขตป่าสงวน ตามทีส่ ำ� นักงาน
ทางหลวงชนบทที่ ๙ (อุตรดิตถ์) ประสบปัญหาการยกระดับมาตรฐานทางของทางหลวงชนบทในพื้นที่ซึ่งอยู่ในเขต
ป่าสงวนที่ยังไม่สามารถด�ำเนินการได้ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จ�ำนวน ๓ สาย ๑๗ กิโลเมตร พิษณุโลกจ�ำนวน ๔ สายทาง
๘๒ กิโลเมตร รวมถนนลูกรัง ๓๐ กิโลเมตร และเพชรบูรณ์ จ�ำนวน ๒ สายทาง ๓๒ กิโลเมตร จึงเห็นควรให้กรมทางหลวงชนบท
ประสานรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อหาทางด�ำเนินการแก้ไขปัญหา รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องให้พร้อม เพื่อน�ำเสนอกรมทางหลวงชนบท ส่วนกลาง ก่อนพิจารณารวบรวมเรื่องน�ำเสนอผู้บริหารกระทรวง
คมนาคมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขในระดับนโยบายต่อไป

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า การก่อสร้างถนนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หน่วยงานในพื้นที่ (แขวงทางหลวงชนบทที่เกี่ยวข้อง)

จะต้องเป็นผูย้ นื่ เรือ่ งขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ สงวน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ กับกรมป่าไม้ เมื่อได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว จึงจะเสนอเข้าแผนงานก่อสร้างได้ ทั้งนี้
ได้มอบหมายให้ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๙ (อุตรดิตถ์) พิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
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๑๐. การบันทึกสถิตขิ อ้ มูลรายละเอียดผูข้ บั ขีห่ รือผูข้ บั รถโดยสารสาธารณะกระท�ำความผิด กรณีผขู้ บั ขี่
หรือผู้ขับรถโดยสารสาธารณะกระท�ำความผิด โดยเฉพาะการกระท�ำความผิดที่เกิดขึ้นซ�้ำ ๆ ขอให้กรมการขนส่งทางบก
บันทึกสถิติข้อมูลรายละเอียดให้ชัดเจน ถูกต้อง และก� ำหนดมาตรการลงโทษที่เด็ดขาด โดยพิจารณาเพิ่มระดับ
ความเข้มข้นในการจัดการกับผู้กระท�ำความผิดให้รุนแรงมากขึ้นตามล�ำดับอย่างเป็นรูปธรรม เช่น กระท�ำผิดครั้งที่ ๑
กระท�ำผิดครัง้ ที่ ๒ ต้องได้รบั การลงโทษทีม่ ากขึน้ และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้ทราบถึงการลงโทษผูฝ้ า่ ฝืนให้เห็น
เป็นตัวอย่าง เพื่อมุ่งป้องปรามผู้ขับขี่รายอื่นเกิดความเกรงกลัวและไม่ท�ำผิดในระยะต่อไป
๑๑. การน�ำนวัตกรรมของอุปกรณ์อำ� นวยความปลอดภัยบนถนนในรูปแบบใหม่ ๆ มาใช้เพือ่ เสริมสร้าง
ความปลอดภัยบนท้องถนน ตามที่แขวงทางหลวงได้มีรายงานเรื่องการน�ำนวัตกรรมของอุปกรณ์อ�ำนวยความปลอดภัย
บนถนนในรูปแบบใหม่ ๆ มาใช้เพือ่ เสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน เช่น การตีเส้นก้างปลาในลักษณะบีบช่องจราจร
(Optical Speed Bar) การติดตั้งป้ายแสดงความเร็ว (Your speed) การฉาบผิวหยาบด้วยวัสดุมีสีกันลื่น บริเวณใกล้
ทางโค้งหรือจุดเสีย่ งอุบตั เิ หตุนนั้ กรมทางหลวงควรจะให้ขอ้ มูลและถ่ายทอดความรูเ้ กีย่ วกับนวัตกรรมด้านความปลอดภัย
ของวิศวกรรมจราจรดังกล่าวแก่กรมการขนส่งทางบก และขอให้ กรมการขนส่งทาบกน�ำนวัตกรรมเครื่องหมายจราจร
ของกรมทางหลวงดังกล่าวไปบรรจุเพิม่ เติมไว้ในเนือ้ หาวิชาการในแบบทดสอบการขอรับใบอนุญาตขับขีใ่ ห้มคี วามทันสมัย
และสอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั เพือ่ สร้างการรับรูใ้ ห้แก่ประชาชนได้เข้าใจ และขับขีไ่ ด้อย่างถูกต้อง มีความปลอดภัย
มากขึ้น

๕.๓.๒ ด้านการบริหารจัดการงานและบ�ำรุงรักษาทางน�ำ้ มีดงั นี้
๑. การแก้ไขปัญหาแม่น�้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมถนน จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจาก
น�้ำในแม่น�้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมถนนและชุมชนก่อให้เกิดความเสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่น�้ำน่าน ซึ่งเป็นภารกิจของ
กรมเจ้าท่าในการขุดลอกเพื่อการระบายน�้ำอย่างรวดเร็ว การแก้ไขปัญหาสิ่งล่วงล�้ำล�ำน�้ำ เป็นต้น จึงขอให้กรมเจ้าท่า
โดยส�ำนักวิศวกรรมส�ำรวจพืน้ ทีร่ มิ น�ำ้ ทีม่ คี วามเสีย่ งโดยประสานร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ รวบรวมและจัดท�ำค�ำขอ
งบประมาณในการวางแผนโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการขุดลอกและแก้ไขปัญหาน�ำ้ ท่วม รวมทัง้ การให้ความช่วยเหลือและ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เมื่อเกิดน�้ำท่วม เช่น การน�ำเรือท้องแบนมาให้บริการประชาชน และขอให้กรมเจ้าท่า
ให้ความส�ำคัญในการประสานงานร่วมกับจังหวัดหรือหน่วยงานอืน่ ๆ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานแก้ไขปัญหาเกีย่ วกับอุทกภัย
และการขนส่งทางน�้ำในภูมิภาคได้รับการบูรณาการร่วมกัน

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
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๒. โครงการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูแหล่งน�ำ้ บึงสีไฟ เป็นโครงการทีจ่ งั หวัดพิจติ รและกรมทรัพยากรน�ำ้ ได้รว่ มกัน
วางโครงการและศึกษา เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูบึงสีไฟส�ำหรับใช้เป็นที่กักเก็บน�้ำและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
โดยจังหวัดพิจิตรได้ขอรับการสนับสนุนจากกรมเจ้าท่าในฐานะเจ้าของพื้นที่ให้เป็นผู้ด�ำเนินการขุดลอก ซึ่งกรมเจ้าท่าได้
ว่าจ้างผู้รับจ้าง ๒ ราย แบ่งการปฏิบัติงานขุดลอกเป็น Phrase ๑ และ Phase ๒ แต่ปรากฏว่า Phrase ๒ ปัจจุบัน
ผู้รับจ้างขอหยุดงานเป็นการชั่วคราว เนื่องจากไม่มีพื้นที่เก็บกองวัสดุที่ได้จากการขุดลอก (ผู้ขุดลอก Phrase ๑ กองไว้
เต็มพืน้ ทีร่ อบบึง) อย่างไรก็ตาม จะมีการทยอยประมูลขายและขนส่งดินออกไปตัง้ แต่ตลุ าคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ประกอบ
กับกรมทางหลวงชนบทมีโครงการที่จะก่อสร้างทางจักรยานรอบบึงสีไฟ แต่ไม่อาจด�ำเนินการได้ เนื่องจากติดขัดกองดิน
จากการขุดลอกดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น ในการด�ำเนินการ
จะต้องพิจารณาถึงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบ จึงขอให้กรมเจ้าท่าเร่งรัดหาแนวทางการแก้ไขหรือ
บรรเทาปัญหาดังกล่าว และถึงแม้ผู้รับจ้างขอหยุดงานชั่วคราวก่อนแต่กรมเจ้าท่าควรต้องจัดท�ำแผนการด�ำเนินงาน
ในภาพรวมของทั้งโครงการ มีการก�ำหนดเป้าหมายในการท�ำงานให้ชัดเจน พร้อมรายงานความคืบหน้าแก่ส่วนกลาง
เป็นระยะ ๆ ในเบื้องต้นเห็นควรให้มีการหาผู้สนใจมาประมูลรับขนส่งดิน โดยส�ำรวจหาพื้นที่ที่สามารถรองรับปริมาณ
กองดินทัง้ หมดทีข่ ดุ ลอกจากบึงสีไฟ พร้อมทัง้ วางแผนเรือ่ งงบประมาณในการขนส่งดิน รวมทัง้ ก�ำหนดมาตรการขนส่งดิน
ไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชน อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินการใด ๆ ขอให้เป็นไปตามขั้นตอน กระบวนการ กฎหมาย
และระเบียบที่ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ จากการลงพื้นที่บึงสีไฟท�ำให้พบว่า การขุดลอกท�ำให้สภาพแวดล้อมในบึง
มีความอุดมสมบูรณ์ มีการปล่อยพันธุ์ปลา และชาวบ้านในพื้นที่เข้ามาหาปลาไปประกอบอาหารและค้าขายได้ ในกรณีนี้
กรมเจ้าท่าจึงควรพิจารณาเรือ่ งการปรับปรุงบึงสีไฟเป็นแหล่งอนุรกั ษ์และเพาะพันธุส์ ตั ว์ทอี่ าศัยอยูบ่ ริเวณบึง เพือ่ ส่งเสริม
พัฒนายกระดับเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อีกทางหนึ่ง

๕.๓.๓ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและการคมนาคมขนส่งทางอากาศ มีดงั นี้
๑. โครงการจัดสร้างอาคารศูนย์บังคับการบินสนามบินแม่สอดแห่งใหม่ เนื่องจากโครงการจัดสร้าง
อาคารศูนย์บงั คับการบินสนามบินแม่สอดแห่งใหม่ประสบปัญหาสภาพอากาศฝนตกในปริมาณมาก ท�ำให้เกิดความล่าช้า
ในการก่อสร้าง (ระยะเวลาก่อสร้าง พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - เมษายน ๒๕๖๓) ซึ่งยังสามารถเร่งงานได้ทันเวลา จึงขอให้
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด เร่งรัดผู้รับจ้างให้ก่อสร้างเสร็จทันภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดและรายงาน
ความคืบหน้าการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด

รายงานว่า ปัจจุบันมีผลการด�ำเนินงานก่อสร้างอาคารชั้น ๒ จากทั้งหมด ๔ ชั้นแล้ว โดยมีแผนงานสะสมตั้งแต่

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๔๐ ผลงานก่อสร้างสะสม คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑๕
ซึ่งล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากประสบปัญหาฝนตกหนักในช่วงฤดูฝน ท�ำให้ไม่สามารถท�ำงานกลางแจ้งได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้มีการเร่งรัด/บริหารจัดการร่วมกับคู่สัญญาเป็นประจ�ำ โดยให้เพิ่มจ�ำนวนแรงงานและจัดเตรียมวัสดุเข้าพื้นที่ให้
พร้อมใช้งานเพื่อท�ำงานได้รวดเร็วและมากขึ้น ให้แล้วเสร็จตามสัญญาภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ โดยบริษัทฯ
จะรายงานผลให้กระทรวงคมนาคมทราบ ทุก ๒ เดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน จนกว่างานก่อสร้างอาคารจะแล้วเสร็จ
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๒. มาตรฐานการตรวจสอบสัมภาระผูโ้ ดยสารก่อนขึน้ เครือ่ งบิน ประเด็นเกีย่ วกับการตรวจสอบสัมภาระ
ผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องบิน ที่แต่ละท่าอากาศยานมีมาตรฐานการปฏิบัติไม่เหมือนกัน เช่น การถอดเข็มขัด รองเท้า ฯลฯ
รวมถึงปัญหาทีผ่ โู้ ดยสารบางส่วนยังมีความสับสนในเรือ่ งปริมาณความจุของเหลว และปริมาณความจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่
ส�ำรองแบบพกพา (power bank) อาวุธ ของมีคม และสิ่งของอื่น ๆ ที่ห้ามน�ำติดตัวขึ้นเครื่องบิน เนื่องจากส่งผลกระทบ
ต่อความปลอดภัยด้านการบิน จึงขอให้กรมท่าอากาศยานตรวจสอบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในเรื่องการตรวจสอบ
สัมภาระผู้โดยสาร รวมทั้งวัตถุหรือสิ่งของต้องห้ามน�ำขึ้นเครื่องบินให้ชัดเจน และประกาศเป็นข้อบังคับและหลักปฏิบัติ
แก่ท่าอากาศยานทุกแห่งในประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ชี้แจงให้ผู้โดยสารและ
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและเข้าใจตรงกัน

กรมท่าอากาศยาน

รายงานว่า กรมท่าอากาศยานด�ำเนินการตามมาตรฐานในการตรวจสอบสัมภาระผู้โดยสารก่อนขึ้นอากาศยาน

ทุกท่าอากาศยานในสังกัดของกรมท่าอากาศยาน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามที่ส�ำนักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยก�ำหนด โดยมีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการตรวจค้นให้กับผู้โดยสารวางสิ่งของ
ที่ติดตัว เช่น คอมพิวเตอร์พกพา แบตเตอรี่ส�ำรอง ก่อนเข้าเครื่อง X-Ray พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
เรื่องขนาดของของเหลว เจล สเปรย์ แบตเตอรี่ส�ำรองที่สามารถน�ำไปกับสัมภาระติดตัวได้ และวัตถุต้องห้าม
ที่ไม่สามารถน�ำติดตัวไปได้ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เสียงตามสายอีกช่องทางหนึ่ง

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
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๓. การให้บริการของท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ปัจจุบันได้รับรายงานว่าท่าอากาศยานเพชรบูรณ์
ไม่มีสายการบินพาณิชย์มาให้บริการรับ - ส่งผู้โดยสาร พร้อมทั้งให้ข้อมูลว่าท่าอากาศยานฯ มีความพร้อมของโครงสร้าง
พื้นฐานและอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านการบินที่เป็นมาตรฐาน สามารถที่จะรองรับอากาศยาน
และผู้โดยสารได้ จึงเห็นควรให้กรมท่าอากาศยานพิจารณาเรื่องส่งเสริมการตลาดด้านการบิน โดยประชาสัมพันธ์ให้
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความพร้ อ มให้ บ ริ ก ารของท่ า อากาศยานเพชรบู ร ณ์ พร้ อ มทั้ ง ด� ำ เนิ น การในลั ก ษณะที่ จ ะจู ง ใจให้
บริษัทสายการบินพาณิชย์มาสนใจท�ำการบิน รวมทั้งหาจุดแข็งหรือเสริมศักยภาพในมิติการท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติ
และชุมชน เพื่อให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโตมากขึ้น โดยหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น จังหวัด การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการท่องเที่ยว เป็นต้น

กรมท่าอากาศยาน

รายงานว่า กรมท่าอากาศยานมีมาตรการสนับสนุนสายการบินต้นทุนต�ำ่ (Low Cost Airline) ให้บริการประชาชน

ในภูมิภาคเพิ่มขึ้น และให้มีคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานสากล ซึ่งได้ส่งเสริมการขยายเครือข่ายการบินมายัง
ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ทั้งนี้ ได้มีมาตรการจูงใจ คือ ส่วนลดค่าบริการขึ้นลง และส่วนลดค่าเช่า
พื้นที่ ดังนี้
- เส้นทางการบินใหม่ภายในประเทศ ๑) ค่าบริการขึน้ ลงของอากาศยานและค่าบริการลดลงในลักษณะขัน้ บันได
เป็นระยะเวลา ๓ ปี คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ในปีแรก ร้อยละ ๖๕ ในปีที่ ๒ และร้อยละ ๕๐ ในปีที่ ๓ ตามล�ำดับ
๒) ค่าเช่าพื้นที่ในอาคาร ลดลงในอัตราร้อยละ ๕๐ เป็นระยะเวลา ๓ ปี
- เส้นทางการบินระหว่างประเทศ ๑) ค่าบริการขึ้นลงของอากาศยานและค่าบริการลดลงในลักษณะขั้นบันได
เป็นระยะเวลา ๓ ปี คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ในปีแรก ร้อยละ ๖๐ ในปีที่ ๒ และร้อยละ ๕๐ ในปีที่ ๓ ตามล�ำดับ
๒) ค่าเช่าพื้นที่ในอาคารลดลงในอัตราร้อยละ ๕๐ เป็นระยะเวลา ๓ ปี
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๕.๓.๔ นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคม
๑. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด�ำเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคม ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีนโยบายให้ความส�ำคัญในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร การด�ำเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมให้สาธารณชนได้รับทราบ นั้น จึงขอให้
ทุกหน่วยงานรับนโยบายดังกล่าวไปด�ำเนินการ โดยเฉพาะในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ส�ำคัญ เช่น การเร่งรัดแก้ไข
ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งที่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน ตลอดจนการแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียนร้องทุกข์ให้เป็นที่ยุติ โดยขอให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง
ชัดเจน รวดเร็ว รวมถึงการชี้แจงการด�ำเนินงานของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจการท�ำงานของ
หน่วยงาน ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต่อไป

กรมท่าอากาศยาน

รายงานว่า กรมท่าอากาศยานได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการด�ำเนินการต่าง ๆ โดยใช้ ทั้งภาพนิ่งและ

ภาพเคลื่อนไหวในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และเฟซบุ๊ก
ท่าอากาศยานในสังกัด ซึ่งจะมีการเผยแพร่ภาพข่าวและกิจกรรมให้ประชาชนรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า กรมทางหลวงชนบทได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการด�ำเนินงานผ่านสื่อออนไลน์ อาสาสมัคร

ทางหลวงชนบท (อส.ทช.) และรายการวิทยุ ทช. หมอทาง ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ และมีช่องทางรับข้อร้องเรียน
หรือแจ้งเหตุตา่ ง ๆ ได้ทสี่ ายด่วนทางหลวงชนบท ๑๑๔๖ ทัง้ นี้ ได้มอบหมายให้สำ� นักฝึกอบรม ส�ำนักงานทางหลวงชนบท
ที่ ๘ (นครสวรรค์) และส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๙ (อุตรดิตถ์) พิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
๒. การตั้งจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะทุก ๆ ระยะทาง ๙๐ กิโลเมตร ทั่วประเทศ ตามที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายให้กรมการขนส่งทางบกด�ำเนินการตั้งจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะทุก ๆ
ระยะทาง ๙๐ กิโลเมตร ทั่วประเทศ เพื่อตรวจความพร้อมของรถ พนักงานขับรถโดยสารประจ�ำทาง และไม่ประจ�ำทาง
อย่างต่อเนื่องทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยเริ่มด�ำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ขอให้ส�ำนักงาน
ขนส่งจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘ ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคมด้วย โดยก�ำหนดจุดตรวจสอบสภาพความพร้อมและความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ
(checking point) ให้มีท�ำเลที่ตั้งที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดปัญหาจราจร และส่งผลกระทบ
ต่อผู้ใช้เส้นทาง พร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรค จัดเก็บสถิติ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป

๕.๓.๕ การติดตามการใช้จา่ ยงบประมาณประจ�ำปี
ขอให้ทุกหน่วยงานมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่ได้
ก�ำหนดไว้ โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลานี้เป็นไตรมาสสุดท้ายประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และขอให้มีการเตรียม
ความพร้อมในการวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปด้วย
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กรมท่าอากาศยาน

รายงานว่า กรมท่าอากาศยานได้เตรียมข้อมูลและรายละเอียดโครงการ พร้อมการพิจารณาศึกษาวางแผน

เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๓ ไว้เบื้องต้นตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแล้ว

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า กรมทางหลวงชนบทได้ให้ความส�ำคัญกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ

โดยการก�ำกับติดตามเป็นรายสัปดาห์ และมีการประชุมประจ�ำเดือน ทุก ๆ เดือน ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ส�ำนักงาน
ทางหลวงชนบทที่ ๘ (นครสวรรค์) และส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๙ (อุตรดิตถ์) พิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ต่อไปแล้ว

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

รายงานว่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด ได้รบั อนุมตั งิ บลงทุนจากส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (สศช.) จ�ำนวน ๑๔๗.๒๕๔ ล้านบาท ได้เบิกจ่ายงบประมาณ จ�ำนวน ๗๔.๓๕๒ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๕๐.๔๙ จากงบประมาณลงทุนที่ได้รับอนุมัติ

๕.๓.๖ การเตรียมความพร้อมเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
การให้บริการขนส่งผู้โดยสารแก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย และมีความประทับใจ
เป็นหัวใจส�ำคัญของงานบริการ ในเรื่องนี้ ขอให้ กรมท่าอากาศยาน การรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
ให้ความส�ำคัญในการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณท่าอากาศยาน อาคารผู้โดยสาร สถานีรถไฟและสถานีขนส่ง
โดยเฉพาะห้องน�้ำอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งตรวจสอบเครื่องสุขภัณฑ์ภายในห้องน�้ำให้มีความพร้อมในการให้บริการ
แก่ผู้โดยสารได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

รายงานว่า บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ให้ความส�ำคัญในการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอาคารผู้โดยสาร โดยเฉพาะ

ห้องน�้ำอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งตรวจสอบเครื่องสุขภัณฑ์ภายในห้องน�้ำให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร
ได้อย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับสถานีที่อยู่ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๗ (ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์)
และพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๘ (ก�ำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมการขนส่งทางบก โดยกรมการขนส่งทางบกได้ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอาคารผู้โดยสาร โดยเฉพาะห้องน�้ำ
อย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งตรวจสอบเครื่องสุขภัณฑ์ภายในห้องน�้ำให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้โดยสารได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา
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๕.๓.๗ อืน่ ๆ
๑. ขอให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้ความส�ำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือกันทั้งในด้านการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน ในทุกระดับ เช่น หัวหน้าหน่วย หัวหน้างาน และ
เจ้าหน้าที่ ในการประสานงานเพื่อให้การด�ำเนินการตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงคมนาคม ตลอดจนการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ สามารถเกิดการขับเคลื่อน สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างหน่วยงานทั้งทางบก
ทางน�้ำ ทางอากาศ และทางรางให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงการบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก เช่น จังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

กรมท่าอากาศยาน

รายงานว่า กรมท่าอากาศยานได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสารกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกอย่าง

บูรณาการ และการปรับใช้เทคโนโลยีเพือ่ ให้แผนงาน/โครงการด�ำเนินการอย่างรวดเร็วและทันสมัย โดยใช้ QR code
ในการจัดส่งเอกสารส�ำหรับประกอบการประชุมในหน่วยงาน

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า กรมทางหลวงชนบทได้มอบหมายให้ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๘ (นครสวรรค์) และส�ำนักงาน

ทางหลวงชนบทที่ ๙ (อุตรดิตถ์) พิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
๒. เรือ่ งการจัดท�ำข้อมูลและสถิตกิ ารด�ำเนินงานต่าง ๆ ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ขอให้ทกุ หน่วยงาน
ให้ความส�ำคัญกับการตรวจสอบสถานะของข้อมูลให้มีความทันสมัยและ ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ มีการระบุสถานะ
ห้วงเวลาของชุดข้อมูลให้มีความชัดเจน เพื่อใช้ในการรายงานไปยังส่วนกลางหรือหน่วยงานอื่น ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหาร
ใช้ข้อมูลนั้นในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจในระดับนโยบายเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
ต่อไป

กรมท่าอากาศยาน

รายงานว่า กรมท่าอากาศยานได้จัดให้มีระบบการตรวจสอบสถานะของข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับใบแจ้งหนี้

เรียกเก็บเงิน เพื่อให้การด�ำเนินงานระหว่างกรมท่าอากาศยาน และส่วนกลางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กรมทางหลวงชนบท

รายงานว่า กรมทางหลวงชนบทได้มอบหมายให้ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๘ (นครสวรรค์) และส�ำนักงาน

ทางหลวงชนบทที่ ๙ (อุตรดิตถ์) พิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

ภาคผนวก
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