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การตรวจราชการของ
กระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคมมีแผนงาน/โครงการที่ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาประเทศที่หลากหลายโดยมุ่งเชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมด้านโครงสร้างพืน้ ฐานการคมนาคมทางบก ทางน�ำ้ ทางอากาศ และทางราง เพือ่ พัฒนาระบบการขนส่งโลจิสติกส์
และการท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ดังนัน้ เพือ่ ให้การตรวจราชการของกระทรวงคมนาคมเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมจึงได้มีการตรวจ ติดตามผลการด�ำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
เพือ่ ให้คำ� แนะน�ำ ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ ในการด�ำเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามแผนการตรวจราชการประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงคมนาคมจึงได้ก�ำหนดการตรวจราชการตามการแบ่งเขตตรวจราชการ ดังนี้

ภาคกลาง
เขตตรวจราชการที่ ๑ ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด
สระบุรี
เขตตรวจราชการที่ ๒ ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง

ภาคตะวันออก
เขตตรวจราชการที่ ๓ ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครนายก
และจังหวัดสมุทรปราการ
เขตตรวจราชการที่ ๙ ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดตราด

ภาคตะวันตก
เขตตรวจราชการที่ ๔ ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี
เขตตรวจราชการที่ ๕ ประกอบด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด
สมุทรสงคราม

กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
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ภาคใต้
เขตตรวจราชการที่ ๖ ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัด
พัทลุง
เขตตรวจราชการที่ ๗ ประกอบด้วย จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง
เขตตรวจราชการที่ ๘ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัด
นราธิวาส

ภาคเหนือ
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล�ำปาง และจังหวัดล�ำพูน
เขตตรวจราชการที่ ๑๖ ประกอบด้วย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแพร่
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ ประกอบด้วย จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ และ
จังหวัดอุตรดิตถ์
เขตตรวจราชการที่ ๑๘ ประกอบด้วย จังหวัดก�ำแพงเพชร จังหวัดพิจติ ร จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทยั ธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวล�ำภู จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ
และจังหวัดเลย
เขตตรวจราชการที่ ๑๑ ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร
เขตตรวจราชการที่ ๑๒ ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์
เขตตรวจราชการที่ ๑๓ ประกอบด้วย จังหวัดอ�ำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร และจังหวัด
ศรีสะเกษ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔ ประกอบด้วย จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดชัยภูมิ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมที่รับผิดชอบในแต่ละเขตตรวจราชการ ได้เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันตกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งได้ให้ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ งานอ�ำนวยความสะดวกความปลอดภัย
และการให้บริการประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งทางบก งานอ�ำนวยความสะดวกความปลอดภัย
และการให้บริการประชาชนด้านการบริหารจัดการงานและบ�ำรุงรักษาทางน�้ำ งานอ�ำนวยความสะดวกความปลอดภัย
และการให้บริการประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งทางอากาศ งานอ�ำนวยความสะดวก
ความปลอดภัย และการให้บริการประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางราง การบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม การด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มาตรการเตรียมความพร้อมรองรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ การอ�ำนวย
ความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ การจัดสรรงบประมาณ
และเรือ่ งร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องขอความเป็นธรรม ร้องขอความอนุเคราะห์ เพือ่ แก้ไขความเดือดร้อนในพืน้ ที่ สรุปประเด็น
ส�ำคัญในภาพรวมได้ ดังนี้

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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งานอ�ำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และการให้บริการประชาชน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งทางบก

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์เป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมมุ่งเน้น
ในการพัฒนายกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างประเทศ
สร้างโครงข่ายเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคต่าง ๆ พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยงเส้นทางเมืองหลัก
และเมืองรอง รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางเดินทางด้วยความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยตามหลักมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัย ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ได้เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑ มีดังนี้
๑. โครงการปรับปรุงผิวทางและการขยายช่องจราจรบริเวณถนนริมแม่น�้ำป่าสัก
โครงการปรับปรุงผิวทาง AC เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และขยายช่องจราจรถนนริมแม่น�้ำป่าสัก
(ทางหลวงชนบทหมายเลข อย.๓๐๓๒) อ�ำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสายทาง
ในการเชื่อมต่อการขนส่งระหว่างการขนส่งทางถนนและทางน�้ำตลอดล�ำน�้ำป่าสักเข้าสู่นิคมอุตสาหกรรม โดยมีส�ำนัก
ส�ำรวจและออกแบบกรมทางหลวงชนบทเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนั้น ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการส�ำรวจออกแบบ
เมื่อการออกแบบแล้วเสร็จคาดว่าจะด�ำเนินการขอรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาด�ำเนินการได้ในปีงบประมาณ
๒๕๖๒ เป็นต้นไป ทั้งนี้ สายทาง อย.๓๐๓๒ เป็นสายทางที่มีการเชื่อมต่อกับเส้นทางของกรมทางหลวงด้วย จึงขอให้
กรมทางหลวงชนบทประสานกับกรมทางหลวงเพื่อวางแผนในการปรับปรุงและพัฒนาร่วมกัน และเร่งรัดการ
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�ำนักส�ำรวจและออกแบบพิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ต่อไปแล้ว

๒. การพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตามทีก่ รมทางหลวงชนบทได้รายงานแผนเติมเต็มระบบขนส่งและโลจิสติกส์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อการพัฒนารอบด้านอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย (๑) โครงการขยายและปรับปรุงถนนเลียบแม่น�้ำป่าสักสาย อย.๓๐๓๒
แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๗ - บ้านบางระก�ำ เชื่อมถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ�ำเภอบางปะหัน (๒) โครงการ
ปรับปรุงถนนเลียบแม่น�้ำป่าสักสาย อย.๔๐๒๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๗๐ - บ้านศาลาลอย อ�ำเภอท่าเรือ
(๓) โครงการปรับปรุงถนนสาย อย.๒๐๔๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒ - บ้านอุทัย (๔) โครงการเชื่อมต่อโครงข่าย
ถนนสาย อย.๒๐๕๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒ - บ้านโปรตุเกส (๕) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
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และส�ำรวจออกแบบแก้ไขปัญหาจราจร งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่นำ�้ ป่าสักบริเวณถนนป่ามะพร้าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๖) โครงการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) และส�ำรวจออกแบบแก้ไขปัญหาจราจร ก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟ นัน้
ในเรื่องนี้เห็นว่าโครงการทั้งหมดเป็นโครงการที่มีความจ�ำเป็นเพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ให้มศี กั ยภาพด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทในพืน้ ทีจ่ ดั ท�ำรายละเอียดเสนอกรมทางหลวง
ชนบทในส่วนกลางเพื่อขอรับพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า โครงการดังกล่าวข้างต้น มีแนวทางการด�ำเนินงาน ดังนี้ (๑) ศึกษาความเหมาะสม

และเป็นไปได้ของโครงการ/ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (๒) ส�ำรวจออกแบบรายละเอียด (๓) ส�ำรวจ
อสังหาริมทรัพย์ (๔) เวนคืนที่ดิน และ (๕) ก่อสร้าง ซึ่งกรมทางหลวงชนบทจะได้ด�ำเนินโครงการตามขั้นตอน
และล�ำดับความส�ำคัญเร่งด่วนต่อไป

๓. การส�ำรวจพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเพื่อวางแผนในการแก้ไขปัญหา
เนือ่ งจากถนนของกรมทางหลวงชนบทโดยส่วนใหญ่เป็นถนนทีส่ ร้างอยูบ่ นคันคลองชลประทาน ซึง่ ในอดีต
มีเป้าหมายให้เป็นทางล�ำลอง และออกแบบโดยอาศัยแรงจากน�ำ้ ในคลองชลประทานช่วยในการรองรับน�ำ้ หนักรถบรรทุก
ดังนัน้ เมือ่ เกิดสถานการณ์ภยั แล้งท�ำให้ความสามารถในการรับน�้ำหนักของคันคลองลดลง และเกิดปัญหาคันทางทรุดตัว
เป็นจ�ำนวนมาก ในเรื่องนี้ จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทเร่งด�ำเนินการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่และควรมีการส�ำรวจพื้นที่
ที่มีความเสี่ยงเพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ปัจจุบันกรมทางหลวงชนบทได้ตั้งคณะท�ำงานการก�ำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบ

พืน้ ทีด่ นิ ถล่มบริเวณไหล่เขา พืน้ ทีเ่ สีย่ งถนนทรุด และพืน้ ทีเ่ สีย่ งคอสะพานขาด โดยมีสำ� นักบ�ำรุงทางเป็นเลขานุการ
ซึ่งคณะท�ำงานมีแนวทางการด�ำเนินงานประกอบด้วย (๑) การคัดกรองแนวสายทางที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงในเบื้องต้น
(๒) การจัดท�ำหลักเกณฑ์การตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง และ (๓) การหาแนวทาง/วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา
รวมทั้งการจัดท�ำแบบและประมาณราคาในเบื้องต้น ซึ่งหากการด�ำเนินงานทั้ง ๓ แนวทางข้างต้นแล้วเสร็จ
สามารถด�ำเนินการแก้ไขปัญหาคันทางทรุดตัวได้ครอบคลุมทั้งหมด โดยจะมีแผนระยะเร่งด่วน แผนระยะสั้น
แผนระยะกลาง และแผนระยะยาว รวมทั้งแผนเผชิญเหตุในเรื่องดังกล่าว

๑.๒ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑, ๒ และ ๑๘ มีดังนี้
๑. การแก้ไขปัญหาน�้ำท่วมผิวจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิต
ตามที่กรมทางหลวงโดยส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ) ได้มีแผนการพัฒนาคูน�้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต
โดยแบ่งระยะการด�ำเนินการออกเป็น ๒ ระยะ (ในปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ซึ่งทราบว่ามีแผนงานจ�ำนวนมากที่ต้อง
ด�ำเนินงานอาจท�ำให้เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาความล่าช้าในการด�ำเนินงานตามมาได้ จึงขอให้ ส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๓
ก�ำกับดูแลการด�ำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนและกรอบระยะเวลาที่วางไว้ เพื่อพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาน�ำ้ ท่วมผิวจราจรบนถนนวิภาวดีรงั สิตให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร
ติดขัด ลดความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรในเส้นทางได้เป็นอย่างดี
ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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กรมทางหลวง รายงานว่า ส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ) ได้ก�ำกับดูแลโดยแบ่งระยะการด�ำเนินการออกเป็น

๒ ระยะ (ในปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) มีการวางแผนก�ำกับดูแลการด�ำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผน
และกรอบระยะเวลาทีว่ างไว้ เพือ่ พัฒนาและแก้ไขปัญหาน�ำ้ ท่วม ซึง่ ได้แก่ โครงการพัฒนาคูนำ�้ ริมถนนวิภาวดีรงั สิต
(ระยะที่ ๑) ทางหลวงหมายเลข ๓๑ เชื่อมโยงถนนพหลโยธิน ทางหลวงหมายเลข ๑ กม.๔+๙๙๐ - กม.๒๘+๗๐๐
เป็นแห่ง ๆ โดยเริ่มด�ำเนินการ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระยะเวลาด�ำเนินการ ๒๔๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่
๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ส่วนในระยะที่ ๒ จะด�ำเนินการในปีงบประมาณถัดไป

๒. โครงการก่อสร้างขยายช่องจราจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ (ถนนวงแหวนตะวันตก)
แผนงาน/โครงการก่อสร้างขยายช่องจราจรจาก ๔ ช่อง เป็น ๖ ช่องจราจร บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙
(ถนนวงแหวนตะวันตก) ช่วง กม.๕๑+๒๕๐ - กม.๖๐+๑๔๑ ระยะทาง ๘.๘๙๑ กิโลเมตร งบประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท
ตามที่แขวงทางหลวงนนทบุรีได้น�ำเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาด�ำเนินการนั้น ทราบว่ามีปริมาณการจราจร
สูงถึง ๑๑๙,๗๘๔ คันต่อวัน จึงเห็นควรให้กรมทางหลวงส่วนกลางพิจารณาสนับสนุนงบประมาณมาด�ำเนินการก่อสร้าง
เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรหนาแน่นในปัจจุบัน รวมทั้งควรจัดสรรงบประมาณพัฒนาขยายช่องจราจรให้เป็น
๔ ช่องจราจร บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ต่อเนื่องไปยังพื้นที่จังหวัดปทุมธานีให้ตลอดเส้นทางด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า แผนงาน/โครงการก่อสร้างขยายช่องจราจรจาก ๔ ช่อง เป็น ๖ ช่องจราจร บนทางหลวง

พิเศษหมายเลข ๙ (ถนนวงแหวนตะวันตก) ช่วง กม.๕๑+๒๕๐ - กม.๖๐+๑๔๑ นั้น เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๙ ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก
ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน เป็นระบบปิด (จัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง) โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
กรมทางหลวงได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด�ำเนินการก่อสร้างทางบริการทางหลวงพิเศษ หมายเลข ๙
ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส�ำหรับช่วงทางหลวงเดิม
จะมีการด�ำเนินการปรับปรุงเป็นระบบทางหลวงพิเศษ (Motorway) ต่อไป

กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
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๓. การก�ำกับดูแลในเรื่องการตรวจจับรถบรรทุกที่มีน�้ำหนักเกิน
ในเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ช่วงจังหวัดสระบุรีเป็นเส้นทางที่มีรถบรรทุกใช้สัญจร
ขนส่งสินค้าค่อนข้างหนาแน่นตลอดเวลา เนือ่ งจากเป็นเส้นทางสายหลักทีเ่ ชือ่ มต่อระหว่างภาคกลางไปยังภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ท�ำให้ถนนในเส้นทางดังกล่าวเกิดความช�ำรุดเสียหายได้ง่าย จึงขอให้ กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวง
สระบุรี ก�ำกับดูแลในเรื่องการตรวจจับรถบรรทุกที่มีน�้ำหนักเกินให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนดอย่างเคร่งครัด
เพื่อรักษาสภาพผิวจราจรและยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น และยังสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ
บนสายทางดังกล่าวด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด่านควบคุมน�้ำหนัก และหน่วยงานในพื้นที่
แขวงทางหลวงสระบุรรี ว่ มกับหน่วยงานในพืน้ ทีต่ รวจจับรถบรรทุกทีม่ นี ำ�้ หนักเกินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้ว

๔. การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙
เนื่องด้วยในทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๔ บริเวณที่เป็นสะพานข้ามทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ (ถนน
กาญจนาภิเษก) ในพื้นที่อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีลักษณะรูปแบบเส้นทางเป็นคอขวด (จากถนน ๔
ช่องจราจร ลดลงเหลือ ๒ ช่องจราจรเพื่อข้ามสะพาน) ท�ำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่ ซึ่งแนวทางการ
ด�ำเนินการในระยะเร่งด่วน แขวงทางหลวงปทุมธานีชี้แจงว่า ได้วางแผนจัดสรรงบบ�ำรุงปกติเข้ามาแก้ไขแล้ว โดยจะมี
การตีเส้นปรับเพิม่ จ�ำนวนช่องจราจรใหม่ จาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๓ ช่องจราจรในเส้นทางเดิม ดังนัน้ ขอให้แขวงทางหลวง
ปทุมธานีออกแบบและด�ำเนินการแก้ไขปัญหาบริเวณถนนและสะพานทีเ่ ป็นคอขวดดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม หากพิจารณาแล้วพบว่ามีปริมาณการจราจรสูงเป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมทางหลวงก�ำหนดก็ขอให้
แขวงทางหลวงปทุมธานีจัดท�ำแผนของบประมาณมาด�ำเนินการก่อสร้างขยายในเส้นทางตรงจุดนี้ต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้แก้ไขปัญหาในการขยายสะพานข้ามทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ถนนวงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก บนทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๔ นั้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้าง
ทางแนวใหม่ สายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๙ (ด้านตะวันตก) ต่อเชื่อมทางหลวงหมายเลข ๓๔๗
(สะพานสามโคก) และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๙ (ด้านตะวันออก) ไปบรรจบทางหลวงหมายเลข
๓๕๒ ได้ด�ำเนินการศึกษาและออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยหากได้รับความเห็นชอบ กรมทางหลวง
จะด�ำเนินการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนเพื่อเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในการด�ำเนินการก่อสร้างต่อไป

๕. โครงการก่อสร้างจุดกลับรถและสะพานลอยบนถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อเชื่อมโยงไปยัง
ท่าอากาศยานดอนเมือง
โครงการก่อสร้างจุดกลับรถและสะพานลอยบนถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อเชื่อมโยงเข้าไปยังท่าอากาศยาน
ดอนเมือง ขอให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) วางแผนการบริหารจัดการจราจรในบริเวณจุดที่มี
การก่อสร้างให้เกิดความคล่องตัว และเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนทีก่ ำ� หนดไว้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
รวมทั้งเร่งรัดการก่อสร้างโครงการจุดกลับรถบนถนนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ (ถนนกาญจนาภิเษก) บริเวณ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ ให้เป็นไปตามแผนงานและกรอบระยะเวลาที่วางไว้ด้วย เพื่อให้ประชาชน
ได้เดินทางและใช้สัญจรเกิดความสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม
ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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กรมทางหลวง รายงานว่า ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น

แขวงทางหลวงกรุงเทพ สนามบินดอนเมือง ต�ำรวจ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ติดป้ายบอกทาง เพื่อวางแผนการ
บริหารจัดการจราจรในบริเวณจุดที่มีการก่อสร้างให้เกิดความคล่องตัว และเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
ตามแผนที่ก�ำหนดไว้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ส่วนโครงการจุดกลับรถบนถนนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙
(ถนนกาญจนาภิเษก) ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

๖. ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมส�ำหรับข้าราชการใหม่
การสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและการฝึกปฏิบัติงาน
ทางด้านวิศวกรรมเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับวิศวกรรุ่นใหม่ ๆ ในสังกัดของ
กระทรวงคมนาคมที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ทั ก ษะความรู ้ ท างด้ า นวิ ศ วกรรมใน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ดังนั้น จึงเห็นควรให้ศูนย์สร้าง
บูรณะสะพานทุกแห่งซึ่งนอกจากจะมีภารกิจในการด�ำเนินการก่อสร้าง
บูรณะสะพานเองด้วยแล้ว ขอให้พิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ใน
การด�ำเนินภารกิจในลักษณะเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรม
ทั้งในเรื่องการออกแบบ การด�ำเนินการก่อสร้าง คุณสมบัติของวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ส�ำหรับการก่อสร้าง ฯลฯ เพื่อส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกรมทางหลวง โดยเฉพาะ
ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการใหม่ให้มีความรู้ความสามารถ
และมีความเชี่ยวชาญในด้านงานโยธาก่อนที่จะมีการรับผิดชอบก�ำกับ
ดูแลโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวงต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้มีการจัดฝึกอบรมวิศวกรโยธาที่ได้รับ

บรรจุใหม่โดยเวียนฝึกอบรมทุกหน่วยงาน รวมทั้งเข้าร่วมเรียนรู้
ภารกิ จ การด� ำ เนิ น การก่ อ สร้ า งของศู น ย์ บู ร ณะสะพานของ
กรมทางหลวง เป็นระยะเวลา ๑ ปี เพื่อให้วิศวกรบรรจุใหม่มี
ความรู้ และมีความเชี่ยวชาญในด้านงานโยธาก่อนไปปฏิบัติหน้าที่
ในต�ำแหน่งที่ได้รับการบรรจุต่อไป

๗. แนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรหนาแน่นและติดขัดบนทางหลวงหมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน)
ปัญหาการจราจรหนาแน่นและติดขัดบนทางหลวงหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ช่วง กม.๕๕+๐๐๐ กม.๕๖+๐๐๐ ฝัง่ ขาเข้าถนนวงแหวนตะวันออก มุง่ หน้ากรุงเทพมหานคร บริเวณอ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็นของทุกวันจะมีรถติดสะสมเป็นจ�ำนวนมาก เนื่องจากเป็นถนนสายส�ำคัญที่มีเส้นทาง
เชือ่ มต่อกันเป็นวงแหวนล้อมรอบตัวเมืองกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ จึงขอให้กรมทางหลวง
ด�ำเนินการศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาบริเวณจุดดังกล่าวอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรเทาปัญหา
การจราจรติดขัด มุ่งให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนในระยะยาวด้วย
กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
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กรมทางหลวง รายงานว่า ปัจจุบันได้มีการด�ำเนินการโครงการปรับปรุงทางแยกต่างระดับบางปะอิน เริ่มด�ำเนินการ

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ระยะเวลา ๘๔๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในระหว่างด�ำเนินการ
แขวงทางหลวงอยุธยาและโครงการก่อสร้างได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการจราจรในบริเวณ
ที่มีการก่อสร้างให้เกิดความคล่องตัว เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนในการสัญจร

๘. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒๒ สายทางเลีย่ งเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก)
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒๒ สายทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก) ระหว่าง
กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๒+๖๐๐ เว้น กม.๑๑+๔๕๘ - กม.๑๒+๔๒๕ สถานะความคืบหน้ามีแผนงานรวมร้อยละ ๗๑.๔๑๔
ผลงานรวมร้อยละ ๔๒.๔๐๖ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๒๙.๐๐๘ และ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑ สาย นครสวรรค์ สลกบาตร ระหว่าง กม.๓๕๓+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๓๗๓+๐๐๐.๐๐๐ สถานะความคืบหน้า มีแผนงานรวมร้อยละ ๖๓.๓๘๒
ผลงานรวมร้อยละ ๔๕.๔๖๔ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๑๗.๙๑๘ ซึ่งผลการด�ำเนินการก่อสร้างทั้ง ๒ โครงการ มีความล่าช้า
กว่าแผน จึงขอให้กรมทางหลวงประสานและก� ำกับผู้รับจ้างให้เร่งรัดการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผลงาน
การก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานและแล้วเสร็จภายในอายุสัญญาที่ก�ำหนดไว้ด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒๒ สายทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก)

ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๒+๖๐๐ เว้น กม.๑๑+๔๕๘ - กม.๑๒+๔๒๕ สถานะเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
ผลการด�ำเนินการร้อยละ ๔๖.๘๙ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๐.๘๒ ซึ่งได้มีการปรับแผนการด�ำเนินงาน เนื่องจากติด
วันหยุดเทศกาลโดยขยายอายุสญ
ั ญาจาก ๗๒๐ วันเป็น ๗๔๓ วัน โดยจะสิน้ สุดสัญญาวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑ สาย นครสวรรค์ - สลกบาตร ระหว่าง กม.๓๕๓+๐๐๐ - กม.๓๗๓+๐๐๐
สถานะเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ผลการด�ำเนินการร้อยละ ๖๘.๖๒ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๑๗.๘๒๕ ระยะเวลา
ด�ำเนินการ ๗๒๐ วัน โดยจะสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งทั้ง ๒ โครงการ มีความล่าช้ากว่า
แผนการด�ำเนินการที่ตั้งไว้ กรมทางหลวงได้ก�ำชับนายช่างโครงการให้ติดตามเร่งรัดผู้รับจ้างแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ทีม่ คี วามล่าช้าของการด�ำเนินงาน พร้อมทัง้ เพิม่ อัตราการท�ำงานให้เร็วขึน้ เพือ่ ให้เป็นไปตามแผนการก่อสร้างต่อไป

๙. โครงการก่อสร้างขยายเส้นทางเป็น ๔ ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๑๑๕
โครงการก่อสร้างขยายเส้นทางเป็น ๔ ช่องจราจร และเพิ่มประสิทธิภาพบนทางหลวงหมายเลข ๑๑๕
ก�ำแพงเพชร - พิจติ ร ช่วง กม.๓+๖๐๐ - กม.๓๕+๖๘๐ ช่วงทีย่ งั ไม่ได้รบั งบประมาณ ได้แก่ ช่วง กม.๖+๘๕๐ - กม.๘+๒๐๐
ช่วง กม.๑๑+๒๐๐ - กม.๑๓+๘๕๐ และ ช่วง กม.๑๙+๕๐๐ - กม.๒๒+๒๐๐ จึงเห็นควรให้กรมทางหลวงเสนอ
ของบประมาณในการขยายทางหลวงหมายเลข ๑๑๕ ให้เป็น ๔ ช่องจราจร ทั้ง ๓ ช่วงดังกล่าว เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางตลอดสายทาง

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างขยายเส้นทางเป็น ๔ ช่องจราจร และเพิ่มประสิทธิภาพบนทางหลวง
หมายเลข ๑๑๕ ก�ำแพงเพชร - พิจิตร ช่วง กม.๓+๖๐๐ - กม.๓๕+๖๘๐ ช่วงที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ ได้แก่
ช่วง กม.๖+๘๕๐ - กม.๘+๒๐๐ ช่วง กม.๑๑+๒๐๐ - กม.๑๓+๘๕๐ และ ช่วง กม.๑๙+๕๐๐ - กม.๒๒+๒๐๐
อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๓ ทั้ง ๓ ช่วง เพื่อขยายทางหลวงเป็น ๔ ช่องจราจรต่อไป

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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๑๐. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหารถบรรทุกน�้ำหนักเกิน
ปัญหาการป้องกันและแก้ไขรถบรรทุกน�้ำหนักเกินส่งผลให้ถนนเสียหายนั้นเป็นปัญหาส�ำคัญที่กระทรวง
คมนาคมและรัฐบาลให้ความส�ำคัญในการหาแนวทางป้องกัน และด�ำเนินการให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ในพื้นที่
จังหวัดก�ำแพงเพชร และนครสวรรค์ มีการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างภาคของกรมทางหลวง จ�ำนวน ๒ โครงการ
ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก) และโครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข ๑๑๕
ประกอบกับในสายทางมีโรงโม่หิน มีพืชผลทางการเกษตรทั้งอ้อย มันส� ำปะหลัง ที่มีรถบรรทุกขนส่งอย่างต่อเนื่อง
จึงขอให้แขวงทางหลวงก�ำแพงเพชร แขวงทางหลวงพิจติ ร และแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๑ ด�ำเนินมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหารถบรรทุกน�ำ้ หนักเกิน โดยให้ลงพืน้ ทีต่ รวจจับอย่างจริงจังและเข้มงวด มุง่ เน้นไม่ให้มผี ฝู้ า่ ฝืนกระท�ำ
ความผิดอย่างเป็นรูปธรรม เพือ่ เป็นการป้องกันถนนทีก่ อ่ สร้างใหม่ในสายทางดังกล่าวให้มรี ะยะการใช้งานได้ยาวนานขึน้

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้มอบหมายให้แขวงทางหลวงก�ำแพงเพชร แขวงทางหลวงพิจิตร และแขวงทางหลวง

นครสวรรค์ที่ ๑ ประสานงานกับส�ำนักงานควบคุมน�้ำหนักยานพาหนะ และหน่วยงานในพื้นที่ด�ำเนินการ
ตามมาตรการตรวจจับอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สายทางดังกล่าวมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

๑๑. โครงการทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันออก
โครงการทางเลีย่ งเมืองนครสวรรค์ดา้ นตะวันออก ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ (กม.๐+๐๐๐) แยกดอนดู่ บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ (กม.๑๕+๒๖๗) (ระยะทาง ๑๕.๓๐๐ กิโลเมตร) เป็นสายทางส�ำคัญที่เชื่อมต่อระหว่าง
ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในช่วง
เทศกาลของประชาชนได้เป็นอย่างดี ทราบว่าปัจจุบนั ได้มกี ารด�ำเนินการเวนคืนทีด่ นิ ในสายทางดังกล่าวเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
โดยจะเสนอขอรับงบประมาณที่จะด�ำเนินการก่อสร้าง (งบประมาณ ๑,๕๐๐ ล้านบาท) ในปี ๒๕๖๒ จึงเห็นควร
ให้กรมทางหลวงส่วนกลางพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาด�ำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันออก ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ (กม.๐+๐๐๐)

แยก ดอนดู่ - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ (กม.๑๕+๒๖๗) (ระยะทาง ๑๕.๓๐๐ กิโลเมตร) ได้มีการเวนคืน
ที่ดินพร้อมออกแบบเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๓ ต่อไป

๑๒. โครงการบูรณะสายทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความเสียหายพื้นผิวจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน
เกรียงไกรกลาง - เกยไชย - ศรีมงคล ช่วง กม.๑๐+๓๐๐ - กม.๙๓+๑๙๐ อ�ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็น
เส้นทางเชื่อมโยงไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ ชัยภูมิ และจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ พบว่ามีสภาพความเสียหาย
เกิดขึ้นร้อยละ ๗๐ – ๘๐ ของสายทาง เนื่องจากมีรถบรรทุกหนักและรถขนส่งสินค้าทางการเกษตรใช้เส้นทางนี้เป็น
จ�ำนวนมาก จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดท�ำเป็นโครงการของส่วนกลางในการบูรณะสายทางให้เกิดความสะดวก
และปลอดภัยแก่ประชาชน เนื่องจากงบบ�ำรุงปกติประจ�ำปีของแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๒ ที่ได้รับจัดสรรนั้น
ไม่เพียงพอต่อการบูรณะสายทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ได้ตลอดทั้งระยะทาง ๙๐ กิโลเมตร พร้อมทั้ง ขอให้
กรมทางหลวงเร่งรัดจัดหาเครื่องชั่งน�้ำหนักเคลื่อนที่ให้แก่แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๒ (ตากฟ้า) เนื่องจากในเขต
พื้นที่นี้มีรถบรรทุกขนาดใหญ่ลักลอบบรรทุกสินค้าที่มีน�้ำหนักเกินกว่ากฎหมายก�ำหนดวิ่งขนส่งอยู่เป็นประจ�ำด้วย

กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
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กรมทางหลวง รายงานว่า แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๒ ได้ประสานงานกับส�ำนักงานควบคุมน�้ำหนักยานพาหนะ

และหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ จัดตั้งด่านตรวจจับน�้ำหนักบรรทุกเกินเป็นประจ�ำอยู่แล้วเพื่อให้สายทางดังกล่าว
มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

๑๓. การส�ำรวจและติดตั้งป้ายบอกระดับความสูงของทางลอด (Underpass)
วัตถุประสงค์ของการใช้ทางลอด (Underpass) นัน้ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความปลอดภัย
ในการเดินทางของประชาชน และแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ ดังนั้น ในเส้นทางใดของกรมทางหลวง กรมทางหลวง
ชนบททีม่ ที างลอดอยูใ่ นสายทาง ขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ด�ำเนินการส�ำรวจและติดตัง้ ป้ายหรือไม้คาน
บอกระดับความสูงของทางลอดให้ชดั เจนในทุกจุด เพือ่ ให้รถทีส่ ญ
ั จรผ่านจุดทางลอดทราบถึงข้อจ�ำกัดความสูงของ
ทางลอด ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้รถที่มีความสูงเกินกว่าระดับความสูงของทางลอดเข้าไปใช้ทางลอดหรือป้องกัน
การชนโครงสร้างของทางลอดเกิดความเสียหายและก่อให้เกิดปัญหาการจราจรในพื้นที่

กรมทางหลวง รายงานว่า การใช้ทางลอด (Underpass) ในเส้นทางที่มีทางลอดอยู่ในสายทางที่มีความรับผิดชอบ

ของกรมทางหลวง ได้ก�ำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ด�ำเนินการติดตั้งป้ายบอกระดับความสูงของทางลอด เพื่อให้
ทราบถึงข้อจ�ำกัดความสูงของทางลอดอยู่แล้ว ส่วนจุดที่ยังไม่มีการติดตั้งกรมทางหลวงได้เร่งรัดด�ำเนินการเพื่อ
ป้องกันความเสียหายของโครงสร้างของทางลอด และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�ำนักบ�ำรุงทางพิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๑๔. การตัดแต่งกิ่งไม้ริมสายทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนนี้อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ท�ำให้ต้นไม้ตามสายทางอาจโค่นล้ม
จากแรงลมพายุได้ โดยเฉพาะในสายทางที่มีต้นไม้บริเวณริมสายทางจ�ำนวนมาก อาทิ ทางหลวงหมายเลข ๑ ช่วง
นครสวรรค์ - ก�ำแพงเพชร หรือเส้นทางอืน่ ๆ จึงขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ด�ำเนินการตัดแต่งกิง่ ไม้
ริมสายทางให้มคี วามเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดความสวยงาม เพือ่ ทัศนียภาพทีด่ แี ละลดความเสีย่ งทีก่ งิ่ ก้านของต้นไม้
จะหลุดหล่นลงบนถนน ก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุแก่ผู้สัญจรเส้นทางดังกล่าวได้ รวมทั้งขอให้กรมทางหลวง
พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพือ่ ติดตัง้ การ์ดเรลตลอดแนวเส้นทางบนทางหลวงหมายเลข ๑ ช่วง กม.๓๘๖+๐๐๐ กม.๔๙๒+๐๐๐ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุรถตกถนนชนต้นไม้และยังสามารถช่วยป้องกันหรือ
ลดผลกระทบจากต้นไม้ที่โค่นล้มลงบนสายทางจากกรณีลมพัดแรงด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า แขวงทางหลวงพิจิตรได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อที่จะด�ำเนินการในปี ๒๕๖๒ จ�ำนวน
๕ จุด คือ

๑) ช่วง กม.๔๓๘+๔๑๖ - กม.๔๔๒+๑๒๐
๒) ช่วง กม.๔๖๒+๘๐๐ - กม.๔๖๓+๙๒๐
๓) ช่วง กม.๔๖๔+๗๙๖ - กม.๔๖๖+๑๖๖
๔) ช่วง กม.๔๘๖+๗๓๒ - กม.๔๘๗+๘๗๗
๕) ช่วง กม.๔๔๔+๖๕๐ - กม.๔๔๘+๒๐๕
ซึ่งจุดที่เหลืออยู่ในระหว่างขอจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๓ ต่อไป
ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้ก�ำชับและสั่งการในการประชุมผู้บริหารให้แขวงทางหลวงชนบทและหมวดบ�ำรุง

ทางหลวงชนบทเฝ้าระวังและด�ำเนินการทันที โดยมีอาสาสมัครกรมทางหลวงชนบท ในพืน้ ทีป่ ระสานข้อมูลข่าวสาร
ช่วยด�ำเนินการ และได้มอบหมายให้ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี) ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒
(สระบุรี) และส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๘ (นครสวรรค์) พิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๑๕. การลักลอบโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการ
ในกรณีที่มีการลักลอบโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท เช่น สายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ป้ายจราจร ฯลฯ อาทิ แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง ได้รายงาน
ปัญหาอุปสรรคในเรื่องการถูกลักขโมยสายไฟฟ้า ในสายทางกรมทางหลวงชนบท จ�ำนวน ๓ สายทาง ได้แก่ อท.๔๐๐๔
อท.๔๐๐๖ และ อท.๔๐๐๙ รวม ๑,๑๗๐ เมตร มูลค่าความเสียหาย ๓๘๑,๐๐๐ บาท เป็นต้น ขอให้กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบทหามาตรการแก้ไขและป้องกันปัญหาในเบื้องต้น พร้อมทั้งประสานแจ้งทางจังหวัดและ
กรมทางหลวงชนบทส่วนกลางให้ทราบ พร้อมทัง้ ประสานต�ำรวจในการช่วยสอดส่องดูแล เนือ่ งจากตามนโยบายของ
กระทรวงคมนาคมถนนต้ อ งมี แ สงสว่ า งตลอดสายทาง โดยอาจพิ จ ารณาด� ำ เนิ น การติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น
ความเสี่ยง เช่น ติดตั้ง Spotlight หรือกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงของสายทางนั้น ๆ ด้วย นอกจากนี้ ขอให้
กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ประชาสัมพันธ์ชี้แจงถึงกรณีที่เกิดขึ้นให้ประชาชนทราบถึงข้อเท็จจริง เพื่อให้
ชาวบ้านในพื้นที่ตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากภาคประชาชน เช่น อาสาสมัคร
ทางหลวงชนบทช่วยกันสอดส่องดูแลความเรียบร้อยในสายทางเพิ่มมากขึ้น

กรมทางหลวง รายงานว่า ในการลักลอบโจรกรรมทรัพย์สนิ ของทางราชการในเขตพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบนัน้ ได้มอบหมาย
ให้หน่วยงานในพื้นที่ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ในจังหวัดให้ช่วยสอดส่องดูแลเพื่อป้องกันการโจรกรรม
ที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินต่าง ๆ บนทางหลวงต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้สำ� นักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี) ส�ำนักงานทางหลวงชนบท
ที่ ๒ (สระบุรี) และส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๘ (นครสวรรค์) พิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๑๖. การพัฒนาระบบการขนส่งผูโ้ ดยสารและการเตรียมความพร้อมการเชือ่ มต่อระบบขนส่ง
สาธารณะกับสถานีรถไฟความเร็วสูง
จากการรายงานของส�ำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทราบว่าแผนงาน/โครงการที่มีปัญหา
อุปสรรคในพื้นที่ ได้แก่ โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องมาจากการไม่ได้รับ
งบประมาณปี ๒๕๖๒ จากส�ำนักงบประมาณ ท�ำให้แผนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดต้องหยุดชะงักลง
จึงขอให้กรมการขนส่งทางบก และส�ำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประสานแนวทางการด�ำเนินการกับ
จังหวัดในเรือ่ งการพัฒนาระบบการขนส่งผูโ้ ดยสารทัง้ ภายในเมืองและการเตรียมความพร้อมเรือ่ งแนวทางการเชือ่ มต่อ
ระบบขนส่งสาธารณะกับสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยา ให้สามารถรองรับการให้บริการขนส่งผูโ้ ดยสารโดยสะดวกด้วย

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า กรมการขนส่งทางบก (ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ได้มีการ
ด�ำเนินการ ดังนี้
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๑) จัดเตรียมข้อมูลเส้นทางและโครงข่ายเชื่อมโยงถนนที่ใช้ส�ำหรับการเข้า - ออก สถานีรถไฟความเร็วสูงให้มี
ความสะดวกในการเดินทางอย่างเพียงพอ
๒) จัดเตรียมข้อมูลแนวเส้นทางในการให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ประกอบด้วยรถโดยสาร
ประจ�ำทางหมวด ๑ จ�ำนวน ๕ เส้นทาง รถโดยสารประจ�ำทางหมวด ๔ จ�ำนวน ๒๓ เส้นทาง ให้เชื่อมโยง
กับสถานีรถไฟความเร็วสูงรวมถึงแผนการปรับปรุงหรือก�ำหนดเส้นทางเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับความต้องการ
ในการเดินทางของประชาชน

๑๗. โครงการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในระบบการคมนาคมและการขนส่ง
โครงการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในระบบการคมนาคมและการขนส่งในพื้นที่เขตตรวจ
ราชการที่ ๑, ๒ และ ๑๘ ขอให้สำ� นักงานขนส่งจังหวัดทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ทีด่ งั กล่าวให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งการควบคุม ก�ำกับ
ดูแล และการตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะให้อุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ เช่น สภาพยาง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
สัญญาณไฟ ฯลฯ มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน โดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถปฏิบัติงานตรวจก�ำกับอย่างเคร่งครัด
และเป็นไปตามรอบเวลาในการเข้ารับการตรวจสภาพรถตามที่ก�ำหนดไว้อย่างสม�่ำเสมอด้วย เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดในพื้นที่ ได้แก่ ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดอยุธยา ปทุมธานี

สระบุรี นนทบุรี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พิจิตร ก�ำแพงเพชร อุทัยธานี และนครสวรรค์ ได้ด�ำเนินการ
ตามข้อสั่งการและเสนอแนะในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น
๑) ด้านการตรวจสภาพรถ ได้กำ� ชับและสัง่ การให้ฝา่ ยตรวจสภาพรถเข้มงวดกวดขันการตรวจสภาพรถโดยเฉพาะ
รถโดยสารสาธารณะทุกคันก่อนช�ำระภาษีประจ�ำปี จะต้องน�ำรถเข้ารับการตรวจสภาพด้วยเครื่องมือตรวจ
สภาพรถอิเล็กทรอนิกส์ภายในโรงงานตรวจสภาพรถเท่านัน้ และทุกคันทีผ่ า่ นการตรวจสภาพจะต้องมีอปุ กรณ์
และส่วนควบทีค่ รบถ้วนถูกต้องตามที่นายทะเบียนก�ำหนด
๒) ด้านการติดตามและลงโทษผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยการใช้ศูนย์บริหารจัดการเดินรถ GPS
ตรวจสอบ และติดตามรถโดยสารสาธารณะที่ครบรอบให้น�ำรถเข้ารับการตรวจสภาพ ครั้งที่ ๒ (กลางปี)
แต่ไม่น�ำมาเข้ารับการตรวจสภาพภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดว่ามีการน�ำมาใช้งานบนท้องถนนอยู่หรือไม่
หากพบว่ามีการน�ำมาใช้งานจะด�ำเนินการส่งเจ้าหน้าทีต่ รวจการออกปฏิบตั กิ ารติดตามผูป้ ระกอบการขนส่ง
มาลงโทษในสถานหนักทันที
๓) มาตรการด้านการควบคุม และก�ำกับดูแลด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจการออกปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจ
ความพร้อมของตัวรถและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ บริเวณถนนสายหลักและสายรองภายในจังหวัด
ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงการใช้กล้องตรวจจับความเร็ว Speed Camera
ควบคุมการใช้ความเร็วและการแก้ไขต่อเติมอุปกรณ์สว่ นควบไม่ถกู ต้องตามทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวงอีกมาตรการ
หนึง่ ด้วย นอกจากนี้ ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีได้จัดท�ำโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนนให้กบั กลุม่ บุคคลต่าง ๆ ได้แก่ เด็กนักเรียน บุคคลในชุมชน ผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์สาธารณะ
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๑๘. การเร่งรัดด�ำเนินการจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิจิตรแห่งใหม่
เนือ่ งด้วยผูป้ ระกอบการไม่ประสงค์จะต่ออายุสญ
ั ญาใบอนุญาตจัดตัง้ และด�ำเนินการสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
จังหวัดพิจิตร ท�ำให้การด�ำเนินการของสถานี สิ้นสุดลงในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ส�ำนักงานขนส่ง
จังหวัดพิจิตรได้มีแผนรองรับโดยจัดจุดจอดรถโดยสารชั่วคราวไว้ให้บริการประชาชน ในพื้นที่ด้านหน้าอาคารบริเวณ
ทางเข้าสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนั้น ขอให้กรมการขนส่ง
ทางบกเร่งรัดด�ำเนินการในขั้นตอนการประกาศยกเลิกและประกาศรับค�ำขอจัดตั้งสถานีแห่งใหม่เพื่อหาผู้ประกอบ
การรายใหม่โดยเร็ว ในระยะนี้เนื่องจากจุดจอดรถโดยสารแห่งนี้เป็นจุดให้บริการชั่วคราว ระบบสาธารณูปโภคและ
พืน้ ทีใ่ ห้บริการอาจไม่เอือ้ อ�ำนวยเท่าทีค่ วรขอให้ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดพิจติ รอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผูใ้ ช้
บริการให้ได้รับคุณภาพการให้บริการที่ดีตามมาตรฐานอย่างเหมาะสมด้วย

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�ำนักการขนส่งผู้โดยสารมีการด�ำเนินการ ดังนี้

๑) มีหนังสือเรื่องการยกเลิกสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิจิตร เพื่อน�ำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ลงนามประกาศกระทรวงคมนาคมเรียบร้อยแล้ว
๒) ได้ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เปิดรับมอบที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดพิจิตรแห่งใหม่แทนแห่งเดิม และประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เชิญชวนให้ผู้ประสงค์จะลงทุน
ก่อสร้างเพื่อจัดตั้งและด�ำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิจิตรแห่งใหม่แทนแห่งเดิม โดยยื่นค�ำขอรับ
ใบอนุญาตให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกลงนามประกาศทัง้ สองฉบับ ซึง่ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้ลงนาม
ประกาศทัง้ สองฉบับเมือ่ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พร้อมทัง้ ได้มหี นังสือขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศ
กรมการขนส่งทางบกดังกล่าว เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้วย ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร
ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรในการขอใช้พื้นที่และอาคารบางส่วน
ของสนามกีฬาจังหวัดพิจิตรและได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจ�ำทางรวมทั้ง
รถร่วมให้ตั้งจุดจ�ำหน่ายตั๋วและน�ำรถโดยสารประจ�ำทางเข้าใช้จุดจอดรถโดยสารประจ�ำทาง (ชั่วคราว)
จังหวัดพิจติ ร โดยจะเริม่ ตัง้ แต่วนั ศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการจัดให้ม/ี จัดตัง้ สถานี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิจิตรแห่งใหม่แล้วเสร็จ

๑๙. การก�ำหนดจุดจอดตรวจรถโดยสาร (Check Point)
ปัจจุบันสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิจิตรไม่มีการด�ำเนินการเนื่องจากผู้ประกอบการไม่ประสงค์ที่จะ
ต่อสัญญา ท�ำให้รถโดยสารไม่มีจุดจอด (Check Point) เพื่อตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัย ทั้งสภาพรถ และ
ความพร้อมของพนักงานขับรถ ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี (ปลวกสูง) พบว่ามีระยะทาง
ห่างจากอ�ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เพียง ๒๕ กิโลเมตร ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ นครสวรรค์ - พิษณุโลก
จึงเห็นควรให้กรมการขนส่งทางบกด�ำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขให้รถโดยสารที่มีเส้นทางผ่านสถานีและก�ำหนด
รถโดยสารทีย่ งั ไม่มเี งือ่ นไขน�ำรถเข้าใช้สถานี เข้ามาใช้สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารวชิรบารมี (ปลวกสูง) เป็นจุดจอดตรวจ
รถโดยสาร (Check Point) และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้รถโดยสารจอดรับผู้โดยสารกลางทางให้มีการรับส่ง
ผู้โดยสารภายในสถานีเท่านั้น

กรมการขนส่งทางบก รายงานผลการด�ำเนินการ ดังนี้

๑) ได้ดำ� เนินการประสานกับผูป้ ระกอบการทีม่ เี ส้นทางผ่านสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารวชิรบารมี ให้ยนื่ ค�ำขอเพือ่ ก�ำหนด
ปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถให้มีจุดจอดที่สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี (ปลวกสูง) เรียบร้อยแล้ว
กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
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๒) ได้อนุญาตให้บริษัท โสภณทาวเวอร์เฮาส์ จ�ำกัด จัดตั้งและด�ำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารอ�ำเภอวชิรบารมี
จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๐
๓) ปัจจุบันมีรถโดยสารประจ�ำทางที่ก�ำหนดเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งให้สถานีขนส่งผู้โดยสาร
อ�ำเภอวชิรบารมีเป็นจุดจอด จ�ำนวน ๖ เส้นทาง เป็นเส้นทางหมวด ๒ จ�ำนวน ๔ เส้นทาง และหมวด ๓
จ�ำนวน ๒ เส้นทาง ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการเดินทางของประชาชน ส�ำนักงานขนส่งจังหวัด
พิจิตรจึงได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ขอให้ส�ำนักการขนส่งผู้โดยสารพิจารณาก�ำหนดให้
รถโดยสารประจ�ำทางเส้นทางหมวด ๒ และหมวด ๓ ที่มีเส้นทางเดินรถผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารอ�ำเภอ
วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ให้น�ำรถเข้าใช้สถานีนอกเหนือจากการขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งให้น�ำ
รถเข้าใช้สถานี เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒๐. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยา
จากการรายงานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยา อ�ำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท สถานะ
ณ มิถุนายน ๒๕๖๑ พบว่ามีแผนงานร้อยละ ๗๒.๙๔ ผลงานร้อยละ ๖๖.๙๕ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๕.๙๙ ซึ่งในอีก
๓ เดือนข้างหน้าจะเป็นช่วงฤดูน�้ำหลาก หากการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ทราบว่าอาจท�ำให้การด�ำเนินการก่อสร้าง
ต้องหยุดชะงักลง จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทเร่งรัดการด�ำเนินการในส่วนงานก่อสร้างทีอ่ ยูใ่ นพืน้ น�ำ้ ให้แล้วเสร็จทัน
ฤดูน�้ำหลาก ซึ่งจะเป็นอุปสรรคส�ำคัญที่ท�ำให้งานล่าช้าล่วงเลยไปถึงปีถัดไปได้

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยา อ�ำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

เดิมมีก�ำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ แต่ติดขัดปัญหาการอนุญาตปลูกสร้างสิ่งก่อสร้าง
ล่วงล�้ำล�ำน�้ำ เป็นเหตุให้ต้องขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน และได้มอบหมายให้ส�ำนักก่อสร้างสะพาน เร่งรัด
ด�ำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไปแล้ว

๒๑. โครงการก่อสร้างทางเข้าวัดม่วง
โครงการตามแผนงานโครงงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายใน
ประเทศที่ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมรับผิดชอบในการตรวจพื้นที่จังหวัด
อ่างทอง ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางเข้าวัดม่วง ต�ำบลหัวตะพาน อ�ำเภอวิเศษชัยชาญ ระยะทาง ๑.๐๓๐ กิโลเมตร
งบประมาณ ๔๘ ล้านบาท มีผลงานประมาณร้อยละ ๔๘.๐ จากแผนงานร้อยละ ๕๗.๐ ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๙.๐
จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทเร่งรัดให้มีผลการก่อสร้างเป็นไปตามแผนและแล้วเสร็จภายในอายุสัญญาด้วย (วันที่
สิ้นสุดสัญญา ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑)

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างทางเข้าวัดม่วง ต�ำบลหัวตะพาน

อ�ำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มีผลงานร้อยละ ๕๙.๕๒ เทียบกับแผนงานร้อยละ ๖๘.๓๙ มีความล่าช้า
ร้อยละ ๘.๘๗ เนือ่ งจากติดขัดปัญหาการก่อสร้างก�ำแพงกันดิน และได้มอบหมายให้แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
เร่งรัดการด�ำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานต่อไปแล้ว

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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๒๒. โครงการก่อสร้างทาง สาย ค. ผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ (บริเวณถนนมหาเทพ)
โครงการก่อสร้างทาง สาย ค. ผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ (บริเวณถนนมหาเทพ) จังหวัดนครสวรรค์ ระยะ
ทาง ๑.๘๕๕ กิโลเมตร เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ กับถนนกงไกรลาศ สถานะโครงการ
ปัจจุบันมีแผนงานร้อยละ ๘๓.๙๓ ผลงานร้อยละ ๑๘.๙๘๙ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๖๔.๙๗๑ เนื่องจากติดปัญหา
พระราชกฤษฎีกาเวนคืนทีด่ นิ หมดอายุ ท�ำให้ไม่สามารถเวนคืนทีด่ นิ ในส่วนทีเ่ หลือเพือ่ ก่อสร้างต่อไปได้ปจั จุบนั อยูร่ ะหว่าง
การน�ำพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินขึ้นทูลเกล้าฯ ให้มีผลบังคับใช้ ในเรื่องนี้ ขอให้กรมทางหลวงติดตามความคืบหน้า
เรื่องการต่ออายุพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน และให้มีการวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อเร่งรัดการด�ำเนินงาน
หลังจากมีการประกาศบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้การเวนคืนและการก่อสร้าง
โครงการเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้ด�ำเนินการเรื่องการขอต่ออายุพระราชกฤษฎีกาแล้ว โดยส�ำนักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีได้น�ำร่างพระราชกฤษฎีกาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๑ และได้มอบหมายให้
ส�ำนักกฎหมายติดตามการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน และมอบหมายให้ส�ำนักก่อสร้างทางวางแผนเร่งรัด
การก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไปแล้ว

๒๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำบึงสีไฟ
ความก้าวหน้าโครงการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูแหล่งน�ำ้ บึงสีไฟ จังหวัดพิจติ ร Phase ๑ และ Phase ๒ ซึ่งกรมเจ้าท่า
โดยศูนย์พฒ
ั นาและบ�ำรุงรักษาทางน�ำ้ ที่ ๒ (นครสวรรค์) ได้ดำ� เนินการขุดลอก แต่เนือ่ งจากน�ำ้ ในบึงมีปริมาณมาก จ�ำเป็น
ต้องจัดสรรพืน้ ทีข่ องบึงสีไฟออกเป็นหลาย ๆ ส่วนประกอบกับต้องใช้เทคนิคการถมคันดินเป็นเขือ่ นกัน้ น�ำ้ และสูบน�ำ้ ออก
ก่อนด�ำเนินการขุดลอกในแต่ละส่วน ปัจจุบันพบว่ามีผลการด�ำเนินงานค่อนข้างล่าช้ากว่าแผนอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม
ขอให้กรมเจ้าท่าเร่งรัดการด�ำเนินการขุดลอกบึงสีไฟให้แล้วเสร็จภายในอายุสัญญา (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
พร้อมทัง้ ให้พจิ ารณาหาแนวทางการบริหารจัดการดินจากการขุดลอกให้เหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบทีก่ ำ� หนด
รวมทั้งหลังการขุดลอกให้มีการจัดท�ำแผนการบ�ำรุงรักษาและพัฒนาบึงสีไฟให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัด
และกรมทางหลวงชนบทได้มีโครงการก่อสร้างทางจักรยานรอบบึงสีไฟ แต่ติดปัญหาพื้นที่ด�ำเนินการบางส่วนที่ยัง
อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการโครงการขุดลอกของกรมเจ้าท่า จึงขอให้กรมเจ้าท่าและกรมทางหลวงชนบทโดยแขวงทางหลวง
ชนบทพิจติ รปรึกษาหารือร่วมกันอย่างใกล้ชดิ เพือ่ วางแผนขัน้ ตอนการด�ำเนินงานให้มคี วามสอดคล้องกันตามล�ำดับ
เพื่อให้กรมทางหลวงชนบทสามารถด�ำเนินการโครงการก่อสร้างได้ตามแผนที่วางไว้ด้วย

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๘ (นครสวรรค์) พิจารณาด�ำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๑.๓ พื้นที่เขตจังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสระบุรี มีดังนี้
๑. การบ�ำรุงดูแลรักษาสถานีบริการต�ำรวจทางหลวงบริเวณทางหลวงหมายเลข ๑๑๗
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ต�ำรวจทางหลวงได้ขอความอนุเคราะห์รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมในเรือ่ ง
ขอรับการสนับสนุนการก่อสร้างสถานีบริการต�ำรวจทางหลวงบนทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมจึงได้สงั่ การให้แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๑ ด�ำเนินการเรือ่ งการออกแบบ และประมาณการงบประมาณในการ
กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
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ก่อสร้าง ซึง่ ปัจจุบนั ได้ดำ� เนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยจะมีแผนการก่อสร้างสถานีบริการต�ำรวจทางหลวงบริเวณทางหลวง
หมายเลข ๑๑๗ ตอน นครสวรรค์ - คลองพลัง ด้านใต้ กม.ที่ ๒๓+๗๗๓ งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างประมาณ
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในเรือ่ งนี้ ขอให้กรมทางหลวงตรวจสอบและท�ำความตกลงกับต�ำรวจทางหลวงให้มีความชัดเจน
ว่าหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ สถานีบริการต�ำรวจทางหลวงรวมถึงความรับผิดชอบในการบ�ำรุงดูแลรักษาสถานี
ดังกล่าวนั้นจะเป็นของหน่วยงานใดต่อไปในอนาคต

กรมทางหลวง รายงานว่า โดยแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๑ ส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ (ลพบุร)ี ได้ตรวจสอบแล้ว

ขอรายงานว่าโครงการก่ อ สร้ า งสถานี บ ริ ก ารต� ำ รวจทางหลวงดั ง กล่ า ว อยู่ บ นทางหลวงหมายเลข ๑๑๗
ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ที่ กม.๒๓+๗๗๓ ด้านซ้ายทาง ได้ด�ำเนินการออกแบบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมี
การปรับรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานมากขึ้นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายแล้ว
และอยู่ระหว่างประมาณราคาและจัดท�ำแผนรายประมาณการเพื่อขอรับงบประมาณเพิม่ เติมประจ�ำปี ๒๕๖๒
หลังจากด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๑ จะส่งมอบอาคารสถานีบริการต�ำรวจ
ทางหลวงดังกล่าวให้กับต�ำรวจทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบการบ�ำรุงดูแลรักษาต่อไป

๒. โครงการงานป้องกัน แก้ไขปัญหา การฟืน้ ฟูเยียวยา เนือ่ งจากปัญหาอุทกภัยหรือภัยพิบตั ิ
โครงการงานป้องกัน แก้ไขปัญหา การฟื้นฟูเยียวยา เนื่องจากปัญหาอุทกภัยหรือภัยพิบัติต่าง ๆ จากการ
รายงานทราบว่า แขวงทางหลวงในความรับผิดชอบของส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ (ลพบุรี) มีเพียง ๒ แขวงเท่านั้น
ทีไ่ ด้รบั งบประมาณตามโครงการดังกล่าว ได้แก่ แขวงทางหลวงลพบุรที ี่ ๒ (ล�ำนารายณ์) ได้รบั งบประมาณในการปรับปรุง
ถนน จ�ำนวน ๕ งาน ด�ำเนินการแล้วเสร็จ จ�ำนวน ๓ งาน อยู่ระหว่างด�ำเนินการ จ�ำนวน ๒ งาน และแขวงทางหลวง
นครสวรรค์ ๒ (ตากฟ้า) ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงถนน จ�ำนวน ๑๐ งาน ด�ำเนินการแล้วเสร็จ จ�ำนวน ๘ งาน
อยู่ระหว่างด�ำเนินการ จ�ำนวน ๒ งาน ในเรื่องนี้ ขอให้แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๒ (ล�ำนารายณ์) และแขวงทางหลวง
นครสวรรค์ที่ ๒ (ตากฟ้า) เร่งรัดด�ำเนินงานการปรับปรุงถนนในความรับผิดชอบให้แล้วเสร็จตามแผนและกรอบเวลา
ที่ก�ำหนดไว้ เพื่อให้การเดินทางสัญจรของประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวกและปลอดภัย และในส่วนของ
แขวงทางหลวงอื่น ๆ ในความรับผิดชอบของส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ นั้น หากมีความจ�ำเป็นต้องใช้งบประมาณ
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ประสานกรมทางหลวงส่วนกลางเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนินการ
ปรับปรุงสายทางต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ในพื้นที่รับผิดชอบของส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ (ลพบุรี) ได้รับงบประมาณ โครงการฟื้นฟู

โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ จ�ำนวน
๒ หน่วยงาน เนือ่ งจากได้รบั ผลกระทบจากพายุดเี ปรสชัน่ ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
๑) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๒ จ�ำนวน ๑๐ โครงการ วงเงิน ๑๕๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท แล้วเสร็จจ�ำนวน
๘ โครงการ ส่วนที่เหลือ ๒ โครงการ ได้มีหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างให้เข้าด�ำเนินการแล้ว ดังนี้
- ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน เกยไชย - ศรีมงคล ตอน ๑ ที่ กม.๕๕+๘๐๐ - กม.๕๙+๐๐๐ วงเงิน
๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาด�ำเนินการ ๙๐ วัน สิ้นสุดสัญญา เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งเกิน
อายุสัญญาแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
- ทางหลวงหมายเลข ๓๐๐๔ ตอน ไดตาล - วังพิกลุ ที่ กม.๘๒+๐๐๐ - กม.๘๓+๗๐๐ วงเงิน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ระยะเวลาด�ำเนินการ ๙๐ วัน สิ้นสุดสัญญา เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งเกินอายุสัญญาแล้ว
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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๒) แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๒ จ�ำนวน ๕ โครงการ วงเงิน ๑๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แล้วเสร็จจ�ำนวน ๔ โครงการ
ส่วนที่เหลือ ๑ โครงการ คือ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๗ ตอน จงโก - ล�ำสมพุง ที่ กม.๑+๑๗๕ - กม.๔+๑๐๐
วงเงิน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาด�ำเนินการ ๒๑๐ วัน สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑
คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา

๓. โครงการเพื่อบูรณะทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน เกยไชย - ศรีมงคล
จากการรายงานสภาพปัญหาสายทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๒ (ตากฟ้า) บริเวณ
ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน เกยไชย - ศรีมงคล พบว่าชัน้ ทางในสายทางดังกล่าวมีความเสียหายค่อนข้างมากเนือ่ งจาก
มีรถบรรทุกหนักใช้เป็นเส้นทางประจ�ำในการสัญจรไปมาโดยเฉพาะรถบรรทุกอ้อย ในเรื่องนี้ ขอให้แขวงทางหลวง
นครสวรรค์ที่ ๒ (ตากฟ้า) เสนอโครงการเพื่อบูรณะสายทางดังกล่าวตลอดทั้งสาย โดยพิจารณาน�ำเสนอแนวทาง
การบูรณะซ่อมแซมถนนที่เหมาะสมในการรองรับรถบรรทุกหนักที่สัญจรในสายทางดังกล่าว รวมถึงการน�ำเสนอ
เหตุผลความจ�ำเป็นในการขอสนับสนุนงบประมาณโครงการขนาดใหญ่เพือ่ ด�ำเนินการบูรณะสายทางทัง้ สายในคราวเดียว

กรมทางหลวง รายงานว่า ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน เกยไชย - ศรีมงคล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้าง

ขยายทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน นครสวรรค์ - ชัยภูมิ (โครงข่ายที่ ๖ นครสวรรค์ - ชัยภูมิ - อ�ำเภอบ้านไผ่ มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - ยโสธร - อุบลราชธานี - ช่องเม็ก) ของแผนการก่อสร้างทางสายหลักเป็น ๔ ช่องจราจร
(ระยะที่ ๒) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๓๘ และได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อด�ำเนินการเป็นช่วง ๆ อย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับช่วงดังกล่าว กรมทางหลวงขอรับไว้พิจารณาเพื่อเสนอขอรับ
จัดสรรงบประมาณ ๒๕๖๓ ต่อไป

๑.๔ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๓ มีดังนี้
๑. การจัดท�ำแผนในการดูแลทางหลวงหมายเลข ๓๕๙
ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ เป็นสายทางทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของทัง้ แขวงทางหลวงสระแก้ว และแขวงทางหลวง
ปราจีนบุรี จากการสัญจรผ่านเส้นทางพบว่ามีหญ้าและวัชพืชค่อนข้างยาวและหนาแน่นจนบดบังป้ายจราจรริมขอบทาง
จึงขอให้แขวงทางหลวงสระแก้ว และแขวงทางหลวงปราจีนบุรี เร่งด�ำเนินการตัดหญ้าและก�ำจัดวัชพืชต่าง ๆ บริเวณ
สองข้างทางในทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ และจัดท�ำแผนในการดูแลตามรอบเวลาที่เหมาะสมมากขึ้น เพื่อลด
ความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้เร่งด�ำเนินการตัดหญ้าและก�ำจัดวัชพืชบริเวณ ๒ ข้างทาง พร้อมทัง้ ได้ตดั แต่งต้นไม้บริเวณ
๒ ข้างทาง เพื่อก่อให้เกิดทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดี นอกจากนี้ยังได้ด�ำเนินการปรับแผนงาน ตัดหญ้าและตัดแต่ง
กิ่งใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน

กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

24

๒. แผนในการพัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๙
จากการรายงานทราบว่าแขวงทางหลวงปราจีนบุรีมีแ ผนในการพัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๙
ช่วง ปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ โดยปรับปรุงขยายสายทางดังกล่าวเป็น ๔ ช่องจราจร มีจุดเริ่มต้นบริเวณ กม.๓+๒๐๐
(โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร) - กม.๑๙+๕๘๕ (ตลาดท่าประชุม) ระยะทางรวม ๑๖.๖๕๘ กิโลเมตร งบประมาณ
๖๒๐ ล้านบาท เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยแขวงทางหลวงปราจีนบุรีมีแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาโดยวิธีการก่อสร้างจุดกลับรถแบบเกือกม้า บริเวณ กม.๑๗๘+๙๖๐ หน้าทางเข้านิคมอุตสาหกรรม ๓๐๔
งบประมาณ ๗๐ - ๘๐ ล้านบาท ในเรื่องนี้ ขอให้กรมทางหลวงให้ความส�ำคัญและพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา
การจราจรและลดอุบัติเหตุในสายทางดังกล่าวให้มีความเหมาะสม และสนับสนุนงบประมาณมาด�ำเนินการเพื่อให้
เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่นิยมใช้
เส้นทางนี้ด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า นอกจากการขยายช่องจราจรทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๙ และก่อสร้างสะพานกลับรถ

ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ยังได้ด�ำเนินการติดตั้งป้ายจราจรในบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ
บ่อย ๆ เพื่อเป็นการป้องกันและช่วยแก้ไขปัญหาจราจร และลดอุบัติเหตุในสายทางดังกล่าวด้วย

๓. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๔
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๔ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔ (บางนา - ตราด) - บรรจบ
ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) กม.๑๖+๔๕๐.๐๐ - กม.๑๙+๕๐๐.๐๒ ทราบว่ามีแผนงานโครงการร้อยละ ๖.๕๖
ผลงานร้อยละ ๐.๖๗ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๕.๘๙ (สถานะ ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑) เนื่องจากประสบปัญหาด้านการ
รือ้ ย้ายสาธารณูปโภค ในพืน้ ทีก่ อ่ สร้าง เช่น สายโทรศัพท์ เป็นต้น ดังนัน้ ขอให้ กรมทางหลวงพิจารณาเร่งรัดประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาด�ำเนินการรื้อย้ายโดยเร็วเพื่อให้ผลการด�ำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๔ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔ (บางนา ตราด) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานงานสาธารณูปโภคในการรื้อย้าย

๔. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓
ในระหว่างการด�ำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ บางปู - อ�ำเภอบางปะกง ตอน ๑ - ๕
ระหว่าง กม.๔๗+๔๕๐ - กม.๗๖+๐๒๒ อาจท�ำให้เกิดการจราจรติดขัดไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป
ดังนัน้ ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาวางแผนการบริหารจัดการด้านการจราจรในสายทางช่วงทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ มุง่ ให้เกิดความสะดวก คล่องตัว และปลอดภัย ในการเดินทางของประชาชนผูใ้ ช้เส้นทาง
ทั้งนี้ทราบว่าในส่วนการด�ำเนินการก่อสร้างโครงการตอน ๑ - ๓ ยังติดขัดปัญหาในเรื่องสิ่งปลูกสร้างและบ้านเรือน
ของประชาชนที่อยู่ในเขตแนวการก่อสร้าง กรมทางหลวงจึงควรพิจารณาหาแนวทางการประสานงานเพื่อเร่งรัด
การรือ้ ย้ายสิง่ ปลูกสร้างและแก้ไขปัญหาให้โครงการสามารถด�ำเนินการต่อไปได้อย่างเหมาะสม และก่อสร้างแล้วเสร็จ
ภายในอายุสัญญาด้วย
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กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ บางปู - อ�ำเภอบางปะกง มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
ตอนที่ ๑ ผลงานร้อยละ ๑.๑๐ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๖.๐๖
ตอนที่ ๒ ผลงานร้อยละ ๒.๔๐ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๖.๑๕
ตอนที่ ๓ ผลงานร้อยละ ๐.๕๐ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๔.๗๙
ตอนที่ ๔ ผลงานร้อยละ ๑.๑๒ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๔.๑๙
ตอนที่ ๕ ผลงานร้อยละ ๐.๓๙ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๔.๐๐ (สถานะเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑)
ปัจจุบันโครงการตอนที่ ๑ - ๓ อยู่ระหว่างประสานงานสาธารณูปโภคในการรื้อย้าย

๕. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๐๔
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ สาย มีนบุรี - ฉะเชิงเทรา เป็นการพัฒนาสายทางที่สามารถ
เชื่อมต่อจากท่าเรือแหลมฉบังไปยังจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นประตูส�ำคัญสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันพบว่า
ในเส้นทางนีม้ ปี ริมาณการจราจรค่อนข้างหนาแน่น จึงขอให้แขวงทางหลวงฉะเชิงเทราให้ความส�ำคัญในการพิจารณา
หาแนวทางในการบริหารจัดการจราจรในเส้นทางดังกล่าว โดยเฉพาะในช่วงที่มีการด�ำเนินการก่อสร้างอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด บริหารสภาพการจราจรให้มีความคล่องตัวและปลอดภัยมากขึ้น
ส่งผลให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกลดระยะเวลาในการเดินทาง

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ มีนบุรี - ฉะเชิงเทรา ได้ดำ� เนินการก�ำชับ
ผู้ว่าจ้างในการติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณไฟวับวาบ/แสงสว่าง พร้อมทั้งทางเบี่ยงจราจร บริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้
เป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมดูแลบ�ำรุงรักษาให้มคี วามสมบูรณ์ เพือ่ ความปลอดภัยของผูส้ ญ
ั จรบนเส้นทางดังกล่าว
อย่างเคร่งครัด

๖. โครงการก่อสร้างทางจักรยานทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๙
ตามที่แขวงทางหลวงนครนายกมีแผนงาน/กิจกรรมที่จะก่อสร้างทางจักรยานทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๙
ตอน นครนายก - น�้ำตกนางรอง ระหว่าง กม.๒+๐๐๐ - กม.๑๗+๔๐๐ ซึ่งอยู่ระหว่างด�ำเนินการส�ำรวจออกแบบและ
มีแผนที่จะเสนอของบประมาณมาด�ำเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในส่วนของกระทรวงคมนาคม ขอให้กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงนครนายก
พิจารณาออกแบบเส้นทางจักรยานโดยมีการจัดช่องจราจรหรือแบ่งแยกคันทางส�ำหรับช่องทางจักรยานไว้โดยเฉพาะ
ออกจากช่องจราจรในเส้นทางหลักของรถยนต์ อย่างไรก็ตาม ขอให้พิจารณาด�ำเนินการตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางร่วมกัน นอกจากนี้ ขอให้กรมทางหลวงประสาน
กั บ จั ง หวั ด องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น ต�ำรวจ ร่วมกันประชาสัมพันธ์ ก�ำกับดูแลไม่ให้มีการจอดรถยนต์
ริมเส้นทางหลวง โดยเฉพาะในเส้นทางที่มีแหล่งท่องเที่ยวหรือร้านค้าริมทาง และเส้นทางที่มีการจัดให้มีช่องทาง
จักรยานตามแนวริมทางด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้มีการก่อสร้างทางจักรยานบริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๙ ตอน นครนายก - น�้ำตก

นางรอง ที่ กม.๒+๐๐๐ - กม.๑๗+๔๐๐ ด้านขวาทางด�ำเนินการแล้วเสร็จ และด้านซ้ายทางอยู่ในระหว่าง
การส�ำรวจออกแบบ โดยยึดหลักทางวิศวกรรมเพือ่ ความปลอดภัยแก่ผใู้ ช้ทาง และเพือ่ ขอรับการจัดสรรงบประมาณ
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ต่อไป นอกจากนี้ กรมทางหลวงได้ก�ำชับให้แขวงทางหลวงนครนายก ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการจอดรถยนต์ริมเส้นทางหลวง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้วยแล้ว

๗. โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงจุดผ่านแดนสายหนองเอี่ยน - สตึงบท
โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงจุดผ่านแดนสายหนองเอี่ยน - สตึงบท ตอน ๓ กม.๒๕+๒๑๑ กม.๒๙+๙๒๕ อ�ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว งบประมาณจ�ำนวน ๖๗๐ ล้านบาท กรมการทหารช่าง กองทัพบก
เป็นผู้รับผิดชอบด�ำเนินการก่อสร้าง แต่การด�ำเนินการในช่วงนี้ได้ชะลอการก่อสร้างไว้ก่อน เนื่องจากรอการจัดสรร
งบประมาณก่อสร้างในส่วนของงบประมาณปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติมจากกรมทางหลวง ประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
ถ้าได้รับการโอนงบประมาณจากกรมทางหลวงแล้ว คาดว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
ในเรื่องนี้ ขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๑๕๕ ล้านบาท
โดยเร็ว คือประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้กรมการทหารช่าง สามารถใช้งบประมาณมาด�ำเนินการก่อสร้าง
ให้แล้วเสร็จตามแผนและกรอบเวลาที่คาดไว้ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

กรมทางหลวง รายงานว่า เมื่อได้รับงบประมาณในปี ๒๕๖๒ แล้ว จะเร่งรัดด�ำเนินการเบิกจ่ายไปให้กรมการทหารช่าง
โดยเร็วที่สุด

๘. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๓
โครงการก่ อ สร้ า งทางหลวงหมายเลข ๓๓ สายปราจี น บุ รี - อ� ำ เภอกบิ น ทร์ บุ รี (แนวใหม่ ) ตอน
แยกหนองชะอม - อ�ำเภอประจันตคาม (กม.๑๔๖+๗๑๑.๔๕๒ - กม.๑๗๕+๕๖๒.๙๓๑) แบ่งการก่อสร้างออกเป็น
๓ ตอน ความคืบหน้าการด�ำเนินการ ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ทั้ง ๓ ตอนล่าช้าเนื่องจากติดขัดปัญหาการจัดกรรมสิทธิ์
ทีด่ นิ ในพืน้ ทีท่ จี่ ะก่อสร้าง มีการคัดค้านจากประชาชน จากการประสานงานทราบว่าขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างขัน้ ตอนด�ำเนินการ
ของกระทรวงคมนาคม ในการเสนอเรื่องการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนและประกาศกรณีมีความจ�ำเป็นเร่งด่วน
คาดว่าจะใช้เวลา ๓ - ๔ เดือน อย่างไรก็ตาม ในระยะนี้ ขอให้กรมทางหลวงหาแนวทางในการประสานเร่งรัดเรื่องการ
จัดกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ในส่วนทีย่ งั เป็นปัญหา และเตรียมความพร้อมในส่วนของงบประมาณส�ำหรับจ่ายค่าชดเชยให้เป็นไป
ตามแผนงานและวงเงินที่ได้วางไว้ เพื่อเร่งรัดการเข้าพื้นที่ให้ได้โดยเร็ว เมื่อประกาศกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วนและ
พระราชกฤษฎีกาในสายทางดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว
ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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กรมทางหลวง รายงานว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานเรื่องการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ยังเป็นปัญหา และได้มี
การเตรียมความพร้อมเรือ่ งค่าชดเชยต่าง ๆ ไว้ เพือ่ ให้สามารถเข้าด�ำเนินงานในพืน้ ทีใ่ ห้ได้อย่างรวดเร็วทีส่ ดุ

๙. โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน
ตามที่กรมทางหลวงชนบทได้ด�ำเนินโครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤ ๅไน
จังหวัดสระแก้ว ระยะทางประมาณ ๖๖.๗ กิโลเมตร เพื่อใช้สัญจรทดแทนถนนสายทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๖
หรือ ๓๒๕๙ เดิมเชื่อมระหว่างอ�ำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา กับอ�ำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว และมีเส้นทาง
ผ่านพืน้ ทีเ่ ขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ เขาอ่างฤ ๅไน ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร แต่เนือ่ งจากถนนสายดังกล่าวมีอบุ ตั เิ หตุรถชนสัตว์ปา่
อยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น ในการก่อสร้างถนนของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทในลักษณะที่เป็นสายทางตัดผ่าน
หรือใกล้พื้นที่เขตอุทยานหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ดังเช่น สายทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๙ และสายทางของ
กรมทางหลวงชนบททีอ่ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการดังกล่าวนัน้ ขอให้มกี ารพิจารณาให้ความส�ำคัญในเรือ่ งการติดตัง้ อุปกรณ์
อ�ำนวยความปลอดภัยในสายทางเพิม่ เติมไว้โดยเฉพาะ เช่น การจ�ำกัดความเร็ว การจ�ำกัดประเภทรถทีใ่ ช้ในสายทาง
การติดตั้งป้าย ทาสี ตีเส้น ฯลฯ เพื่อเตือนผู้ขับขี่รถให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้สายทางดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้
เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และสัตว์ป่าที่ข้ามทางดังกล่าวด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สายทางเลี่ยงเขาอ่างฤ ๅไน ทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๙

ตอน ปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ ได้บรรจุในแผนแม่บทพัฒนาทางหลวง ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ ซึ่งปัจจุบัน
ได้ ด� ำ เนิ น การศึ ก ษาความเหมาะสมเบื้ อ งต้ น ยั ง ไม่ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การออกแบบรายละเอี ย ดและจั ด กรรมสิ ท ธิ์
โดยจะพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้ให้ความส�ำคัญและก�ำชับหน่วยก่อสร้างทุกหน่วยติดตั้งป้ายระหว่างก่อสร้างและ

ไฟฟ้าแสงสว่างให้ครบถ้วนตามมาตรฐานทีก่ �ำหนดและเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม
และได้มอบหมายให้ส�ำนักก่อสร้างทางและส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๓ (ฉะเชิงเทรา) พิจารณาด�ำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
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๑๐. การส�ำรวจ ตรวจสอบรายละเอียดของพื้นที่เขตทางที่จะด�ำเนินการก่อสร้าง
ขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทให้ความส�ำคัญในการส�ำรวจ ตรวจสอบรายละเอียดของ
พื้นที่เขตทางโดยเฉพาะกรณีเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินของประชาชนที่มีพื้นที่เกี่ยวเนื่องและทับซ้อนกับแนวเขตทางที่จะ
ก่อสร้าง ขอให้ตรวจสอบเรื่องการแบ่งโฉนดที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมายและได้ข้อยุติชัดเจนก่อนการก่อสร้าง เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รบั ความเดือดร้อนจากปัญหาการไม่มกี ารแบ่งโฉนดเวลาซือ้ ขาย ซึง่ อาจส่งผลกระทบให้โครงการ
ติดขัดปัญหา และเกิดความล่าช้าตามมาภายหลัง

กรมทางหลวง รายงานว่า ในกรณีที่มีการด�ำเนินการขยายสายทางนั้น จะท�ำการส�ำรวจแนวเส้นทางและเขตทางที่จะ

ด�ำเนินการก่อสร้าง พร้อมทั้งมีหน่วยงานในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ที่จะ
ก่อสร้างอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้สำ� นักส�ำรวจและออกแบบร่วมกับส�ำนักกฎหมายพิจารณาด�ำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๑๑. การรื้อย้ายสาธารณูปโภคในช่วงเริ่มต้นการก่อสร้างโครงการ
ปัญหาอุปสรรคในด้านการติดขัดการรื้อย้ายสาธารณูปโภคในช่วงเริ่มต้นการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ นั้น
ขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทศึกษาความเป็นไปได้ในการประสานติดต่อหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
เช่น การไฟฟ้า การประปา ฯลฯ ก่อนที่จะมีการด�ำเนินการก่อสร้างจริง เพื่อชี้แจงให้หน่วยงานเหล่านั้นทราบถึง
ปัญหาและสามารถเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนด้านการรือ้ ย้ายก่อนทีจ่ ะมีการเริม่ ลงมือปฏิบตั ิ ซึง่ จะสามารถ
ช่วยลดปัญหาความล่าช้าในการด�ำเนินงานให้แล้วเสร็จตามอายุสัญญาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้กำ� ชับหน่วยงานในพืน้ ทีใ่ ห้ตรวจสอบสาธารณูปโภคของแต่ละพืน้ ทีก่ อ่ นด�ำเนินการก่อสร้าง

เป็นประจ�ำอยู่แล้ว หากโครงการใดมีสาธารณูปโภคอยู่ในพื้นที่ทางหน่วยงานในพื้นที่จะประสานงานประชุมกับ
หน่วยงานด้านสาธารณูปโภค เพือ่ เตรียมความพร้อมในการรือ้ ย้ายสาธารณูปโภคเพือ่ ช่วยลดปัญหาความล่าช้าเพิม่
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานให้มากขึ้นต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มีการท�ำข้อตกลง (MOU) กับการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค

ในการประสานแผนงานโครงการตลอดจนการแก้ไขปัญหาการรื้อย้ายสาธารณูปโภคและจะได้ประสานอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป และได้มอบหมายให้ส�ำนักส�ำรวจและออกแบบพิจารณาด�ำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๑๒. โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.๓๐๐๗
โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.๓๐๐๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ - บ้านคลอง ๓๓ อ�ำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก เป็นโครงการในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท โดยท�ำการขยายถนนเดิมจาก ๒ ช่องจราจร
เป็น ๔ ช่องจราจร ระยะทางรวม ๑๘.๓๖๘ กิโลเมตร วันเริ่มต้นสัญญา ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ วันสิ้นสุดสัญญา ๘ สิงหาคม
๒๕๖๒ งบประมาณ ๖๘๑.๓ ล้านบาท สถานะโครงการ ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ แผนงานร้อยละ ๕๐.๖๘ ผลงาน
ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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ร้อยละ ๑๔.๖๙ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๓๕.๙๙ ทั้งนี้ การด�ำเนินงานมีความล่าช้าค่อนข้างมาก เนื่องจากผู้รับจ้าง
ขาดสภาพคล่องในการด�ำเนินงาน ในเรื่องนี้ ขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาหาแนวทางในการเร่งรัดและก�ำกับ
การด�ำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนอย่างใกล้ชิด

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า มิได้นิ่งนอนใจในเรื่องดังกล่าวโดยได้มีหนังสือเร่งรัดงานก่อสร้างแล้ว จ�ำนวน ๔ ครั้ง
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑, ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ตามล�ำดับ ทัง้ นี้ ได้มอบให้สำ� นักก่อสร้างทางพิจารณาหาแนวทางในการเร่งรัดและก�ำกับการให้ผรู้ บั จ้างด�ำเนินการ
อย่างเต็มที่ต่อไป

๑๓. โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ - บ้านป่าไร่
โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ - บ้านป่าไร่ ต�ำบลป่าไร่ อ�ำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว ระยะทางรวม ๑๒.๕๐ กิโลเมตร โครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นสายทางตัดใหม่เพื่อเชื่อมทางหลวง
หมายเลข ๓๔๘ มายังด่านศุลกากรอรัญประเทศ (บ้านป่าไร่) ซึ่งกรมทางหลวงชนบทได้ด�ำเนินการส�ำรวจออกแบบ
แล้วเสร็จ ในปัจจุบันอยู่ระหว่างขอออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
แต่จากการรายงานทราบว่าบริเวณฝั่งที่เชื่อมต่อกับกัมพูชานั้น ยังไม่มีแผนในการก่อสร้างถนนมาเชื่อมกับสายทางของ
กรมทางหลวงชนบท เนื่องจากความไม่พร้อมของสภาพพื้นที่ทางด้านความมั่นคง ในเรื่องนี้ ขอให้กรมทางหลวงชนบท
รับทราบข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาวางแผนการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางบริเวณชายแดนในระยะต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้จัดท�ำโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ - บ้านป่าไร่ เพื่อ
สนับสนุนพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ตามทีค่ ณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ได้ประกาศในท้องที่ ต�ำบลท่าข้าม ต�ำบลบ้านด่าน และต�ำบลป่าไร่ อ�ำเภออรัญประเทศ และต�ำบลผักขะ อ�ำเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว โดยเป็นเส้นทางสนับสนุนการด�ำเนิน
โครงการนิคมอุตสาหกรรมสระแก้วและพื้นที่รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในอนาคต ทั้งนี้ กรมทางหลวง
ชนบทขอรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาด�ำเนินการต่อไป

๑๔. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำบางปะกง แห่งที่ ๓
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำบางปะกง แห่งที่ ๓ (พร้อมถนนเชื่อมต่อตามแนวถนนสาย ง ๑, ง ๒
ผังเมืองรวม) อ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการดังกล่าวได้รบั ความเห็นชอบให้ดำ� เนินการก่อสร้างตาม
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๒ เมือ่ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๒
โดยขอรับการสนับสนุนจากกรมทางหลวงชนบท มีวัตถุประสงค์ในการช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร โดยไม่ต้องผ่าน
เมืองฉะเชิงเทรา เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน และเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ด้านเหนือ
กับด้านตะวันออกให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบทควรพิจารณาในการสนับสนุนงบประมาณ
มาด�ำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป เพือ่ เป็นการลดปัญหาการจราจรในตัวเมืองและเชือ่ มโยงโครงข่ายคมนาคม
ให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น

กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
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กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า เมื่อปี ๒๕๕๒ ได้ด�ำเนินการส�ำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพาน

ข้ามแม่นำ�้ บางปะกง แห่งที่ ๓ พร้อมถนนเชือ่ มต่อ แต่ตดิ ปัญหาต้องจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ซึ่งปัจจุบันมีการปรับปรุงระเบียบกฎหมายเป็นผลให้โครงการไม่อยู่ในข่ายต้องจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีกต่อไป ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบทจะได้พิจารณาทบทวนโครงการหากเห็นว่าเหมาะสม
ที่จะด�ำเนินการจะได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

๑๕. โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.๓๐๐๑
โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.๓๐๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ - บ้านบางน�ำ้ เปรีย้ ว จังหวัดนครนายก
และจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเส้นทางสนับสนุนที่ส�ำคัญในด้านการขนส่งและโลจิสติกส์บนทางหลวงหมายเลข ๓๓๑
โดยโครงการดังกล่าวมีความล่าช้าจากการติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินริมเขตทาง (ระยะทางประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร)
ทั้งนี้ อาจมีการขอขยายอายุสัญญาอีก ๖ เดือน จากวันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทเร่งรัดด�ำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถเข้าพื้นที่เพื่อท�ำการก่อสร้างได้โดยเร็ว
รวมทั้งขอให้เร่งรัดผู้รับจ้างให้ด�ำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน และแล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่ก�ำหนดด้วย
นอกจากนี้ ในส่วนของการบ�ำรุงรักษาสายทางภายหลังการก่อสร้างนั้น ขอให้กรมทางหลวงชนบทให้ความส�ำคัญ
ในการป้องกันและบ�ำรุงรักษาสายทางนี้หลังจากมีการด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยให้มีการตรวจสอบน�้ำหนัก
บรรทุกอย่างเข้มงวดและต่อเนือ่ ง และขอให้กรมทางหลวงชนบทก�ำกับดูแลในเรือ่ งความปลอดภัยในช่วงระยะเวลา
การก่อสร้าง อย่างเคร่งครัด โดยให้มีการติดตั้งและตรวจสอบป้ายเตือน ป้ายจราจร ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยและมีจ�ำนวนเพียงพอ พร้อมทั้งให้มีการบริหารจัดการจราจรให้เกิดความคล่องตัว เพื่อลด
ความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างด้วย
ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้ให้ความส�ำคัญ

และก�ำชับหน่วยก่อสร้างทุกหน่วย ติดตั้งป้าย
ระหว่างก่อสร้างและไฟฟ้าแสงสว่างให้ครบถ้วน
ตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนดและเป็นไปตามนโยบาย
ของรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงคมนาคมและ
ได้มอบหมายให้ส�ำนักก่อสร้างทางพิจารณา
ด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๑๖. การดูแลสภาพพืน้ ทีบ่ ริเวณส�ำนักงานโครงการก่อสร้างทีอ่ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการในพืน้ ที่
ทั่วประเทศ
จากการตรวจราชการพบว่าพื้นที่บริเวณด้านหน้าส�ำนักงานโครงการก่อสร้างถนนสาย นย.๓๐๐๑
แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ - บ้านบางน�้ำเปรี้ยว จังหวัดนครนายก และจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากในช่วงที่มีฝนตก
จะมีสภาพพืน้ ทีค่ อ่ นข้างเฉอะแฉะ มีนำ�้ ขัง ไม่เหมาะแก่การจอดเครือ่ งจักร หรือยานพาหนะ ต่อมาเมือ่ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม
๒๕๖๑ ทราบว่า กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทนครนายกได้เริ่มด�ำเนินการปรับปรุงบริเวณด้านหน้า
ส�ำนักงานโครงการ โดยการเทคอนกรีตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการด�ำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
จึงขอชื่นชมและขอให้กรมทางหลวงชนบทรับทราบไว้เพื่อเป็นแนวทางการด�ำเนินการในการให้ความส�ำคัญในการ
ดูแลสภาพพื้นที่บริเวณส�ำนักงานโครงการก่อสร้างที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการในพื้นที่ทั่วประเทศ ให้มีความเหมาะสม
และเอื้อต่อการปฏิบัติงาน และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรด้วย

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�ำนักก่อสร้างทาง พิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๑๗. การก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารอ�ำเภออรัญประเทศ
จากการรายงานทราบว่าในพื้นที่อ�ำเภออรัญประเทศยังไม่มีการจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารอย่าง
เป็นทางการ แต่ในพืน้ ทีด่ งั กล่าวเป็นพืน้ ทีท่ มี่ แี หล่งตลาดการค้าชายแดนและมีจดุ ผ่านแดนระหว่างประเทศทีส่ ำ� คัญ ท�ำให้
มีความหนาแน่นของผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทางมาทัง้ คนไทยและคนต่างด้าวค่อนข้างสูง ในเรือ่ งนี้ ขอให้สำ� นักงานขนส่งจังหวัด
สระแก้ว ก�ำกับ ดูแล ตรวจสอบ ระบบการขนส่งสาธารณะบริเวณจุดจอดรถโดยสารชัว่ คราวด่านชายแดนอรัญประเทศ
ให้มมี าตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวด พร้อมทัง้ เร่งรัดให้เอกชนด�ำเนินการก่อสร้างสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารอ�ำเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้อนุญาตไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ด้วย เพื่อใช้เป็นสถานที่
ให้บริการประชาชนผู้เดินทางที่มีมาตรฐานและเกิดความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ต่อไป
กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
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กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้มกี ารก�ำกับ ดูแล และจัดระเบียบ จุดจอดรถโดยสารสาธารณะ ณ บริเวณตลาดสด

เทศบาล ๒ อ�ำเภออรัญประเทศ โดยก�ำหนดให้เป็นจุดจอดรถโดยสารประจ�ำทางชั่วคราว และส�ำนักงานขนส่ง
จังหวัดสระแก้ว ได้มีการบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ และเจ้าหน้าที่ทหาร จากมณฑลทหารบกที่ ๑๙
ตรวจสอบรถโดยสารประจ�ำทางในช่วงเทศกาลส�ำคัญ ๆ โดยการตรวจสอบความพร้อมของคนขับรถและ
สภาพตัวรถให้มีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจและเกิดความปลอดภัยในการ
เดินทางของผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำ ส�ำหรับการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารอ�ำเภออรัญประเทศ
ได้ด�ำเนินการเร่งรัดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตด�ำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและภายในเวลาที่ก�ำหนด
โดยปัจจุบันผู้ได้รับอนุญาตอยู่ระหว่างตกลงรายละเอียดการจ้างกับผู้รับเหมา ซึ่งส�ำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว
จะด�ำเนินการเร่งรัดผู้ขอรับใบอนุญาตอย่างต่อเนื่อง

๑๘. การจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครนายกแห่งใหม่
เนือ่ งจากใบอนุญาตจัดตัง้ และด�ำเนินการสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดนครนายกได้หมดอายุลง ประกอบกับ
ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาต กรมการขนส่งทางบกจึงประกาศยกเลิกสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
นครนายก เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทั้งนี้เพื่อให้การบริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารนครนายกยังคงด�ำเนิน
ต่อไป ขนส่งจังหวัดนครนายกจึงได้พิจารณาให้สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งนี้เปิดให้บริการประชาชนต่อไป เพื่อรองรับการ
ใช้บริการของประชาชนภายในพืน้ ที่ และรอการจัดตัง้ สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารแห่งใหม่ ทัง้ นีท้ ราบว่าขนส่งจังหวัดนครนายก
ได้มกี ารจ่ายค่าเช่าพืน้ ทีใ่ ห้แก่ผปู้ ระกอบการ ซึง่ อาจจะไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เนือ่ งจากใบอนุญาต
ของสถานีขนส่งผู้โดยสารได้หมดอายุสัญญาแล้ว จึงเห็นควรให้กรมการขนส่งทางบกและส�ำนักงานขนส่งจังหวัด
นครนายกได้มีการศึกษาถึงระเบียบหลักข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะน�ำมาใช้อ้างอิงในการด�ำเนินการดังกล่าวให้
ถูกต้อง รวมถึงเหตุผลความจ�ำเป็นในการยังคงเปิดให้บริการสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารนครนายกต่อไป เพือ่ ป้องกันปัญหา
ที่จะเกิดขึ้นภายหลังหากมีการตรวจสอบของหน่วยงานต่าง ๆ
ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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กรมการขนส่ งทางบก รายงานว่ า สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครนายก ได้มีการประกาศยกเลิกไปแล้ว

เมือ่ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ท�ำให้ไม่มสี ถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดนครนายกตามกฎหมายต่อไป อย่างไรก็ดี
กรมการขนส่งทางบกแจ้งให้ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายกประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
นครนายก เพือ่ พิจารณาสถานทีจ่ อดรถโดยสารประจ�ำทางชัว่ คราวแทนพืน้ ทีส่ ถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดนครนายก
แห่งเดิม ซึ่งส�ำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายกรายงานให้ทราบว่าไม่มีหน่วยงานใดที่มีสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อใช้
เป็นสถานที่จอดรถโดยสารประจ�ำทางชั่วคราวได้ และแจ้งว่า บริษัท ศรีเมืองพัฒนานครนายก จ�ำกัด ยินดีให้ใช้
พื้นที่ของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครนายกแห่งเดิมเป็นสถานีจอดรถโดยสารประจ�ำทางชั่วคราวในระหว่าง
การด�ำเนินการจัดให้มสี ถานีแห่งใหม่ โดยไม่มกี ารเรียกเก็บค่าบริการเกีย่ วกับการด�ำเนินการของสถานีแต่อย่างใด
เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวก ในการเดินทางด้วยรถโดยสารประจ�ำทางให้กับประชาชน และเพื่อจัดระเบียบ
รถโดยสารในจังหวัดนครนายกในช่วงเวลาทีจ่ ดั หาสถานทีท่ เี่ หมาะสมในการก่อสร้างสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร ส�ำหรับ
ความคืบหน้าในการจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครนายกแห่งใหม่ได้ด�ำเนินการของบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ในการก่อสร้างในวงเงิน ๖๐ ล้านบาท และได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ในวงเงิน ๑๒ ล้านบาท และผูกพันปี ๒๕๖๓ จ�ำนวน ๔๘ ล้านบาท โดยใช้ที่ดินเอกชนมอบให้ เนื้อที่จ�ำนวน ๕ ไร่
และท�ำการขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขออนุมัติแบบและจัดท�ำราคากลาง

๑๙. การดัดแปลงสภาพรถหรือใช้รถผิดประเภทน�ำมาใช้เป็นรถรับส่งนักเรียน
ในเรื่องของรถบริการรับส่งนักเรียน โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทของจังหวัดต่าง ๆ บางแห่งมีการดัดแปลง
สภาพรถหรือใช้รถผิดประเภทน�ำมาใช้เป็นรถรับส่งนักเรียน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ และลักษณะ
ภูมิประเทศของพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งทราบว่าในกรณีรถดัดแปลงดังกล่าวนั้นยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่ง
ทางบกที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ ขอให้กรมการขนส่งทางบกมีการก�ำชับผู้ประกอบการและประชาชนให้ตระหนักในเรื่อง
โครงสร้างรถที่ไม่ได้มาตรฐานจะมีผลต่อความปลอดภัยในการใช้งานรับส่งนักเรียน พร้อมทั้ง ก�ำกับดูแลให้ต้องมี
การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ขอให้กรมการขนส่งทางบกได้ศึกษาเรื่อง
มาตรฐานของรถที่ใช้รับส่งนักเรียนที่ถูกต้อง พร้อมทั้งก�ำหนดประเภทรถรูปแบบที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน
เพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้ด�ำเนินการเข้มงวดกวดขันการติดตั้งระบบความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน

และได้ก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติในการอนุญาตให้ใช้รถยนต์ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ส�ำหรับ
จ้างรับส่งนักเรียน ดังนี้
๑) เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน แต่ไม่เกิน ๑๒ คน หรือสองแถว หรือรถตู้โดยสาร พร้อมติดตั้งสัญญาณ
ไฟสีเหลืองและป้ายรถโรงเรียน
๒) ที่นั่งผู้โดยสารต้องยึดแน่น ต้องไม่มีพื้นที่ส�ำหรับนักเรียนยืน และมีเครื่องมือกรณีฉุกเฉิน เช่น ถังดับเพลิงตาม
ขนาดและจ�ำนวนที่ก�ำหนด
๓) กรณีรถสองแถว ต้องมีประตูและที่กั้นเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เด็กนักเรียนตกจากรถได้
๔) กรณีรถตู้โดยสาร ต้องจัดวางที่นั่งเป็นแถวตอนตามความกว้างของตัวรถเท่านั้น
๕) ผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์
สาธารณะ หรือเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
๖) ต้องมีผู้ควบคุมดูแลนักเรียน มีอายุไม่ต�่ำกว่า ๑๘ ปี

กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
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นอกจากนี้ รถยนต์ที่น�ำไปใช้รับส่งนักเรียนต้องผ่านการรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา ต้องได้
มาตรฐานตามทีก่ รมการขนส่งทางบกก�ำหนด และต้องน�ำรถเข้าตรวจสภาพ ณ ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดในเขตพืน้ ที่
ที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาตั้งอยู่

๑.๕ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕ มีดังนี้
๑. มาตรการตรวจ จับ รถบรรทุกที่มีประสิทธิภาพ
จากการส�ำรวจส่วนใหญ่พบว่ารถบรรทุกที่มีน�้ำหนักเกินเป็นปัจจัยหลักที่ท�ำให้ถนนได้รับความเสียหาย
มากที่สุด โดยในแต่ละปีจะใช้งบประมาณในการซ่อมบ�ำรุงเป็นจ�ำนวนมาก ที่ผ่านมากรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
และกรมการขนส่งทางบก ได้มีมาตรการตรวจสอบรถบรรทุกโดยจัดตั้งด่านชั่งน�้ ำหนักเคลื่อนที่ (Spot Check)
เพื่อควบคุมและป้องกันปัญหารถบรรทุกน�้ำหนักเกินกว่ากฎหมายก�ำหนด แต่ปรากฏว่าสถิติการตรวจจับผู้กระท�ำผิด
ยังไม่ได้ผลในทางปฏิบัติเท่าที่ควร ทั้งนี้ จึงขอให้ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมการขนส่งทางบกหา
แนวทางมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อตรวจก�ำกับรถบรรทุกดังกล่าวให้ได้สถิติการจับกุมเป็นรูปธรรมด้วย โดย
โทษผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๙ น�้ำหนักบรรทุกหรือน�้ำหนักลงเพลา
เกินกว่าที่ก�ำหนด ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๖ เดือน ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ แต่ในปัจจุบัน
เครื่องชั่งน�้ำหนักแบบเคลื่อนที่มีอยู่เพียงบางแขวงทางหลวงเท่านั้น ในเรื่องนี้ จึงขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดจัดหา
เครือ่ งชัง่ น�ำ้ หนักแบบเคลือ่ นทีใ่ ห้ครบทุกแขวงด้วย เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั งิ านตรวจจับรถบรรทุกน�ำ้ หนักเกินได้อย่าง
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพต่อไป

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ผู้ตรวจการกรมการขนส่งทางบกได้ด�ำเนินการตามนโยบาย กรมการขนส่งทางบก

สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ในการเข้มงวด กวดขัน ตรวจสอบรถบรรทุก
น�้ำหนักเกินพิกัดที่กฎหมายก�ำหนด (Spot Check) และรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงหรือมีการต่อเติม ดัดแปลง
แก้ไขตัวถัง โครงสร้างบรรทุกทีผ่ ดิ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก โดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก
เช่น ทหาร ต�ำรวจ และส�ำนักงานขนส่งจังหวัดในเขตพื้นที่พบผู้กระท�ำความผิดบนถนนสายหลักและสายรอง
ผลการด�ำเนินการจับกุมและปราบปรามผู้กระท�ำความผิด พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนี้
ปี ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๑๔,๙๔๐ ราย ปี ๒๕๖๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐) จ�ำนวน ๒,๗๑๖ ราย นอกจากนี้
ได้น�ำมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เช่น ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกต้องจัดท� ำใบ
ก�ำกับการขนส่งไว้ประจ�ำรถขณะท�ำการขนส่งทุกคัน เพือ่ แสดงต่อผูต้ รวจการ หากผูป้ ระกอบการขนส่งทีไ่ ม่จดั ท�ำ
ใบก�ำกับการขนส่งให้ถกู ต้องครบถ้วนจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามมาตรา
๓๕ ประกอบมาตรา ๑๓๑ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางราชการก�ำหนด ปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นต้น
หากพบการกระท�ำความผิดจะลงโทษปรับขั้นสูงสุด ยึดรถ หรือออกค�ำสั่งให้น�ำรถไปแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้ หากมี
ค�ำพิพากษาอันถึงที่สุด จะเสนอให้นายทะเบียนโดยอนุมัติของคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งของผู้ได้รับอนุญาตต่อไป
นอกจากนี้ ส�ำนัก งานขนส่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ด�ำเนินการอยู่ในขั้นตอนเสนอค�ำสั่งจัง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ตามโครงการรถบรรทุกสีขาว ซึ่งได้แต่งตั้งคณะท�ำงานประกอบด้วยคณะกรรมการอ�ำนวยการ
ป้องกันปราบปรามรถบรรทุกน�ำ้ หนักเกิน คณะท�ำงานด้านกฎหมาย คณะท�ำงานประชาสัมพันธ์ และคณะท�ำงาน
ด้านการรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงาน
ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

35

กรมทางหลวง รายงานว่า ส�ำนักงานควบคุมน�้ำหนักยานพาหนะได้ด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการเข้มงวด

กวดขัน ควบคุมและตรวจสอบรถบรรทุกที่มีน�้ำหนักเกินกว่ากฎหมายก�ำหนดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีสถานี
ตรวจสอบน�้ำหนักถาวรครอบคลุมโครงข่ายทางหลวงทั่วประเทศ โดยให้รถบรรทุกที่วิ่งผ่านสถานีเข้าตรวจสอบ
น�้ำหนักทุกคัน และยังมีการจัดหน่วยตรวจสอบน�้ำหนักเคลื่อนที่ (Spot Check) เพื่อท�ำการออกสุ่มตรวจสอบ
น�้ำหนักรถบรรทุกในเส้นทางหลบเลี่ยงสถานี ซึ่งผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ สามารถ
จับกุมรถบรรทุกน�้ำหนักเกินบนทางหลวง จ�ำนวน ๔,๔๕๔ คัน และ ๒,๐๙๘ คัน ตามล�ำดับ นอกจากนี้
ได้มีแผนการด�ำเนินงานการควบคุมน�้ำหนักยานพาหนะ โดยขอตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๒ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)
เครื่องชั่งน�้ำหนักเคลื่อนที่ พิกัดน�้ำหนัก ๑๕ ตัน จ�ำนวน ๒๐ เครื่อง และเครื่องชั่งน�้ำหนักเคลื่อนที่ พิกัดน�้ำหนัก
๑๕ ตัน แบบแผ่นยาว จ�ำนวน ๕ ชุด เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของส�ำนักงานควบคุมน�้ำหนักยานพาหนะ
ของกรมทางหลวงต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ปัจจุบันได้ด�ำเนินการจัดตั้งด่านชั่งน�้ำหนัก สถานีตรวจสอบน�้ำหนักยานพาหนะ

และสุ่มตรวจ โดยบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมีมาตรการใช้กล้องวงจรปิดติดตามตรวจสอบ
การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีอ่ ย่างเข้มงวดในเส้นทางหลวงชนบททีร่ บั ผิดชอบ พร้อมทัง้ ได้มอบหมายให้สำ� นักงาน
ทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี) และส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๘ (สุพรรณบุรี) พิจารณาด�ำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านชายแดนถาวรบ้านพุน�้ำร้อน
เนื่องด้วยกรมศุลกากรจะมีการเตรียมด�ำเนินโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่บ้านพุน�้ำร้อน
จังหวัดกาญจนบุรี โดยการก่อสร้างส�ำนักงานด่านศุลกากรบ้านพุน�้ำร้อน ซึ่งก�ำหนดจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๓ และตามที่
กรมการขนส่งทางบกมีแผนพัฒนาก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดกาญจนบุรี และสถานีขนส่งผู้โดยสารบ้านพุน�้ำร้อน
เพื่อเพิ่มศักยภาพประเทศไทยในการเป็นผู้น�ำและเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของ ASEAN ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ ดังนั้น จึงขอให้กรมการขนส่งทางบก
พิจารณาให้มีการศึกษาความเหมาะสม ความคุ้มค่าในการลงทุนของการด�ำเนินโครงการทั้ง ๒ โครงการ ซึ่งได้มี
การจัดสรรพืน้ ทีข่ องกรมธนารักษ์เพือ่ การพัฒนาของส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องไว้แล้ว และขอให้กรมการขนส่งทางบก
กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
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พิจารณาการต่อขยายเพิม่ เส้นทางเดินรถ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด ของรถโดยสารหมวด ๒ จากเดิม กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี
เป็น กรุงเทพฯ - บ้านพุน�้ำร้อน เพื่อเป็นการเตรียมแผนงานในการส่งเสริมศักยภาพทางด้านการค้าระหว่างประเทศ
และเพื่อรองรับการขนส่งผู้โดยสารโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ จากการตรวจราชการ
พบว่าเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างกาญจนบุรี - ชายแดนบ้านพุน�้ำร้อน ระยะทางประมาณ ๕๒ กิโลเมตร โดยเฉพาะ
เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๙ ยังเป็น ๒ ช่องจราจร ซึง่ เห็นควรให้มกี ารพัฒนาขยายให้เป็น ๔ ช่องจราจร และทราบว่า
ไม่มีปัญหาในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีพื้นที่เขตทางรองรับพร้อมด�ำเนินการตลอดเส้นทางดังกล่าว ทั้งนี้ จึงขอให้
กรมทางหลวงพิจารณาจัดท�ำแผนงานเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณมาพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการขนส่งและ
โลจิสติกส์ในเส้นทางสูป่ ระเทศเพือ่ นบ้านผ่านด่านชายแดนดังกล่าวโดยเร็ว เพือ่ ให้สอดรับกับการก่อสร้างสถานีขนส่ง
สินค้ากาญจนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสารบ้านพุน�้ำร้อน และส�ำนักงานด่านศุลกากรบ้านพุน�้ำร้อนต่อไป

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�ำนักการขนส่งผู้โดยสารได้ท�ำการส�ำรวจความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะใช้ในการ
สร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบ้านพุน�้ำร้อน อ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
และรายงานให้กรมการขนส่งทางบกทราบแล้ว คือ หมวด ๓ สายที่ ๓๙๖ สมุทรสาคร - บ้านพุน�้ำร้อน
และหมวด ๔ จังหวัดกาญจนบุรี สายที่ ๘๑๗๒ กาญจนบุรี - บ้านพุน�้ำร้อน และสายที่ ๘๑๙๑ กาญจนบุรี บ้านตะเคียนงาม ช่วง กาญจนบุรี - บ้านหนองลากค้อน - บ้านพุน�้ำร้อน
นอกจากนี้ ส�ำนักการขนส่งสินค้าได้ด�ำเนินการศึกษาและวิเคราะห์โครงการสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค
ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยผลการศึกษา
ระบุว่า โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดกาญจนบุรี ควรให้มีการชะลอโครงการ/ทบทวนนโยบาย
การจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้า เนื่องจากปริมาณสินค้าที่คาดว่าจะเข้าใช้บริการสถานีขนส่งสินค้ามีจ�ำนวนน้อย
ส่งผลให้ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์และการเงินของสถานีขนส่งสินค้า ณ ปีที่เปิดให้บริการตามแผนแม่บท
(Master Plan) ต�่ำกว่าเกณฑ์ ดังนั้น เพื่อให้การด�ำเนินโครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดกาญจนบุรี
สอดคล้องกับผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ และเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเกิดประโยชน์สูงสุด
จึงได้ชะลอโครงการออกไปก่อน ทัง้ นี้ ได้มหี นังสือแจ้งกระทรวงคมนาคมทราบแล้ว และขณะนี้ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ�ำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารหมวด ๒ ได้ด�ำเนินการ
ส�ำรวจเส้นทางในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับปัจจุบันมีรถโดยสารประจ�ำทางที่เดินรถถึงบ้านพุน�้ำร้อน
จ�ำนวน ๓ เส้นทาง

กรมทางหลวง รายงานว่า เส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่าง

กาญจนบุ รี - ชายแดนบ้ า นพุ น�้ ำ ร้ อ น อยู่ บ น
ทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๙ ตอนหนองบั ว ด่านแม่ธะมี่ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๕๒+๓๐๓
รวมระยะทาง ๕๒ กิ โ ลเมตร ปั จ จุ บั น เป็ น
๒ ช่องจราจร ซึ่งกรมทางหลวงก�ำลังด�ำเนินการ
ตรวจสอบเส้ น ทางเพื่ อ ขอจั ด สรรงบประมาณ
ต่อไป

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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๓. ความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย บางใหญ่ กาญจนบุรี
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี กม.๐+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๙๖+
๔๑๐.๐๐๐ ระยะทางรวม ๙๖.๔๑๐ กิโลเมตร เป็นเส้นทางเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมสู่ภาคตะวันตกและโครงการ
ท่าเรือน�้ำลึกทวาย ประเทศเมียนมาร์ เพื่อส่งเสริมการส่งออกไปยังด้านประเทศฝั่งตะวันตกได้สะดวกยิ่งขึ้นโครงการ
ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ได้แก่ บางใหญ่ - บ้านโป่ง ระยะทาง ๕๑ กิโลเมตร ก่อสร้าง
เป็นถนนขนาด ๖ ช่องจราจร และบ้านโป่ง - กาญจนบุรี ระยะทาง ๔๗ กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นถนนขนาด ๔ ช่องจราจร
สิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔ ถนนกาญจนบุรี - อู่ทอง อ�ำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โครงการก่อสร้าง
ทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) หมายเลข ๘๑ นีม้ สี ญ
ั ญาทัง้ หมด ๒๕ ฉบับ ซึง่ ความคืบหน้าของโครงการส่วนใหญ่ชา้ กว่าแผน
เกือบทั้งหมด (ช้ากว่าแผนงาน ๒๓ สัญญา และเร็วกว่าแผนงานเพียง ๒ สัญญา คือ สัญญาที่ ๑๔ ช่วง กม.๔๖+๐๐๐
ถึง กม.๕๐+๐๐๐ และ สัญญาที่ ๒๓ ช่วง กม.๙๒+๐๐๐ ถึง กม.๙๖+๔๑๐) เมื่อพิจารณาในภาพรวมสัญญาทั้ง ๒๕ ฉบับ
พบว่ามีความคืบหน้าของโครงการประมาณร้อยละ ๓๕ คิดเทียบกับความก้าวหน้าของโครงการตามแผนงาน ณ ปัจจุบัน
อุปสรรคที่ส�ำคัญ คือ การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เนื่องจากราคาที่ดินในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครปฐม มีการปรับ
ราคาสูงกว่าราคาประเมินไว้เมื่อ ๗ - ๘ ปีก่อนค่อนข้างมาก ซึ่งกรมทางหลวงก�ำลังประเมินราคาใหม่โดยใช้เกณฑ์ราคา
เทียบเคียงกับการจ่ายเวนคืนที่ดินของรถไฟฟ้าสายสีม่วงมาพิจารณา อีกหนึ่งปัญหาที่ส�ำคัญ คือกรมชลประทานปฏิเสธ
ไม่อนุญาตในการเข้าพืน้ ทีเ่ พือ่ ก่อสร้างโครงการบางส่วน ปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างการรอขออนุมตั เิ พือ่ เข้าพืน้ ที่ ทัง้ นี้ จึงขอให้
กรมทางหลวงได้ด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแนวทางที่กรมทางหลวงวางแผนไว้ต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด�ำเนินการตามแผนที่วางไว้ พร้อมกับประสานเรื่อง

จัดกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ และประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ทีก่ อ่ สร้างควบคูก่ นั ไปด้วย เพือ่ ให้การด�ำเนินงานเป็นไป
ตามแผนต่อไป

กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
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๔. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ ตอน ทางแยกเจดีย์ - เจดีย์สามองค์
ตามที่ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรีได้ด�ำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ ตอน ทางแยกเจดีย์ - เจดีย์
สามองค์ ขณะนี้มีผลการก่อสร้างร้อยละ ๖๕.๗๙ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๑๐.๔๓ พบว่าพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ที่ยังไม่มี
ข้อตกลงก�ำหนดเส้นเขตแดนที่ชัดเจนตั้งแต่แนวพิกัดแนวเขาคอนโด พิกัด MS ๓๕๘ ๙๒๑ ถึง MS ๓๔๙ ๙๑๘ บริเวณ
โครงการก่อสร้างที่ กม.๑๖+๒๒๕ - กม.๑๗+๐๐๐ รวมทั้งปัญหาการยุติการก่อสร้างทั้งหมดระหว่าง กม.๑๗+๐๐๐ กม.๑๘+๔๘๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากมีฝนตกหนัก มีน�้ำผสมตะกอนดินไหลเข้าสู่ฝั่งประเทศเมียนมาร์
แนวทางการแก้ไขปัญหาทราบว่าศูนย์สร้างทางกาญจนบุรีได้ประสานงานร่วมกับฝ่ายทหารไทยในพื้นที่เพื่อเจรจาหารือ
ฝ่ายทหารเมียนมาร์ ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ จึงขอให้ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรีได้ด�ำเนินการร่วมกับฝ่ายทหารไทย
ในพื้นที่ตามแผนที่ก�ำหนดไว้ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว เพื่อลดข้อพิพาทและให้โครงการก่อสร้างสามารถด�ำเนินการต่อไปได้

กรมทางหลวง รายงานว่า ศูนย์ก่อสร้างทางกาญจนบุรี ส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ได้ประสานงานร่วมกับ
ฝ่ายทหารไทยในพื้นที่เพื่อเจรจาหารือฝ่ายทหารเมียนมาร์ต่อไป

๕. โครงการก่อสร้างปรับปรุงบริเวณทางแยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ ตอน ลูกแก - ท่าเรือ
ส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ได้มีโครงการก่อสร้างปรับปรุงบริเวณทางแยกทางหลวงหมายเลข
๓๒๓ ตอน ลูกแก - ท่าเรือ ระหว่าง กม.๒๖+๖๒๗ - กม.๒๗+๑๙๗ (แยกท่ามะกา) และบริเวณทางแยกทางหลวงหมายเลข
๓๒๓ ตอน ลูกแก - ท่าเรือ ระหว่าง กม.๒๘+๐๒๕ - กม.๒๘+๓๗๕ เนือ่ งจากถนนสายนีม้ กี ารสัญจรของรถบรรทุกจ�ำนวน
มาก ผิวจราจรบริเวณทางแยกจึงเกิดความเสียหายได้งา่ ยจากร่องล้อเวลารถบรรทุกเบรคและเคลือ่ นออกตัว กรมทางหลวง
จึงมีโครงการปรับปรุงทางแยกจากเดิมเป็นผิวแอสฟัลต์จะปรับปรุงใหม่เป็นผิวคอนกรีต เพื่อให้ผิวจราจรสามารถทน
ต่อแรงกดและเสียดทานของล้อรถบรรทุกได้ แต่ขณะนี้พบปัญหาว่าสมาคมชาวไร่อ้อยและโรงน�้ำตาลในพื้นที่คัดค้าน
ไม่ให้ด�ำเนินการก่อสร้างในช่วงนี้ เนื่องจากเป็นฤดูกาลหีบอ้อยอาจท�ำให้เกษตรกรตัดอ้อยส่งไม่ทันตามก�ำหนดปิดหีบ
ทางจังหวัดจึงได้มีการจัดประชุมหาข้อตกลงระหว่างชาวไร่อ้อย และหน่วยงานกรมทางหลวงในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ได้ข้อสรุปเบื้องต้น คือจะเริ่มด�ำเนินการปรับปรุงก่อสร้างถนนอีกครั้งหลังจากวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และเพื่อช่วย
หลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น หากจ�ำเป็นต้องมีการขยายอายุสัญญาขอให้
กรมทางหลวงพิจารณาเรื่องการขยายอายุสัญญาของโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางแยกดังกล่าวให้ถูกต้องและ
เป็นไปตามข้อกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่ก�ำหนดไว้ด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการยกระดับความปลอดภัยทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ ตอน ลูกแก -

ท่าเรือ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๖+๖๒๗ - กม.๒๗+๑๙๗ และทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ ตอน ลูกแก - ท่าเรือ
ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๘+๐๒๕ - กม.๒๘+๓๗๕ ซึ่งได้เริ่มต้นสัญญา วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และสิ้นสุดสัญญา
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นัน้ จังหวัดกาญจนบุรไี ด้ขอความอนุเคราะห์ให้ชะลอการก่อสร้าง เนือ่ งจากการด�ำเนินการ
ก่อสร้างในช่วงนั้น ตรงกับฤดูกาลเก็บเกี่ยวอ้อย ซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่บริเวณนั้น ๑๐ โรงงาน ผลิตอ้อย ๑๐.๕๐ ๑๑.๐๐ ล้านตัน มีปริมาณจราจรในช่วงนั้นประมาณ ๑๔,๐๐๐ คัน และยังเป็นแหล่งชุมชน ซึ่งมีปริมาณการ
จราจรมาก กรมทางหลวงได้ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทผู้รับจ้าง เพื่อพิจารณาขอเลื่อนการ
ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกดังกล่าวออกไปก่อน เพือ่ ลดผลกระทบด้านการจราจร ทัง้ นี้ ยังคงค�ำนึงถึงกฎหมายหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
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๑.๖ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๖ มีดังนี้
๑. โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔๑ กับทางหลวงหมายเลข
๔๐๓ (แยกทุ่งสง)
โครงการก่อสร้างที่ส�ำคัญในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ
จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔๑ กับทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ (แยกทุง่ สง) จังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ
มีผลงานรวมร้อยละ ๑๖ ช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๑.๔ อย่างไรก็ตาม ขอให้กรมทางหลวง ก�ำกับดูแลให้มผี ลการก่อสร้าง
เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะการให้ความส�ำคัญในการบริหารจัดการจราจรในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ให้เกิดปัญหา
จราจรติดขัดหรืออุบัติเหตุ มุ่งให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้สัญจรผ่านจุดก่อสร้างดังกล่าว

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔๑ กับทางหลวงหมายเลข
๔๐๓ (แยกทุ่งสง) ผลงานร้อยละ ๒๐.๘๗๙ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๔.๑๙๒ ไม่มีปัญหาอุปสรรค ได้ก�ำชับและเร่งรัด
ให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผน และมีการบริหารการจราจรในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยจัดประชุมการเบี่ยง
การจราจรบริเวณสะพานข้ามทางรถไฟ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทางหลวงต่อไป

๒. โครงการก่อสร้างที่ส�ำคัญในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการก่อสร้างทีส่ �ำคัญในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่
๑) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางเลีย่ งเมืองสุราษฎร์ธานี
กับทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ (แยกบางใหญ่) วันเริ่มต้นสัญญาโครงการ
๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ และวันสิ้นสุดสัญญาโครงการ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
แผนงานร้อยละ ๒๗.๙๐๑ ผลงานร้อยละ ๓๓.๘๓๔ เร็วกว่าแผนงาน
ร้อยละ ๕.๙๓๓ ๒) โครงการปรับปรุงทางแยกต่างระดับจุดตัดทางเลี่ยง
เมืองสุราษฎร์ธานี กับทางหลวงหมายเลข ๔๒๐ (แยกบางกุ้ง) วันเริ่มต้น
สัญญาโครงการ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ และวันสิ้นสุดสัญญาโครงการ
๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ แผนงานร้อยละ ๒.๕๖๘ ผลงานร้อยละ ๒.๕๖๘
ซึ่งเป็นไปตามแผนที่ก�ำหนด ทั้งสองโครงการนี้พบปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยเฉพาะช่วงเช้าและ
เย็น จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณาหาแนวทางในการบริหารจัดการเพิม่ ประสิทธิภาพการจราจรบริเวณจุดก่อสร้าง
ของทัง้ สองโครงการ โดยประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจในพืน้ ทีใ่ นการวางแผนจัดการจราจร เพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกและความปลอดภัย บรรเทาความเดือดร้อน และข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ
ก่อสร้างบริเวณดังกล่าวด้วย
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กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ด�ำเนินการขอความร่วมมือกับสถานีต�ำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว

๓. โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๐ สาย วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี
โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๐ สาย วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี กม.๑๗+๖๘๒ กม.๓๐+๖๘๒ รวมระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร รวมงานก่อสร้างสะพาน ๒๒ แห่ง ขณะนี้มีผลงานล่าช้าร้อยละ ๑๓.๐๖
จากการรายงานทราบว่าในงานก่อสร้างบางพื้นที่นั้น มีผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องปัญหาการระบายน�้ำบ้าง แต่ได้
มีการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาเพือ่ ลดผลกระทบดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม ขอให้ศนู ย์สร้างทางสงขลาในฐานะผูร้ บั ผิดชอบ
โครงการเร่งรัดการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่ก�ำหนด รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางในการป้องกัน และแก้ไข
เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ด�ำเนินโครงการจนก่อสร้างแล้วเสร็จด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๐ สาย วงแหวน รอบเมืองสุราษฎร์ธานี

ช่วง กม.๑๗+๖๘๒ - กม.๓๐+๖๘๒ รวมระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร ด�ำเนินการโดยศูนย์สร้างทางสงขลาระยะเวลา
ด�ำเนินการ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ปัจจุบัน สถานะผลงาน ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ผลงานรวมล่าช้ากว่า
แผนร้อยละ ๑๔.๙๘ เนื่องจากพื้นที่เป็นดินอ่อน ดินปากแม่น�้ำ มีน�้ำขึ้นน�้ำลง จ�ำเป็นต้องใช้วิธีการสูบน�้ำออกก่อน
เพื่อจะเข้าท�ำงานทุกวัน ประกอบกับตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมฝนตกหนักมาโดยตลอดเป็นผลให้ด�ำเนินการ
ได้ล่าช้ากว่าแผน
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๔. การเร่งรัดโครงการที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินการก่อสร้าง
โครงการก่ อ สร้ า งที่ อ ยู ่ ร ะหว่ า งการด� ำ เนิ น การก่ อ สร้ า งของกรมทางหลวงชนบทในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง มีหลายโครงการที่ด�ำเนินการล่าช้ากว่าแผนค่อนข้างมาก เนื่องจากปัญหาข้อจ�ำกัด
ของผูร้ บั จ้างรับงานจ�ำนวนมากในพืน้ ทีเ่ ช่นเดียวกับกรมทางหลวง อย่างไรก็ตาม ขอให้กรมทางหลวงชนบทหาแนวทาง
ในการเร่งรัดก�ำกับดูแลผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องให้ด�ำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อประโยชน์
ต่อประชาชนผู้ใช้ทางและมีส่วนช่วยเร่งรัดผลการเบิกจ่ายตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมและรัฐบาลด้วย

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้กำ� กับดูแลผูร้ บั จ้างอย่างใกล้ชดิ และต่อเนือ่ ง และได้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แล้ว ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
และแขวงทางหลวงชนบทในสังกัด มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๗๐.๔๖ ซึ่งสูงกว่าแผนการเบิกจ่ายที่ก�ำหนดไว้
ร้อยละ ๖๙.๘๘ และส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๔ (กระบี่) และแขวงทางหลวงชนบทในสังกัด มีผลการ
เบิกจ่ายร้อยละ ๖๖.๔๓ ซึ่งสูงกว่าแผนการเบิกจ่าย ที่ก�ำหนดไว้ร้อยละ ๖๔.๔๔ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ส�ำนักงาน
ทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) และส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๔ (กระบี่) พิจารณาด�ำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๕. การพัฒนาเส้นทางถนนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในภาคใต้
ตามทีร่ ฐั บาลมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางถนนเพือ่ สนับสนุนการท่องเทีย่ วในภาคใต้ ซึง่ ส�ำนักงาน
ทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ได้วางแผนด�ำเนินงานก่อสร้างสายทางที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าพื้นที่
เพื่อด�ำเนินการได้ เนื่องจากบางพื้นที่ต้องผ่านเขตอุทยานแห่งชาติจึงไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
บางพืน้ ทีร่ าคาค่าเวนคืนทีด่ นิ สูงส่งผลให้การก่อสร้างล่าช้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงการก่อสร้างถนนบนเกาะพะงัน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร จึงมีความเห็นว่า การก่อสร้างถนนในแหล่งท่องเทีย่ วทีต่ ดิ ขัดปัญหาดังกล่าวต้องด�ำเนินการ
เป็นกรณีพเิ ศษ จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาจัดท�ำข้อมูลโครงการพัฒนาเส้นทางเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลน�ำเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการในระดับนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ตั้งคณะกรรมการร่วม

เพื่อการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้
นักท่องเทีย่ วได้รบั ความสะดวกในการเดินทางพัฒนาเส้นทางท่องเทีย่ วใหม่เชือ่ มโยงเส้นทางเมืองหลักและเมืองรอง
ซึ่งกรมทางหลวงชนบทจะได้ด�ำเนินการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดแคลนให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ ระเบียบ และกฎหมายของพื้นที่นั้น ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กองแผนงาน
ร่วมกับส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) และส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๔ (กระบี่) พิจารณา
ด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๖. การแก้ไขปัญหารถรับจ้างผิดกฎหมาย
กรณีรถยนต์รับจ้างผิดกฎหมายบนเกาะพะงันและเกาะเต่า ซึ่งส�ำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการตามมาตรการเพือ่ แก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ขอให้กรมการขนส่งทางบกรับทราบปัญหา
พร้อมทั้งให้ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีด�ำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาและจัดระเบียบรถรับจ้าง
ดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบที่ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องต่อไปด้วย
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กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. กรณีรถยนต์รับจ้างผิดกฎหมายบนเกาะพะงัน
๑.๑) รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน (รย.๑) รถตูน้ งั่ สามตอนทีม่ ปี ระตูไม่นอ้ ยกว่าสีป่ ระตู เครือ่ งยนต์ตอ้ งมี
ความจุในกระบอกสูบรวมกันไม่ตำ�่ กว่า ๑,๕๐๐ ซี.ซี. ให้ดำ� เนินการจดทะเบียนเป็นรถยนต์บริการ (ป้ายเขียว)
และส�ำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ขออนุมตั กิ รมการขนส่งทางบกจดทะเบียนรถยนต์บริการ (ป้าย
เขียว) ลักษณะรถยนต์นั่งสองตอนท้ายบรรทุกส�ำหรับพื้นที่เกาะพะงัน และได้รับอนุมัติถูกต้องตาม
กฎหมายเรียบร้อยแล้ว
๑.๒) รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลเกิน ๗ คน (รย.๒) ลักษณะนัง่ สองแถว ทีป่ ระชุมมีมติให้จดั ระเบียบเป็นรถโดยสาร
ส�ำหรับรับส่งลูกค้าของกิจการท่องเทีย่ ว โดยจะต้องใช้รถเพือ่ ให้บริการรับ - ส่ง นักท่องเทีย่ วของกิจการ
ตนเองเท่านัน้ และห้ามน�ำไปใช้ทำ� การรับจ้างโดยคิดค่าโดยสารอย่างเด็ดขาด
๑.๓) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน (รย.๒) ที่มีลักษณะเป็นรถตู้ให้ด�ำเนินการจดทะเบียนเป็นรถโดยสาร
ไม่ประจ�ำทางทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ประเภททะเบียน ๓๐/๓๖)
๑.๔) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.๓) ให้ด�ำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและจดทะเบียนรถเป็นรถยนต์นั่งเกิน
๗ คน (รย.๒)
๒. กรณีรถยนต์รับจ้างผิดกฎหมายบนเกาะเต่า
๒.๑) เทศบาลต�ำบลเกาะเต่าส�ำรวจจ�ำนวนรถยนต์สว่ นบุคคลทีน่ ำ� มาท�ำการรับจ้างรับส่งนักท่องเทีย่ วในเกาะเต่า
๒.๒) ท้องถิ่นเกาะเต่าเห็นชอบให้ใช้รถยนต์นั่งสองตอนท้ายบรรทุกมาจดทะเบียนเป็นรถยนต์บริการรับส่ง
นักท่องเทีย่ ว (ป้ายเขียว)
๒.๓) ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีขออนุมตั กิ รมการขนส่งทางบกจดทะเบียนรถยนต์บริการ (ป้ายเขียว)
ลักษณะรถยนต์นงั่ สองตอนท้ายบรรทุกและได้รบั อนุมตั ถิ กู ต้องตามกฎหมายแล้ว ในพืน้ ทีเ่ กาะเต่า จ�ำนวน
๑๑๕ คัน

๗. ปัญหารถแท็กซี่มิเตอร์บนเกาะสมุย
ปัญหารถแท็กซีม่ เิ ตอร์บนเกาะสมุยไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร (มิเตอร์) เนือ่ งจากอ้างว่าอัตราค่าโดยสารทีก่ ำ� หนดไว้
อยู่ในเกณฑ์ที่ต�่ำ จึงได้มีการเสนอขอปรับอัตราค่าโดยสารจากเดิม ๒ กิโลเมตรแรก ๕๐ บาท ขอปรับเกณฑ์ใหม่เป็น
๑๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารของกรมการขนส่งทางบก โดยคณะกรรมการ
ควบคุมขนส่งทางบกกลาง ทั้งนี้ จึงขอให้กรมการขนส่งทางบกเร่งรัดประสานเรื่องการพิจารณาปรับอัตราค่าโดยสาร
ของรถแท็กซีบ่ นเกาะสมุยดังกล่าวด้วย เพือ่ ให้หน่วยงานในพืน้ ทีส่ ามารถปฏิบตั งิ านและก�ำกับดูแลการขนส่งให้เป็นไป
ตามระเบียบที่ก�ำหนดไว้ได้อย่างชัดเจนต่อไป

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้พจิ ารณาแล้วเห็นควรให้สำ� นักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีพจิ ารณาด�ำเนินการ

ภายใต้เงื่อนไขการพัฒนาปรับปรุงสภาพตัวรถให้มีคุณภาพบริการที่ดี และด�ำเนินการมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการปฏิเสธผูโ้ ดยสารและการไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร รวมทัง้ ยกระดับมาตรฐานการให้บริการแท็กซีท่ มี่ คี ณ
ุ ภาพ
มีความปลอดภัยและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนทุกระดับ ตามโครงการ TAXI OK ก่อนการพิจารณา
ปรับอัตราค่าโดยสาร ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีพิจารณาทบทวนการขอปรับ
อัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ในอ�ำเภอเกาะสมุย
ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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ทัง้ นี้ การพิจารณาปรับอัตราค่าโดยสารและค่าบริการอืน่ ส�ำหรับรถแท็กซีม่ เิ ตอร์ จะต้องพิจารณาด้วยความ
รอบคอบให้ครอบคลุมทุกปัจจัยโครงสร้างทัง้ ระบบ กรมการขนส่งทางบกได้วา่ จ้างมูลนิธสิ ถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนา
ประเทศไทยเพื่อท�ำการศึกษาการพัฒนาความปลอดภัยและคุณภาพการให้บริการรถแท็กซี่ และหาแนวทางการ
ก�ำหนดอัตราค่าโดยสารและค่าบริการอื่นของการให้บริการรถแท็กซี่

๘. ปัญหารถโดยสารสาธารณะไม่เข้าใช้จดุ จอดในสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปัญหารถโดยสารสาธารณะ (รถหมวด ๒ หมวด ๓ รถมินิบัสและรถตู้) ไม่เข้าใช้จุดจอดในสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่ใช้จุดจอดในตัวเมือง ณ จุดตลาดเกษตร ๑ และ ๒ แทน เนื่องจากเคยเป็นสถานีของ
ชุมชนมาก่อน แต่จากการลงพืน้ ทีต่ รวจสอบพบว่า ลักษณะพืน้ ทีไ่ ม่มคี วามเหมาะสมในการเป็นจุดจอดรถหรือสถานีขนส่ง
เนื่องจากผิวทางมีสภาพขรุขระ เป็นหลุมบ่อ ไม่มีที่นั่งพักรอและห้องน�้ำสาธารณะจัดไว้ให้บริการ อีกทั้งมีร้านค้าอยู่ใน
พืน้ ทีแ่ ออัดจ�ำนวนมาก ท�ำให้มรี ถขนส่งสินค้าจอดร่วมกับรถโดยสารสาธารณะด้วย จึงเห็นควรให้กรมการขนส่งทางบก
พิจารณาตรวจสอบและจัดระเบียบพืน้ ทีใ่ หม่ เพือ่ ให้สามารถบริหารจุดจอดรถให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และในระหว่าง
ด�ำเนินการเห็นควรให้ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีประสานผู้ดูแลพื้นที่จุดจอดตลาดเกษตร ๑ และ ๒ ให้มี
การจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งพักคอย ห้องน�้ำ ฯลฯ ไว้บริการผู้โดยสารเพิ่มเติมด้วย

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้ด�ำเนินการแจ้ง

ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจ� ำทาง
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้น�ำรถเข้าหยุดหรือจอด
รับ - ส่งผู้โดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
สุราษฎร์ธานี และแจ้งเจ้าของพื้นที่ตลาดเกษตร ๑
และ ๒ ให้ปรับปรุงและจัดระเบียบพื้นที่ตลาด
เกษตร ๑ และ ๒ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสม
ในการใช้พื้นที่เป็นจุดจอดรถหรือสถานีขนส่ง และ
จัดผูต้ รวจการคอยควบคุมก�ำกับดูแลให้รถโดยสาร
ประจ�ำทางเข้าหยุดหรือจอดเพื่อรับ - ส่งผู้โดยสาร
ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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๑.๗ พืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต มีดงั นี้
๑. โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย หาดใหญ่ - ชายแดนไทย - มาเลเซีย
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย หาดใหญ่ - ชายแดนไทย - มาเลเซีย มีจดุ เริม่ ต้นโครงการ
กม.ที่ ๐+๐๐๐ บริเวณบ้านควนทรายทอง บนทางหลวงหมายเลข ๔ - กม.ที่ ๖๒+๕๙๖ บริเวณทางเข้าด่านศุลกากร
สะเดาแห่งใหม่ ระยะทางรวม ๖๒.๕๙๖ กิโลเมตร ในเรื่องนี้ ขอให้กรมทางหลวงมีการติดตามความคืบหน้าของ
การขอออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินอย่างใกล้ชิดเป็นระยะ และเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับหลักการและเหตุผล
พร้อมทัง้ รายละเอียดข้อมูลโครงการดังกล่าว เพือ่ น�ำเสนอในทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงปลายปี ๒๕๖๑ เนือ่ งจาก
โครงการดังกล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่และมีการวางแผนการด�ำเนินงานมาค่อนข้างยาวนาน

กรมทางหลวง รายงานว่า ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างขัน้ ตอนการเสนอขอออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนทีด่ นิ และเตรียมน�ำเสนอ
โครงการในการประชุมนอกสถานที่ของคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการในวันที่ ๒๐ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง

๒. โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับห้าแยกน�้ำกระจาย
โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับห้าแยกน�้ำกระจาย ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗ ตัดทางหลวงหมายเลข
๔๐๘ และตัดทางหลวงหมายเลข ๔๑๔ จังหวัดสงขลา มีลักษณะโครงการเป็นงานก่อสร้างสะพาน จ�ำนวน ๕ แห่ง
บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๗ จ�ำนวน ๑ แห่ง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ จ�ำนวน ๓ แห่ง และบนทางหลวงหมายเลข
๔๑๔ จ�ำนวน ๑ แห่ง สถานะโครงการ ณ ปัจจุบัน แผนงานร้อยละ ๘๘.๓๘๕ ผลงานร้อยละ ๘๐.๗๒๙ ล่าช้ากว่าแผน
ร้อยละ ๗.๖๕๖ ดังนัน้ ขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดด�ำเนินการให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผนทีว่ างเอาไว้และแล้วเสร็จ
ภายในอายุสัญญา เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรที่มีปริมาณหนาแน่นถึง
๔๐,๐๐๐ คันต่อวัน รวมทั้งให้ความส�ำคัญในเรื่องการบริหารจัดการจราจรในช่วงที่โครงการยังไม่แล้วเสร็จให้
ประชาชนสามารถสัญจรผ่านได้อย่างสะดวกและปลอดภัยด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการดังกล่าวมีแผนงานร้อยละ ๘๕.๖๘๔ ผลงานร้อยละ ๘๕.๐๔๙ ล่าช้ากว่าแผนงาน

ร้อยละ ๐.๖๓๕ ได้รบั อนุมตั ขิ ยายระยะเวลาก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ และได้รับอนุมัติให้ปรับแผนงานใหม่ เป็นสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้
ได้เร่งรัดผู้รับจ้างให้ด�ำเนินการก่อสร้างให้ได้ผลงานร้อยละ ๔.๐๐๐ ต่อเดือน คาดว่าจะสามารถก่อสร้าง
ได้แล้วเสร็จตามแผนงานที่ปรับใหม่

๓. โครงการก่อสร้างขยาย ๔ ช่องจราจร สาย อ�ำเภอนาทวี - ด่านประกอบ
โครงการก่อสร้างขยาย ๔ ช่องจราจร สาย อ�ำเภอนาทวี - ด่านประกอบ อ�ำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ระหว่าง
กม.ที่ ๒๓๕+๔๕๙ - กม.ที่ ๒๕๑+๔๒๕ ระยะทางประมาณ ๑๕.๙๖๖ กิโลเมตร สถานะโครงการ ณ ปัจจุบันมีความ
ก้าวหน้าของแผนงานร้อยละ ๗๗.๖๓๕ ผลงานร้อยละ ๗๑.๖๙๐ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๕.๙๔๕ เนื่องจากติดปัญหา
กรรมสิทธิ์ที่ดิน และพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าสงวน รวมถึงจ�ำเป็นต้องมีการรื้อย้ายเสาไฟฟ้าซึ่งท�ำให้เกิดปัญหาติดขัด
ในการก่อสร้าง ดังนั้น จึงขอให้กรมทางหลวงประสานให้มีการเร่งรัดการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่ก�ำหนดไว้ และ
ส�ำหรับแนวทางในการด�ำเนินการโครงการในอนาคตกรณีที่กรมทางหลวงจะมีแผนการก่อสร้างโครงการในพื้นที่ใด
ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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ขอให้มีการตรวจสอบพื้นที่ที่จะท�ำการก่อสร้างว่าเป็นพื้นที่หวงห้ามที่ต้องมีการด�ำเนินการตามกฎหมายด้าน
สิง่ แวดล้อมหรือไม่ เนือ่ งจากการด�ำเนินการตามขัน้ ตอนดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานพร้อมทัง้ ขอให้ศกึ ษา
กฎหมายและขั้นตอนในการขออนุญาตในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนและเร่งด�ำเนินการตามขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้ เพื่อ
ไม่ให้เกิดความล่าช้าหรือติดขัดปัญหาในการด�ำเนินงานก่อสร้างในภายหลัง

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการดังกล่าวมีแผนงานร้อยละ ๙๑.๑๕๐ ผลงานร้อยละ ๘๐.๐๙๗ ช้ากว่าแผนร้อยละ

๑๑.๐๕๓ (สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑) ได้ท�ำการเร่งรัดการก่อสร้างเพื่อจะให้แล้วเสร็จตามแผนงาน
ที่ก�ำหนดไว้แล้ว แต่ติดปัญหาที่ดินในเขตป่าสงวนที่ไม่สามารถจ่ายเงินค่าที่ดินได้ และที่ดินส�ำนักงานปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมที่ไม่มีหลักฐาน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ในการก่อสร้างช่วงทางเข้าด่านประกอบประมาณ ๓ กิโลเมตร
ในส่วนการประสานให้มกี ารเร่งรัดการก่อสร้างนัน้ ได้ดำ� เนินการแก้ไขแบบก่อสร้างและออกแบบด�ำเนินการแล้วเสร็จ
ขณะนี้อยู่ระหว่างรอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง อีกทั้งได้มีการประชุมร่วมกับจังหวัดและ
หน่วยงานในพืน้ ทีเ่ พือ่ แก้ไขปัญหาโดยเร็วก่อนสิน้ สุดสัญญาก่อสร้าง และจะน�ำเรือ่ งเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง
เพื่อพิจารณาตามล�ำดับขั้นตอน เช่นการขอลด/งดค่าปรับ เนื่องจากการติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งจะต้องคิดค�ำนวณ
ระยะเวลาก่อสร้างใหม่ หากแก้ไขปัญหาไม่ทนั ตามสัญญาจ้าง จะมอบหมายแขวงทางหลวงหรือศูนย์สร้างทางเข้ามา
ด�ำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ

๔. โครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๐ ตอน ยะหา - บาละ
โครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๐ ตอน ยะหา - บาละ ระหว่าง กม.ที่ ๑+๙๐๐ - กม.ที่ ๑๒+๕๐๐
และ กม.ที่ ๑๓+๓๐๐ - กม.ที่ ๑๘+๒๔๕ ระยะทาง ๑๕.๕๔๕ กิโลเมตร โดยมีการก่อสร้างขยายคันทางเดิมเป็นมาตรฐาน
ทางชั้น ๑ สถานะโครงการ ณ ปัจจุบัน แผนงานรวมร้อยละ ๒๗.๔๒๖ ผลงานรวมร้อยละ ๘.๒๔๘ ล่าช้ากว่าแผน
ร้อยละ ๑๙.๑๗๘ การด�ำเนินงานติดปัญหาสภาพอากาศในพื้นที่มีฝนตกชุก รวมถึงปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดน
ในเรื่องนี้ ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาหามาตรการในการเร่งรัดหรือปรับแผนงานให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และ
สถานการณ์ เพื่อให้มีการด�ำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนและกรอบเวลาที่วางเอาไว้

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการดังกล่าวมีแผนงานร้อยละ ๓๗.๔๖๕ ผลงานร้อยละ ๒๒.๘๐๑ ช้ากว่าแผนร้อยละ

๑๔.๖๖๔ (สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒) ได้ท�ำการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องและบริษัทผู้รับจ้างเพื่อหา
แนวทางให้สามารถท�ำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งคาดว่าจะท�ำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้

๕. โครงการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์
โครงการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ของแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑ จ�ำนวน ๒ โครงการ
คือ งานขยายผิวทางจราจร ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๓ ตอน นครศรีธรรมราช ปากพนัง ตอน ๒ ระหว่าง กม.ที่ ๒๗+๖๕๐ - กม.ที่ ๒๙+๐๗๔ และบนทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๔ ตอน เชียรใหญ่ ปากพนัง ระหว่าง กม.ที่ ๒๘+๓๘๐ - กม.ที่ ๓๐+๓๑๓ โดยทั้ง ๒ โครงการ อยู่ระหว่างด�ำเนินการประสานงาน
ในการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค ในเรื่องนี้ เห็นว่าแนวทางในการด�ำเนินโครงการคราวต่อไปของกรมทางหลวง
ขอให้มีการเตรียมแผนด�ำเนินงานและประสานกับหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคในพื้นที่ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ
เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอีกเนื่องจากการด�ำเนินงานของกรมทางหลวงย่อมต้องทราบสภาพพื้นที่อยู่ก่อน
แล้วว่าต้องประสานกับหน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภคในพื้นที่แห่งใดบ้าง
กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
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กรมทางหลวง รายงานว่า ได้เตรียมแผนด�ำเนินงานและประสานกับหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคในพื้นที่และได้เชิญ

ประชุมหน่วยงานที่มีสาธารณูปโภคในเขตทางมาร่วมประชุม โดยได้แจ้งโครงการที่จะด�ำเนินการก่อสร้าง
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพือ่ ให้หน่วยงานต่าง ๆ เตรียมความพร้อมในการรือ้ ย้ายสาธารณูปโภคทีค่ าดว่าจะติดขัด
งานก่อสร้างแล้ว เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

๖. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอน เฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอน เฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ กม.ที่ ๓๗+๖๐๐ กม.ที่ ๓๘+๖๐๐ ระยะทางรวม ๒๗.๑๐๐ กิโลเมตร เป็นการด�ำเนินการขยายทางหลวง จาก ๒ ช่องจราจร เป็นชั้น
ทางพิเศษ ๔ ช่องจราจร โดยส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ ได้เข้าไปท�ำการส�ำรวจและออกแบบพร้อมประเมินค่างาน
ในบริเวณดังกล่าว โดยเบื้องต้นคาดว่า ใช้งบประมาณ ๕๐ ล้านบาท ในเรื่องนี้ ขอให้แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราช
ที่ ๑ เร่งรัดในการประสานขออนุมัติงบประมาณมาด�ำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณมาด�ำเนินการก่อสร้างเสนอส�ำนักแผนงานแล้ว เมื่อวันที่
๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณ ๕๐ ล้านบาท เพื่อด�ำเนินการต่อไป

๗. โครงการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์
การขอสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน
และขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศงานตัดถนนแนวใหม่ (Bypass) จ�ำนวน ๒ จุด คือ ๑) ทางหลวงหมายเลข
๔๐๑ สิชล - ท่าแพ ระหว่าง กม.ที่ ๒๓๖+๐๐๐ - กม.ที่ ๒๔๓+๐๐๐ และ ๒) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอน
หัวถนน - เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.ที่ ๑๓+๓๗๙ - กม.ที่ ๑๖+๙๘๔ เพื่อเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงภาคใต้
ฝั่งตะวันออก เส้นทางเชื่อมโยงระหว่าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ให้สมบูรณ์และมีความสะดวก
ในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น ในเรื่องนี้ ขอให้แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑ เร่งด�ำเนินการในการประสานเสนอ
แนวคิดในการก่อสร้างงานตัดถนนแนวใหม่ (Bypass) ทั้ง ๒ จุด ไปยังกรมทางหลวงส่วนกลางเพื่อให้ส�ำนักส�ำรวจ
และออกแบบพิจารณาด�ำเนินการเรื่องส�ำรวจออกแบบเส้นทางดังกล่าว เพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรในเส้นทาง
สายหลัก

กรมทางหลวง รายงานว่า ในเบื้องต้นแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑ ได้เสนอแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวง

ภาคใต้ฝง่ั ตะวันออกทัง้ ๒ จุด บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ขนั้ พืน้ ฐานของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว และจะประสาน
เสนอแนวคิดเหตุผลความจ�ำเป็นในการก่อสร้างงานตัดถนนแนวใหม่ (Bypass) ไปยังส่วนกลางตามข้อเสนอแนะ
ต่อไป

๘. การบรรจุโครงการเส้นทางถนนสะพานศรีสุราษฎร์ ตัดผ่านสะพานแยกบางอิฐ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ไว้ในแผนงานของกรมทางหลวง
จากการรายงานทราบว่าแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน) ได้รับการประสานจากจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ขอให้มกี ารพิจารณาบรรจุเส้นทางคมนาคมขนส่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยด�ำเนินการศึกษาความเหมาะสม
และบรรจุแผนงานโครงการของถนน ๑ เส้นทาง คือ ถนนสะพานศรีสุราษฎร์ ตัดผ่านสะพานแยกบางอิฐ - ทางหลวง
ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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หมายเลข ๔๐๑ ตามมติที่ประชุมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ด�ำเนินการสร้างถนนสายส�ำคัญในระยะเร่งด่วน ในกรณี
ดังกล่าวขอให้แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน) ประสานส�ำนักแผนงานในการเข้ามาร่วมพิจารณาเรื่อง
ดังกล่าวก่อนด�ำเนินการบรรจุการก่อสร้างเส้นทางสายใหม่ไว้ในแผนงานของกรมทางหลวงต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน) ได้ด�ำเนินการประสานงานกับส�ำนักแผนงาน

เพื่อขอเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบและพิจารณาบรรจุการก่อสร้างเส้นทางสายนี้ไว้ในแผนงานของกรมทางหลวง
ต่อไป

๙. โครงการก่อสร้างของกรมทางหลวงในพื้นที่จังหวัดระนอง และภูเก็ต
โครงการก่อสร้างของกรมทางหลวงในพื้นที่จังหวัดระนอง และภูเก็ต ได้แก่
๑) โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดระนอง ได้แก่ โครงการ
ขยายทางสายประธานให้เป็น ๔ ช่องทางจราจร ช่วง ชุมพร - ระนอง ตอน ๔ กม.ที่ ๕๑๓+๓๐๐ - กม.ที่ ๕๔๕+๗๕๐
ระยะทาง ๓๒.๔๕๐ กิโลเมตร ผลงาน ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๘ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๒๙.๐๑
และตอน ๕ กม.ที่ ๕๘๕+๒๕๐ - กม.ที่ ๖๐๓+๐๐๐ ระยะทาง ๑๗.๗๕ กิโลเมตร ผลงาน ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๘ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๑๙.๐๐
๒) โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
๒.๑) โครงการก่อสร้างทางกลับรถต่างระดับ (เกือกม้า) บนสายทางหลวงหมายเลข๔๐๒ กม.ที่
๒๙+๓๘๓ , กม.ที่ ๓๙+๘๐๐ สถานะโครงการ ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ แผนงานร้อยละ
๙๘.๓๒ ผลงานร้อยละ ๔.๓๕ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๙๓.๙๗
๒.๒) โครงการก่อสร้างทางลอดห้าแยกฉลอง สถานะโครงการ ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ แผนงาน
ร้อยละ ๑๐๐ ผลงานร้อยละ ๔๖.๐๖ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๕๓.๙๔
โดยโครงการในพื้นที่จังหวัดระนอง และภูเก็ต มีผลการด�ำเนินการล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากติดปัญหาในเรื่อง
กรรมสิทธิ์ที่ดินและการรื้อย้ายสาธารณูปโภคท�ำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ตามก�ำหนดเวลา ส่งผลให้ผลการด�ำเนินงาน
ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวในการด�ำเนินโครงการในอนาคต ขอให้กรมทางหลวง
ด�ำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ โดยเฉพาะเรื่องการรื้อย้าย
สาธารณูปโภคและเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งมีขั้นตอนที่ต้องด�ำเนินการที่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการทั้ง ๔ โครงการ มีผลการด�ำเนินการล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากติดปัญหาในเรื่อง
กรรมสิทธิ์ที่ดินและการรื้อย้ายสาธารณูปโภค ท�ำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ตามก�ำหนดเวลาซึ่งปัจจุบันได้เร่งรัด
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

๑๐. โครงการก่อสร้างทางจักรยาน สะพานบางริ้น - องค์การบริหารส่วนต�ำบลหงาว
บนทางหลวงหมายเลข ๔
กิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศของกรมทางหลวง
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดระนอง ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางจักรยาน สะพานบางริน้ – องค์การบริหารส่วนต�ำบลหงาว บนทางหลวง
หมายเลข ๔ ระหว่าง กม.ที่ ๖๐๓+๔๑๐ - กม.ที่ ๖๑๐+๗๒๒ (ด้านซ้ายทาง) ระยะทาง ๗.๓๑๒ กิโลเมตร งบประมาณ
กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
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๕๘,๕๘๘,๐๐๐ บาท ณ เดือนมิถนุ ายน ๒๕๖๑ มีผลการด�ำเนินงานรวมคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๑๖.๕๐
ในส่วนนี้ ขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดให้มกี ารก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานและแล้วเสร็จภายในกรอบเวลาทีก่ ำ� หนดไว้
พร้อมทัง้ ให้พจิ ารณาจัดสรรงบประมาณเพือ่ ปรับปรุงภูมสิ ถาปัตยกรรมของเส้นทางจักรยานดังกล่าวให้เกิดทัศนียภาพ
ทีส่ วยงาม มีความร่มรืน่ เหมาะแก่การใช้เส้นทางเพือ่ การออกก�ำลังกายหรือการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพืน้ ทีด่ ว้ ย

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ดำ� เนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามก�ำหนดเวลา มีผลการด�ำเนินการเป็นทีพ่ อใจของจังหวัด

และประชาชนในพื้นที่ในส่วนของการปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมของเส้นทางจักรยานดังกล่าวให้เกิดทัศนียภาพ
ที่สวยงาม มีความร่มรื่น เหมาะแก่การใช้เส้นทางเพื่อการออกก�ำลังกายหรือการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
ในพืน้ ทีน่ นั้ อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการประสานงานกับพืน้ ทีเ่ พือ่ ออกแบบและประสานของบประมาณมาด�ำเนินการต่อไป

๑๑. การบูรณะฟื้นฟูยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๔
จากการตรวจราชการทราบว่าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (สายเพชรเกษม) ในพื้นที่จังหวัดพังงา
มีสภาพทรุดโทรมในหลายช่วงท�ำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ประกอบกับเมื่อฝนตกชุกจะเกิดน�้ำท่วมขังบนสายทาง
โดยเฉพาะบนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ควบคุม ๐๙๐๒ ตอน อ่าวเคย - บางนายสี ระหว่าง กม.ที่ ๖๙๒+๙๓๓ - กม.ที่
๗๘๖+๓๘๓ ระยะทาง ๗๑.๒๕ กิโลเมตร งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม
๐๙๐๒ ตอน ตะกั่วป่า - บางสัก ระหว่าง กม.ที่ ๗๖๘+๔๐๐ - กม.ที่ ๗๘๖+๖๒๗ ระยะทาง ๑๘.๒๒๗ กิโลเมตร
งบประมาณที่ใช้ ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในส่วนนี้ ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาสนับสนุนงบประมาณมาบูรณะฟื้นฟู
ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๔ ในช่วงดังกล่าว เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสายทางด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า มีแผนการด�ำเนินการคือแผนแม่บทพัฒนาทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน อ�ำเภอคุระบุรี - อ�ำเภอ

ตะกั่วป่า (กม.๗๑๓+๕๐๐ - กม.๗๖๕+๘๐๔) เสนองบประมาณปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๒,๒๐๐ ล้านบาท
และตอน ตะกั่วป่า - บางสัก (กม.๗๖๘+๔๐๐ - กม.๗๘๐+๙๐๖) เสนองบประมาณปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๕๘๐
ล้านบาท

๑.๘ พื้นที่จังหวัดสงขลา มีดังนี้
๑. การอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กรณีการด�ำเนินโครงการประชารัฐสวัสดิการของบริษทั ขนส่ง จ�ำกัด ตัง้ แต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด มีการให้ความช่วยเหลือประชาชนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้เป็นส่วนลดค่าโดยสาร
ของรถบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด โครงการดังกล่าวยังมีอุปสรรค เนื่องจากการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐประชาชนต้องเดินทาง
ด้วยรถโดยสารของบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด และเป็นการเดินทางที่มีต้นทางหรือปลายทางที่กรุงเทพฯ เท่านั้น แต่ผู้โดยสาร
ส่วนใหญ่นิยมเดินทางระหว่างจังหวัดการจัดสวัสดิการแห่งรัฐจึงอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการในการเดินทาง
ของประชาชน จึงขอให้บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด รับไว้เป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดสวัสดิการให้ตรงกับความต้องการ
เช่น การจัดสวัสดิการให้สามารถใช้ส�ำหรับการเดินทางในระยะสั้นหรือระหว่างจังหวัด เป็นต้น

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด รายงานว่า กรมบัญชีกลางได้สอบถามมายัง บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด เรื่องการติดตั้งเครื่องช�ำระ

ค่าโดยสาร (EDC) โดยก�ำหนดเงื่อนไขการติดตั้งเครื่องต้องเป็นหน่วยงานของบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ไม่รวมตัวแทน
จ�ำหน่ายตั๋ว รถร่วมเอกชน และบริษัทจ�ำหน่ายตั๋วโดยสารเอกชน ซึ่งฝ่ายธุรกิจเดินรถได้แจ้งความประสงค์
ขอติดตั้งเครื่อง EDC สถานีเดินรถส่วนภูมิภาค จ�ำนวน ๑๒๑ เครื่อง ส่วนสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลาเป็น
ตัวแทนจ�ำหน่ายตั๋วโดยสารของบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชน จึงไม่ตรงตามเงื่อนไข ณ ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการพิจารณาขออนุมัติติดตั้งเครื่อง EDC ให้กับตัวแทนจ�ำหน่ายตั๋วโดยสารที่เป็นเอกชนในสถานีขนส่ง
ผูโ้ ดยสารทีม่ ผี โู้ ดยสารจ�ำนวนมาก และมีความต้องการใช้บตั รสวัสดิการแห่งรัฐ ส�ำหรับประเด็นการด�ำเนินการให้
ประชาชนใช้บัตรสวัสดิการในการเดินทางระยะสั้นหรือระหว่างจังหวัดบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ได้ด�ำเนินการอยู่แล้ว
ในเส้นทางที่บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ได้รับอนุญาตให้เดินรถ เช่น สายที่ ๖๑๕ นว-พล ซึ่งประชาชนใช้บัตรดังกล่าว
ช�ำระค่าโดยสารได้ นอกจากนี้ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ได้รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปี ๒๕๖๑ โดยเฉพาะ
งบลงทุนว่าได้รับอนุมัติงบลงทุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จ�ำนวน
๓๔๐.๗๓๔ ล้านบาท โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เมษายน ๒๕๖๑ ได้เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จ�ำนวน
๑๔๑.๖๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕๘ จากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

๒. โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่ด�ำเนินการบนถนนสายแยก ทางหลวงหมายเลข
๔๑๐ – บ้านจันทรัตน์ (ทางแยกเข้าท่าอากาศยานเบตง) โดยท�ำการก่อสร้างเป็นผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด ๔
ช่องจราจร กว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างด้านละ ๒.๕๐ เมตร งบประมาณ ๓๒.๓๙๐ ล้านบาท ปัจจุบนั ได้ดำ� เนินการ
ออกแบบแล้วเสร็จ และคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๒ ซึง่ จะท�ำให้เกิดการเชือ่ มโยงระบบโครงข่ายคมนาคม
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถอ�ำนวยความสะดวก และปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ในกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ๒๕๖๒ ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการดังกล่าว จ�ำนวน ๓๒.๓๙๐ ล้านบาท หากได้รับจัดสรรงบประมาณครบถ้วนตามที่ขอรับการสนับสนุน
จะได้เร่งรัดด�ำเนินการต่อไป และได้มอบหมายให้กองแผนงานติดตามเรือ่ งงบประมาณและให้สำ� นักงานทางหลวง
ชนบทที่ ๑๒ (สงขลา) เตรียมความพร้อมพื้นที่ที่จะด�ำเนินการต่อไปแล้ว

๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๔ (พรุเตียว) - ด่านศุลกากรสะเดา
แห่งที่ ๒ โดยมีการแบ่งโครงการออกเป็น ๒ ตอน คือ ตอนที่ ๑ กม.ที่ ๕๗+๑๐๐ - กม.ที่ ๖๑+๒๐๐ ระยะทาง ๔.๑
กิโลเมตร ตอนที่ ๒ กม.ที่ ๖๑+๒๐๐ - กม.ที่ ๖๒+๕๙๖ ระยะทาง ๑.๓๙๖ กิโลเมตร ปัจจุบันผลการด�ำเนินการล่าช้า
กว่าแผนร้อยละ ๓.๔๕ เนือ่ งจากอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการจัดกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ และขอออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืน ในเรือ่ งนี้
ขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดด�ำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อแก้ปัญหาการจราจรทางหลวง
สายหลักซึ่งเชื่อมต่อกับทางหลวงสายพิเศษระหว่างเมือง และเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสะเดา และสนับสนุนการพัฒนาด่านสะเดาแห่งที่ ๒
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กรมทางหลวง รายงานว่า แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) ได้รายงานผลความคืบหน้า คือ สภาเทศบาลต�ำบล

ส�ำนักขามได้ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบในโครงการก่อสร้างดังกล่าว
ในปัจจุบันการด�ำเนินการช้ากว่าแผนร้อยละ ๓.๔๕ เนื่องจากอยู่ระหว่างด� ำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ
ขอออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินซึ่งได้ด�ำเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ดิน และเจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อรังวัดที่ดินที่ถูกเวนคืน และเร่งส�ำรวจรายการทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนแล้ว
ตามที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ส�ำรวจ

๔. โครงการก่อสร้างเพือ่ แก้ไขปัญหาปริมาณการจราจรรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต
โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับห้าแยกน�้ำกระจาย เป็นการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาทางหลวง
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหา
การจราจรและเป็นการรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต โดยด�ำเนินการก่อสร้างทางแยกบนทางหลวงหมายเลข ๔๐๗
ตัดทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ และทางหลวงหมายเลข ๔๑๔ งบประมาณ ๑,๑๖๓ ล้านบาท สถานะ ณ เดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ มีแผนงานรวมร้อยละ ๗๒.๗๕ ผลงานรวมร้อยละ ๗๘.๘๖ เร็วกว่าแผนร้อยละ ๖.๑๑ โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาปริมาณการจราจรที่หนาแน่น โดยบริเวณจุดที่ก่อสร้างทางแยกจะมีปริมาณจราจร
ประมาณ ๔๐,๐๐๐ คันต่อวัน และจากการที่ได้ลงพื้นที่ตรวจบริเวณพื้นที่ก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืนนั้น พบว่า
กรมทางหลวงได้ให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการจราจร และดูแลเกีย่ วกับอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวก เช่น ไฟฟ้า
ส่องสว่าง ป้ายบอกทาง เป็นต้น เพื่อให้การเดินทางสัญจรผ่านพื้นที่ก่อสร้างของประชาชนระหว่างที่โครงการยังไม่
แล้วเสร็จเป็นไปด้วยความสะดวกและปลอดภัย

กรมทางหลวง รายงานว่า แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑ ได้ก�ำชับให้ผู้รับผิดชอบโครงการควบคุม ดูแลอุปกรณ์อ�ำนวย

ความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายบอกทาง ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเพื่อเป็น
การป้องกันอุบัติเหตุ และให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการจราจร เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดในบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้าง

๑.๙ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีดังนี้
๑. การอ�ำนวยความปลอดภัยระหว่างการด�ำเนินการก่อสร้าง
ปัจจุบันทางหลวงหมายเลข ๔๐๖๖ สาย บ้านโกตาบารู - อ�ำเภอรามัญ - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๔๒
ที่ กม. ๑๘๐+๑๐๕ ที่บ้านปาลอบาต๊ะ เป็นโครงข่ายทางหลวงที่ใกล้ที่สุดที่เชื่อมโยงจังหวัดยะลา กับจังหวัดนราธิวาส
หากประชาชนต้องการเดินทางไปสนามบินนราธิวาส จะต้องเดินทางผ่านตัวเมืองนราธิวาส โดยมีระยะทางประมาณ ๒๙
กิโลเมตร แขวงทางหลวงนราธิวาสจึงได้ดำ� เนินโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔๒
(ปาลอปาต๊ะ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๖ (บ้านทอน) รวมทางเข้าสนามบินนราธิวาส ที่ กม. ๐+๐๐๐.๐๐๐
(กม.๑๘๐+๑๐๕ ทางหลวงหมายเลข ๔๒) - กม.๑๑+๒๐๐.๔๐๒ (กม.๙+๗๙๒ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๖) และทางเข้า
สนามบิน กม.๙+๗๙๒ - กม.๑๒+๕๗๐ รวมระยะทาง ๑๓.๙๗๘ กิโลเมตร โดยเมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถ
ร่นระยะทางได้ประมาณ ๑๖ กิโลเมตร ในส่วนนี้ ในระหว่างช่วงที่ด�ำเนินการก่อสร้างขอให้แขวงทางหลวงนราธิวาส
ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายสะท้อนแสง และไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งจัดให้มี
อุปกรณ์อ�ำนวยความปลอดภัยให้พร้อมก่อนการเปิดใช้สายทางดังกล่าวด้วย
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กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างทางดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของส�ำนักก่อสร้างทางที่ ๑ และได้

ประสานงานกับนายช่างโครงการทราบว่า ได้ด�ำเนินการติดตั้งป้ายเตือน ป้ายสะท้อนแสง และไฟฟ้าแสงสว่าง
ตามข้อเสนอแนะแล้ว ในส่วนการจัดให้มอี ปุ กรณ์อำ� นวยความปลอดภัยให้พร้อมก่อนเปิดใช้สายทางนัน้ ได้กำ� หนด
รายการก่อสร้างอุปกรณ์อ�ำนวยความปลอดภัยไว้ในสัญญาจ้างแล้ว

๒. การประสานงานกับหน่วยงานในการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
กรณีไฟฟ้าส่องสว่างบางส่วนที่ดับและไม่มีการซ่อมแซมนั้น เกิดจากไฟฟ้าส่องสว่างดังกล่าวด�ำเนินการ
โดยศูนย์อำ� นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ตดิ ตัง้ บนเขตทางของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท หรือ
ท้องถิ่น เกิดการเสื่อมสภาพ และมิได้มีการซ่อมแซมเนื่องจากเป็นทรัพย์สินของศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มิได้ส่งมอบให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท หรือท้องถิ่น จึงไม่อาจด�ำเนินการซ่อมแซมได้ โดยที่ไฟฟ้า
ส่องสว่างดังกล่าวติดตัง้ บนเขตทางของกรมทางหลวง หรือกรมทางหลวงชนบทจึงท�ำให้เข้าใจว่าเป็นความรับผิดชอบของ
กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทในการซ่อม ซึ่งในเรื่องนี้ กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทในพื้นที่ได้
ชีแ้ จงท�ำความเข้าใจกับประชาชนในพืน้ ทีแ่ ล้ว ในส่วนนี้ ขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทในพืน้ ทีป่ ระสานกับ
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด�ำเนินการจัดหางบประมาณเพื่อซ่อมแซมต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า แขวงทางหลวงนราธิวาสได้รับทราบแล้วและจะด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป
กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๒ (สงขลา) ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง
ที่ติดตั้งโดยศูนย์อ� ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หากปรากฏว่าช� ำรุดเสียหายก็ให้แจ้งประสาน
ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ด�ำเนินการซ่อมแซมต่อไปแล้ว

๓. การบ�ำรุงรักษาสายทาง
ในการจัดสรรงบประมาณให้กับกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทในพื้นที่เพื่อซ่อมแซมบ�ำรุงรักษา
เส้นทางในความรับผิดชอบนัน้ เนือ่ งจากภาคใต้ชายแดนอัตราค่าจ้างบุคลากรจะแตกต่างจากพืน้ ทีอ่ นื่ โดยต้องคิดค่าประกันภัย
เพิม่ ขึน้ ด้วย จึงท�ำให้งบประมาณทีไ่ ด้รบั ถูกใช้สำ� หรับค่าจ้างบุคลากรเกือบร้อยละ ๔๐ ท�ำให้เหลืองบประมาณส�ำหรับจัดซือ้
อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ในการซ่อมแซมไม่เพียงพอ เนือ่ งจากการจัดสรรงบประมาณค�ำนวณจากปริมาณงาน (workload) จึงขอให้
กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทได้ตรวจสอบและจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอเพื่อให้การบ�ำรุงรักษา
เส้นทางในความรับผิดชอบสามารถท�ำได้ครบถ้วน เนือ่ งจากปัจจุบนั หลายเส้นทางมีการใช้งานมานาน มีความช�ำรุด
บ่อยครั้ง

กรมทางหลวง รายงานว่า แขวงทางหลวงนราธิวาสได้ด�ำเนินการของบบ�ำรุงปกติเพิ่มเติมแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรับ
เงินจัดสรรเพื่อมาด�ำเนินการต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�ำนักบ�ำรุงทางและส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๒ (สงขลา)
ร่วมกันพิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
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๔. การสนับสนุนบุคลากรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
จากการตรวจเยีย่ มหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนราธิวาสในภาพรวมบุคลากรของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีความตั้งใจในการปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และมีขวัญก�ำลังใจ
ทีเ่ ข้มแข็ง อย่างไรก็ตาม เห็นควรให้หน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกระทรวงคมนาคมพิจารณาให้การสนับสนุนบุคลากร
ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทในพื้นที่ควรเพิ่มบุคลากรด้านช่าง
โดยรับโอนจากหน่วยงานในพื้นที่ที่สามารถสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ด้วยภาษายาวีได้ เนื่องจากหากสามารถ
สือ่ สารให้ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ข้าใจได้วา่ โครงการทีด่ ำ� เนินการอยู่ เช่น การปรับปรุงถนนขยายช่องจราจรจะท�ำให้เกิด
ความสะดวกสบายในการเดินทาง และเป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชนในพืน้ ทีจ่ ะช่วยให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปด้วยความ
ปลอดภัยและได้รับความร่วมมือจากประชาชน อีกทั้ง ลดข้อร้องเรียนจากความไม่สะดวกในช่วงการก่อสร้างด้วย
ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกระทรวงคมนาคมให้ความส�ำคัญในการพิจารณาให้ผลตอบแทนและ
สวัสดิการความก้าวหน้าในสายงานที่เหมาะสม เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยด้วย

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�ำนักบริหารกลางด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๑.๑๐ พื้นที่จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี มีดังนี้
๑. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน ตราด - หาดเล็ก
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน ตราด - หาดเล็ก ในแต่ละตอนมีปัญหาและอุปสรรค ท�ำให้
ผลการด�ำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก�ำหนดไว้ ดังนี้
๑) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน ตราด - หาดเล็ก ตอน ๒ ส่วนที่ ๑ ช่วง กม.๔๒๖+๓๐๒ กม.๔๒๙+๕๐๐ (กม.๒๗+๒๑๒ - กม.๓๐+๔๑๐ (เดิม)) ระยะทาง ๓.๑๙๘ กิโลเมตร อยู่ระหว่างรอใบอนุญาต
การท�ำไม้จากกรมป่าไม้
๒) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน ตราด - หาดเล็ก ตอน ๒ ส่วนที่ ๒ ช่วง กม.๔๘๔+๐๙๐ กม.๔๘๗+๔๕๕ LT (กม.๘๕+๐๐๐ - กม.๘๘+๓๖๕ (เดิ ม )) ระยะทาง ๓.๓๖๕ กิ โ ลเมตร ติ ด ขั ด ท่ อ ประปา
อยู่ระหว่างการรื้อย้าย
๓) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน ตราด - หาดเล็ก ตอน ทางแยกเข้า ต�ำบลไม้รูด บ้านคลองจาก อยู่ระหว่างรอใบอนุญาตการท�ำไม้จากกรมป่าไม้ และติดขัดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์)
อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องนี้เห็นว่า กรมทางหลวง ควรเร่งรัดการก่อสร้างทางสายนี้
เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาพื้ น ที่ ร องรั บ เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษและการเชื่ อ มโยงด้ า นการขนส่ ง ระหว่ า งประเทศ จึ ง ขอให้
แขวงทางหลวงตราดร่วมกับโครงการก่อสร้างทั้ง ๓ โครงการ ติดตาม ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัด
การด�ำเนินงานในส่วนที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เพื่อให้โครงการสามารถด�ำเนินการต่อไปได้ และขอให้เร่งรัด
ด�ำเนินการก่อสร้างในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จให้เป็นไปตามแผนต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ ตราด - หาดเล็ก มีสถานะผลการด�ำเนินงาน
(พฤษภาคม ๒๕๖๑) ดังนี้
๑) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน ตราด - หาดเล็ก ตอน ๒ ส่วนที่ ๑ มีผลการด�ำเนินงานร้อยละ
๔๘.๙๑

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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๒) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน ตราด - หาดเล็ก ตอน ๒ ส่วนที่ ๒ มีผลการด�ำเนินงานร้อยละ
๖๗.๒๓ ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รอื้ ย้ายต้นไม้ในเขตทาง และตอนที่ ๓ มีผลการด�ำเนินงาน
ร้อยละ ๓๐.๓๑
๓) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน ตราด - หาดเล็ก ตอน ทางแยกเข้า ต�ำบลไม้รดู - บ้านคลองจาก
มีผลการด�ำเนินงานร้อยละ ๐.๓๐ ติดปัญหาต้นไม้ในเขตทาง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาจากกรมป่าไม้
กรณีขอรื้อย้ายต้นไม้ในเขตทาง
ทั้งนี้ กรมทางหลวงจะเร่งรัดการด�ำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

๒. โครงการขยายช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข ๓
จากการลงพืน้ ทีต่ รวจราชการพบว่าทางหลวงหมายเลข ๓ ช่วงทีผ่ า่ นจังหวัดระยองนัน้ มีปริมาณการจราจร
แออัดหนาแน่น รวมไปถึงมีบริเวณที่เป็นทางแยกซึ่งมีสัญญาณไฟจราจรต่อเนื่องกันเป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วง
เวลาเร่งด่วนช่วงเช้าและช่วงเย็นนัน้ จะมีปริมาณการจราจรสูงมากท�ำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ซึง่ ในเรือ่ งนีท้ ราบว่า
กรมทางหลวงมีแผนทีจ่ ะจัดท�ำโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ ช่วง บ้านฉาง - ระยอง ระหว่าง กม.๑๙๖+๒๕๐ กม.๒๔๑+๗๓๖ เพื่อขยายทางหลวงหมายเลข ๓ บริเวณดังกล่าวจาก ๔ ช่องจราจร เป็น ๘ ช่องจราจร และโครงการ
ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุมระยอง - กะเฉด ระหว่าง กม.๒๒๖+๐๐๐ - กม.๒๓๑+๐๐๐ เพื่อขยาย
ช่องจราจรจาก ๔ ช่องจราจร เป็น ๖ ช่องจราจร พร้อมก่อสร้างสะพานข้ามแยก ซึ่งทั้ง ๒ โครงการ จะสามารถช่วยแก้ไข
ปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข ๓ ในช่วงที่ผ่านจังหวัดระยองได้ ในการนี้ จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณา
ความส�ำคัญของโครงการดังกล่าว และพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาด�ำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนทีก่ ำ� หนดไว้
ตามล�ำดับความจ�ำเป็นและความส�ำคัญต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ บ้านฉาง - ระยอง เป็นโครงการตามแผนงานพัฒนา

ทางหลวงรองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่งจะเสนอ
ขอรับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป ส�ำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ ระยอง - กะเฉด
พร้อมสะพานข้ามแยกตลาดตะพง ปัจจุบนั ปริมาณจราจรยังไม่สงู มากจึงขอรับไว้พจิ ารณาเพือ่ บรรจุในแผนแม่บท
พัฒนาทางหลวงระยะ ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ และจัดล�ำดับความส�ำคัญตามความเหมาะสมในการเสนอ
ขอรับจัดสรรงบประมาณต่อไป

๓. การพัฒนาเส้นทางสายเฉลิมบูรพาชลทิต
ตามมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงมหาดไทยร่วมกันพัฒนาเส้นทาง
สายเฉลิมบูรพาชลทิต ในบริเวณที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวตลอด
เส้นทางตัง้ แต่จงั หวัดชลบุรถี งึ จังหวัดจันทบุรนี นั้ กรมทางหลวงชนบทได้รายงานว่าขณะนีก้ รมทางหลวงชนบทมีโครงการ
ที่จะพัฒนาพื้นที่ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวเนินนางพญา และหาดเก็บตะวัน โดยขณะนี้อยู่ในระหว่าง
ขั้นตอนการส�ำรวจออกแบบ ยังไม่มีงบประมาณส�ำหรับการก่อสร้าง ในเรื่องนี้เห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการ
ทีม่ ปี ระโยชน์ในการส่งเสริมด้านการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีจ่ งั หวัดจันทบุรี จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาความส�ำคัญ
ของโครงการดังกล่าวและจัดสรรงบประมาณมาด�ำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป
กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
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กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้ส�ำรวจพื้นที่และออกแบบเบื้องต้นแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดท�ำแบบรายละเอียด

และประมาณราคาเพื่อประกอบการจัดหางบประมาณด�ำเนินการต่อไป และได้มอบหมายให้ส�ำนักส�ำรวจและ
ออกแบบเร่งรัดการออกแบบรายละเอียดและประมาณราคาให้แล้วเสร็จโดยเร็วแล้ว

๔. การก่อสร้างขยายความยาวทางวิ่งของท่าอากาศยานตราด
ตามที่ บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ประกอบการท่าอากาศยานตราด ได้เสนอความ
ประสงค์ที่จะก่อสร้างขยายความยาวทางวิ่งของท่าอากาศยานตราดจาก ๑,๘๐๐ เมตร เป็น ๒,๕๐๐ เมตร ซึ่งปัจจุบัน
มีขอ้ จ�ำกัดเนือ่ งจากติดปัญหาถนนของกรมทางหลวงชนบทบริเวณหัวทางวิง่ นัน้ จากการสอบถามผูแ้ ทนบริษทั ได้รายงานว่า
บริษัทได้มีการท�ำหนังสือถึงกรมทางหลวงชนบทเพื่อขอให้พิจารณาออกแบบก่อสร้างเป็นอุโมงค์ทางลอดใต้ทางวิ่ง
ท่าอากาศยาน โดยบริษัทยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งการออกแบบและการก่อสร้างทุกขั้นตอนซึ่งผู้แทนกรมทางหลวง
ชนบทได้รายงานว่า ขณะนีก้ รมทางหลวงชนบทอยูร่ ะหว่างการพิจารณารายละเอียดข้อกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
เนื่องจากกรมทางหลวงชนบทไม่มีประสบการณ์ด�ำเนินการในลักษณะนี้มาก่อน ในเรื่องนี้เห็นว่าการด�ำเนินการลักษณะ
ดังกล่าวเป็นแนวทางที่หากด�ำเนินการได้ก็จะเป็นประโยชน์ในการยกระดับศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งทางอากาศ
ในพื้นที่ภาคตะวันออกส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยวได้อย่างดียิ่ง จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทเร่งรัด
การพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องและด�ำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อก�ำหนดแนวทางและข้อก�ำหนดในการอนุญาตปรับปรุง

ทางหลวงชนบท สาย ตร.๔๐๓๓ เป็นทางลอดให้ทางวิ่งของท่าอากาศยานตราดแล้ว และได้มอบหมายให้
คณะท�ำงานพิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๕. การตรวจสุขภาพพนักงานขับรถโดยสารประจ�ำทาง
ตามทีก่ รมการขนส่งทางบกได้รว่ มกับผูป้ ระกอบการรถโดยสารประจ�ำทางจัดให้มกี ารตรวจสุขภาพพนักงาน
ขับรถโดยสารประจ�ำทางแล้วพบว่า พนักงานขับรถที่มีอายุมากกว่า ๕๐ ปี บางคนตรวจพบโรคประจ�ำตัว เช่น โรค
ความดั น โลหิ ต สู ง ซึ่ ง เป็ น อาการที่ อ าจเพิ่ ม ความเสี่ ย งของการหมดสติ ใ นขณะขั บ รถ โดยกลุ ่ ม อาการดั ง กล่ า วนี้
อยู่ในแผนที่กรมการขนส่งทางบกเตรียมจะมีการแก้ไขกฎหมายให้ครอบคลุมในการพิจารณาเพื่อออกใบอนุญาตขับขี่
ในอนาคต อย่างไรก็ดี ในระหว่างนี้กรมการขนส่งทางบกได้ร่วมกับผู้ประกอบการรณรงค์ให้พนักงานขับรถ ได้มีการ
ออกก�ำลังกายและดูแลรักษาสุขภาพเพือ่ ลดความเสีย่ งทีอ่ าจจะก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุสร้างความเสียหายต่อชีวติ และทรัพย์สนิ
ของผูโ้ ดยสาร ในเรือ่ งนีเ้ ห็นว่า เป็นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญและจ�ำเป็น จึงควรได้รบั การสนับสนุนและตรวจสอบ ดูแล ควบคุม
ให้มคี วามพร้อม จึงขอให้ กรมการขนส่งทางบกร่วมกับ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด ตรวจสอบเรือ่ งปัญหาสุขภาพของพนักงาน
ขับรถโดยสารประจ�ำทางทั้งในส่วนของบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด และรถร่วม บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด และดูแลพนักงาน
ขับรถให้มีความพร้อมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้วย

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้ประสานงานกับบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบปัญหาสุขภาพ
ของพนักงานขับรถโดยสารประจ�ำทางของบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด และรถที่เข้าร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด และ
ขอให้รณรงค์ให้พนักงานขับรถได้มกี ารออกก�ำลังกาย ตรวจสอบ ดูแลสุขภาพควบคุมให้มคี วามพร้อมในการปฏิบตั ิ
หน้าที่พนักงานขับรถเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ผู้โดยสาร อีกทั้งกรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักสูตรระยะเวลาและ

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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หลักเกณฑ์การอบรมผู้ขับรถที่ใช้ในการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้จัดท� ำโครงการอบรมพนักงานขับรถโดยสาร
ประจ�ำทาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกการขับขี่อย่างปลอดภัย ปลูกฝังแนวคิดและจิตส� ำนึก
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอันจะน�ำมาสู่การลดอุบัติเหตุทางถนน โดยก�ำหนดให้มีการจัดอบรมภายใน
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด รายงานว่า มีโครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านการขนส่งรถโดยสารทางถนนและการจัดตั้ง

สถาบันฝึกอบรมทักษะการขับรถสาธารณะขั้นสูง เช่น จัดฝึกอบรมพนักงานขับรถ (กลุ่มส�ำรอง) เพื่อทดสอบ
หลักสูตรทักษะการขับรถสาธารณะขัน้ สูงและคูม่ อื การปฏิบตั งิ านก่อนการยืน่ ขอรับรองหลักสูตร และรับรองความ
ถูกต้องจากกรมการขนส่งทางบก และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานท�ำการประชาสัมพันธ์และเปิดให้บริการศูนย์
ฝึกอบรมทักษะการขับรถสาธารณะขัน้ สูง (Training Center) เพือ่ ให้บริการแก่หน่วยงานของบริษทั ขนส่ง จ� ำกัด
และรถร่วมบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้โดยสารและเป็นศูนย์การเรียนรู้ฝึกทักษะการขับขี่ที่มีคุณภาพ และสร้างนักขับมืออาชีพ นอกจากนี้ ได้แต่งตั้ง
คณะท�ำงานในการจัดตั้งศูนย์ผู้ป่วยฉุกเฉินและมอบหมายให้กองคุ้มครองผู้โดยสารเก็บรวบรวมพร้อมสรุปข้อมูล
สถิติการเจ็บป่วยของผู้โดยสาร
ทัง้ นี้ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปีพนักงานขับรถโดยสารเป็นประจ�ำ โดยกองการแพทย์
จะบันทึกในประวัติพนักงาน หากพนักงานเข้าข่ายเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น ความดันโลหิต เบาหวาน กองการแพทย์
จะประสานกับงานควบคุมเดินรถปรับอากาศในแต่ละกองเพื่อรักษา ควบคุม นอกจากนี้ ยังเพิ่มความเข้มงวด
ในการตรวจความพร้อมก่อนขึน้ ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานขับรถต้องไม่มสี ารเสพติด และแอลกอฮอล์ตอ้ งเป็นศูนย์
กรณีตรวจพบจะให้พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที

๖. การประชาสัมพันธ์การให้บริการรถไมโครบัส
ปัจจุบันผู้ประกอบการขนส่งที่ให้บริการในพื้นที่จังหวัดตราดได้เริ่มมีการเปลี่ยนรถโดยสารประจ�ำทาง
จากรถตู้เป็นรถไมโครบัสเพื่อให้บริการในเส้นทางหมวด ๒ สาย กทม. - ตราด ซึ่งจากการส�ำรวจพบว่าประชาชน
ผูใ้ ช้บริการมีความพึงพอใจ เนือ่ งจากรถไมโครบัสมีความสะดวกสบายและความปลอดภัยมากกว่ารถตูท้ ใี่ ห้บริการอยูเ่ ดิม
ท�ำให้ผู้ประกอบการมีแผนที่จะเพิ่มจ�ำนวนรถเพื่อให้บริการทดแทนรถตู้ ที่ให้บริการอยู่เดิมมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี จาก
การส�ำรวจพบว่าประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริการในหลายด้าน เช่น
สถานทีใ่ ห้บริการ ราคาค่าโดยสาร เป็นต้น ในส่วนนี้ จึงขอให้กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับบริษทั ขนส่ง จ�ำกัด ประสาน
งานกับผู้ประกอบการในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนพัฒนา
รูปแบบการบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกก�ำหนดไว้ต่อไป

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการการเปลี่ยนรถตู้โดยสารประจ�ำทาง

ทีส่ นิ้ อายุการใช้งานเป็นรถโดยสารขนาดเล็กอย่างต่อเนือ่ ง โดยได้จดั งานเปิดเส้นทางการเดินรถโดยสารประจ�ำทาง
ในเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา “ลงเครื่อง ต่อรถโดยสาร สู่สีสันตะวันออก” ณ ท่าอากาศยาน
นานาชาติอตู่ ะเภา จังหวัดระยอง นอกจากนี้ ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดตราด ได้ประชาสัมพันธ์การเปลีย่ นรถโดยสาร
ประจ�ำทางจากรถตูเ้ ป็นรถไมโครบัสผ่านทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด และส�ำนักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเฟซบุ๊ก รวมทั้งผู้ประกอบการขนส่งได้ด�ำเนินการ
ติดประกาศประชาสัมพันธ์ตารางเวลาการเดินรถของรถไมโครบัสที่หน้าช่องจ�ำหน่ายตั๋ว ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร
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จังหวัดตราด และประชาสัมพันธ์ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ “รถตู้ บ.ข.ส. ตราด” เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกได้ท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการเปลี่ยน
รถโดยสารขนาดเล็กที่ได้มาตรฐาน” กับธนาคารกรุงไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการขนส่งร่วมก�ำหนดมาตรการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการให้บริการด้วยรถโดยสารขนาดเล็กที่ได้มาตรฐาน

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด รายงานว่า ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการรถร่วมทราบและให้ติดประกาศตามช่องจ�ำหน่ายตั๋วใน

เส้นทางต่าง ๆ ที่มีการปรับเปลี่ยนเป็นรถไมโครบัสโดยแสดงรายละเอียดพนักงานขับรถ ชื่อ - สกุล ทะเบียนรถ
จ�ำนวนทีน่ งั่ ผูโ้ ดยสาร ราคาค่าโดยสาร ระยะเวลาในการเดินทางจากต้นทางถึงปลายทาง ซึง่ เป็นไปตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด นอกจากนี้ สถานีเดินรถตราดได้ประสานกับผู้ประกอบการให้เปิดช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
เช่น ติดตั้งป้ายไวนิลช่องจ�ำหน่ายตั๋ว ลงสื่อพิมพ์ท้องถิ่น ออกสื่อเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น ลงสื่อผ่านจอทีวี LED บริเวณ
ย่านชุมชน (แยกโรงพยาบาลตราด)

๗. การดูแลความสะอาดห้องสุขาสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี
ตามที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าห้องสุขาและพื้นที่บางส่วนของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
จันทบุรี มีสภาพทรุดโทรมและไม่สะอาด รวมไปถึงมีการขายสินค้าต่าง ๆ ในราคาทีแ่ พงกว่าปกตินนั้ จากการตรวจราชการ
ขนส่งจังหวัดจันทบุรีได้รายงานว่ากรมการขนส่งทางบกได้รับทราบว่าขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรีอยู่ระหว่างการพิจารณาก่อสร้างห้องสุขาใหม่ ส�ำหรับเรื่องราคาสินค้านั้นไม่อยู่ในอ�ำนาจ
การก�ำกับดูแลของกรมการขนส่งทางบก อย่างไรก็ดี ในเรื่องนี้เห็นว่ากรมการขนส่งทางบกควรประสานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ผูบ้ ริหารสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดจันทบุรใี นการดูแลเรือ่ งความสะอาดของห้องสุขาและพืน้ ที่
สถานีเพื่อให้บริการที่ดีแก่ประชาชน ส�ำหรับเรื่องราคาขายสินค้านั้นก็ขอให้ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรีประสาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาด�ำเนินการให้มีความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไปด้วย

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรไี ด้ประสานไปยังเทศบาลเมืองจันทบุรผี บู้ ริหารสถานี
ขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดจันทบุรใี ห้ดแู ลเรือ่ งความสะอาดของห้องสุขาและพืน้ ทีส่ ถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดจันทบุรี
เพื่อให้บริการที่ดีแก่ประชาชน อีกทั้งได้ประสานไปยังส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเพื่อด�ำเนินการก�ำกับ
ควบคุม ดูแล ตามความเหมาะสมต่อไป ตลอดจนได้แจ้งให้ผู้ประกอบการร้านค้าติดป้ายแสดงราคาสินค้าไว้
โดยชัดเจนแล้ว

๑.๑๑ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๒ มีดังนี้
๑. การก�ำหนดเส้นทางพิเศษส�ำหรับรถบรรทุกสินค้าหนัก สารเคมีหรือวัตถุอันตราย
เรือ่ งการบรรทุกขนส่งสินค้าทีม่ นี ำ�้ หนักมาก สารเคมีหรือวัตถุอนั ตรายให้ถงึ จุดหมายปลายทางด้วยความ
มีสวัสดิภาพและปลอดภัยในเส้นทางเฉพาะ โดยไม่สร้างผลกระทบต่อผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนนั้น เป็นเรื่องที่ควรส่งเสริมให้มี
การด�ำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทจึงควรพิจารณาให้มีการศึกษาเรื่องการ
ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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ก�ำหนดเส้นทางพิเศษส�ำหรับรถบรรทุกสินค้าหนัก สารเคมีหรือวัตถุอันตราย ในการใช้วิ่งขนส่งโดยเป็นเส้นทาง
ทีส่ ามารถรองรับน�ำ้ หนักได้สงู และเป็นเส้นทางทีแ่ ยกรถบรรทุกออกจากการจราจรประเภทอืน่ ด้วยเหตุนจี้ ะสามารถ
เสริมสร้างระบบการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้เกิดสวัสดิภาพ ความปลอดภัยแก่ผใู้ ช้รถใช้ถนนและเกิดประโยชน์แก่ภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรมของประเทศในภาพรวมได้เป็นอย่างดี

กรมทางหลวง รายงานว่า ขอรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก�ำหนดเส้นทางพิเศษส�ำหรับรถบรรทุกสินค้าหนัก สารเคมี

หรือวัตถุอันตรายในการใช้วิ่งขนส่ง โดยเป็นเส้นทางที่สามารถรองรับน�้ำหนักได้สูง และเป็นเส้นทางที่แยก
รถบรรทุกออกจากการจราจรประเภทอื่น น�ำไปศึกษาต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้สำ� นักบ�ำรุงทางและส�ำนักอ�ำนวยความปลอดภัยพิจารณาด�ำเนินการ
ร่วมกับส�ำนักส�ำรวจและออกแบบตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๒. โครงการตรวจสอบและปรับปรุงไฟสัญญาณจราจรในพื้นที่ส�ำนักงานทางหลวงที่ ๗
การด�ำเนินการโครงการตรวจสอบความเหมาะสมแก้ไขและปรับปรุงไฟสัญญาณจราจรในพืน้ ทีส่ ำ� นักงาน
ทางหลวงที่ ๗ ขอให้สำ� นักงานทางหลวงที่ ๗ ส�ำรวจ ตรวจสอบระบบของสัญญาณไฟจราจร ในทุกอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้อง
เช่น ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร ตัวสัญญาณไฟจราจร โครงสร้างเสาสัญญาณไฟจราจรจุดติดตั้งเสาสัญญาณ
ไฟจราจร ฯลฯ โดยติดตัง้ ในจุดตามแผนทีก่ ำ� หนดไว้ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมทัง้ ทดสอบความพร้อมอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อให้สามารถก�ำกับและบริหารจัดการระบบการจราจรในแต่ละจุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งลดปัญหาการจราจร
ติดขัดและปัญหาอุบัติเหตุ ท�ำให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัย

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ด�ำเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของไฟสัญญาณจราจรให้สอดคล้องกับลักษณะ

ทางกายภาพของทางแยก และปริมาณจราจรเพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทาง โดยมีระยะ
เวลาในการด�ำเนินการระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน ๒๕๖๑ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลตรวจสอบ
แก้ ไ ขปรั บ ปรุง และติดตามประเมินผลโครงการโดยจะสามารถรายงานผลการด�ำเนินโครงการประมาณ
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๓. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒
ตามทีก่ รมทางหลวงได้ดำ� เนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒ ช่วง กาฬสินธุ์ - บรรจบทางหลวง
หมายเลข ๑๒ (บ้านนาไคร้) ตอน ๒ (แนวใหม่) (ส่วนที่ ๑) กม.๖๓๔+๓๗๘ - กม.๖๗๐+๑๐๐ มีความคืบหน้า ณ มีนาคม
๒๕๖๑ คือ แผนการด�ำเนินการร้อยละ ๖๘.๑๒ ผลการด�ำเนินการร้อยละ ๓๑.๕๔ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๓๖.๕๘ และ
โครงการ ช่วง กาฬสินธุ์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑๒ (บ้านนาไคร้) ตอน ๒ (แนวใหม่) (ส่วนที่ ๒) กม.๖๗๐+๑๐๐ กม.๗๐๕+๘๑๓.๘๐๑ มีแผนการด�ำเนินการร้อยละ ๔๗.๓๓ ผลการด�ำเนินการร้อยละ ๓๒.๖๐ ล่าช้ากว่าแผน
ร้อยละ ๑๔.๗๓ ซึง่ ความล่าช้าทีเ่ กิดขึน้ มาจากปัญหาเรือ่ งการจัดกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ทีย่ งั ไม่แล้วเสร็จทัง้ หมด และปัญหาต้นไม้
ในเขตทาง ดังนัน้ ขอให้กรมทางหลวงเร่งด�ำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมทัง้ เร่งรัดการด�ำเนินการของโครงการ
ดังกล่าวให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้โดยเร็วด้วย

กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
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กรมทางหลวง รายงานว่า ได้เร่งรัดด�ำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและปัญหาต้นไม้ในเขตทาง
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และจะด�ำเนินการเร่งรัดงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างเพื่อให้โครงการดังกล่าว
แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด

๔. โครงการก่อสร้างพนังกั้นแม่น�้ำชี
จากกรณีผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ช่วงปีที่ผ่านมาท�ำให้เส้นทางในความ
รับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทได้รับความเสียหายอย่างมาก โดยเฉพาะสาย กส.๔๐๗๓ ซึ่งมีเส้นทางติดกับล�ำน�้ำชี
เกิดการกัดเซาะของตลิ่งและการทรุดตัวของถนนแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์จึงได้เสนอโครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย โดยมีโครงการสร้างพนังกั้นแม่น�้ำชี บน กส.๔๐๗๓ แยก ทางหลวงหมายเลข ๒๓๖๗ บ้านสีถาน ในพื้นที่ อ�ำเภอฆ้องชัย อ�ำเภอกมลาไสย และอ�ำเภอร่องค�ำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง ๒๐.๐ กิโลเมตร
งบประมาณ ๓๒๕ ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาด�ำเนินการ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและ
ลดผลกระทบจากความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณา
สนับสนุนงบประมาณมาด�ำเนินโครงการก่อสร้างพนังกั้นแม่น�้ำชีในการป้องกันน�้ำเอ่อล้นเข้าสู่พื้นที่ของชาวบ้าน
ในช่วงฤดูน�้ำหลาก เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
กับสายทางอีกด้วย

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ในกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ๒๕๖๒ ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

โครงการดังกล่าว จ�ำนวน ๔๐๐ ล้านบาท หากได้รับจัดสรรงบประมาณครบถ้วนตามที่ขอรับการสนับสนุนจะได้
เร่งรัดด�ำเนินการต่อไป และได้มอบหมายให้กองแผนงานติดตามเรือ่ งงบประมาณและให้สำ� นักงานทางหลวงชนบท
ที่ ๑๖ (กาฬสินธุ์) เตรียมความพร้อมพื้นที่ที่จะด�ำเนินการต่อไปแล้ว

๕. การจัดให้มีด่านชั่งน�้ำหนักถาวรบนสายทางตรวจจับรถบรรทุกที่มีน�้ำหนักเกิน
จากปัญหาความเสียหายของสายทางทีเ่ กิดจากรถบรรทุกทีม่ นี ำ�้ หนักเกินทีก่ ฎหมายก�ำหนดนัน้ แนวทาง
การป้องกันเบื้องต้น คือ การตั้งด่านชั่งน�้ำหนักไว้คอยตรวจตราผู้ที่ฝ่าฝืนซึ่งในสายทางของกรมทางหลวงจะมีทั้งด่านชั่ง
น�ำ้ หนักถาวรและแบบเคลือ่ นที่ แต่ในสายทางทีก่ รมทางหลวงชนบทรับผิดชอบดูแลจะตรวจสอบโดยใช้เครือ่ งชัง่ น�ำ้ หนัก
แบบเคลื่อนที่เพียงอย่างเดียว ดังนั้น ขอให้กรมทางหลวงชนบทศึกษาแนวทางในการจัดให้มีด่านชั่งน�้ำหนักถาวร
บนสายทางที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบและตรวจจับรถบรรทุกที่มีน�้ำหนักเกินให้มี
ประสิทธิภาพ และครอบคลุมสายทางในแต่ละพื้นที่มากยิ่งขึ้น

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�ำนักบ�ำรุงทางพิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๖. การย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ
เนือ่ งจากปัญหาความแออัดของการจราจรในเขตเมืองและการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองขอนแก่น
โดยเฉพาะด้านการคมนาคมทางกรมการขนส่งทางบกจึงได้มกี ารด�ำเนินโครงการ “Smart Bus Terminal” ภายในจังหวัด
ขอนแก่น ซึง่ เป็นการด�ำเนินงานเพือ่ สานต่อนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจของจังหวัด ทีต่ อ้ งการส่งเสริมการด�ำเนินกิจการของ
ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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ภาคธุรกิจโลจิสติกส์ และเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ ทั้งยัง
สอดคล้องกับนโยบายเพือ่ สนับสนุนและจูงใจให้ผปู้ ระกอบการรถโดยสารสาธารณะรถบรรทุก รถแท็กซี่ และรถประเภทอืน่ ๆ
ตามทีก่ รมการขนส่งทางบกก�ำหนดให้ตดิ ตัง้ GPS Tracking เพือ่ ติดตามการเดินรถ ซึง่ เป็นเครือ่ งมือทางการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยทีส่ ำ� คัญโดยก�ำหนดให้รถโดยสารประจ�ำทางทุกชนิดเข้าจอดทีส่ ถานีขนส่งผูโ้ ดยสารขอนแก่นแห่งที่ ๓
แทนการจอดรถในสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารขอนแก่นแห่งที่ ๑ และ ๒ เพือ่ แก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม พบว่ามีประชาชน
บางกลุ่มคัดค้านการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารสาธารณะจากแห่งที่ ๑ และ ๒ ไปแห่งที่ ๓ นั้น สาเหตุน่าจะมาจากการที่
ประชาชนไม่ได้รบั ความสะดวกเหมือนเมือ่ ในอดีตทีผ่ า่ นมาหรืออาจจะยังไม่คนุ้ ชินกับสถานีและเส้นทางใหม่ ดังนัน้ ขอให้
กรมการขนส่งทางบกพิจารณาด�ำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายทีก่ ำ� หนดไว้อย่างเหมาะสม โดยให้คำ� นึงถึง
ผลกระทบต่อการใช้บริการของประชาชนเป็นส�ำคัญด้วย

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจ�ำจังหวัดขอนแก่น ได้มี

การน�ำข้อเสนอของกรรมการตัวแทนของผู้ได้รับผลกระทบจากการสรุปข้อมูลแนวทางแก้ไขปัญหาของผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ ๓ เพียงแห่งเดียว ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการ
พิจารณาข้อมูลทัง้ จากข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และข้อเสนอจากผูไ้ ด้รบั ผลกระทบอย่างรอบด้านแล้วมีมติเอกฉันท์วา่
เมือ่ ปรากฏค�ำพิพากษาศาลปกครองขอนแก่นพิพากษาให้ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรือ่ ง ก�ำหนดให้รถโดยสาร
ประจ�ำทางเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ ๓ เพียงแห่งเดียวชอบด้วยกฎหมายและพิพากษา
ยกฟ้อง ท�ำให้ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ให้ต้องปฏิบัติตามคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจ�ำ
จังหวัดขอนแก่น จึงไม่มีอ�ำนาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศหรือค�ำสั่งของกรมการขนส่งทางบกที่ชอบ
ด้วยกฎหมายดังกล่าว และศาลปกครองขอนแก่นได้พิพากษาให้ค�ำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศกรมการขนส่ง
ทางบก เรือ่ ง ก�ำหนดให้รถโดยสารประจ�ำทางเข้าใช้สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ ๓ เพียงแห่งเดียว
ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งศาลมีค�ำสั่งเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ สิ้นผลลง และไม่ปรากฏว่ามีค�ำสั่ง
ทุเลาการบังคับตามประกาศกรมการขนส่งทางบกที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วนั้นแต่อย่างใด จึงต้องปฏิบัติตาม
ประกาศกรมการขนส่งทางบกดังกล่าวต่อไป ซึง่ มติดงั กล่าวนัน้ ถือว่ายุตแิ ล้วจึงไม่มเี หตุทจี่ ะต้องจัดให้มกี ารประชุม
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจ�ำจังหวัดขอนแก่นตามข้อเสนอของทีท่ ำ� การปกครองจังหวัดขอนแก่น
แต่อย่างใด

๑.๑๒ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๓ มีดังนี้
๑. โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณทางแยกในตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
ตามที่ส�ำนักงานทางหลวงที่ ๙ ได้เสนอโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณทางแยกในตัวเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางลอดบริเวณทางแยกดงอูผ่ งึ้ และบริเวณทางแยกวนารมณ์ ซึง่ มีปริมาณจราจร
หนาแน่นมาก โดยเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเย็นทีม่ รี ถติดสะสมกว่า ๑ กิโลเมตร โดยทัง้ ๒ โครงการดังกล่าวได้ผา่ นการศึกษา
และออกแบบไว้แล้ว และยังเป็นความต้องการเร่งด่วนจากประชาชนผู้สัญจรบนเส้นทางนี้ รวมถึงได้รับความเห็นชอบ
จากนายกรัฐมนตรีในการก่อสร้างโครงการนี้ด้วย จึงเห็นควรให้กรมทางหลวงส่วนกลางเร่งรัดเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณปี ๒๕๖๒ มาด�ำเนินการโดยเร็ว และทั้ง ๒ โครงการ กรมทางหลวงควรมีการก�ำหนดแผนการก่อสร้าง
ในห้วงระยะเวลาใกล้เคียงกันในลักษณะควบคูก่ นั ไป เพือ่ ให้สามารถแล้วเสร็จและพร้อมเปิดใช้งานได้ในคราวเดียวกัน
ซึ่งจะช่วยอ�ำนวยความสะดวกลดปัญหาการจราจรในตัวเมืองอุบลราชธานีและลดผลกระทบในระหว่างก่อสร้าง
กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
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กรมทางหลวง รายงานว่า ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ โครงการทั้ง ๒ โครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว หากได้รับการจัดสรรงบประมาณจะเร่งด�ำเนินการก่อสร้างต่อไป

๒. โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ และทางหลวงหมายเลข ๒๔
โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก กม.๔๑ - กม.๖๑ เป็น
เส้นทางเชือ่ มโยงเศรษฐกิจชายแดนระหว่างไทย - ลาว ขณะนีถ้ นนมีสภาพความเสียหายของผิวทางทรุดและเกิดร่องล้อลึก
จากรถบรรทุก จึงขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดให้มีการปรับปรุงสภาพผิวจราจรบริเวณดังกล่าวโดยเร็ว ซึ่งทราบว่า
มีแผนจะได้รับงบประมาณในปี ๒๕๖๒ นอกจากนี้ มีการน�ำเสนอโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตัดใหม่เป็น
ถนนทางลัดเชือ่ มต่อจากทางหลวงหมายเลข ๒๔ ช่วง สามแยกเดชอุดม - ชายแดนช่องเม็ก เส้นทางนีจ้ ะเป็นเส้นทางเลีย่ ง
ตัวเมืองอุบลราชธานี ระยะทางประมาณ ๓๕ กิโลเมตร ซึ่งจะช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางและเพื่อการขนส่ง
และโลจิสติกส์ พร้อมทัง้ สามารถลดปัญหาการจราจรในตัวเมืองอุบลราชธานีได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรให้กรมทางหลวง
ขอรับสนับสนุนงบประมาณมาด�ำเนินการโครงการนีก้ จ็ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การคมนาคมขนส่งเชือ่ มโยงประเทศเพือ่ นบ้าน

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงทางหลวง
หมายเลข ๒๑๗ แล้ว ในส่วนของทางหลวงหมายเลข ๒๔ ที่เสนอตัดเส้นทางแนวใหม่นั้น กรมทางหลวงขอรับไว้
พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

๓. โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงถนนวงแหวนรอบเมือง
อุบลราชธานี สาย ๒๓๑
โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี
สาย ๒๓๑ วัตถุประสงค์เพื่อขยายช่องจราจรจาก ๒ ช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร ซึ่งใช้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด
ในการก่อสร้างโครงการนี้ โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น ๒ ช่วง ช่วงละ ๓ กิโลเมตร ปัญหาที่พบ คือ ช่วงกลางของ
เส้นทางในโครงการ ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ยังไม่มีการก่อสร้างเป็น ๔ ช่องจราจร และใช้งบประมาณในการก่อสร้าง
ประมาณ ๑๐ ล้านบาท โดยกรมทางหลวงได้ของบประมาณเพื่อมาด�ำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จไปหลายครั้งแล้วแต่
ไม่มคี วามคืบหน้าแต่อย่างใด จึงเห็นควรให้กรมทางหลวง จัดงบประมาณมาก่อสร้างเพิม่ เติมในช่วงถนนทีย่ งั ไม่สมบูรณ์
ดังกล่าว เพื่อให้เป็นโครงข่ายทางหลวงที่มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

กรมทางหลวง รายงานว่า ทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน ๒ ช่วง กม.๓๘+๕๓๐ กม.๓๘+๘๓๐ กรมทางหลวงได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อด�ำเนินการขยายเป็น
๔ ช่องจราจร หากได้รับจัดสรรงบประมาณจะเร่งด�ำเนินการก่อสร้างต่อไป

๔. โครงการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ที่ส�ำคัญบนทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๙
ตามทีแ่ ขวงทางหลวงยโสธรเสนอโครงการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ทสี่ ำ� คัญบนทางหลวงหมายเลข
๒๑๖๙ ตอน ยโสธร - เลิงนกทา ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อทางด้านเศรษฐกิจระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว - กัมพูชา (มุกดาหาร - สระแก้ว) และสามารถเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง East-west Economic Corridor
และ Southern Economic Corridor ได้โดยผ่านเส้นทางนี้ โครงการแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ได้แก่ ตอน ๑ ระหว่าง
ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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กม.๒+๒๓๔ - กม.๒๗+๐๐๐ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๗+๐๐๐ - กม.๔๘+๐๐๐ และตอน ๓ ระหว่าง กม.๔๘+๑๐๐ กม.๖๑+๙๖๙ จากการส�ำรวจสถิติปริมาณการจราจรในปี ๒๕๖๐ พบว่ามีจ�ำนวน ๕,๘๙๙ คันต่อวัน และปริมาณ
รถบรรทุกตั้งแต่ ๖ ล้อขึ้นไป จ�ำนวน ๑,๐๑๙ คันต่อวัน ซึ่งรูปแบบผิวจราจรที่ด�ำเนินการก่อสร้างจะเป็นผิวทางแบบ
Asphaltic Concrete งบประมาณรวมทั้ง ๓ โครงการ ประมาณ ๑,๙๕๐ ล้านบาท เนื่องจากเป็นโครงการที่เชื่อมโยง
โครงข่ายทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณมา
ด�ำเนินการด้วย ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเดินทางสัญจรและเศรษฐกิจที่ดีในพื้นที่ด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า ขอรับไว้พิจารณาด�ำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

๕. การพัฒนาสายทางที่ส�ำคัญในจังหวัดศรีสะเกษ
โครงการก่อสร้างข้ามสะพานจุดตัดรถไฟบริเวณจุดตัดทางรถไฟพืน้ ทีเ่ ขตเทศบาลต�ำบลสระก�ำแพงใหญ่
อ�ำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ กม.๗๔+๔๘๐ - กม.๗๗+๗๐๐ ขณะนี้ผ่านขั้นตอน
การพิจารณา EIA แล้ว รวมทั้งโครงการเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๒๐ ตอน ศรีสะเกษ - วังหิน - ขุขันธ์
ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมทางหลวงหมายเลข ๒๔ (โชคชัย - เดชอุดม) แยกเข้าสู่อ�ำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ในเส้นทางนี้มีปริมาณการจราจรค่อนข้างหนาแน่นซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ ๑๒,๐๐๐ คันต่อวัน และโครงการก่อสร้างทางตัดใหม่
ทางเลี่ยงเมืองขุขันธ์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๐๑ ตอน ขุขันธ์ - แยกนาเจริญ เป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
ของทางหลวงหมายเลข ๒๒๐ ตอน ศรีสะเกษ - วังหิน - ขุขันธ์ ซึ่งเป็นเส้นทางเลี่ยงตัวอ�ำเภอขุขันธ์ จากทางหลวง
หมายเลข ๒๔ เพือ่ เข้าสูอ่ ำ� เภอเมืองศรีสะเกษ จึงเห็นควรให้กรมทางหลวงจัดล�ำดับความส�ำคัญและขอรับงบประมาณ
มาด�ำเนินการโดยเร็วต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ทางหลวงหมายเลข ๒๒๐ ตอน ศรีสะเกษ - อ�ำเภอวังหิน กรมทางหลวงได้เสนอขอรับการ

จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อขยายเป็น ๔ ช่องจราจร หากได้รับการจัดสรรจะด�ำเนินการก่อสร้างต่อไป
และโครงการก่อสร้างข้ามสะพานจุดตัดรถไฟทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ในพืน้ ทีเ่ ขตเทศบาลต�ำบลสระก�ำแพงใหญ่
มีแผนจะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่วนของทางหลวงหมายเลข ๒๒๐๑ ตอน ขุขนั ธ์ แยกนาเจริญ กรมทางหลวงขอรับไว้พิจารณาด�ำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

๖. โครงการปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทางบนทางหลวงหมายเลข ๒๒๑
โครงการปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทางบนทางหลวงหมายเลข ๒๒๑ ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน มี ๒ จุด
คือ กม.๒๑+๖๒๐ (แยกพหุห์) และ กม.๓๑+๐๐๐ (แยกบ้านไฮ) ซึ่งลักษณะทางกายภาพของบริเวณทางแยกทั้งสองนั้น
มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง มีลักษณะเป็นทางแยกที่ไม่มีช่องรอเลี้ยวขวา ส่งผลให้รถที่สัญจรทางตรง เดินรถ
ไม่สะดวกหรือไม่สามารถเดินรถได้ และเสี่ยงต่อการเฉี่ยวชน จึงเห็นควรให้กรมทางหลวงขอรับงบประมาณเพื่อมา
ด�ำเนินการ ทั้งนี้ควรน�ำหลักการการเพิ่มประสิทธิภาพของการจราจรมาร่วมพิจารณาปรับปรุงในสายทางด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า อยู่ระหว่างขอรับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อมาด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุง
จุดเสี่ยงดังกล่าว หากได้รับงบประมาณจะเร่งด�ำเนินการปรับปรุงโดยเร็วต่อไป
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๗. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ สาย ศรีสะเกษ ห้วยขะยุง บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ กม.๑๔๐+๙๐๐.๐๐ - กม.๑๔๓+๖๕๑.๗๔๒ เป็นโครงการ ๔ ช่องจราจร
พร้อมทางคู่ขนานและช่องลอดใต้ทางรถไฟ ๒ ช่อง ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ซึ่งพบว่ามีผลงานรวมอยู่ที่ร้อยละ ๒.๕
จากแผนงานรวมร้อยละ ๔๑.๕ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๓๙.๐ สาเหตุปัญหาเกิดจากมีการปรับแบบก่อสร้างเพื่อให้รองรับ
กับทางรถไฟทางคู่ ซึ่งอยู่ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยตรวจสอบแบบก่อสร้างและอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่รวมทั้ง
การขออนุญาตตัดต้นไม้ในริมเขตทาง ซึ่งอยู่ระหว่างกรมป่าไม้ตรวจสอบและอนุญาตให้ตัดโค่น ในส่วนเรื่องการจัดสรร
กรรมสิทธิ์ที่ดินมีทั้งหมด ๘ แปลง จ่ายค่าที่ดินแล้ว ๖ แปลง เหลืออีก ๒ แปลง ที่เจ้าของที่ดินไม่รับราคาอยู่ในระหว่าง
ขอความเห็นชอบออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินจากคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างได้ชี้แจงว่าจะเร่งรัด
การก่อสร้างให้แล้วเสร็จนับจากวันสิ้นสุดสัญญา คือวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๖๒ ขยายสัญญาออกไปอีก ๖ เดือน ซึ่งคาดว่า
จะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ จึงเห็นควรให้กรมทางหลวงประสานติดตามและด�ำเนินการในส่วนทีส่ ามารถ
ด�ำเนินการได้ก่อน หากสามารถแก้ปัญหาอุปสรรคและเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ทั้งหมดแล้วก็ขอให้เร่งรัดการก่อสร้าง
ให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า ผลการด�ำเนินงานเดือน

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อยู่ที่ร้อยละ ๕.๔๕ ช้ากว่า
แผนงานร้อยละ ๓๙.๗๕ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการตัดต้นไม้ และการรถไฟแห่งประเทศไทย
ได้อนุญาตให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเข้าพื้นที่เพื่อ
ด�ำเนินการก่อสร้างแล้ว กรมทางหลวงจะได้
เร่งรัดด�ำเนินการก่อสร้างโดยเร็วต่อไป

๘. การพัฒนาสายทางบริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านยักษ์คุ
จากการลงพื้นที่ตรวจราชการบริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านยักษ์คุ อ�ำเภอชานุมาน จังหวัด
อ�ำนาจเจริญ ซึง่ พบว่าอยูต่ ดิ กับแม่นำ�้ โขงฝัง่ ตรงข้าม คือ แขวงสะหวันนะเขต ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ซึง่ คาดว่าในอนาคตพืน้ ทีต่ รงจุดนีห้ ากได้รบั การส่งเสริมและผลักดันจะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งเศรษฐกิจการค้าชายแดน
ระหว่างไทย - ลาว ที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งที่จะสร้างโอกาสและรายได้ให้นักลงทุนและประชาชนในพื้นที่สองฝั่งโขงบริเวณนี้
ทั้งนี้ ขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทพิจารณาหารือกับจังหวัดอ�ำนาจเจริญในเรื่องแนวทางพัฒนาและ
ส่งเสริมให้เกิดการค้าชายแดนบริเวณนี้ รวมทัง้ การพัฒนาสายทางเพือ่ สนับสนุนการเดินทางของประชาชนการขนส่ง
สินค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศต่อไป
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กรมทางหลวง รายงานว่า จะขอรับไปพิจารณาแนวทางพัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนบริเวณดังกล่าวต่อไป
กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๗ (อุบลราชธานี) พิจารณาด�ำเนินการ

ตามข้อเสนอแนะ โดยพิจารณาความเหมาะสมในด้านเศรษฐกิจ สังคม วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและนโยบายความมั่นคงบริเวณชายแดน หากปรากฏว่ามีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าวก็ให้จัดท�ำแผนงานเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

๙. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๒ ประจ�ำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ พบว่ามีปญ
ั หาการเข้าด�ำเนินการก่อสร้างค่อนข้างล่าช้า คือ การซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ยส.๓๐๐๓
แยก ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ - บ้านสวาท อ�ำเภอป่าติ้ว ไทยเจริญ เลิงนกทา จังหวัดยโสธร ระยะทาง ๙ กิโลเมตร
อายุสัญญา ๑ กันยายน ๒๕๖๐ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ขณะนี้มีผลงานร้อยละ ๐ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๘๕.๗๓ ซึ่งเป็น
โครงการของจังหวัดที่ให้แขวงทางหลวงชนบทยโสธรเป็นผู้ด�ำเนินการ จึงขอให้แขวงทางหลวงชนบทยโสธรเร่งรัดหา
แนวทางแก้ไขโดยเร็ว เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดยโสธร และมีผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ในเชิงประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของกรมทางหลวงชนบทด้วย

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า แขวงทางหลวงชนบทยโสธรได้ด�ำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๑๐. การจัดท�ำแผนที่เส้นทางคมนาคมในจังหวัดอ�ำนาจเจริญในรูปแบบของโปรแกรม
Application
จากการตรวจเยี่ยมแขวงทางหลวงชนบทอ�ำนาจเจริญพบว่าได้มีการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์แผนที่
เส้นทางคมนาคมภายในจังหวัดอ�ำนาจเจริญที่แขวงทางหลวงชนบทอ�ำนาจเจริญได้จัดท�ำขึ้นมานั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วย
ประชาสัมพันธ์และอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่นกั ท่องเทีย่ วและประชาชนในรูปแบบหนึง่ ทีด่ แี ละเป็นการด�ำเนินการ
ของกรมทางหลวงชนบทที่น่าชื่นชม ดังนั้น นอกจากการจัดท�ำแผ่นพับเอกสารดังกล่าว ขอให้กรมทางหลวงชนบท
พิจารณาจัดท�ำแผนทีเ่ ส้นทางคมนาคมในจังหวัดอ�ำนาจเจริญ และอืน่ ๆ พัฒนาในรูปแบบของโปรแกรม Application
ลงระบบปฏิบตั กิ ารในโทรศัพท์มอื ถือเพือ่ ให้งา่ ยต่อการใช้งานของประชาชนได้โดยสะดวก รวดเร็ว ใช้ได้ทกุ พืน้ ทีท่ กุ เวลา
กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
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กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณาด� ำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๑๑. การคิ ด ค้ น นวั ต กรรมที่ ช ่ ว ยในการตรวจสอบสภาพความพร้ อ มทางกายภาพ
ภายนอกตัวรถ
ตามที่ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดอ�ำนาจเจริญได้คิดค้นนวัตกรรมที่ช่วยในการ
ตรวจสอบสภาพความพร้อมทางกายภาพภายนอกตัวรถ ประกอบด้วย รถบังคับติดกล้อง CCTV Wi-Fi HD การประยุกต์
ใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) และติดกล้อง CCTV Wi-Fi HD ในการตรวจสอบสภาพการจราจรภายในสถานีขนส่ง
ผู ้ โ ดยสารและตรวจสอบรถบรรทุก จากภาพมุมสูง ซึ่งจะต้องด�ำเนินการด้ว ย Application บนโทรศัพท์มือ ถื อ
Smartphone หรือ Tablet แบบ Real-time ทั้งนี้ ได้มีการทดสอบการด�ำเนินงาน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารมุกดาหาร
และสถานีขนส่งผู้โดยสารอ�ำนาจเจริญ และอยู่ระหว่างการทดลองและประเมินผลการปฏิบัติงาน ในเรื่องนี้ เห็นว่า
การคิดค้นนวัตกรรมดังกล่าวเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาช่วยปฏิบัติงานของกรมการขนส่งทางบกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันสมัยสอดรับกับนโยบาย Thailand ๔.๐ ของภาครัฐ ดังนั้น หากการทดลองใช้งานแล้ว
ได้ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจใช้งานอย่างเหมาะสมและไม่ติดขัดกับกฎระเบียบใด ๆ แล้ว ขอให้กรมการขนส่ง
ทางบกพิจารณาน�ำนวัตกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจกรมการขนส่งทางบกหรือพัฒนาให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ได้ด�ำเนินการคิดค้น

นวัตกรรมที่ช่วยให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกในการตรวจสอบสภาพความพร้อมทาง
กายภาพภายนอกตัวรถให้มคี วามสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยนวัตกรรมใหม่นปี้ ระกอบด้วยรถบังคับ
ติดกล้อง CCTV Wi-Fi HD เพื่อใช้ในการตรวจสอบใต้ท้องรถ หรือในบริเวณที่ยากจะเข้าถึงและฉายภาพผ่าน
หน้าจอมือถือ รวมทั้งได้คิดค้นในการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ติดกล้อง CCTV Wi-Fi HD
ใช้ในการตรวจสอบสภาพการจราจรภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารและตรวจสอบรถบรรทุกจากภาพมุมสูง
ซึ่งทั้งสองอุปกรณ์นั้นจะด�ำเนินการด้วย Application บนโทรศัพท์มือถือ Smartphone หรือ Tablet แบบ
Real-time ทั้งนี้ นวัตกรรมทั้งสองได้มีการทดสอบการด�ำเนินงาน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมุกดาหาร
และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองและประเมินผลการปฏิบัติงาน
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๑.๑๓ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๔ มีดังนี้
๑. โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๖ (บางปะอิน - นครราชสีมา)
๑) โครงการที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ได้แก่ โครงการ
ช่วงที่ ๒๑ - ช่วงที่ ๔๐ ระยะทางรวม ๑๐๘.๗๑๗ กิโลเมตร มีผลการด�ำเนินงานรวม ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ คิดเป็น
ร้อยละ ๒๖.๐๓๒ เร็วกว่าแผนงานที่ตั้งไว้ร้อยละ ๑๑.๔๑ (แผนงานร้อยละ ๑๔.๖๒๒) ทั้งนี้ จากการรายงานสถานะ
โครงการแต่ละช่วง พบว่าโครงการช่วงที่ ๒๑ กม.๘๓+๕๔๗.๐๐ - กม.๘๔+๕๐๐.๐๐ และ ช่วงที่ ๒๒ กม.๘๖+๐๐๐ กม.๙๘+๓๔๗.๐๐ มีผลการด�ำเนินงานล่าช้ากว่าช่วงอืน่ อยูม่ าก เนือ่ งจากติดปัญหาในเรือ่ งการเข้าพืน้ ที่ และตามแผนงาน
จะเสร็จล่าช้ากว่าช่วงอื่นถึง ๙ เดือน จึงขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดการด�ำเนินการในส่วนนี้ให้แล้วเสร็จใกล้เคียง
กับช่วงอื่นซึ่งมีก�ำหนดการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดผลกระทบจากการเดินทาง ท�ำให้การสัญจรมีความ
สะดวกและปลอดภัยตลอดเส้นทาง และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการด�ำเนินโครงการของภาครัฐด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า จะเร่งรัดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการเข้าพื้นที่โดยเร็ว พร้อมทั้งจะ
เร่งการก่อสร้างในส่วนที่ล่าช้าให้แล้วเสร็จใกล้เคียงกับช่วงอื่นต่อไป

๒) เนื่องด้วยการด�ำเนินโครงการในช่วงที่ ๒๒ - ๒๕ และช่วงที่ ๔๐ มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องการรื้อย้าย
สาธารณูปโภค ทั้งเสาไฟฟ้าแรงต�่ำ และเสาไฟฟ้าแรงสูง ในส่วนนี้ ขอให้กรมทางหลวงเร่งด�ำเนินการส�ำรวจให้ได้
ข้อสรุปชัดเจนว่ามีพื้นที่ใดบ้างที่ประสบปัญหาดังกล่าว และเร่งประสานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ให้ด�ำเนินการเคลื่อนย้ายแนวสายส่งไฟฟ้าออกจากพื้นที่เพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถเข้าพื้นที่ได้โดยเร็ว

กรมทางหลวง รายงานว่า หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบก�ำลังเร่งด�ำเนินการประสานงานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ในการส�ำรวจพื้นที่เพื่อการเคลื่อนย้ายแนวสายส่งไฟฟ้า

๓) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข ๖ (บางปะอิน - นครราชสีมา) ก�ำหนดให้
เอกชนร่วมลงทุนในการด�ำเนินงานและบ�ำรุงรักษา (Operate and Management) และเป็นผู้บริหารจัดการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมผ่านทาง โดยด�ำเนินการในรูปแบบ Public - Private Partnership : PPP จึงขอให้กรมทางหลวงเตรียมการ
ในการจัดหาเอกชนผู้ร่วมลงทุน (PPP) ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ได้เอกชนผู้ร่วมลงทุนมาก่อนโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถด�ำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ผ่านทางได้พร้อมกับการเปิดให้บริการ

กรมทางหลวง รายงานว่า จะรับไปด�ำเนินการเตรียมการจัดหาเอกชนผู้ร่วมลงทุน (PPP) ให้เป็นไปตามขั้นตอน
ของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป
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๒. โครงการขยายช่องจราจรจาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร ในพื้นที่
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
๑) ตามที่แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ด�ำเนินโครงการก่อสร้างขยายช่องจราจรจาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔
ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ซึ่งส่วนใหญ่ได้ด�ำเนินการไปแล้วยังขาดเพียงช่วง ตอน กระสัง - ระกา
ช่วง กม.๑๓๔+๖๖๐ - กม.๑๓๙+๕๕๐ และ กม.๑๓๙+๕๕๐ - กม.๑๔๖+๓๖๓ ระยะทางรวม ๑๑.๓๐๓ กิโลเมตร
งบประมาณ ๓๔๐ ล้านบาท ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาด�ำเนินการขยายช่องจราจรในช่วง
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จตลอดโครงการ เนื่องจากเป็นเส้นทางต่อเชื่อมการเดินทางระหว่างจังหวัดนครราชสีมาและ
จังหวัดสุรินทร์

กรมทางหลวง รายงานว่า ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอน กระสัง - ระกา ช่วงที่ยังเป็น ๒ ช่องจราจร กรมทางหลวง
ได้เสนอของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อขยายช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจรแล้ว

๒) โครงการขยายช่องจราจรจาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร เป็นช่วง ๆ บนทางหลวงหมายเลข
๒๑๙ ตอน สตึก - หัวถนน กม.๑๑๖+๘๐๐ - กม.๑๒๐+๓๕๐ ระยะทาง ๒.๑๗๔ กิโลเมตรงบประมาณ ๖๖ ล้านบาท
ขณะนี้ได้งบประมาณจากกลุ่มจังหวัดเพื่อด�ำเนินการเป็นระยะทาง ๑.๖๗๔ กิโลเมตร คงเหลือระยะทาง ๐.๕ กิโลเมตร
งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท ซึ่งยังไม่ได้รับงบประมาณด�ำเนินการ ในส่วนนี้ กรมทางหลวงควรพิจารณาน�ำงบประมาณ
เงินเหลือจ่ายมาด�ำเนินการเนื่องจากใช้งบประมาณไม่มากนักเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์ตลอดสายทาง

กรมทางหลวง รายงานว่า ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอน สตึก - หัวถนน ยังเหลือถนนเป็น ๒ ช่องจราจร ระยะทาง
ประมาณ ๐.๕ กิโลเมตร คาดว่าจะเสนอของบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) เพื่อมาด�ำเนินการก่อสร้าง
ช่วงที่เหลือหากได้รับจัดสรรงบประมาณก็จะเร่งด�ำเนินการต่อไป
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๓. โครงการขยายช่องจราจรจาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร ในพื้นที่
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
โครงการขยายทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ จาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร ระยะทางประมาณ ๖๐
กิโลเมตร แบ่งการก่อสร้างเป็น ๒ ตอน ได้แก่ ๑) โครงการขยายทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน ช่องส�ำราญ - ค�ำปิง
ระหว่าง กม.๑๑๑+๕๗๒ - กม.๑๕๐+๗๕๒ ระยะทาง ๓๙.๑๘๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท และ ๒) โครงการ
ขยายทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน ค�ำปิง - หนองบัวโคก ระหว่าง กม.๑๕๐+๗๕๒ - กม.๑๖๙+๑๗๒ ระยะทาง
๑๘.๔๒๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๒๗๙ ล้านบาท โดยขณะนี้ได้รับงบประมาณ ๒๙.๒ ล้านบาท เพื่อด�ำเนินการขยายเป็น
๔ ช่องจราจร ช่วงตอน ช่องส�ำราญ - ค�ำปิง ระหว่าง กม.๑๒๒+๕๗๑ - กม.๑๒๔+๐๗๐ ปัจจุบันมีผลงานร้อยละ ๕.๕๐
ซึ่งได้ด�ำเนินการมาเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละครั้งสามารถด�ำเนินการได้เพียงครั้งละ
๒ กิโลเมตร โดยปัจจุบนั ได้รบั การขยายเป็น ๔ ช่องจราจร เป็นบางช่วงในย่านชุมชน รวมระยะทางประมาณ ๑๕ กิโลเมตร
จากข้อมูล ทางสถิติพบว่าสายทางดังกล่าวมีปริมาณการจราจร ๔,๒๔๕ คัน/วัน รถบรรทุก ๔ ล้อขึ้นไป จ�ำนวน ๑,๓๐๙
คัน/วัน ปี ๒๕๕๙ มีอุบัติเหตุ จ�ำนวน ๑๖ ราย ปี ๒๕๖๐ มีอุบัติเหตุ จ�ำนวน ๘ ราย ดังนั้น ขอให้กรมทางหลวงเร่งรัด
จัดสรรงบประมาณและด�ำเนินการขยายทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ จาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจรตลอดสายทาง
ซึง่ จะช่วยลดอัตราการเกิดอุบตั เิ หตุได้อกี ทางหนึง่ ประกอบกับเป็นสายทางโลจิสติกส์การขนส่งสินค้าผ่านย่านชุมชน
สถานทีร่ าชการ แหล่งอุตสาหกรรมของจังหวัดชัยภูมิ เช่น โรงงานอ้อย โรงงานน�ำ้ ตาล และเป็นเส้นทางเชือ่ มต่อไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ อีกทั้งยังเป็นสายทางหลักที่เชื่อมต่อไปยังภาคกลาง (จังหวัดลพบุรี) ได้

กรมทางหลวง รายงานว่า ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน ค�ำปิง - หนองบัวโคก กรมทางหลวง มีแผนที่จะเสนอขอรับ

การจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยแบ่งเป็น ๓ ช่วง ได้แก่
๑) กม.๑๕๑+๓๕๐ - กม.๑๕๒+๗๐๐ ระยะทาง ๑.๓๕ กิโลเมตร
๒) กม.๑๕๘+๘๔๐ - กม.๑๕๙+๕๔๐ ระยะทาง ๐.๗๐ กิโลเมตร
๓) กม.๑๖๗+๖๗๒ - กม.๑๖๙+๑๗๒ ระยะทาง ๑.๕๐ กิโลเมตร และตอน ช่องส�ำราญ - ค�ำปิง ช่วง กม.๑๑๑+๕๗๒ กม.๑๕๐+๗๕๒ ระยะทางประมาณ ๓๙.๑๘ กิโลเมตร
ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาทางหลวงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ แล้ว โดยจะเสนอขอรับ
การจัดสรรงบประมาณตามแผนดังกล่าวต่อไป

๔. โครงการทางหลวงหมายเลข ๒๙๐ ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา
โครงการทางหลวงหมายเลข ๒๙๐ ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา แบ่งการก่อสร้างออกเป็น
๗ ตอน ดังนี้
๑) ทิศเหนือ ตอนที่ ๑ ระยะทาง ๙.๑๑๑ กิโลเมตร งบประมาณ ๙๙๑.๔๐๐ ล้านบาท ปัจจุบันก�ำลัง
ด�ำเนินการก่อสร้างงานทาง มีผลการด�ำเนินงานร้อยละ ๐.๒๕ แผนงานร้อยละ ๓.๐๘ งานสะพานต่างระดับ งบประมาณ
๑,๓๙๔.๘ ล้านบาท มีผลการด�ำเนินงานร้อยละ ๑.๖๒ แผนงานร้อยละ ๘.๓๙
๒) ทิศเหนือ ตอนที่ ๒ ระยะทาง ๒๓ กิโลเมตร งบประมาณ ๓,๐๖๐ ล้านบาท ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ เตรียมด�ำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง
๓) ทิศเหนือ ตอนที่ ๓ ระยะทาง ๑๗ กิโลเมตร ที่ กม.๒๑๗+๕๕๐(๒๐๕) อ�ำเภอโนนไทย และ
กม.๑๖๘+๖๘๘(๒) อ�ำเภอโนนสูง ปัจจุบันออกแบบแล้วเสร็จโดยมีแผนของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จ�ำนวน ๒,๔๐๐ ล้านบาท
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๔) ทิศใต้ ตอนที่ ๑ ทางหลวงหมายเลข ๒๙๐ ระยะทาง ๑๘ กิโลเมตร งบประมาณ ๓๑๔ ล้านบาท
ปัจจุบันได้เปิดใช้งานแล้ว
๕) ทิศใต้ ตอนที่ ๒ ระยะทาง ๑๔ กิโลเมตร ที่ กม.๑๑๘+๕๙๙ อ�ำเภอปักธงชัย งบประมาณ ๙๘๗.๙๓๔
ล้านบาท ปัจจุบันก�ำลังด�ำเนินการก่อสร้าง มีผลการด�ำเนินงานร้อยละ ๓๘.๒๒ แผนงานร้อยละ ๒๘.๙๖
๖) ทิศใต้ ตอนที่ ๓ ระยะทาง ๑๘ กิโลเมตร ที่ กม.๘+๓๐๐(๒๒๔) อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา ปัจจุบัน
ออกแบบแล้วเสร็จโดยมีแผนของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๒,๘๖๐ ล้านบาท
๗) ทิศใต้ ตอนที่ ๔ ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร ที่ กม.๑๖+๔๕๐(๒๒๖) อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ ปัจจุบัน
ออกแบบแล้วเสร็จโดยมีแผนของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�ำนวน ๑,๕๗๐ ล้านบาท
ดังนั้น ขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดจัดสรรงบประมาณและด�ำเนินการก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จ
ครบทุกตอน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยระบายการจราจรที่คับคั่งในตัวเมือง และรองรับ
การขยายตัวของเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นการอ�ำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในการเดินทางในพื้นที่โดยรอบ
ตัวเมืองและจังหวัดใกล้เคียงให้เกิดประโยชน์ต่อการคมนาคมและขนส่งต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า จะเร่งด�ำเนินการโครงการทางหลวงหมายเลข ๒๙๐ ถนน วงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา
ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้แล้วเสร็จทันตามก�ำหนด และช่วงที่เหลือจะขอรับการจัดสรรงบประมาณตาม
แผนที่วางไว้ต่อไป

๕. โครงการก่อสร้างจุดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) บริเวณสถานีตรวจสอบ
น�้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จังหวัดนครราชสีมา
ตามที่ส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) มีโครงการก่อสร้างจุดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area)
บนทางหลวงหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ตอน นครราชสีมา - ดอนหวาย ที่ กม.๑๖๙+๘๐๐.๐๐๐ บริเวณสถานีตรวจสอบ
น�้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ประมาณ ๕๔ ไร่ ค่าก่อสร้างประมาณ ๑๔๔.๘๖๐ ล้านบาท ปัจจุบัน
ผลงานรวมร้อยละ ๙๗.๖๘๑ แผนงานรวมร้อยละ ๙๙.๓๙๙ ทั้งนี้ เมื่อโครงการด�ำเนินการแล้วเสร็จจะท�ำให้
มีผู้มาใช้บริการจ�ำนวนมาก ดังนั้น จึงขอให้แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ พิจารณาวางแผนจัดตั้งงบประมาณไว้
ล่วงหน้าส�ำหรับการบ�ำรุงรักษาจุดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) ให้มีสภาพพร้อมในการเข้าใช้ บริการ สะอาด
ปลอดภัย และมีอายุการใช้งานได้ยืนยาวต่อเนื่องต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า จะได้มอบหมายให้แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ พิจารณาด�ำเนินการวางแผนด้าน
งบประมาณเพื่อการบ�ำรุงรักษาจุดพักรถให้มีสภาพพร้อมใช้งานในอนาคตต่อไป

๖. การก�ำกับดูแลความปลอดภัยของรถรับ - ส่งนักเรียน
จากการตรวจราชการได้รับรายงานจากส�ำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ว่าได้มีการด�ำเนินโครงการความ
ปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน “Surin School Bus Model” เพื่อก�ำหนดมาตรการควบคุม ก�ำกับ ดูแลความปลอดภัย
ในรถรับส่งนักเรียน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
ในส่วนของส�ำนักงานขนส่งจังหวัดบุรรี มั ย์ ได้มกี ารบูรณาการร่วมกับต�ำรวจภูธร และฝ่ายปกครองในการออกตรวจรถรับ ส่งนักเรียน ณ บริเวณหน้าโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ โรงเรียนเทศบาล ๑
(บุรีรัมย์ราษฎร์ดรุณวิทยา) โรงเรียนอนุบาลธีรา และโรงเรียนในเขตอ�ำเภออื่น ๆ ในส่วนนี้ ขอให้ส�ำนักงานขนส่ง
ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ควบคุม ก�ำกับ ดูแลรถรับ - ส่งนักเรียนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่
กรมการขนส่งทางบกก�ำหนดอย่างเข้มงวด สม�่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียน ซึ่งจะช่วยป้องกันความ
สูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี

กรมการขนส่งทางบก รายงานดังนี้ ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ ได้ด�ำเนินการดังนี้

๑) จัดประชุมผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียน พร้อมตรวจสภาพรถและออกหนังสืออนุญาตรับ - ส่ง นักเรียน
ณ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย โรงเรียนสุรพินท์พิทยา โรงเรียนสังขละ และโรงเรียนประสาทวิทยาคาร
๒) ได้มีการบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง สถานีต�ำรวจภูธรในเขตพื้นที่รับผิดชอบตั้งจุดตรวจสอบรถเพื่อให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกก�ำหนดอย่างเข้มงวด สม�่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่นักเรียน และเพื่อป้องกันการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ด�ำเนินการดังนี้
๑) ร่วมกับมณฑลทหารบก ๒๖ ต�ำรวจภูธร และฝ่ายปกครองออกตรวจรถรับ - ส่งนักเรียน ณ บริเวณหน้าโรงเรียน
ที่มีนักเรียนจ�ำนวนมากในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ รวมทั้งในเขตอ�ำเภอต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดระเบียบ
รถตู้รับ - ส่งนักเรียน ตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบกและรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง
๒) ได้ขอความร่วมมือโรงเรียนเพื่อขอความร่วมมือผู้ปกครองใช้บริการรถรับ - ส่งนักเรียนที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง
และไม่มีการดัดแปลงตัวรถหรือเบาะนั่ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน และลดความสูญเสียจาก
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นด้วย

๗. โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท สาย นม.๑๐๔๙ แยก ทางหลวงหมายเลข ๒ บ้านโคกสูง
จากการรายงานของส�ำนักทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) ทราบว่ามีโครงการขนาดใหญ่ที่เสนอเข้า
แผนงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท สาย นม.๑๐๔๙ แยก ทางหลวงหมายเลข ๒ บ้านโคกสูง อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๑๐๖ ล้านบาท ปัจจุบันสายทางดังกล่าว
เป็นมาตรฐานทางชั้น ๓ ขนาด ๒ ช่องจราจร ซึ่งจะด�ำเนินการขยายเป็น ๔ ช่องจราจร และยกระดับเป็นมาตรฐาน
ทางชั้น ๑ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นสายทางเข้าสู่สถานีขนถ่ายสินค้า (Container Yard : CY) บ้านหนองกระโดน
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งปัจจุบันสถานีขนถ่ายสินค้าด�ำเนินการก่อสร้างไปแล้วร้อยละ ๘๐ และจะด�ำเนินการแล้วเสร็จ
ในปี ๒๕๖๑ ดังนั้น เพื่อรองรับสถานีขนถ่ายสินค้า (CY) ที่จะเปิดใช้งานขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาจัดสรร
งบประมาณและด�ำเนินการก่อสร้างโครงข่ายดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งให้ทนั ต่อการเปิดใช้งานของสถานี ทัง้ นี้ ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณมาด�ำเนินการก่อสร้างถนน
ทางหลวงชนบท สาย นม.๑๐๔๙ ดังกล่าว ขอให้กรมทางหลวงชนบท บูรณะ ปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่เหมาะสม
สามารถใช้งานได้โดยสะดวก ปลอดภัย ในระยะนีก้ อ่ นทีจ่ ะได้รบั การจัดสรรงบประมาณมาด�ำเนินการโครงการต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้ขอตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๒ เพื่อก่อสร้างถนนสาย นม.๑๐๔๙ ระยะทาง ๕.๓๙๐

กิโลเมตร งบประมาณ ๑๑๗.๔๕๐ ล้านบาท หากได้รับจัดสรรงบประมาณจะได้ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ต่อไป และได้มอบหมายให้ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) พิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ต่อไปแล้ว
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๘. ปัญหาในการหาผู้รับจ้างมาด�ำเนินการก่อสร้างโครงการ
จากการรายงานทราบว่า ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) มีโครงการก่อสร้างขยายความกว้าง
สะพาน จ�ำนวน ๒ โครงการ พบว่ามีปัญหาในการหาผู้รับจ้างมาด�ำเนินการก่อสร้างค่อนข้างยาก เนื่องจากเป็นโครงการ
ขนาดเล็กมีมูลค่าการก่อสร้างไม่สูงมาก จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวโดยอาจพิจารณาให้มีการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษของกรมทางหลวงชนบทขึ้นเพื่อท�ำภารกิจในงานโครงการ
ก่อสร้างขนาดเล็ก และงานซ่อมบ�ำรุงรักษาถนนในลักษณะเช่นเดียวกับส�ำนักก่อสร้างสะพานของกรมทางหลวง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการด�ำเนินงานล่าช้าเนื่องจากหาผู้รับจ้างไม่ได้และต้องท�ำการเปิดประมูลใหม่ อีกทั้ง
ยังจะเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมทางหลวงชนบทให้มคี วามรูค้ วามช�ำนาญด้านทักษะงานก่อสร้างและ
บ�ำรุงรักษามากยิ่งขึ้นอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่กรมทางหลวงชนบทต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้สำ� นักบริหารกลาง และส�ำนักบ�ำรุงทางร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะ
ต่อไปแล้ว

๑.๑๔ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๖ มีดังนี้
๑. การตรวจสภาพความพร้อมของรถทุกประเภท
ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้มีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถซึ่งสามารถตรวจสอบการ
ด�ำเนินการของสถานตรวจสภาพรถเอกชนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทัว่ ประเทศ สามารถเชือ่ มโยงข้อมูลระหว่างฝ่ายตรวจ
สภาพรถกับระบบงานทะเบียนโดยเชื่อมโยงการตรวจรถใช้ก๊าซกับระบบช�ำระภาษี เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ
โดยรถทุกคันที่ผ่านการตรวจทั้งจากกรมการขนส่งทางบก และสถานตรวจสภาพรถเอกชนมีคุณภาพพร้อมบริการ
ประชาชน ในส่วนนี้ ขอให้กรมการขนส่งทางบกให้ความส�ำคัญในการก�ำกับดูแล ตรวจสอบสภาพความพร้อมของ
รถทุกประเภท โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะทั้งสภาพตัวรถ เช่น การจัดให้มีทางออกฉุกเฉินในรถตู้ อุปกรณ์
ส่วนควบของรถต่าง ๆ เช่น สภาพยางรถยนต์ และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น การติดตั้งเข็มขัดนิรภัยครบ
ตามมาตรฐานทีก่ ฎหมายก�ำหนด พร้อมทัง้ รณรงค์วนิ ยั การจราจร และการควบคุมความเร็วรถตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
อย่างต่อเนื่อง

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้ด�ำเนินการ ดังนี้

ส� ำ นั ก วิ ศ วกรรมยานยนต์ ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ในการควบคุ ม ก� ำ กั บ ดู แ ลมาตรฐานความปลอดภั ย
ของรถโดยสาร เพือ่ เป็นการป้องกันและลดความรุนแรงการสูญเสียชีวติ ของผูโ้ ดยสารและคนขับรถ กรณีรถโดยสาร
เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งมีการด�ำเนินการตามโครงการยกระดับมาตรฐานวิศวกรรมยานยนต์ ดังนี้
๑) ก�ำหนดความสูงรถโดยสารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ก�ำหนดให้รถโดยสารมาตรฐาน ๔ (รถสองชั้น)
ต้องมีความสูงไม่เกิน ๔ เมตร (จากเดิม ๔.๓๐ เมตร) และรถโดยสารมาตรฐานอื่น (รถชั้นเดียว) ต้องมี
ความสูงไม่เกิน ๓.๘๐ เมตร (จากเดิม ๔.๐๐ เมตร)
๒) ก�ำหนดมาตรฐานเกณฑ์การทรงตัวของรถโดยสาร ก�ำหนดให้รถโดยสารที่จดทะเบียนหรือเปลี่ยนตัวถังใหม่
ทุกประเภท ทุกคัน ที่มีความสูงตั้งแต่ ๓.๖๐ เมตรขึ้นไป ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบการทรงตัว ไม่น้อยกว่า
๓๐ องศา
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๓) ก�ำหนดมาตรฐานความแข็งแรงของโครงสร้างตัวถังรถ ก�ำหนดให้รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีความสูง
ตั้งแต่ ๓.๖๐ เมตรขึ้นไป ที่จดทะเบียนใหม่ รถที่มีการเปลี่ยนตัวถัง และรถที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ได้
แจ้งเลิกใช้รถตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้วน�ำมาจดทะเบียนใหม่
ซึ่งมีการเปลี่ยนตัวถังต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างตัวถังรถ
๔) ก�ำหนดมาตรฐานความแข็งแรงของโครงสร้างตัวถังรถในส่วนของที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และจุดยึดเข็มขัดของรถ
ก�ำหนดให้รถดังต่อไปนี้ ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบความแข็งแรงของทีน่ งั่ จุดยึดทีน่ งั่ และจุดยึดเข็มขัดของรถ
(๑) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในประเภทการขนส่งประจ�ำทาง ในเส้นทางหมวด ๑ และหมวด ๔
เว้นแต่รถนั้นมีลักษณะเป็นรถตู้โดยสาร
(๒) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารทุกประเภทการขนส่งที่มีที่นั่งเป็นลักษณะรถสองแถว
๕) ก�ำหนดคุณสมบัตดิ า้ นการลุกไหม้ การลามไฟของวัสดุทใี่ ช้ตกแต่งภายในรถโดยสาร ก�ำหนดให้รถทีจ่ ดทะเบียน
ใหม่ รถทีม่ กี ารเปลีย่ นตัวถัง รถทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ได้แจ้งเลิกใช้รถตามมาตรา ๗๙ ซึง่ น�ำมาจดทะเบียน
ใหม่และมีการเปลีย่ นตัวถัง รวมถึงรถทีม่ กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงเครือ่ งอุปกรณ์หรือส่วนควบหรือการตกแต่งรถ
ต้องใช้วัสดุตามที่ก�ำหนดไว้ อาทิเช่น วัสดุที่ใช้ประกอบหรือการตกแต่งที่นั่ง ผ้าม่าน ผนัง ที่บุผนัง ที่ปูพื้น
และพื้นรถ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีมาตรการก�ำหนดอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้กับรถโดยสาร ดังนี้
(๑) ก�ำหนดให้รถโดยสารติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง (GPS)
(๒) ก�ำหนดให้รถโดยสารปรับอากาศสองชั้น ต้องมีเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยชั้นละ ๒ เครื่อง
(๓) ก�ำหนดให้รถโดยสารต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
(๔) ก�ำหนดให้รถโดยสารต้องติดตั้งกระจกนิรภัยประเภทเทมเปอร์ (Tempered Safety Glass)
พร้อมติดตั้งค้อนทุบกระจก และติดเครื่องหมายแสดง “ทางออกฉุกเฉิน”
ในส่วนของการควบคุม ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานการตรวจ
สภาพรถของสถานตรวจสภาพรถโดยได้ยกระดับการด�ำเนินการ
ของสถานตรวจสภาพรถให้ มี ม าตรฐานเดี ย วกั น ทั่ ว ประเทศ
และก� ำ หนดให้ ส ถานตรวจสภาพรถทั่ ว ประเทศต้ อ งจั ด ให้ มี
ระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถผ่านทางระบบสารสนเทศ
แบบ Real Time รวมทั้งยังก�ำหนดให้สถานตรวจสภาพรถต้อง
จัดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกรมการ
ขนส่งทางบก สามารถตรวจสอบติดตามการด�ำเนินงานของสถาน
ตรวจสภาพรถได้ผ่านทางระบบดังกล่าว ณ ศูนย์ควบคุมระบบ
ตรวจสภาพรถ กรมการขนส่งทางบก เพื่อให้รถทุกคันที่ผ่านการ
ตรวจสภาพมีความปลอดภัยในการใช้งาน อันเป็นการช่วยลด
อุบตั เิ หตุทางถนนทีม่ สี าเหตุมาจากความช�ำรุดบกพร่องของตัวรถ
และเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถ รวมทั้งลดมลพิษทางอากาศ
และเสียงอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนั้น ยังได้น�ำข้อมูลรายงาน
ผลการตรวจสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ
ข้อมูลแก่ประชาชน โดยได้เปิดให้บริการตรวจสอบผลการตรวจ
กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
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สภาพรถผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ http://view.inspection.in.th
อีกด้วย นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบก ยังได้มกี ารพัฒนาระบบ
อย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี ๒๕๖๐ กรมการขนส่งทางบก ได้ดำ� เนินการ
จัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถ (Vehicle Inspection
Control Center : VICC) ณ ส�ำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ ๑ - ๕ และส�ำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศรวม ๘๑ แห่ง
โดยจะใช้เป็นศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถให้เกิดความทั่วถึง
ในระดับพื้นที่ ทั้งการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถ
การตรวจสภาพรถโดยหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกเอง
รวมทั้งผู้ติดตั้งตรวจทดสอบระบบก๊าซเป็นเชื้อเพลิง เชื่อมโยง
ข้อมูลกับศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถกลางทีส่ ำ� นักวิศวกรรม
ยานยนต์ เพือ่ สร้างมาตรฐานการท�ำงานเดียวกันเชือ่ มโยงทัง้ ระบบ
เพือ่ ให้เกิดระบบบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถเชื่อมั่น ไว้วางใจได้อย่างแท้จริง
ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ได้ด�ำเนินการตรวจ
ความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถตาม
โครงการรณรงค์ปอ้ งกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนจังหวัดเชียงราย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
โดยเพิ่มมาตรการเข้มข้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ได้ทำ� การ
ตรวจสอบความพร้อมของตัวรถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ การจัด
ให้ มี ท างออกฉุ ก เฉิ น ในรถตู ้ อุ ป กรณ์ ส ่ ว นควบของรถต่ า ง ๆ
เช่น สภาพยางรถยนต์ และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น
การติดตั้งเข็มขัดนิรภัยครบตามมาตรฐานที่กฎหมายก� ำหนด
ไม่พบรถที่ไม่มีความพร้อมในการใช้งาน อีกทั้งได้รณรงค์วินัย
การจราจร และการควบคุมความเร็วรถตามที่กฎหมายก�ำหนด
อย่างต่อเนื่อง

๒. ปัญหาน�้ำยางพารารั่วไหลลงบนพื้นถนนในระหว่างการบรรทุกขนส่ง
จากการตรวจราชการได้รบั รายงานจากแขวงทางหลวงพะเยาถึงปัญหาน�ำ้ ยางพารารัว่ ไหลลงบนพืน้ ถนน
ในระหว่างการบรรทุกขนส่ง ท�ำให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์เกิดอุบตั เิ หตุบอ่ ยครัง้ จากการลืน่ ไถลจากน�ำ้ ยาง ซึง่ ประเด็น
ปัญหานีเ้ กีย่ วข้องอยูใ่ นการก�ำกับดูแลของหลายหน่วยงาน และมีกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในการด�ำเนินการหลายฉบับ ขณะนี้
การแก้ไขปัญหายังไม่ได้ข้อยุติในการด�ำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ซึ่งปัญหาดังกล่าวควรได้เร่งรัด
การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
กรมการขนส่งทางบก ฯลฯ ร่วมกันประชุมหารือถึงแนวทางในการด�ำเนินมาตรการทางกฎหมายตามหน้าที่
ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพะเยาและจังหวัดเชียงรายให้เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อย่างจริงจังเพื่อลดอุบัติเหตุจากการสัญจรของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องจากปัญหาน�้ำยางดังกล่าว
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กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในส่วนกลางและในพืน้ ที่ ได้แก่ กองตรวจการขนส่งทางบก

และส�ำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย ได้ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้อง
ได้แก่ สหพันธ์ สมาคม ชมรม และผูป้ ระกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกในช่วงเทศกาลต่าง ๆ พร้อมทัง้ บังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- พระราชบัญญัติการขนส่งทางบกและกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑) ตรวจสอบใบอนุญาตขับรถ กรณีพบการกระท�ำความผิดจะด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๙๓ ประกอบบทลงโทษ มาตรา ๑๕๑ มีโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
(๒) ในกรณีทปี่ ฏิบตั งิ านตรวจสอบหากพบรถบรรทุกมีสภาพน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายในการขนส่ง ผูต้ รวจการ
จะสัง่ ระงับใช้ไว้เป็นการชัว่ คราวตามพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘๓ พร้อมรายงาน
ข้อมูลรถทีก่ ระท�ำความผิดให้นายทะเบียนทราบ เพือ่ น�ำรถไปแก้ไขอุปกรณ์สว่ นควบให้ถกู ต้องตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนดและบันทึกข้อมูลการกระท�ำความผิดลงระบบของศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน
เพื่อตรวจสอบประวัติการกระท�ำผิดต่อไป
(๓) จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตรวจสอบความพร้อมของรถ ผู้ประจ�ำรถ และปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ทั้งบนถนนสายหลักและบนถนนสายรองเพื่อตรวจสอบ กวดขัน จับกุม และบังคับใช้กฎหมายกับรถบรรทุก
ที่มีการแก้ไข ดัดแปลงตัวรถหรืออุปกรณ์ส่วนควบของรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๗๘ มีโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท หากตรวจพบรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงหรืออุปกรณ์ส่วนควบ
ไม่ถกู ต้องครบถ้วนให้รายงานให้นายทะเบียนทราบ ถ้าปรากฏว่ารถคันดังกล่าวอาจจะเป็นเหตุให้เกิดอันตราย
ในการขนส่ง ผูต้ รวจการจะสัง่ ระงับใช้ไว้เป็นการชัว่ คราวและให้แก้ไขสถานะรถให้ถกู ต้องแล้วน�ำรถเข้ารับการ
ตรวจสภาพก่อนใช้งานต่อไป
(๔) เมื่อพบการกระท�ำความผิดในขณะปฏิบัติหน้าที่ ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจ�ำรถตามมาตรา
๑๐๒(๔) พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดว่าด้วยความปลอดภัย
ในการขนส่งตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง เรื่อง ความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๔(๑) กล่าวคือ
ไม่จดั ให้มสี งิ่ ป้องกันไม่ให้สตั ว์หรือสิง่ ของทีบ่ รรทุก ตกหล่น รัว่ ไหลส่งกลิน่ ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจากรถ
อันอาจก่อเหตุเดือดร้อน ร�ำคาญ ท�ำให้ทางสกปรกเปรอะเปื้อน ท�ำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน
หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ตามมาตรา ๑๒๗
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
(๕) เมือ่ พบการกระท�ำความผิด กรณีผไู้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่จดั ให้มอี ปุ กรณ์และเครือ่ งมือเครือ่ งใช้
และไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งตามกฎกระทรวง เรื่อง ความปลอดภัย
ในการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๓๖ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ตามมาตรา ๑๓๑ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
- พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
(๖) เมือ่ ตรวจพบผูข้ บั ขีซ่ งึ่ ขับรถบรรทุกคน สัตว์ หรือสิง่ ของ ไม่จดั ให้มสี งิ่ ป้องกันมิให้คน สัตว์หรือสิง่ ของบรรทุก
ตกหล่น รัว่ ไหล ส่งกลิน่ ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจากรถ อันอาจก่อเหตุเดือดร้อน ร�ำคาญ ท�ำให้ทางสกปรก
เปรอะเปื้อน ท�ำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
ตามมาตรา ๒๐ ประกอบบทลงโทษ มาตรา ๑๔๘ มีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท

กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

74

- พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
(๗) เมื่อตรวจพบผู้ใดทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น�้ำเสีย น�้ำโสโครก เศษหิน ดิน ทราย หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง
หรือกระท�ำด้วยประการใด ๆ เป็นเหตุให้ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เศษหิน ดิน ทราย ตกหล่น บนทางจราจร
หรือไหล่ทาง ตามมาตรา ๔๕ ประกอบบทลงโทษ มาตรา ๗๑ มีโทษจ�ำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ทั้งนี้ ในส่วนของส�ำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาดังกล่าวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
และตั้งจุดตรวจการแต่ไม่พบรถบรรทุกที่มีน�้ำยางพารารั่วไหลแต่อย่างใด และในส่วนของส�ำนักงานขนส่ง
จังหวัดเชียงราย มีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) ร่วมกับต�ำรวจ และส�ำนักทางหลวงชนบทที่ ๑๗ (เชียงราย) ตั้งด่านตรวจการขนส่งจ�ำนวน ๙ ครั้ง ไม่พบ
รถบรรทุกที่ปล่อยให้มีการรั่วไหลของน�้ำยางพาราลงบนพื้นถนน และพบว่าผู้ประกอบการขนส่งได้จัดให้มี
ถังเก็บน�้ำยางพาราจากตัวถังบรรทุกเพื่อป้องกันการรั่วไหลลงบนพื้นถนนแล้ว
(๒) มีผู้ร้องเรียนผ่านศูนย์ด�ำรงธรรมเชียงรายและแขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๒ สรุปความได้ว่า เมื่อวันที่ ๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ นาฬิกา รถบรรทุกพ่วงคันหมายเลขทะเบียน ๗๐-๘๐๑๒
เชียงราย (หัว) และทะเบียน ๗๐-๘๐๑๓ เชียงราย (หาง) บรรทุกขี้ยางพาราท�ำให้น�้ำยางพาราไหลลงพื้นถนน
เส้นทางเชียงราย - เทิง ตลอดเส้นทาง ส่งผ่านให้เกิดกลิ่นเหม็นและอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยส�ำนักงานขนส่ง
จังหวัดเชียงรายได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการขนส่งและผู้ขับรถมาชี้แจงข้อเท็จจริง ณ กลุ่มวิชาการขนส่ง
ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแล้ว แต่ยังไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริง
พร้อมกันนี้ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ได้มีหนังสือแจ้งข้อมูลเจ้าของรถหรือผู้ประกอบการขนส่งให้
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๒ ทราบ เพื่อด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอีกทางหนึ่งด้วยแล้ว

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๗ (เชียงราย) รับข้อเสนอแนะไว้
พิจารณาด�ำเนินการต่อไปแล้ว

๓. การด�ำเนินการติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)
ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศก�ำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) เพื่อให้กรมการขนส่งทางบก สามารถควบคุม ก�ำกับ
ดูแล ผู้ขับรถตามที่ก�ำหนดไว้ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย โดยก�ำหนดให้รถบรรทุก
ลักษณะ ๑, ๒, ๓ และ ๕ ได้แก่ รถกระบะบรรทุก รถตู้บรรทุก รถบรรทุกของเหลว และรถเฉพาะกิจ (รถขนปูนผสมเสร็จ)
ที่มีจ�ำนวนเพลาล้อ กงล้อและยาง ตั้งแต่ ๓ เพลา ๖ ล้อ ยาง ๑๐ เส้นขึ้นไป และลักษณะ ๙ รถลากจูง (หัวลาก รวม
๖ ล้อหัวลาก ด้วย) ที่จดทะเบียนใหม่หลังวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ จะต้องติดตั้งเครื่อง GPS ตามคุณลักษณะที่
กรมการขนส่งทางบกก�ำหนด มิเช่นนัน้ จะไม่สามารถด�ำเนินการจดทะเบียนได้ นัน้ ในการนี้ เนือ่ งจากรับทราบว่ามีประเด็น
ปัญหารถที่หน่วยงานราชการจัดซื้อมาไม่มีการติดตั้งเครื่อง GPS มาให้จึงไม่สามารถจดทะเบียนได้ ดังนั้น เพื่อ
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบกดังกล่าว ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
ที่ต้องด�ำเนินการจัดซื้อรถตามประเภทที่กรมการขนส่งทางบกออกประกาศก�ำหนดให้ต้องติดตั้งเครื่อง GPS นั้น
ขอให้ด�ำเนินการของบประมาณส�ำหรับการติดตั้งเครื่อง GPS ส�ำหรับรถที่จะจัดซื้อดังกล่าวด้วยในคราวเดียวกัน
เพื่อมิให้เกิดปัญหาการไม่สามารถน�ำรถออกใช้งานได้เนื่องจากรถยังไม่ได้มีการติดตั้งเครื่อง GPS และต้องจัดหา
เครื่อง GPS มาติดตั้งอีกภายหลัง
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กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดแล้ว

โดยรถทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัด (ฝ่ายอาคารสถานทีแ่ ละยานพาหนะ ส�ำนักงานเลขานุการกรม)
ที่ใช้ปัจจุบันเป็นรถเช่าซึ่งบริษัทผู้ให้เช่าได้ด�ำเนินการติดตั้งเครื่อง GPS ทุกคันเรียบร้อยแล้ว

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�ำนักเครื่องกลและสื่อสารรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาด�ำเนินการ
ต่อไปแล้ว

๔.การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
แขวงทางหลวงชนบทแพร่มีสายทางในความรับผิดชอบ ๔๔ สายทาง โดยมีจุดเสี่ยง จุดอันตราย จ�ำนวน
๒ จุด ได้แก่ ๑) จุดตัด ๔ แยก บริเวณ สาย พร.๔๐๑๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๓๔ - บ้านร่องฟอง อ�ำเภอเมืองแพร่
กับ สาย พร.๓๐๒๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ - บ้านเด่นชัย อ�ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และ ๒) จุดตัด ๔ แยก
บริเวณ สาย พร.๓๐๑๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ - แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ อ�ำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
กับถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ซึ่งแขวงทางหลวงแพร่ได้ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข
บริเวณจุดเสี่ยงอันตรายแล้วทั้ง ๒ จุด อย่างไรก็ตาม ขอให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทให้ความส�ำคัญ
ในเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนหมั่นตรวจสอบว่ามีจุดใดเป็นจุดเสี่ยง จุดอันตราย ให้รีบด�ำเนินการ
ปรับปรุง แก้ไข บริเวณจุดเสีย่ งอันตราย ติดตัง้ ป้ายเตือน และไฟสัญญาณจราจร โดยเฉพาะการอ�ำนวยความปลอดภัย
บริเวณหน้าโรงเรียน และการติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอและตรวจสอบอุปกรณ์ เช่น หลอดไฟ ฯลฯ ให้มคี วามพร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มีการก�ำชับให้ทุกหน่วยหมั่นตรวจสอบพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยง จุดอันตรายในการ
ประชุมผู้บริหารประจ�ำเดือนเป็นประจ�ำอยู่แล้ว การด�ำเนินงานได้มอบหมายให้ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๗
(เชียงราย) รับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาด�ำเนินการต่อไปแล้ว

๕. โครงการขยายทางเป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑ สาย อ�ำเภอเด่นชัย - ล�ำปาง
โครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๑๑ เป็นทางหลวงสายหลักเชือ่ มโยงระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์ - แพร่ - ล�ำปาง เชียงใหม่ มีปริมาณการจราจรหนาแน่น ๑๓,๐๙๘ คันต่อวัน ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ มีประชาชนใช้บริการจ�ำนวนมาก
ลักษณะทางกายภาพของทางหลวงช่วงนีแ้ นวเส้นทางคดเคีย้ ว ความลาดชันสูง มีลกั ษณะเป็นคอขวด เนือ่ งจากทางหลวง
หมายเลข ๑๑ จากจังหวัดพิษณุโลก ถึงจังหวัดเชียงใหม่ ได้ก่อสร้างเป็นทางขนาด ๔ ช่องจราจรแล้ว เหลือเพียงช่วง
ทีผ่ า่ นพืน้ ทีอ่ ำ� เภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ไป จังหวัดล�ำปาง ทีย่ งั เป็นทางขนาด ๒ ช่องจราจร ระยะทางประมาณ ๕๐ กิโลเมตร
ท�ำให้ทางหลวงช่วงนี้เกิดอุบัติเหตุสูง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม เกิดอุบัติเหตุ ๓๕ ครั้ง
มีผู้บาดเจ็บ ๓๕ ราย ตาย ๓ ราย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับงบประมาณปรับปรุงจุดเสี่ยงบริเวณทางแยก
แม่แขม ซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างทางหลวงหมายเลข ๑๑ และทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๓ วงเงิน ๓๒๙.๒๘ ล้านบาท
ด�ำเนินการโดยศูนย์สร้างทางล�ำปาง ส�ำหรับในสายทางช่วง หนองน�ำ้ เขียว - ปางเคาะ กม.๓๗๐+๐๐๐ - กม. ๓๘๒+๐๐๐
ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร และช่วง ปางเคาะ - ปางมะโอ กม.๓๘๒+๐๐๐ - กม.๔๒๐+๐๖๖ ระยะทาง ๓๘.๐๖๖ กิโลเมตร
ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาด�ำเนินการก่อสร้างขยายเป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑
ใน ๒ ช่วงดังกล่าว โดยช่วง หนองน�้ำเขียว - ปางเคาะ เสนอของบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และช่วง ปางเคาะ กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
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ปางมะโอ จะเสนอของบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากเป็นเส้นทางสายส�ำคัญที่เชื่อมโยงหลาย
จังหวัดในภาคเหนือจึงควรได้รับการพัฒนาเส้นทางให้มีความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน

กรมทางหลวง รายงานว่า ทางหลวงหมายเลข ๑๑ สาย อ�ำเภอเด่นชัย - ล�ำปาง กรมทางหลวงมีแผนจะขยายเป็น ๔

ช่องจราจรอยูแ่ ล้ว และในงบประมาณปี ๒๕๖๒ ได้เสนอขอรับงบประมาณช่วง สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางเคาะ
กม.๓๗๐+๙๑๓ - กม.๓๘๑+๕๑๓ ระยะทาง ๑๐.๖ กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ

๖. โครงการขยายสายทางเป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ สาย ร้องกวาง - น่าน
ตามที่ส�ำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่) ได้มีแผนพัฒนาขยายทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ สาย ร้องกวาง น่าน ซึง่ เป็นโครงข่ายทางหลวงสายหลักเชือ่ มโยงระหว่างจังหวัดแพร่และภูมภิ าคต่าง ๆ ไปยังจังหวัดน่านผ่านทางอ�ำเภอ
ร้องกวาง และเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านจุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น
และเป็นทางหลวงอาเซียนหมายเลข ๑๓ (AH๑๓) ซึ่งโครงการดังกล่าวแบ่งการด�ำเนินงานเป็น ๓ ช่วง โดยต้นทางช่วง
ที่ ๑ สาย ร้องกวาง - น่าน ตอน บ้านผาหมู - บ้านปางยาว กม.๒๘๒+๖๕๐ - กม.๒๙๑+๕๗๕ ระยะทาง ๘.๙๒๕ กิโลเมตร
และปลายทางช่วงที่ ๓ สายร้องกวาง - น่าน กม.๓๑๖+๒๐๐ - กม.๓๓๒+๙๐๐ ระยะทาง ๑๖.๗๐ กิโลเมตร ขณะนี้
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ส่วนในช่วงที่ ๒ ตอน ห้วยแก๊ต - บ้านห้วยน�้ำอุ่น กม.๓๐๐+๐๕๐ - กม.๓๑๖+๒๐๐ ระยะทาง
๑๖.๑๕ กิโลเมตร ค่าก่อสร้างประมาณ ๑,๑๐๐ ล้านบาท ยังไม่ได้รับงบประมาณก่อสร้างขยายเป็น ๔ ช่องจราจร
ซึ่งกรมทางหลวงได้ขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นอกจากนั้น ทางหลวงสายนี้เป็นโครงข่ายทางหลวง
ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ มีมติเห็นชอบ และขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดด�ำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยจังหวัดแพร่ได้บรรจุเป็นแผนงานโครงการของภาคเหนือ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลโดยให้
กรมทางหลวงเป็นหน่วยด�ำเนินการ (ใช้งบประมาณของกรมทางหลวง) ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณารายงานการศึกษา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียด (EIA) ของส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จึงขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดประสานส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ก่อนเร่งเสนอของบประมาณมาด�ำเนินการในปี ๒๕๖๒ ตามแผนทีก่ รมทางหลวง
ก�ำหนดไว้ ซึง่ เมือ่ ด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จครบทัง้ ๓ ตอน จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงหมายเลข
๑๐๑ ไปสู่จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น

กรมทางหลวง รายงานว่า ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ สาย ร้องกวาง - น่าน ช่วงที่ ๒ ตอน ห้วยแก๊ต - บ้านห้วยน�้ำอุ่น

กม.๓๐๐+๐๕๐ - กม.๓๑๖+๒๐๐ ระยะทาง ๑๖.๑๕ กิโลเมตร ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗.โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ สาย น่าน - อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ
(จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น)
โครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นโครงข่ายทางหลวงสายหลักเชือ่ มโยงระหว่างภูมภิ าคต่าง ๆ ไปสูส่ าธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านด่านการค้าชายแดนที่ด่านห้วยโก๋น และเป็นทางหลวงอาเซียนหมายเลข ๑๓ (AH๑๓)
ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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เหลือช่วงทีย่ งั ไม่ได้รบั การจัดสรรงบประมาณก่อสร้างปรับปรุง ระยะทาง ๓๔.๐๐ กิโลเมตร ค่าก่อสร้างประมาณ ๑,๓๔๐
ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียด (EIA) ของ
คณะกรรมการผูช้ ำ� นาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อม และการขออนุญาตใช้พนื้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ โดยจะ
ขอรับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
มาด�ำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ไปสู่
ด่านการค้าชายแดนห้วยโก๋น เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลือ่ นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

กรมทางหลวง รายงานว่า ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ สาย น่าน - อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ (จุดผ่านแดนถาวร

ด่านห้วยโก๋น) ช่วงที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างปรับปรุง ระยะทาง ๓๔ กิโลเมตร อยู่ระหว่าง
ปรับปรุงข้อมูลในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียด (EIA) และจัดท�ำเล่มรายงานเสนอ
คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อด�ำเนินการต่อไป

๘. โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน
เนื่องจากทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ช่วงเข้าสู่ตัวเมืองน่านจะต้องผ่านทางของเทศบาลนครน่านซึ่งเป็น
ทางขนาด ๒ ช่องจราจร มีปริมาณการจราจรหนาแน่นเกิดปัญหาติดขัด ท�ำให้ผู้ใช้ทางและนักท่องเที่ยวไม่ได้รับความ
สะดวก จึงจ�ำเป็นต้องท�ำการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่านเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย
ทางหลวง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมทางหลวงจึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาท�ำการศึกษาความเหมาะสมทางด้าน
เศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิง่ แวดล้อม ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาแนวทางเลือกทีเ่ หมาะสมเพือ่ ด�ำเนินการ
ออกแบบรายละเอียดและเสนอของบประมาณเพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและท�ำการก่อสร้าง จึงขอให้กรมทางหลวงเร่งรัด
การพิจารณาและด�ำเนินการก่อสร้างเส้นทางที่ได้รับการคัดเลือกโดยเร็ว เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด และ
เพิม่ ประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ช่วงผ่านอ�ำเภอเมืองน่าน อีกทัง้ ยังเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
และขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่านอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมในขั้นรายงานระหว่าง
การศึกษา จะด�ำเนินการคัดเลือกแนวสายทางที่มีความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นแนวเส้นทางเลี่ยงเมืองน่าน
ซึ่งกรมทางหลวงจะเร่งรัดการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุด

๙. โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองร้องกวาง
เนือ่ งจากทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ เป็นทางหลวงอาเซียนหมายเลข ๑๓ (AH๑๓) เชือ่ มโยงไปยังประเทศ
เพื่อนบ้าน ช่วงที่ผ่านตัวอ�ำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เขตทางแคบ แนวเส้นทางคดเคี้ยว บริเวณสองข้างทางเป็นย่าน
ชุมชนหนาแน่น มีโรงเรียน วัด ตลาดสดและเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ ได้แก่ ที่ว่าการอ�ำเภอ ส�ำนักงานเทศบาล
สถานีต�ำรวจ เป็นลักษณะคอขวดโดยไม่สามารถท�ำการเวนคืนที่ดินสองข้างทางได้ กรมทางหลวงจึงจ�ำเป็นต้องท�ำการ
ก่อสร้างทางเลีย่ งเมืองร้องกวาง เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวง เนือ่ งจากช่วงดังกล่าวปริมาณการจราจรสูงและ
เป็นโครงข่ายทางหลวงสายหลักทีเ่ ชือ่ มโยงระหว่างภูมภิ าคไปยังจังหวัดน่าน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ที่จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กรมทางหลวงได้จ้าง
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บริษัทที่ปรึกษาท�ำการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขณะนี้ได้คัดเลือก
รูปแบบและแนวทางการก่อสร้างทีเ่ หมาะสมแล้วระยะทาง ๑๓.๗๐ กิโลเมตร ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการออกแบบรายละเอียด
(Detail Design) และเสนอของบประมาณเพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและท�ำการก่อสร้างโดยแนวเส้นทางไม่ผ่านพื้นที่
เขตป่าสงวนและไม่ต้องท�ำการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียด (EIA) ในส่วนนี้ ขอให้กรมทางหลวง
เร่งรัดการพิจารณาออกแบบรายละเอียด และจัดท�ำการเสนอของบประมาณเพื่อด�ำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
เมื่อด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรของทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ และเพิ่มประสิทธิภาพ
โครงข่ายทางหลวงไปสู่ด่านการค้าชายแดน สนับสนุนด้านโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองร้องกวาง อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม ซึ่งได้คัดเลือก
แนวเส้นทางที่เหมาะสมแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างส�ำรวจออกแบบเบื้องต้นเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ซึ่งกรมทางหลวงจะเร่งรัดด�ำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

๑๐. โครงการก่อสร้างถนน ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ สายเชียงใหม่ เชียงราย แบ่งการด�ำเนินงานเป็น ๔ ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ ๑ อ�ำเภอดอยสะเก็ต - ต�ำบลป่าเมีย่ ง (กม.๒๐+๐๐๐ - กม.๔๒+๕๐๐) ระยะทาง ๒๒.๕๐ กิโลเมตร
ค่าก่อสร้าง ๑,๕๐๐ ล้านบาท เสนอแบบก่อสร้างปี ๒๕๖๒
ช่วงที่ ๒ บ้านปางน�้ำถุ - บ้านแม่เจดีย์ (กม.๕๒+๗๕๐ - กม.๖๓+๐๐๐) ระยะทาง ๑๐.๒๕ กิโลเมตร
ค่าก่อสร้าง ๕๐๐ ล้านบาท แผนปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ เสนองบก่อสร้างปี ๒๕๖๑
ช่วงที่ ๓ อ�ำเภอเวียงป่าเป้า - อ�ำเภอแม่สรวย กม.๙๑+๒๐๐ - กม.๑๓๑+๖๖๐ ระยะทาง ๔๐.๔๖
กิโลเมตร ค่าก่อสร้าง ๒,๐๕๐ ล้านบาท แผนปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
ช่วงที่ ๔ อ�ำเภอแม่สรวย - อ�ำเภอแม่สรวย กม.๑๓๑+๖๖๐ - กม.๑๕๘+๖๕๐ ระยะทาง ๒๗ กิโลเมตร
ค่าก่อสร้าง ๑,๕๐๐ ล้านบาท แผนปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
เนื่องจากสายทางดังกล่าวมีปริมาณการจราจรสูง มีความส�ำคัญทางเศรษฐกิจ และเป็นเส้นทาง
แหล่งท่องเที่ยว กรมทางหลวงจึงควรพิจารณาจัดงบประมาณเพื่อขยายเส้นทางเป็น ๔ ช่องจราจรตลอดสาย และ
เร่งรัดด�ำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

กรมทางหลวง รายงานว่า ทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ สายเชียงใหม่ - เชียงราย ระยะทางรวม ๑๕๘.๖๕ กิโลเมตร

ได้รับงบประมาณก่อสร้างเป็นทาง ๔ ช่องจราจรแล้ว ๗๐ กิโลเมตร คงเหลือเป็นทาง ๒ ช่องจราจร ระยะทาง ๘๙
กิโลเมตร คือช่วง อ�ำเภอดอยสะเก็ด - ต�ำบลป่าเมี่ยง กม.๒๐+๒๐๐ - กม.๔๒+๕๐๐ ระยะทาง ๒๒.๓๐ กิโลเมตร
เสนอขอรับงบประมาณปี ๒๕๖๒ และช่วง อ�ำเภอเวียงป่าเป้า - อ�ำเภอแม่ลาว กม.๙๑+๒๐๐ - กม.๑๕๘+๖๕๐
ระยะทาง ๖๗ กิโลเมตร อยูร่ ะหว่างส�ำรวจออกแบบรายละเอียดและจัดท�ำรายงานการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ขั้นรายละเอียด (EIA) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอขอรับงบประมาณในปีต่อ ๆ ไป
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๑๑. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๑ สาย อ�ำเภอดอกค�ำใต้ - อ�ำเภอเทิง
โครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงไปสู่ด่านการค้าชายแดนบ้านฮวกและ
เชื่อมโยงด่านการค้าชายแดนที่สะพานมิตรภาพเชียงของ - ห้วยทราย แบ่งการด�ำเนินงานเป็น ๒ ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ ๑
กม.๑๐+๐๐๐ - กม.๕๕+๐๐๐ ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมขัน้ รายละเอียด
(EIA) ของคณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผ่านพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เวียงลอ ค่าก่อสร้างและค่าเวนคืนที่ดิน ประมาณ ๔,๕๐๐ ล้านบาท ส�ำหรับ ช่วงที่ ๒ กม.๖๕+๐๐๐ - กม.๑๐๐+๐๑๙
ระยะทาง ๓๕.๐๑๙ กิโลเมตร งบประมาณ ๑,๖๐๐ ล้านบาท ได้ดำ� เนินการออกแบบแล้วเสร็จและไม่ตดิ ปัญหาเรือ่ งพืน้ ที่
เนือ่ งจากก่อสร้างในเขตทางเดิม จึงเห็นควรให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพือ่ ด�ำเนินโครงการดังกล่าวด้วย
หากด�ำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นเส้นทางโลจิสติกส์ที่ช่วยลดระยะเวลาการเดินทางไปเชียงของโดยไม่ต้องผ่าน
เมืองเชียงรายและลดปัญหาการจราจรคับคั่งในเมืองเชียงรายด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๑ สาย อ�ำเภอดอกค�ำใต้ - อ�ำเภอเทิง ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา

ทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ระยะทางรวม ๑๐๐ กิโลเมตร ช่วง พะเยา - อ�ำเภอดอกค�ำใต้
กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๒+๐๐๐ ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นทาง ๔ ช่องจราจรแล้ว ยังเหลือเป็นทาง
๒ ช่องจราจร ช่วง อ�ำเภอดอกค�ำใต้ - อ�ำเภอเทิง กม.๑๒+๐๐๐ - กม.๑๐๐+๑๕๗ ระยะทาง ๘๘ กิโลเมตร
เส้นทาง ช่วง อ�ำเภอดอกค�ำใต้ - อ�ำเภอจุน กม.๑๒+๐๐๐ - กม.๕๕+๐๐๐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการช�ำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนเส้นทาง ช่วง อ�ำเภอจุน - อ�ำเภอเทิง
กม.๖๕+๐๐๐ - กม.๑๐๐+๐๑๙ อยู่ระหว่างเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๒

๑.๑๕ พื้นที่จังหวัดเชียงราย มีดังนี้
๑. โครงการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ
โครงการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระยะที่ ๑
ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด สามประสิทธิ์ เป็นผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง วงเงิน ๑,๓๖๐ ล้านบาท
มีกำ� หนดสิน้ สุดสัญญาในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผลงาน ณ เดือน มิถนุ ายน ๒๕๖๑ มีความก้าวหน้าของการก่อสร้าง
ร้อยละ ๒๙.๓๙๔ จากแผนงานร้อยละ ๖๒.๗๔๑ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๓๓.๓๔๗ เนือ่ งจากเริม่ สัญญาในช่วงฤดูฝน ท�ำให้
มีฝนตกชุกบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง น�้ำท่วมบ่อทรายของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างไม่สามารถด�ำเนินการถมทราย ซึ่งมีมูลค่างาน
กว่าร้อยละ ๖๖ ตามแผนที่ก�ำหนดไว้ ในส่วนนี้ ขอให้กรมการขนส่งทางบกและส�ำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
จัดเตรียมปรับปรุงข้อมูลของโครงการให้เป็นปัจจุบนั และมีความครบถ้วน สมบูรณ์ เพือ่ เตรียมส�ำหรับน�ำเสนอในการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะรูปแบบแผนและผลการด�ำเนินงาน
โดยแสดงรายละเอียดและกรอบเวลา โดยเฉพาะแผนด�ำเนินการช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ขอให้แสดง
แผนงานและผลการด�ำเนินงานเป็นรายไตรมาส เพื่อให้เห็นภาพการด�ำเนินงานที่ชัดเจน และขอให้เตรียมข้อมูล
ส�ำหรับการด�ำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่าย ระยะที่ ๒ ไว้ด้วย ในส่วนแผนผังของโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่าย
ขอให้แสดงแนวเส้นทางของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วง เด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ ด้วย ทั้งนี้ ขอให้
กรมการขนส่งทางบกเร่งรัดประสานผู้รับจ้างให้เร่งด�ำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบ
ต่อการเปิดใช้งานตามแผนที่ก�ำหนดไว้ในปี ๒๕๖๓ (ระยะที่ ๑)
กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
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กรมการขนส่งทางบก รายงานดังนี้

๑) ส�ำนักการขนส่งสินค้า ได้จัดเตรียมและปรับปรุงข้อมูลของโครงการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
น�ำเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดเชียงราย
๒) โครงการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระยะที่ ๒ จะรองรับ
กิจกรรมการเปลี่ยนถ่ายและเชื่อมต่อการขนส่งระหว่างทางถนนกับระบบราง โดยมีแผนเปิดให้บริการในช่วง
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ สอดคล้องกับแผนการพัฒนารถไฟทางคู่ช่วง เด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ ของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย มีองค์ประกอบ ดังนี้
- ลานกองตู้คอนเทนเนอร์ (Container Yard : CY)
- อาคารส�ำนักงานฝ่ายปฏิบัติการ (Operation office)
- อาคารรวบรวมสินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ (Container Freight Station, CFS) หลังที่ ๒
- คลังสินค้า (Warehouses) จ�ำนวน ๒ หลัง
- อาคารซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักรกล
- โรงอาหารส่วนปฏิบัติการ
๓) ปัจจุบนั กรมการขนส่งทางบกได้มกี ารประชุมติดตามและเร่งรัดงานอย่างใกล้ชดิ และให้ผรู้ บั จ้างและทีป่ รึกษา
ควบคุมงานจัดท�ำแผนการเร่งรัดการด�ำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณและให้เป็นไปตามแผนโดยเร็ว
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๒. การอนุญาตให้รถต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศไทยเพือ่ การท่องเทีย่ วเป็นการชัว่ คราว
การอนุญาตให้รถต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว (ยกเว้นรถ
ทีน่ ำ� เข้ามาตามความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของประเทศนัน้ รถของประเทศทีไ่ ทยมีความตกลงด้านการขนส่ง
ทางถนน (ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์) และรถประจ�ำถิ่น ให้ด�ำเนินการผ่านพรมแดนเข้า - ออก ตามข้อตกลงเดิมที่มีร่วมกัน)
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ท�ำให้ในกรณีของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ประสงค์น�ำรถเข้ามาขับ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเข้าผ่านด่านพรมแดนไทย - ลาว สะพานมิตรภาพแห่งที่ ๔ (เชียงของ - ห้วยทราย)
ต้องด�ำเนินการแจ้งขออนุญาตล่วงหน้า ณ ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย โดยยื่นขออนุญาตผ่านผู้ประกอบธุรกิจ
น�ำเที่ยวที่ได้รับการรับรองเท่านั้น นอกจากนี้ หากผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถที่กฎหมายไทยรับรองผู้ประกอบธุรกิจ
น�ำเที่ยวจะต้องน�ำผู้ขับรถไปขอรับใบอนุญาตขับรถในวันแรกที่น�ำรถเข้ามาในประเทศ ณ ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดหรือ
ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา ซึง่ จะมีการอบรมความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายจราจร มารยาทในการขับรถของประเทศไทยด้วย
ในส่วนนี้ ขอให้กรมการขนส่งทางบกด�ำเนินการประชาสัมพันธ์อธิบายขั้นตอน เอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุญาต
ให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบธุรกิจน�ำเที่ยวทราบผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ขอให้
กรมการขนส่งทางบกเน้นย�้ำกับผู้ประกอบธุรกิจน�ำเที่ยวในการแจ้งให้ผู้ขับขี่ชาวต่างชาติดังกล่าวต้องปฏิบัติตาม
กฎจราจรและกฎหมายอื่น ๆ ของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด และควรชี้แจงว่าหากฝ่าฝืนจะด�ำเนินการลงโทษ
ตามกฎหมายไทย และผู้ประกอบธุรกิจน�ำเที่ยวต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย โดยจะบันทึกประวัติความผิดของทั้ง
นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบธุรกิจน�ำเที่ยวไว้ในระบบฐานข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาตครั้งต่อไป

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่าได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

๑) จัดอบรมตามโครงการ “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยทางถนน” แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
น�ำเที่ยวเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๒ รุ่น ได้แก่
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ และรุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ โรงแรมทีคการ์เด้นสปา รีสอร์ท
อ�ำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
๒) ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และเฟซบุ๊กส�ำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย www.chiangraidlt.go.th และ
https://www.facebook.com/dltchiangrai
๓) ประชาสัมพันธ์ผ่าน Call Center : ๑๕๘๔
๔) ส่งข้อมูลการขออนุญาต ผ่านทาง e-mail
ทั้งนี้ ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายได้เน้นย�้ำกับผู้ประกอบธุรกิจน�ำเที่ยวและผู้ขับขี่ชาวต่างชาติทุกครั้ง
ที่มาขอรับใบอนุญาตขับรถในวันแรกที่น�ำรถเข้ามาในประเทศ ณ ส�ำนักงานขนส่งจังหวัด หรือส�ำนักงานขนส่ง
จังหวัดสาขา รวมทัง้ ข้อปฏิบตั ติ ามกฎหมายต่าง ๆ ได้มกี ารเผยแพร่ผา่ นช่องทางการประชาสัมพันธ์ของส�ำนักงาน
ขนส่งจังหวัดเชียงรายด้วย
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๓. มาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการเดินรถโดยสารสาธารณะ
ในการให้บริการรถโดยสารสาธารณะตามเส้นทางดังกล่าวข้างต้น ขอให้ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ให้ความ
ส�ำคัญในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการเดินรถโดยสารสาธารณะ จัดหาหรือปรับปรุงรถโดยสารให้มี
สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ ตลอดจนให้มกี ารตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะ
การตรวจหาสิ่งเสพติดให้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันในสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายได้จัดเที่ยววิ่งรถเพื่อให้บริการในหลักเกณฑ์ขั้นต�่ำแล้ว แต่ยังพบว่ามีผลประกอบการขาดทุน
มีอัตราผู้ใช้บริการรถ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ลดลงเป็นจ�ำนวนมากเนื่องจากการแข่งขันกับสายการบินต้นทุนประหยัด
จึงขอให้ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด จัดหารูปแบบการบริการที่มีคุณภาพเพื่อจูงใจให้มีผู้มาใช้บริการต่อไป

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด รายงานดังนี้

๑) การตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ มีการตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสาร และ
พนักงานขับรถทุกเที่ยววิ่ง มีการตรวจอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยทางกายภาพมีการเพิ่มมาตรการ
ความปลอดภัยในรถโดยสารด้วยการติดตั้งเข็มขัดนิรภัย และก�ำชับให้พนักงานขับรถ และผู้โดยสารต้องคาด
เข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางรวมทั้งจัดให้มีสมุดประจ�ำรถบันทึกประวัติผู้ประจ�ำรถ บันทึกการตรวจสอบ
สภาพความพร้อมของรถและผู้ขับรถ และรายงานการขนส่งรายงานอุบัติเหตุจากการขนส่งตามหลักเกณฑ์
และเงือ่ นไขที่ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด ก�ำหนดและให้พนักงานขับรถโดยสารทุกคัน ขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน ๘๐
กิโลเมตร/ชั่วโมง

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

83

การติดตั้งระบบควบคุมความเร็ว (GPS) ของรถโดยสาร บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด มีศูนย์ควบคุม GPS กรณี
หากรถโดยสารใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนดด�ำเนินการแจ้งศูนย์ควบคุม GPS กรณีที่ตรวจพบว่า
พนักงานขับรถใช้ความเร็วเกินศูนย์จะประสานแจ้งให้ผู้ควบคุมดูแลทราบ เพื่อแจ้งพนักงานขับรถ หากยัง
กระท�ำการขับรถเกินจะต้องถูกพิจารณาโทษ ปรับ และเข้ารับการอบรม นอกจากนี้ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
ยังมีการตรวจความพร้อมการให้บริการด้านสภาพรถโดยสารเป็นประจ�ำทุกเดือน ซึ่งร่วมมือกับกองคุ้มครอง
ผู้โดยสารโดยตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนควบให้ครบและมีสภาพสมบูรณ์ เพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารตลอดการเดินทาง
๒) การตรวจวัดแอลกอฮอล์ และสารเสพติด ท�ำการสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถ โดยใช้เครื่องวัด
ปริมาณแอลกอฮอล์ กรณีตรวจพบมีปริมาณแอลกอฮอล์จะให้พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที
๓) จัดหารูปแบบการบริการที่มีคุณภาพเพื่อจูงใจให้มีผู้มาใช้บริการ มีโครงการการบริหารเส้นทางการเดินรถ
ที่ขาดทุนซึ่งน�ำผลประกอบการเดินรถโดยสารของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มาทบทวนและจัดท�ำข้อมูลของ
เส้นทางเดินรถโดยสารที่ขาดทุน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจัยที่ท�ำให้ผลประกอบการขาดทุน
พร้อมทั้งมอบหมายให้นายสถานีเดินรถน�ำเสนอปัจจัย และผลกระทบในเส้นทางการเดินรถที่ขาดทุน
เพือ่ เป็นการจูงใจให้มผี มู้ าใช้บริการ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด จึงได้จดั โปรโมชัน่ ให้สว่ นลดแก่ผโู้ ดยสารอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อกระตุ้นให้ผู้โดยสารกลับมาใช้บริการเดินทางด้วยรถโดยสารประจ�ำทางมากขึ้น ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
๓.๑) จัดโปรโมชั่น “ส่วนลดค่าโดยสาร ๑๐ ฟรี ๑” ให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางเป็นหมู่คณะตั้งแต่ ๑๐ คน
ขึ้นไปหรือผู้โดยสารสะสมตั๋วโดยสาร ๑๐ ใบ น�ำมาแลกตั๋วโดยสารเดินทางฟรี ๑ ใบ
๓.๒) จัดท�ำบัตรสมาชิก “TCL Clubcard” รับส่วนลดค่าโดยสาร ๕ เปอร์เซ็นต์ จากราคาหน้าตั๋วโดยสาร
ส�ำหรับการเดินทางกับรถทุกมาตรฐานทุกเส้นทาง (เฉพาะเส้นทางเดินรถภายในประเทศ) ทุกยอดซื้อ
๑๐ บาท รับคะแนนสะสม ๑ คะแนน คะแนนสะสมสามารถแลกเป็นส่วนลดค่าโดยสาร หรือของ
สมนาคุณ ตามเงื่อนไขที่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัดก�ำหนด ปัจจุบันมีผู้สมัครสมาชิกรวมทั้งสิ้น ๒๕,๙๘๐ คน
๓.๓) บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ได้จัดโครงการพัฒนาด้านการให้บริการด้วยรถโดยสาร “Super Bus” เมื่อวันที่
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยการร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดท�ำกลยุทธ์กระตุ้น
การท่องเที่ยวภายในประเทศ ส่งเสริมศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้รถวีไอพีรุ่นใหม่ ความยาว
๑๕ เมตร เบาะทีน่ งั่ Cocoon มีระบบปรับนวด ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า Free Wifi และทีช่ าร์ตแบตเตอรี่
โทรศัพท์ส่วนตัวมาให้บริการ นอกจากนี้จะปรับเปลี่ยนบริการแบบ Full Service เช่น การแต่งกาย
ของพนักงานต้อนรับบนรถจะสวมใส่ชุดพื้นเมือง ใช้ภาษาท้องถิ่นในการสื่อสาร มีบริการอาหารบนรถ
ไม่จอดรับประทานอาหารระหว่างทาง เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทาง เป็นต้น จากการเปิดเดินรถ
พบว่า มีผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ย ๒๒ คนต่อเที่ยว โดยมีจุดคุ้มทุนเฉลี่ย ๒๔ คนต่อเที่ยว หรืออัตรา
บรรทุกเฉลี่ยร้อยละ ๘๐.๐๐ หากจะท�ำให้การเดินรถของเส้นทางนี้มีก�ำไรต้องมีผู้โดยสารเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
มากกว่า ๒ คนต่อเที่ยว จึงจะส่งผลให้การบริการเส้นทางนี้มีผลประกอบการก�ำไรในอนาคต
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๔.โครงการการอ�ำนวยความสะดวกปลอดภัยถนนหน้าโรงเรียน
โครงการการอ�ำนวยความสะดวกปลอดภัยถนนหน้าโรงเรียน ซึ่งจะมีการติดตั้งอุปกรณ์อ�ำนวยความ
ปลอดภัยเพิม่ เติมเพือ่ มุง่ สร้างสวัสดิภาพแก่นกั เรียน ครู และผูส้ ญ
ั จรผ่านในพืน้ ที่ ขอให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวง
ชนบทในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดต่าง ๆ จัดท�ำแผนที่แสดงต�ำแหน่งที่ตั้งของโรงเรียนเพื่อให้เห็นการ
กระจายตัวของโรงเรียนในพืน้ ที่ และขอให้จดั เตรียมรายงานข้อมูลว่าในส่วนทีไ่ ด้ด�ำเนินการแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณ
ในการด�ำเนินการเท่าใด และส่วนที่ยังไม่ได้ด�ำเนินการ ตลอดจนหากจะด�ำเนินการให้แล้วเสร็จครบทุกแห่งต้องใช้
งบประมาณเท่าใด

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�ำนักอ�ำนวยความปลอดภัยพิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ต่อไปแล้ว

๑.๑๖ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ มีดังนี้
๑. การจัดเส้นทางเดินรถหมวด ๑ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
จากการตรวจราชการได้รับรายงานจากส�ำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก เรื่องการขอปรับปรุงเส้นทาง
การเดินรถโดยสารประจ�ำทางหมวด ๑ สายที่ ๑๔ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก - ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก
แห่งที่ ๒ โดยขอเพิม่ ช่วงท่าอากาศยานพิษณุโลก - สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ ๑ - สถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
จังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ ๒ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุม การขนส่งทางบกประจ�ำจังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
อนึ่ง เนื่องจากการปรับเส้นทางการเดินรถดังกล่าวจะช่วยเชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยานพิษณุโลก
และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ ๑ ซึ่งอยู่ในตัวเมือง จึงขอให้กรมการขนส่งทางบกเร่งรัด
การพิจารณาอนุญาตปรับเส้นทางการเดินรถสายดังกล่าว เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการ
เดินทาง ทั้งนี้ การด�ำเนินการของส�ำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกดังกล่าว เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในการจัดให้มีบริการรถโดยสารสาธารณะภายในท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน ระหว่างกรมท่าอากาศยานกับ
กรมการขนส่งทางบก ลงนามเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
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กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า การขอก�ำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางหมวด ๑ สายที่ ๑๔ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก -

ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ ๑ - สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ ๒ โดยขอเพิ่มช่วง
การเดินรถท่าอากาศยานพิษณุโลก สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ ๑ - สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัด
พิษณุโลกแห่งที่ ๒ ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดให้มีบริการรถโดยสารสาธารณะภายใน
ท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยานกับกรมการขนส่งทางบก ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท�ำประกาศปรับปรุง
เส้นทางสายดังกล่าว เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

๒. การจัดระเบียบรถโดยสารไม่ประจ�ำทาง หมวด ๓๐ (รถสองแถว) ที่ให้บริการขนส่ง
นักท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์
ในจังหวัดเพชรบูรณ์มีการน�ำรถกระบะบรรทุกมาใส่หลังคาดัดแปลงให้เป็นรถโดยสาร (รถสองแถว) เป็น
จ�ำนวนมาก เพื่อใช้ในการรับ - ส่งนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยว เช่น เขาค้อ ภูทับเบิก วัดผาซ่อนแก้ว ส�ำนักงาน
ขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้จัดให้มีการประชุมผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้าง รับ - ส่ง นักท่องเที่ยวไปยังเขาค้อ ภูทับเบิก
ซึง่ มีผมู้ ายืน่ ขออนุญาตจดทะเบียนให้ถกู ต้องตามกฎหมาย จ�ำนวน ๑๘๑ ราย โดยคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก
กลางมีมติเห็นชอบให้จดทะเบียนเป็นรถหมวด ๓๐ จ�ำนวน ๘๙ ราย รวม ๑๐๘ คัน (ไม่ได้รับอนุญาต จ�ำนวน ๙๒ ราย)
ขณะนี้มีรถที่ได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้ว จ�ำนวน ๖๗ คัน และอยู่ระหว่างรอการด�ำเนินการอีก
จ�ำนวน ๔๑ คัน เนือ่ งจากสภาพรถยังไม่มคี วามพร้อม ในเรือ่ งนี้ เห็นว่าส�ำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำ� เนินการ
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถที่มีสภาพไม่พร้อมต่อการให้บริการผู้โดยสารซึ่งเป็นนักท่องเที่ยว เนื่องจาก
ผูป้ ระกอบการยังไม่ทราบระเบียบของกรมการขนส่งทางบก และความตระหนักในเรือ่ งของความปลอดภัยในการให้
บริการแก่ประชาชน โดยเฉพาะในเส้นทางท่องเที่ยวที่ภูมิประเทศมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การด�ำเนินการ
ของส�ำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้วยดี จึงขอให้ส�ำนักงานขนส่งจังหวัด
เพชรบูรณ์ติดตามผลการจัดระเบียบดังกล่าว และรายงานให้กรมการขนส่งทางบกทราบเป็นระยะ ๆ และควรจัดท�ำ
ข้อมูลเป็นแผ่นพับที่สามารถเข้าใจง่าย แจกให้นักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการรถโดยสารที่ให้บริการ เพื่อให้
ผู้โดยสารได้สังเกตสภาพรถที่น�ำมาใช้บริการว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เพียงใดด้วย
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กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด�ำเนินการจดทะเบียนรถหมวด ๓๐ (รถสอง
แถว) ไปแล้วทั้งสิ้น จ�ำนวน ๗๗ คัน และส�ำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตั้งด่านบริเวณแหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
ตรวจจับรถที่ผิดกฎหมาย ฝ่าฝืนดัดแปลงตัวรถไปแล้วทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นส�ำนักงานขนส่งจังหวัด
เพชรบูรณ์ได้ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวใช้บริการรถรับส่งนักท่องเที่ยวที่ถูกต้องตามกฎหมายและสร้างความ
ปลอดภัยในเฟซบุ๊กของส�ำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

๓. การด�ำเนินงานของโรงเรียนการขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
โรงเรียนขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์เป็น ๑ ใน ๒ แห่ง ที่กรมการขนส่งทางบกให้บริการการอบรมประชาชน
ในการเป็นผู้ขับขี่ที่ปลอดภัย จากการตรวจเยี่ยมการด�ำเนินงานของโรงเรียนการขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งด�ำเนินการ
สอนโดยเจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงเปิดท�ำการอบรมเฉพาะในช่วงหลังเวลาราชการและวันเสาร์ วันอาทิตย์ เท่านั้น โดยที่โรงเรียนขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นการด�ำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการอบรม
ให้ความรู้ในการขับขี่ที่ถูกต้องและปลอดภัย และมีค่าใช้จ่ายในการอบรมที่ต�่ำกว่าการด�ำเนินการของโรงเรียนสอนขับรถ
ซึ่งด�ำเนินการโดยภาคเอกชนอย่างมาก หากกรมการขนส่งทางบกมีนโยบายที่จะให้บริการต่อไป ขอให้กรมการขนส่ง
ทางบกพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินการของโรงเรียนขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งการจ้าง
บุคลากรและการซ่อมบ�ำรุงสถานที่ด้วย
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กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ด�ำเนินการให้บริการอบรมประชาชนนอกเวลา

ราชการและวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ โดยเป็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
นอกเวลาราชการและวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์และสามารถเบิกค่าตอบแทนครูสอนฝึกหัดขับรถยนต์นอกเวลา
ราชการตามหนังสือกระทรวงการคลังทีอ่ นุมตั ใิ ห้กรมการขนส่งทางบกเบิกจ่ายเงินบ�ำรุงการศึกษาเป็นค่าตอบแทน
ครูสอนขับรถยนต์ นอกเวลาราชการในอัตรา ชัว่ โมงละ ๓๐ (สามสิบบาทถ้วน) ท�ำให้เกิดปัญหาขาดแคลนบุคลากร
เจ้าหน้าที่ในการสอนนักเรียนการขนส่งดังกล่าว ดังนั้น ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้เสนอโครงการ
จัดการอบรมและจัดจ้างครูฝึกสอนขับรถให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน แต่ไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแต่อย่างใด

๔.ปัญหารถบรรทุกน�้ำหนักเกินในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก
เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์มีปัญหาเรื่องรถบรรทุกน�้ำหนักเกิน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ รถบรรทุกอ้อย ซึง่ สมาคมไร่ออ้ ยในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มกี ารท�ำบันทึกข้อตกลงกับกองทัพ
ภาคที่ ๓ ในการก�ำหนดมาตรการปฏิบตั ใิ นการขนส่งอ้อยเข้าสูโ่ รงงานน�ำ้ ตาลในฤดูกาลหีบอ้อย ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ในเรื่องนี้ควรจะได้มีการพิจารณาโดยรอบคอบว่าการผ่อนผันให้รถบรรทุกน�้ำหนักเกินจะมีผลต่อความช�ำรุด
บกพร่องของเส้นทางหรือไม่ เพียงใด เนื่องจากต้องชี้แจงต่อสาธารณะ ทั้งในเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดจากความช�ำรุด
บกพร่องของโครงสร้างพื้นฐาน และในเรื่องของการซ่อมบ�ำรุงซึ่งมีการซ่อมแซมหลังจากใช้งานไม่นาน

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�ำนักบ�ำรุงทางพิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะโดยประสาน
กับกรมทางหลวงต่อไปแล้ว

๕.การจัดระเบียบเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ตามทีแ่ ขวงทางหลวงพิษณุโลกได้ด�ำเนินการจัดระเบียบเพือ่ แก้ไขปัญหาการจราจรและการเกิดอุบตั เิ หตุ
ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้
๑) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ กม.๑๐+๘๕๐
(จุดกลับรถหน้าวัดวังหิน) ซึ่งมีปริมาณจราจร ๑๕,๔๓๑ คัน/วัน ได้ด�ำเนินการปิดกั้นจุดตัดทางหลวงกับทางหลวงชนบท
ด้วยคอนกรีตแบริเออร์ และก่อสร้างจุดกลับรถใหม่
๒) ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน พิษณุโลก - ร้องโพธิ์ กม.๒๓๔+๓๒๓ (แยกเรือนแพ) ซึง่ มีปริมาณจราจร
๕๔,๘๗๓ คัน/วัน ได้ด�ำเนินการติดตั้งป้ายเตือน ป้ายบังคับ และตีเส้นจราจรก่อสร้างช่องรอเลี้ยว
๓) ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน พิษณุโลก - ร้องโพธิ์ กม.๒๓๗+๓๒๕ - กม.๒๓๘+๐๐๐ (หน้าหมู่บ้าน
ชินลาภ) ซึง่ มีปริมาณจราจร ๕๔,๘๗๓ คัน/วัน ได้ดำ� เนินการติดตัง้ เสายางสะท้อนแสง ขยายช่องจราจรและก่อสร้างแบบ
เกาะยก เพิ่มช่องรอเลี้ยว
๔) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๔ ตอน พิษณุโลก - บึงพระ กม.๐+๐๐๐ (แยกทรัพย์อนันต์) ซึ่งปริมาณ
จราจร ๑๓,๙๑๓ คัน/วัน ได้ด�ำเนินการติดตั้งเสายางสะท้อนแสง และท�ำการตีเส้นจราจร
๕) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๖ ตอน พิษณุโลก - มะขามสูง กม.๐+๔๒๕ (แยกโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก)
ซึ่งปริมาณจราจร ๘,๔๐๘ คัน/วัน ได้ด�ำเนินการติดตั้งเสายางสะท้อนแสง และท�ำการตีเส้นจราจร
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๖) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๑ ตอน แยกเรือนแพ - พิษณุโลก กม.๐+๖๐๐ (โค้งก�ำนันเชย) ซึ่งมีปริมาณ
จราจร ๓๘,๔๖๔ คัน/วัน ได้ดำ� เนินการติดตัง้ ป้ายเตือน ป้ายจ�ำกัดความเร็วติดตัง้ ปุม่ สะท้อนแสงแบบ ๓๖๐ องศา ท�ำการ
ตีเส้นจราจร
ในส่วนนี้ เห็นว่าแขวงทางหลวงพิษณุโลกได้ด�ำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ความ
รับผิดชอบแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงคมนาคมในการลดอุบัติเหตุ อ�ำนวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยแก่ประชาชนทีใ่ ช้เส้นทางสัญจร จึงขอให้แขวงทางหลวงพิษณุโลกติดตามผลการด�ำเนินการในการรวบรวม
สถิตอิ บุ ตั เิ หตุเพือ่ เปรียบเทียบจ�ำนวนการเกิดอุบตั เิ หตุกอ่ นและหลังด�ำเนินการ เพือ่ ประเมินผลว่าการด�ำเนินการต่าง ๆ
ในแต่ละสายทางสามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้สัมฤทธิผลหรือไม่

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการจราจรในทางหลวงหมายเลข ๑๒๖, ๑๒, ๑๐๖๔, ๑๐๘๖
และ ๑๐๖๑ แล้วนั้น จากการติดตามผลการเกิดอุบัติเหตุก่อนและหลังด�ำเนินการแล้ว พบว่าการเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น

๖. การเร่งรัด ประสานงานแผนงาน/โครงการทีม่ ปี ญ
ั หาอุปสรรคในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพิษณุโลก
ตามที่ส�ำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) มีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมและการขนส่งให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นการขนส่งที่เชื่อมโยง ทั่วถึง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่ามีโครงการที่มีปัญหาอุปสรรค ได้แก่
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๑๑ กับทางหลวงหมายเลข ๑๒ (แยกอินโดจีน) จังหวัดพิษณุโลก
มีปัญหาอุปสรรค คือ ประชาชนบางกลุ่มได้ฟ้องต่อศาลปกครองพิษณุโลกว่าโครงการดังกล่าวมีกระบวนการท�ำประชา
พิจารณ์ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ก�ำหนด ซึ่งในเรื่องนี้ศาลปกครองรับฟ้องไว้แล้วแต่ยังไม่มีค�ำพิพากษา ขณะนี้จึงยัง
สามารถด�ำเนินการก่อสร้างต่อไปได้ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องการรื้อย้ายสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ท่อจ่ายและส่งน�้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสายเคเบิ้ลการสื่อสาร ฯลฯ ปัจจุบันโครงการ มีผลงานคิดเป็น
ร้อยละ ๑๓.๕๖๗ (เร็วกว่าแผนงานร้อยละ ๑.๘๔๓) ในส่วนนี้ ขอให้ส�ำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) ท�ำความเข้าใจ
กับประชาชนในพื้นที่ให้ประชาชนรับทราบและเล็งเห็นถึงผลดีที่จะเกิดขึ้นเมื่อโครงการแล้วเสร็จ และขอให้เร่งรัด
ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการด�ำเนินการรือ้ ย้ายสาธารณูปโภคออกจากพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้สามารถด�ำเนินงาน
ได้ตามแผนที่ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ ส�ำหรับโครงการก่อสร้างอื่น ๆ ของกรมทางหลวงขอให้กรมทางหลวงมีการ
ประชาสัมพันธ์ทำ� ความเข้าใจกับประชาชนในพืน้ ทีอ่ ย่างใกล้ชดิ เพือ่ ลดการเกิดข้อร้องเรียนในระหว่างการด�ำเนินโครงการ

กรมทางหลวง รายงานว่า แผนงาน/โครงการของกรมทางหลวงที่มีปัญหาอุปสรรคท�ำให้มีผลการด�ำเนินงานไม่เป็นไป

ตามแผนที่ก�ำหนดไว้ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๑๑
กับทางหลวงหมายเลข ๑๒ (แยกอินโดจีน) ในส่วนพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๑
พบปัญหาเรือ่ ง การรือ้ ย้ายระบบสาธารณูปโภคของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค การประปาส่วนภูมภิ าค และการรือ้ ย้าย
สายเคเบิ้ลของการสื่อสารซึ่งแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๑ ได้ประสานงานกับโครงการก่อสร้างสะพานข้าม
จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๑๑ กับทางหลวงหมายเลข ๑๒ (แยกอินโดจีน) รวมทัง้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่าวแล้ว
ขณะนี้ได้รับความร่วมมือในการเข้าด�ำเนินการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคเป็นบางส่วนแล้ว และได้มีการประชุม
เร่งรัดติดตามผลอย่างต่อเนื่อง คาดว่าผู้รับจ้างจะเข้าด�ำเนินการได้ต่อไป

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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๑.๑๗ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๘ มีดังนี้
๑. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจ้างรถโดยสารไม่ประจ�ำทางของส่วนราชการ
ด้วยส�ำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ รายงานว่ามีหลายหน่วยงานในพื้นที่ เช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฯลฯ ได้ขอปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับแนวทางการจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ�ำทาง เพื่อใช้
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่ภาครัฐก�ำหนดไว้ ดังนั้น เพื่อให้เป็นการจ้างรถโดยสาร
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีความปลอดภัยในการใช้บริการ ประกอบกับปัจจุบันส่วนราชการบางหน่วยงานอาจยังขาด
ความรูค้ วามเข้าใจในการเช่ารถโดยสารไม่ประจ�ำทางทีถ่ กู ต้อง จึงขอให้ กรมการขนส่งทางบกหาแนวทางในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างรถโดยสารไม่ประจ�ำทางที่ถูกต้องอย่าง
แพร่หลายมากขึน้ โดยกรมการขนส่งทางบกควรประสานกับกระทรวงการคลังเพือ่ ก�ำหนดแนวทางการจ้างรถโดยสาร
ไม่ประจ�ำทางที่ถูกต้องตามกฎหมายให้ทุกส่วนราชการยึดถือปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไปด้วย

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า

ส�ำนักการขนส่งผู้โดยสาร ได้มีแนวทางการประชาสัมพันธ์ ดังนี้
๑) ได้จัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นพับ การเลือกใช้รถโดยสารเช่าเหมาที่ถูกต้องและปลอดภัย และจัดส่งให้
ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดเพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้ส่วนราชการและผู้เช่าเหมาทั่วไปได้ทราบและเลือกใช้
รถโดยสารไม่ประจ�ำทางที่ถูกต้อง ปลอดภัย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก
๒) ได้ก�ำหนดเงื่อนไขความปลอดภัยในการใช้รถโดยสารไม่ประจ�ำทางให้ผู้ประกอบการขนส่งถือปฏิบัติ เช่น
การจัดท�ำและการเดินทาง การตรวจสอบความพร้อมของรถและพนักงานขับรถก่อนให้บริการ การติดตัง้ GPS ฯลฯ
และแจ้งส�ำนักงานขนส่งทุกจังหวัดให้ประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการและผู้เช่าเหมารถ
๓) ได้จัดส่งข้อมูลการแนะน�ำให้ความรู้ผู้เช่าเหมาโดยให้กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเผยแพร่ทาง
สื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
ส�ำนักงานเลขานุการกรม (กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร) ได้มีการด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ แนวทาง
การเลือกใช้บริการรถโดยสารไม่ประจ�ำทาง (รถเช่าเหมา) ที่ได้คุณภาพมาตรฐานการให้บริการ ดังนี้
๑) ได้จัดท�ำข่าวประชาสัมพันธ์ แนะน�ำคุณสมบัติ/ข้อก�ำหนดของรถโดยสารไม่ประจ�ำทาง (รถเช่าเหมา) ที่ได้
คุณภาพ
๒) ได้จัดท�ำอินโฟกราฟิก
๓) ได้จัดท�ำสปอตโทรทัศน์ “อุ่นใจสองชั้น ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์”
๔) ได้จัดท�ำสปอตวิทยุ “เดินทางปลอดภัย เลือกใช้รถเช่าเหมาคุณภาพ”
๕) จัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ส�ำนักขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ ได้มกี ารด�ำเนินการตรวจรถโดยสารทุกประเภทโดยเฉพาะรถหมวด ๓๐ ทีน่ ำ� มาใช้
เป็นรถเสริมในเส้นทางรถโดยสารประจ�ำทางปกติ ดังนี้
๑) ได้จดั ประชุมผูป้ ระกอบการขนส่งไม่ประจ�ำทางด้วยรถโดยสารและซักซ้อมกรณีนำ� รถมาตรฐาน ๔ (รถสองชัน้ )
มาเสริมในเส้นทางรถโดยสารประจ�ำทางต้องน�ำรถเข้าตรวจสภาพรถ ณ ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์
และจัดเก็บค่าโดยสารในอัตรารถโดยสารประจ�ำทาง
๒) มอบหมายให้นายช่างตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าทีผ่ ตู้ รวจการออกตรวจสถานประกอบการรถโดยสารไม่ประจ�ำทาง
รถมาตรฐาน ๔ (รถโดยสารสองชั้น) ตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถก่อนน�ำรถไปขนส่ง
ผู้โดยสารในช่วงเทศกาล
กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
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ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ มีการประชาสัมพันธ์ ดังนี้
๑) ประชาสัมพันธ์ชี้แจงท�ำความเข้าใจแนวทางการจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ�ำทางต่อที่ประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางการจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ�ำทางของ
หน่วยงานราชการต่อไป
๒) ประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ท้องถิน่ เผยแพร่ให้บคุ คลทัว่ ไปได้รบั ทราบแนวทางการจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ�ำทาง
ได้จ้างเหมารถที่ถูกต้องตามกฎหมาย พนักงานขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันและ
ลดสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และผู้โดยสารยังได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัยภาคบังคับและ
ภาคสมัครใจ

๒. ศูนย์ราชการสะดวก
ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดพิจติ รมีการน�ำแนวทางการบริการโดยใช้บตั รคิวและป้ายบอกทางแบบแยกสีตาม
ประเภทการให้บริการมาใช้ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถมาติดต่อราชการได้อย่างถูกต้อง เช่น ถ้ามีการมาติดต่อขอรับ
ใบอนุญาตใหม่จะได้รับบัตรคิวสีฟ้า และมีป้ายบอกทางสีฟ้าให้ผู้มาติดต่อได้รับความสะดวกและความถูกต้องในการ
เข้ารับบริการ เป็นต้น ในเรื่องนี้เห็นว่าเป็นแนวคิดในการด�ำเนินการที่ดีจึงขอให้มีการด�ำเนินการต่อไป พร้อมทั้ง
มีการปรับปรุงพัฒนาการบริการให้เป็นต้นแบบแก่สำ� นักงานขนส่งจังหวัดอืน่ ๆ ทีอ่ าจจะน�ำไปประยุกต์ใช้ เพือ่ ความ
สะดวกและรวดเร็วในการให้บริการประชาชน

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�ำนักขนส่งจังหวัดพิจติ ร ได้พฒั นาและปรับปรุงการให้บริการโดยมุง่ เน้นให้ประชาชน

ที่มาใช้บริการที่ส�ำนักงานได้เข้าถึงจุดบริการอย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยการจัดท�ำบัตรคิวแยกสีตามประเภท
การให้บริการและตีเส้นที่พื้นจากจุดแจกบัตรคิว (ศูนย์ราชการสะดวก) ไปถึงจุดที่ให้บริการตามสีของบัตรคิว
เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถไปถึงจุดให้บริการได้อย่างถูกต้อง เช่น ถ้ามีการมาติดต่อขอด�ำเนินการด้านทะเบียน
และภาษีรถจะได้รบั บัตรคิวสีเหลือง และเดินตามเส้นสีเหลืองไปก็จะถึงจุดให้บริการด้านทะเบียนและภาษีรถ เป็นต้น

๓. โครงการก่อสร้างสายทาง สาย ค. ผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ (บริเวณถนนมหาเทพ)
โครงการก่อสร้างสายทาง สาย ค. ผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ (บริเวณถนนมหาเทพ) จังหวัดนครสวรรค์
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๘ (นครสวรรค์) รายงานว่า ขณะนี้มีผลงานการก่อสร้าง
ร้อยละ ๑๔.๐๔๘ จากแผนงานที่ก�ำหนดไว้ร้อยละ ๕๘.๑๑๘ ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๔๔.๐๖๙ เนื่องมาจากติดปัญหา
พระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินหมดอายุท�ำให้ไม่สามารถท�ำการเวนคืนที่ดินในส่วนที่เหลือเพื่อก่อสร้างต่อไปได้ ในเรื่องนี้
เห็นว่ากรมทางหลวงชนบทควรเร่งรัดด�ำเนินการเรื่องการขอต่ออายุพระราชกฤษฎีกาโดยเร็วเพื่อให้สามารถ
ด�ำเนินการในส่วนทีเ่ หลือให้แล้วเสร็จ ซึง่ จะท�ำให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้ด�ำเนินการเรื่องการขอต่ออายุพระราชกฤษฎีกาแล้ว โดยส�ำนักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีได้น�ำร่างพระราชกฤษฎีกาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ตามหนังสือเลขที่ ๐๕๐๓/๑๑๓๙๙ ลงวันที่ ๒๐
เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อประกาศใช้บังคับต่อไป และได้มอบหมายให้ส�ำนักกฎหมายรับทราบข้อเสนอแนะด้วยแล้ว
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๔.โครงการก่อสร้างทางจักรยานรอบบึงสีไฟ
โครงการก่อสร้างทางจักรยานรอบบึงสีไฟ จังหวัดพิจติ ร ระยะทาง ๑๒.๒๑๕ กิโลเมตร จากรายงานทราบว่า
โครงการอยู่ระหว่างการส�ำรวจและออกแบบ ในเรื่องนี้เห็นว่าเขตทางของกรมทางหลวงชนบทนั้นค่อนข้างแคบ และ
มีรปู แบบการก่อสร้างทางจักรยานส่วนใหญ่จะใช้วธิ กี ารแบ่งช่องจราจรจากทางหลักมากกว่าการแยกคันทางเฉพาะส�ำหรับ
จักรยานเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนออกไป ดังนั้น จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทมีการส�ำรวจปริมาณการจราจรในพื้นที่
พร้อมทั้งศึกษารูปแบบ โครงสร้าง และขนาดทางที่เหมาะสม หากพบว่ามีเขตทางเหลือเพียงพอก็ควรแยกคันทาง
โดยเฉพาะเพือ่ ก่อสร้างทางจักรยาน เพือ่ ป้องกันอุบตั เิ หตุและเพิม่ ความปลอดภัยในการสัญจรทัง้ ผูข้ บั ขีใ่ นเส้นทางหลัก
และเส้นทางจักรยาน

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�ำนักส�ำรวจและออกแบบพิจารณาความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ในการด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๕.โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๒๒ ตอนทางเลี่ยงเมือง
นครสวรรค์ (ด้านตะวันตก) ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๑๒+๖๐๐ เป็นการยกระดับคันทางให้สงู ขึน้ ประมาณ ๐.๖๐ เมตร
และปรับปรุงทางแยกบริเวณจุดตัด ทางหลวงหมายเลข ๓๐๐๕ (นครสวรรค์ - โกรกพระ) เริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ มีก�ำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ โดยในปัจจุบันมีความก้าวหน้าของแผนงานรวม
ร้อยละ ๓๓.๔๙๗ ผลงานรวมร้อยละ ๒๕.๐๓๕ มีความล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๘.๔๖๒ เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีความ
จ�ำเป็นต้องแก้ไขแบบการก่อสร้างเพื่อความเหมาะสม ในเรื่องนี้ เห็นว่าการด�ำเนินงานที่ผ่านมามีผลความคืบหน้า
ของงานล่าช้ากว่าแผนที่ได้วางไว้ จึงขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดการด�ำเนินการก่อสร้างในส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่ให้
แล้วเสร็จตามแผนทีก่ ำ� หนดไว้ เพือ่ ให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชนในอนาคต

กรมทางหลวง รายงานว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง ผลงานรวมร้อยละ ๓๘.๗๗ ทั้งนี้ ได้เร่งรัดผู้รับจ้าง
ในการด�ำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จทันตามสัญญา ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒

๖. การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาลบนทางหลวงหมายเลข ๑
เรื่องจุดวิกฤติบนเส้นทางหลวงที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาลบนทางหลวง
หมายเลข ๑ บริเวณ กม.ที่ ๓๓๑+๐๐๐ ซึ่งแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๑ มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการเสนอ
โครงการขยายถนนเพิ่มอีก ๑ ช่องจราจร ระยะทาง ๔.๕ กิโลเมตร งบประมาณโดยประมาณ ๓๕ ล้านบาท ดังนั้น
เพื่อเป็นการช่วยอ�ำนวยความสะดวกและลดปัญหาจราจรบริเวณดังกล่าว จึงขอให้แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๑
จัดท�ำรายละเอียด พร้อมเหตุผลความจ�ำเป็นของโครงการเสนอกรมทางหลวงในส่วนกลางพิจารณาเพื่อขอรับการ
จัดสรรงบประมาณมาด�ำเนินการต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการส�ำรวจออกแบบรายละเอียด และจะจัดท�ำแผนงานเสนอขอรับ
การจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๓ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณจะเร่งรัดด�ำเนินการก่อสร้างต่อไป
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๗.โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดก�ำแพงเพชร
โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุบนทางหลวงที่แขวงทางหลวงก�ำแพงเพชรขอรับการสนับสนุน
งบประมาณมาด�ำเนินการ เนื่องจากทางหลวงหมายเลข ๑ ช่วงสายทางที่ผ่านจังหวัดก�ำแพงเพชร มีการใช้ความเร็ว
ของรถในการสัญจรค่อนข้างสูง ประกอบกับสองข้างทางเป็นแหล่งชุมชนจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะในเขตชุมชนโค้งวิไล ท�ำให้
เกิดอุบัติเหตุบนสายทางขึ้นบ่อยครั้ง ดังนั้น แขวงทางหลวงก�ำแพงเพชรจึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุง
ย่านชุมชน สร้างทางขนานในเขตชุมชนโค้งวิไล ที่ กม.๔๑๐+๒๐๐ - กม.๔๑๒+๒๐๐ งบประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ซึ่งการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงดังกล่าวนั้น ขอให้แขวงทางหลวง
ก�ำแพงเพชรจัดท�ำรายละเอียดแผนงานเสนอกรมทางหลวงในส่วนกลาง เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณมา
ด�ำเนินการตามล�ำดับความส�ำคัญต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ส�ำนักงานทางหลวงที่ ๔ โดยแขวงทางหลวงก�ำแพงเพชรรับทราบและจะจัดท�ำรายละเอียด
แผนงาน เพื่อเสนอความต้องการเข้าไปยังส่วนกลาง ขณะนี้อยู่ระหว่างการส�ำรวจและออกแบบเบื้องต้น เพื่อน�ำ
ข้อมูลมาประมาณการงบประมาณและเสนอความต้องการต่อไป

๘. โครงการ งานป้องกัน แก้ไขปัญหา การฟื้นฟู เยียวยา เนื่องจากปัญหาอุทกภัย
ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
โครงการ งานป้องกัน แก้ไขปัญหา การฟื้นฟู เยียวยา เนื่องจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๑๐ โครงการ แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๒ ได้รายงานว่ามีการลงนามในสัญญา
ไปเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ และก�ำหนดสิ้นสุดสัญญาในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ขณะนี้มีผู้รับจ้างเข้าด�ำเนินงานแล้ว
๓ โครงการ ยังเหลืออีก ๗ โครงการ ที่อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเข้าด�ำเนินงาน ในเรื่องนี้ ขอให้แขวงทางหลวงนครสวรรค์
ที่ ๒ เร่งรัดผู้รับจ้างในการเข้าด�ำเนินการทั้ง ๗ โครงการดังกล่าว เนื่องจากใกล้สิ้นสุดอายุสัญญาและอาจส่งผล
กระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม อีกทัง้ ขอให้เร่งรัดให้มกี ารก่อสร้างโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จตาม
แผนงานที่ก�ำหนดไว้ต่อไปด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า ปัจจุบันแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๒ ได้เร่งรัดผู้รับจ้างในการเข้าด�ำเนินงานแล้ว ขณะนี้
อยู่ระหว่างด�ำเนินการ

๙. โครงการ งานป้องกัน แก้ไขปัญหา ฟื้นฟู เยียวยา เนื่องจากปัญหาอุทกภัยหรือ
ภัยพิบัติต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดก�ำแพงเพชร
โครงการ งานป้องกัน แก้ไขปัญหา ฟื้นฟู เยียวยา เนื่องจากปัญหาอุทกภัยหรือภัยพิบัติต่าง ๆ ในพื้นที่
จังหวัดก�ำแพงเพชร จากรายงานทราบว่า แขวงทางหลวงก�ำแพงเพชรได้มีการจัดท�ำแผนขอรับงบประมาณจาก
ส� ำ นั ก บริ ห ารและบ� ำ รุ ง ทางไปแล้ ว แต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณในการด� ำ เนิ น การ ในเรื่ อ งนี้ จึ ง ขอให้
แขวงทางหลวงก�ำแพงเพชรเร่งประสาน ติดตาม การด�ำเนินการจัดสรรงบประมาณเพือ่ แก้ไขปัญหาบูรณะฟืน้ ฟูสภาพ
สายทางหลวงที่เกิดจากอุทกภัยในพื้นที่ให้แก่ประชาชนโดยเร็วต่อไป
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กรมทางหลวง รายงานว่า ปัจจุบนั ส�ำนักงานทางหลวงที่ ๔ โดยแขวงทางหลวงก�ำแพงเพชรได้ดำ� เนินการส่งรายละเอียด

ความต้องการเบือ้ งต้นและประมาณการโครงการแก้ไขปัญหาและฟืน้ ฟูทางหลวงทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั แิ ล้ว
ซึ่งจะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด�ำเนินการตามล�ำดับความส�ำคัญต่อไป

๑๐. การอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางพื้นที่จังหวัดพิจิตร
การบริหารจัดการจราจรโครงการก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เนื่องจากมีการด�ำเนินการปรับปรุง
ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ กม.ที่ ๖๓+๗๖๙ (สี่แยกทุ่งใหญ่) โดยปรับปรุงผิวถนนบริเวณทางแยกให้เป็นคอนกรีต แต่ด้วย
สภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกชุก ท�ำให้ไม่สะดวกในการเข้าพื้นที่ในการด�ำเนินงาน ซึ่งขณะนี้ผลงานร้อยละ ๑๙.๐๑๖
และล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๓๗.๕๘๔ ในเรือ่ งนี้ ขอให้แขวงทางหลวงพิจติ รเร่งรัดด�ำเนินการพร้อมทัง้ บริหารจัดการจราจร
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างระหว่างที่งานปรับปรุงถนนยังไม่แล้วเสร็จเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง
ของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงผู้ที่สัญจรในเส้นทางดังกล่าว

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ก�ำชับและประสานไปยังส�ำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) และแขวงทางหลวงพิจิตร
ให้บริหารจัดการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง พร้อมทั้งเร่งรัด
ผู้รับจ้างด�ำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งปัจจุบันมีผลงานร้อยละ ๗๘
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งานอ�ำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และการให้บริการประชาชน
ด้านการบริหารจัดการงานและบ�ำรุงรักษาทางน�้ำ

การคมนาคมและการขนส่งทางน�ำ้ อยูค่ กู่ บั คนไทยมาอย่างยาวนานตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ซึง่ กระทรวงคมนาคม
ได้พฒ
ั นาระบบการคมนาคมขนส่งและการบ�ำรุงรักษาทางน�ำ้ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนสนับสนุนให้มีการกระจายการขนส่งทางน�้ำเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น อันเป็นการเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันด้านการค้าการลงทุนกับต่างประเทศ ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางไปตรวจราชการใน
พื้นที่เขตตรวจราชการต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑ มีดังนี้
- โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น�้ำป่าสัก ระยะที่ ๑ (ตอนที่ ๑ - ๓)
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการขนส่งทางน�้ำ ซึ่งแม่น�้ำป่าสักเป็นหนึ่ง
ในแม่นำ�้ สายหลักทีม่ คี วามส�ำคัญในการขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือต่าง ๆ แต่สภาพเส้นทางการเดินเรือแม่นำ�้ ป่าสักบริเวณอ�ำเภอ
นครหลวง มีความคดเคีย้ วและร่องน�้ำแคบต้องท�ำการขุดลอกให้เหมาะสมกับการเดินเรือขนส่ง แต่หากขุดลอกแม่น�้ำและ
มีการเดินเรือมากขึ้นจะท�ำให้ตลิ่งพัง ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น จึงต้องมีการสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่ ง พั ง ก่ อ นท� ำ การขุ ด ลอก จากการรายงานทราบว่ า ปั จ จุ บั น มี ก ารด� ำ เนิ น การในตอนที่ ๑ ไปแล้ ว ร้ อ ยละ ๘๐
และในปี ๒๕๖๑ ได้รบั งบประมาณในการด�ำเนินงานมาเพิม่ เติมสองพันล้านบาทในการด�ำเนินการต่อไป ในเรือ่ งนี้ ขอให้
กรมเจ้าท่ามีการเร่งรัดการด�ำเนินการเพือ่ ยกระดับศักยภาพในการขนส่งทางน�ำ้ โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชน
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลในการปรับรูปแบบการขนส่งไปสู่การขนส่งที่มีต้นทุนต�่ำต่อไป

กรมเจ้าท่า รายงานว่า โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น�้ำป่าสักระยะที่ ๑ เพื่อรองรับการขุดลอกร่องน�้ำ
ทางเรือเดินในจุดวิกฤตที่ต้องเร่งด�ำเนินการขุดลอกเร่งด่วน แบ่งการก่อสร้างออกเป็น ๓ สัญญา (ตอนที่ ๑, ๒, ๓)
ความยาวการก่อสร้างรวม ๘.๔๘ กิโลเมตร กรมเจ้าท่าได้มกี ารเร่งรัดการท�ำงานให้ผรู้ บั จ้างด�ำเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ ว ซึ่ ง ตามแผนที่ ว างไว้ ก ารก่ อ สร้ า งโครงการดั ง กล่ า วจะแล้ ว เสร็ จ ภายในเดื อ น กรกฎาคม ๒๕๖๑
และกรมเจ้าท่าได้มีโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการเพิ่มศักยภาพ
การขนส่งทางน�้ำ เชื่อมจากแม่น�้ำป่าสักผ่านแม่น�้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การขนส่งทางน�้ำในแม่น�้ำป่าสัก ช่วง กม.๐ - กม.๕๒ ให้สามารถรองรับการขนส่งได้อย่างสะดวกปลอดภัย พร้อม
ศึกษาความเป็นไปได้ในการเดินเรือผ่านเขื่อนพระรามหกไปถึงอ�ำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี (กม.๕๒ - กม.๗๒)
ปัจจุบนั ทีป่ รึกษาได้จดั ท�ำร่างรายงานการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์พร้อมได้จดั ท�ำแบบเบือ้ งต้น
ของโครงการในระยะที่ ๒ ช่วง กม.๐ - กม.๑๓ แล้ว ซึ่งตามผลการศึกษาต้องด�ำเนินการขุดลอกร่องน�้ำทั้งระบบ
ปริมาณ ๕,๖๔๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ช่วง กม.๐ - กม.๒๓ รองรับเรือขนาด ๒,๕๐๐ ตัน และช่วง กม. ๒๓
- กม.๕๒ รองรับเรือขนาด ๑,๐๐๐ ตัน) โดยมีแผนการขุดลอกและปริมาณการขุดลอกดังนี้
๑) ช่วง กม.๐ - กม.๑๓ ปริมาณขุดลอก ๙๓๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด�ำเนินการปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕
๒) ช่วง กม.๑๓ - กม.๒๓ ปริมาณขุดลอก ๑,๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด�ำเนินการปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗
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๓) ช่วง กม.๒๓ - กม.๔๑ ปริมาณขุดลอก ๑,๘๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด�ำเนินการปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๒
๔) ช่วง กม.๔๑ - กม.๕๒ ปริมาณขุดลอก ๑,๔๙๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด�ำเนินการปี ๒๕๗๕ - ๒๕๘๐
ทัง้ นี้ แผนการด�ำเนินการข้างต้นเป็นข้อมูลจากร่างรายงานศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์
อาจมีการทบทวนแผนการด�ำเนินการในรายงานศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ที่อยู่ระหว่าง
ที่ ป รึ ก ษาด� ำ เนิ น การเพื่ อ ให้ เ หมาะสมต่ อ ไป โดยกรมเจ้ า ท่ า ได้ บ รรจุ โ ครงการในระยะที่ ๒ ช่ ว ง
กม.๐ - กม.๑๓ เข้าแผนการขอรับงบประมาณประจ�ำปี ๒๕๖๒ วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างและ
ค่าควบคุมงานรวม ๒๐๓๔.๙๖๐๘ ล้านบาท ส�ำหรับการด�ำเนินการในระยะถัดไปกรมเจ้าท่าจะได้
เร่งรัดที่ปรึกษาด� ำเนินการจัดท�ำแบบรายละเอียดและด� ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไป
ตามแผนการพัฒนาร่องน�้ำของกรมเจ้าท่า ต่อไป

๒.๒ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑, ๒ และ ๑๘ มีดังนี้
๑. การบริหารจัดการท่าเรือศาลาลอย
จากกรณีที่ท่าเรือศาลาลอย อ�ำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่มีผู้ประกอบการสนใจเข้ามา
บริหารจัดการ เนื่องจากทางผู้ประกอบการเห็นว่าอัตราค่าธรรมเนียมของท่าเรือศาลาลอยที่กรมธนารักษ์จัดเก็บนั้น
ค่อนข้างสูง ไม่คมุ้ ค่าต่อการลงทุนและประกอบการ แนวทางการด�ำเนินการในระยะต่อไป เห็นควรให้กรมเจ้าท่าเร่งรัดจัดหา
ผู้ประกอบการเข้ามาดูแลท่าเรือศาลาลอย โดยให้ด�ำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากกรมธนารักษ์ ผู้ประกอบการ
ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจในเรื่องการก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย
เพื่อมุ่งให้เกิดการใช้ประโยชน์ท่าเรือศาลาลอย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างต่อไป

กรมเจ้าท่า รายงานดังนี้

๑) ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมธนารักษ์ กรมเจ้าท่า ประชุมหารือ
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาผู้บริหารท่าเรือของรัฐในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยในส่วนของ
ท่าเรือศาลาลอยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้กรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานด�ำเนินการจัดหา
ผูบ้ ริหารท่าเรือ โดยด�ำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๕๒ และค�ำสั่งที่เกี่ยวข้อง และให้ด�ำเนินการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market
Sounding) หากพบว่ามีความจ�ำเป็นในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้กรมเจ้าท่ามีหนังสือชี้แจง
เหตุผลดังกล่าวถึงกรมธนารักษ์ เพื่อปรับปรุงอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมต่อไป และ
เห็นควรให้กรมเจ้าท่าแต่งตัง้ คณะท�ำงานเพือ่ พิจารณาวิธกี ารและการค�ำนวณอัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์โดยให้มีองค์ประกอบคณะท�ำงานจากกรมธนารักษ์ด้วย
๒) กรมเจ้าท่า ได้มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อจัดท�ำกรอบอัตราค่าเช่าค่าธรรมเนียม ท่าเรือศาลาลอย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และท่าเรือคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีรองอธิบดีกรมเจ้าท่า
ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน�ำ้ เป็นประธานคณะท�ำงาน ผูแ้ ทนจากกรมธนารักษ์ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรมเจ้าท่า เป็นคณะท�ำงาน
๓) กรมเจ้าท่าได้จัดท�ำ Market Sounding ที่ท่าเรือศาลาลอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๒
มิถนุ ายน ๒๕๖๑ ซึง่ ในเบือ้ งต้นไม่มผี สู้ นใจ โดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่มงี บประมาณ
บุคลากร เครื่องมือ ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารท่าเรือ รวมทั้งมีภารกิจต้องรับผิดชอบ

กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

96

อยู่แล้ว อีกทั้งเห็นว่าเป็นการก่อหนี้ในระยะยาวอาจมีผลกระทบต่อการจัดท�ำบริการสาธารณะ
ด้านอื่น ๆ โดยทุก ๓ ปี จะมีการเพิ่มค่าเช่า ส่วนภาคเอกชนเห็นว่าควรให้มีระยะปลอดค่าธรรมเนียม
หรือค่าเช่า หรืออาจจะลดจากต้นทุนปีละ ๔ - ๕ ล้านบาท เหลือปีละ ๐.๕ ล้านบาท - ๑ ล้านบาท
ประมาณ ๓ - ๕ ปีก่อน ส�ำหรับประเด็นอื่น ๆ เช่น กรมเจ้าท่ามีการอนุญาตให้ท่าเรือเอกชนบริการ
แข่งขันกับรัฐ หน่วยงานรัฐด้วยกันจะต้องจัดให้มีการประกันความเสียหาย รวมถึงการประกันราคา
ทรัพย์สินซึ่งมีมูลค่าสูง เป็นต้น
๔) กรมเจ้าท่า ได้มีการประชุมเบื้องต้นพิจารณาเห็นควรให้กรมเจ้าท่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อรองรับเรือขนาดเกิน ๕๐๐ ตันกรอส และจะได้เชิญเอกชนที่สนใจ
เข้าร่วมท�ำ Market Sounding ครั้งที่ ๑ มาประชุมอีกครั้งภายใต้เงื่อนไขรับเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐
ตันกรอส ก่อนน�ำเสนอคณะท�ำงานและกรมธนารักษ์พิจารณาผ่อนปรนอัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียม
และเปิดประมูลหาผู้บริหารท่าเรือต่อไป

๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำบึงสีไฟ
ความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร Phase ๑ และ Phase ๒ ซึ่งกรมเจ้าท่า
โดยศูนย์พฒ
ั นาและบ�ำรุงรักษาทางน�ำ้ ที่ ๒ (นครสวรรค์) ได้ดำ� เนินการขุดลอก แต่เนือ่ งจากน�ำ้ ในบึงมีปริมาณมาก จ�ำเป็น
ต้องจัดสรรพื้นที่ของบึงสีไฟออกเป็นหลาย ๆ ส่วน ประกอบกับต้องใช้เทคนิคการถมคันดินเป็นเขื่อนกั้นน�้ำและสูบน�้ำ
ออกก่อนด�ำเนินการขุดลอกในแต่ละส่วน ปัจจุบนั พบว่ามีผลการด�ำเนินงานค่อนข้างล่าช้ากว่าแผนอยูบ่ า้ ง อย่างไรก็ตาม
ขอให้กรมเจ้าท่าเร่งรัดการด�ำเนินการขุดลอกบึงสีไฟให้แล้วเสร็จภายในอายุสัญญา (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
พร้อมทัง้ ให้พจิ ารณาหาแนวทางการบริหารจัดการดินจากการขุดลอกให้เหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบทีก่ ำ� หนด
รวมทั้งหลังการขุดลอกให้มีการจัดท�ำแผนการบ�ำรุงรักษาและพัฒนาบึงสีไฟให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัด
และกรมทางหลวงชนบทได้มีโครงการก่อสร้างทางจักรยานรอบบึงสีไฟ แต่ติดปัญหาพื้นที่ดำ� เนินการบางส่วนที่ยังอยู่
ระหว่างด�ำเนินการโครงการขุดลอกของกรมเจ้าท่า จึงขอให้กรมเจ้าท่าและกรมทางหลวงชนบทโดยแขวงทางหลวงชนบท
พิจิตรปรึกษาหารือร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนขั้นตอนการด�ำเนินงานให้มีความสอดคล้องกันตามล�ำดับ
เพื่อให้กรมทางหลวงชนบทสามารถด�ำเนินการโครงการก่อสร้างได้ตามแผนที่วางไว้ด้วย

กรมเจ้าท่า รายงานดังนี้

๑) โครงการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูแหล่งน�ำ้ บึงสีไฟ ระยะที่ ๑ (ช่วงที่ ๓ และ ๔) ด�ำเนินการโดย ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด
สามเพชร อยู่ระหว่างด�ำเนินการขุดลอกพร้อมท�ำคันดินกั้นน�้ำและสูบน�้ำออกเป็นช่วง ๆ และขนย้าย
วัสดุขุดลอกไปยังจุดพักกองเพื่อรอการส่งมอบงาน โดยมีผลการด�ำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๒
ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๘.๘๕ เนื่องจากมีปริมาณน�้ำในบึงสีไฟเป็นจ�ำนวนมาก ประกอบกับเข้าสู่
ฤดูฝนการสูบน�้ำออกจึงใช้เวลานาน ทั้งนี้ผู้รับจ้างได้เพิ่มจ�ำนวนเครื่องสูบน�้ำเพื่อเร่งประสิทธิภาพ
การระบายน�้ำออกจากบริเวณที่จะท�ำการขุดลอกท�ำให้เริ่มงานขุดลอกในแต่ละช่วงที่ท�ำคันกั้นน�้ำ
ได้เร็วขึ้น รวมทั้งกรมเจ้าท่าได้มีหนังสือเร่งรัดการด�ำเนินงานของผู้รับจ้าง และให้จัดหาเครื่องจักร
อุปกรณ์ในการปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อเร่งประสิทธิภาพงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงจัดหา
ชุดส�ำรวจเพิ่มเพื่อเร่งประสิทธิภาพงานส�ำรวจ ให้สามารถสะสมผลงานและส่งมอบงานได้เร็วขึ้น
โครงการจะได้แล้วเสร็จภายในสัญญาโดยเร็วต่อไปแล้ว
ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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๒) โครงการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูแหล่งน�ำ้ บึงสีไฟ ระยะที่ ๒ (ช่วงที่ ๒) ด�ำเนินการโดย ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด รุง่ สวรรค์
ก่อสร้าง ผู้รับจ้างเริ่มด�ำเนินการขุดลอกเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
การท�ำคันกั้นน�้ำและสูบน�้ำออกเป็นช่วง ๆ เป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับมีปริมาณน�้ำในบึงสีไฟ
เป็นจ�ำนวนมาก และเป็นช่วงเข้าสูฤ่ ดูฝนการสูบน�ำ้ ออกจึงใช้เวลานาน การเริม่ ขุดลอกจึงล่าช้าตามไปด้วย
โดยขณะนี้อยู่ระหว่างด�ำเนินการ ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าได้มีหนังสือติดตามเร่งรัดการด�ำเนินงานประชุม
ติ ด ตามงานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งมาโดยตลอด รวมถึ ง แจ้ ง ให้ ผู ้ รั บ จ้ า งเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ งาน
ในทุกขั้นตอนให้เพียงพอกับปริมาณงานและระยะเวลาที่เหลือ เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามแผนงาน
และแล้วเสร็จภายในสัญญาโดยเร็วต่อไปแล้ว
๓) แนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอกอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่ก�ำหนด
วัสดุที่ขุดลอกได้ภายหลัง กรมเจ้าท่ารับไว้ในราชการแล้วจะด�ำเนินการจ�ำหน่ายตามระเบียบ
กรมการขนส่งทางน�้ำและพาณิชยนาวี ว่าด้วยการจ�ำหน่ายวัสดุที่ได้จากการขุดลอก พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยส�ำนักงานพัฒนาและบ�ำรุงรักษาทางน�้ำที่ ๒
๔) แผนการบ�ำรุงรักษาและพัฒนาบึงสีไฟให้มีประสิทธิภาพ ภายหลังโครงการแล้วเสร็จ กรมเจ้าท่า
จะด�ำเนินการติดตามตรวจสอบสภาพพื้นที่บึงสีไฟเป็นระยะ ๆ เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ
บ�ำรุงรักษาและพัฒนาบึงสีไฟ ต่อไป

๒.๓ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕ มีดังนี้

- โครงการซ่อมบ�ำรุงรักษาเขือ่ นป้องกันการกัดเซาะชายฝัง่ ทะเลในพืน้ ทีจ่ งั หวัดประจวบคีรขี นั ธ์

โครงการซ่อมบ�ำรุงรักษาเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันมี
ผลงานร้อยละ ๑๙.๘๑ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๓๓.๑๔ และได้สั่งหยุดงานเพื่อปรับแก้ไขแบบโครงสร้าง เนื่องจากผลส�ำรวจ
สภาพภูมิประเทศไม่สอดคล้องกับภูมิประเทศเดิมที่วิศวกรผู้ออกแบบได้ท�ำการส�ำรวจไว้ในช่วงออกแบบรายละเอียด
ท�ำให้ไม่สามารถก่อสร้างตามรูปแบบในสัญญาได้ ดังนัน้ ขอให้กรมเจ้าท่าและส�ำนักงานเจ้าท่าภูมภิ าคที่ ๓ หาแนวทาง
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ก�ำหนดอย่างรัดกุมและเหมาะสม นอกจากนี้ ขอให้
กรมเจ้าท่าให้ความส�ำคัญด�ำเนินการในภารกิจการช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากผลกระทบจากเหตุอุทกภัยดังเช่น
ทีผ่ า่ นมา รวมถึงให้ดำ� เนินการส�ำรวจและขุดลอกร่องน�ำ้ ห้วย หนอง คลอง บึงในพืน้ ทีเ่ พือ่ ลดปัญหาสิง่ กีดขวางทางน�ำ้
โดยเฉพาะผักตบชวา เศษขยะมูลฝอยพร้อมทั้งให้จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องจักร เรือตรวจการณ์
ส�ำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน และขอให้ก�ำกับดูแลสิ่งล่วงล�้ำล�ำน�้ำอย่างเคร่งครัดด้วย

กรมเจ้าท่า รายงานว่าได้ด�ำเนินการ ดังนี้

๑) โครงการซ่อมบ�ำรุงรักษาเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กรมเจ้าท่าได้ท�ำการแก้ไขแบบและท�ำบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว
ก�ำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งผู้รับจ้างเข้าด�ำเนินการก่อสร้างตั้งแต่
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒) ภารกิจช่วยเหลือประชาชน กรมเจ้าท่ามีความพร้อมและสามารถจัดเจ้าหน้าที่พร้อมเรือท้องแบน
ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ทันที

กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
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๓) การขุดลอกร่องน�้ำ ส�ำนักพัฒนาและบ�ำรุงรักษาทางน�้ำ กรมเจ้าท่ามีการวางแผนในการขุดลอกร่องน�้ำ
ที่ตื้นเขิน และมีแผนก�ำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน�้ำเป็นประจ�ำอยู่แล้ว ซึ่งมีแผนงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนี้
แผนงานขุดลอกร่องน�้ำภายในประเทศ
- ด�ำเนินการเอง ๕๑ ร่องน�้ำ ปริมาณวัสดุขุดลอก ๔,๓๔๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- จ้างเหมาเอกชนขุดลอก ๑๔ โครงการ ปริมาณวัสดุขุดลอก ๒๑,๑๓๒,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร
แผนงานขุดลอกร่องน�้ำชายฝั่งทะเล
- ด�ำเนินการเอง ๗๐ ร่องน�้ำ ปริมาณวัสดุขุดลอก ๕,๖๒๐,๘๔๐ ลูกบาศก์เมตร
- จ้างเหมาเอกชนขุดลอก ๑๑ โครงการ ปริมาณวัสดุขุดลอก ๔,๘๙๓,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร
แผนงานก�ำจัดผักตบชวา จ�ำนวน ๑๔ หน่วย ปริมาณก�ำจัดผักตบชวา ๔๒๖,๕๓๖ ตัน

๒.๔ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๖ มีดังนี้
๑. การเร่งรัดการด�ำเนินการสร้างแนวกั้นคลื่นน�้ำทะเลกัดเซาะ
จากกรณีคลื่นน�้ำทะเลกัดเซาะอย่างรุนแรงบริเวณแนวชายฝั่งของถนนทางหลงหมายเลข ๔๐๑๓
ช่วง ปากพนัง - หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ส่งผลท�ำให้เกิดความเสียหายต่อถนนและสาธารณูปโภคอื่น ๆ เป็นอย่างมาก สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
ผู้อยู่อาศัยตามแนวชายฝั่งและผู้สัญจรไปมาในพื้นที่ ซึ่งกรมเจ้าท่าได้มีโครงการจ้างเหมาก่อสร้างก�ำแพงหินทิ้งป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๑๐ ต�ำบลขนาบนาก อ�ำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ
๑๑๑.๔๔ ล้านบาท ซึง่ มีผลการด�ำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๖๑ ช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๕ และโครงการงานจ้างเหมาก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านหน้าโกฏิ ต�ำบลท่าพยา อ�ำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ ๑
งบประมาณ ๗๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่ ง มี ผ ลการด� ำ เนิ น การคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๕๕ เร็ ว กว่ า แผนงานร้ อ ยละ ๓๕
ซึ่งทั้งสองโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันปัญหาการกัดเซาะถนนในระยะยาว ทั้งนี้ ขอให้กรมเจ้าท่าเร่งรัดการ
ด�ำเนินการสร้างแนวกั้นคลื่นให้แล้วเสร็จทันในช่วงฤดูมรสุมที่ก�ำลังจะมาถึง และขอให้จัดสรรงบประมาณเพื่อ
ด�ำเนินการก่อสร้างแนวกันคลื่น ให้ครอบคลุมตลอดแนวถนนอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้น
อย่างยั่งยืน
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กรมเจ้าท่า รายงานผลการด�ำเนินโครงการจ้างก่อสร้างก�ำแพงหินทิ้ง

ป้องกันการกัดเซาะชายฝัง่ ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดังนี้
- บริเวณหมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๑๐ ต�ำบลขนาบนาก ระยะทาง ๒,๒๕๐
เมตร สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ได้รับการขยาย
เวลา ๑๒๐ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรี) มีผลงานร้อยละ ๘๙.๗๔
เร็วกว่าแผนร้อยละ ๐.๘๙ คาดว่าจะสามารถด�ำเนินการได้แล้วเสร็จ
ก่อนช่วงฤดูมรสุมที่ก�ำลังจะมาถึง
- บริเวณบ้านหน้าโกฏิ ต�ำบลท่าพยา ระยะที่ ๑ ระยะทาง ๒,๒๒๕ เมตร
คาดว่าจะสามารถด�ำเนินการได้แล้วเสร็จก่อนช่วงฤดูมรสุมที่ก�ำลัง
จะมาถึง
- บริเวณบ้านหน้าโกฏิ ต�ำบลท่าพยา ระยะที่ ๒ ระยะทางเพิม่ เติมอีก
๒,๓๖๕ เมตร งบประมาณปี ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๖๖.๗๐ ล้านบาท
ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�ำเนินการ

๒. การขุดลอกร่องน�้ำ และการอ�ำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวบริเวณท่าเทียบเรือ
และเรือโดยสาร
จากการที่ส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๔ ได้มีการประชุม
หารือร่วมกับภาคเอกชนในพืน้ ทีเ่ พือ่ รับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนา
โครงข่ายคมนาคมด้านการขนส่งสินค้า ท�ำให้ทราบว่ามีท่าเทียบเรือและ
อู่เรือที่ส�ำคัญในแม่น�้ำตาปีและแม่น�้ำท่าทอง ซึ่งผู้ประกอบการต้องการ
ให้มกี ารขุดลอกร่องน�ำ้ ให้เหมาะสมกับขนาดของเรือขนส่ง จึงเห็นควรให้
กรมเจ้าท่าตรวจสอบและดูแลรักษาการขุดลอกร่องน�้ำให้มีความลึก
ที่เหมาะสมกับขนาดของเรืออย่างสม�่ำเสมอ เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ให้ผปู้ ระกอบการสามารถน�ำเรือเข้า - ออก และจอดเทียบท่าได้ตลอดเวลาด้วย
นอกจากนี้ กรมเจ้าท่าได้รายงานข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
โครงการติดตั้งศูนย์ควบคุมการจราจรทางน�้ำในพื้นที่และการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการปฏิบัติ
ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขื่อนรัชชประภา รวมถึงการให้บริการของผู้ประกอบการท่าเรือ
และเรือโดยสารเอกชน ได้แก่ เรือซีทรานเฟอร์รี่ และเรือราชาเฟอร์รี่ จึงเห็นควรให้กรมเจ้าท่าเข้มงวดกวดขัน
ด้านความปลอดภัยและอ�ำนวยความสะดวกแก่นกั ท่องเทีย่ วทัง้ บริเวณท่าเทียบเรือและเรือโดยสารด้วย อนึง่ ส�ำนักงาน
เจ้าท่าภูมิภาคเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจค่อนข้างมากและขาดงบประมาณและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งล่วงล�้ำล�ำน�้ำเป็นภารกิจที่หนักและยุ่งยาก จ�ำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลาง จึงขอให้
กรมเจ้าท่ามีการส่งเสริมและผลักดันงบประมาณการปรับปรุงโครงสร้างอัตราต�ำแหน่งเพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคตามนโยบายของรัฐบาล
กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
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กรมเจ้าท่า รายงานว่า

๑) การขุดลอกร่องน�ำ้ ได้วา่ จ้าง บริษทั บางกอก เดรดจิง้ จ�ำกัด ในการขุดลอกร่องน�ำ้ ปริมาณวัสดุขดุ ลอก
๑,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลา ๒๑๐ วัน ก�ำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
และในส่วนของร่องน�้ำบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการขุดลอกเป็นประจ�ำทุกปี
๒) การก�ำกับดูแลความปลอดภัยและอ�ำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว กรมเจ้าท่า ได้จัดให้มี
พนักงานประจ�ำท่า ก�ำกับ ดูแล ความปลอดภัยบริเวณท่าเรือโดยสารอย่างสม�ำ่ เสมอ และจัดเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลและช่วงเทศกาล รณรงค์ให้ผโู้ ดยสารเรือสวมใส่เสือ้ ชูชพี
และข้อปฏิบัติในการโดยสารเรือต่าง ๆ และติดตามแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับเรือโดยสาร
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ผา่ นสือ่ ออนไลน์ รวมทัง้ การจัดอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับมาตรการความปลอดภัย
ในการเดินทางทางน�้ำแก่ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ผู้ประกอบการเรือโดยสาร คนประจ�ำเรือ
๓) การปรับปรุงโครงสร้างอัตราต�ำแหน่งได้นำ� เสนอโครงสร้างแผนปฏิรปู องค์การของกรมเจ้าท่า ปี ๒๕๖๒ ๒๕๖๔ ปรับต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค เพิ่มขึ้นจาก ๗ ต�ำแหน่ง เป็น ๑๘ ต�ำแหน่ง
ปรับต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา เป็นระดับอ�ำนวยการต้น จ�ำนวน ๔๑ สาขา

๒.๕ พื้นที่จังหวัดสงขลา มีดังนี้
๑. โครงการก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดสมิหลา
จากการรายงานของกรมเจ้าท่าในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลาทราบว่ามีโครงการก่อสร้างเขือ่ นป้องกันการกัดเซาะชายฝัง่
จ�ำนวนหลายโครงการซึง่ ค่อนข้างจะมีปญั หาการด�ำเนินการทีล่ า่ ช้า อาทิ โครงการก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝัง่
บริเวณหาดสมิหลา ถนนชลาทัศน์ อ�ำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ที่เกิดความล่าช้า เนื่องจากปัญหาด้านคลื่นลมทะเล
ที่สร้างความเสียหายต่อม่านกันตะกอน ท�ำให้ขาดความต่อเนื่องในการด�ำเนินงาน รวมถึงการด�ำเนินโครงการนั้นใช้การ
ขนส่งล�ำเลียงทางน�้ำเท่านั้น ซึ่งหากสภาพอากาศไม่เหมาะสมจะส่งผลกระทบต่อการน�ำเรือเข้าเทียบท่าด้วยเช่นกัน
ซึ่งความล่าช้าของโครงการก่อสร้างจะท�ำให้กรมเจ้าท่า เบิกจ่ายงบประมาณได้ล่าช้าและไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
แต่กรมเจ้าท่าได้พยายามหาแนวทางแก้ไขและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายมาโดยตลอด ในเรื่องนี้ ขอให้
กรมเจ้าท่ามีการวางแผนและศึกษาสภาพภูมิอากาศในพื้นที่เพื่อให้สามารถด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
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กรมเจ้าท่า รายงานว่า ปัญหาความล่าช้าของงานจ้างเหมาก่อสร้างเสริมทรายชายหาดสมิหลา ถนนชลทัศน์
อ�ำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ได้สั่งการให้ผู้รับจ้างเร่งจัดหาอุปกรณ์เครื่องจักรที่มีความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานเข้ามาเสริมการท�ำงาน พร้อมทั้งมีการวางแผนงานให้สอดคล้องกับลักษณะคลื่นลมและฤดูมรสุม
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถเร่งรัดการด�ำเนินงานให้แล้วเสร็จทันตามก�ำหนดสัญญา

๒. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณต� ำบลชิงโค ต�ำบลหัวเขา อ�ำเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา มีปัญหาความล่าช้าเนื่องจากสภาพภูมิประเทศ ความลึกพื้นท้องน�้ำถูกกัดเซาะเพิ่มเติม สภาพชายฝั่ง
มีการเปลี่ยนไปจากสภาพเดิมที่ได้ส�ำรวจและออกแบบไว้ ซึ่งปัจจุบันได้ด�ำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ในกรณีนี้ ขอให้
กรมเจ้าท่าให้ความส�ำคัญกับการเข้าตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งได้เคยส� ำรวจ
และออกแบบไว้แล้ว เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

กรมเจ้าท่า รายงานว่า ปัญหาความล่าช้าของงานจ้างเหมา ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณต�ำบลชิงโค

ต�ำบลหัวเขา อ�ำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (หาดทรายแก้ว) ซึง่ ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบก่อสร้าง เนือ่ งจาก
งานก่อสร้างดังกล่าวได้ท�ำการส�ำรวจออกแบบและจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
มาแล้วเป็นเวลาประมาณ ๔ - ๕ ปี ก่อนที่รายงานจะได้รับความเห็นชอบและของบประมาณก่อสร้าง ท�ำให้
สภาพภูมปิ ระเทศและความลึกพืน้ ท้องน�ำ้ ทะเลเปลีย่ นแปลงไปจากทีไ่ ด้เคยออกแบบไว้อย่างมีนยั ส�ำคัญ ประกอบกับ
มีงานก่อสร้างโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งของหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จซ้อนทับกับ
โครงการจึงจ�ำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบก่อสร้าง ปัจจุบนั อยูใ่ นขัน้ ตอนการพิจารณาอนุมตั ปิ รับปรุงแก้ไข
รูปแบบก่อสร้าง ทัง้ นี้ ในอนาคตกรมเจ้าท่าจะได้ให้ความส�ำคัญกับการส�ำรวจตรวจสอบพืน้ ทีจ่ ริงก่อนการก่อสร้าง
เพื่อลดปัญหาการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบจากสภาพภูมิประเทศและความลึกพื้นท้องทะเลที่เปลี่ยนแปลงไป

๒.๖ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีดังนี้

๑. การจัดสรรอัตราก�ำลังมาปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง
(PIPO)

การตรวจเยี่ยมหน่วยงานและให้ก�ำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก
เรือประมง (PIPO) พบว่าในส่วนการด�ำเนินการของส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสมีการปฏิบัติงานด้วยความ
เสียสละ เข้มแข็ง และมุ่งมั่น โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่หมุนเวียนไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง
(PIPO) อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำ แต่อย่างไรก็ตามบุคลากรของกรมเจ้าท่าในการปฏิบัติตามภารกิจยังมีไม่เพียงพอ
จึงเห็นควรให้มีการพิจารณาจัดสรรอัตราก�ำลังมาปฏิบัติงานในส่วนนี้เพิ่มขึ้นด้วย

กรมเจ้าท่า รายงานว่า ปัจจุบันมีภารกิจและปริมาณงานเพิ่มมากขึ้นต้องปฏิบัติงานภายใต้กรอบอัตราก�ำลังที่มีอยู่เดิม

ซึ่งมีไม่เพียงพอและเหมาะสมกับภาระงานที่ต้องปฏิบัติตามอ�ำนาจหน้าที่และที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งกรมเจ้าท่า
ได้บริหารจัดการอัตราก�ำลังทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัดในทุกทางแต่กไ็ ม่สามารถด�ำเนินการได้อย่างเต็มที่ ส�ำหรับภาระงาน
ที่ต้องปฏิบัติประจ�ำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง (PIPO) ได้มีค�ำสั่งให้ข้าราชการของส�ำนักงาน
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เจ้าท่าภูมิภาคสาขาไปปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง (PIPO) ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
และได้จัดจ้างเจ้าหน้าที่ตามโครงการจ้างเหมาบริการเอกชนเพื่อช่วยปฏิบัติงานทดแทนอัตราที่ไม่เพียงพอ และ
กรมเจ้าท่าได้ด�ำเนินการวิเคราะห์อัตราก�ำลังที่ควรจะมีเพื่อรองรับภารกิจเพิ่มใหม่ ภาระงานปริมาณงาน
ที่เพิ่มมากขึ้นให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคทุกสาขา ซึ่งอยู่ระหว่าง
การรายงานข้อมูลให้กระทรวงคมนาคมเพื่อการขออัตราข้าราชการเพิ่มโดยได้ขออัตราข้าราชการเพิ่มให้กับ
ส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส จ�ำนวน ๓ อัตรา ในต�ำแหน่งนิติกร ๑ อัตรา เจ้าพนักงานขนส่ง ๑ อัตรา
และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๑ อัตรา

๒. การด�ำเนินการขุดลอกและบ�ำรุงรักษาร่องน�้ำในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
จากการตรวจราชการได้รับรายงานจากส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสและส�ำนักงานพัฒนา
และบ�ำรุงรักษาทางน�้ำที่ ๔ กรณีที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากการตื้นเขินของแม่น�้ำบางนรา และคลองโคกเคียน
ซึ่งเกิดจากคลื่นซัดทรายมาทับถมอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้บริเวณคลองโคกเคียนที่ใช้เป็นเส้นทางเรือขนาดเล็กออกสู่ทะเล
บริเวณชายหาดนราทัศน์เกิดเป็นแนวสันทรายทับถมปิดเส้นทางร่องน�้ำยาวเป็นระยะทางกว่า ๕๐๐ เมตร เป็นเหตุให้
แม่น�้ำบางนราและคลองโคกเคียนเกิดความตื้นเขิน และสภาพน�้ำในคลองโคกเคียนเริ่มเน่าเสีย ผู้เลี้ยงปลาในกระชัง
กว่า ๑,๐๐๐ ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อน และได้ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้ด�ำเนินการแก้ไข ซึ่งปัญหา
ที่ผ่านมาในการด�ำเนินการขุดลอกร่องน�้ำในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส คือการขาดงบประมาณในการด�ำเนินการหรือได้รับ
งบประมาณเพียงบางส่วนซึ่งไม่เพียงพอในการด�ำเนินการขุดลอกให้แล้วเสร็จตลอดทั้งสายในคราวเดียว ส่งผลให้
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการตื้นเขินของร่องน�้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาในการสนับสนุน
งบประมาณในการด�ำเนินการขุดลอกและบ�ำรุงรักษาร่องน�้ำในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสให้เพียงพอในการด�ำเนิน
โครงการในคราวเดียว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ซึ่งท�ำการประมงเป็นอาชีพหลัก

กรมเจ้าท่า รายงานว่า ได้ด�ำเนินการตามภารกิจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยการขุดลอกและบ�ำรุงรักษาร่องน�้ำในพื้นที่

จังหวัดนราธิวาสอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
๑) งานขุดลอกที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
๑.๑) งานจ้างเหมา ด�ำเนินการแล้วเสร็จ จ�ำนวน ๕ ร่องน�้ำ ดังนี้ ปี ๒๕๕๕ และปี ๒๕๕๗ ร่องน�้ำนราธิวาส
(Sand By passing) ปี ๒๕๕๙ ร่องน�้ำตากใบ ร่องน�้ำปูลากาป๊ะ และร่องน�้ำปูลาวาจิ ปี ๒๕๖๐
ร่องน�้ำคลองโคกเคียน
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๑.๒) งานขุดลอกที่กรมเจ้าท่าด�ำเนินการเอง คือ ส�ำนักงานพัฒนาและบ�ำรุงรักษาทางน�้ำที่ ๔ (สงขลา)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๑๙ ร่องน�้ำ และปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๒๑ ร่องน�้ำ
๒) งานขุดลอกที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ
- ร่องน�้ำชายฝั่งทะเล (Sand by passing) ร่องน�้ำศาลาใหม่ กรมเจ้าท่าได้ลงนามกับ บริษัท บางกอก
เดรดจิ้ง จ�ำกัด เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ วงเงิน ๔๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท ก�ำหนดแล้วเสร็จ
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างด�ำเนินการ
๓) งานขุดลอกที่ได้เสนอขอตั้งงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเบื้องต้นได้รับการพิจารณาจัดสรรแล้ว
๓.๑ งานจ้ า งเหมา ได้ แ ก่ ร่ อ งน�้ ำ ชายฝั ่ ง ทะเล Sand by passing ร่ อ งน�้ ำ ศาลาใหม่ งบประมาณ
๔๗.๒๐๐ ล้านบาท และร่องน�้ำชายฝั่งทะเลที่ร่องน�้ำโคกเคียน งบประมาณ ๓๑.๘๙ ล้านบาท และ
ค่าควบคุมงาน ๑.๒๗๕๖ ล้านบาท
๓.๒ งานขุดลอกทีก่ รมเจ้าท่าด�ำเนินการเอง ได้แก่ ร่องน�ำ้ ส�ำนักงานพัฒนาและบ�ำรุงรักษาทางน�ำ้ ที่ ๔ (สงขลา)
ปี ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๑๐ ร่องน�้ำ ประกอบด้วย ร่องน�้ำนราธิวาส ร่องน�้ำโกลก ร่องน�้ำตากใบ ร่องน�้ำ
ปูลากาป๊ะ ร่องน�้ำอ่าวมะนาว งบประมาณ ๓๑.๖๓๕ ล้านบาท ทั้งนี้ ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรด้วย
ทัง้ นี้ การขุดลอกร่องน�ำ้ บางนรา กรมเจ้าท่าจะด�ำเนินการของบประมาณในปี ๒๕๖๓ โดยจ้างเหมาเอกชนขุดลอก
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๒.๗ พื้นที่จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี มีดังนี้
- โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายหาดคุ้งวิมาน
ตามที่เทศบาลต�ำบลสนามไชยมีหนังสือน�ำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายหาดคุ้งวิมาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนั้น จากการตรวจสอบ
ของกรมเจ้าท่าพบว่ามีสว่ นทีเ่ กีย่ วข้องกับกรมเจ้าท่าคือ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพือ่ การปรับปรุงท่าเทียบเรือ
หัวแหลม ต�ำบลสนามไชย อ�ำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งในการนี้ ส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี
ได้ ป ระสานกับ เทศบาลต�ำบลสนามไชยเพื่อ ส�ำรวจพื้นที่แ ละสภาพโครงสร้างสะพานท่าเทียบเรือตามที่เทศบาล
ต�ำบลสนามไชยขอรับการสนับสนุนงบประมาณแล้ว โดยจากการตรวจสอบพบว่าสะพานท่าเทียบเรือหัวแหลม
เป็นสะพานท่าเทียบเรือทีใ่ ช้งบประมาณก่อสร้างตามโครงการพัฒนาประมงทะเลชายฝัง่ พืน้ บ้านโดยกรมประมง ก่อสร้าง
เมื่อปี ๒๕๓๗ สภาพปัจจุบันเป็นสะพานคอนกรีต มีการช�ำรุดทรุดโทรมเสาและคานบางส่วนแตก โดยขณะนี้ยังคงมีเรือ
ที่ใช้สะพานท่าเทียบเรือนี้ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นเรือประมงพื้นบ้าน เบื้องต้นจากการส�ำรวจกรมเจ้าท่าได้รายงานว่าจะต้องมี
การด�ำเนินการตามขั้นตอน คือ กรมประมงจะต้องประสานกับกรมธนารักษ์ เพื่อให้กรมธนารักษ์พิจารณามอบพื้นที่
ให้เป็นของกรมเจ้าท่าก่อนด�ำเนินการส�ำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือใหม่ ทดแทนสะพานท่าเทียบเรือเดิมที่ช�ำรุด
จึงจะสามารถพัฒนายกระดับให้เป็นท่าเรืออเนกประสงค์หรือท่าเรือเพือ่ การท่องเทีย่ วทีม่ มี าตรฐานและความปลอดภัยได้
ในการนี้ จึงขอให้กรมเจ้าท่าประสานติดตามการด�ำเนินงานร่วมกับเทศบาลต�ำบลสนามไชย และด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

กรมเจ้าท่า รายงานว่า ท่าเทียบเรือหัวแหลม ต�ำบลสนามไชย อ�ำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ก่อสร้างเมื่อปี ๒๕๓๗

โดยกรมประมง เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรมประมงหรือผู้บริหารท่าเรือ
ในปัจจุบนั จะต้องส่งมอบท่าเทียบเรือให้กรมเจ้าท่าก่อน เพือ่ จะด�ำเนินการส�ำรวจออกแบบและของบประมาณมา
ด�ำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป และส�ำนักงานเจ้าท่าภูมภิ าคที่ ๖ (จันทบุร)ี ได้ประสานกับกรมประมงทราบว่า
ท่าเทียบเรือดังกล่าวยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์ และอยู่ระหว่างการขออนุญาตสิ่งล่วงล�้ำ
ล�ำน�้ำตามค�ำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจะด�ำเนินการขึ้นทะเบียนราชพัสดุและ
โอนให้กรมเจ้าท่าต่อไป
ต่อมาส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖ (จันทบุรี) ได้พิจารณาอนุญาตปลูกสร้างสะพานท่าเทียบเรือหัวแหลม
โดยอาศัยอ�ำนาจตามค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งส�ำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรีได้ส่งเรื่องให้
กรมธนารักษ์พื้นที่จันทบุรีขึ้นทะเบียนราชพัสดุตามระเบียบแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างด�ำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ทั้ ง นี้ หากกรมเจ้ า ท่ า ได้ รั บ การส่ ง มอบท่ า เที ย บเรื อ หั ว แหลมแล้ ว จะได้ ด� ำ เนิ น การส� ำ รวจออกแบบ
และของบประมาณมาด�ำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป

๒.๘ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๒ มีดังนี้
๑. การจัดบ้านพักสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค
จากการตรวจราชการทราบว่า หน่วยงานกรมเจ้าท่าที่รับผิดชอบงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้แก่
ส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาขอนแก่น ส�ำนักงานพัฒนาและบ�ำรุงรักษาทางน�้ำที่ ๘ (ขอนแก่น) ปัจจุบันยังไม่มี
บ้านพักสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าทีก่ รมเจ้าท่าจึงมีความต้องการขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง ดังนัน้ ขอให้กรมเจ้าท่า
ส่วนกลางพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพือ่ จัดให้มบี า้ นพักสวัสดิการแก่เจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ านในส่วนภูมภิ าคต่าง ๆ เช่น
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จังหวัดขอนแก่น ฯลฯ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบตั งิ าน
ของข้าราชการที่ดี

กรมเจ้าท่า รายงานว่า อาคารชุดพักอาศัยของส�ำนักงานพัฒนาและบ�ำรุงรักษาทางน�ำ้ ที่ ๘ (ขอนแก่น) ได้รบั การจัดสรร

งบประมาณมาด�ำเนินการแล้ว และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กรมเจ้าท่าไม่ได้รับจัดสรรตามค�ำของบประมาณ
ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยส�ำหรับส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาขอนแก่น ในวงเงินงบประมาณ ๑๒.๕ ล้านบาท
ซึ่งกรมเจ้าท่าจะได้เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๓ ต่อไป

๒. งานขุดลอกบ�ำรุงรักษาร่องน�้ำในแม่น�้ำมูลและล�ำน�้ำเค็ม
งานขุดลอกบ�ำรุงรักษาร่องน�้ำภายในประเทศ (ด�ำเนินการเอง) ในแม่น�้ำมูลและล�ำน�้ำเค็ม ของส�ำนักงาน
พัฒนาและบ�ำรุงรักษาทางน�้ำที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างการด�ำเนินการ รวม ๕ แห่ง จาก ๑๐ แห่ง
ตามที่ก�ำหนดไว้ในแผนการด�ำเนินการจากรายงานทราบว่ามีผลการด�ำเนินงานล่าช้าอยู่บ้างเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตาม
ขอให้ส�ำนักงานพัฒนาและบ�ำรุงรักษาทางน�้ำที่ ๘ (ขอนแก่น) เร่งรัดเรื่องการ ขุดลอกให้เป็นไปตามแผนด�ำเนินการ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วย

กรมเจ้าท่า รายงานว่า ส�ำนักงานพัฒนาและบ�ำรุงรักษาทางน�้ำที่ ๘ ได้มีการขอปรับแผนเพิ่มจ�ำนวนร่องน�้ำที่จะด�ำเนิน
การขุดลอกเป็น ๑๑ ร่องน�้ำ ดังนี้
๑) ด�ำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๕ ร่องน�้ำ ได้แก่ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
และจังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวนเนื้อดินรวม ๕๔๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร วงเงินรวม ๑๒,๒๘๑,๐๘๑ บาท
๒) คาดว่าจะด�ำเนินการแล้วเสร็จ จ�ำนวน ๖ ร่องน�้ำ ได้แก่
๒.๑) เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๕ ร่องน�้ำ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ และร้อยเอ็ด จ�ำนวน
เนื้อดินรวม ๕๖๔,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร วงเงินรวม ๑๓,๑๗๙,๗๐๐ บาท
๒.๒) เดือนกันยายน ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๑ ร่องน�้ำ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสุรนิ ทร์ จ�ำนวนเนือ้ ดิน ๙๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
วงเงิน ๒,๑๕๗,๕๐๐ บาท

๒.๙ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๖ มีดังนี้
- การบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามที่มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีผล
ต่อการควบคุม อนุญาตสิง่ ล่วงล�ำ้ ล�ำน�ำ้ ทัง้ นี้ โครงการก่อสร้างของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทมีความเกีย่ วข้อง
กับพระราชบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทมีโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำ
ซึ่งต้องขออนุญาตจากกรมเจ้าท่าตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้
อ�ำนาจในการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล�้ำล�ำน�้ำ แบ่งเป็น ๓ กรณี คือ ๑) อยู่ในอ�ำนาจเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
จังหวัด ๒) อยู่ในอ�ำนาจเจ้าท่าภูมิภาคนั้น ๆ ส่งเรื่องเข้าคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล�้ำล�ำน�้ำ
๓) อยู่ในอ�ำนาจอธิบดีกรมเจ้าท่าต้องส่งเรื่องเข้ากรมเจ้าท่าส่วนกลาง ซึ่งในการด�ำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำ
อยูใ่ นกรณีที่ ๓ ต้องส่งรูปแบบให้กรมเจ้าท่าส่วนกลางพิจารณาเห็นชอบก่อน ท�ำให้เมือ่ กรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบท
กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
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ในพืน้ ทีย่ นื่ ค�ำขอแล้ว กรมเจ้าท่า ในพืน้ ทีไ่ ม่สามารถพิจารณาค�ำขอได้ทนั ที ต้องส่งไปยังกรมเจ้าท่าส่วนกลางพิจารณาแบบ
ก่อนจึงจะด�ำเนินการต่อไปได้ ท�ำให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการด�ำเนินการ นอกจากนี้ การกระท�ำสิ่งล่วงล�้ำล�ำน�้ำ
ยังต้องได้รบั ความเห็นชอบจากจังหวัดว่าไม่ขดั ต่อแผนพัฒนาจังหวัดและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมือง และต้องไม่เป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรือท�ำให้ทางน�้ำเปลี่ยนแปลงไป หรือก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้น เพื่อลดข้อโต้แย้งในขั้นตอนการพิจารณาขอความเห็นชอบจากจังหวัด และเพื่อให้เกิด
ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทรวบรวมแบบสะพานข้ามแม่น�้ำ
ที่จะด�ำเนินการก่อสร้างในโครงการต่าง ๆ ส่งให้กรมเจ้าท่าส่วนกลางพิจารณาก่อน และให้มีการประสานแจ้ง
กรมเจ้าท่าในพื้นที่ที่จะด�ำเนินการก่อสร้างของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบททราบผลด้วย ซึ่งจะท�ำให้
การด�ำเนินการขออนุญาตกระท�ำสิง่ ล่วงล�ำ้ ล�ำน�ำ้ เป็นไปได้รวดเร็วยิง่ ขึน้ และลดผลกระทบต่อแผนการด�ำเนินโครงการ
ของกรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบท

กรมเจ้าท่า รายงานว่า ส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงรายและส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ ได้ประสาน
โดยบูรณาการร่วมกับกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทในพืน้ ทีเ่ พือ่ ด�ำเนินการปลูกสร้างสิง่ ล่วงล�ำ้ ล�ำน�ำ้ ประเภท
สะพานข้ามแม่น�้ำเป็นไปตามกฎหมายแล้ว ส�ำหรับแขวงทางหลวงพะเยาอยู่ระหว่างการจัดเตรียมส่งเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ซึ่งส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๑ ได้ประสานกับส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย
เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการจัดเตรียมเอกสารที่ถูกต้อง เพื่อส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขาเชียงราย ด�ำเนินการต่อไป

๒.๑๐ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๘ มีดังนี้
- โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำบึงสีไฟ ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒
โครงการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูแหล่งน�ำ้ บึงสีไฟ ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ เป็นโครงการเพือ่ การอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูแหล่งน�ำ้
ทีม่ สี ภาพตืน้ เขินและมีตะกอนดินทับถมกันเป็นเวลานานให้มสี ภาพทีด่ ขี นึ้ เพือ่ ให้สามารถเพิม่ พืน้ ทีร่ บั น�ำ้ ในช่วงฤดูนำ�้ หลาก
และกักเก็บน�้ำในช่วงฤดูแล้ง ในปัจจุบันการด�ำเนินการในระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ ล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ร้อยละ
๓.๙๗ และ ๑๖.๓๖ ตามล�ำดับ เนื่องจากพื้นที่บึงมีบริเวณกว้าง ท�ำให้เกิดความล่าช้าในการด�ำเนินงานส�ำรวจ และ
ผลการส�ำรวจยังส�ำรวจไม่ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามหลักการท�ำแผนที่ ประกอบกับสภาพพืน้ ทีเ่ ป็นป่าพงหญ้าสูง
และมีน�้ำท่วมขังท�ำให้ยากแก่การเข้าไปส�ำรวจ ในเรือ่ งนี้ขอให้กรมเจ้าท่าเร่งรัดการด�ำเนินงานส�ำรวจให้แล้วเสร็จและ
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้สามารถเข้าด�ำเนินงานตามแผนงานเพื่อการพัฒนาฟื้นฟูได้ต่อไป

กรมเจ้าท่า รายงานดังนี้

๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำบึงสีไฟ ระยะที่ ๑ (ช่วงที่ ๓ และ ๔) ด�ำเนินการโดย ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด
สามเพชร ด�ำเนินการดังนี้
๑.๑ ส�ำรวจรายละเอียดและจัดท�ำแผนที่ก่อนการขุดลอกแล้วเสร็จทั้งโครงการ โดย
๑) คณะกรรมการตรวจการจ้าง เห็นชอบแผนทีก่ อ่ นการขุดลอกปริมาณดิน ๑ ใน ๕ ของปริมาณวัสดุ
ขุดลอกทัง้ หมด เมือ่ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีปริมาณวัสดุเท่ากับ ๘๔๘,๙๗๖.๐๘ ลูกบาศก์เมตร
(จากปริมาณวัสดุขุดลอกทั้งสัญญา ๔,๐๒๔,๕๙๖.๕๐ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๙
ของปริมาณงานทั้งหมด)
ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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๒) ส�ำหรับแผนทีผ่ ลส�ำรวจก่อนการขุดลอกส่วนทีเ่ หลือภายหลังผูค้ วบคุมงานตรวจสอบพบว่าแบบรูปแผนที่
และรูปตัดขวางไม่สอดคล้องกัน จึงแจ้งให้ผู้รับจ้างตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแผนที่ทั้งโครงการ
ปัจจุบนั ด�ำเนินการแล้วเสร็จ อยูร่ ะหว่างคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
และน�ำเสนอกรมเจ้าท่าจัดท�ำบันทึกข้อตกลงการเปลี่ยนแปลงแผนที่ก่อนการขุดลอกต่อไป
๑.๒ ปัจจุบันผู้รับจ้างด�ำเนินการขุดลอกพร้อมท�ำคันดินกั้นน�้ำและสูบน�้ำออกเป็นช่วง ๆ และขนย้ายวัสดุ
ขุดลอกไปยังจุดพักกองเพื่อรอการส่งมอบงานและกรมเจ้าท่าด�ำเนินการจ�ำหน่ายตามระเบียบต่อไป
โดยมีผลการด�ำเนินงาน ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๒ ล่าช้ากว่าแผนงาน
ร้อยละ ๘.๘๕ ทั้งนี้ ผลงานเป็นการประมาณการจากประสิทธิภาพการขนย้ายวัสดุขุดลอก (รถบรรทุก
เทท้าย) ไปกองจุดพักกอง ผลงานขุดลอกจริงจะต้องท�ำการส�ำรวจรายละเอียดและจัดท�ำแผนที่
แสดงปริมาณวัสดุเปรียบเทียบก่อนและหลังการขุดลอกเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเพือ่ ขออนุมตั ิ
สะสมเป็นผลงานหรือส่งมอบงานเท่านั้น
๑.๓ ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างด�ำเนินการส�ำรวจรายละเอียดจัดท�ำแผนที่พร้อมปริมาณวัสดุที่ขุดลอกได้เพื่อเสนอ
ขออนุมัติสะสมผลงาน
๑.๔ ปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินงาน และแนวทางแก้ไข
๑) มีปริมาณน�้ำในบึงสีไฟเป็นจ�ำนวนมากประกอบกับเข้าสู่ฤดูฝน การสูบน�้ำออกจึงใช้เวลานาน
ผู้รับจ้างได้เพิ่มจ�ำนวนเครื่องสูบน�้ำเพื่อเร่งประสิทธิภาพการระบายน�้ำออกจากบริเวณที่จะท�ำ
การขุดลอก ท�ำให้เริ่มงานขุดลอกในแต่ละช่วงที่ท�ำคันกั้นน�้ำได้เร็วขึ้น
๒) แผนที่และรูปตัดขวางแนบท้ายสัญญาตามผลการจ้างศึกษาและออกแบบโดยกรมทรัพยากรน�้ำ
ไม่สอดคล้องกัน การเบิกจ่ายจะต้องด�ำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แล้วเสร็จก่อนจึงส่งผลกระทบ
ต่อผลการเบิกจ่าย อย่างไรก็ดี คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน คอยติดตาม เร่งรัด
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
๓) ผู้รับจ้างจะหาเครื่องจักรอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อเร่งประสิทธิภาพงานให้เป็นไป
ตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงจัดหาชุดส�ำรวจเพิ่มเพื่อเร่งประสิทธิภาพงานส�ำรวจให้สามารถ
ส่งมอบงานได้เร็วขึ้น
๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำบึงสีไฟ ระยะที่ ๒ (ช่วงที่ ๒) ด�ำเนินการโดย ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด รุ่งสวรรค์
ก่อสร้าง ด�ำเนินการดังนี้
๒.๑ ส�ำรวจรายละเอียดและจัดท�ำแผนที่ก่อนการขุดลอก โดย
๑) คณะกรรมการตรวจการจ้าง เห็นชอบแผนที่ก่อนการขุดลอกปริมาณดิน ๑ ใน ๕ ของปริมาณ
วัสดุขุดลอกทั้งหมดเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีปริมาณวัสดุเท่ากับ ๑,๒๗๑,๓๐๙.๘๔
ลูกบาศก์เมตร (จากปริมาณวัสดุขุดลอกทั้งสัญญา ๓,๙๑๒,๑๖๒.๖๕ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ
๓๒.๔๙ ของปริมาณงานทั้งหมด)
๒) ส� ำ หรั บ แผนที่ ผ ลส� ำ รวจก่ อ นการขุ ด ลอกส่ ว นที่ เ หลื อ ภายหลั ง ผู ้ ค วบคุ ม งานตรวจสอบพบว่ า
รูปแบบแผนทีแ่ ละรูปตัดขวางไม่สอดคล้องกัน จึงแจ้งให้ผรู้ บั จ้างตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแผนที่
ทั้งโครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�ำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และน� ำเสนอกรมเจ้าท่า
จัดท�ำบันทึกข้อตกลงการเปลี่ยนแปลงแผนที่ก่อนการขุดลอกต่อไป
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๒.๒ ผู้รับจ้างด�ำเนินการขุดลอกเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เนื่องจากน�ำเครื่องจักรเข้าพื้นที่ล่าช้า
การท�ำคันกั้นน�้ำและสูบน�้ำออกเป็นช่วง ๆ เป็นไปอย่างล่าช้าการเริ่มขุดลอกจึงล่าช้าตามไปด้วย โดยมี
ผลการด�ำเนินงาน ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๓๗.๒๗ (แผนงานร้อยละ
๓๗.๒๗ ยังไม่มีผลงานการขุดลอก)
๒.๓ ปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินงาน และแนวทางแก้ไข
๑) ผู้รับจ้างไม่ด�ำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ การด�ำเนินงานในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มสัญญาเป็นไป
อย่างล่าช้า ไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาตามค�ำแนะน�ำของผู้ควบคุมงานของ กรมเจ้าท่า
ไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งการของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง อีกทั้งไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดแนบท้ายสัญญาให้ครบถ้วน มีการเปลีย่ นแปลงวิศวกรโครงการถึง ๓ คน ตัง้ แต่เริม่ โครงการ
ท�ำให้ผลงานในภาพรวมทั้งโครงการเป็นไปอย่างล่าช้า อย่างไรก็ดี ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างมีหนังสือติดตาม เร่งรัดการด�ำเนินงาน ประชุมติดตามงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
รวมถึงแจ้งให้ผู้รับจ้างเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานในทุกขั้นตอนให้เพียงพอกับปริมาณงานและ
ระยะเวลาที่เหลือ เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามแผนงานโดยเร็ว
๒) มีปริมาณน�้ำในบึงสีไฟเป็นจ�ำนวนมาก ประกอบกับเข้าสู่ฤดูฝนการสูบน�้ำออกจึงใช้เวลานานแต่
ผู้รับจ้างไม่ได้เพิ่มจ�ำนวนเครื่องสูบน�้ำเพื่อเร่งประสิทธิภาพการระบายน�้ำออกจากบริเวณที่จะท�ำ
การขุดลอกตามค�ำสั่งผู้ควบคุม ท�ำให้งานล่าช้าต่อเนื่อง
๓) แผนที่และรูปตัดขวางแนบท้ายสัญญาตามผลการจ้างศึกษาและออกแบบโดยกรมทรัพยากรน�้ำ
ไม่สอดคล้องกัน การเบิกจ่ายจะต้องด�ำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แล้วเสร็จก่อนจึงส่งผลกระทบ
ต่อผลการเบิกจ่าย อย่างไรก็ดี คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน คอยติดตาม เร่งรัด
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
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งานอ�ำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และการให้บริการประชาชน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งทางอากาศ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและการคมนาคมขนส่งทางอากาศเป็นสิง่ ทีก่ ระทรวงคมนาคมให้ความส�ำคัญและ
พัฒนาตลอดมาทั้งด้านการพัฒนาท่าอากาศยาน อาคารที่พักผู้โดยสาร การเพิ่มเที่ยวบิน การเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์
การขนส่งสินค้าทางอากาศ และการท่องเที่ยว ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่
เขตตรวจราชการต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๓.๑ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๒ มีดังนี้
- การพัฒนาท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
ในปั จ จุ บั น ท่ า อากาศยานร้ อ ยเอ็ ด มี ค วามสามารถในการรองรั บ ปริ ม าณผู ้ โ ดยสารในชั่ ว โมงเร่ ง ด่ ว น
(Peak Hour) ประมาณ ๓๐๐ คนต่อชั่วโมง ซึ่งพบว่าปริมาณผู้โดยสารในปี ๒๕๖๐ ณ ช่วงชั่วโมงเร่งด่วนมีปริมาณสูงถึง
๖๐๐ คนต่อชัว่ โมง ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดจึงได้มกี ารจัดท�ำค�ำของบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ในการปรับปรุงต่อเติมอาคารทีพ่ กั
ผู้โดยสารหลังเดิม ซึ่งจะส่งผลให้สามารถรองรับผู้โดยสารจากเดิม ๓๐๐ คนต่อชั่วโมง เพิ่มขึ้นเป็น ๖๐๐ คนต่อชั่วโมง
(จาก ๗๕๐,๐๐๐ คนต่อปี เป็น ๑,๕๐๐,๐๐๐ คนต่อปี) งบประมาณโครงการก่อสร้างประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท รวมถึง
โครงการแก้ไขปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยและสิง่ อ�ำนวยความสะดวก (ระบบ EDS X-ray Inline ระบบจัดการ
พื้นที่การบินและป้องกันการบุกรุก และการก่อสร้างรั้วปิดเขตการบิน) งบประมาณ ๑๖๗.๑๕๐ ล้านบาท จึงเห็นควรให้
กรมท่าอากาศยานส่วนกลางพิจารณาเรือ่ งการจัดสรรงบประมาณส�ำหรับการก่อสร้างปรับปรุงอาคารทีพ่ กั ผูโ้ ดยสาร
และโครงการแก้ไขข้อบกพร่องด้านการรักษาความปลอดภัย เพือ่ รองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของท่าอากาศยาน
ร้อยเอ็ด และสอดรับกับแผนด�ำเนินการเปิดสถาบันฝึกอบรมด้านการบินของสถาบันการบินพลเรือนที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตด้วย

กรมท่าอากาศยาน รายงานว่า งบประมาณปี ๒๕๖๒ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดจะได้รบั จัดสรร รวมทัง้ สิน้ ๑๘๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต�่ำ หม้อแปลงไฟฟ้า UNISUB อาคาร AFL ท่าอากาศยาน ๑ แห่ง
วงเงิน ๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๒) จัดหาพร้อมติดตัง้ ระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพืน้ ทีก่ ารบิน และเครือข่ายดาวเทียม ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
๑ แห่ง วงเงิน ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓) จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พร้อมสายพานล�ำเลียงสัมภาระ ห้องควบคุม
และอุปกรณ์ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ๑ แห่ง วงเงิน ๘๕,๔๘๐,๐๐๐ บาท
๔) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต�ำ่ หม้อแปลงไฟฟ้า UNISUB อาคารทีพ่ กั ผูโ้ ดยสาร ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
๑ แห่ง วงเงิน ๑๓,๖๗๐,๐๐๐ บาท
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๕) รถกวาดดูด ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ๑ คัน วงเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖) รถกู้ภัยอากาศยานพร้อมอุปกรณ์ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ๑ แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น ๒๐,๑๐๐,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๒ วงเงิน ๔,๐๒๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๓ วงเงิน ๑๖,๐๘๐,๐๐๐ บาท
๗) รถดับเพลิงอากาศยาน ท่าอากาศยาน ๑ แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น ๒๗,๐๕๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๑ วงเงิน
๕,๔๒๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๒ วงเงิน ๒๑,๖๓๐,๐๐๐ บาท

๓.๒ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๔ มีดังนี้
๑. การเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก (Moto
GP ๒๐๑๘) ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ตามที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก (Moto GP)
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งแต่ ปี ๒๕๖๑ - ปี ๒๕๖๓ ซึ่งจะจัดขึ้น ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์
และเพื่อรองรับการเดินทางเข้ามาของชาวต่างชาติทั้งที่เป็นนักแข่งขันและผู้ที่เดินทางเข้ามาชมซึ่งคาดว่าจะมีเป็น
จ�ำนวนมากนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ได้รับการยกระดับเป็น
สนามบินศุลกากร ซึง่ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างกระทรวงการคลังด�ำเนินการออกกฎกระทรวง ในส่วนนี้ ขอให้ทา่ อากาศยานบุรรี มั ย์
พิจารณาเตรียมความพร้อมในส่วนของท่าอากาศยาน เพื่อรองรับการเข้ามาของคนและอุปกรณ์ส�ำหรับการแข่งขัน
ดังกล่าว โดยให้ประสานงานกับจังหวัดและผู้จัดงานอย่างใกล้ชิดด้วย และแจ้งกรมท่าอากาศยานในการขอ
ด�ำเนินการตั้งจุดปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ด่านศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านควบคุมโรค
ด่านตรวจพืช และด่านกักกันสัตว์ เป็นต้น และเนื่องจากการแข่งขันดังกล่าวเป็นงานใหญ่ระดับโลกซึ่งจะส่งผล
ต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย จึงขอให้กรมท่าอากาศยานด�ำเนินการตรวจสอบความพร้อมของ
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ก่อนถึงก�ำหนดการจัดงาน เพื่อให้การรองรับผู้เดินทางมายังท่าอากาศยานบุรีรัมย์ในช่วง
การแข่งขันเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย สามารถอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นอย่างดี

กรมท่าอากาศยาน รายงานว่า ท่าอากาศยานบุรรี มั ย์ได้ประสานงานเตรียมความพร้อมส�ำหรับการแข่งขันจักรยานยนต์
ทางเรียบชิงแชมป์โลก (Moto GP ๒๐๑๘) กับจังหวัดและผู้จัดงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งประสานงาน
กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ด่านศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านควบคุมโรค ด่านตรวจพืช และด่านกักกันสัตว์
และจะแจ้งผลการด�ำเนินการให้ส่วนกลางทราบต่อไป อย่างไรก็ดี ขณะนี้ท่าอากาศยานบุรีรัมย์มีความพร้อม
ให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ จ ะเข้ า มาร่ ว มงานการแข่ ง ขั น ดั ง กล่ า ว โดยได้ ฝ ึ ก ซ้ อ มเจ้ า หน้ า ที่ ใ นการดู แ ลรั ก ษา
ความปลอดภัยและรับมือกับแผนฉุกเฉินในพื้นที่ท่าอากาศยานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒. การเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการของสายการบินพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยาน
นครราชสีมา
ตามที่ท่าอากาศยานนครราชสีมาจะเปิดให้บริการสายการบินพาณิชย์ โดยบริษัท นิวเจน แอร์เวย์ส จ�ำกัด
เส้นทางบิน นครราชสีมา - เชียงใหม่ และเส้นทางบิน นครราชสีมา - ภูเก็ต ท�ำการบินวันละ ๑ เทีย่ วบิน โดยเริม่ ท�ำการบิน
ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ และในช่วงต้นปี - กลางปี ๒๕๖๑ จะพิจารณาการเปิดเส้นทางการบินเพิ่มในเส้นทาง
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นครราชสีมา - หาดใหญ่ และดอนเมือง - นครราชสีมา อย่างไรก็ตาม ด้วยโรงเรียนการบิน Bangkok Aviation Center
(BAC) ได้ใช้ทา่ อากาศยานนครราชสีมาเป็นสนามบินในการฝึกการบิน ซึง่ อาจจะท�ำให้มผี ลกระทบกับสายการบินพาณิชย์
ที่จะเปิดให้บริการอยู่บ้าง ในเรื่องนี้ เห็นว่าการเปิดให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ดังกล่าว เป็นการด�ำเนินการที่ควรได้รับ
การส่งเสริมและสนับสนุน แต่อย่างไรก็ตาม กรมท่าอากาศยานควรมีการวางแผนการบริหารจัดการท่าอากาศยาน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบริเวณพืน้ ทีล่ านจอด รวมถึงขอให้ บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด บริหาร
จัดการห้วงอากาศบริเวณท่าอากาศยานนครราชสีมาให้เหมาะสมเพือ่ มิให้เกิดปัญหาและมีผลกระทบต่อกันระหว่าง
การด�ำเนินกิจกรรมการฝึกบินและการให้บริการสายการบินพาณิชย์

กรมท่าอากาศยาน รายงานว่า ท่าอากาศยานนครราชสีมาได้เตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการของสายการบินพาณิชย์

ทีไ่ ด้เริม่ เปิดท�ำการบิน ตัง้ แต่วนั ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามเส้นทาง นครราชสีมา - เชียงใหม่ และกลับ สัปดาห์ละ
๗ เที่ยว และนครราชสีมา - ภูเก็ต และกลับ สัปดาห์ละ ๗ เที่ยว โดยได้วางแผนบริหารจัดการท่าอากาศยานและ
การฝึกซ้อมเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย เพือ่ รองรับเหตุกรณีฉกุ เฉินในพืน้ ทีท่ า่ อากาศยานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และได้ประชุมหารือกับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ในการบริหารจัดการห้วงอากาศบริเวณ
ท่าอากาศยานนครราชสีมาเพื่อให้บริการแก่สายการบินพาณิชย์ที่ได้ท�ำการบินต่อไป

บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด รายงานว่า ปัจจุบนั ได้ให้บริการการจราจรทางอากาศ ณ ท่าอากาศยาน

นครราชสีมา เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในกิจกรรมดังกล่าว โดยแบ่งการให้บริการเป็น ๒ ช่วง ได้แก่
๑) Aerodrome Control Service ให้ บ ริ ก ารในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบครอบคลุ ม รั ศ มี ๕ - ๑๐ ไมล์ ท ะเล
โดยรอบท่าอากาศยาน ที่ความสูงตั้งแต่พื้นดินถึง ๒,๐๐๐ ฟุตโดยเฉลี่ย และท�ำหน้าที่ในการควบคุมจราจร
ทางอากาศให้กับอากาศยานบนทางวิ่ง ทางขับ ลานจอด ในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณโดยรอบท่าอากาศยาน
๒) Approach Control Service ให้บริการจาก Ubon Ratchathani Sector ส่วนกลางทุ่งมหาเมฆ
มีพื้นที่รับผิดชอบที่ความสูงตั้งแต่ ๒,๐๐๐ - ๑๑,๐๐๐ ฟุต โดยเฉลี่ยโดยรอบท่าอากาศยานส�ำหรับ
การขึ้น - ลงของท่าอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การฝึกบิน ซึ่งได้เน้นย�้ำ
ให้พนักงานควบคุมจราจรทางอากาศเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ท่าอากาศยานนครราชสีมา
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด มีความพร้อมสนับสนุนการให้บริการการเดินอากาศครบถ้วน
ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และตามมาตรฐานเงื่อนไขของส�ำนักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก�ำหนด

๓.๓ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๖ มีดังนี้
๑. แผนพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายปัจจุบันมีจ�ำนวนเที่ยวบินภายในประเทศทั้งหมด ๔๔ เที่ยวบิน/วัน
มีจ�ำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งหมด ๓๐ เที่ยวบิน/สัปดาห์ และมีสถิติผู้โดยสาร ๒.๒ ล้านคน/ปี ดังนั้น เพื่อรองรับ
การขยายตัวของอัตราผู้โดยสารท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย มีโครงการแผนพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๗๓ แบ่งเป็น ๓ ระยะ ดังนี้
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- แผนพัฒนาระยะที่ ๑ (ระยะสั้น) ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ งบประมาณ ๕,๓๕๕,๐๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อรองรับ
ปริมาณจราจรทางอากาศได้ถงึ ปี ๒๕๖๘ โดยพัฒนาทางวิง่ และทางขับให้รองรับเทีย่ วบินได้ ๑๖ เทีย่ วบิน/ชัว่ โมง ก่อสร้าง
ลานจอดอากาศยานด้านทิศใต้จ�ำนวน ๓ หลุมจอด เป็น ๑๐ หลุมจอด และขยายและปรับปรุงอาคารผู้โดยสารให้รองรับ
ผู้โดยสาร ๓ ล้านคน/ปี
- แผนพัฒนาระยะที่ ๒ (ระยะกลาง) ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ งบประมาณ ๖๘๔,๓๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อรองรับ
ปริมาณจราจรทางอากาศได้ถงึ ปี ๒๕๗๓ โดยพัฒนาทางวิง่ และทางขับให้รองรับเทีย่ วบินได้ ๑๖ เทีย่ วบิน/ชัว่ โมง ก่อสร้าง
ลานจอดอากาศยานด้านทิศใต้ จ�ำนวน ๒ หลุมจอด เป็น ๑๒ หลุมจอด และก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสาร
ด้านทิศใต้ให้รองรับผู้โดยสาร ๓.๓ ล้านคน/ปี
- แผนพัฒนาระยะที่ ๓ (ระยะยาว) ปี ๒๕๖๙ - ๒๕๗๓ งบประมาณ ๒,๒๐๘,๒๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อรองรับ
ปริมาณจราจรทางอากาศได้ถงึ ปี ๒๕๗๘ โดยพัฒนาทางวิง่ และทางขับให้รองรับเทีย่ วบินได้ ๓๐ เทีย่ วบิน/ชัว่ โมง ก่อสร้าง
ลานจอดอากาศยานด้านทิศใต้จ�ำนวน ๑ หลุมจอด เป็น ๑๓ หลุมจอด และปรับปรุงและติดตั้งสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ภายในอาคารผู้โดยสารให้รองรับผู้โดยสาร ๓.๗ ล้านคน/ปี
จากการรับฟังการบรรยายสรุปโครงการตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายดังกล่าว
เมือ่ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) ควรจัดสรรงบประมาณเพือ่ เร่งรัดการด�ำเนินการ
ตามแผนพัฒนาขยายท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวงเชียงราย เนือ่ งจากปัจจุบนั มีจำ� นวนผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ เป็นจ�ำนวนมาก
อย่างต่อเนื่อง และเพื่อพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายไว้รองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวในกรณี
ทีท่ า่ อากาศยานเชียงใหม่รองรับผูโ้ ดยสารได้เต็มขีดความสามารถแล้ว และไม่สามารถพัฒนาขยายเพิม่ ได้ เนือ่ งจาก
ติดข้อจ�ำกัดด้านพื้นที่ในเขตเมือง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) รายงานว่า ได้ด�ำเนินการรวบรวมผลการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนา

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑) ปั จ จุ บั น ท่ า อากาศยานแม่ ฟ ้ า หลวงเชี ย งรายอยู ่ ร ะหว่ า งด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นา ในระยะที่ ๑
(ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยสถานะปัจจุบนั ได้ดำ� เนินการจ้างบริษทั ทีป่ รึกษาเพือ่ ด�ำเนินการศึกษาผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมคาดว่าจะด�ำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ และเสนอรายงานดังกล่าว
ต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาต่อไป
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๒) ฝ่ายแผนพัฒนาท่าอากาศยาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด
(มหาชน) ได้ ด� ำ เนิ น การติ ด ตามปริ ม าณการจราจรทางอากาศ
รวมถึงคาดการณ์ปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้น โดยหาก
มี อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ของปริ ม าณการจราจรทางอากาศเกิ น กว่ า
ที่วิเคราะห์ในแผนแม่บทการพัฒนา ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
เชี ย งราย ในปี ๒๕๕๙ อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ฝ่ า ยแผนพั ฒ นา
ท่ า อากาศยานมี แ ผนรองรั บ โดยเริ่ ม ด� ำ เนิ น การตามแผนพั ฒ นา
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ในระยะที่ ๒ ให้เร็วขึ้นหรือ
เริ่ ม ด� ำ เนิ น การพร้ อ มกั บ แผนพั ฒ นาท่ า อากาศยานแม่ ฟ ้ า หลวง
เชียงราย ระยะที่ ๑
๓) ในกรณีการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เพื่อรองรับ
การเดินทางของนักท่องเที่ยวในกรณีที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่
รองรั บ ผู ้ โ ดยสารได้ เ ต็ ม ขี ด ความสามารถแล้ ว และไม่ ส ามารถ
พั ฒ นาขยายเพิ่ ม ได้ เนื่ อ งจากติ ด ข้ อ จ� ำ กั ด พื้ น ที่ ใ นเขตเมื อ งนั้ น
ในกรณีดงั กล่าวได้มกี ารประชุมหารือร่วมกันของ กระทรวงคมนาคม
กรมท่าอากาศยาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด และ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) เรื่องการศึกษาโครงการ
พัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวงเชียงรายเป็นศูนย์กลางการบินของ
ภาคเหนือตอนบนของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
โดยส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีความเห็นว่าจังหวัด
เชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่มีระยะการเดินทางทางถนนเกินกว่า
๓ ชั่วโมง เนื่องด้วยภูมิประเทศในการเดินทางต้องผ่านภูเขาสูง และ
ผู้โดยสารต้องมีต้นทุนการเดินทางจากจังหวัดเชียงรายไปยังจังหวัด
เชียงใหม่ ดังนัน้ ท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวงเชียงรายจึงไม่สามารถใช้
ในการรองรับ Catehment Area ของจังหวัดเชียงใหม่ได้ โดยหาก
รัฐบาลมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มภาคเหนือ ที่เส้นทาง
การเดินทางมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมต่อกันระหว่างจังหวัด ส่งผลต่อ
ปริมาณการจราจรทางอากาศ ที่สูงขึ้น บริษัท ท่าอากาศยานไทย
จ�ำกัด (มหาชน) จะต้องมีการพัฒนาระบบขนส่งทางถนนหรือ
ทางรางระหว่ า งจั ง หวั ด เพื่ อ ใช้ ส นั บ สนุ น การเดิ น ทางระหว่ า ง
ท่าอากาศยานทั้ง ๒ แห่ง ต่อไป
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๓.๔ พื้นที่จังหวัดเชียงราย มีดังนี้
- การส� ำ รวจและปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ภ ายในอาคารผู ้ โ ดยสารและบริ เ วณโดยรอบ
ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
ในโอกาสที่รัฐบาลได้ก�ำหนดจัดประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย การเตรียม
ความพร้อมรองรับการเดินทางของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และผู้เกี่ยวข้องจ� ำนวนมากผ่านท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวงเชียงรายเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส�ำคัญในล�ำดับแรก ดังนั้น ขอให้ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
ได้ท�ำการส�ำรวจและพิจารณาปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในอาคารผู้โดยสารและบริเวณโดยรอบภายในท่าอากาศยาน
ให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด รายงานว่า ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายได้ปฏิบัติตามข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนี้
๑) ได้จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ทชร.” ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ท�ำความสะอาดสวนหย่อม หน้าอาคาร
ผู้โดยสาร ตัดแต่งต้นไม้สองข้างทางเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ยานพาหนะ
ท�ำการขุดลอกรางระบายน�้ำข้างทางลดปัญหาน�้ำท่วมขัง ท�ำความสะอาดถนนทาสีเครื่องหมายจราจรและ
ขอบทาง
๒) ปลูกตกแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า เพื่อปรับภูมิทัศน์ บริเวณป้ายทางออกท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
และป้าย AOT ทางเข้าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
๓) ตกแต่งซ่อมทาสีบริเวณทางเดินขาออกระหว่างประเทศ อาคารผู้โดยสารชั้น ๒

๓.๕ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๗ มีดังนี้
๑. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารการเดินอากาศ
ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกมีขอบเขตการรับผิดชอบทั้งหอบังคับการบินพิษณุโลกและหอบังคับการบิน
เพชรบูรณ์ ซึ่งบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด มีโครงการที่ส�ำคัญ ได้แก่ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบบริหารการเดินอากาศ (Thailand Modernization CNS/ATM Systems : TMCS) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการรองรั บ ปริ ม าณการจราจรทางอากาศที่ สู ง ขึ้ น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และท� ำ ให้ ก ารบริ ก ารการเดิ น อากาศ
มีความคล่องตัว รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ทั้งนี้ ในการด�ำเนินงานหากกรมท่าอากาศยานหรือบริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จ�ำกัดมีโครงการใดที่อาจจะต้องบูรณาการร่วมกันหรืออาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ
อีกฝ่ายขอให้กรมท่าอากาศยาน และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ในพื้นที่มีการประสานงานกันอย่าง
ใกล้ชิด และวางแผนร่วมกันในการด�ำเนินงาน

กรมท่าอากาศยาน รายงานว่า กรมท่าอากาศยานยังไม่มีโครงการที่จะต้องบูรณาการร่วมกับโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานระบบบริหารการเดินอากาศ Thailand Modernization CNS/ATM Systems : TMCS
ของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด รายงานว่า ได้มีการวางแผนและบูรณาการระบบบริหารจัดการจราจร

ทางอากาศร่วมกันเพือ่ ให้สอดคล้องกับการปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีโ่ ดยมีโครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระบบบริการ
การเดินอากาศที่ด�ำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ซึ่งปัจจุบัน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
อยูร่ ะหว่างเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนระบบปัจจุบนั ไปยังระบบใหม่ ซึง่ ต้องด�ำเนินการปรับปรุง/แก้ไขสภาวะ
แวดล้อมการปฏิบัติงานบางส่วนให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงความปลอดภัยต่อการ
ให้บริการ โดยโครงการดังกล่าวได้ติดตั้งระบบ/อุปกรณ์ และทดสอบการใช้งานแล้ว ซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้งาน
ในปี ๒๕๖๒

๒. การเตรียมความพร้อมท่าอากาศยานเพชรบูรณ์เพื่อรองรับการให้บริการสายการบิน
พาณิชย์
ปัจจุบันท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ไม่มีเที่ยวบินประจ�ำเปิดท�ำการบินแต่ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ยังเปิด
ให้บริการและมีเที่ยวบินไม่ประจ�ำท�ำการบินขึ้น - ลง รวมถึงมีภารกิจในการรับเสด็จด้วยจากการตรวจราชการพบว่า
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้ใช้งานมานาน สมควรทีจ่ ะปรับปรุงทัง้ อาคารผูโ้ ดยสาร ทางวิง่ ทางขับ (กรมท่าอากาศยาน
มีโครงการเสริมผิวทางวิ่ง ในปี ๒๕๖๒ งบประมาณ ๘๐ ล้านบาท) และการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ซึ่งมีต้นไม้สูงบดบัง
การมองเห็นของเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
ผลักดันให้สายการบินท�ำการบินแบบประจ�ำมายังท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ แต่โดยที่ปริมาณการจราจรน้อยและที่ตั้ง
อยู่ใกล้ท่าอากาศยานพิษณุโลกที่มีความถี่ของเที่ยวบินสูงกว่าถึงวันละ ๗ เที่ยวบิน การที่จะชักชวนให้สายการบิน
เปิดท�ำการบินมาลงมีความเป็นไปได้น้อย ซึ่งขณะนี้ สายการบินนกแอร์มีแผนที่จะเข้าไปส�ำรวจความเป็นไปได้ใน
การท�ำการบิน จึงขอให้กรมท่าอากาศยานประสานจังหวัดเพชรบูรณ์ในการหามาตรการสนับสนุนสายการบินเพือ่ ให้
สามารถด�ำเนินบริการต่อไปได้หากตัดสินใจท�ำการบิน เช่น การรับประกันจ�ำนวนทีน่ งั่ การจัดหารถโดยสารเชือ่ มต่อ
ไปยังจุดต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์
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กรมท่าอากาศยาน รายงานว่า กรณีการเตรียมความพร้อมท่าอากาศยานเพชรบูรณ์เพื่อรองรับการให้บริการ

สายการบินพาณิชย์ กรมท่าอากาศยานได้มีแผนพัฒนาท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ปี ๒๕๖๒ ดังนี้
- โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ
๑๐ ล้านบาท
- โครงการก่อสร้างรั้วปิดเขตการบิน และเพิ่มลวดหนามของรั้วรอบบริเวณท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ในปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ ๒๐ ล้านบาท
- โครงการซ่อมบ�ำรุงผิวทางวิ่งทางขับ (ตามวาระ) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ ๘๐ ล้านบาท
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งานอ�ำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และการให้บริการประชาชน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางราง

การคมนาคมขนส่งทางรางเป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมให้ความส�ำคัญโดยมุ่งอ�ำนวยความสะดวกความปลอดภัย
พัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมกับประตูการค้าเมืองหลักในภูมิภาคเพื่อกระจายสินค้าเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและ
การท่องเที่ยว ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการต่าง ๆ โดยมี
รายละเอียดดังนี้

๔.๑ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๒ มีดังนี้
๑. โครงการรถไฟทางคู่ ช่วง ชุมทางจิระ - ขอนแก่น
จากการตรวจติดตามการด�ำเนินการของโครงการรถไฟทางคู่ ช่วง ชุมทางจิระ - ขอนแก่น พบว่าปัจจุบัน
มีแผนงานสะสมร้อยละ ๗๐.๕๖ ผลงานสะสมร้อยละ ๖๘.๑๗ ซึ่งล่าช้ากว่าแผนเล็กน้อยประมาณร้อยละ ๒.๓๙
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑) ซึง่ จากการรายงานโดยบริษทั ทีป่ รึกษาทีก่ ำ� กับดูแลงานก่อสร้างได้ดำ� เนินการเร่งรัด
การก่อสร้างไปยังผูร้ บั เหมามีการประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ในทุกสัปดาห์ และหารือถึงปัญหาความล่าช้า
ที่เกิดขึ้น รวมถึงวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การด�ำเนินการโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นไปตาม
แผนงานทีก่ ำ� หนดไว้ อย่างไรก็ตาม ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยก�ำกับดูแลและก�ำชับให้บริษทั ทีป่ รึกษาและบริษทั
ผู้รับจ้างก่อสร้างเร่งรัดงานก่อสร้างให้ผลงานเป็นไปตามแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ก�ำหนดด้วย

การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานว่า กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาเอ็ม พี เอ งานบริการที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น ได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างจัดท�ำแผนงานเร่งรัดและเพิ่ม
เครื่องจักรเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามกรอบเวลา ซึ่งผู้รับจ้างได้เสนอแผนงานให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาพิจารณาแล้ว
แต่ที่ปรึกษามีความเห็นให้ผู้รับจ้างปรับปรุงรายละเอียดแผนงานบางรายการเพื่อให้สามารถติดตามได้อย่าง
ใกล้ชิดต่อไป
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๒. การก่อสร้างทางลอดทางรถไฟ (Box Underpass)
การก่อสร้างทางลอดทางรถไฟ (Box Underpass) จะใช้ในกรณีที่ทางรถไฟตัดผ่านถนนที่มีปริมาณ
การจราจรไม่สงู มากนัก เช่น ถนนในชุมชนหรือพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมเพือ่ เชือ่ มต่อการเดินทางในท้องถิน่ ซึง่ ในโครงการรถไฟ
ทางคู่ ช่วง ชุมทางจิระ - ขอนแก่น มีจ�ำนวนทั้งหมด ๘๐ แห่ง ด้วยลักษณะทางกายภาพของทางลอดที่มีพื้นต�่ำกว่าถนน
อาจท�ำให้เกิดปัญหาน�้ำท่วมขังเมื่อเกิดฝนตกหนักสร้างความเดือดร้อนต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ได้ จึงขอให้
การรถไฟแห่งประเทศไทยหามาตรการหรือแนวทางป้องกันปัญหาน�้ำไหล เข้ามาในบริเวณทางลอดโดยเฉพาะ
ในช่วงที่มีฝนตกหนัก เช่น สร้างคันคอนกรีตเพื่อป้องกันน�้ำไหลและดินที่อาจสไลด์ลงมาในทางลอด และศึกษาหา
วิธีการในการระบายน�้ำบริเวณทางลอด เช่น ติดตั้งปั๊มน�้ำเพื่อให้สามารถระบายน�้ำได้อย่างรวดเร็ว

การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานว่า กลุม่ บริษทั ทีป่ รึกษาและผูร้ บั จ้างได้หารือจนได้ขอ้ สรุปถึงแนวทางการป้องกัน

ปัญหาน�้ำไหลเข้าบริเวณทางลอดและวิธีแก้ไขปัญหาดินที่อาจจะสไลด์ลงมาในทางลอดแล้ว อยู่ระหว่างส�ำรวจ
สภาพพื้นที่ของทางลอด (Box Underpass) แต่ละแห่ง เพื่อจัดท�ำแบบรายละเอียดและขออนุมัติสั่งงานเพิ่มเติม
ต่อไป ส่วนการระบายน�ำ้ ภายในทางลอดนัน้ จะมีการติดตัง้ ปัม๊ น�ำ้ เพือ่ สูบน�ำ้ ภายในทางลอดเพือ่ ให้สามารถระบายน�ำ้
ได้อย่างรวดเร็วไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรของประชาชน
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๔.๒ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๓ มีดังนี้
- การติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
คณะตรวจราชการได้รับฟังบรรยายสรุปและลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดศรีสะเกษ ได้แก่ ๑) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดรถไฟ บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ สาย ศรีสะเกษ ห้วยขะยุง จังหวัดศรีสะเกษ ๒) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดรถไฟ ทางหลวงหมายเลข ๒๙๔ ตอน ทางเลีย่ งเมือง
ศรีสะเกษ และ ๓) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนน ศก.๔๐๐๓ แยก ทางหลวงหมายเลข
๒๐๗๖ - บ้านห้วยทับทัน อ�ำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานว่า

๑) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดรถไฟ บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ สาย ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง
จังหวัดศรีสะเกษ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ตรวจสอบแบบก่อสร้างแล้ว ไม่มผี ลกระทบต่อ โครงการก่อสร้าง
ทางคู่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างกรมทางหลวงมีหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
๒) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดรถไฟ ทางหลวงหมายเลข ๒๙๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ ปัจจุบัน
ได้อนุญาตให้กรมทางหลวงใช้พื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยจัดท�ำบันทึกข้อตกลงไว้ร่วมกัน
๓) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนน ศก.๔๐๐๓ แยก ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๖
- บ้านห้วยทับทัน อ�ำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบันอยู่ระหว่างกรมทางหลวงมีหนังสือขออนุญาต
ใช้พื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

๔.๓ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๖ มีดังนี้
- การอ�ำนวยความปลอดภัยบริเวณจุดตัดรถไฟในพื้นที่ภาคเหนือ
ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยมีโครงการร่วมสร้างมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนและได้ด�ำเนินการ
ติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณไฟกะพริบที่ทางลักผ่าน การปรับปรุงป้ายสัญญาณ ป้ายเตือนระวังรถไฟ หลักเตือนขาวแดง
และจากการตรวจราชการได้รับรายงานว่าในพื้นที่รับผิดชอบของกองบ�ำรุงทางเขตล�ำปาง มีจุดตัดที่ยังไม่มีเครื่องกั้น
จ�ำนวน ๑,๐๐๐ กว่าจุด จึงขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดท�ำแผนงานและจัดสรรงบประมาณมาด�ำเนินการ
ติดตั้งเครื่องกั้นให้ครบทุกจุดตามความเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้ทางข้ามบริเวณจุดตัด
รถไฟในพื้นที่ภาคเหนือ

การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานว่า ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๖ (จังหวัดแพร่

จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย) ตรวจพบจุดตัดทางรถไฟที่ยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องกั้นถนนและเป็นจุดเสี่ยง
ที่จะเกิดอุบัติเหตุ จ�ำนวน ๒๓ จุด ดังนี้
๑) ทางผ่านที่เป็นป้ายจราจร ซึ่งอยู่ในแผนสร้างเครื่องกั้นถนนชนิดคานท�ำงานอัตโนมัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
จ�ำนวน ๓ จุด
๒) ทางผ่านเสมอระดับที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (ทางลักผ่าน) จ�ำนวน ๒๐ จุด ซึ่งต้อง
ด�ำเนินการตามขั้นตอนโดยเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ
กับถนนระดับจังหวัด และคณะกรรมการร่วมพิจารณาการขออนุญาตและการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตและการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนตามล�ำดับต่อไป
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๔.๔ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๘ มีดังนี้
- โครงการรถไฟทางคู่ช่วง ลพบุรี - ปากน�้ำโพ
โครงการรถไฟทางคูช่ ว่ ง ลพบุรี - ปากน�ำ้ โพ โครงการมีระยะทาง ๑๔๘ กิโลเมตร โดยช่วงที่ ๑ เป็นโครงสร้าง
ทางยกระดับเลี่ยงเมืองลพบุรีจนถึงก่อนสถานีโคกกระเทียม ระยะทาง ๓๒ กิโลเมตร และช่วงที่ ๒ เป็นเส้นทาง
ที่ขนานไปกับเส้นทางเดิมตั้งแต่สถานีท่าแค - สถานีปากน�้ำโพ ระยะทาง ๑๑๖ กิโลเมตร และจะมีการก่อสร้างทางผ่าน
ต่างระดับให้แก่ผู้เดินทางในแนวเส้นทางเดิม โดยในช่วงสถานีนครสวรรค์ก่อนด�ำเนินโครงการมีจุดตัดทางรถไฟกับ
กรมทางหลวงจ�ำนวนมาก อาจท�ำให้เกิดปัญหากับประชาชนในพื้นที่ในการเข้าด�ำเนินงาน ในเรื่องนี้ ขอให้มีการท�ำ
ความเข้าใจกับประชาชนในการเข้าพืน้ ทีด่ ำ� เนินงาน เนือ่ งจากเมือ่ สามารถด�ำเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผนจะสามารถ
ยกเลิกจุดตัดทางรถไฟที่เสมอระดับซึ่งจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวได้ในอนาคต

การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานว่า ได้ให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ปัจจุบันโครงการก่อสร้างรถไฟ
ทางคูช่ ว่ ง ลพบุรี - ปากน�ำ้ โพ อยูร่ ะหว่างทีป่ รึกษาเข้าไปประชาสัมพันธ์โครงการต่อหน่วยงานราชการ ผูน้ ำ� ชุมชน
และประชาชน

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

121

การบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคมมีภารกิจงานหลากหลายด้านทั้งด้านการคมนาคมขนส่งทางบก ทางน�้ำ ทางอากาศ และ
ทางราง เพื่อให้การด�ำเนินโครงการต่าง ๆ ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมจึงได้
เดินทางไปตรวจราชการเพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการด�ำเนินงานให้เกิดการบูรณาการการท�ำงานร่วมกัน
ของหน่วยงานในสังกัด ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศเป็นการลดขั้นตอนการท�ำงานท�ำให้
ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการรับบริการ ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะยาว นอกจากนี้ หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงคมนาคมยังได้มีการบูรณาการในการท�ำงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต�ำรวจ ทหาร
ในพื้นที่จึงท�ำให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑, ๒ และ ๑๘ มีดังนี้
๑. การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาด้านการจราจร
ปัญหาการจราจรหนาแน่นและติดขัดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี ถือเป็นปัญหาส�ำคัญที่
กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทต้องเร่งด�ำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เนือ่ งจากการจราจรในพืน้ ทีป่ ริมณฑล
มีปริมาณค่อนข้างสูงในเกือบทุกเส้นทาง เช่น ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนราชพฤกษ์ ถนนรังสิต - นครนายก เป็นต้น จึงขอ
ให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทด�ำเนินการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาด้านการจราจรร่วมกัน โดยประสาน
การท�ำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จังหวัด
ต�ำรวจ ฯลฯ ร่วมกันวางแผนบริหารจัดการจราจรเพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนของผูท้ ใี่ ช้รถใช้ถนนให้เกิดความสะดวก
และปลอดภัยมากที่สุด

กรมทางหลวง รายงานว่า แขวงทางหลวงนนทบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละพื้นที่เพื่อให้ความร่วมมือร่วมกันวางแผนและบริหารจัดการจราจร เพื่อแก้ปัญหาการติดขัดของสภาพ
การจราจรแล้ว
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กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้ด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยแขวงทางหลวงชนบทในเขตปริมณฑลได้ให้

การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการจราจรตามมติคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกของแต่ละจังหวัด
ตลอดมา และกรมทางหลวงชนบทได้มอบหมายให้ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี) พิจารณา
ด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๒. การส�ำรวจจุดลักลอบขับขี่รถย้อนศรในสายทางที่รับผิดชอบ
กรณี ร ถขั บ ย้ อ นศรบนสายทางของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเป็ น สาเหตุ ห นึ่ ง ที่ ท� ำ ให้
เกิดอุบตั เิ หตุขนึ้ บ่อยครัง้ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ต่อผูใ้ ช้เส้นทางโดยเฉพาะในกรณีการขับรถย้อนศร
ของรถยนต์ส่วนบุคคล จึงขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทส�ำรวจจุดที่พบปัญหาการลักลอบขับขี่ย้อนศรใน
สายทางที่ รั บ ผิ ด ชอบ และประสานบู ร ณาการร่ ว มกั บ ต� ำ รวจในการตรวจจั บ รถที่ ขั บ ขี่ ย ้ อ นศรอย่ า งเข้ ม งวด
เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในสายทางของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ก�ำชับหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันบูรณาการจัดการจราจรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจสอบ กวดขัน และแก้ปัญหาการขับขี่ย้อนศร เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุแล้ว

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้สำ� นักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี) ส�ำนักงานทางหลวงชนบท
ที่ ๒ (สระบุรี) และส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๘ (นครสวรรค์) พิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๓. การจัดท�ำฐานข้อมูลรายงานสถิติอุบัติภัยทางถนน
ประเด็นการติดตามข้อมูลสถิติจ�ำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลนั้น
โดยปกติกระทรวงคมนาคมจะรายงานข้อมูลสถิติ ณ จุดเกิดเหตุ แต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นพบว่าสถิติดังกล่าวไม่สอดคล้อง
กับการรายงานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขที่จะน�ำข้อมูลสถิติ ณ โรงพยาบาลมาคิดค�ำนวณจ�ำนวนผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวติ ภายหลังประสบอุบตั เิ หตุดว้ ย ดังนัน้ ขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทพิจารณาความเป็นไปได้ในการ
จัดท�ำฐานข้อมูลการรายงานสถิตอิ บุ ตั ภิ ยั ทางถนนแบบบูรณาการโดยประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ต�ำรวจ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ฯลฯ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การนับจ�ำนวนผูบ้ าดเจ็บและผูเ้ สียชีวติ เพือ่ ให้ขอ้ มูลเกิดความสอดคล้องประสานกันมีตวั ชีว้ ดั เดียวกัน สามารถอ้างอิง
และใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นย�ำ เพื่อมุ่งหาแนวทางในการด�ำเนินมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า การติดตามข้อมูลผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ปัจจุบันส�ำนักอ�ำนวยความปลอดภัย
ได้มกี ารรวบรวมข้อมูลสถิตอิ บุ ตั เิ หตุบนทางหลวงในทุกปีอยูแ่ ล้ว ซึง่ การจัดท�ำฐานข้อมูลการรายงานสถิตอิ บุ ตั ภิ ยั
ทางถนนแบบบูรณาการนัน้ หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในพืน้ ที่จะด�ำเนินการพิจารณาหาแนวทางต่อไป เพื่อให้ขอ้ มูล
เกิดความสอดคล้องถูกต้องและแม่นย�ำ

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ปัจจุบนั กรมทางหลวงชนบทได้บรู ณาการข้อมูลสถิตอิ บุ ตั เิ หตุในพืน้ ทีร่ ะดับจังหวัดในช่วง

เทศกาลกับศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมทางหลวงชนบท
ได้มอบหมายให้สำ� นักอ�ำนวยความปลอดภัยพิจารณาความเป็นไปได้ในการด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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๔. โครงการบูรณะฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
โครงการบูรณะฟืน้ ฟูโครงสร้างพืน้ ฐานทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากอุทกภัยในพืน้ ทีจ่ งั หวัดลพบุรี บนทางหลวง
หมายเลข ๒๐๕ ตอน เทศบาลล�ำนารายณ์ - ช่องส�ำราญ ระหว่าง กม.๑๐๘+๔๙๗ - กม.๑๑๑+๕๗๒ ต�ำบลล�ำสนธิ อ�ำเภอ
ล�ำสนธิ จังหวัดลพบุรี พบปัญหาอุปสรรคในกรณีที่น�้ำฝนไหลผ่านตามทางลาดเขาในเขตพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย
(เส้นทางรถไฟแก่งคอย - บัวใหญ่ กม.๒๔๘+๕๐๐) และเขตพื้นที่ป่าไม้ โดยกระแสน�้ำได้พัดพาต้นไม้ ดิน หิน ลงมา
บนถนนของทางหลวงด้านล่าง ซึ่งกรมทางหลวงจะสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาได้เฉพาะในพื้นที่เขตทางเท่านั้น ถ้ามี
ฝนตกชุกก็จะเกิดปัญหาดินถล่มลงมาได้อีก ในเรื่องนี้ เนื่องจากเส้นทางที่เกิดอุทกภัยเป็นพื้นที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน
ของทั้ง ๓ หน่วยงาน หากสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาในแนวเส้นทางที่ต่อเนื่องกันได้เบ็ดเสร็จจะท�ำให้การเดินทาง
ของประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น จึงขอให้กรมทางหลวงประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยและ
กรมป่าไม้ในการร่วมมือกันป้องกันและแก้ปัญหาบริเวณดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

กรมทางหลวง รายงานว่า แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๒ ได้ด�ำเนินการตามโครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ

ความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๖๑ บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน
เทศบาลล�ำนารายณ์ - ช่องส�ำราญ ที่ กม.๑๐๘+๔๙๗ - กม.๑๑๑+๕๗๒ วงเงิน ๔๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา
ด�ำเนินการ ๑๘๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ส่งมอบงานแล้ววันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
ในส่วนของการก่อสร้างทางระบายน�้ำเพื่อรองรับน�้ำจากท่อระบายน�้ำของทางรถไฟ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๒
ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบและก่อสร้าง เพื่อป้องกันดินหรือหินที่จะสไลด์จากเขาลงมา
บนทางหลวงและเพื่อให้ประชาชนที่สัญจรได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางต่อไป

๒.๒ พื้นที่จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี
มีดังนี้
- การจอดรถบรรทุกบริเวณริมไหล่ทาง
การจอดรถบรรทุก หรือรถบรรทุกพ่วงขนส่งสินค้าบริเวณริมไหล่ทางเป็นระยะเวลานานนั้น อาจเป็นสาเหตุ
ท�ำให้พื้นที่ตามแนวไหล่ทางในความรับผิดชอบเกิดการทรุดตัวเสียหาย และเสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนหรือชนท้ายจากรถ
ที่สัญจรในเส้นทางดังกล่าว ดังนั้น ขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทก�ำกับดูแลปัญหาเรื่องการจอดรถ
บริเวณริมไหล่ทางให้เป็นไปตามกฎจราจร พร้อมทั้งให้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท ต�ำรวจ ฯลฯ ในการตรวจจับรถบรรทุกที่มีน�้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด โดยประสาน
ความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกในการหาแนวทางลงโทษผู้ประกอบการรถบรรทุกน�้ ำหนักเกิน เพื่อเป็นการ
ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะยาวอีกทางหนึ่งด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้รว่ มบูรณาการกับกรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก และต�ำรวจ ในการตรวจจับ

รถบรรทุกทีม่ นี ำ�้ หนักเกินกว่าทีก่ ฎหมายก�ำหนดเป็นประจ�ำอยูแ่ ล้ว และจะร่วมบูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการก�ำกับดูแลปัญหาเรื่องการจอดรถบริเวณริมไหล่ทางให้เป็นไปตามกฎจราจรต่อไป และได้แจ้งให้ส�ำนักงาน
ทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุร)ี ส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ) และส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรขี นั ธ์)
รับทราบ เพื่อด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
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กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้บูรณาการการท�ำงานร่วมกับกรมทางหลวง กรมการขนส่งทางบก และต�ำรวจ
ในการตรวจจับรถบรรทุกที่มีน�้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนดเป็นประจ�ำอยู่แล้ว ส�ำหรับการก�ำกับดูแลปัญหา
เรื่องการจอดรถบริเวณริมไหล่ทางให้เป็นไปตามกฎจราจร กรมทางหลวงชนบทจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป และได้มอบหมายให้ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี) ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๔
(เพชรบุรี) และส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๘ (สุพรรณบุรี) พิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๒.๓ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๖ มีดังนี้
๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนน
ตามที่ได้รับรายงานว่า เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๑๕ นาฬิกา เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถกระบะ
บริเวณจุดตัดทางรถไฟระหว่างสถานีบา้ นส้อง - สถานีบา้ นพรุกระแซง อ�ำเภอเวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี โดยจุดเกิดเหตุ
จะเป็นจุดตัดทางรถไฟกับถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในหมู่บ้านหนองแสง เป็นจุดลักผ่าน ไม่มีเครื่องกั้น
แต่มีการติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณไฟกะพริบ อุบัติเหตุนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต ๔ ราย เห็นควรให้ กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท และการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
บริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนน โดยให้ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมด�ำเนินการ
บริหารจัดการความเสีย่ งและอ�ำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชนผูส้ ญ
ั จรผ่านจุดตัดทางรถไฟกับถนนในความรับผิดชอบ
ของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง โดยเฉพาะจุดที่เป็น
ทางลักผ่านที่ไม่ได้รับอนุญาต และไม่มีการติดตั้งเครื่องกั้น ขอให้มีมาตรการในการเฝ้าระวังและก�ำกับดูแลอย่างเข้มงวด
เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

กรมทางหลวง รายงานว่า ในส่วนพื้นที่รับผิดชอบของกรมทางหลวงไม่มีจุดลักผ่านทางรถไฟ และได้ด�ำเนินการติดตั้ง
ป้ายเตือนให้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน ท�ำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางส�ำหรับจุดตัดผ่านทางรถไฟทุกจุด

๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหารถบรรทุกน�้ำหนักเกิน
เรือ่ งการป้องกันและแก้ไขปัญหารถบรรทุกน�ำ้ หนักเกินตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมนัน้
ขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมการขนส่งทางบกในพื้นที่ร่วมกันบูรณาการด�ำเนินงานอย่าง
เข้มงวดและต่อเนื่องในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยประสานความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ต�ำรวจหรือฝ่ายปกครอง
ที่เกี่ยวข้องร่วมด�ำเนินการด้วย ในส่วนของการตรวจจับต้องมุ่งให้เกิดผลลัพธ์ในการด�ำเนินการที่เป็นรูปธรรม โดยอาจ
พิจารณาก�ำหนดให้เป็นตัวชีว้ ดั การด�ำเนินงานของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทในลักษณะทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงจ�ำนวน
การตรวจจับผู้ฝ่าฝืนบรรทุกน�้ำหนักเกิน นอกจากการตรวจจับแล้วขอให้พิจารณาหาแนวทางเรื่องก�ำหนดบทลงโทษ
ตามกฎหมายแก่ผู้ประกอบการขนส่งในกรณีที่มีการฝ่าฝืนการบรรทุกน�้ำหนักเกินให้มากยิ่งขึ้นด้วย เพื่อให้การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลในทางปฏิบัติมากขึ้น

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรร่วมกับกรมทางหลวง และ กรมทางหลวงชนบทด�ำเนินการ

จัดตั้งหน่วยชั่งน�้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่แบบบูรณาการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการควบคุมน�้ำหนักยานพาหนะให้ทั่วถึงและลดปริมาณยานพาหนะที่บรรทุกน�้ำหนักเกิน ซึ่งในปีงบประมาณ
ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ออกหน่วยตัง้ ด่านชัง่ น�ำ้ หนักร่วมกับกรมทางหลวง จ�ำนวน ๖ ครัง้ และกรมทางหลวงชนบท จ�ำนวน
๑๘ ครั้ง นอกจากนี้ ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุงบูรณาการร่วมกับแขวงทางหลวงชนบทในการตรวจจับผู้ฝ่าฝืน
บรรทุกน�้ำหนักเกินและด�ำเนินการเปรียบเทียบปรับ ตรวจความพร้อมรถ อุปกรณ์ส่วนควบของรถ อุปกรณ์
ด้านความปลอดภัย ความพร้อมของผู้ประจ�ำรถ และตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ รวมทั้งออกหน่วยเคลื่อนที่
ตรวจจับความเร็วของรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะ

กรมทางหลวง รายงานว่า ส�ำนักงานทางหลวงในพื้นที่ได้จัดส่งหน่วย Spot Check ด�ำเนินการกวดขัน จับกุมผู้ฝ่าฝืน

เป็นประจ�ำทุกเดือน โดยหมุนเวียนตรวจสอบพื้นที่ทุกแขวงทางหลวงในสังกัด ซึ่งยังคงมีผู้ฝ่าฝืนขนย้ายวัสดุ
ในเวลากลางคืนจึงไม่สามารถตรวจจับได้ เนื่องจากความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ปัจจุบันได้ด�ำเนินการจัดตั้งด่านชั่งน�้ำหนัก สถานีตรวจสอบน�้ำหนักยานพาหนะ

และสุ่มตรวจ โดยบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและภาคประชาชนเป็นประจ�ำอยู่แล้ว
และได้มอบหมายให้ส�ำนักบ�ำรุงทาง ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) และส�ำนักงานทางหลวง
ชนบทที่ ๑๔ (กระบี่) พิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนน
ตามที่ได้รับรายงานว่า เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๑๕ นาฬิกา เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถกระบะ
บริเวณจุดตัดทางรถไฟระหว่างสถานีบา้ นส้อง - สถานีบา้ นพรุกระแซง อ�ำเภอเวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี โดยจุดเกิดเหตุ
จะเป็นจุดตัดทางรถไฟกับถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในหมู่บ้านหนองแสงเป็นจุดลักผ่าน ไม่มีเครื่องกั้น
แต่มีการติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณไฟกะพริบ อุบัติเหตุนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต ๔ ราย เห็นควรให้กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท และการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมบูรณาการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
บริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนน โดยให้ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมด�ำเนินการ
บริหารจัดการความเสีย่ งและอ�ำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชนผูส้ ญ
ั จรผ่านจุดตัดทางรถไฟกับถนนในความรับผิดชอบ
ของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง โดยเฉพาะจุดที่เป็น
ทางลักผ่านที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีการติดตั้งเครื่องกั้น ขอให้มีมาตรการในการเฝ้าระวังและก�ำกับดูแลอย่างเข้มงวด
เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

กรมทางหลวง รายงานว่า ในส่วนพื้นที่รับผิดชอบของกรมทางหลวงไม่มีจุดลักผ่านทางรถไฟ และได้ด�ำเนินการติดตั้ง
ป้ายเตือนให้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน ท�ำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางส�ำหรับจุดตัดผ่านทางรถไฟทุกจุด

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้บูรณาการการท�ำงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณ

จุดตัดทางรถไฟกับถนนร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทีเ่ กีย่ วข้องและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เป็นประจ�ำอยูแ่ ล้ว และได้มอบหมายให้สำ� นักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) และส�ำนักงานทางหลวงชนบท
ที่ ๑๔ (กระบี่) พิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
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การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานว่า อุบัติเหตุดังกล่าวคาดว่าสาเหตุมาจากผู้ขับรถไม่มีความช�ำนาญในเส้นทาง

เบื้องต้นได้มีการประสานงานระหว่างผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่แล้ว โดยให้มีการปรับทัศนวิสัยโดยรอบทางตัดผ่านนี้
ให้สามารถมองเห็นกันได้อย่างชัดเจนระหว่างรถยนต์และรถไฟ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนใน
พืน้ ทีใ่ ห้ระมัดระวังในการข้ามทางรถไฟอย่างต่อเนือ่ ง และในกรณีชว่ งเทศกาลส�ำคัญต่าง ๆ ให้จดั เจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่
มาเฝ้าระวังตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๒.๔ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีดังนี้
๑. การบูรณาการวางแผนการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงและทางหลวงชนบท
ตามที่แขวงทางหลวงนราธิวาสและแขวงทางหลวงชนบทนราธิวาสมีแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบ
การขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เช่น
โครงการศึกษาออกแบบทางเลี่ยงเมืองสุไหงโก-ลก (กรมทางหลวง) ท�ำการก่อสร้างทางสายใหม่จาก แยกทางหลวง
หมายเลข ๔๒ ตอน สะปอม - ปาเสมัส บริเวณ กม.๒๕๖+๐๐๐ ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๖ ตอน บ้านโคก สุไหงโก-ลก ระหว่าง กม.๔๗+๐๐๐ - กม.๔๘+๐๐๐ ไปบรรจบทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๗ ตอน สุไหงโก-ลก - บูเก๊ะตา
(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) กม.๕+๐๐๐ ระยะทางประมาณ ๑๖ กิโลเมตร โครงการก่อสร้างถนนสาย ค๒ ผังเมืองรวม
เมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส (กรมทางหลวงชนบท) ระยะทาง ๑.๑๒๑ กิโลเมตร นั้น ในการด�ำเนินการโครงการ
ก่อสร้างสายทางต่าง ๆ ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทนั้น ขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท
ในพื้นที่มีการบูรณาการวางแผนการก่อสร้างให้โครงข่ายทางหลวงและทางหลวงชนบทมีความเชื่อมโยงกัน
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการขนส่งให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นการขนส่งที่เชื่อมโยงและ
ทั่วถึงตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวง รายงานว่า แผนงานโครงการพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์นนั้ ได้รบั งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อส�ำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางแนวใหม่เลี่ยงเมือง สุไหงโก-ลก พร้อมทั้งศึกษา
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งจะได้ด�ำเนินการก�ำหนดรูปแบบแนวเส้นทางเลือกที่เหมาะสม ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และด�ำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการ
พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อน�ำไปพิจารณาประกอบการศึกษาออกแบบให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้ด�ำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่งโดยค�ำนึงถึง

ความเชื่อมโยงของโครงข่ายทางหลวงและทางหลวงชนบทตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ส�ำหรับในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาสซึง่ เป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้พฒ
ั นาโครงสร้างพืน้ ฐานโดยค�ำนึงถึงความต้องการของประชาชน
ในพืน้ ทีแ่ ละหน่วยงานด้านความมั่นคง กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ศูนย์อ�ำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และส�ำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่วนหน้าอีกด้วย ทัง้ นี้ ได้มอบหมายให้สำ� นักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๒ (สงขลา) พิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ต่อไปแล้ว

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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๒. การบูรณาการแก้ปัญหาน�้ำท่วมขังบริเวณท่าอากาศยานนราธิวาส
ปัญหาน�้ำท่วมขังเนื่องจากร่องน�้ำรอบท่าอากาศยานนราธิวาสอันเนื่องจากระดับถนนของทางหลวง
ซึง่ ติดกับท่าอากาศยานอยูใ่ นระดับทีส่ งู กว่าท�ำให้ไม่สามารถระบายน�ำ้ ได้โดยสะดวก ส่งผลกระทบไปยังบริเวณหัวทางวิง่
๒๐ ประกอบกับเมื่อเกิดน�้ำขังท�ำให้มีนกเข้ามาภายในท่าอากาศยาน ซึ่งอาจท�ำให้เกิดอุบัติภัยอากาศยานชนนก
โดยในเบื้องต้นท่าอากาศยานนราธิวาสได้ด�ำเนินการขุดลอกคูคลองบริเวณรอบท่าอากาศยานแล้ว แต่ยังไม่สามารถ
ระบายน�้ำออกไปได้ เนื่องจากถนนมีระดับที่สูงกว่าร่องน�้ำภายในท่าอากาศยาน ในส่วนนี้ ได้แจ้งให้ท่าอากาศยาน
นราธิวาสบูรณาการกับกรมทางหลวงในพืน้ ทีใ่ นการแก้ไขปัญหาการระบายน�ำ้ เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดน�ำ้ ท่วมขังภายใน
บริเวณท่าอากาศยานนราธิวาส จึงขอให้กรมท่าอากาศยานติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วย

กรมท่าอากาศยาน รายงานว่า ท่าอากาศยานนราธิวาสได้ด�ำเนินการประสานกับกรมทางหลวงเพื่อเข้าส�ำรวจพื้นที่

ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว โดยได้มีการก�ำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การท�ำรางดาดคอนกรีต
ด้านทีต่ ดิ กับก�ำแพงรัว้ ของท่าอากาศยานเชือ่ มต่อรางระบายน�ำ้ รวมทัง้ จัดท�ำทางลอดใต้ถนนเพือ่ ให้สามารถระบายน�ำ้
ผ่ า นไปยั ง บ่อน�้ำธรรมชาติไ ด้โดยการด�ำเนินการดังกล่าวจะต้องท�ำการเจรจาขอผ่านพื้นที่ของประชาชน
ซึง่ ท่าอากาศยานนราธิวาสอยูร่ ะหว่างการประสานกับ ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น องค์การบริหารส่วนต�ำบล และประชาชน
ในพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันซึ่งกรมท่าอากาศยานจะติดตามผลการประชุมหารือต่อไป
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๓. การจัดตั้งคณะท�ำงานเพื่อวางแผนร่วมกันในการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับการด�ำเนินงานของ บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ณ หอบังคับการบินนราธิวาสมีเครือ่ ง
ช่วยการเดินอากาศแบบวิทยุ DVOR, DME และ ILS โดยอุปกรณ์ดงั กล่าวได้มกี ารพัฒนาปรับปรุงให้ทนั สมัยได้มาตรฐานสากล
และอยู ่ ใ นสภาพสมบู ร ณ์ ใ ช้ ง านได้ ต ลอดเวลา อย่ า งไรก็ ต าม หากในอนาคตกรมท่ า อากาศยาน หรื อ บริ ษั ท
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด มีโครงการใดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของอีกฝ่าย ขอให้
กรมท่าอากาศยาน และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัดในพื้นที่ มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดและ
วางแผนร่วมกันในการด�ำเนินงาน ทัง้ นี้ ควรมีคณะท�ำงานร่วมกันระหว่างกรมท่าอากาศยาน และบริษทั วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จ�ำกัดในพื้นที่ รวมทั้งสายการบินที่เกี่ยวข้อง เพื่อด�ำเนินการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ร่วมกัน
รวมถึงให้ร่วมกันซักซ้อมการเผชิญเหตุฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องตามที่ก�ำหนดด้วย

กรมท่าอากาศยาน รายงานว่า อยู่ระหว่างด�ำเนินการประสานกับบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ในเรื่อง

การแต่งตั้งคณะท�ำงานร่วมกันในพื้นที่ ซึ่งในปัจจุบันกรมท่าอากาศยาน และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
จ�ำกัด มีการท�ำงานประสานกันเพือ่ แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมถึงมีการร่วมกันซักซ้อมการเผชิญเหตุฉกุ เฉิน
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำ

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด รายงานว่า ได้มีการทบทวนแผนวิสาหกิจเป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งใน

กระบวนการจัดท�ำแผนวิสาหกิจได้นำ� สภาพแวดล้อมของแผนพัฒนาท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยานมาเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดท�ำแผนและโครงการให้สอดคล้องกับแต่ละท่าอากาศยาน (รวมท่าอากาศยาน
นราธิวาส) ทั้งนี้ หอบังคับการบินนราธิวาส บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ได้ให้ความส�ำคัญในการ
ติดตามและประสานงานความร่วมมือในการปฏิบตั งิ านกับกรมท่าอากาศยานอยูเ่ ป็นประจ�ำ โดยได้จดั ส่งเจ้าหน้าที่
หมุนเวียนจากศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ไปปฏิบตั งิ านตามแผนและเพือ่ ให้การด�ำเนินงานวางแผนเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ได้มกี ารจัดประชุมหารือเพือ่ ท�ำความเข้าใจกับผูป้ ฏิบตั งิ าน
ของกรมท่าอากาศยาน สายการบินที่เกี่ยวข้อง (กรณีมีผลกระทบ) ในพื้นที่ทุกครั้งทั้งในส่วนของการปฏิบัติงาน
ของระบบปัจ จุบันและแผนในการติด ตั้ง/เปลี่ยนทดแทนระบบใหม่ในอนาคต (ถ้ามี) รวมทั้งในภาพรวม
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด และกรมท่าอากาศยานได้มีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
การปฏิบตั งิ านบริเวณสนามบินสังกัดกรมท่าอากาศยาน ซึง่ ลงนามเมือ่ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึง่ จะบริหาร
จัดการในภาพรวมของทุกท่าอากาศยานร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบการเดินอากาศของประเทศ
ส�ำหรับการฝึกซ้อมการเผชิญเหตุฉกุ เฉิน บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด มีคมู่ อื ในการปฏิบตั งิ านประจ�ำ
หอบังคับการบิน ซึ่งได้ก�ำชับให้ผู้ไปปฏิบัติงานทุกคนตระหนักถึงมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
และให้ความร่วมมือในการซักซ้อมกับท่าอากาศยานที่ก�ำหนด
ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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๔. โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดนราธิวาส
ตามที่กรมการขนส่งทางบกมีโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นที่รวบรวม
และกระจายสินค้าเปลี่ยนถ่ายการขนส่งกับระบบราง และรองรับการอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน
โดยมีที่ตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก อยู่ห่างจากด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ประมาณ ๔.๕ กิโลเมตร เป็นที่ตั้ง
ทีเ่ หมาะสมเนือ่ งจากสามารถเชือ่ มโยงระบบรางและสามารถให้บริการทัง้ ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก และด่านศุลกากรบูเกะตา
ได้โดยสะดวก ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างส�ำรวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้แก่ กลุ่มบริษัท อินฟินิตี้เซอร์วิส จ�ำกัด
ทัง้ นี้ มีแผนเปิดให้บริการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดนราธิวาส ในปี ๒๕๖๕ ดังนัน้ จึงขอให้สำ� นักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนระบบการขนส่งให้สามารถรองรับและเชื่อมโยงมายังสถานี
ขนส่งสินค้าจังหวัดนราธิวาสด้วย

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสได้รายงานความคืบหน้าตามแผนงานว่า ขณะนี้

อยู่ในช่วงของการว่าจ้าง บริษัท อินฟินิตี้ เซอร์วิส จ�ำกัด ในการส�ำรวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
มีแผนเปิดให้บริการสถานีขนส่งสินค้าชายแดนจังหวัดนราธิวาส ในปี ๒๕๖๕ ทัง้ นี้ ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส
มี การบู ร ณาการร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น เทศบาลเมือ งสุ ไ หงโก-ลก และกรมทางหลวงชนบท
อย่างต่อเนื่อง เพื่อวางแผนการก่อสร้างสนับสนุนระบบการขนส่ง

๒.๕ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๒ มีดังนี้
- การตรวจจับ ก�ำกับ ให้รถบรรทุกเข้าด่านตรวจชั่งน�้ำหนักทุกคัน
ปัญหารถบรรทุกน�ำ้ หนักเกินยังคงเป็นปัญหาส�ำคัญทีก่ รมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก
ต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนเนื่องจากปัญหาดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สายทางและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน และพบว่าเป็นปัญหาทีม่ กี ารร้องเรียนให้มกี ารแก้ไขอย่างต่อเนือ่ งทุกปี ซึง่ หน่วยงานในพืน้ ทีท่ งั้ กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบกได้รับทราบและหาแนวทางแก้ไขในหลายวิธี แต่ยังไม่เป็นผลสัมฤทธิ์
ในทางปฏิบัติเท่าที่ควร ในกรณีนี้ เห็นควรให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก ส่วนกลาง
มีมาตรการในการด�ำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ต�ำรวจ
จังหวัด ฯลฯ เพื่อประชุมหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามที่กฎหมายก� ำหนด
โดยในส่วนของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทขอให้มุ่งเน้นเรื่องการตรวจจับการก�ำกับให้รถบรรทุกเข้า
ด่านตรวจชั่งน�้ำหนักทุกคัน เพื่อให้สามารถลดปัญหาความเสียหายของสายทางอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

กรมทางหลวง รายงานว่า ปัจจุบันได้เน้นย�้ำเรื่องการตรวจจับและก�ำกับให้รถบรรทุกเข้าด่านชั่งน�้ำหนักทุกคัน โดยได้

มีการร่วมมือแบบบูรณาการกับต�ำรวจทางหลวง ต�ำรวจภูธร จังหวัด และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมกัน
แก้ไขปัญหารถบรรทุกน�้ำหนักเกินอย่างเป็นระบบ

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ปัจจุบันได้ด�ำเนินการจัดตั้งด่านชั่งน�้ำหนัก สถานีตรวจสอบน�้ำหนักยานพาหนะ
และสุ่มตรวจ โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และได้มอบหมายให้
ส�ำนักบ�ำรุงทางพิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
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๒.๖ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๓ มีดังนี้
- มาตรการด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการจุดบั้งไฟ ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
ขอให้ท่าอากาศยานอุบลราชธานีให้ความส�ำคัญในเรื่องการบริหารจัดการอ�ำนวยความสะดวกแก่
ผู้โดยสารที่มาใช้บริการโดยเฉพาะช่วงที่มีผู้โดยสารคับคั่ง รวมทั้งการบริหารจัดการพื้นที่ในเชิงพาณิชย์ เช่น
ร้านค้าให้มีการจัดระเบียบให้มีพื้นที่เป็นสัดส่วนเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมด้วย นอกจากนี้ได้รับรายงานว่า
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด มีโครงการรณรงค์เกี่ยวกับความปลอดภัยการเดินอากาศโดยมีการให้ความรู้
ด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่ และมีการประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับแจ้งการจุดบั้งไฟ
ในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ เพือ่ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจุดบัง้ ไฟ ทีส่ ร้างผลกระทบต่ออากาศยานอย่างยัง่ ยืน อย่างไรก็ตาม
ขอให้ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด กรมท่าอากาศยานในพื้นที่ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ ด�ำเนินการมาตรการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจุดบัง้ ไฟทีม่ ผี ลกระทบต่ออากาศยาน โดยให้ด�ำเนินการ
ในเรื่องนี้อย่างเข้มงวด มีประสิทธิภาพ และต่อเนื่องต่อไปด้วย

กรมท่าอากาศยาน รายงานว่า กรณีการบริหารจัดการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการโดยเฉพาะ

ช่วงทีม่ ผี โู้ ดยสารคับคัง่ รวมทัง้ การบริหารจัดการพืน้ ทีใ่ นเชิงพาณิชย์ ปัจจุบนั ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ได้มกี าร
ปรั บ ปรุ ง การจั ด การร้ า นค้ า ให้ มี พื้ น ที่ เ ป็ น สั ด ส่ ว น มี พื้ น ที่ ร ้ า นค้ า ที่ อ ยู ่ ใ นขอบเขตและถู ก ต้ อ งตามสั ญ ญา
เพื่อปรับเพิ่มจ�ำนวนพื้นที่ในการให้บริการและอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ตลอดจนให้มีการจัดระเบียบ
ให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามตามข้อเสนอแนะแล้ว ส�ำหรับกรณีการด�ำเนินมาตรการด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการจุดบัง้ ไฟทีม่ ผี ลกระทบต่ออากาศยาน นอกจากการให้ความร่วมมือในโครงการของ บริษทั วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จ�ำกัดแล้ว กรมท่าอากาศยานยังมีการเฝ้าระวังการจุดบั้งไฟในพื้นที่ที่อาจสร้างผลกระทบ
ต่ออากาศยานซึ่งถือเป็นหน้าที่ของท่าอากาศยานที่จะต้องปฏิบัติเป็นประจ�ำโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล รวมทั้ง
ประสานกับฝ่ายปกครองในท้องทีต่ ามค�ำสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรือ่ ง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบัง้ ไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอนื่ ใดทีค่ ล้ายคลึงกัน

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด รายงานว่า ได้ให้ความส�ำคัญต่อปัจจัยอันตรายทางการบิน ทั้งโคมลอย/

โคมควัน และการจุดบั้งไฟ ที่อาจส่งผลกระทบต่อกิจการการบินในภาพรวมของประเทศ จึงได้ด� ำเนินงาน
ด้านการบริหารและการก�ำกับดูแลอย่างเป็นรูปธรรม ด้านการปฏิบัติการทั้งการป้องกันแจ้งเตือนและเฝ้าระวัง
และด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การป้องกัน/แก้ไขปัญหาเกิดการบูรณาการร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานีได้ด�ำเนินโครงการรณรงค์ความปลอดภัยในการ
เดินอากาศกับประเพณีบญ
ุ บัง้ ไฟ เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยกับอากาศยานทีไ่ ด้ทำ� การบินและไม่กระทบกับประเพณี
ท้องถิ่น ซึ่งได้มีการจัดประชุมและขอความร่วมมือจากก�ำนันและผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จัดงาน
เพื่อชี้แจงอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอากาศยานจากการจุดบั้งไฟ ที่ไม่มีการออกประกาศ NOTAM
(Notice To Airmen) แจ้งเตือนนักบินล่วงหน้า และขั้นตอนการแจ้งออกประกาศนักบิน เพื่อให้มีการปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการท�ำงานร่วมกับท่าอากาศยาน เพื่อป้องกันไม่ให้ประเพณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ
ผู้ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยาน
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ได้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการร่วมประสานและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การป้องกันและ
ลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ ครั้งที่
๑/๒๕๖๑ เพือ่ ติดตามผลความก้าวหน้าการด�ำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
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ประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา กระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันทุกหน่วยงานได้ด�ำเนินการตามบันทึกความร่วมมืออย่างเข้มงวด อีกทั้ง
มอบหมายให้สำ� นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และกระทรวงมหาดไทย ด�ำเนินการเร่งรัดการแก้ไขและ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลบังคับใช้โดยเร็ว เพื่อการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้เกิดความยั่งยืน

๒.๗ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๔ มีดังนี้
- มาตรการตรวจจับรถบรรทุกน�้ำหนักเกิน
ตามทีร่ ฐั บาลและกระทรวงคมนาคมมีนโยบายเรือ่ งมาตรการตรวจจับ
รถบรรทุกน�ำ้ หนักเกินนัน้ ทราบว่าในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัด
สุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ ยังมีผู้ขับรถบรรทุกหลบเลี่ยงเส้นทางที่มีการตั้งด่าน
ตรวจจับรถบรรทุกน�้ำหนักเกิน ดังนั้น ขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
และกรมการขนส่งทางบกในพื้นที่บูรณาการการท�ำงานร่วมกัน และเข้มงวดใน
การตรวจจับรถบรรทุกน�ำ้ หนักเกิน โดยขอให้หามาตรการในการป้องปรามจับกุม
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพได้ผลเป็นรูปธรรม และจัดท�ำข้อมูลสถิตใิ นการออกจับกุมพร้อม
ผลการด�ำเนินการ เพื่อประเมินผลว่ามาตรการที่ด�ำเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์
หรือไม่ ซึ่งจะน�ำไปสู่การด�ำเนินการแก้ไขในระยะยาวต่อไป

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้ดำ� เนินการตามนโยบายเรือ่ งมาตรการตรวจจับ

รถบรรทุกน�้ำหนักเกินอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
๑) มีมาตรการด้านกฎหมายทีเ่ ข้มงวดในการจับกุมรถทีม่ กี ารแก้ไขดัดแปลง
ตัวถังรถทั้งในเรื่องความสูงและอุปกรณ์ส่วนควบ หากพบผู้กระท�ำการ
ฝ่าฝืนจะต้องถูกด�ำเนินการตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๗๑, ๗๘, ๘๓) และกฎกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง
(ฉบับที่ ๑๐, ๖๐) รวมทั้งสั่งให้น�ำรถมาด�ำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
๒) บู ร ณาการการท� ำ งานในเชิ ง วิ ช าการร่ ว มกั บ กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทและส�ำนักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจรโดยประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการขนส่ง
อ้อยน�้ำหนักเกินกว่ากฎหมายก�ำหนดอย่างรูปธรรม เพื่อให้ได้ข้อสรุป
ร่วมกันของภาครัฐที่จะน�ำไปสู่แนวทางการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
๓) เข้าร่วมประชุมคณะต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การประชุมคณะกรรมาธิการ
คมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ การประชุมคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ การประชุมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและผูแ้ ทนจากโรงน�ำ้ ตาล
สมาคมชาวไร่อ้อย และหน่วยงานอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง
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๔) จัดท�ำข้อมูลสถิตใิ นการจับกุมรถทีม่ กี ารต่อเติม ดัดแปลงสภาพรถ อุปกรณ์สว่ นควบของรถให้ผดิ แผกแตกต่าง
ไปจากสาระส�ำคัญที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวง
๕) ด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบรถบรรทุกน�้ำหนักเกินที่มีลักษณะตัวถังหรือโครงสร้างไม่เป็น
ไปตามที่กฎหมายทางหลวงก�ำหนดจากการที่กรมทางหลวงได้ส่งผลการจับกุมรถบรรทุกดังกล่าวมาให้
ด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๖) วางแนวทางมาตรการร่วมกับกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ในการแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมาย กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
เพื่อเพิ่มบทลงโทษผู้จ้างวานและผู้ประกอบการ รวมทั้งอัตราค่าปรับ ให้สูงขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว

กรมทางหลวง รายงานว่า จะรับไปด�ำเนินการเพื่อหามาตรการป้องปรามรถบรรทุกน�้ำหนักเกินต่อไป
กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มีการบูรณาการการท�ำงานในเรื่องดังกล่าวร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมาตลอด
และได้มอบหมายให้ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) ด�ำเนินการประเมินผลตามข้อเสนอแนะ
ร่วมกับส�ำนักบ�ำรุงทางต่อไปแล้ว

๒.๘ พื้นที่จังหวัดเชียงราย มีดังนี้
- การจัดท�ำแผนทีโ่ ครงข่ายเส้นทางคมนาคมและการขนส่งในลักษณะภาพรวม (One Map)
เนื่องด้วยรัฐบาลจะมีการก�ำหนดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) คาดว่าในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้
ในการน�ำเสนอบรรยายสรุปแผนงาน/โครงการทีห่ น่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงรายต้องการเสนอ
เพือ่ ขออนุมตั ใิ นหลักการด�ำเนินโครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณหรือรายงานความคืบหน้าของโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่าง
การด�ำเนินการ เช่น โครงการสร้างถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท โครงการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่าย
รูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของของกรมการขนส่งทางบก โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ฯลฯ รวมถึงต�ำแหน่งของโครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำคัญในพื้นที่ อาทิ ท่าอากาศยาน
แม่ฟา้ หลวงเชียงราย สะพานมิตรภาพไทย - ลาวแห่งที่ ๔ และท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เป็นต้น ขอให้หน่วยงานกระทรวง
คมนาคมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แต่ละหน่วยจัดเตรียมข้อมูลที่จะน�ำเสนอและประสานข้อมูลระหว่างกันเพื่อร่วมจัดท�ำ
แผนที่แบบบูรณาการ ในลักษณะภาพรวม (One Map) ที่แสดงให้เห็นถึงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมและการขนส่ง
รวมทัง้ ก�ำหนดชือ่ และระบุพกิ ดั ต�ำแหน่งของโครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ ะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
หรือขออนุมัติในหลักการเพื่อด�ำเนินการในแผนที่ดังกล่าว โดยใช้วิธีแบ่งแยกแต่ละประเภทเส้นทางด้วยการให้ค่าสี
ที่แตกต่างกันให้ชัดเจนตลอดจนให้จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องส�ำหรับการน�ำเสนอและตอบข้อซักถามที่ประชุม
ให้มีความกระชับ ครบถ้วน ชัดเจน เพื่อให้คณะรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูง ได้รับทราบข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์
และเพิ่มโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติหลักการและงบประมาณมาด�ำเนินการตามล�ำดับความส�ำคัญต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้รบั ข้อเสนอแนะให้พจิ ารณาด�ำเนินการในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ
นอกสถานที่ต่อไปแล้ว
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การดำ�เนินการตามนโยบาย
ของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม
และรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคม

ในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาประเทศของกระทรวงคมนาคมนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางไปตรวจราชการเพื่อมอบนโยบายและข้อสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคมเป็นแนวทางไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมเชื่อมโยงการขนส่งและโลจิสติกส์ ระเบียงเศรษฐกิจ
ในภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ สนับสนุนการค้าชายแดน รวมทั้งการอ�ำนวยความสะดวกความปลอดภัย การติดตั้งป้ายเตือน
ป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในการเดินทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๓.๑ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑ มีดังนี้
- การเก็บป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่มีการลักลอบติดตั้งโดยละเมิด
พระราชบัญญัติทางหลวง ๒๕๓๕
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการก�ำชับให้กรมทางหลวงเก็บป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ ตามสองข้างทางที่มีการลักลอบติดตั้งโดยละเมิดพระราชบัญญัติทางหลวง ๒๕๓๕ นั้น จากการรายงานพบว่า
เมื่อเก็บแล้วมีการลักลอบน�ำมาติดใหม่หรือมีการเคลื่อนย้ายสถานที่ในการติดตั้งป้ายไปเรื่อย ๆ รวมถึงข้อจ�ำกัด
ทีก่ รมทางหลวงไม่มอี ำ� นาจในการท�ำลายป้ายทีเ่ ก็บมาเนือ่ งจากเป็นทรัพย์สนิ ของเอกชน ในเรือ่ งนี้ เห็นว่ากรมทางหลวง
ในพื้นที่ควรหารือกับหน่วยงานกรมทางหลวงในส่วนกลางเพื่อก�ำหนดแนวทางหรือหลักปฏิบัติในการด�ำเนินการ
ที่ชัดเจนและเหมาะสมกับป้ายโฆษณาที่รื้อถอนมาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับเอกชนเจ้าของป้ายในภายหลัง ซึ่งจะท�ำ
ให้ถนนมีความสะอาด ไม่มีสิ่งบดบังทัศนวิสัยในการเดินทางสัญจรของประชาชน

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ก�ำชับหน่วยงานในพื้นที่ในการดูแลตามสองข้างทางที่มีการลักลอบติดตั้งโดยละเมิด

พระราชบัญญัติทางหลวง ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงโดยตรงในการติดตั้งป้าย
ต้องได้รับการอนุมัติจากกรมทางหลวงก่อน พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท�ำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์
กับเจ้าของป้ายต่าง ๆ ให้เข้าใจเกี่ยวกับการติดป้ายโฆษณาแล้ว เพื่อให้ถนนมีความสะอาดและไม่บดบังทัศนวิสัย
ในการใช้ถนนของประชาชน
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๓.๒ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๓ มีดังนี้
- การส�ำรวจ ตรวจสอบ และติดตั้งอุปกรณ์อ�ำนวยความปลอดภัยในสายทาง
ขอให้หน่วยงานกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๓ ด�ำเนินการตามนโยบาย
ของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมทีใ่ ห้หน่วยงานกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ให้ความส�ำคัญในการส�ำรวจ
ตรวจสอบ และติดตั้งอุปกรณ์อ�ำนวยความปลอดภัยในสายทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ให้ดูแล
บ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมออย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องด้วย และส�ำหรับโครงการของ
กรมทางหลวงชนบททีม่ กี ารติดตัง้ ป้ายเตือนความเร็วพลังงานแสงอาทิตย์นนั้ เห็นว่าเป็นอุปกรณ์ทคี่ วรได้รบั การดูแล
บ�ำรุงรักษาหลังจากการติดตัง้ ด้วย จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทให้ความส�ำคัญและเตรียมงบประมาณในการบ�ำรุงรักษา
อุปกรณ์ดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ดำ� เนินการดูแลรักษา พร้อมทัง้ ท�ำความสะอาดป้ายจราจร อุปกรณ์อำ� นวยความปลอดภัย
รวมทั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางและประชาชน
๒ ข้างทางแล้ว

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๓ (ฉะเชิงเทรา) พิจารณาด�ำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๓.๓ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๖ มีดังนี้
- การส�ำรวจและติดตั้ง บ�ำรุงรักษาดูแลอุปกรณ์อ�ำนวยความปลอดภัย
ตามนโยบายของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมทีส่ งั่ การให้หน่วยงานกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
ในพื้นที่ออกส�ำรวจและติดตั้ง บ�ำรุงรักษาดูแลอุปกรณ์อ�ำนวยความปลอดภัย รวมทั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างในเส้นทาง
ทีร่ บั ผิดชอบให้มสี ภาพทีส่ มบูรณ์พร้อมใช้งานอยูเ่ สมอนัน้ ขอให้หน่วยงานกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทในพืน้ ที่
ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมดังกล่าวอย่างเข้มงวดและ
ต่อเนื่องเพื่อช่วยอ�ำนวยความสะดวก และปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

กรมทางหลวง รายงานว่า แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์) ได้จัดท�ำแผนรายประมาณการเพื่อเสนอขอ

งบประมาณประจ�ำปี ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ไปยังส�ำนักอ�ำนวยความปลอดภัย จ�ำนวน ๖ แผนงาน ได้แก่
๑) ทางรอบเกาะสมุ ย กม.๓+๐๐๐ - กม.๓๐+๓๐๐ ด� ำ เนิ น การตี เ ส้ น จราจร งบประมาณเบื้ อ งต้ น
๓,๙๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๒) ทางรอบเกาะสมุย กม.๑๔+๐๐๐ - กม.๔๕+๐๐๐ (เป็นตอน ๆ) ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายไฟ และ Mast Arm
งบประมาณเบื้องต้น ๓,๖๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๓) ทางรอบเกาะสมุย กม.๓+๐๐๐ - กม.๔๘+๙๒๐ (เป็นตอน ๆ) ติดตั้งป้ายแนะน�ำ งบประมาณเบื้องต้น
๑,๐๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๔) ทางรอบเกาะสมุย กม.๑๐+๐๐๐ - กม.๑๙+๔๐๐ (เป็นตอน ๆ) ด�ำเนินการเปลี่ยนกิ่งฝากและติดกิ่งฝากใหม่
งบประมาณเบื้องต้น ๔,๑๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท
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๕) ทางรอบเกาะสมุย กม.๑๕+๓๕๐ กม.๔๖+๗๐๐ (เป็นตอน ๆ) ด�ำเนินการ Red Anti Skid, ปุ่ม ๓๖๐
และแถบสี OSB งบประมาณเบื้องต้น ๓,๙๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท
๖) ตอน บางใหญ่ - ซอยสิบ กม.๙+๘๕๐ (แยกซอยสอง) ติดตั้งไฟสัญญาณและไฟแดง งบประมาณเบื้องต้น
๑,๕๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้ก�ำชับให้หน่วยงานในสังกัดให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินการตามมาตรการ

อ�ำนวยความสะดวกปลอดภัย มุง่ ป้องกันและลดอุบตั เิ หตุในเส้นทางทีร่ บั ผิดชอบอย่างต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำ รวมทัง้
ได้ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนที่เป็นจุดเสี่ยงอันตรายเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีความปลอดภัย และได้
มอบหมายให้ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) และส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๔ (กระบี่)
พิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๓.๔ พื้นที่จังหวัดสงขลา มีดังนี้
- การด�ำเนินงานตามนโยบาย One Transport One Family
จากการรายงานทราบว่ากรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทมีการด�ำเนินโครงการก่อสร้างเพื่อการ
เชื่อมโยงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคมจ�ำนวนหลายโครงการ เช่น โครงการพัฒนาทางหลวงระหว่างภาคหาดใหญ่ ชายแดนมาเลเซีย โครงการก่อสร้างทางเลีย่ งเมืองหาดใหญ่ โครงการเมืองต้นแบบสามเหลีย่ ม มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน โครงการ
ก่อสร้างถนนสายสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ - ด่านปาดังเบซาร์ เป็นต้น ในเรื่องนี้ ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคมมีการประสานงานกันตามนโยบาย One Transport One Family เพือ่ ให้สามารถสนับสนุนและขับเคลือ่ น
การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์สอดรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม
ของประเทศ

กรมทางหลวง รายงานว่า ส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ (สงขลา) ได้ดำ� เนินการจัดตัง้ ศูนย์อำ� นวยการร่วม One Transport

โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในท้องถิน่ เช่น ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ต�ำรวจทางหลวง และต�ำรวจท้องที่
เพื่อควบคุม ติดตาม เฝ้าระวัง เป็นจุดตรวจจับความเร็ว ตรวจวัดแอลกอฮอล์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้
เส้นทางโดยปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้พัฒนาโครงข่ายคมนาคมโดยค�ำนึงถึงความเชื่อมโยงของโครงข่ายทางหลวงและ

ทางหลวงชนบทตามนโยบาย One Transport One Family เสมอมา และได้มอบหมายให้สำ� นักงานทางหลวงชนบท
ที่ ๑๒ (สงขลา) พิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
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๓.๕ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีดังนี้
- การบูรณาการระหว่างหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย One Transport
เรือ่ งการมอบหมายข้าราชการเป็นผูแ้ ทนกระทรวงคมนาคมในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้ผอู้ ำ� นวยการ
แขวงทางหลวงนราธิวาส เป็นผู้แทนคมนาคมจังหวัดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จึงขอให้แขวงทางหลวงนราธิวาส
เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพืน้ ทีอ่ ย่างเข้มแข็ง
และขอให้ทกุ หน่วยงานให้ความร่วมมือในการด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย One Transport ของรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวง รายงานว่า แขวงทางหลวงนราธิวาสได้ประสานงานในนามตัวแทนกระทรวงคมนาคมในพื้นที่

จังหวัดนราธิวาสตามที่ได้รับมอบหมายตลอดจนได้ให้ความร่วมมือในการด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
One Transport ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้ว

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้บูรณาการการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมตามนโยบาย

One Transport One Family ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ
ตลอดมา และได้มอบหมายให้ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๒ (สงขลา) พิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ต่อไปแล้ว

๓.๖ พื้นที่จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี มีดังนี้
๑. โครงการชายแดนไทย/กัมพูชา (บ้านผักกาด) - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ้านแหลม)
ตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อสัง่ การของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมทางหลวงเร่งรัด
ขยายช่องจราจรทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๓ โครงการชายแดนไทย/กัมพูชา (บ้านผักกาด) - ชายแดนไทย/กัมพูชา
(บ้านแหลม) ระยะทาง ๙.๕๑๕ กิโลเมตร เพื่อรองรับการค้าชายแดนและทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๙ ตอน เขาไร่ยา เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ระยะทาง ๙ กิโลเมตรเป็น ๔ ช่องจราจร เพื่อสนับสนุนการขนส่งและการท่องเที่ยวนั้น
จากการติดตามได้รับรายงานว่ากรมทางหลวงได้รับงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๑๐๐ ล้านบาท
มาด�ำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๙ ตอน เขาไร่ยา - เขาคิชฌกูฏ ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ส�ำหรับส่วนที่ยัง
ไม่ได้รับงบประมาณ รวมไปถึงทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๓ โครงการชายแดนไทย/กัมพูชา (บ้านผักกาด) - ชายแดนไทย/
กัมพูชา (บ้านแหลม) นั้น กรมทางหลวงจะขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาด�ำเนินการ
ต่ อ ไป ในการนี้ เ ห็ น ว่ า ในส่ ว นที่ ไ ด้ รั บ งบประมาณมาแล้ ว ก็ ข อให้ ก รมทางหลวงพิ จ ารณาด� ำ เนิ น การให้ มี
ความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สงู สุด ส�ำหรับส่วนทีย่ งั ไม่ได้รบั งบประมาณทัง้ ๒ สายทางนัน้ ก็ขอให้กรมทางหลวง
พิจารณาจัดสรรงบประมาณไปด�ำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จตามความจ�ำเป็นและ
ความเหมาะสมต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๓ ตอน ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ้านผักกาด) -

ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ้านแหลม) ระยะทาง ๙.๕๑๕ กิโลเมตร และทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๙ ตอน เขาไร่ยา เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ได้เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว หากได้รับจัดสรรงบประมาณ
จะเร่งด�ำเนินการเพื่อก่อสร้างตามขั้นตอนต่อไป
ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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๒. โครงการทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ช่วง จันทบุรี - สระแก้ว
ตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อสัง่ การของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมทางหลวงเจรจา
กับส�ำนักงบประมาณในการจัดสรรงบประมาณจากโครงการอืน่ มาด�ำเนินการขยาย ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข ๓๑๗
ช่วง จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน - อ�ำเภอสอยดาว และช่วง จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ�ำเภอสอยดาว บ้านเขาแหลม ในส่วนทีย่ งั ขาดอยูใ่ ห้แล้วเสร็จเป็น ๔ ช่องจราจรนัน้ ในเบือ้ งต้น กรมทางหลวงได้รบั งบประมาณประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๑,๑๕๐ ล้านบาท เพื่อด�ำเนินการก่อสร้างระหว่าง กม.๔๔+๒๐๐ - กม.๖๕+๓๕๐
รวมระยะทาง ๒๑.๑๕๐ กิโลเมตร โดยระยะทางส่วนที่เหลือจะด�ำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด�ำเนินการ
ต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป ในการนี้เห็นว่าเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด
จันทบุรีไปสู่จังหวัดสระแก้ว มีความส� ำคัญในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าจากภาคตะวันออกเชื่อมโยงไปสู่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดการด�ำเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ พัฒนาเส้นทางดังกล่าว
ให้เป็น ๔ ช่องจราจรตลอดสายทางตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อสัง่ การของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมต่อไปด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ จันทบุรี - สระแก้ว ช่วง อ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน -

อ�ำเภอสอยดาว ระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
เตรียมการหาผู้รับจ้าง ส�ำหรับช่วง อ�ำเภอสอยดาว - บ้านเขาแหลม ระยะทาง ๓๓ กิโลเมตร ขอรับไว้พิจารณา
จัดล�ำดับความส�ำคัญตามความเหมาะสมเพื่อเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

๓. โครงการก่อสร้างเกาะกลางถนนแบบเกาะยกบนทางหลวงหมายเลข ๓
ตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อสัง่ การของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมทางหลวงพิจารณา
ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมในการท�ำเกาะกลางถนนแบบเกาะยกบนทางหลวงหมายเลข ๓ ช่วง กม.๔๐๑+๔๕๙ กม.๔๐๗+๕๔๐ ซึ่งเป็นบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายในพื้นที่จังหวัดตราด และด�ำเนินการปรับปรุงผิวจราจรที่ช�ำรุดในบริเวณ
ดังกล่าวด้วยนั้น ในเบื้องต้นแขวงทางหลวงตราดได้ด�ำเนินการน�ำกรวยไปตั้งไว้ในช่วงดังกล่าวเพื่อการป้องกันการขับขี่
ในบริเวณเกาะกลางถนน ต่อมาได้ดำ� เนินการก่อสร้าง CURB ขึน้ มาในช่วง กม.๔๐๑+๘๐๐ - ๔๐๒+๒๐๐ ซึง่ เป็นบริเวณทางโค้ง
เพื่อใช้เป็นเกาะกลางถนนในลักษณะเกาะยกมีการวางท่อ PVC ผ่าครึ่งเพื่อเป็นทางระบายน�้ำบนผิวทางเพื่อให้น�้ำไหล
ลอดใต้เกาะข้ามทาง โดยไม่มกี ารขุดเจาะผิวทางเดิม โดยกรมทางหลวงมีแผนทีจ่ ะขอรับการจัดสรรงบประมาณไปด�ำเนินการ
ในส่วนที่เหลือ รวมทั้งการบูรณะผิวทางที่ช�ำรุดต่อไป ในเรื่องนี้ จึงขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณไปด�ำเนินการตามแผนทีว่ างไว้ให้แล้วเสร็จ เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างเกาะกลางบนถนนทางหลวงหมายเลข ๓ ตราด - หาดเล็ก ช่วงดังกล่าว
ได้ด�ำเนินการส�ำรวจพื้นที่แล้วและจะเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

๔. การออกแบบ ปรับปรุง ติดตั้งป้ายเตือน ตามมาตรฐานความปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน
จากกรณีที่เป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยในการเดินข้ามถนนของนักเรียน
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดตราด เนือ่ งจากบริเวณเกาะกลางถนนมีหญ้าขึน้ สูง จากการตรวจราชการพบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณ
หน้าโรงเรียน ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ สาย ตราด - หาดเล็ก โดยบริเวณ
ดังกล่าวได้ดำ� เนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้มกี ารลงพืน้ ทีแ่ ละหารือร่วมกับหน่วยงานในพืน้ ทีแ่ ล้ว เห็นควรให้
กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
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กรมทางหลวงพิจารณาออกแบบปรับปรุงเกาะกลางถนนบริเวณดังกล่าวและพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนให้มีรูปแบบ
ทางข้ามทีไ่ ด้มาตรฐานมีปา้ ยเตือน และสัญลักษณ์ตา่ ง ๆ เพือ่ เตือนผูข้ บั ขีใ่ ห้มคี วามระมัดระวัง รวมไปถึงให้โครงการ
จัดให้มกี ารน�ำรูปแบบการใช้ธงสัญญาณ เพือ่ การข้ามทางอย่างปลอดภัย โดยให้เริม่ ด�ำเนินการทันทีเพือ่ ความปลอดภัย
ของนักเรียน นอกจากนั้น ในการนี้ขอให้แขวงทางหลวงจันทบุรีและแขวงทางหลวงตราดด�ำเนินการส�ำรวจพื้นที่ใน
ความรับผิดชอบทั้งหมดว่ามีโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดกับทางหลวงในความรับผิดชอบจ�ำนวนเท่าใด อยู่ที่ใดบ้าง และ
ด�ำเนินการออกแบบ ปรับปรุง เพิม่ เติม มาตรฐานความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนในความรับผิดชอบ เพือ่ ให้เกิด
ความปลอดภัยแก่นักเรียนและประชาชนผู้ใช้ทางตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต่อไปด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ปรับแก้ไขเกาะกลางโดยการก่อสร้างยกระดับ CURB ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร และ
ปรับปรุงทางข้ามบริเวณหน้าโรงเรียนให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามที่เสนอแล้ว

๕. การสรรหาผู้บริหารท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด
ตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคมมอบหมายให้ กรมเจ้าท่าเร่งรัดการพิจารณาความเหมาะสม
ในการหาผูป้ ระกอบการเข้ามาบริหารจัดการท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่
จังหวัดตราด เพือ่ ให้สามารถเปิดใช้งานได้เร็วทีส่ ดุ และให้ดำ� เนินการขุดร่องน�ำ้
บริเวณหน้าท่าเทียบเรือให้มคี วามลึกเพิม่ ขึน้ นัน้ จากการติดตามทราบว่าขณะนี้
กรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาเพื่อมอบให้การท่าเรือ
แห่งประเทศไทยเข้ามาเป็นผู้บริหารท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่
จังหวัดตราด ก่อนด�ำเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป ดังนัน้ ในเรือ่ งนี้ จึงขอให้
กรมเจ้าท่าติดตามผลการพิจารณาและเร่งรัดด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ก�ำหนดไว้ต่อไป

กรมเจ้าท่า รายงานว่า เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้มีการประชุมหารือ

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารท่าเรือของรัฐระหว่างกรมเจ้าท่า
กับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และกรมธนารักษ์ โดยทีป่ ระชุมเห็นควร
ให้กรมเจ้าท่าเร่งประสานงานภายในกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณา
เรือ่ งการมอบให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นผูบ้ ริหารท่าเรือคลองใหญ่
จังหวัดตราด และน�ำเสนอในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศต่อไป และเมื่อวันที่
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ประชุม
ติดตามงานหน่วยงานในก�ำกับได้มอบหมายให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ไปพิจารณาเรือ่ งการบริหารท่าเรือคลองใหญ่และรายงานกระทรวงคมนาคม
ทราบต่อไป ซึง่ กรมเจ้าท่าได้มหี นังสือสอบถามความคืบหน้าจากการท่าเรือ
แห่งประเทศไทยแล้ว ในเบือ้ งต้นได้รบั ทราบว่าการท่าเรือแห่งประเทศไทย
อยู ่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณารายละเอี ย ดเพื่ อ น� ำ เสนอคณะกรรมการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทยต่อไป ส�ำหรับในส่วนของการขุดลอกเพิม่ ความลึกหรือการบ�ำรุงรักษาบริเวณท่าเทียบเรือ
ส�ำนักพัฒนาและบ�ำรุงรักษาทางน�้ำได้ตรวจสอบสภาพร่องน�้ำเพื่อพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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๖. การบริหารจัดการท่าเทียบเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง
ตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมเจ้าท่า
ติดตามและให้การสนับสนุนการบริหารจัดการท่าเทียบเรือเฟอร์รี่เกาะช้างให้อยู่ในสภาพดีและมีความปลอดภัยนั้น
จากการติดตามได้รบั รายงานว่ากรมเจ้าท่าได้ประสานงานกับผูป้ ระกอบการในการบริหารจัดการพืน้ ทีบ่ ริเวณท่าเทียบเรือ
เฟอร์รี่เกาะช้าง ฝั่งแหลมงอบให้อยู่ในความเรียบร้อย โดยการจัดระเบียบพื้นที่หลังท่า บริหารจัดการเรื่องการจัดคิวและ
จัดระเบียบรถที่อยู่ระหว่างการรอคิวขึ้นเรือให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และจะได้ร่วมกับผู้ประกอบการในการ
ตรวจสอบและจัดการท่าเรือให้มีสภาพดีและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นต่อไป อนึ่ง ส� ำหรับปัญหาเรื่องการรอขึ้นเรือ
เป็นเวลานานซึ่งพบปัญหาในช่วงเทศกาลนั้น ในเบื้องต้นได้มีการแก้ไขปัญหาด้วยการจัดให้มีเรือให้บริการในรอบเวลา
ที่มีความถี่มากขึ้นตามปริมาณความต้องการในช่วงเทศกาล อย่างไรก็ดี ในเรื่องนี้ เห็นว่ากรมเจ้าท่าควรประสานกับ
ผู้ประกอบการเพื่อวางแผนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป

กรมเจ้าท่า รายงานว่า ได้ด�ำเนินการ ดังนี้

๑) ประสานผู้ประกอบการในการบริหารจัดการท่าเทียบเรือเฟอร์รี่เกาะช้างเพื่อให้จัดระเบียบการจราจรบริเวณ
พื้นที่หลังท่า และหมั่นตรวจสอบท่าเทียบเรือ เรือ และอุปกรณ์ประจ�ำเรือ ให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
๒) ได้จัดท�ำประกาศมาตรการท่าเรือปลอดภัย เรือปลอดภัย คนปลอดภัย เพื่อก�ำหนดเป็นแนวทางมาตรการเพื่อ
ยกระดับความปลอดภัย
๓) ประสานผูป้ ระกอบการในการแก้ปญ
ั หาการรอเรือเป็นเวลานาน ซึง่ ผูป้ ระกอบการได้ดำ� เนินการโดยมาตรการ
ระยะสั้นได้ให้มีการเพิ่มเที่ยวเรือ รอบเวลาเรือ ให้มากขึ้นถี่ขึ้นตามปริมาณความต้องการช่วงเทศกาล
และมาตรการระยะยาวบริษัทจะด�ำเนินการจัดหาเรือ/ต่อเรือเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่มี
ปริมาณเพิ่มขึ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี ๒๕๖๑

๗. การก่อสร้างเส้นทางเข้าท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่
ตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อสัง่ การของรัฐมนตรีชว่ ยว่าการ
กระทรวงคมนาคมมอบหมายให้ ก รมทางหลวงชนบทเร่ ง รั ด
การก่อสร้างเส้นทางเข้าท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่นั้น
จากการตรวจติดตามทราบว่าขณะนีโ้ ครงการดังกล่าวได้มกี ารออก
พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดเขตทีด่ นิ ทีจ่ ะมีการเวนคืนเรียบร้อยแล้ว
ในขั้ น ตอนต่ อ ไปกรมทางหลวงชนบทจะด� ำ เนิ น การเร่ ง รั ด
การเวนคืนและด�ำเนินการก่อสร้างทางตามแผนทีก่ ำ� หนดไว้ตอ่ ไป
ในการนี้ จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทเร่งรัดด�ำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องและการด�ำเนินการก่อสร้างทางเข้าท่าเทียบเรือ
ดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อให้ท่าเทียบเรือสามารถที่จะเปิดใช้งานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการออกแบบไว้ต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ปัจจุบนั คณะกรรมการก�ำหนดราคาเบือ้ งต้นและค�ำนวณเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์

ที่จะต้องเวนคืน ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานอยู่ระหว่างการพิจารณาราคาเบื้องต้นและจ�ำนวนเงิน
ค่ า ทดแทนอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ จ ะเวนคื น ให้ แ ก่ บุ ค คลผู ้ มี สิ ท ธิ์ รั บ เงิ น ทดแทน หากคณะกรรมการพิ จ ารณา
เสร็จเรียบร้อยแล้ว กรมทางหลวงชนบทจะได้เร่งด�ำเนินการในขั้นตอนต่อไป และได้มอบหมายให้ส�ำนักงาน
ทางหลวงชนบทที่ ๓ (ชลบุรี) ติดตามประสานงานอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการต่อไปแล้ว

กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
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๘. การปรับปรุงและขยายช่องจราจรบริเวณด่านบ้านผักกาดและด่านชายแดนบ้านแหลม
ตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อสัง่ การของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมทางหลวงชนบท
ประสานงานกับท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงและขยายช่องทางจราจร รวมถึงการแก้ไขปัญหาทางโค้งแคบและต้นไม้ที่กีดขวาง
ทางจราจรบริเวณถนนทางเข้าด่านบ้านผักกาด และพิจารณาการขยายเส้นทางเข้าออกบริเวณด่านชายแดนบ้านแหลม
รวมถึงขอพืน้ ทีบ่ ริเวณด่านเพือ่ ก่อสร้างเส้นทางเลีย่ งและจุดจอดรถ เพือ่ ให้มพี นื้ ทีแ่ ยกระหว่างรถขนส่งสินค้าและรถขนส่ง
ผู้โดยสารนั้น จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่า ขณะนี้กรมทางหลวงชนบทอยู่ระหว่างด�ำเนินการส�ำรวจออกแบบ
เพื่อการปรับปรุงเส้นทางตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อย่างไรก็ดีในขณะนี้ ยังไม่มีงบประมาณ
ส� ำ หรั บ ด� ำ เนินการก่อสร้าง ซึ่ ง เรื่ อ งนี้ เ ห็ น ว่ า กรมทางหลวงชนบทควรเร่ ง รั ด ด� ำ เนิ น การตามแผนงานข้ า งต้ น
เพือ่ ยกระดับศักยภาพของด่านบ้านผักกาดและด่านบ้านแหลมในการคมนาคมขนส่งเชือ่ มโยงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศ รองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาความส�ำคัญของ
โครงการนี้ และพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาด�ำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ตามความจ�ำเป็นและความส�ำคัญต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า มีแผนที่จะด�ำเนินการส�ำรวจออกแบบรายละเอียดถนนเข้าด่านบ้านผักกาด

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หากส�ำรวจออกแบบแก้ไขปัญหาทางโค้งแคบและต้นไม้ที่กีดขวางแล้ว และไม่มีปัญหา
กรรมสิทธิ์ที่ดินจะได้เสนองบประมาณค่าก่อสร้างต่อไป ส่วนการขยายเส้นทางเข้าออกบริเวณด่านชายแดน
บ้านแหลมหรือทางหลวงชนบทสาย จบ.๔๐๓๓ ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๓ (ชลบุรี) ได้ส�ำรวจออกแบบ
รายละเอียดและประมาณการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นถนน ๔ ช่องจราจร กว้าง ๑๖ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๒ เมตร
ระยะทาง ๓.๖๕๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ จะได้พิจารณาจัดล�ำดับความส�ำคัญโครงการ
ดังกล่าวและจัดสรรงบประมาณต่อไป

๙. การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางรอบเกาะช้าง
ตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อสัง่ การของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมทางหลวงชนบท
เร่งรัดติดตามการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางรอบเกาะช้างนั้น จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่า ภายหลังการประชุม
คณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แล้ว จังหวัดตราดได้มีการประชุมหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินการพัฒนาโครงข่ายถนนรอบเกาะช้าง โดยในขณะนี้ได้มีการประชุม
ไปแล้ว ๑ ครั้ง และได้มีการตั้งคณะท�ำงานจ�ำนวน ๑ คณะ เพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมของโครงการดังกล่าว
ซึ่งแขวงทางหลวงชนบทตราดได้เข้าร่วมเป็นคณะท�ำงานด้วย ในเรื่องนี้ จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทติดตาม เร่งรัด
การด�ำเนินงานของคณะท�ำงานเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาทีเ่ ป็นประโยชน์ในภาพรวมต่อทุกฝ่าย ทัง้ มิตเิ ชิงเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงรายงานผลการด�ำเนินงานให้กระทรวงคมนาคมทราบตามล�ำดับต่อไปด้วย

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ปัจจุบันจังหวัดตราดอยู่ระหว่างออกค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงานด�ำเนินโครงการ

ถนนรอบเกาะช้างดังกล่าว และได้มอบหมายให้ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๓ (ชลบุรี) ติดตามการด�ำเนินงาน
ของจังหวัดตราดอย่างใกล้ชิดแล้ว

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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๓.๗ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๒ มีดังนี้
- โครงการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายให้เร่งรัดการด�ำเนินงาน
แผนงานโครงการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายให้เร่งรัดการด�ำเนินงานในส่วนของ
โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จ�ำนวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย
๑) โครงการเชื่อมโยงจังหวัดกาฬสินธุ์สู่อีสานเหนือ (อุดรธานี) งบประมาณ ๑,๕๘๐ ล้านบาท รวมระยะทาง
๖๕ กิโลเมตร มี ๓ เส้นทาง ได้แก่ ๑) ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ ตอน กาฬสินธุ์ - อ�ำเภอวังสามหมอ กม.๒+๑๕๐ ๘๓+๙๖๗ ระยะทาง ๓๕ กิโลเมตร ๒) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๑ ตอน อ�ำเภอสมเด็จ - บ้านดงแหลม กม.๐+๐๐๐ ๑๒+๗๕๐ ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร ๓) ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๙ บ้านโพน (อ�ำเภอค�ำม่วง) - อ�ำเภอวังสามหมอ
กม.๐+๐๐๐ - ๑๖+๗๐๐ ระยะทาง ๑๗ กิโลเมตร
๒) โครงการก่อสร้างขยายทางหลวง เป็น ๔ ช่องจราจร ระยะทาง ๗.๘๖๗ กิโลเมตร ตอน กาฬสินธุ์ บ้านนาไคร้ กม.๖๒๖+๕๑๖ - ๖๓๔+๓๘๓ และก่อสร้างทางแยกต่างระดับ ๒ แห่ง งบประมาณ ๗๕๐ ล้านบาท
๓) โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองกาฬสินธุ์ด้านทิศเหนือ ระยะทาง ๓๒ กิโลเมตร ช่วง กม.๐+๐๐๐ ๓๒+๐๐๐ งบประมาณ ๑,๐๘๕ ล้านบาท
ทั้งนี้ หากโครงการใดที่ยังไม่ได้เสนอของบประมาณมาด�ำเนินการ ขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดเรื่องการจัดตั้ง
ของบประมาณมาด�ำเนินการโดยเร็วต่อไป

กรมทางหลวง รายงาน ดังนี้

๑) โครงการเชื่อมโยงจังหวัดกาฬสินธุ์สู่อีสานเหนือ (อุดรธานี) มีแผนด�ำเนินงาน ดังนี้
- ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ ตอน กาฬสินธุ์ - อ�ำเภอวังสามหมอ กม.๒+๑๕๐ - ๘๓+๙๖๗ ระยะทาง
๓๕ กิโลเมตร มีแผนจะเสนอขอรับงบประมาณปี ๒๕๖๔
- ทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๑ ตอน อ�ำเภอสมเด็จ - บ้านดงแหลม กม.๐+๐๐๐ - ๑๒+๗๕๐ ระยะทาง
๑๒ กิโลเมตร มีแผนจะเสนอขอรับงบประมาณปี ๒๕๖๓
- ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๙ บ้านโพน (อ�ำเภอค�ำม่วง) - อ�ำเภอวังสามหมอ กม.๐+๐๐๐ - ๑๖+๗๐๐
ระยะทาง ๑๗ กิโลเมตร มีแผนจะเสนอขอรับงบประมาณปี ๒๕๖๕
ทั้ง ๓ โครงการ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณจะเร่งด�ำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป
๒) โครงการทางหลวงหมายเลข ๑๒ สาย กาฬสิ น ธุ ์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑๒ (บ้ า นนาไคร้
อ�ำเภอกุฉินารายณ์) ระยะทางประมาณ ๘ กิโลเมตร รวมทางแยกต่างระดับ ๒ แห่ง ได้เสนอขอรับ
งบประมาณปี ๒๕๖๒ แล้ว
๓) โครงการก่ อ สร้ า งทางเลี่ ย งเมื อ งกาฬสิ น ธุ ์ ด ้ า นทิ ศ เหนื อ (บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑๒ แนวใหม่ )
ระยะทาง ๓๒ กิโลเมตร จะเสนอขอรับงบประมาณปี ๒๕๖๓ เพื่อส�ำรวจและออกแบบรายละเอียด
ในปี ๒๕๖๔ จะเสนอขอออกพระราชกฤษฎี ก าเพื่ อ จั ด กรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น และจะเสนอของบประมาณ
ปี ๒๕๖๔ มาด�ำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป
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๓.๘ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๓ มีดังนี้
๑. โครงการที่ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงคมนาคมให้ เ ร่ ง รั ด ติ ด ตามเป็ น กรณี พิ เ ศษ
ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้เร่งรัดติดตามเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่จังหวัด
ศรีสะเกษ มี ๓ งาน ประกอบด้วย ๑) งานปรับปรุงทางหลวงย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๗ ตอน ขุขันธ์ แยกโคกตาล กม.๒+๙๕๐ - กม.๔+๗๐๐ ๒) งานยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข
๒๑๕๗ ตอน ขุขนั ธ์ - แยกโคกตาล กม.๕+๙๔๖ - กม.๖+๓๕๐ และ ๓) งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๗
ตอน ขุขนั ธ์ - แยกโคกตาล กม.๔+๗๐๐ - กม.๕+๙๔๖ เพือ่ ปรับจุดเสีย่ งในการเกิดอุบตั เิ หตุ ทัง้ ๓ โครงการดังกล่าวเป็น
แผนงานที่ส�ำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จึงเห็นควรให้กรมทางหลวงพิจารณาเร่งขอรับ
งบประมาณมาด�ำเนินการด้วย

กรมทางหลวง รายงานดังนี้

๑) งานปรับปรุงทางหลวงย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๗ ตอน ขุขนั ธ์ - แยกโคกตาล กม.๒+๙๕๐ - กม.๔+๗๐๐
๒) งานยกระดับมาตรฐานและเพิม่ ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๗ ตอน ขุขนั ธ์ - แยกโคกตาล
กม.๕+๙๔๖ - กม.๖+๓๕๐
๓) งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๗ ตอน ขุขันธ์ - แยกโคกตาล กม.๔+๗๐๐ - กม.๕+๙๔๖
ทั้งนี้ โครงการทั้ง ๓ อยู่ระหว่างเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ หากได้รับการจัดสรร
งบประมาณจะเร่งด�ำเนินการก่อสร้างต่อไป

๒. มาตรการความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit)
ขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินการตามมาตรการอ�ำนวยความสะดวก
ปลอดภั ย มุ่งป้อ งกันและลดอุบัติเหตุใ นเส้นทางที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องแม้ไ ม่ใช่ช่วงเทศกาล ทั้งในส่วน
ของการติดตั้งอุปกรณ์อ�ำนวยความปลอดภัยต่าง ๆ ในสายทางรับผิดชอบให้ชัดเจน เหมาะสมและมีจ�ำนวนเพียงพอ
โดยเฉพาะการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม รวมทั้งให้น�ำหลักการทางวิชาการเกี่ยวกับการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit)
มาใช้ด�ำเนินการให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยให้ตระหนักในหลักการที่ว่าการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนั้น ๆ ไม่ควรมี
ผลกระทบร้ายแรงต่อผู้ประสบเหตุจนถึงขั้นเสียชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกิดจากความบกพร่องที่มีสาเหตุ
มาจากวิศวกรรมด้านความปลอดภัยของถนน

กรมทางหลวง รายงานว่า ส�ำนักอ�ำนวยความปลอดภัยขอรับไปพิจารณาเพื่อออกมาตรการ Road Safety Audit
ต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้ก�ำชับให้หน่วยงานในสังกัดให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินการตามมาตรการอ�ำนวย

ความสะดวก ปลอดภัย มุ่งป้องกันและลดอุบัติเหตุในเส้นทางที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำ รวมทั้งได้
ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนที่เป็นจุดเสี่ยงอันตรายเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีความปลอดภัย

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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มาตรการเตรียมความพร้อม
รองรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

ในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ประชาชนนิยมเดินทางกลับภูมิล�ำเนาตามต่างจังหวัด หรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ
กระทรวงคมนาคมได้มีมาตรการเตรียมความพร้อมรองรับในจุดเฝ้าระวังต่าง ๆ ตามแผนอ�ำนวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางไปตรวจราชการ
เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ โดยมี
รายละเอียดดังนี้

๔.๑ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑ มีดังนี้
๑. การอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
การเตรียมการอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น แต่ละหน่วยงาน
ในพื้นที่มีการประกาศแผนอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยตามมาตรการ ๗๗๗ และ ๗๗๗๒ ในเส้นทาง ๖๑
สายทาง ขอให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทในพืน้ ทีม่ กี ารตัง้ หน่วยบริการติดตัง้ ป้ายประชาสัมพันธ์และอุปกรณ์
อ�ำนวยความปลอดภัย เช่น ป้ายเตือน ป้ายแนะน�ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟจราจร ตามจุดต่างๆ รวมถึงจุดเฝ้าระวัง
ที่อยู่ใน ๖๑ สายทาง ซึ่งมีเป้าหมายว่าใน ๖๑ สายทางนี้จะต้องไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ในเรื่องนี้ จึงขอให้ทุกหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงคมนาคมมีการประสานงานกันและด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย One Transport ของกระทรวง
คมนาคม และขอให้มกี ารบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอืน่ เช่น ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และต�ำรวจ
ในการตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติเหตุเพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชน
นอกจากนี้ ในเรื่องปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท
โดยเฉพาะจุดทีเ่ ป็นทางลักผ่านของการรถไฟแห่งประเทศไทย ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยประสาน กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในการอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่
ประชาชนด้วย
กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
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กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า กองตรวจการขนส่งทางบกได้ดำ� เนินการตามแผนปฏิบตั งิ านรณรงค์และลดอุบตั เิ หตุ

ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
๑) ด้านการเตรียมความพร้อมของรถ/ผู้ประจ�ำรถและการประชาสัมพันธ์
จัดผู้ตรวจการออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ตรวจสอบความพร้อมของตัวรถ
และผู้ขับรถแก่ผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของรถ และผู้ประจ�ำรถของรถโดยสารประจ�ำทางหมวด ๒ และ
รถโดยสารไม่ประจ�ำทาง สถานประกอบการ อู่จอดรถ และบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพทั้งสี่แห่ง
บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และจุดจอดรถฟิวเจอร์พาร์ครังสิต พร้อมทั้งตั้งด่านตรวจสอบกรณีตรวจพบการ
กระท�ำผิดจะด�ำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๒) ด้านความปลอดภัย
จัดเจ้าหน้าทีอ่ อกตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกจ�ำกัดความเร็วไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตร/
ชั่วโมง โดยด�ำเนินการบริเวณถนนสายหลักและสายรองที่ออกสู่ภูมิภาคต่าง ๆ
๓) ด้านการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
จัดผู้ตรวจการออกอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ณ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพทั้งสี่แห่ง
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จุดจอดรถฟิวเจอร์พาร์ครังสิต และจุดจอดรถชั่วคราวบริเวณกรมการขนส่งทางบก
พร้อมกับได้จดั ตัง้ ศูนย์คมุ้ ครองผูโ้ ดยสารและรับเรือ่ งร้องเรียน โทร ๑๕๘๔ (ชัว่ คราว) เพือ่ รับเรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับ
การใช้บริการรถโดยสารสาธารณะบริเวณจุดดังกล่าวทุกแห่ง ตลอดจนประสานกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ในการจัดรถเสริมรับ - ส่งประชาชนจากสถานีขนส่งไปสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
กรณีรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) และรถตู้โดยสารสาธารณะมีให้บริการไม่เพียงพอต่อผู้โดยสาร

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่

พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยตรวจสอบเส้นทางทุกสายในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงตามมาตรการ ๗๗๗ ด้วยการ
มีเส้นทางน�ำร่องตามนโยบาย One Transport จ�ำนวน ๔๑ เส้นทาง ซึ่ง กรมทางหลวงได้ก�ำชับหน่วยงาน
ที่อยู่ในเส้นทางตรวจสอบและติดตั้ง ป้าย อุปกรณ์อ�ำนวยความปลอดภัยต่าง ๆ จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง พร้อมทั้ง
ประสานกับต�ำรวจทางหลวง และหน่วยงานอื่น ๆ จัดตั้งจุดตรวจจับความเร็ว ในการอ�ำนวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมากรมทางหลวงชนบทได้ติดตั้งป้าย

ประชาสัมพันธ์และอุปกรณ์อำ� นวยความปลอดภัย และได้บรู ณาการการด�ำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอืน่ เพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชนแล้ว
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การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานว่า ฝ่ายการช่างโยธาได้ด�ำเนินการป้องกันอุบัติเหตุ บริเวณทางผ่านเสมอระดับ

และทางลักผ่านช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้ประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการอ�ำนวย
ความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่แล้ว

๒. มาตรการก�ำกับดูแลรถโดยสารสาธารณะ
ขอให้กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด บูรณาการ
ร่วมกันในการตัง้ จุดตรวจบนถนนในโครงข่ายของกระทรวงคมนาคมเพือ่ ตรวจจับความเร็วรถทีข่ บั เร็วเกินกว่าทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน นอกจากนี้ ตามที่กรมการขนส่งทางบก และส�ำนักงานขนส่งจังหวัด
จัดตัง้ ศูนย์บริหารจัดการ GPS ซึง่ เป็นระบบออนไลน์ทวั่ ประเทศในการติดตามพฤติกรรมการขับขีข่ องพนักงานขับรถบรรทุก
และรถโดยสาร ขอให้มีการประสานกับ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ผู้ประกอบการขนส่ง และต�ำรวจทางหลวงในการ
เข้าสกัดรถทีใ่ ช้ความเร็วเกินก�ำหนดในทันทีทตี่ รวจพบการกระท�ำผิดของผูข้ บั ขี่ พร้อมทัง้ ขอให้ตรวจสอบความพร้อม
ของรถโดยสารและพนักงานขับรถก่อนจะออกเดินรถจากสถานีขนส่งผู้โดยสารอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องด้วย

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ได้ดำ� เนินการตามแผนปฏิบตั งิ านรณรงค์

และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในมาตรการเข้มข้นในการเฝ้าระวังรถที่มีความเสี่ยง
ในการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ความเร็วเกิน ชั่วโมงการท�ำงานเกิน เป็นต้น โดยศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ
GPS และส�ำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ GPS ปฏิบัติหน้าที่ติดตามและควบคุม
พฤติกรรมการขับรถ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างทันการณ์ โดยด�ำเนินการ
ดังนี้
๑) รายงานผ่านกลุ่มไลน์ “โครงการ GPS กรมการขนส่งทางบก” “ศูนย์ GPS ปฏิบัติการ”
- เมื่อเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ GPS ท�ำการตรวจสอบการเดินรถที่มีพฤติกรรม มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
รายงานในกลุ่มไลน์ “โครงการ GPS กรมการขนส่งทางบก” “ศูนย์ GPS ปฏิบัติการ” พร้อมทั้งด�ำเนินการ
ติดต่อผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถ เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุต่อไป
๒) รายงานผ่านกลุ่มไลน์ “มั่นใจ GPS (กรมทางหลวง กรมการขนส่งทางบก)”
- เมื่อเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ GPS ท�ำการตรวจสอบการเดินรถที่มีพฤติกรรม มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
รายงานในกลุม่ ไลน์ “มัน่ ใจ GPS (กรมทางหลวง กรมการขนส่งทางบก)” พร้อมทัง้ ด�ำเนินการติดต่อผูป้ ระกอบการ
ขนส่งและพนักงานขับรถเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้มีการร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิเช่น กรมการขนส่งทางบก ต�ำรวจทางหลวง
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยการตัง้ จุดตรวจจับความเร็วรถทีข่ บั เร็วเกินกว่าทีก่ ฎหมายก�ำหนด เพือ่ ตรวจจับความเร็ว
ผู้กระท�ำผิดเพื่อจะได้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี) และส�ำนักงานทางหลวง
ชนบทที่ ๒ (สระบุรี) พิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
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บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด รายงานว่า เพื่อสร้างความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารตลอดการเดินทาง

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ได้จัดกิจกรรม “รณรงค์ลดอุบัติเหตุปีใหม่ปลอดภัยตายเป็นศูนย์” ขึ้น เพื่อให้พนักงานขับรถ
บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด และรถร่วมได้ลงนามปฏิญาณตนว่าจะมอบบริการทีด่ ใี ห้แก่ประชาชนเพือ่ เป็นของขวัญปีใหม่
ขณะเดียวกัน บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ได้ร่วมกับกองบังคับการต�ำรวจจราจร จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการขับขี่
อย่างไรให้ปลอดภัยบนท้องถนนกับพนักงานขับรถ โดย บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ตั้งเป้าหมายว่าในช่วงเทศกาล
ปีใหม่นี้ จะเป็นช่วงแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนโดยอุบัติเหตุจะเป็นศูนย์ และบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ได้เตรียม
ความพร้อมก่อนการเดินทางโดยตรวจเช็ครถโดยสารให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน ติดตัง้ ระบบ GPS ควบคุมความเร็ว
บนรถโดยสาร จัดพนักงานขับรถและพนักงานบริการให้ครบตามจ�ำนวนรถโดยสารทีใ่ ห้บริการ และได้ประสานงาน
ร่วมกับกองบังคับต�ำรวจจราจร ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดของพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติหน้าที่
พร้อมตัง้ จุดตรวจรถโดยสารบนทางหลวงสายหลัก เพือ่ สร้างความปลอดภัยและสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูโ้ ดยสาร
ในการเดินทาง

๔.๒ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕ มีดังนี้
๑. การเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
การอ�ำนวยความสะดวกปลอดภัยและการให้บริการช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ขอให้กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ เสียสละ และให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลและแก้ไข
ปัญหาบริเวณจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงให้จัดท�ำป้ายทางลัด ทางเลี่ยงให้ครอบคลุมและชัดเจนทุกเส้นทาง
ตลอดจนปรับภูมิทัศน์ของถนนให้เกิดความปลอดภัยต่อการสัญจรของประชาชน ในส่วนของจุดให้บริการประชาชน
ในช่วงเทศกาล ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อลดความเหนื่อยล้าจากการเดินทางของประชาชน จึงขอให้กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบทมีการจัดเตรียมห้องน�้ำสะอาด และจัดให้มีมุมเครื่องดื่ม เช่น ชา กาแฟ ฯลฯ ไว้ให้บริการ
เพือ่ ผ่อนคลายอิรยิ าบถของผูข้ บั ขี่ ซึง่ จะช่วยลดความเสีย่ งในการเกิดอุบตั เิ หตุ และพร้อมเดินทางถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ
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กรมทางหลวง รายงานว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

จัดเตรียมห้องน�ำ้ สะอาด และจัดให้มมี มุ เครือ่ งดืม่ เช่น ชา กาแฟ ฯลฯ พร้อมจัดเจ้าหน้าทีด่ แู ลจุดพักรถ เพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้ทาง

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาได้ก�ำกับดูแลและแก้ไขปัญหาบริเวณ
จุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงให้จัดท�ำป้ายทางลัด ทางเลี่ยง ซ่อมแซม ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง และด�ำเนินการ
ตามมาตรการในแผนอ�ำนวยความสะดวกปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
พร้อมทั้งบูรณาการการแก้ไขปัญหาและด�ำเนินการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจุดตัดถนนกับทางรถไฟ เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนแล้ว
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๒. การส�ำรวจ จัดระเบียบร้านค้า รื้อถอนป้ายโฆษณาบริเวณริมถนนทางหลวง
ปัญหาความไม่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ บนเส้นทางหลวง จึงขอให้กรมทางหลวงด�ำเนินการ
ส� ำ รวจจั ด ระเบี ย บไม่ ใ ห้ มี ร ้ า นค้ า ริ ม ทาง และรื้ อ ถอนป้ า ยโฆษณาที่ ติ ด ตั้ ง ในลั ก ษณะเกะกะกี ด ขวางบริ เ วณ
ริมถนนทางหลวงออกให้หมด รวมถึงจุดใดทีพ่ บว่ามีไฟฟ้าดับจากอุปกรณ์ชำ� รุดขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
เร่งรัดด�ำเนินการซ่อมแซม ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างในเส้นทางหลวงและทางหลวงชนบทที่รับผิดชอบให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่อช่วยอ�ำนวยความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุจากการขับขี่
และช่วยลดปัญหาอาชญากรรมบริเวณถนนริมทางด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า ปัจจุบนั หน่วยงานภูมภิ าคโดยแขวงทางหลวงได้มกี ารแจ้งผูค้ า้ ให้ทราบเกีย่ วกับความผิดตาม

พระราชบัญญัติทางหลวง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ท� ำความเข้าใจ เพื่อให้รื้อย้ายร้านค้าออกไปจากบริเวณ
เขตทางหลวง นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงเก็บป้ายต่าง ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตออก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อ
ผู้ใช้ทาง ซึ่งปัจจุบันยังคงด�ำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง

๓. การด�ำเนิน การตามมาตรการเข้มข้น (๗๗๗) และมาตรการเข้มข้นยกก�ำลังสอง
(๗๗๗)๒
ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
กรมการขนส่งทางบกให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินการตามมาตรการในแผนอ�ำนวยความสะดวกปลอดภัย รองรับ
การเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ของกระทรวงคมนาคม โดยเฉพาะมาตรการเข้มข้น (๗๗๗)
และมาตรการเข้มข้นยกก�ำลังสอง (๗๗๗)๒ ในส่วนของถนนของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทขอให้เน้นย�้ำ
ในเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์อ�ำนวยความปลอดภัยให้เหมาะสมเพียงพอ การติดตั้งป้ายทางลัดทางเลี่ยง แนะน�ำเส้นทาง
ให้ชัดเจน การปักป้ายเตือน แนะน�ำผู้ขับขี่ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุในสายทางหรือจุดที่มีความเสี่ยง และขอความ
ร่วมมือในการหยุดก่อสร้างถนนเพื่อคืนพื้นผิวจราจรในช่วงเทศกาล

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยตรวจสอบเส้นทางทุกสายทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงตามมาตรการ ๗๗๗ มีจ�ำนวน ๔๑
เส้นทาง ซึ่งกรมทางหลวงได้ก�ำชับให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบและติดตั้งป้าย อุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวก
ความปลอดภัยต่าง ๆ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในการอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

๔. การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดถนนกับทางรถไฟ
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดรถไฟ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล ซึ่งมีประชาชนเดินทางสัญจร
เป็นจ�ำนวนมาก ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
และการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกันบูรณาการการแก้ไขปัญหาและด�ำเนินการการป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุบริเวณ
จุดตัดถนนกับทางรถไฟอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง และให้มีการประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ให้ชว่ ยสนับสนุนในการจัดเจ้าหน้าทีม่ าดูแลเฝ้าระวังบริเวณจุดตัดรถไฟทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ โดยเฉพาะ
จุดตัดรถไฟซึง่ ไม่มเี ครือ่ งกัน้ โดยบริหารจัดการให้มผี คู้ วบคุมดูแลบริเวณดังกล่าวตามก�ำหนดตารางเวลาเดินรถของรถไฟ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้
ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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กรมทางหลวง รายงานว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

และได้ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ทีใ่ ห้ชว่ ยสนับสนุนในการจัดเจ้าหน้าทีด่ แู ลเฝ้าระวังบริเวณ
จุดตัดรถไฟที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานว่า ได้รว่ มบูรณาการกับหน่วยงานกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และประสาน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเฝ้าระวังจุดตัดถนนกับทางรถไฟที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่แล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีเหตุอันตรายที่จุดตัดถนนกับทางรถไฟแต่อย่างใด

๕. มาตรการแก้ไขปัญหาการขับขี่รถย้อนศรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
กรณีการขับขี่รถย้อนศรของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เช่น จุดกลับรถหน้าร้านสะดวกซื้อ
Cj Express บริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ ตอน ดอนแจง - สุพรรณบุรี เป็นจุดที่มีประชาชนนิยมขับขี่รถย้อนศร
เป็นจ�ำนวนมากนั้น กรมทางหลวงในพื้นที่รายงานว่าได้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยการวางที่กั้นคอนกรีต (Concrete
Barrier) เพือ่ ก�ำกับให้กลับรถในช่องทางทีก่ ำ� หนดและป้องกันการขับขีย่ อ้ นศร ไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ขอให้กรมทางหลวง
ในพื้นที่ได้ส�ำรวจจุดเสี่ยงและให้ความส�ำคัญกับการหามาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาการขับขี่รถย้อนศรดังกล่าว
ด้วยความเข้มงวดและต่อเนื่อง โดยประสานเจ้าหน้าที่ต�ำรวจมาช่วยก�ำกับดูแล เพื่อให้การด�ำเนินการมีผลสัมฤทธิ์
ที่เป็นรูปธรรม

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้เสนอของบประมาณปี ๒๕๖๒ งานปรับปรุงจุดเสี่ยง โดยออกแบบระบบการกลับรถ

ในชุมชนให้เหมาะสม (มีระยะทางไม่ไกลเกินกว่าความรูส้ กึ ยอมรับได้ของรถจักรยานยนต์ในชุมชน) และประสาน
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจในการจับ ปรับ รวมทั้งประสานหน่วยงานท้องถิ่นในการปรับปรุงเส้นทางภายในชุมชนเป็น
เส้นทางเลือกที่ไม่ให้ขับขี่ย้อนศรด้วย

๖. การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียน
การดูแลความปลอดภัยถนนทางหลวงรองรับช่วงเทศกาลปีใหม่บนทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ สายสาลี สุพรรณบุรี ที่ กม.๖๑ (บริเวณหน้าโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”) ซึง่ เป็น ๑ ใน ๖๑ สายทางทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุบอ่ ย
โดยปกติจุดนี้ใช้เป็นจุดกลับรถ และจากถนนฝั่งตรงข้ามสามารถใช้เป็นจุดเลี้ยวขวาตัดเข้าโรงเรียนบางปลาม้า
“สูงสุมารผดุงวิทย์” ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดนี้บ่อยครั้ง การป้องกันอุบัติเหตุเบื้องต้นกรมทางหลวงได้จัดท�ำ
เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง เช่น Red Anti-skid เพื่อให้ผู้ขับขี่รถสัญจรผ่านไปมารู้สึกสะดุดตาและมีความระมัดระวัง
มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ขอให้กรมทางหลวงติดตามและประเมินผลบริเวณดังกล่าวหลังด�ำเนินการไปแล้ว ทั้งในแง่
ของสถิติอุบัติเหตุและพฤติกรรมของผู้ขับขี่บริเวณดังกล่าว และอาจพิจารณาเพิ่มเติมอุปกรณ์ความปลอดภัย
ท�ำเครื่องหมายจราจรอื่น ๆ เพื่อมุ่งลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนให้ได้ผลเป็นรูปธรรม
มากที่สุด เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสังคมค่อนข้างมาก

กรมทางหลวง รายงานว่า จากการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ พบว่าค่าความเร็วของรถยนต์ที่ขับขี่ผ่านมานั้นลดลงในช่วง

แรก ๆ เท่านั้น แต่จ�ำนวนรถยนต์ที่เปลี่ยนช่องจราจร (ในบริเวณที่ท�ำ OSB และ Red Anti-skid) ลดลง
อย่างชัดเจน ในส่วนของสถิติอุบัติเหตุในบริเวณดังกล่าวไม่มีผลเปลี่ยนแปลงมากนัก

กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
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๗. การด�ำเนินการตามมาตรการในแผนอ�ำนวยความสะดวกปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่
เรือ่ งการอ�ำนวยความสะดวกปลอดภัยและการให้บริการแก่ประชาชนรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมทางหลวง กรมทางหลวง
ชนบท กรมการขนส่งทางบกให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินการตามมาตรการในแผนอ�ำนวยความสะดวกปลอดภัย
รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ของกระทรวงคมนาคม โดยเฉพาะมาตรการเข้มข้น (๗๗๗)
และมาตรการเข้มข้นยกก�ำลังสอง (๗๗๗)๒ ขอให้กรมการขนส่งทางบกประสานกับผู้ประกอบการเดินรถบรรทุก
ให้หยุดวิ่งรถในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๓ มกราคม ๒๕๖๑ และเฝ้าระวังรถโดยสาร
ทีใ่ ช้ความเร็วเกินก�ำหนด หากพนักงานขับรถฝ่าฝืนให้สกัดจับและเปรียบเทียบปรับทันที โดยให้ประสานกับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
ในการตรวจจับผู้กระท�ำผิดวินัยจราจร ทั้งนี้ ก่อนเดินทางทุกครั้งให้ตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสาร
ระดับแอลกอฮอล์ จุดจอดให้บริการ ตัวรถและอุปกรณ์สว่ นควบ โดยเฉพาะความลึกของร่องดอกยางต้องเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก�ำหนด และห้ามรถตู้โดยสารสาธารณะบรรทุกผู้โดยสารเกิน ๑๓ ที่นั่งโดยเด็ดขาด หากส่วนหนึ่งส่วนใดเกิดปัญหา
หรือไม่ได้ตามมาตรฐาน ห้ามน�ำรถที่มีปัญหานั้นออกไปให้บริการเด็ดขาดหรือสั่งให้เปลี่ยนรถใหม่ทันที และขอให้
ติดตามข่าวสารการเดินทางของประชาชนในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ โดยให้ด�ำเนินการอย่างเข้มงวด
ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมด้วย
ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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กรมการขนส่งทางบก รายงาน ดังนี้

กองตรวจการขนส่งทางบก ได้ด�ำเนินการตามมาตรการในแผนอ�ำนวยความสะดวกปลอดภัยรองรับ
การเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม ตามมาตรการเข้มข้น (๗๗๗)
และมาตรการเข้มข้นยกก�ำลังสอง (๗๗๗) ๒ ในการตรวจความพร้อมรถโดยสารประจ�ำทางและผู้ประจ�ำรถ
โดยเฉพาะสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานครทั้ง ๓ แห่ง บริเวณฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต บริเวณจุดจอดรถภายใน
กรมการขนส่งทางบก โดยด�ำเนินการตามแผนปฏิบตั งิ าน เช่น แนะน�ำการบังคับใช้กฎหมายผูโ้ ดยสารบนรถโดยสาร
หากไม่คาดเข็มขัดนิรภัยห้ามท�ำการเดินรถอย่างเด็ดขาด ขอให้งดการดื่มสุราบนรถโดยสาร แนะน�ำอุปกรณ์
ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับผู้โดยสาร ตรวจสอบประตูฉุกเฉิน ค้อนทุบกระจก ตรวจความพร้อมรถและ
ตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับรถโดยรอบสถานีและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งตรวจสอบการน�ำรถโดยสารไม่ประจ�ำทาง
มาให้บริการเสริม พร้อมจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารชั่วคราวเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหากผู้โดยสารไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม โทร ๑๕๘๔ ได้ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง รวมทัง้ จัดตัง้ หน่วยเคลือ่ นทีต่ รวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะ
บริเวณถนนสายหลักที่เข้า - ออก กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง

ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ในระหว่างวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
ได้ด�ำเนินการโครงการ “มั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS” ในมาตรการเข้มข้นในการเฝ้าระวังรถที่มีความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุ เช่น ความเร็วเกิน ชั่วโมงการท�ำงานเกิน เป็นต้น โดยได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ GPS ปฏิบัติหน้าที่
ติดตามและควบคุมพฤติกรรมการขับรถตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างทันการณ์
โดยมีการด�ำเนินการดังนี้
๑) รายงานผ่านกลุ่มไลน์ “โครงการ GPS กรมการขนส่งทางบก” “ศูนย์ GPS ปฏิบัติการ” เมื่อเจ้าหน้าที่
ประจ�ำศูนย์ GPS ท�ำการตรวจสอบการเดินรถที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จะรายงาน
ในกลุ่มไลน์นี้ พร้อมทั้งด�ำเนินการติดต่อผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถเพื่อการป้องกัน
อุบัติเหตุต่อไป
๒) รายงานผ่านกลุ่มไลน์ “มั่นใจ GPS (กรมทางหลวง กรมการขนส่งทางบก)” เมื่อเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์
GPS ท�ำการตรวจสอบการเดินรถที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จะรายงานในกลุ่มไลน์นี้
พร้อมทั้งด�ำเนินการติดต่อผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถ เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุต่อไป
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ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ได้ด�ำเนินการ ดังนี้
๑) ด้านอ�ำนวยความสะดวก
๑.๑ บริการรับเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ สอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร
และรับเรื่องร้องเรียนจังหวัดเพชรบุรีอย่างต่อเนื่อง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๑.๒ กิจกรรมตั้งจุดบริการร่วมอาชีวะอาสา จ�ำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ (๑) บริเวณริมถนนเพชรเกษม
แยกท่าศาลา อ�ำเภอบ้านลาด โดยวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด (๒) บริเวณริมถนนเพชรเกษม
ต�ำบลเวียงคอย โดยวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
๒) ด้านความปลอดภัย
๒.๑ การด�ำเนินการตรวจสอบการจัดท�ำแบบตรวจสอบสภาพและความพร้อมของรถและผู้ขับรถ
(Check list) ของผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างต่อเนื่อง

๒.๒ ด�ำเนินการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถตามโครงการปฏิบตั กิ าร
ตรวจรถโดยสาร หมวด ๒ หมวด ๓ ช่วงเทศกาล โดยเฉพาะการตรวจสอบระยะเวลาในการ
ขับรถและตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของพนักงานขับรถ รวมถึงการตรวจความพร้อมของ
รถโดยสาร เช่น อุปกรณ์ส่วนควบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย พร้อมด้วยทหาร ณ จุดจอด
รถตู้โดยสารเขาวังเมืองใหม่
๒.๓ ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติการจุด “One Transport” ตามมาตรการอ�ำนวยความปลอดภัย
เข้มข้นยกก�ำลังสองของกระทรวงคมนาคมช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๒ จุด คือ
จุดที่ ๑ ช่วง ชะอ�ำ - หัวหิน ระหว่าง กม.ที่ ๑๕๖+๓๙๙ - กม.ที่ ๒๑๐+๑๖๗ จุดที่ ๒
ช่วงปากท่อ - เพชรบุรี ระหว่าง กม.ที่ ๑๒๓+๐๐๐ - กม.ที่ ๑๓๔+๕๘๗ พร้อมทัง้ ตรวจจับความเร็ว
ด้วยกล้องเลเซอร์ในถนนสายหลักและด�ำเนินการติดตามการเดินรถผ่านศูนย์บริหารจัดการ
เดินรถด้วยระบบ GPS ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
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ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ด�ำเนินการ ดังนี้
๑) ด้านอ�ำนวยความสะดวก
๑.๑ บริการรับเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ สอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร
และรับเรื่องร้องเรียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างต่อเนื่อง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๑.๒ กิจกรรมตั้งจุดบริการร่วมอาชีวะอาสา จ�ำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ (๑) บริเวณสถานีบริการน�้ำมัน
เชื้อเพลิง ปตท. แยกหนองไผ่ กม.๔๐ ถนนเลี่ยงเมืองชะอ�ำปราณบุรี โดยวิทยาลัยการอาชีพ
วังไกลกังวล (๒) บริเวณหน้าค่ายธนะรัชต์ อ�ำเภอปราณบุรี โดยวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
(๓) บริเ วณสถานีบ ริก ารน�้ำมันเชื้อเพลิง ปตท. ถนนเพชรเกษม ก่อนถึงสี่แ ยกประจวบฯ
โดยวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (๔) ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ อ�ำเภอสะพานน้อย
โดยวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
๒) ด้านความปลอดภัย
๒.๑ การด�ำเนินการตรวจสอบการจัดท�ำแบบตรวจสอบสภาพและความพร้อมของรถและผู้ขับรถ
(Check list) ของผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
๒.๒ ด�ำเนินการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถตามโครงการปฏิบตั กิ าร
ตรวจรถโดยสาร หมวด ๒ หมวด ๓ ช่วงเทศกาล โดยด�ำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานขนส่ง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปยังจุดจอดรถโดยสารประจ�ำทางต่าง ๆ
๒.๓ จุ ด พั ก รถโดยสารประจ� ำ ทาง (Rest Area) บริ เ วณศู น ย์ บ ริ ก ารทางหลวงเขาโพธิ์ อ� ำ เภอ
บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒.๔ ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติการจุด “One Transport” ตามมาตรการอ�ำนวยความปลอดภัย
เข้มข้นยกก�ำลังสองของกระทรวงคมนาคมช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๒ จุด คือ
จุดที่ ๑ ช่วงสายทาง ๐๖๐๓ ช่วง กม.๒๗๖+๘๑๓ - ๓๓๕+๘๑๓ กุยบุรี - ทับสะแก จุดที่ ๒
ช่วงสายทาง ๔๐๐๗ ช่วง กม. ๐+๐๐๐ - ๐+๒๕๐ บ้านท่าหล่อ - บ้านหนองระแวง พร้อมทั้งตรวจ
จับความเร็วด้วยกล้องเลเซอร์ในถนนสายหลักและด�ำเนินการติดตามการเดินรถผ่านศูนย์บริหาร
จัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
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๘. การเร่งรัดการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยงถนนในพื้นที่
กรณีรถตูส้ ว่ นบุคคลวิง่ ตัดหน้ารถบรรทุกพ่วงกะทันหันบริเวณจุดตัดถนนของกรมทางหลวง กรมทางหลวง
ชนบท บริเวณสี่แยกห้วยแร้ง ถนนสายห้วยกรอก - บ้านลูกแก หมู่ ๔ ต�ำบลกรับใหญ่ อ�ำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจ�ำนวน ๕ ราย ซึ่งคนในพื้นที่กล่าวว่า จุดนี้เป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง (จ�ำนวนอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นทั้งหมด ๗ ครั้ง และมีผู้เสียชีวิตจ�ำนวน ๙ ราย พ.ศ. ๒๕๔๐ - พ.ศ. ๒๕๕๖) จากการลงตรวจสอบพื้นที่พบว่า
บริเวณสี่แยกห้วยแร้งมีต้นไม้ประมาณ ๔ - ๕ ต้นริมถนนของกรมทางหลวง บดบังทัศนวิสัยบริเวณจุดเกิดเหตุ ประกอบ
กับอีกฝัง่ ถนนเป็นศาลาอเนกประสงค์ซงึ่ อยูใ่ นความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ท�ำให้ระยะการมองเห็นด้านข้าง
(Sight distance) ของรถที่สัญจรไปมาทั้งสองฝั่งกระชั้นชิด เป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุบริเวณนี้บ่อยครั้ง
แนวทางแก้ไข กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทควรด�ำเนินการเพิ่มระยะการมองเห็นด้านข้างบริเวณจุดตัด
(Sight Distance) โดยให้พิจารณาเรื่องการเวนคืนที่ดินของชาวบ้านบริเวณแยกห้วยแร้ง โดยเฉพาะจุดที่มีต้นไม้บดบัง
ทัศนวิสัยการขับขี่ และควรเพิ่มป้ายแจ้งเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุให้ได้
มากที่สุด

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ส�ำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง ได้ด�ำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย

งานทางเพือ่ ยกระดับความปลอดภัยและป้องกันอุบตั เิ หตุ พบว่า บริเวณทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุอยูบ่ นถนน สาย กจ.๓๐๙๖
แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ (กม.ที่ ๙๘+๖๕๐) - บ้านองครักษ์ อ�ำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี บริเวณ
กม.ที่ ๑๓+๙๐๐ พบประเด็นปัญหา ๔ ข้อ ได้แก่ ๑) ระยะการมองเห็น ป้ายจราจรก่อนถึงทางแยกถูกบดบังโดย
กิ่งไม้และวัชพืช ๒) ข้อความเตือนบนผิวทางไม่ชัดเจน ๓) ระยะมองเห็นบริเวณทางแยกถูกบดบังด้วยป้ายบอก
เส้นทางในพื้นที่และต้นไม้ขนาดใหญ่ และ ๔) ไม่มีป้ายจ�ำกัดความเร็ว จึงได้เสนอแนะแนวทางแก้ไข ดังนี้
๑) ก�ำจัดกิ่งไม้และวัชพืชที่บดบังป้ายจราจร
๒) ก�ำจัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่และรื้อถอนป้ายโฆษณาในพื้นที่บริเวณทางแยก
๓) เปลี่ยนข้อความ “ขับช้า ๆ ลดความเร็ว” เป็น “หยุด” และเพิ่มข้อความ “ลดความเร็ว” บริเวณ
๑๐๐ - ๒๐๐ เมตร ก่อนถึงทางแยก ก่อสร้าง Rumble strip ใหม่ทดแทนของเดิมที่ช�ำรุด และเพิ่มเส้น OSB
ปรับเส้นแบ่งทิศทางจราจรและเส้นขอบให้ชัดเจน
๔) ติดตั้งป้ายจ�ำกัดความเร็ว โดยลดความเร็วเป็น ๕๐ และ ๓๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง ตามล�ำดับก่อนถึงทางแยก
ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบทได้มอบหมายให้ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี) พิจารณาด�ำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยประสานความร่วมมือกับส�ำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทางและ
ส�ำนักอ�ำนวยความปลอดภัยต่อไปแล้ว
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๙. การตรวจสอบความพร้อมของท่าเทียบเรือ โป๊ะ เรือโดยสาร และแพ
ในเรือ่ งการอ�ำนวยความสะดวกปลอดภัยรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ พืน้ ที่
ในเขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕ ในส่วนของกรมเจ้าท่า ขอให้ก�ำกับเรื่องความปลอดภัยของโป๊ะ ท่าเทียบเรือต่าง ๆ
ทัง้ สภาพและการรองรับน�ำ้ หนักต้องอยูใ่ นระดับทีม่ คี วามปลอดภัยสูง ในส่วนของเรือท่องเทีย่ วให้เรือทุกล�ำต้องมีเสือ้ ชูชพี
เตรียมพร้อมประจ�ำเรือไว้เสมอ โดยขอความร่วมมือให้นกั ท่องเทีย่ วสวมใส่ชชู พี ตลอดเวลาการเดินทาง และให้จดั เตรียมเรือ
ส�ำหรับออกตรวจการณ์บริเวณจุดเสี่ยงต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องด้วย

กรมเจ้าท่า รายงานว่า การด�ำเนินการของส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๓ และสาขาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๗ จังหวัด
ได้แก่ สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี สมุทรสาคร เพชรบุรี นครปฐม ราชบุรี สรุปดังนี้
ก่อนเทศกาลปีใหม่
- จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราและตรวจสอบความพร้อมของสภาพท่าเทียบเรือ โป๊ะเทียบเรือ เรือโดยสาร และแพ
- ให้เจ้าหน้าทีก่ �ำชับผูป้ ระกอบกิจการเดินเรือ ผูค้ รอบครองโป๊ะเทียบเรือ เจ้าของเรือ และผูค้ วบคุมเรือปฏิบตั ติ าม
โดยเคร่งครัด
- กวดขันการจัดเตรียมเสือ้ ชูชพี พวงชูชพี อุปกรณ์ดบั เพลิง สัญญาณไฟเดินเรือ ให้ครบถ้วน รวมถึงเอกสารประจ�ำเรือ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๓ มกราคม ๒๕๖๑)
- จัดพนักงานประจ�ำท่าเทียบเรือสาธารณะที่มีประชาชนใช้บริการหนาแน่น ดูแลความสะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรทางน�้ำ เข้มงวดกวดขันมิให้เรือบรรทุกผู้โดยสารเกินอัตราที่ก�ำหนด รวมถึงให้ค�ำแนะน�ำ แนวทางปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุทางน�้ำตามมาตรการเพื่อความปลอดภัย

กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

156

- จัดตั้งจุดอ�ำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ทางน�้ำประจ�ำท่าเทียบเรือ ๖ จุด ๕ จังหวัด
- จัดเจ้าหน้าทีพ่ ร้อมเรือตรวจการณ์ส�ำหรับออกตรวจตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ เพือ่ ให้ความช่วยเหลือ
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ทั้งนี้ ผลการออกตรวจการณ์ตลอด
ช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

๔.๓ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๔ มีดังนี้
- การติดตั้งป้ายแนะน�ำเส้นทางเลี่ยงเมือง
จังหวัดนครราชสีมาเป็นเส้นทางสายหลักไปสูภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเทศกาลจะมีปริมาณการจราจร
จ�ำนวนมากท�ำให้เกิดการจราจรติดขัดในเขตจังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับ
การเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอให้แขวงทางหลวงนครราชสีมา จัดท�ำ และติดตั้งป้ายแนะน�ำ
เส้นทางเลี่ยงเมือง ซึ่งเป็นทางสายรองต่าง ๆ โดยให้มีป้ายแนะน�ำเส้นทางต่อเนื่องจนกระทั่งออกจากเขตจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกความปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทาง และยังช่วยลดปริมาณ
การจราจรติดขัดในจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้เล็งเห็นความส�ำคัญในการอ�ำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง จึงได้เตรียมความพร้อม

ด้านต่าง ๆ อาทิ ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ติดตั้งป้ายแนะน�ำเส้นทางต่าง ๆ รวมทั้ง
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออ�ำนวยความสะดวกการจราจร และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล

๔.๔ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ มีดังนี้
๑. การวางแผนจัดการเดินรถให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
จากการตรวจราชการพบว่าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ ๒ ด�ำเนินการโดยเอกชน สถานี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเพชรบูรณ์ด�ำเนินการโดยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และสถานีขนส่งผู้โดยสาร บขส.หล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ได้มีมาตรการเตรียมการในการรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
โดยในส่วนของแผนงานด้านความปลอดภัยได้จดั ให้มกี ารตรวจสอบสมรรถนะของพนักงานขับรถและสภาพของรถโดยสาร
สาธารณะทุกครั้งก่อนออกเดินทาง และเนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีประชาชนเดินทางเป็นจ�ำนวนมาก
จึงขอให้ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกและส�ำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ และสถานีขนส่งผู้โดยสาร
บขส.หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ อ�ำนวยความสะดวกปลอดภัยให้ประชาชนที่จะเดินทางให้ถึงที่หมายโดยปลอดภัย
และวางแผนในการจัดการเดินรถให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผูโ้ ดยสารตกค้าง
ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ส�ำหรับรถเสริมซึ่งจะน�ำมาให้บริการแก่ประชาชนนั้น ต้องมีสภาพสมบูรณ์ ปลอดภัย
ผ่านการตรวจสอบสภาพก่อนน�ำมาให้บริการทุกคัน
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กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ด�ำเนินการตรวจความพร้อมของรถและ

พนักงานขับรถร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
และวิทยาลัยการอาชีพชนแดน ทั้งหมด จ�ำนวน ๖๘๘ คัน พร้อมทั้ง บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ได้ให้บริการจัดรถเสริม
ทั้งหมด จ�ำนวน ๑๐๖ คัน นอกจากนี้ ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก
แห่งที่ ๑ และแห่งที่ ๒ ได้มีการตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก และวิทยาลัยเทคนิคสองแคว พร้อมทั้งได้จัดรถเสริมให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชนในการเดินทาง จ�ำนวน ๑๑๘ เที่ยว ไม่มีผู้โดยสารตกค้างแต่อย่างใด

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด รายงานว่า ได้จัดกิจกรรม “รณรงค์ลดอุบัติเหตุปีใหม่ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” ขึ้น เพื่อให้

พนักงานขับรถ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด และรถร่วมได้ลงนามปฏิญาณตนว่าจะมอบบริการที่ดีให้แก่ประชาชน
เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ขณะเดียวกัน บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ได้ร่วมกับกองบังคับการต�ำรวจจราจรจัดอบรม
ให้ความรู้ในเรื่องการขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยบนท้องถนนกับพนักงานขับรถ โดย บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
ตั้งเป้าหมายว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้จะเป็นช่วงแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนโดยอุบัติเหตุจะเป็นศูนย์ และ
บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ได้เตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางโดยตรวจเช็ครถโดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ติดตั้งระบบ GPS ควบคุมความเร็วบนรถโดยสารจัดพนักงานขับรถและพนักงานบริการให้ครบตามจ� ำนวน
รถโดยสารที่ให้บริการ และได้ประสานงานร่วมกับกองบังคับต�ำรวจจราจร ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์และ
สารเสพติดของพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติหน้าที่ พร้อมตั้งจุดตรวจรถโดยสารบนทางหลวงสายหลัก เพื่อสร้าง
ความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารในการเดินทาง
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๒. การประชาสัมพันธ์ในการป้องกันปัญหาจราจรติดขัดในช่วงเทศกาล
แขวงทางหลวงพิษณุโลกและแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ได้นำ� เสนอแผนการปฏิบตั งิ านอ�ำนวยความสะดวก
และปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยในส่วนของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์
มีมาตรการในการป้องกันปัญหาการจราจร โดยติดตั้งจอ LED จ�ำนวน ๓ แห่ง คือ (๑) บริเวณทางหลวงหมายเลข ๑๒
ตอน เข็กน้อย - แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ที่ กม.๓๑๐+๖๐๐ ก่อนถึงทางแยกแคมป์สน (๒) ทางหลวงหมายเลข ๑๒
ตอน เข็กน้อย - แยกอนุสาวรียพ์ อ่ ขุนผาเมือง ที่ กม.๓๕๓+๑๐๐ ก่อนถึงทางแยกอาเซียน (กกโอ) (๓) ทางหลวงหมายเลข
๒๑ ตอน บ้านโตก - บุ่งน�้ำเต้า ที่ กม.๒๑๔+๔๐๐ ก่อนถึงสามแยกบ้านพี้ และมีการน�ำอากาศยานไร้คนขับ (Drone)
ขึน้ บิน เพือ่ ถ่ายทอดสดข้อมูลปริมาณการจราจรในพืน้ ทีท่ มี่ กั ประสบปัญหาการจราจรติดขัด จ�ำนวน ๓ จุด คือ ๑) ทางหลวง
หมายเลข ๑๒ บริเวณทางเข้าวัดผาซ่อนแก้ว ๒) ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๖ บริเวณจุดชมวิวเขาค้อ ๓) ทางหลวงหมายเลข
๒๓๓๑ บริเวณภูทับเบิก ซึ่งจากการรับฟังค�ำบรรยายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
และกรมการขนส่งทางบกในพื้นที่เห็นว่าได้มีการบูรณาการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในเรื่อง
One Transport และเตรียมการในการลดอุบตั เิ หตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ดี นอกจาก
การเตรียมการเรือ่ งความปลอดภัยซึง่ ได้ตรวจสอบความช�ำรุดบกพร่องของโครงสร้างพืน้ ฐานและซ่อมแซมให้อยูใ่ นสภาพดี
ติดตั้งอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกปลอดภัยครบถ้วนแล้ว เห็นว่าจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะเดินทาง
มาท่องเทีย่ วมากในช่วงเทศกาลปีใหม่ ความคาดหวังในเรือ่ งความสะดวกในการเดินทางของประชาชนจึงมีมาก จึงขอให้
กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมการขนส่งทางบกในพืน้ ทีป่ ระสานกับประชาสัมพันธ์จงั หวัด และสถานี
วิทยุเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการสัญจร ในพื้นที่เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางติดขัดหรือเปลี่ยนจุดท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยว
เดินทางไปน้อยกว่า และเนื่องจากจังหวัดเพชรบูรณ์มีจุดชมทัศนียภาพที่สวยงามอยู่สองข้างทางท�ำให้มักมีรถจอด
บนถนนเพือ่ ถ่ายรูปเป็นจ�ำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและอุบตั เิ หตุ โดยเฉพาะบริเวณทางขึน้ ภูทบั เบิก
ปัจจุบันจึงได้จัดจุดจอดรถระหว่างทางขึ้นภูทับเบิกจ�ำนวน ๕ จุด จึงขอให้แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ประชาสัมพันธ์
จุดจอดรถบริเวณภูทับเบิกทั้ง ๕ จุด ว่ามีจุดใดบ้าง แต่ละจุดสามารถจอดรถได้จ�ำนวนเท่าใด ยังมีพื้นที่ว่างที่จะ
จอดรถได้อีกจ�ำนวนเท่าใด เพื่อหลีกเลี่ยงการจอดบนเส้นทางที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ รวมถึงให้ประสานกับจังหวัด
เพชรบูรณ์และผู้ประกอบการรีสอร์ทในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่จอดรถส� ำหรับประชาชนเพื่อการ
พักรถ และถ่ายรูปชมวิวด้วย
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กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ตั้งเต็นท์เพื่อบริการนักท่องเที่ยวแนะน�ำ

เส้นทาง แจกคู่มือการขับขี่รถอย่างปลอดภัย และติดตั้งโทรทัศน์เพื่อตรวจจับความเร็วของรถ ณ จุดสี่แยก
พ่อขุนผาเมือง อ�ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึง่ เป็นจุดบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวง
คมนาคม หน่วยงานปกครองท้องถิ่น และที่ว่าการอ�ำเภอหล่มสัก พร้อมทั้งด�ำเนินการจัดท�ำข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการสัญจรในพื้นที่กับประชาสัมพันธ์จังหวัด สถานีวิทยุ และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และ
ได้ท�ำหนังสือขอความร่วมมือผู้ประกอบการด้วยรถบรรทุกหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑

กรมทางหลวง รายงานว่า จังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางของการเดินทางไปทุกภาคส่วนของประเทศ ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ ที่มีความสะดวก จึงท�ำให้ในช่วงวันหยุดยาว ๆ เทศกาลต่าง ๆ จะมี
ผู้ใช้ทางหลวงผ่านจังหวัดพิษณุโลกไม่ว่าจะเริ่มเดินทางหรือเดินทางกลับ เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกมีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระพุทธชินราช) วัดจุฬามณี วัดนางพญา
วัดราชบูรณะ วัดเขาสมอแคลง พระราชวังจันทร์ (สมเด็จพระนเรศวรมหาราช) ประกอบกับแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ เป็นพื้นที่ทางภูเขาซึ่งมีเขตติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และการเดินทางของนักท่องเที่ยวส่วนมาก
จะเลือกเดินทางไปทีท่ มี่ แี หล่งท่องเทีย่ วหลาย ๆ แห่ง เพือ่ ความคุม้ ค่า ซึง่ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ช่วง พิษณุโลก เพชรบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว น�้ำตก สกุโณทยาน น�้ำตกแก่งของ
น�้ำตกปอย น�้ำตกแก่งโสภา อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า (ผาชูธง และลานหินปุ่ม) อุทยานแห่งชาติเขาค้อ
แหล่งส�ำรวจไดโนเสาร์ สถานทีต่ ากอากาศเหมือนกับต่างประเทศในบริเวณเขาค้อ จึงท�ำให้มปี ระชาชนใช้ทางหลวง
หมายเลข ๑๒ เป็นจ�ำนวนมาก ในส่วนควบคุมของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์เป็นทางหลวงชัน้ พิเศษ ๔ ช่องจราจร
มีเกาะสีแบ่งการจราจร ได้ด�ำเนินการซ่อมแซมทางหลวงในสายทางควบคุมตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
ตรวจสอบผิวการจราจร ปะซ่อมให้เรียบร้อยไฟฟ้าแสงสว่างติดครบทุกดวง อุปกรณ์อ�ำนวยความปลอดภัย
ป้ายควบคุมความเร็ว ป้ายทางเลี่ยง ป้ายชี้ทาง ไฟกะพริบสีตีเส้นให้ผู้ใช้ทางหลวงได้รับความสะดวกปลอดภัย
และ การปฏิบตั ติ ามนโยบาย One Transport แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ได้ให้ความส�ำคัญกับทางหลวงหมายเลข ๑๒
ตอน พิษณุโลก - ต่อเขตเพชรบูรณ์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน ต่อเขตแขวงทางหลวงพิจิตร - ต่อเขต
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑ และบริเวณทางแยกจุดตัด สามแยก สีแ่ ยก เป็นพิเศษ โดยได้จดั ให้มกี ารประชุมร่วมกับ
หน่วยงานทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่ เพือ่ ให้การดูแลทางหลวงได้ทวั่ ถึง โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุมฯ อาทิ เช่น ต�ำรวจ สถานี
ต�ำรวจภูธรต่าง ๆ ต�ำรวจทางหลวง องค์การบริหารส่วนต�ำบล เทศบาล กูภ้ ยั จากมูลนิธติ า่ ง ๆ และมีการด�ำเนินการ
ร่วมกัน เช่น ก�ำหนดจุดกลับรถ เพื่อควบคุมการจราจรโดยการตั้งแบริเออร์น�้ำ ก�ำหนดจุดตัดที่เหมาะสม โดยมี
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้าร่วมช่วยกันเพื่ออ�ำนวยการในการจราจรให้เกิดความปลอดภัย ส่วนที่
เป็นจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัตเิ หตุบ่อยครั้ง และอุบัติเหตุใหญ่ ได้ด�ำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อ�ำนวยความปลอดภัยเพิ่มเติม
ป้ายเตือนทางโค้ง ไฟกะพริบโซลาเซลล์ ติดตั้งหมุดสะท้อนแสง ป้ายเตือนทางโค้ง ป้ายควบคุมความเร็วบริเวณ
ทางโค้งติดตั้ง แบริเออร์น�้ำ กรวยยางแบ่งการจราจรเพื่อป้องกันรถแซงในทางโค้งข้ามเลน ได้ติดตั้งป้ายเตือน
ตามนโยบาย “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” ตลอดสายทาง และทุกสายทางในความควบคุมด้วย

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาได้ประสานกับประชาสัมพันธ์จังหวัด
และสถานีวิทยุ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการสัญจรในพื้นที่เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางติดขัดหรือเปลี่ยนจุดท่องเที่ยว
ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปน้อยกว่า และได้จัดเจ้าหน้าที่อ�ำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้กับประชาชนแล้ว
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๓. การด�ำเนินงานของศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเพชรบูรณ์
และจังหวัดพิษณุโลก
ด้วยกรมการขนส่งทางบกได้ด� ำเนินโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” เพื่อยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยทางถนนกับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วย
ระบบ GPS ณ ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดแต่ละแห่ง โดยศูนย์ GPS จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดให้มี
เจ้าหน้าที่ประจ�ำในการปฏิบัติหน้าที่ติดตามและควบคุมพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ดังนั้น เพื่อให้ศูนย์ GPS ของกรมการขนส่งทางบกสามารถป้องปรามการกระท�ำความผิดของพนักงานขับรถได้อย่าง
รวดเร็ว ขอให้กรมการขนส่งทางบกรวบรวมข้อมูลประจ�ำรถให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลของผู้ประกอบการขนส่ง โดยเฉพาะ
หมายเลขโทรศัพท์ของพนักงานขับรถหรือผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อให้เมื่อตรวจพบการกระท�ำความผิดโดยใช้ความเร็ว
เกินกว่าทีก่ ฎหมายก�ำหนดกรมการขนส่งทางบกจะได้สามารถประสานแจ้งเตือนในเบือ้ งต้นได้ทนั ที ซึง่ จะเป็นการป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุได้อย่างทันการณ์

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดด�ำเนินการ ดังนี้

- ส� ำ นั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ พบรถที่ ใ ช้ ค วามเร็ ว เกิ น กว่ า ที่ ก ฎหมายก� ำ หนด จ� ำ นวน ๔๘๕ คั น
เป็นรถโดยสารประจ�ำทาง จ�ำนวน ๒๔๑ คัน รถโดยสารไม่ประจ�ำทาง จ�ำนวน ๒๔๔ คัน ได้ด�ำเนินการโทรศัพท์
แจ้งผู้ประกอบการขนส่งแจ้งพนักงานขับรถลดความเร็ว จ�ำนวน ๗ คัน และส่งต่อให้กลุ่มไลน์กรมทางหลวง
กรมการขนส่ ง ทางบก จ� ำ นวน ๗ คั น และขอความร่ ว มมื อ ต� ำ รวจทางหลวง ณ จุ ด สกั ด สี่ แ ยกราหุ ล
อ�ำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เพือ่ สกัดรถโดยสารไม่ประจ�ำทางทีม่ คี วามเร็วเกินกว่าทีก่ ฎหมายก�ำหนดได้
จ�ำนวน ๑ คัน พร้อมตักเตือนก�ำชับไม่ให้พนักงานขับรถ ขับรถความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด
- ส� ำ นั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก พบรถที่ ใ ช้ ค วามเร็ ว เกิ น กว่ า ที่ ก ฎหมายก� ำ หนด จ� ำ นวน ๑๐๘ คั น
เป็นรถโดยสารประจ�ำทาง ๒๑ คัน และรถโดยสารไม่ประจ�ำทาง ๘๗ คัน ได้ดำ� เนินการโทรศัพท์แจ้งผูป้ ระกอบการ
ขนส่งแจ้งพนักงานขับรถลดความเร็วลงได้ จ�ำนวน ๘๘ คัน และส่งต่อให้ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรและ
ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ด�ำเนินการต่อ ๒๐ คัน ผ่านทางกลุ่มไลน์จับความเร็วเขต ๑๗ - ๑๘

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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การอำ�นวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยรองรับการเดินทาง
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประชาชนจะทยอยเดินทางกลับภูมิล� ำเนา ท�ำให้ปริมาณการจราจรหนาแน่นตาม
ถนนสายหลักทีม่ งุ่ สูภ่ าคต่าง ๆ กระทรวงคมนาคมจึงได้มกี ารเตรียมความพร้อมเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกปลอดภัยรองรับ
การเดินทางในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังเทศกาลสงกรานต์ โดยการจัดท�ำแผนที่แนะน�ำเส้นทางหลักและเส้นทาง
เลี่ยงเมือง เสริมปริมาณรถโดยสารสาธารณะ ตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและความพร้อม
ของรถโดยสารสาธารณะ ดังนั้น เพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึงผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมจึงได้
เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่ต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๕.๑ พืน้ ทีจ่ งั หวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี มีดงั นี้
๑. การด�ำเนินการตามมาตรการในแผนอ�ำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทาง
ของประชาชน
ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวง
ชนบท กรมการขนส่งทางบก บริษัท ขนส่ง จำ�กัด และการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้ความสำ�คัญในการดำ�เนินการ
ตามมาตรการในแผนอำ�นวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๑ ภายใต้นโยบาย “One Transport”
ของกระทรวงคมนาคม เช่น มาตรการเข้มข้นยกกำ�ลังสาม ๗๗๗๓ โครงการ “Thailand Smart Driver” ฯลฯ
เพื่อมุ่งลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตตามนโยบายที่กระทรวงคมนาคมและรัฐบาลกำ�หนด

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดที่อยู่ในเขต ๗๗ ช่วงสายทางที่กระทรวงคมนาคมก�ำหนดได้
มี ก ารเฝ้ า ระวั ง อย่ า งเข้ ม ข้ น และได้ ป ระสานงานกั บ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงคมนาคมในการตั้ ง จุ ด
อ�ำนวยความสะดวกเพือ่ ความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนใน ๗๗ ช่วงสายทาง ในโครงข่ายของกระทรวง
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คมนาคม ซึง่ เกิดอุบตั เิ หตุบอ่ ยในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา นอกจากนี้ ยังเป็นจุดประชาสัมพันธ์บริเวณจุดเสีย่ ง/จุดอันตราย
ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในพื้นที่ของจังหวัด จัดบริการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ บริการเครื่องดื่ม ที่พักผ่อน รถยก
(กรณีรถเสีย) ฯลฯ ทั้งนี้ ได้ให้ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดประสานกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทในพื้นที่เพื่อ
ระดมทรัพยากรที่มีอยู่ไปร่วมปฏิบัติงาน ณ บริเวณ ๗๗ ช่วงสายทางดังกล่าวต่อไป โดยจุดปฏิบัติการให้ใช้ชื่อ
“One Transport”

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ดูแลความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามมาตรการ ๗๗๗๓

พร้ อ มทั้ ง บู ร ณาการท� ำ งานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงคมนาคม เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวก
และความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี มีอุบัติเหตุ
จ�ำนวน ๑๔ ครั้ง บาดเจ็บ ๑๒ ราย เสียชีวิต ๔ ราย พื้นที่จังหวัดนครปฐม มีอุบัติเหตุ จ�ำนวน ๑๕ ครั้ง
บาดเจ็บ ๑๗ ราย เสียชีวิต ๒ ราย พื้นที่จังหวัดราชบุรี มีอุบัติเหตุ ๗ ครั้ง บาดเจ็บ ๙ ราย เสียชีวิต ๒ ราย และ
ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี มีอุบัติเหตุ จ�ำนวน ๙ ครั้ง บาดเจ็บ ๑๙ ราย เสียชีวิต ๑ ราย ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ส�ำนักงาน
ทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุร)ี ส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ) และส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรขี นั ธ์)
รับทราบ เพื่อด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้ดูแลความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามมาตรการ

๗๗๗๓ พร้อมทั้งบูรณาการการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
และความปลอดภัยให้แก่ประชาชนแล้ว และได้มอบหมายให้สำ� นักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี) ส�ำนักงาน
ทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี) และส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๘ (สุพรรณบุรี) รับทราบข้อเสนอแนะ
ต่อไปแล้ว

การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานว่า ได้ให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบและพิจารณาแล้วพบว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ปี ๒๕๖๑ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี ไม่มเี หตุอนั ตรายบริเวณ
จุดตัดทางรถไฟกับถนนแต่อย่างใด

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด รายงานว่า มีการจัดเตรียมแผนบริหารจัดการเดินรถในกรณีรถโดยสาร ไม่เพียงพอ โดยจัดเตรียม

ทั้งรถบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด รถร่วม และรถทะเบียน ๓๐ ท�ำการขออนุญาตกับกรมการขนส่งทางบกในการส�ำรอง
ระบายผู้โดยสารไม่ให้มีตกค้าง และเพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารตลอด
การเดินทาง บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ได้จัดกิจกรรม “รณรงค์ลดอุบัติเหตุ ตายเป็นศูนย์” ขึ้น เพื่อให้พนักงานขับรถ
บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด และรถร่วมได้ลงนามปฏิญาณตนว่าจะมอบบริการทีด่ ใี ห้แก่ประชาชนและบริษทั ขนส่ง จ�ำกัด
ได้ร่วมกับกองบังคับการต�ำรวจจราจรจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยบนท้องถนน
กับพนักงานขับรถโดยบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ได้ตั้งเป้าหมายว่าในช่วงเทศกาลจะเป็นช่วงแห่งความปลอดภัย
บนท้องถนน โดยอุบัติเหตุจะเป็นศูนย์ และบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ได้เตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
โดยตรวจเช็ครถโดยสารให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน ตรวจเช็คอุปกรณ์สว่ นควบ ควบคุมความเร็ว จัดพนักงานขับรถ
และพนักงานบริการให้ครบตามจ�ำนวนรถโดยสารทีใ่ ห้บริการ พร้อมทัง้ ตัง้ จุดตรวจรถโดยสารบนทางหลวงสายหลัก
เพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารตลอดการเดินทาง
ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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๒. มาตรการด้านความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ
โดยปกติพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะจะมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ก่อนให้บริการเป็นประจำ�
ทุกครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ นี้ ขอให้กรมการขนส่งทางบก และบริษัท ขนส่ง จำ�กัด
เพิม่ ความเข้มงวดในการกำ�กับดูแลในเรือ่ งของการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และสารเสพติดของพนักงานขับรถด้วย
โดยอาจประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
หรือกระทรวงสาธารณสุข มาช่วยดำ�เนินการตรวจสอบสารเสพติดในส่วนของพนักงานขับรถ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ขอให้กรมการขนส่งทางบก และบริษัท ขนส่ง จำ�กัด
ตรวจสอบความพร้อมของสภาพรถโดยสารสาธารณะ และอุปกรณ์ส่วนควบอย่างเข้มงวด รวมถึงให้กำ�กับดูแล
พฤติกรรมการขับรถไม่ให้ใช้ความเร็วเกินกว่าอัตราทีก่ ฎหมายกำ�หนด และมีมาตรการลงโทษผูก้ ระทำ�ผิดอย่างจริงจัง

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด รายงานว่า ได้ด�ำเนินการ ดังนี้

๑) การตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ
บริษทั ขนส่ง จำ�กัด มีการตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถทุกเทีย่ ววิง่ มีการตรวจ
อุปกรณ์สว่ นควบด้านความปลอดภัยทางกายภาพ มีการเพิม่ มาตรการความปลอดภัยในรถโดยสารด้วยการติดตัง้
เข็มขัดนิรภัย และกำ�ชับให้พนักงานขับรถและผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง รวมทั้ง
จัดให้มีสมุดประจำ�รถบันทึกประวัติผู้ประจำ�รถ บันทึกการตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถและผู้ขับรถ และ
รายงานการขนส่งและอุบัติเหตุจากการขนส่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัท ขนส่ง จำ�กัด กำ�หนด และ
ให้พนักงานขับรถโดยสารทุกคันขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง
๒) การตรวจวัดแอลกอฮอล์ และสารเสพติด
บริษัท ขนส่ง จำ�กัด ทำ�การสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยใช้เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์
กรณีตรวจพบมีปริมาณแอลกอฮอล์จะให้พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที

๓. การอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนด้วยรถโดยสารสาธารณะ
เรือ่ งการอำ�นวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนด้วยรถโดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ขอให้บริษัท ขนส่ง จำ�กัด จัดเตรียมแผนงานในการบริหารจัดการรถโดยสารและการเดินรถอย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ให้เกิดความล่าช้าและไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง พร้อมทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่อำ�นวยความสะดวกตลอดเวลา โดยให้
ตรวจสอบสภาพและอุปกรณ์สว่ นควบของรถโดยสารสาธารณะให้ได้ตามมาตรฐานทีก่ ำ�หนด รวมถึงตัวพนักงานขับรถ
ให้กำ�กับดูแลเป็นไปตามมาตรฐานที่กำ�หนดอย่างเข้มงวดด้วย
กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

164

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด รายงานว่า ได้จัดเตรียมแผนงานในการบริหารจัดการรถโดยสาร ทั้งรถ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด และ

รถร่วม ซึ่งได้ด�ำเนินการเตรียมความพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวก
ในการเดินทางและทางสถานีได้เตรียมส�ำรองรถทะเบียน ๓๐ และท�ำการขออนุญาตต่อขนส่งจังหวัด เพื่อตรวจ
ความพร้อมของรถทะเบียน ๓๐ ในการส� ำรองเพื่อระบายผู้โดยสารไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง นอกจากนี้
มีการติดตั้งระบบควบคุมความเร็ว (GPS) ของรถโดยสารบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด กรณีหากรถโดยสารใช้ความเร็ว
เกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนดจะแจ้งศูนย์ควบคุม GPS ซึ่งมี ๒ จุด คือส�ำนักงานใหญ่ และส�ำนักงานขนส่งจังหวัด
กรณีตรวจพบพนักงานขับรถใช้ความเร็วเกิน ศูนย์จะประสานแจ้งสถานีทราบเพื่อแจ้งผู้ประกอบการหรือ
พนักงานขับรถทราบ หากยังกระท�ำการขับรถเกินจะต้องถูกพิจารณาโทษ ปรับ และเข้ารับการอบรม นอกจากนี้
บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ได้รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปี ๒๕๖๑ โดยเฉพาะ งบลงทุนว่าได้รับอนุมัติ
งบลงทุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จ�ำนวน ๓๔๐.๗๓๔ ล้านบาท
โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เมษายน ๒๕๖๑ ได้เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จ�ำนวน ๑๔๑.๖๗๐ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕๘ จากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

๔. การจัดตั้งศูนย์อ�ำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน
เรื่องการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการอำ�นวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ขอให้หน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก
ร่วมบูรณาการปฏิบตั งิ านในการจัดตัง้ ศูนย์อำ�นวยความสะดวกและปลอดภัยให้บริการรองรับการเดินทางของประชาชน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑ และขอให้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ และเต็มประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อลดสถิติอุบัติเหตุในภาพรวม และไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้บริการ ในระบบขนส่งสาธารณะ

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดได้ปฏิบตั งิ านร่วมกับศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัย
ทางถนนประจ�ำจังหวัด สถานีต�ำรวจภูธรในพื้นที่ส� ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานอื่นในการ
ตั้งด่านตรวจความพร้อมของรถและผู้ขับรถทุกประเภทตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลของศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน หรือระหว่างช่วงเทศกาลที่มีการบูรณาการ

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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กรมทางหลวง รายงานว่า ได้บรู ณาการปฏิบตั งิ านในการจัดตัง้ ศูนย์อ�ำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้บริการรองรับ

การเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑ และได้แจ้งให้สำ� นักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุร)ี
ส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ) และส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์) รับทราบ เพื่อด�ำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้บรู ณาการปฏิบตั งิ านในการจัดตัง้ ศูนย์อำ� นวยความสะดวกและปลอดภัยให้บริการ

รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาตามนโยบาย One Transport ของกระทรวง
คมนาคม และได้มอบหมายให้สำ� นักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี) ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุร)ี
และส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๘ (สุพรรณบุรี) รับทราบข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๕. การอ�ำนวยความปลอดภัยในบริเวณจุดตัดถนนกับทางรถไฟ
บริเวณจุดตัดถนนกับทางรถไฟถูกกำ�หนดให้เป็นหนึ่งในจุดเสี่ยงสำ�คัญที่หน่วยงานกระทรวงคมนาคม
ที่เกี่ยวข้องกำ�ลังเร่งดำ�เนินการแก้ไขปัญหา เนื่องจากเป็นจุดที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล
ที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวันจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกปี อย่างไรก็ตาม ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ร่วมกันบูรณาการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุบริเวณจุดตัดถนน
กับทางรถไฟอย่างเข้มงวดและต่อเนือ่ งโดยเฉพาะช่วงเทศกาลขอให้ดำ�เนินการจัดเจ้าหน้าทีม่ าอำ�นวยความปลอดภัย
ในบริเวณจุดตัดทางรถไฟให้เกิดความปลอดภัยด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้บูรณาการการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ

บริเวณจุดตัดถนนกับทางรถไฟตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และได้แจ้งให้ส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๒
(สุพรรณบุรี) ส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ) และส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์) รับทราบ
เพื่อด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้บูรณาการการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา

อุบัติเหตุบริเวณจุดตัดถนนกับทางรถไฟตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และได้มอบหมายให้ส�ำนักงาน
ทางหลวงชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี) ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี) และส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๘
(สุพรรณบุรี) พิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๖. การประชาสัมพันธ์เส้นทางลัดเส้นทางเลี่ยงในช่วงเทศกาล
การเดิ น ทางของประชาชนโดยใช้ เ ส้ น ทางลั ด
และเส้นทางเลี่ยงในช่วงเทศกาลเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้
การเดินทางกลับภูมิลำ�เนามีความสะดวกและลดระยะเวลา
การเดินทางมากขึ้น รวมทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร
ในเส้นทางสายหลักได้เป็นอย่างดี ดังนัน้ จึงขอให้กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท ประชาสัมพันธ์เส้นทางลัดเส้นทางเลี่ยง
ดังกล่าวผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และ
กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
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ดูแลเรื่องป้ายบอกทางให้ถูกต้อง ชัดเจน และขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทร่วมบูรณาการเส้นทางลัด
ทางเลี่ยงที่เชื่อมต่อระหว่างกันให้เกิดความสะดวก โดยให้ร่วมกันบริหารจัดการวางแผนเส้นทางโครงข่ายคมนาคม
ให้การจราจรมีความคล่องตัวลดปัญหาการจราจรติดขัดในสายทาง เพื่อให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำ�เนาอย่าง
สะดวกและปลอดภัยด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ประชาสัมพันธ์เส้นทางลัดเส้นทางเลีย่ งผ่านสือ่ ประชาสัมพันธ์ตา่ ง ๆ เช่น แผ่นพับ เว็บไซต์

และดูแลเรือ่ งป้ายบอกทางให้ถกู ต้อง ชัดเจน และร่วมบูรณาการบริหารจัดการวางแผนเส้นทางโครงข่ายเส้นทางลัด
ทางเลี่ยงที่เชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้แจ้งให้ส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ส�ำนักงาน
ทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ) และส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรขี นั ธ์) รับทราบ เพือ่ ด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ต่อไปแล้ว

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่ า ได้ จั ด ท� ำ แผ่ น พั บ จั ด รถประชาสั ม พั น ธ์ และจั ด ท� ำ รายการวิ ท ยุ ห มอทาง
เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางลัดเส้นทางเลี่ยงและดูแลป้ายบอกทางให้ถูกต้อง ชัดเจน รวมทั้งมีช่องทางสายด่วน
๑๑๔๖ ที่คอยให้บริการประชาชนตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และได้มอบหมายให้ส�ำนักงานทางหลวง
ชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี) ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุร)ี และส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๘ (สุพรรณบุร)ี
รับทราบข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๗. การเร่งด�ำเนินการคืนพื้นผิวจราจรก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์
โครงการของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทที่อยู่ระหว่างการดำ�เนินการก่อสร้างในช่วงเทศกาล
สงกรานต์นั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทประสาน
ขอความร่วมมือผู้รับเหมาก่อสร้างให้หยุดงานก่อสร้างและเร่งดำ�เนินการคืนพื้นผิวจราจรก่อนถึงช่วงวันเทศกาล
เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่ก่อสร้างประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางเดินทางกลับภูมิลำ�เนาด้วยความสะดวกปลอดภัย

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้ประสานขอความร่วมมือผู้รับเหมาก่อสร้างให้หยุดงานก่อสร้างและเร่งด�ำเนินการ

คืนพืน้ ผิวจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทผี่ า่ นมาตามนโยบายกระทรวงคมนาคม และได้มอบหมายให้สำ� นักงาน
ทางหลวงชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี) ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี) และส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๘
(สุพรรณบุรี) รับทราบข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๘. การปฏิบตั ติ ามมาตรการด้านการอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงเทศกาล
สงกรานต์
มาตรการด้านการอำ�นวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบทได้ดำ�เนินการวางแผนไว้นั้น ขอให้หน่วยงานกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทในพื้นที่
ที่รับผิดชอบกำ�ชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และอำ�นวยความสะดวกปลอดภัยให้แก่ประชาชน
ประจำ�ทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางเกิดความอุ่นใจ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ
ให้เร่งประสานกับหมวดทางหลวงหรือหมวดบำ�รุงทางหลวงชนบทในพื้นที่ในการเข้าตรวจสอบ โดยให้จัดตั้ง
หน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที
ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ก�ำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการช่วงเทศกาลที่ได้วางแผนไว้อย่างเคร่งครัด

และอ�ำนวยความสะดวกปลอดภัยให้แก่ประชาชนประจ�ำทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีการจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
เพือ่ ประสานงานกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉินหรืออุบตั เิ หตุ และได้แจ้งให้สำ� นักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุร)ี ส�ำนักงาน
ทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ) และส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรขี นั ธ์) รับทราบ เพือ่ ด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ต่อไปแล้ว

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้ก�ำชับให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการ ๗๗๗๓ อย่างเคร่งครัด

รวมทัง้ จัดตัง้ หน่วยเพือ่ ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทนั ท่วงทีตามนโยบายกระทรวงคมนาคม และได้มอบหมายให้
ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี) ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี) และส�ำนักงานทางหลวง
ชนบทที่ ๑๘ (สุพรรณบุรี) รับทราบข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๙. ปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาล
ในกรณีที่เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาลทำ�ให้การเดินทางกลับภูมิลำ�เนาของประชาชน
เกิดความล่าช้า ขอให้กรมทางหลวงเร่งประสานกับตำ�รวจทางหลวงในพืน้ ทีเ่ ข้าช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนเพือ่ อำ�นวย
ความสะดวกในด้านการจราจรและกำ�กับวินัยจราจรของผู้ขับขี่ เพื่อให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปอย่างราบรื่น
และมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้บูรณาการร่วมกับต�ำรวจทางหลวงในการเข้าช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด

อ�ำนวยความสะดวกในด้านการจราจร และก�ำกับวินัยจราจรของผู้ขับขี่ในช่วงเทศกาล และได้แจ้งให้ส�ำนักงาน
ทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุร)ี ส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ) และส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรขี นั ธ์)
รับทราบ เพื่อด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๑๐. การปิดจุดกลับรถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์
การปิดจุดกลับรถเป็นวิธีการหนึ่งเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล เนื่องจากบริเวณจุดกลับรถ
มีอัตราความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูงและทำ�ให้เกิดการสูญเสียขึ้นบ่อยครั้ง อย่างไรก็ตาม ขอให้กรมทางหลวง
ดำ�เนินการปิดจุดกลับรถเพื่อมุ่งลดอุบัติเหตุให้มีความเหมาะสมกับปริมาณจราจรและสภาพแวดล้อมของชุมชน
ในพืน้ ที่ พร้อมทัง้ มีการตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณจุดกลับรถอย่างต่อเนือ่ ง โดยให้พจิ ารณาใช้วสั ดุหรืออุปกรณ์
ที่เคลื่อนย้ายได้ยาก เช่น แท่นคอนกรีต (Concrete Barrier) มาปิดจุดกลับรถไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบ
เคลื่อนย้ายหรือกระทำ�การอื่นใดเพื่อพยายามเปิดจุดกลับรถในช่วงเทศกาลสงกรานต์

กรมทางหลวง รายงานว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้ด�ำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยและปิดจุดกลับรถ

ตามความเหมาะสมกับปริมาณจราจรและสภาพแวดล้อมของชุมชนในพืน้ ทีโ่ ดยใช้วสั ดุอปุ กรณ์ทมี่ คี วามเหมาะสม
ตามหลักวิศวกรรม และได้แจ้งให้ส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ)
และส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์) รับทราบ เพื่อด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
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๑๑. การก�ำกับดูแล ตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ และ
ความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ
โดยปกติพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะจะมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ก่อนให้บริการเป็นประจำ�
ทุกครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ นี้ ขอให้กรมการขนส่งทางบก และบริษัท ขนส่ง จำ�กัด
เพิม่ ความเข้มงวดในการกำ�กับดูแลในเรือ่ งของการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และสารเสพติดของพนักงานขับรถด้วย
โดยอาจประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
หรือกระทรวงสาธารณสุข มาช่วยดำ�เนินการตรวจสอบสารเสพติดในส่วนของพนักงานขับรถ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ขอให้กรมการขนส่งทางบก และบริษัท ขนส่ง จำ�กัด
ตรวจสอบความพร้อมของสภาพรถโดยสารสาธารณะและอุปกรณ์ส่วนควบอย่างเข้มงวด รวมถึงให้กำ�กับดูแล
พฤติกรรมการขับรถไม่ให้ใช้ความเร็วเกินกว่าอัตราทีก่ ฎหมายกำ�หนด และมีมาตรการลงโทษผูก้ ระทำ�ผิดอย่างจริงจัง

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้ด�ำเนินการดังนี้

๑) ก� ำ ชั บ และสั่ ง การให้ ส� ำ นั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด ประสานกระทรวงสาธารณสุ ข และส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่บูรณาการด้านการตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถ
๒) มีการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ และตรวจสอบรถหมวด ๒ และหมวด ๓ ทุกคัน ทุกคน
ทุกสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยแบ่งเป็น ๓ ช่วง
ได้แก่ ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาล ช่วงก่อนเทศกาล และช่วงเทศกาล
๓ ศูนย์ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ มีการควบคุมพฤติกรรมผู้ขับรถแบบ Realtime Online
โดยใช้มาตรการเชิงป้องกัน ประสานผู้ประกอบการ พนักงานขับรถ บูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่
จัดชุดเคลื่อนที่เร็วสกัดจับผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงไม่ให้ใช้ความเร็ว และชั่วโมงการท�ำงานเกินกว่ากฎหมายก�ำหนด
หากฝ่ า ฝื น ลงโทษขั้ น สู ง สุ ด ทั้ ง ผู ้ ป ระกอบการและพนั ก งานขั บ รถ ทั้ ง นี้ ประชาชนสามรถร่ ว มติ ด ตาม
รถโดยสารสาธารณะผ่าน Application “DLT GPS”

๑๒. การประสานขอความร่วมมือกับผูป้ ระกอบการให้หยุดเดินรถ และหลีกเลี่ยงการบรรทุก
ขนส่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ขอให้กรมการขนส่งทางบกประสานขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการให้หยุดเดินรถ และหลีกเลี่ยง
การบรรทุกขนส่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อบรรเทาปัญหา
การจราจรและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางกลับภูมิลำ�เนาของประชาชน และขอให้กรมการขนส่ง
ทางบกมีการสำ�รวจติดตามประเมินผลว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการหยุดวิ่งรถในช่วงเทศกาลในระดับใด
และมีผลสัมฤทธิ์จากการดำ�เนินการตามนโยบายหรือไม่ อย่างไร มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงในสัดส่วนเท่าใด ทั้งนี้
ให้รวมถึงการประเมินผลลัพธ์การดำ�เนินการตรวจกำ�กับความพร้อมของพนักงานขับรถและตัวรถโดยสารสาธารณะ
ณ จุดหยุดรถที่กำ�หนด (Check Point) ว่ามีการตรวจจับพบผู้กระทำ�ความผิดจำ�นวนเท่าไร เพื่อหาแนวทางในการ
ดำ�เนินการให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายที่ตั้งไว้ต่อไป
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กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�ำนักงานขนส่งสินค้า และส�ำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดขอความร่วมมือ

ผู ้ ป ระกอบการขนส่ ง สิ น ค้ า ด้ ว ยรถบรรทุ ก ในพื้ น ที่ ง ดหรื อ หลี ก เลี่ ย งการใช้ ง านรถบรรทุ ก ในช่ ว งเทศกาล
(๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑) เพือ่ บรรเทาปัญหาในด้านการจราจรและป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุรา้ ยแรง นอกจากนี้
กรมการขนส่งทางบกได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลสงกรานต์
๒๕๖๑ และงดการใช้รถทีไ่ ม่มกี ารบรรทุกสินค้า (รถเปล่า) ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เพือ่ เป็นการ
บรรเทาปัญหาการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และได้ก�ำชับให้ผู้ประกอบการดูแลกวดขัน และ
ก�ำชับผู้ขับรถโดยให้ถือปฏิบัติตามข้อก�ำหนดตามกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
อย่างเคร่งครัด โดยได้น�ำหนังสือส่งให้สหพันธ์และสมาคมการขนส่งต่าง ๆ แจ้งผู้ประกอบการทางไปรษณีย์
รวมทั้งได้เผยแพร่ไปยังผู้ประกอบการรถบรรทุกโดยตรงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และผ่านทางเว็บไซต์
www.thaitruckcenter.com ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางและ
แก้ไขเกีย่ วกับการประกอบการขนส่งในรูปแบบประชารัฐ ซึง่ เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างกรมการขนส่งทางบก
และภาคเอกชน ประกอบด้วย สหพันธ์และสมาคมต่าง ๆ รวม ๑๓ หน่วยงาน แจ้งขอความร่วมมือหลีกเลี่ยง
การขนส่งสินค้าในทุกเทศกาล

๕.๒ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๖ มีดังนี้
- ขณะนี้ใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๑ ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
ให้ความสำ�คัญในการดำ�เนินการตามมาตรการในแผนอำ�นวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทาง
ของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ อย่างเข้มงวดและต่อเนือ่ ง เพือ่ มุง่ ลดอัตราการเกิดอุบตั เิ หตุ ผูบ้ าดเจ็บ
และผู้เสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุในระบบคมนาคมขนส่ง โดยในส่วนของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
ขอให้เตรียมแผนการบริหารจัดการด้านการจราจร การตั้งจุดให้บริการ รวมถึงติดตั้งป้ายบอกเส้นทางลัดทางเลี่ยงต่าง ๆ
และขอให้ดำ�เนินการหามาตรการควบคุมดูแลจุดเสีย่ งในสายทางด้วย เพือ่ รองรับการเดินทางกลับภูมลิ ำ�เนาของประชาชน
สำ�หรับกรมการขนส่งทางบกขอให้ดูแลเรื่องการอำ�นวยความสะดวก ด้านการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะ
การตรวจสอบสภาพความพร้อมและความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ เช่น สภาพยางรถ อุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ
รวมถึงตัวพนักงานขับรถ ให้กำ�กับดูแลเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ ำ�หนดอย่างเข้มงวด ในส่วนของการเดินทางของประชาชน
ขอให้ บริษัท ขนส่ง จำ�กัด จัดเตรียมแผนการบริหารจัดการเดินรถให้มีความปลอดภัยและมีจำ�นวนรถที่เพียงพอ
เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๑ ด้วย

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้ให้ผู้ประกอบการขนส่งด�ำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑) ตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารทุกคัน ทั้งในส่วนของความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถ เครื่องยนต์ และ
อุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เครื่องบันทึกการเดินทางของรถ (GPS) เครื่องรูดบัตร
เพือ่ แสดงตัวตนของพนักงานขับรถให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน และเตรียมรถโดยสารส�ำรองไว้กรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน
๒) ตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ โดยตรวจวัดแอลกอฮอล์ สารเสพติด
รูดบัตรแสดงตัวตนทุกครัง้ บันทึกรายละเอียดให้ครบถ้วนลงในสมุดประจ�ำรถเพือ่ ควบคุมไม่ให้พนักงานขับรถ
ปฏิบัติหน้าที่เกินชั่วโมงท�ำงานตามที่กฎหมายก�ำหนด และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังไม่ใช้ความเร็วเกิน
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กฎหมายก�ำหนด ปฏิบตั ติ ามเครือ่ งหมายจราจร ป้ายแจ้งเตือน น�ำรถเข้าตรวจความพร้อม ณ จุดตรวจความพร้อม
ของรถโดยสารสาธารณะ จ�ำนวน ๑๖ จังหวัด ๑๙ จุด บริเวณทางหลวงแผ่นดินทั้งขาขึ้น - ขาล่อง
ไปยังจังหวัดต่าง ๆ และก�ำชับให้พนักงานขับรถ พนักงานบริการตรวจสอบให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัย
และมิให้ผโู้ ดยสารดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์บนรถโดยสารประจ�ำทางตลอดการเดินทาง และสอดส่องพฤติกรรม
ของผู้โดยสารในระหว่างการเดินทางเพื่อป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดโดยใช้ช่องทางรถโดยสารสาธารณะ
๓) ควบคุม ดูแลพนักงานจ�ำหน่ายตั๋วไม่ให้จ�ำหน่ายเกินอัตราที่กฎหมายก�ำหนด รวมทั้งให้ตรวจสอบหลักฐาน
บัตรประจ�ำตัวประชาชนของผูโ้ ดยสารทุกทีน่ งั่ และในกรณีทผี่ โู้ ดยสารมีสมั ภาระติดตัวมาด้วยให้จดั ท�ำเอกสาร
ก�ำกับสัมภาระให้มีรายละเอียดที่สามารถตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นของผู้โดยสารรายใด
นอกจากนี้ ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดได้ด�ำเนินการ ดังนี้
๑) จัดหารถเสริมให้เพียงพอและตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ประจ�ำรถ จัดเจ้าหน้าที่อ�ำนวย
ความสะดวกและให้ความช่วยเหลือผู้โดยสาร ประสานขอความร่วมมือฝ่ายความมั่นคง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด ตรวจสอบจุดทีม่ คี วามเสีย่ งหรือล่อแหลม กล้องวงจรปิด CCTV เพิม่ อัตราก�ำลัง
เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย กวดขันการอยูเ่ วรยาม เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผโู้ ดยสาร
และขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกให้หลีกเลี่ยงการใช้งานในช่วงเทศกาล
๓) ด�ำเนินการศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะอย่างต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง เฝ้าระวังตรวจสอบพฤติกรรม
การขับรถของพนักงานขับรถด้วยระบบ GPS เพื่อป้องกันการใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก�ำหนด
ออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก พร้อมทั้งบูรณาการ ร่วมกับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในการตัง้ จุดอ�ำนวยความปลอดภัยบน ๗๗ ช่วงสายทาง (One Transport)
๔) จัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์แนะน�ำและบังคับใช้กฎหมาย และจัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัยถวาย
พ่อหลวง”

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ด�ำเนินการตามมาตรการ ๗๗๗ ดังนี้

๑) ตรวจสอบเส้นทางถนนทางหลวงทุกเส้นไร้หลุมบ่อ
๒) อุปกรณ์อ�ำนวยความปลอดภัย ไฟสัญญาณจราจร ไฟฟ้าแสงสว่างให้อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ตามปกติ
๓) ป้ายเตือนจุดเสี่ยง เพิ่มไฟกะพริบ
๔) ตั้งจุดบริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๕) ป้ายบอกทางลัด ทางเลี่ยง ชัดเจน
๖) งานภูมิทัศน์สองข้างทางขับขี่ปลอดภัยสบายตา

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้ด�ำเนินการตามมาตรการในแผนอ�ำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับ

การเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ พร้อมทัง้ ให้บริหารจัดการด้านการจราจรตัง้ จุดให้บริการ
รวมถึงติดตั้งป้ายบอกเส้นทางลัด ทางเลี่ยงต่าง ๆ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชนแล้ว
และได้มอบหมายให้สำ� นักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) และส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๔ (กระบี)่
รับทราบข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
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บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด รายงานผลการด�ำเนินการ ดังนี้

ด้านความปลอดภัย
- ตรวจความพร้อมของรถโดยสาร และพนักงานขับรถ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ คาดเข็มขัดนิรภัย การบันทึก
ข้อมูลสมุดประจ�ำรถให้ถูกต้องก่อนน�ำรถออก
- ก�ำหนดความเร็วรถไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง ตามที่กรมการขนส่งทางบกก�ำหนด
- ติดตัง้ ระบบควบคุมความเร็ว (GPS) ในรถโดยสาร บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด ซึง่ มีศนู ย์ควบคุมอยูท่ สี่ ำ� นักงานใหญ่
และส�ำนักงานขนส่งจังหวัด
- กรณีพนักงานขับรถใช้ความเร็วเกินก�ำหนด ศูนย์จะประสานแจ้งสถานีเพื่อแจ้งผู้ประกอบการหรือ
พนักงานขับรถทราบ หากยังกระท�ำการขับรถเกินจะต้องถูกพิจารณาโทษ ปรับ และเข้ารับการอบรม
ด้านจำ�นวนรถโดยสาร
- บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ได้จัดเตรียมทั้งรถ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด รถร่วม และรถทะเบียน ๓๐ ท�ำการขออนุญาต
ต่อขนส่งจังหวัด เพื่อตรวจความพร้อมของรถทะเบียน ๓๐ ในการส�ำรองระบายผู้โดยสารไม่ให้มีตกค้าง

การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานว่า ฝ่ายบริการโดยสาร ได้จัดท�ำแผนอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัย

รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ โดยเพิม่ จ�ำนวนขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร
และเพิม่ จ�ำนวนตูโ้ ดยสารให้เพียงพอกับผูโ้ ดยสาร ผลปรากฏว่าผูโ้ ดยสารได้รบั บริการและสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ในการเดินทางอย่างเพียงพอ

๕.๓ พื้นที่จังหวัดสงขลา มีดังนี้
- การเตรียมการอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์ตามมาตรการ
๗๗๗๓
การเตรียมการอำ�นวยความสะดวกและความปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงคมนาคม
มีนโยบายตามมาตรการ ๗๗๗๓ ในการดูแลความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจากการ
รายงานทราบว่าช่วงสายทางคุมเข้มตามมาตรการ ๗๗๗๓ ใน ๗๗ เส้นทาง มีช่วงสายทางที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา
๓ เส้นทาง ดังนี้
๑) ทางหลวงหมายเลข ๔ ช่วง สายทาง ๑๔๐๓ คลองหวะ - พังลา กม.ที่ ๑๒๕๘+๖๔๒ - กม.ที่ ๑๒๖๓+๐๐๐
๒) ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ช่วงสายทาง ๒๐๑ นาหม่อม - จะนะ กม.ที่ ๒๗+๐๐๐ - กม.ที่ ๓๒+๐๐๐
๓) สข.๔๐๔๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๕ (กม.ที่ ๘+๓๐๐) บรรจบทางหลวงหมายเลข ๔๑๔๕
กม.ที่ ๑+๙๕๐ - กม.ที่ ๓+๑๐๐
ในเรื่องนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องมีการประสานงานกัน และ
บูรณาการร่วมกันในการป้องกันอุบัติเหตุ และกวดขันวินัยจราจรให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิด
ความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนตามมาตรการที่กระทรวงคมนาคมกำ�หนด

กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
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กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาได้มกี ารเตรียมความพร้อม ในการอ�ำนวยความสะดวก
และความปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมตามมาตรการ ๗๗๗๓
ในการดูแลความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้ว โดยเฉพาะในช่วงสายทางคุมเข้ม
ตามมาตรการ ๗๗๗๓ ใน ๗๗ เส้นทาง ซึ่งในพื้นที่จังหวัดสงขลามีช่วงสายทาง จ�ำนวน ๓ เส้นทางดังกล่าว
นอกจากนี้ ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑
แขวงทางหลวงชนบทสงขลา ต�ำรวจ สาธารณสุข ทหาร และชุดรักษาความปลอดภัยประจ�ำหมู่บ้าน

กรมทางหลวง รายงานว่า แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑ แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) ส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๘
ด�ำเนินการโครงการ “เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงมาตรการ ๗๗๗ เข้มข้นยกก�ำลัง ๓” ดังนี้
๑) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด”
๒) ดูแลบ�ำรุงรักษาเส้นทาง เช่น ผิวจราจร อุปกรณ์ อ�ำนวยความปลอดภัย ไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายเครื่องหมาย
จราจร และตัดหญ้าสองข้างทางให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
๓) จัดชุดบริการเคลื่อนที่ จ�ำนวน ๕ ชุด ออกลาดตระเวนเส้นทางสายหลักเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เดินทาง
๔) จากการด�ำเนินการตามมาตรการดังกล่าว มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในทางหลวงหมายเลข ๔ และทางหลวง
หมายเลข ๔๓ จ�ำนวน ๒ ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ จ�ำนวน ๒ ราย และไม่มีผู้เสียชีวิต

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มีการบูรณาการการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

ในการป้องกันอุบตั เิ หตุ อ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทผี่ า่ นมาแล้ว
และได้มอบหมายให้ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๒ (สงขลา) รับทราบข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๕.๔ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีดังนี้

- ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสร่วมกันดำ�เนินการตามแผน
ปฏิบตั กิ ารอำ�นวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑ โดยเฉพาะ
กรมการขนส่งทางบก และบริษัท ขนส่ง จำ�กัด ขอให้กำ�กับดูแลความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ และ
การอำ�นวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน ไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร หากต้องมี
การจัดรถเสริมขอให้ดำ�เนินการตรวจสอบสภาพรถให้เป็นไปตามเกณฑ์ตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกด้วย

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส ได้ด�ำเนินการ ดังนี้

๑) ด�ำเนินการขอความร่วมมือผูป้ ระกอบการรถโดยสารสาธารณะ (รถทัวร์ ๒ ชัน้ ) น�ำรถเข้ารับการตรวจสภาพรถ
ช่วงวันที่ ๖ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
๒) ด�ำเนินโครงการปฏิบตั กิ ารตรวจเข้มข้น รถโดยสาร หมวด ๒ หมวด ๓ ณ สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดนราธิวาส
และสถานีขนส่งผู้โดยสารอ�ำเภอสุไหงโก-ลก ช่วงเทศกาลสงกรานต์ แบ่งเป็น ๓ ช่วง ได้แก่ เตรียมความพร้อม
ก่อนเทศกาล ๒ ช่วง คือ วันที่ ๑๙ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๔ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ และช่วงเทศกาล
สงกรานต์ วันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ โดยด�ำเนินการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์พนักงานขับรถและ
ตรวจความพร้อมของรถและไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ทั้ง ๒ แห่ง
ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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๓) ด�ำเนินมาตรการด้านความมัน่ คงและปลอดภัยบริเวณสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดนราธิวาส และสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอ�ำเภอสุไหงโก-ลก (เพิ่มอัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การอยู่เวรและเฝ้าสังเกตการณ์
การประชาสัมพันธ์บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร การดูแลอาคารสถานที่ มาตรการด้านยานพาหนะภายใน
สถานีขนส่ง) ช่วงเข้ม ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้ดูแลความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามมาตรการ
๗๗๗๓ พร้อมทั้งบูรณาการการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและ
ปลอดภัยให้แก่ประชาชนแล้ว และได้มอบหมายให้สำ� นักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๒ (สงขลา) รับทราบข้อเสนอแนะ
ต่อไปแล้ว

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด รายงานผลการด�ำเนินการ ดังนี้

ด้านความปลอดภัย
- ตรวจความพร้อมของรถโดยสาร และพนักงานขับรถ ตรวจวัดแอลกอฮอล์
คาดเข็มขัดนิรภัย การบันทึกข้อมูลสมุดประจ�ำรถให้ถกู ต้องก่อนน�ำรถออก
- ก�ำหนดความเร็วรถไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร/ชัว่ โมง ตามทีก่ รมการขนส่งทางบก
ก�ำหนด
- ติดตั้งระบบควบคุมความเร็ว (GPS) ในรถโดยสาร บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
ซึ่งมีศูนย์ควบคุมอยู่ที่ส�ำนักงานใหญ่และส�ำนักงานขนส่งจังหวัด
- กรณีพนักงานขับรถใช้ความเร็วเกินก�ำหนด ศูนย์จะประสานแจ้งสถานี
เพือ่ แจ้งผูป้ ระกอบการหรือพนักงานขับรถทราบ หากยังกระท�ำการขับรถเกิน
จะต้องถูกพิจารณาโทษ ปรับ และเข้ารับการอบรม
ด้านจำ�นวนรถโดยสาร
- บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ได้จัดเตรียมทั้งรถ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด รถร่วม
และรถทะเบี ย น ๓๐ ท� ำ การขออนุ ญ าตต่ อ ขนส่ ง จั ง หวั ด เพื่ อ ตรวจ
ความพร้ อ มของรถทะเบี ย น ๓๐ ในการส� ำ รองระบายผู ้ โ ดยสาร
ไม่ให้มีตกค้าง
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๕.๕ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๘ มีดังนี้
- การเตรียมการอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑
การเตรียมการอำ�นวยความสะดวกและความปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น กระทรวง
คมนาคมมีนโยบายตามมาตรการ ๗๗๗๓ ในการดูแลความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ในเรื่องนี้ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องมีการประสานงานกันและบูรณาการร่วมกัน
ในการป้องกันอุบัติเหตุ และกวดขันวินัยจราจรให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความสะดวกและ
ความปลอดภัยแก่ประชาชนตามมาตรการที่กระทรวงคมนาคมกำ�หนด นอกจากนี้ ในเรื่องรถโดยสารสาธารณะ
โดยเฉพาะรถรับจ้างไม่ประจำ�ทาง (รถหมวด ๓๐) ขอให้กรมการขนส่งทางบก และบริษทั ขนส่ง จำ�กัด เข้มงวดกวดขัน
ในการตรวจรถโดยสารทุกประเภท โดยเฉพาะรถหมวด ๓๐ ที่จะนำ�มาใช้เป็นรถเสริมในเส้นทางรถโดยสาร
ประจำ�ทาง การตรวจสอบจะต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกันกับรถโดยสารประจำ�ทางปกติ

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า โดยกองตรวจการขนส่งทางบก ได้มีการด�ำเนินการ ดังนี้

๑) ได้ด�ำเนินการร่วมกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS และต�ำรวจทางหลวง ในการตรวจสอบ
ปราบปรามรถผิดกฎหมายโดยการส่งข้อมูลผ่านกลุ่มแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อสกัดจับรถที่ใช้ความเร็ว
เกินกว่าที่ก�ำหนด จากการตรวจสอบด้วยกล้องเลเซอร์และข้อมูลจากศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS
๒) ได้ตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารประจ�ำทางและผู้ประจ�ำรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร
๓) ได้ร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ในการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ประสานศูนย์วิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์ให้น�ำรถเข้ามารับผู้โดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และจุดจอดรถ
ชั่วคราวของกรมการขนส่งทางบก
๔) ได้ตั้งจุดตรวจสอบรถโดยสารไม่ประจ�ำทาง (หมวด ๓๐) บริเวณโดยรอบสถานีขนส่ง โดยใช้มาตรฐานเดียว
กับการตรวจความพร้อมรถโดยสารประจ�ำทาง และตั้งจุดตรวจสอบบริเวณถนนสายหลักที่เข้า - ออก
กรุงเทพมหานคร และในพื้นที่จังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยว เช่น จังหวัดชลบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น
๕) ตรวจสอบความเร็วรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกไม่ให้ใช้ความเร็วเกินอัตราทีก่ ฎหมายก�ำหนดบริเวณ
ถนนสายหลัก ที่เข้า - ออกกรุงเทพมหานคร
- ส�ำนักกฎหมาย ได้มกี ารด�ำเนินการจัดท�ำหนังสือซักซ้อมมาตรการตรวจความพร้อมของรถในช่วงเทศกาลสงกรานต์
๒๕๖๑ และหนังสือซักซ้อมแนวทางการควบคุมก�ำกับดูแลและตรวจสอบการใช้รถและผู้ขับรถให้เป็นไปตาม
กฎหมาย
- ส�ำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก ในการด�ำเนินการรณรงค์ปอ้ งกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนของกรมการขนส่ง
ทางบก ได้ก�ำหนดมาตรการเข้มข้น ดังนี้
๑) การตรวจความพร้อมของรถโดยสารประจ�ำทางหมวด ๒ และหมวด ๓ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการ
ให้มกี ารตรวจความพร้อมของรถและอุปกรณ์สว่ นควบ และตรวจความพร้อมของพนักงานตามแบบรายการ
ตรวจสอบสภาพรถโดยสารและผู้ขับรถ (Checklist) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถ รวม ๒๑๒ แห่ง
ทั่วประเทศกรณีพบการกระท�ำผิดและอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงให้ผู้ตรวจการสั่งเปลี่ยนรถ พ่นห้ามใช้
หรือเปลี่ยนพนักงานขับรถได้
๒) การตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารไม่ประจ� ำทางที่น�ำมาวิ่งเสริมในเส้นทาง รถโดยสารทุกคัน
ต้องออกรถทีส่ ถานี และต้องผ่านการตรวจความพร้อมตามแบบ Checklist เช่นเดียวกับรถโดยสารประจ�ำทาง
หมวด ๒ และหมวด ๓
ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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๓) กรมการขนส่งทางบกสั่งการให้รถโดยสารมาตรฐาน ๔ (รถสองชั้น) ที่จะน�ำไปวิ่งเสริมในเส้นทางต้อง
เข้ารับการตรวจสภาพรถ ณ กรมการขนส่งทางบก หรือส�ำนักงานขนส่งจังหวัด
๔) การตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถบนเส้นทางสายหลักใน ๑๖ จังหวัด
รวม ๑๙ แห่ง เพื่อตรวจความพร้อมระหว่างทางตามแบบ Checklist เช่นกัน
- ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ด�ำเนินการเฝ้าระวังรถการกระท�ำผิดของรถโดยสารสาธารณะทัว่ ประเทศ
ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ซึง่ กรมการขนส่งทางบกตัง้ ขึน้ ทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ รวม ๗๗ แห่ง
โดยตรวจสอบการใช้ความเร็วเกิน ๙๐ กิโลเมตร/ชัว่ โมง และชัว่ โมงการท�ำงานของพนักงานขับรถ กรณีพบผูก้ ระท�ำ
ความผิดจะด�ำเนินการเรียกตัวผูป้ ระกอบการขนส่งและพนักงานขับรถมารับทราบและลงโทษโดยมีผลการด�ำเนินการ
ดังนี้
- การแจ้งเตือนผ่านกลุม่ ไลน์ “โครงการ GPS กรมการขนส่งทางบก” “ศูนย์ GPS ปฏิบตั กิ าร” และกลุม่ ไลน์
“มัน่ ใจ GPS (กรมทางหลวง กรมการขนส่งทางบก)” ตัง้ แต่วนั ที่ ๔ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ศูนย์ GPS ปฏิบตั กิ าร
(ส่วนกลาง) รวม ๑๗๕ ครัง้ ศูนย์ GPS ปฏิบตั กิ าร (ส่วนภูมภิ าค) รวม ๓๓๓ ครัง้ ติดต่อผูป้ ระกอบการได้ ๑๕๔
ราย ไม่มผี รู้ บั สาย ๒๒๐ ราย ไม่มเี บอร์ ๑๓๔ ราย รวมทัง้ เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจและเจ้าหน้าทีจ่ ากกรมทางหลวงได้
ว่ากล่าวตักเตือน ๑๙ ราย และปรับ ๒๔ ราย
ปัญหาอุปสรรค
๑) เบอร์โทรศัพท์สำ� หรับผูป้ ระกอบการทีร่ ว่ มเดินรถกับ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด หรือ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ยังไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน และไม่มีผู้รับสาย
๒) การตรวจสอบรถตามทีไ่ ด้แจ้งเตือน (ทางกลุม่ ไลน์) ณ จุดจอดจุดพัก สถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร หรือจุดตรวจสกัด
ตามเส้นทางยังมีจ�ำนวนน้อย
แนวทางแก้ไข
๑) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท�ำและปรับปรุงข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ประกอบการขนส่ง
ผู้ประกอบการรถร่วมเจ้าของรถให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
๒) กรณีเป็นผู้ประกอบการขนส่งหรือผู้ประกอบการรถร่วม ขอให้มีเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (Transport Safety Manager) หรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม
ก�ำกับดูแลการเดินรถ ซึ่งสามารถติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๓) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนะน�ำผู้ประกอบการขนส่งให้เข้าใช้งานระบบการแจ้งเตือนการกระท�ำความผิด
แบบอัตโนมัติ (DLT Notification System) เพื่อจะได้สามารถก�ำกับดูแลและควบคุมพฤติกรรมพนักงาน
ขับรถได้ตลอดเวลา
- ส�ำนักการขนส่งผู้โดยสาร ได้ด�ำเนินการ ดังนี้
๑) จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกคัน ณ สถานประกอบการ โดยตรวจสอบสภาพตัวรถ
การต่อภาษีประจ�ำปี การตรวจสภาพรถกลางปี หากพบรถที่ไม่ถูกต้องจะด�ำเนินการสั่งห้ามใช้ หรือลงโทษ
ปรับ และให้น�ำรถเข้ารับการตรวจสภาพทันที
๒) การอนุญาตให้รถโดยสารไม่ประจ�ำทางเช่นเหมา (รถหมวด ๓๐) มาวิง่ เสริมรถประจ�ำทางกับบริษทั ขนส่ง จ�ำกัด
ในช่วงเทศกาล โดยรถที่น�ำมาวิ่งรถเสริมต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมการขนส่งทางบกก่อนล่วงหน้า และ
ต้องน�ำรถเข้ารับการตรวจสภาพ ณ ที่ท�ำการของนายทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
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๓) การใช้มาตรการป้องกัน โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมติดตาม/ตรวจสอบ รถโดยสารสาธารณะ
ผ่าน Application “DLT GPS” โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก APP Store หรือ Google Play หรือ
สามารถสแกน OR Code บนสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ที่ติดบนรถโดยสารสาธารณะทุกคัน ตรวจ SCAN
รถโดยสารสาธารณะเข้มข้นทุกคัน
๔) ได้ตรวจ SCAN รถโดยสารสาธารณะเข้มข้นทุกคันทุกเส้นทาง (จุดต้นทาง ระหว่างทาง และปลายทาง)
โดยกรมการขนส่งทางบกร่วมกับอาชีวศึกษา บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด หน่วยทหาร ต�ำรวจ และหน่วยงานท้องถิน่
ตรวจสอบความพร้อมของรถและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร ๒๑๒ แห่ง ทัว่ ประเทศ และตัง้ จุดตรวจ
บนถนนสายหลักใน ๑๖ จังหวัด รวม ๑๙ แห่ง ตามแบบ Checklist
๕) ให้ศูนย์ GPS ส่วนกลางและภูมิภาค ควบคุมก�ำกับพฤติกรรมผู้ขับรถโดยสารสาธารณะด้วยระบบ GPS
อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ตน้ ทาง ระหว่างทาง ถึงปลายทาง ไม่ให้ใช้ความเร็วและชัว่ โมงการท�ำงานเกินกว่ากฎหมาย
ก�ำหนด
๖) มาตรการส�ำหรับรถโดยสารเช่าเหมา (หมวด ๓๐) ที่เป็นลักษณะรถโดยสารสองชั้น ให้ส�ำนักงานขนส่ง
ทุกจังหวัดออกตรวจสอบรถโดยสารสองชั้นเช่าเหมาทุกคันในพื้นที่รับผิดชอบหากพบรถคันใดไม่เข้ารับ
การตรวจสภาพรถตามรอบภาษีหรือไม่น�ำรถเข้าตรวจสภาพกลางปี ให้สั่งห้ามใช้หรือลงโทษปรับและให้น�ำ
รถเข้ารับการตรวจสภาพทันที กรณีนำ� รถไปวิง่ เสริมเป็นรถประจ�ำทางต้องไม่นำ� รถไปใช้ในเส้นทางเลีย่ ง เช่น
เส้นทางขึน้ - ลงเขา หรือพืน้ ทีล่ าดชันมาก จะต้องเข้าใช้สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารและจุดจอดทีก่ ำ� หนด ต้องตรวจสอบ
รถตามแบบ Checklist และรถเช่าเหมาธรรมดาหากผ่านจุดตรวจบนถนนสายหลักใน ๑๖ จังหวัด
รวม ๑๙ แห่ง ให้เรียกรถเข้าตรวจสอบตามแบบ Checklist และน�ำหนังสือรับรองการตรวจสภาพติดหน้ารถ

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้ดูแลความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามมาตรการ
๗๗๗๓ พร้อมทั้งบูรณาการการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเพื่ออ�ำนวยความสะดวกและ
ปลอดภัยให้แก่ประชาชนแล้ว และได้มอบหมายให้สำ� นักงานทางหลวงชนบทที่ ๘ (นครสวรรค์) รับทราบข้อเสนอแนะ
ต่อไปแล้ว

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด รายงานว่า ด้านการให้บริการผู้โดยสารช่วงเทศกาล ได้ด�ำเนินการดังนี้

- การเตรียมความพร้อมของสภาพรถโดยสารก่อนน�ำออกให้บริการสถานีได้ตรวจความพร้อมของรถโดยสารและ
พนักงานขับรถตรวจวัดแอลกอฮอล์ คาดเข็มขัดนิรภัย การบันทึกข้อมูลสมุดประจ�ำรถ ให้ถกู ต้องก่อนน�ำรถออก
และให้พนักงานขับรถโดยสารทุกคัน ขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง ตามที่กรมการขนส่ง
ทางบกก�ำหนด ในส่วนของการเตรียมความพร้อมของรถโดยสารทั้งรถ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด รถร่วม และ
รถทะเบียน ๓๐ ท�ำการขออนุญาตต่อขนส่งจังหวัด เพื่อตรวจความพร้อมของรถทะเบียน ๓๐ ในการส�ำรองเพื่อ
ระบายผู้โดยสารไม่ให้มีตกค้าง
- การติดตั้งระบบควบคุมความเร็ว (GPS) ของรถโดยสาร บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด มีศูนย์ควบคุม GPS กรณีหาก
รถโดยสารใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด ด�ำเนินการแจ้งศูนย์ควบคุม GPS ซึ่งทางบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
มี ๒ จุด ด้วยกันคือทีส่ ำ� นักงานใหญ่ และทีส่ ำ� นักงานขนส่งจังหวัด กรณีทตี่ รวจพบพนักงานขับรถใช้ความเร็วเกิน
ศูนย์จะประสานแจ้งสถานีทราบ เพือ่ แจ้งผูป้ ระกอบการหรือพนักงานขับรถทราบ หากยังกระท� ำการขับรถเกิน
จะต้องถูกพิจารณาโทษ ปรับ และเข้ารับการอบรม
ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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การจัดสรรงบประมาณ

กระทรวงคมนาคมมีแผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ที่ช่วยในการพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ เชื่อมโยง
การท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง การค้าชายแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการอ�ำนวยความสะดวก
ความปลอดภัยแก่ประชาชนทั้งระบบการคมนาคมขนส่งทางบก ทางน�้ำ ทางอากาศ และทางราง จึงท�ำให้ต้องใช้
งบประมาณจ�ำนวนมากในการก่อสร้างโครงการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมจึงได้เดินทางไปให้ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายของรัฐบาล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๖.๑ พืน้ ทีจ่ งั หวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี มีดงั นี้
- โครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรหนาแน่น
โครงการทีข่ อรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จังหวัดนนทบุรี เพือ่ แก้ไขปัญหา
การจราจรหนาแน่นบริเวณย่านชุมชนและปรับปรุงผิวทางเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทาง มีจ�ำนวน
๗ โครงการ ดังนี้
(๑) ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ (ถนนบางบัวทอง - สุพรรณบุรี) ขยายช่องทางจราจร จาก ๔ ช่องจราจร
เป็น ๖ ช่องจราจร ช่วง กม.ที่ ๐+๐๐ - กม.ที่ ๒๘+๔๔๑
(๒) ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ (ถนนบางบัวทอง - สุพรรณบุรี) สะพานกลับรถ กม.ที่ ๓+๔๐๐ และ
กม.ที่ ๔+๑๕๐
(๓) ทางหลวงหมายเลข ๙ (ถนนกาญจนาภิเษก) ขยายช่องทางจราจร จาก ๔ ช่องจราจร เป็น ๖ ช่องจราจร
ช่วง กม.ที่ ๕๑+๒๕๐ - กม.ที่ ๖๐+๑๔๑
(๔) ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕ (ถนนบางบัวทอง - บางคูวัด) ขยายช่องทางจราจร จาก ๔ ช่องจราจร
เป็น ๖ ช่องจราจร ช่วง กม.ที่ ๐+๐๐๐ - กม.ที่ ๑๐+๕๔๗
กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
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(๕) ทางหลวงหมายเลข ๙ (ถนนกาญจนาภิเษก) สะพานกลับรถ กม.ที่ ๔๔+๐๐๐
(๖) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๕ (ถนนบางบัวทอง - ไทรน้อย) ปรับปรุงผิวแอสฟัลต์เดิมเป็นผิวคอนกรีต
ระหว่าง กม.ที่ ๑๔+๓๐๐ - กม.ที่ ๒๖+๒๓๒
(๗) ทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ (ถนนปทุมธานี - แยกนพวงศ์) ขยายช่องทางจราจร จาก ๔ ช่องจราจร
เป็น ๖ ช่องจราจร ช่วง กม.ที่ ๒๐+๔๘๐ - กม.ที่ ๓๒+๕๓๗
ในการนี้ จึงขอให้แขวงทางหลวงปทุมธานีและแขวงทางหลวงนนทบุรจี ดั ท�ำรายละเอียดแผนงานโครงการ
เสนอต่อกรมทางหลวงในส่วนกลางเพือ่ ขอรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด�ำเนินการตามล�ำดับความส�ำคัญ และ
ความเหมาะสมต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรหนาแน่นย่านชุมชน ทั้ง ๗ โครงการ ได้มอบหมายให้

แขวงทางหลวงนนทบุรี ส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ) เป็นผูร้ บั ผิดชอบด�ำเนินการซึง่ แขวงทางหลวงนนทบุรี
ได้ด�ำเนินการเสนอของบประมาณประจ�ำปี ๒๕๖๒ ส�ำนักแผนงาน กรมทางหลวง ในวงเงินงบประมาณ ๒,๖๔๐
ล้านบาท และแผนยุทธศาสตร์จังหวัดแล้ว

๖.๒ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๖ มีดังนี้
๑. การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
จากการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของส�ำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ (นครศรีธรรมราช) พบว่า โครงการต่าง ๆ
ของกรมทางหลวงที่ อ ยู ่ ร ะหว่ า งการด� ำ เนิ น การก่ อ สร้ า งส่ ว นใหญ่ มี ค วามคื บ หน้ า ล่ า ช้ า กว่ า แผนงานที่ ก� ำ หนดไว้
ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในส่วนโครงการของแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมเพียง
ร้อยละ ๒๖.๐๘ จากเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาลทีก่ ำ� หนดอยูท่ รี่ อ้ ยละ ๕๒ เช่น โครงการก่อสร้างยกระดับมาตรฐานทาง
ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ และทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ โครงการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ ทางหลวง
หมายเลข ๔๐๑๓ และทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๔ โครงการบูรณะฟื้นฟูเนื่องจากเหตุอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑
ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๔ และทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๕ เป็นต้น พบว่ามีความคืบหน้าไม่ถงึ ร้อยละ ๕๐ และโครงการ
จะสิ้นอายุสัญญาในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ อย่างไรก็ตาม ขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดก�ำกับดูแลบริษัทผู้รับเหมาให้
เร่งด�ำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย ทั้งนี้ อายุสัญญาส�ำหรับโครงการที่ก�ำลังจะสิ้นสุดลงหรือได้สิ้นสุด
ไปแล้วนัน้ ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาปรับหรือขยายอายุสญ
ั ญาให้เหมาะสมเป็นไปตามกฎระเบียบทีก่ ำ� หนด และ
เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพือ่ ช่วยให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมทางหลวงและกระทรวงคมนาคม
ในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก�ำหนดไว้

กรมทางหลวง รายงานว่า ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม

๒๕๖๑ ร้อยละ ๔๖.๓๒ จากเป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ ๕๗.๗๗ ซึ่งมีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
- โครงการก่อสร้างยกระดับมาตรฐานทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ และทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ผลการ
เบิกจ่ายร้อยละ ๑๐๐
- โครงการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๓ ตอน ๑ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๐๐
ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๓ ตอน ๒ ผลงานร้อยละ ๖๒.๐๐ (คาดว่าจะส่งมอบงานภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)
ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๕ ผลงานร้อยละ ๙.๒๒๖ ติดงานสาธารณูปโภค (ท่อประปา)
ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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- โครงการบูรณะฟื้นฟูเนื่องจากเหตุอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ผลงานร้อยละ ๗๓.๖๒ (คาดว่าจะ
ส่งมอบงาน ภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๔ และทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๕
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๐๐
ทั้งนี้ ปัญหาล่าช้าดังกล่าวเนื่องมาจากผู้รับจ้างมีน้อยแต่มีปริมาณงานที่รับผิดชอบต้องด�ำเนินการ
หลายหน่วยงานท�ำให้การด�ำเนินงานล่าช้า

๒. แผนงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ตามที่แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑, ๒ และ ๓ ได้น�ำเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ ได้แก่
๑) โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยง/จุดอันตราย
ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอน เกาะมุกข์ - ควนรา ช่วง กม.๑๓๔+๑๐๐ - กม.๑๓๔+๗๐๐ และทางหลวง
หมายเลข ๔๐๑ ตอน ช่องชาลี - ท่าโรงช้าง ช่วง กม.๑๑๒+๗๐๐ - กม.๑๑๓+๘๐๐ จากการรายงานเบื้องต้นพบว่า
ทั้ง ๒ ช่วง มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นประจ�ำ สาเหตุเกิดจากพื้นถนนมีค่าความเสียดทานของผิวทาง (Friction) ค่อนข้างต�่ำ
ท�ำให้ถนนลื่นและเกิดความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่

กรมทางหลวง รายงานว่า ทางหลวงหมายเลข ๔๑ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน) ได้มีการด�ำเนินการ ดังนี้

๑) จัดท�ำแผนรายประมาณการกิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ปี ๒๕๖๑ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๐๒๐๒
ตอน เกาะมุกข์ - ควนรา ระหว่าง กม.๑๓๔+๐๐๐ - กม.๑๓๕+๒๔๓ (LT.) และทางหลวงหมายเลข ๔๑๐๒๐๓
ตอน ควนรา - หัวเตย ระหว่าง กม.๑๔๒+๖๐๗ - กม.๑๔๓+๘๕๐ งบประมาณ ๒,๑๙๐,๐๐๐ บาท
จัดส่งแผนให้ส�ำนักบริหารบ�ำรุงทางด�ำเนินการต่อไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
รอพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
๒) เสนอความต้องการเบื้องต้นกรณีจุดเสี่ยง (Black Spot) ทางหลวงหมายเลข ๔๑๐๒๐๒ ตอน เกาะมุกข์ ควนรา ระหว่าง กม.๑๓๔+๑๐๐ - กม.๑๓๔+๗๐๐ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ส�ำหรับ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ได้ด�ำเนินการ ดังนี้
๑) ใช้งบบ�ำรุงปกติจา้ งเหมางานฉาบผิวแอสฟัลต์ ระหว่าง กม.๑๑๒+๙๐๐ - กม.๑๑๓+๖๐๐ ปริมาณงาน ๓,๗๘๐
ตารางเมตร เป็นเงิน ๔๙๗,๕๐๕ บาท
๒) เสนอความต้องการเบื้องต้นกรณีจุดเสี่ยง (Black Spot) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๐๓๐๑ ตอน ช่องชาลี ท่าโรงช้าง ระหว่าง กม.๑๑๒+๗๐๐ - กม.๑๑๓+๘๐๐ งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒) โครงการปรับปรุงขยายทางหลวงให้เป็น ๔ ช่องจราจร ได้แก่
๑) ทางหลวงหมายเลข ๔๑๔๒ ตอน บ้านใน - บ้านโฉ ช่วง กม.๒๘+๒๐๐ - กม.๓๔+๘๒๕ ระยะทาง
๖.๖๒๕ กิโลเมตร เป็นสายทางที่ส�ำคัญต่อการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมต่อระหว่างทางบกและทางเรือจากอ�ำเภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช สู่ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ฝั่งอ�ำเภอดอนสักไปยังเกาะสมุย และเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒) ทางหลวงหมายเลข ๔๑๔๓ ตอน ซอยสิบ - บ้านกรูด กม.๒๓+๗๘๐ - กม.๒๖+๐๐๐ ระยะทาง ๒.๒๒๐
กิโลเมตร พบว่าเส้นทางนีม้ ปี ญ
ั หาข้อร้องเรียนในเรือ่ งอุบตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้ บ่อยครัง้ ในย่านชุมชน และยังเป็นเส้นทางทีอ่ ยูใ่ น
พื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย
กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

180

๓) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอน ท่าโรงช้าง - กิโลศูนย์ กม. ๑๒๘+๐๔๒ - กม. ๑๔๕+๕๔๒ ระยะทาง
๑๗.๐๕๐๐ กิโลเมตร เป็นเส้นทางการเดินทางที่เชื่อมต่อกับแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ส�ำคัญภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และเป็นเส้นทางที่สามารถเดินทางไปจังหวัดพังงาได้ด้วย

กรมทางหลวง รายงานดังนี้

๑) ทางหลวงหมายเลข ๔๑๔๒ ตอน บ้านใน - บ้านโฉ ช่วง กม. ๒๘+๒๐๐ - กม. ๓๔+๘๒๕
๒) ทางหลวงหมายเลข ๔๑๔๓ ตอน ซอยสิบ - บ้านกรูด กม. ๒๓+๗๘๐ - กม. ๒๖+๐๐๐
๓) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอน ท่าโรงช้าง - กิโลศูนย์ กม. ๑๒๘+๐๔๒ - กม. ๑๔๕+๕๔๒
โครงการดังกล่าวได้เสนอขอตัง้ งบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในแผนงานบูรณาการพัฒนา
พื้นที่ระดับภาคด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศแล้วตามร่างเอกสารงบประมาณแต่ไม่ได้
รับการจัดสรร ทั้งนี้ จะได้พิจารณาจัดล�ำดับความส�ำคัญเพื่อขอจัดสรรงบประมาณในโอกาสต่อไป

๔) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอน นาสาร - เวียงสระ - บางสวรรค์ - บางหล่อ ระหว่าง กม.๔๑+๘๖๙ กม.๑๑๙+๔๓๗ ระยะทางรวม ๗๗.๕๖๘ กิโลเมตร เส้นทางนี้มีความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจระดับภูมิภาค เนื่องจากเป็น
เส้นทางหลักในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้งใช้เป็นเส้นทางล�ำเลียงแร่ยิปซั่มที่เชื่อมต่อระหว่างฝั่งอ่าวไทย
และฝั่งอันดามัน จากสถิติปริมาณจราจรพบว่ามีจ�ำนวน ๑๖,๐๐๐ คัน/วัน ในส่วนของรถบรรทุกขนาดใหญ่มีปริมาณ
๓,๗๐๐ คัน/วัน แต่เนื่องจากลักษณะของถนนค่อนข้างคับแคบ ท�ำให้เกิดปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่องการเกิดอุบัติเหตุขึ้น
บ่อยครั้ง โดยจากข้อมูลอุบัติเหตุย้อนหลัง ๓ ปี มีจ�ำนวนทั้งสิ้น ๒๑ ครั้ง บาดเจ็บ ๓๑ ราย และเสียชีวิต ๒๙ ราย

กรมทางหลวง รายงานว่า ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอน บ้านซอยสิบ - นาสาร ช่วง กม.๑๘+๐๐๐ - กม.๔๑+๐๐๐

ระยะทาง ๒๓ กิโลเมตร ได้เสนอขอตั้งงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงิน ๑,๑๕๐ ล้านบาท
ตามร่างเอกสารงบประมาณแต่ไม่ได้รับการจัดสรร ทั้งนี้ จะได้พิจารณาจัดล�ำดับความส�ำคัญเพื่อขอจัดสรร
งบประมาณในโอกาสต่อไป

๕) ทางหลวงหมายเลข ๔๑๖๙ ตอน ทางรอบเกาะสมุย กม.๑๔+๐๐๐ - กม.๒๙+๕๓๑ เป็นถนนสายหลัก
ที่ใช้ส�ำหรับเดินทางท่องเที่ยวรอบเกาะสมุย ซึ่งการด�ำเนินการก่อสร้างได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จไป ๓ ตอน เหลือ
ตอนที่ ๔ ซึง่ เป็นตอนสุดท้ายของโครงการ โดยปัจจุบนั ยังไม่มรี ะบบระบายน�้ำข้างทาง เมือ่ ฝนตกหนักท�ำให้เกิดน�ำ้ ท่วมขัง
ตามสายทาง เพือ่ ป้องกันปัญหาดังกล่าวเห็นควรให้กอ่ สร้างทางระบายน�ำ้ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกและป้องกันเหตุอทุ กภัย
แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวบนเกาะสมุย
จึงเห็นควรให้กรมทางหลวงเร่งรัดพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพือ่ ด�ำเนินการซ่อมแซม บูรณะ ฟืน้ ฟู
ทางหลวงที่ได้รับความเสียหายและปรับปรุงเส้นทาง และจุดเสี่ยง/จุดอันตรายต่าง ๆ ตามนโยบายของกระทรวง
คมนาคมที่กรมทางหลวงต้องให้ความส�ำคัญเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ทางหลวงหมายเลข ๔๑๖๙ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับจัดสรร
งบประมาณด�ำเนินการตอนที่ ๔ (ช่วงสุดท้าย) ช่วง กม.๑๔+๐๐๐ - กม.๒๙+๕๓๑ ระยะทาง ๑๕.๕๓๑ กิโลเมตร
ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๘๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาด�ำเนินการปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ แบ่งเป็นงบประมาณปี ๒๕๖๒ จ�ำนวน
๑๖๐ ล้านบาท ผูกพันปี ๒๕๖๓ จ�ำนวน ๓๒๐ ล้านบาท และผูกพันปี ๒๕๖๔ จ�ำนวน ๓๒๐ ล้านบาท

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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๖.๓ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๓ มีดังนี้
- การจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจ
ตามที่ส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ได้รายงานผลการด�ำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งภารกิจส�ำคัญที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการก�ำกับดูแลสิ่งล่วงล�้ำตามล�ำน�้ำ
ตามค�ำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ ในเรื่องดังกล่าวเห็นควรให้กรมเจ้าท่าส่วนกลางพิจารณา
แก้ไขปัญหาหรือให้การสนับสนุนตามประเด็นปัญหาต่าง ๆ เช่น การจัดสรรงบด�ำเนินงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้เหมาะสมกับภารกิจทีเ่ พิม่ มากขึน้ การพิจารณาแก้ไขกฎระเบียบให้อ�ำนาจแก่หน่วยงานกรมเจ้าท่าในส่วนภูมภิ าค
ให้สามารถจัดซือ้ จัดจ้างได้เองตามวงเงินทีเ่ หมาะสม การจัดจ้างบุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านในส่วนภูมภิ าคเพิม่ เติม เป็นต้น

กรมเจ้าท่า รายงานว่า งบประมาณ (งบด�ำเนินงาน) ที่ได้รับในแต่ละปีถูกจ�ำกัดการเพิ่มงบประมาณ ซึ่งไม่สอดคล้อง

กับปริมาณงานของกรมเจ้าท่าที่มีอยู่และที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม ในปัจจุบันจ�ำเป็นต้องพิจารณางบลงทุน
(เหลือจ่าย) มาสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมเจ้าท่าทุกปี ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประมาณการที่ส�ำนักงาน
เจ้าท่าสาขาอุบลราชธานีจะได้รับส�ำหรับการบริหารงานในเขตความรับผิดชอบ เป็นจ�ำนวนเงิน ๑,๔๓๖,๐๐๐
บาทเศษ และกรมเจ้าท่าได้มอบอ�ำนาจให้ส�ำนักงานเจ้าท่าสาขาภูมิภาคต่าง ๆ มีอ�ำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง
ในเขตรับผิดชอบในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หากประเมินแล้ว เห็นว่าส�ำนักงานเจ้าท่าสาขาภูมภิ าคมีความพร้อม
ในการด�ำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
กรมเจ้าท่าจะได้พิจารณากรอบวงเงินที่เหมาะสมในโอกาสต่อไป

๖.๔ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ มีดังนี้
- การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการที่มีความล่าช้า
จากการติดตามผลการด�ำเนินการตามนโยบายต่าง ๆ ที่กรมเจ้าท่าได้รับงบประมาณพบว่า มีกรณีที่ต้องสั่ง
ให้ผรู้ บั จ้างหยุดการก่อสร้าง เนือ่ งจากชัน้ ดินอ่อนไม่สามารถก่อสร้างต่อไปได้หลายโครงการ (โครงการก่อสร้างเขือ่ นแม่นำ�้ น่าน
วังมะสระ ต�ำบลท่าช้าง อ�ำเภอพรหมพิราม) จึงขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาหาวิธกี ารป้องกันมิให้เกิดปัญหาเช่นนีอ้ กี เนือ่ งจาก
มีผลกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณของกรมเจ้าท่าท�ำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลก�ำหนด

กรมเจ้าท่า รายงานว่า ได้ด�ำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และแนวทางวิธีการป้องกันปัญหาการสั่งหยุดงาน

เนื่องจากพบชั้นดินอ่อนไม่สามารถก่อสร้างต่อไปได้ ดังนี้
๑) การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการที่มีความล่าช้า คณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีหนังสือ
เร่งรัด และมีการเชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขแล้ว เบื้องต้นผู้รับจ้างจะเพิ่มบุคลากร แรงงาน
ตลอดจนเครื่องมือเครื่องจักร ส�ำหรับเร่งการท�ำงานให้ทันตามแผนงาน และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
ต่อไป
๒) ส�ำหรับประเด็นปัญหาความล่าช้า กรณีพบว่าหยุดงานก่อสร้างเนื่องจากผลเจาะส�ำรวจชั้นดินขณะก่อสร้าง
พบชั้นดินอ่อนไม่สามารถก่อสร้างต่อไปตามรูปแบบ รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ได้พิจารณาด�ำเนินการแล้ว โดยปรับขั้นตอนวิธีการในส่วนการส�ำรวจออกแบบให้มีความรอบคอบ ละเอียด
ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยใช้วิธีจ้างที่ปรึกษาด�ำเนินการส�ำรวจออกแบบ เพื่อจะให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านด�ำเนินการ
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ศึกษา ออกแบบ รวมทั้งในส่วนการเจาะส� ำรวจชั้นดินมีความถี่เพิ่มขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ก่อสร้าง
เหมาะสมตรงตามสภาพชัน้ ดิน สามารถก่อสร้างได้ทนั ทีทลี่ งนามในสัญญาโดยมิตอ้ งก�ำหนดให้มกี ารเจาะส�ำรวจ
ชั้นดินในขั้นตอนการก่อสร้างอีก

๖.๕ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๘ มีดังนี้
- โครงการที่เร่งรัดขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการที่แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๑ ขอให้มีการเร่งรัด ผลักดัน การสนับสนุนงบประมาณจาก
กรมทางหลวงส่วนกลาง ดังนี้
๑) โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง (ด้านตะวันออก) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ บรรจบทางหลวงหมายเลข
๒๒๕ กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๕.๒๖๗ รวมทางแยกต่างระดับ งบประมาณ ๑,๕๐๐ ล้านบาท
๒) โครงการก่อสร้างทางเลีย่ งเมือง (ด้านตะวันออก) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๒ กม.๐+๐๐๐ - กม.๒๗+๙๘๒
รวมทางแยกต่างระดับ งบประมาณ ๙,๓๑๐ ล้านบาท
๓) โครงการสะพานกลับรถด้านหน้าโรงงานวัตถุระเบิดทหาร (สะพานกลับรถเกือกม้า ๒ ด้าน) บนทางหลวง
หมายเลข ๑ ตอน หางน�้ำหนองแขม - บ้านหว้า ที่ กม.๓๑๙+๔๔๕ งบประมาณ ๑๖๐ ล้านบาท
โครงการดังกล่าวข้างต้นเห็นว่ามีความจ�ำเป็นและความเหมาะสม และทราบว่าบางโครงการดังกล่าวมีการ
บรรจุไว้ในแผนงบประมาณอยูแ่ ล้ว ในเรือ่ งนี้ จึงขอให้แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๑ เร่งติดตามการด�ำเนินการในขัน้
ตอนของส�ำนักแผนงาน กรมทางหลวง เพื่อเร่งรัดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาด�ำเนินการตามแผนต่อไป
เนื่องจากโครงการดังกล่าวจะช่วยแก้ไขและบรรเทาปัญหาการจราจรภายในพื้นที่ให้สัญจรได้สะดวกและรวดเร็ว
มากขึ้น

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างทางเลีย่ งเมือง (ด้านตะวันออก) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ บรรจบทางหลวง

หมายเลข ๒๒๕ กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๕.๒๖๗ รวมทางแยกต่างระดับ และทางหลวงหมายเลข ๑๒๒ กม.๐+๐๐๐ กม.๒๗+๙๘๒ รวมทางแยกต่างระดับ จะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสม และ
จัดล�ำดับความส�ำคัญร่วมกับโครงการอื่น ๆ ทั่วประเทศ หากมีความจ�ำเป็นและเหมาะสมก็จะด�ำเนินการขอรับ
การจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างตามล�ำดับความส�ำคัญต่อไป ส�ำหรับโครงการสะพานกลับรถด้านหน้าโรงงาน
วัตถุระเบิดทหาร บนทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน หางน�้ำหนองแขม - บ้านหว้า ที่ กม.๓๑๙+๔๔๕ ขณะนี้
อยู่ระหว่างเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๒
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เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องขอ
ความเป็นธรรม ร้องขอความอนุเคราะห์
เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในพื้นที่

กระทรวงคมนาคมได้มีการลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตาม ตรวจสอบ สืบหาข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ร้องขอความเป็นธรรม ร้องขอความอนุเคราะห์ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในพื้นที่ของประชาชน โดยมุ่งหวังให้ประชาชน
ได้รบั ความสะดวกปลอดภัยตามโครงสร้างพืน้ ฐานของกระทรวงคมนาคม ผูต้ รวจราชการกระทรวงคมนาคมจึงได้เดินทาง
ไปตรวจราชการในพื้นที่ต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๗.๑ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕ มีดังนี้
๑. การเร่งรัดการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยงถนนในพื้นที่
กรณีรถตูส้ ว่ นบุคคลวิง่ ตัดหน้ารถบรรทุกพ่วงกะทันหันบริเวณจุดตัดถนนของกรมทางหลวง กรมทางหลวง
ชนบท บริเวณสี่แยกห้วยแร้ง ถนนสายห้วยกรอก - บ้านลูกแก หมู่ ๔ ต�ำบลกรับใหญ่ อ�ำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจ�ำนวน ๕ ราย ซึ่งคนในพื้นที่กล่าวว่า จุดนี้เป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง (จ�ำนวนอุบัติเหตุ
เกิดขึน้ ทัง้ หมด ๗ ครัง้ และมีผเู้ สียชีวติ จ�ำนวน ๙ ราย พ.ศ. ๒๕๔๐ - พ.ศ. ๒๕๕๖) จากการลงตรวจสอบพืน้ ทีพ่ บว่าบริเวณ
สี่แยกห้วยแร้งมีต้นไม้ประมาณ ๔ - ๕ ต้น ริมถนนของกรมทางหลวง บดบังทัศนวิสัยบริเวณจุดเกิดเหตุ ประกอบกับ
อีกฝั่งถนนเป็นศาลาอเนกประสงค์ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท�ำให้ระยะการมองเห็นด้านข้าง
(Sight distance) ของรถที่สัญจรไปมาทั้งสองฝั่งกระชั้นชิด เป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุบริเวณนี้บ่อยครั้ง
แนวทางแก้ไขกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทควรด�ำเนินการเพิ่มระยะการมองเห็นด้านข้างบริเวณจุดตัด
(Sight Distance) โดยให้พิจารณาเรื่องการเวนคืนที่ดินของชาวบ้านบริเวณแยกห้วยแร้ง โดยเฉพาะจุดที่มีต้นไม้บดบัง
ทัศนวิสัยการขับขี่ และควรเพิ่มป้ายแจ้งเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุให้ได้
มากที่สุด
กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

184

กรมทางหลวง รายงานว่า แขวงทางหลวงนครปฐมได้ตรวจสอบบริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๔ ตอน หนองตะเลา -

รางพิกุล ที่ กม.๙+๑๕๐ ตัดกับทางหลวงหมายเลข กจ.๓๐๙๖ ที่ กม.๑๓+๙๐๐ (บริเวณสี่แยกห้วยแร้ง)
โดยสายทางดังกล่าวเป็นทาง ๒ ช่องจราจร มาตรฐานชั้นทาง ๗/๑๐ ผิวทางแอสฟัลท์ สภาพดี ไม่มีหลุมบ่อ
ก่อนถึงทางแยกมีป้ายเตือน ทางแยกและไฟกะพริบที่อยู่ในสภาพดีใช้งานได้ จากการประชุมร่วมกับจังหวัด
ราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สรุปสาระส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาที่จุดบริเวณดังกล่าว ดังนี้
๑) ในระยะเร่งด่วน ได้ด�ำเนินการ ดังนี้
- เพิ่มเติมป้ายเตือนข้อความ “ทางแยกอันตราย ลดความเร็ว” ขนาด ๑.๒๐ × ๒.๔๐ เมตร จ�ำนวน ๒ ป้าย
- ปรับปรุงป้ายเตือนบริเวณทางแยกเดิมที่มีอยู่ ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เป็นขนาด ๐.๙๐ × ๐.๙๐ เมตร จ�ำนวน
๔ ป้าย
- ติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบเพิ่มเติม จ�ำนวน ๒ จุด
- ติดตั้งหมุดสะท้อนแสง จ�ำนวน ๕๐ อัน
- ตีเส้นชะลอความเร็ว จ�ำนวน ๑๐ ชุด
- ปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณทางแยก โดยท�ำหนังสือขออนุญาตน�ำไม้สกั ออกจากเขตทางหลวงโดยวิธลี อ้ มไปปลูก
ในพื้นที่อื่น เพื่อบรรเทาปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์ให้ส่งเจ้าหน้าที่
ไปตรวจสอบต้นไม้สัก เพื่อขออนุญาตน�ำออกจากพื้นที่ คือ จากบริเวณไหล่ทางด้านซ้ายทาง จ�ำนวน ๖ ต้น
และบริเวณไหล่ทางด้านขวาทางจ�ำนวน ๓ ต้น รวมทัง้ สิน้ ๙ ต้น โดยใช้วธิ ลี อ้ มต้นไม้ไปปลูกไว้ทวี่ ดั ห้วยเจริญผล
๒) ในระยะยาวหรือหากเป็นไปได้เร็ว ประชาชนในพื้นที่ต้องการให้มีการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรที่บริเวณนี้
ซึง่ แขวงทางหลวงนครปฐมได้ชแี้ จงเงือ่ นไข ข้อก�ำหนดเบือ้ งต้นในการติดตัง้ ไฟสัญญาณจราจรให้ทปี่ ระชุมทราบ
และจะน�ำเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไป
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กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ส�ำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทางได้ด�ำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย

งานทางเพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุพบว่าบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุอยู่บนถนน สาย กจ.๓๐๙๖
แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ (กม.ที่ ๙๘+๖๕๐) - บ้านองครักษ์ อ�ำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี บริเวณ
กม.ที่ ๑๓+๙๐๐ พบประเด็นปัญหา ๔ ข้อ ได้แก่ ๑) ระยะการมองเห็นป้ายจราจรก่อนถึงทางแยกถูกบดบัง
โดยกิ่งไม้และวัชพืช ๒) ข้อความเตือนบนผิวทางไม่ชัดเจน ๓) ระยะมองเห็นบริเวณทางแยกถูกบดบังด้วย
ป้ายบอกเส้นทางในพืน้ ทีแ่ ละต้นไม้ขนาดใหญ่ และ ๔) ไม่มปี า้ ยจ�ำกัดความเร็ว จึงได้เสนอแนะแนวทางแก้ไข ดังนี้
๑) ก�ำจัดกิ่งไม้และวัชพืชที่บดบังป้ายจราจร
๒) ก�ำจัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่และรื้อถอนป้ายโฆษณาในพื้นที่บริเวณทางแยก
๓) เปลีย่ นข้อความ “ขับช้า ๆ ลดความเร็ว” เป็น “หยุด” และเพิม่ ข้อความ “ลดความเร็ว” บริเวณ ๑๐๐ - ๒๐๐ เมตร
ก่อนถึงทางแยก ก่อสร้าง Rumble strip ใหม่ทดแทนของเดิมที่ช�ำรุด และเพิ่มเส้น OSB ปรับเส้นแบ่งทิศทาง
จราจรและเส้นขอบให้ชัดเจน
๔) ติดตั้งป้ายจ�ำกัดความเร็ว โดยลดความเร็วเป็น ๕๐ และ ๓๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง ตามล�ำดับ ก่อนถึงทางแยก
ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบทได้มอบหมายให้ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี) พิจารณาด�ำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยประสานความร่วมมือกับส�ำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทางและส�ำนัก
อ�ำนวยความปลอดภัยต่อไปแล้ว

๒. การแก้ไขปัญหาเรื่องพื้นที่ตั้งของส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๘
พื้นที่ของส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๘ (สุพรรณบุรี) ในปัจจุบันยังเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ ทั้งพื้นที่
โดยรอบและถนนทีต่ ดั เข้ามายังส�ำนักงานของกรมทางหลวงชนบทอยูใ่ นความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้ หมด
ในส่วนนี้ขอให้กรมทางหลวงชนบทเร่งรัดด�ำเนินการขอโอนพื้นที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวให้มาอยู่ในความดูแล
ของกรมธนารักษ์ตามขัน้ ตอนทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้เพือ่ จัดสรรพืน้ ทีแ่ ห่งนีใ้ ห้เป็นทีด่ นิ ราชพัสดุ จากนัน้ ให้กรมธนารักษ์
จัดการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่กรมทางหลวงชนบทเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ของส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๘
ที่มีการแยกส่วนพื้นที่กันอยู่มาอยู่ในพื้นที่ความดูแลเดียวกันทั้งหมด ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของทุกฝ่าย
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นเอกภาพมากขึ้น

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ส�ำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๘ (สุพรรณบุรี) ได้ด� ำเนินการขอโอนพื้นที่
สาธารณประโยชน์ดงั กล่าวให้มาเป็นกรรมสิทธิข์ องกรมทางหลวงชนบทตามขัน้ ตอนแล้ว ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างตรวจสอบ
ขอบเขตที่ดิน
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๗.๒ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๖ มีดังนี้
๑. บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จ�ำกัด ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล
ตาม ปว. ๕๘
ในเรือ่ งนีก้ รมเจ้าท่ารับทราบการขอต่ออายุใบอนุญาตและได้รบั ไปด�ำเนินการแล้ว ส่วนกรณี บริษทั ซีทราน
เฟอร์รี่ จ�ำกัด ได้แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกอัตราค่าบริการที่ได้รับอนุญาตเดิม และใช้อัตราค่าบริการตามท้ายประกาศ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการหารือทราบว่า บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จ�ำกัด ต้องการปรับอัตราค่าบริการผ่านท่าเทียบเรือ
เพิ่มขึ้นจากที่เคยก�ำหนดไว้ในอัตราค่าภาระเมื่อปี ๒๕๕๑ เนื่องจากต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น ค่าแรงขั้นต�่ำ
ค่าบ�ำรุงรักษา เป็นต้น ซึ่งในเรื่องนี้คณะกรรมการจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องเป็นผู้พิจารณา จึงเห็นควรแจ้งกรมเจ้าท่า
เพื่อทราบและให้ส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีด�ำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กรมเจ้าท่า รายงานว่า ปัจจุบันกระทรวงคมนาคมได้ต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลให้

บริ ษั ท ซี ท รานเฟอร์ รี่ จ� ำ กั ด เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และคณะกรรมการจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ไ ด้ พิ จ ารณาปรั บ
อัตราค่าโดยสารตามประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว

๒. การตรวจติดตามเรื่อ งร้องทุกข์ของบริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จ�ำกัด ในพื้นที่จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จ�ำกัด ขอความเป็นธรรมกรณีกรมเจ้าท่ามีค�ำสั่งห้ามน�ำเรือที่มีขนาดเกิน ๕๐๐
ตันกรอส เข้าไปเทียบท่าท�ำให้บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จ�ำกัด ได้รับความเดือดร้อน สืบเนื่องจากมีกลุ่มบุคคล จ�ำนวน
๖๙ คน ไปฟ้องศาลปกครองนครศรีธรรมราชว่า บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จ�ำกัด น�ำเรือที่มีขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอส
มาให้บริการประชาชนซึ่งมีน�้ำหนักเกินกว่ากรมเจ้าท่าอนุญาตไปเทียบท่าเรือและท�ำการขุดลอกร่องน�้ำเดินเรือท�ำให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ซึ่งศาลปกครองนครศรีธรรมราชได้มีค�ำสั่งเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้กรมเจ้าท่า
มีค�ำสั่งห้าม บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จ�ำกัด น�ำเรือที่มีขนาดเกิน ๕๐๐ ตันกรอส เข้าไปเทียบท่าที่ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่
ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุด จากการตรวจติดตามทราบว่า บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จ�ำกัด ได้รับอนุญาต
จากกรมเจ้าท่าให้เปลี่ยนประเภทการใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า
๕๐๐ ตันกรอสได้ เมือ่ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และ กรมเจ้าท่าได้รอ้ งขอต่อศาลปกครองนครศรีธรรมชาติเพือ่ ยกเลิก
เพิกถอนค�ำสัง่ ซึง่ ศาลปกครองนครศรีธรรมราชพิจารณาแล้วเห็นควรยกเลิกค�ำสัง่ ดังกล่าวแล้ว บริษทั ซีทรานเฟอร์รี่ จ�ำกัด
จึงสามารถน�ำเรือโดยสารขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอส เข้าจอดเทียบท่าได้โดยไม่ผิดกฎหมาย
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๗.๓ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๒ มีดังนี้

- เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องขอความอนุเคราะห์ในพื้นที่ส�ำนักงานทางหลวงที่ ๗

ตามที่ส�ำนักงานทางหลวงที่ ๗ ได้รายงานกรณีปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องขอความอนุเคราะห์
ในพื้นที่ดูแลความรับผิดชอบ ทั้งหมด ๕ ประเด็น ประกอบด้วย ๑) โครงการปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒
(ถนนมะลิวลั ย์) ๒) โครงการก่อสร้างทางเลีย้ วซ้ายบริเวณสะพานมิตรภาพกุดกว้าง ๓) โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ
บริเวณทางแยกบ้านสะอาด ๔) งานซ่อมแซมทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยใช้รูปแบบ Floodway
๕) โครงการรถบรรทุกสีขาว ขอให้สำ� นักงานทางหลวงที่ ๗ เร่งด�ำเนินการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องเรียน
ร้องทุกข์ดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อมุ่งบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และหากว่าข้อร้องเรียนใด
ที่พิจารณาแล้วมีความจ�ำเป็นต้องใช้งบประมาณในการด�ำเนินการ ขอให้รายงานไปยังกรมทางหลวงส่วนกลางเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาด�ำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

กรมทางหลวง รายงาน ดังนี้

๑) โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๑๒ (ถนนมะลิวัลย์) บริเวณแยก ร.๘ เป็นพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล
บ้านเป็ด ปัจจุบันอยู่ระหว่างออกแบบเพื่อปรับปรุงทางแยก
๒) โครงการก่อสร้างทางเลี้ยวซ้ายบริเวณสะพานมิตรภาพกุดกว้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑ ได้มีหนังสือ
ประสานส�ำนักแผนงานแล้ว โดยส�ำนักแผนงานได้ให้โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองนครราชสีมา - ขอนแก่น ด�ำเนินการศึกษาจุดดังกล่าวให้ด้วย เนื่องจากเป็นจุดที่จะส่งปริมาณ
จราจรเข้าสู่โครงการ ปัจจุบันที่ปรึกษาอยู่ระหว่างด�ำเนินการศึกษาโครงการ
๓) โครงการทางแยกต่างระดับบริเวณทางแยกบ้านสะอาด ได้ด�ำเนินการส�ำรวจออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ
แต่ยังไม่ได้รับงบประมาณในการด�ำเนินการก่อสร้าง
๔) งานซ่อมทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้รูปแบบ Floodway ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๓
ซึ่งแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑ ได้เสนอแผนงานฟื้นฟูให้ส่วนกลางแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา
๕) โครงการรถบรรทุกสีขาว หน่วยงานของกรมทางหลวงในพืน้ ทีร่ ว่ มกับขนส่งจังหวัด ต�ำรวจภูธร ต�ำรวจทางหลวง
ได้ร่วมบูรณาการด�ำเนินการตรวจสอบน�้ำหนักรถบรรทุกในพื้นที่เพื่อไม่ให้รถบรรทุกน�้ำหนักเกินพิกัด
อย่างต่อเนื่อง

๗.๔ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๓ มีดังนี้
๑. การเร่งรัดจัดหาเครื่องรูดบัตรสวัสดิการเพื่อบริการประชาชนที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร
อ�ำนาจเจริญ
ปัจจุบันสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอ�ำนาจเจริญยังไม่มีการติดตั้งเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (EDC)
จากธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอืน่ ๆ ทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ในสัญญาเพือ่ ให้บริการประชาชนทีม่ าใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
ในพื้นที่จังหวัดอ�ำนาจเจริญ จึงขอให้ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ส่วนกลางได้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้มีการติดตั้งเครื่องรูดบัตรสวัสดิการ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอ�ำนาจเจริญ และสถานีขนส่งผู้โดยสารอื่น ๆ
อย่างเพียงพอและเหมาะสม เนื่องจากรับทราบว่ามีการร้องขอและสอบถามจากประชาชนผู้ใช้บริการในพื้นที่เป็น
จ�ำนวนมาก
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บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด รายงานว่า กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้สอบถามมายังบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด เรื่องการ

ติดตัง้ เครือ่ งช�ำระค่าโดยสาร (EDC) โดยก�ำหนดเงือ่ นไขการติดตัง้ เครือ่ งต้องเป็นหน่วยงานของ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด
ไม่รวมตัวแทนจ�ำหน่ายตั๋ว รถร่วมเอกชน และบริษัทจ�ำหน่ายตั๋วโดยสารเอกชน ซึ่งฝ่ายธุรกิจเดินรถได้แจ้งความ
ประสงค์ขอติดตั้งเครื่องช�ำระค่าโดยสาร (EDC) สถานีเดินรถส่วนภูมิภาค จ�ำนวน ๑๒๑ เครื่อง ส่วนสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอ�ำนาจเจริญ เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายตั๋วโดยสารของ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชน
จึงไม่ตรงตามเงื่อนไข ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาขออนุมัติติดตั้งเครื่องช�ำระค่าโดยสาร (EDC) ให้กับ
ตัวแทนจ�ำหน่ายตั๋วโดยสารที่เป็นเอกชนในสถานีขนส่งผู้โดยสารที่มีผู้โดยสารจ�ำนวนมากและมีความต้องการใช้
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (EDC)

๒. การฟ้องร้องเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและประชาชนตาม
แนวเส้นทางรถไฟ
การฟ้องร้องเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยกับประชาชนตามแนวเส้นทางรถไฟ
ซึ่ง ณ ปัจจุบันศาลฎีกาได้มีค�ำสั่งพิพากษาตัดสินให้พื้นที่ที่มีการฟ้องร้องเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
และอยูใ่ นระหว่างขัน้ ตอนการบังคับคดี ซึง่ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้พจิ ารณาด�ำเนินการเกีย่ วกับทีด่ นิ ทีม่ ขี อ้ พิพาทดังกล่าว
ออกเป็น ๒ กรณี คือ การสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและการท�ำสัญญาเช่าพื้นที่ ทั้งนี้ จึงขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทย
พิจารณาในการด�ำเนินการตามกรณีข้อพิพาทอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้น

การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานว่า พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ประชาชนจ�ำนวน ๓๕ ราย ในพื้นที่เขากระโดง

จังหวัดบุรรี มั ย์ ทีต่ อ้ งถูกบังคับคดีตามค�ำพิพากษามิตอ้ งด�ำเนินการรือ้ ถอนสิง่ ปลูกสร้าง โดยด�ำเนินการออกประกาศ
แจ้งให้ประชาชนทั้ง ๓๕ ราย มาท�ำสัญญาเช่าพื้นที่ตามระเบียบการเช่ากับการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยให้
คณะท�ำงานด�ำเนินการกับผู้บุกรุกที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้ด�ำเนินการ

๓. การรักษาความสะอาดของห้องสุขาสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐาน HAS
ตามทีก่ ารรถไฟแห่งประเทศไทยได้มนี โยบายและให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินการเรือ่ งการปรับปรุงสภาพ
และรักษาความสะอาดของห้องสุขาที่อยู่ในความดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งจากการรายงานผลในพื้นที่
เขตตรวจราชการที่ ๑๓ พบว่าห้องน�้ำภายในสถานีรถไฟได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ [Healthy
Accessibility Safety (HAS)] ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แล้ว อย่างไรก็ตาม ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทย
ให้ความส�ำคัญและด�ำเนินการเรื่องการรักษาความสะอาดของห้องสุขาสาธารณะที่ให้บริการทั้งในสถานีรถไฟและ
ขบวนรถอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามมาตรฐาน HAS ตลอดไป

การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานว่า ห้องน�ำ้ สถานีรถไฟทีผ่ า่ นเกณฑ์มาตรฐาน HAS ยังคงมีการควบคุม ก�ำกับ ดูแล

การรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับห้องน�้ำบนขบวนรถด่วน รถเร็ว ปัจจุบันมอบให้ผู้รับเหมาด�ำเนินการ
รักษาความสะอาดให้เป็นไปตามสัญญา โดยมีการควบคุม ก�ำกับ ดูแล การรักษาความสะอาดห้องน�ำ้ ขบวนรถของ
ผู้รับเหมาอย่างเคร่งครัด
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๗.๕ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ มีดังนี้

- การคืนพื้นที่ของบึงราชนกเพื่อใช้ประโยชน์ในการกักเก็บน�้ำ

ข้อร้องเรียนกรณีการคืนพื้นที่บึงราชนกเพื่อใช้ประโยชน์ในการกักเก็บน�้ำส�ำหรับจังหวัดพิษณุโลก
ส�ำนักงานเจ้าท่าสาขาพิษณุโลกรายงานสรุปความเป็นมาของการคืนพื้นที่บึงราชนกตามความเห็นของส�ำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินที่ได้มีข้อเสนอแนะให้บึงราชนกเป็นแหล่งกักเก็บน�้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดพิษณุโลก และกันพื้นที่
บางส่วนเป็นพื้นที่สันทนาการส�ำหรับการออกก�ำลังกาย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน โดยให้ทุกส่วนราชการ
คืนพืน้ ทีก่ ารใช้ประโยชน์และพิจารณาให้ใช้ประโยชน์เท่าทีจ่ ำ� เป็น และจัดงบประมาณในการจัดท�ำโครงการขุดลอกฟืน้ ฟู
บึงราชนกอย่างเป็นระบบ ซึ่งกรมเจ้าท่าได้มีการส�ำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์จริงและมีหนังสือแจ้งขอคืนพื้นที่เหลือจากการ
ใช้ประโยชน์จริงต่อหน่วยงานที่ขอใช้พื้นที่บึงราชนกแล้ว และจากการประชุมหารือ เรื่อง การฟื้นฟูบึงราชนกเป็นแหล่ง
กักเก็บน�้ำโดยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติ
มอบหมายให้ส�ำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท�ำแผนแม่บท (Master Plan)
ก� ำ หนดทิ ศ ทางการฟื ้ น ฟู และพิ จ ารณาจั ด ตั้ ง คณะท� ำ งานการพั ฒ นาพื้ น ที่ บึ ง ราชนกโดยมี ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เป็นองค์ประกอบคณะท�ำงาน เนือ่ งจากในเรือ่ งนีเ้ ป็นนโยบายของรัฐบาลในการใช้พนื้ ทีเ่ พือ่ ประโยชน์ในการกักเก็บน�ำ้
และการด�ำเนินการที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์จากบึงราชนก

กรมเจ้าท่า รายงานข้อร้องเรียนกรณีการคืนพืน้ ทีบ่ งึ ราชนกเพือ่ ใช้ประโยชน์ในการกักเก็บน�ำ้ ส�ำหรับ จังหวัดพิษณุโลก

ดังนี้
๑) การคืนพื้นที่ในส่วนที่ราษฎรเข้าไปอาศัย
ส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพิษณุโลกได้ประสานขอข้อมูลจากส�ำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขา
วังทอง เพื่อขอความอนุเคราะห์หลักฐานเอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้อง และภาพถ่ายทางอากาศ กรณีบ้านเรือน
ประชาชนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบึงราชนก ส�ำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาวังทอง ได้มอบระวางแผนที่
ทางอากาศ ในปี ๒๕๓๕ และได้ประสานข้อมูลกับอ�ำเภอวังทอง ได้รับเอกสารเป็นรายงานการประชุมสรุปว่า
ราษฎรที่เข้าอยู่อาศัยน่าจะไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน มีเฉพาะการผ่อนผันให้ราษฎรอยู่โดยไม่ให้สร้างสิ่งปลูกสร้าง
เพิ่มเติม ดังนั้น ในเบื้องต้นการเข้าอยู่อาศัยจึงน่าจะไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อย่างไรก็ตามเพื่อความชัดเจนยังต้อง
รวบรวมข้อเท็จจริงจากการสอบปากค�ำจากราษฎร ข้อมูลและข้อกฎหมายของกรมทีด่ นิ มาประกอบการพิจารณา
ก่อนที่จะก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินการตามกฎหมายต่อไป
๒) การจัดการคืนพื้นที่การใช้ประโยชน์ของหน่วยงาน
ส�ำนักงานเจ้าท่าภูมภิ าคที่ ๑ ได้จดั ให้มกี ารประชุม และตรวจพืน้ ทีร่ ว่ มกับผูแ้ ทนของมหาวิทยาลัยนเรศวร
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ ๖ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อน�ำผลการประชุมหารือ
การขอคืนพื้นที่ในเบื้องต้นไปพิจารณาในส่วนกลางให้ได้ข้อยุติก่อนที่จะท�ำแผนที่พื้นที่การใช้ประโยชน์และพื้นที่
ที่ขอคืนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการท�ำแผนแม่บทโครงการพัฒนาบึงราชนกสรุปผลการประชุมหารือ ดังนี้
(๑) การขอคืนพื้นที่ขอใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ข้อยุติว่าพื้นที่ที่กรมเจ้าท่าได้ส�ำรวจ
การใช้ประโยชน์แล้ว ได้มีการพัฒนาเป็นสถานที่ส�ำหรับศูนย์การเรียนรู้และแปลงวิจัยด้านการเกษตร
ส�ำหรับการเรียนการสอนนักศึกษา เห็นควรให้ใช้ประโยชน์ต่อไปเนื่องจากการเรียกคืนจะกระทบ
ต่อการด�ำเนินการของมหาวิทยาลัย ส�ำหรับพื้นที่ที่ขอใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่กรมเจ้าท่าส�ำรวจ
มีจ�ำนวน ๓ แปลง เป็นพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวรมีแผนที่จะพัฒนาใช้ประโยชน์ทางการเรียนของ
นักศึกษาด้านการเกษตร ในชั้นของการหารืออาจจะได้รับการพิจารณาให้ใช้ประโยชน์บางส่วนใน
แปลงที่อยู่ชิดติดกับขอบบึงซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติ
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(๒) การขอคืนพื้นที่ขอใช้ประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ข้อยุติว่าพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว
เป็นพื้นที่ที่ได้มีการปรับถม และมีการใช้พื้นที่บางส่วนเป็นอาคารส�ำนักงาน สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น
สวนรุกขชาติ และมีพื้นที่ที่ได้ขุดลอกเป็นแหล่งน�้ำอยู่รอบ ๆ อาคาร และมีถนนเชื่อมโยงภายในบึงราชนก
ในเบื้ อ งต้ น เห็ น ว่ า ในส่ ว นที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกได้ มี ก ารพั ฒ นาเป็ น พื้ น ที่ อ าคารหรื อ
สวนสาธารณะซึ่งได้ใช้ประโยชน์ทางราชการแล้วควรให้ใช้ประโยชน์ต่อไป ส�ำหรับพื้นที่ส่วนที่ขอคืน ได้แก่
พื้นที่ที่มีการถมไว้แล้วแต่ยังไม่มีการปลูกสร้างอาคารถนนด้านในบางส่วนและพื้นที่ที่ได้ขุดลอกเป็นแหล่งน�้ำ
รวมทั้งในส่วนที่ขอใช้ประโยชน์เพิ่มเติมจากที่กรมเจ้าท่าส�ำรวจ

๗.๖ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๘ มีดังนี้

- การก่อสร้างขยายถนนเส้นทางอุทัยธานี - หนองฉาง

ปัญหาข้อร้องเรียนให้มีการก่อสร้างขยายถนนเส้นทางอุทัยธานี - หนองฉาง จากประชาชน ซึ่งเส้นทาง
ดังกล่าวปัจจุบันยังมีขนาด ๒ ช่องจราจร แต่ปริมาณการจราจรในพื้นที่ค่อนข้างสูงตลอดทั้งวัน จึงได้มีการร้องขอให้
กรมทางหลวงก่อสร้างขยายเส้นทางจาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร เพือ่ ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ในการเดินทางของประชาชน ในเรื่องนี้ขอให้แขวงทางหลวงอุทัยธานีประสานกับส�ำนักส�ำรวจและออกแบบ
กรมทางหลวง ให้มีการส�ำรวจและออกแบบ และผลักดันให้เกิดการด�ำเนินการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สัญจรของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า จะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสม และจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ร่วมกับโครงการอื่น ๆ ทั่วประเทศ หากมีความจ�ำเป็นและเหมาะสมก็จะด�ำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ในการก่อสร้างตามล�ำดับความส�ำคัญต่อไป
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บทสรุป

กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการคมนาคมขนส่ง
ทางด้านการขนส่งทางบก ทางน�้ำ ทางอากาศ และทางราง ตลอดจนการบูรณาการระหว่างรูปแบบการขนส่ง เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเดินทางและการขนส่ง และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการลงทุน
ทางด้านเศรษฐกิจ อีกทัง้ ยังช่วยสนับสนุนในการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึง่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมต่อไป ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าบทบาทและภารกิจของกระทรวงคมนาคมที่ช่วยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ขับเคลื่อนเชื่อมโยงการพัฒนาประเทศมีหลากหลายด้านด้วยกัน ประกอบด้วย
- งานอ�ำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และการให้บริการประชาชนด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและการขนส่งทางบก
- ด้านการบริหารจัดการงานและบ�ำรุงรักษาทางน�้ำ
- ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งทางอากาศ
- ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางราง
- การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
- การด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
- มาตรการเตรียมความพร้อมรองรับเทศกาลส�ำคัญต่าง ๆ อาทิ เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. ๒๕๖๑
- การจัดสรรงบประมาณ
- เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องขอความเป็นธรรม ร้องขอความอนุเคราะห์ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในพื้นที่
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการตรวจราชการในด้านต่าง ๆ มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง
เพิม่ ศักยภาพด้านการค้าการลงทุนเชือ่ มโยงระบบโลจิสติกส์และการท่องเทีย่ วอย่างสมบูรณ์ ครอบคลุมทัง้ เส้นทางภายใน
ประเทศและเชือ่ มโยงไปยังภายนอกประเทศ ทัง้ จุดผ่านแดนและประตูการค้าเพือ่ สนับสนุนให้เกิดการขนส่งหลายรูปแบบ
นอกจากนี้ ได้มกี ารพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจ ท�ำให้ประเทศไทยมีโอกาสทีด่ ใี นการเป็นศูนย์กลาง
เชื่อมต่อการขนส่งและเศรษฐกิจในภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้านตามด่านชายแดน และการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อดึงดูดนักลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ สร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าในภูมิภาคต่าง ๆ
ตลอดจนการพัฒนาท่าอากาศยาน การเพิ่มเที่ยวบิน การสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารในท่าอากาศยาน รองรับการขนส่ง
และการท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรอง ซึ่งภารกิจต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมให้ความส�ำ คัญและ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบขนส่งอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม รวมทั้งยกระดับ
การคมนาคมขนส่งให้สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ทุกกลุ่มทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็ก อีกด้วย
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