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กระทรวงคมนาคม มีภารกิจที่ส�าคัญต่าง ๆ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการ การให้บริการ

สาธารณะแก่สงัคม ทัง้การขนส่งผูโ้ดยสารและการขนส่งสนิค้า ซึง่มีรปูแบบการขนส่งท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การขนส่งทางบก  

การขนส่งทางน�้า การขนส่งทางอากาศ และการขนส่งทางราง รวมไปถึงนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้อง โดยม ี

การด�าเนินการตั้งแต่ริเริ่มโครงการการก่อสร้างโครงการใหม่ ๆ รวมถึงการบ�ารุงรักษา การซ่อมแซมโครงการที่ด�าเนินการ

แล้วเสร็จ ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและเหมาะสม สามารถอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชน 

ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ พร้อมทัง้การบรหิารจดัการโครงการทีก่่อสร้างแล้วเสรจ็ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ เป็นไปตามวตัถปุระสงค์

และเป้าหมายของโครงการ

ดังน้ัน การตรวจราชการจึงเป็นเครื่องมือท่ีส�าคัญของผู้บริหารกระทรวงคมนาคม เพื่อใช้ในการติดตาม เร่งรัด  

และก�ากับดูแล การปฏิบัติราชการ และการด�าเนินโครงการภายใต้ภารกิจกระทรวงคมนาคมและที่เกี่ยวข้อง รวมถึง 

งานตรวจเยี่ยมและให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานในสังกัด ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยกองตรวจราชการ

ได้ประมวลให้เห็นภาพรวมการตรวจราชการของผู้บริหารกระทรวงคมนาคมประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งแบ่งออกเป็น  

๕ ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ กองตรวจราชการ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ น้ี จะเป็นภาพสะท้อน 

ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนาการด�าเนินการให้มีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป

กองตรวจราชการ

ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

คำานำา







สารบัญ

๑. การตรวจราชการในพื้นที่ภาคเหนือ
๑.๑ เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๕ 

๑.๑.๑ งานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๑.๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางบก

๑.๑.๓ ด้านบริหารจัดการงานและบ�ารุงรักษาทางน�้า

๑.๑.๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งทางอากาศ

๑.๒ เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๗
๑. การเตรียมความพร้อมและการด�าเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุด้านทางบก

๒. การเตรียมความพร้อมและการด�าเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุด้านทางน�้า

๓. การเตรียมความพร้อมและการด�าเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุด้านทางอากาศ

๒. การตรวจราชการในพื้นที่ภาคกลาง
๒.๑ เขตตรวจรำชกำรที่ ๒

๒.๑.๑ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.๑.๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางบก

๒.๑.๓ ด้านบริหารจัดการงานและบ�ารุงรักษาทางน�้า

๒.๒ เขตตรวจรำชกำรที่ ๓
๒.๒.๑ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.๒.๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางบก

๒.๒.๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางราง

๒.๓ เขตตรวจรำชกำรที่ ๔
๒.๓.๑ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.๓.๒ การติดตามผลการด�าเนินการตามแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ

เศรษฐกิจภายในประเทศ

๒.๓.๓ แผนงาน/โครงการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

คมนาคม มอบหมายให้เร่งรัดและติดตามเป็นกรณีพิเศษ

๒.๓.๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์และสนับสนุนการเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

๒.๓.๕ การด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

๒.๓.๖ การจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ

๒.๓.๗ ปัญหาข้อร้องเรียนจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย (ฉบับที่ ๑๗) 

พ.ศ. ๒๕๖๐
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๒.๔ เขตตรวจรำชกำรที่ ๕
๒.๔.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางบก

๒.๔.๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งทางอากาศ

๒.๔.๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางราง

๓. การตรวจราชการในพื้นที่ภาคตะวันออก
๓.๑ กำรเร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ผลกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด�ำเนินงำนตำมข้อส่ังกำร

ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม และรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ในพ้ืนที่
เขตตรวจรำชกำร

๓.๒ ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน

๔. การตรวจราชการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๔.๑ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรคมนำคมและกำรขนส่งทำงบกในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๐
๔.๒ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรคมนำคมและกำรขนส่งทำงน�้ำในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๐
๔.๓ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรคมนำคมและกำรขนส่งทำงอำกำศในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๐
๔.๔ กำรติดตำมงำนนโยบำยของรัฐบำลและกระทรวงคมนำคมในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๐
๔.๕ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรคมนำคมและกำรขนส่งทำงบกในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๑
๔.๖ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรคมนำคมและกำรขนส่งทำงน�้ำในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๑
๔.๗ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรคมนำคมและกำรขนส่งทำงอำกำศในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๑
๔.๘ กำรติดตำมงำนนโยบำยของรัฐบำลและกระทรวงคมนำคมในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๑
๔.๙ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรคมนำคมและกำรขนส่งทำงบกในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๒

๔.๑๐ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรคมนำคมและกำรขนส่งทำงน�้ำในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๒
๔.๑๑ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรคมนำคมและกำรขนส่งทำงอำกำศในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๒
๔.๑๒ กำรติดตำมงำนนโยบำยของรัฐบำลและกระทรวงคมนำคมในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๒
๔.๑๓ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรคมนำคมและกำรขนส่งทำงบกในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๔
๔.๑๔ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรคมนำคมและกำรขนส่งทำงน�้ำในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๔
๔.๑๕ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรคมนำคมและกำรขนส่งทำงอำกำศในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๔
๔.๑๖ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรคมนำคมและกำรขนส่งทำงรำงในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๔
๔.๑๗ กำรติดตำมงำนนโยบำยของรัฐบำลและกระทรวงคมนำคมในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๔

๕. การตรวจราชการในพื้นที่ภาคใต้
๕.๑ กำรตรวจรำชกำรในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๖
๕.๒ กำรตรวจรำชกำรในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๗
๕.๓ กำรตรวจรำชกำรในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๘
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๘

ภาคเหนอืเป็นภมูภิาคทีอ่ยูด้่านบนสดุของประเทศไทย มลีกัษณะภมูปิระเทศอนัประกอบไปด้วยเทอืกเขาสลบัซบัซ้อน 

มีพื้นที่รวมทั้งหมด ๙๓,๖๙๐.๘๕ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ภาคเหนือตอนบน ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ 

น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล�าปาง ล�าพูน และอุตรดิตถ์ ภาคเหนือตอนล่าง ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก พิษณุโลก สุโขทัย 

เพชรบูรณ์ พิจิตร ก�าแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี

เพื่อให้การตรวจราชการได้รับทราบผลการด�าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคได้มากท่ีสุด คณะผู้ตรวจราชการกระทรวง

คมนาคม จึงได้ก�าหนดการเดินทางไปตรวจราชการตามพื้นที่เขตตรวจราชการ ดังนี้

เขตตรวจราชการที่ ๑๕ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล�าปาง และล�าพูน 

เขตตรวจราชการที่ ๑๖ ได้แก่ จังหวัดน่าน พะเยา เชียงราย และแพร่ 

เขตตรวจราชการที่ ๑๗ ได้แก่ จังหวัดตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์

เขตตรวจราชการที่ ๑๘ ได้แก่ จังหวัดก�าแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี 

คณะผูต้รวจราชการกระทรวงคมนาคมได้ตรวจราชการโครงการในพืน้ทีภ่าคเหนอื ตามแผนการตรวจราชการกรณปีกติ  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�าแนกเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางบก ด้านการ

บริหารจัดการงานและบ�ารุงรักษาทางน�้า ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งทางอากาศ และด้านอื่น ๆ ในพื้นที ่

เขตตรวจราชการ อาท ิงานเร่งรดัการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การบรูณาการการปฏบิตังิานร่วมกนั 

ของหน่วยงานในสังกัดเกี่ยวกับงานอ�านวยความสะดวก ความปลอดภัย และการให้บริการประชาชน การเตรียมความพร้อม

และการด�าเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุก่อนช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น

๑.๑ เขตตรวจราชการที่ ๑๕ 
๑.๑.๑ งำนเร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีดังนี้

๑) ตามที่รัฐบาลได้ก�าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยก�าหนด 

เป้าหมายในภาพรวมถึงสิ้นไตรมาส ๒ ที่ร้อยละ ๕๒ โดยก�าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายส�าหรับงบประมาณรายจ่ายประจ�า 

ทีร้่อยละ ๕๕ และงบประมาณรายจ่ายลงทนุร้อยละ ๔๑ นัน้ จากการตรวจราชการพบว่า หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม

ทีไ่ม่มงีบประมาณรายจ่ายลงทนุสามารถเบกิจ่ายงบประมาณได้เป็นไปตามเป้าหมายทีร่ฐับาลก�าหนดไว้ อย่างไรกต็ามได้ก�าชับ

ให้มีการก�ากับติดตามผลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านกังานทางหลวงชนบทที ่๑๐ (เชยีงใหม่) รบัข้อเสนอแนะไว้พจิารณา

ด�าเนินการต่อไปแล้ว

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้มีการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้สามารถ 

ก่อหนีผ้กูพนัและเบกิจ่ายเงนิงบประมาณได้ตามแผนทีก่�าหนด โดยหากด�าเนนิการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน กรมการขนส่งทางบก 

จะเชิญผู้รับจ้างเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบและร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานเพื่อให้สามารถก่อสร้างและ 

เบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒) ส�าหรบัหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคมทีม่งีบประมาณรายจ่ายลงทนุนัน้ จากการตรวจราชการพบว่า

กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท มผีลการเบกิจ่ายงบลงทนุในภาพรวมระดบัส�านกัเป็นไปตามเป้าหมายทีร่ฐับาลก�าหนดไว้  

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณารายละเอียดในระดับจังหวัดจะพบว่า หน่วยงานในพื้นท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมีผลการเบิกจ่ายและ 

การตรวจราชการ
ในพื้นที่ภาคเหนือ๐๑



ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม ประจ�ำปีงบประมำณ
 ๒๕๖๐

๙

ผลการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างต�่ากว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ซึ่งกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ได้รายงานว่า เนื่องจาก

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีเส้นทางการคมนาคมส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีภูเขาสูงชัน ท�าให้การเคลื่อนย้ายเครื่องจักรและ 

วัสดุก่อสร้างท�าได้ค่อนข้างยาก เป็นเหตุให้การเข้าพื้นท่ีด�าเนินการในช่วงต้นค่อนข้างล่าช้า ส�าหรับโครงการขนาดเล็กของ  

กรมทางหลวงชนบทที่ผู้รับจ้างไม่ประสงค์จะท�าการเบิกจ่ายล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการก�าหนดไว้ท�าให้

มีผลการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ต�่ากว่าเป้าหมายที่ก�าหนดค่อนข้างมาก ในเรื่องนี้จึงขอให้กรมทางหลวง และ 

กรมทางหลวงชนบทมกีารตดิตามเร่งรดัการด�าเนนิโครงการในพืน้ทีจ่งัหวดัแม่ฮ่องสอนอย่างใกล้ชดิ และเร่งรดัการเบกิจ่าย

งบประมาณในภาพรวมให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายของรัฐบาลต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านกังานทางหลวงชนบทที ่๑๐ (เชยีงใหม่) รบัข้อเสนอแนะไว้พจิารณา

ด�าเนินการต่อไปแล้ว

กรมทางหลวง รายงานว่า ในเบือ้งต้นได้ประสานและก�าชบัไปยงัส�านกังานทางหลวงที ่๑ และแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน 

ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้

๑.๑.๒ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบกำรขนส่งทำงบก มีดังนี้

๑. การด�าเนนิงานตามนโยบายการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัโครงข่ายทางหลวง มดีงันี ้

๑) ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดโดยเฉพาะกรมทางหลวง  

และกรมทางหลวงชนบทให้ความส�าคัญกับการด�าเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยในโครงข่ายทางหลวง และก�าชับ

ให้มกีารตรวจตดิตามเรือ่งการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยั โดยเฉพาะเรือ่งไฟฟ้าแสงสว่างในช่วงเวลากลางคนื ไฟสญัญาณ

จราจร และป้ายสัญญาณต่าง ๆ รวมถึงความปลอดภัยในบริเวณสะพานลอยคนข้ามนั้น ยังพบว่าในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 

ซ่ึงมีเส้นทางการคมนาคมหลายเส้นทางนั้น มีป้ายแนะน�าเส้นทางอยู่จ�ากัด ซึ่งหากเป็นนักท่องเท่ียวท่ีไม่ใช่ประชาชนในพื้นที่

และไม่คุ้นเคยกับเส้นทางนั้น อาจเกิดความสับสนในการเดินทางได้ ได้ก�าชับให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท 

ตรวจสอบเส้นทางในความรบัผดิชอบว่าเส้นทางสายใดทีม่ไีฟฟ้าแสงสว่างไม่เพยีงพอ และอยูใ่นจดุทีม่คีวามเสีย่งทีจ่ะเกิด

อุบัติเหตุได้นั้น ขอให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทในแต่ละพื้นที่ด�าเนินการส�ารวจตรวจสอบและพิจารณา 

จัดท�าแผนการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในโครงข่ายทางหลวงเสนอต่อกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท 

ในส่วนกลาง เพือ่จดัสรรงบประมาณไปด�าเนนิการให้มคีวามสมบรูณ์ และเกดิความปลอดภัยต่อประชาชนในการเดนิทางต่อไป  

ในส่วนของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตรวจพบว่ายังมีป้ายแนะน�าเส้นทางอยู่ไม่มากพอนั้น ขอให้ส�านักงานทางหลวงที่ ๑ 

ประสานกบัแขวงทางหลวงในพ้ืนท่ี ส�ารวจความจ�าเป็นและความเหมาะสมในการพจิารณาตดิตัง้ป้ายแนะน�าเส้นทางเพิม่เติม 

ในบรเิวณทางแยก หรอืจดุทีม่คีวามส�าคญั เพือ่ให้เกดิความสะดวกในการใช้เส้นทางของประชาชนและนกัท่องเทีย่วต่อไป 

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักอ�านวยความปลอดภัย และส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๐ 

(เชียงใหม่) รับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาด�าเนินการต่อไปแล้ว

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ประสานไปยังส�านักงานทางหลวงที่ ๑ และแขวงทางหลวงในพื้นที่ ให้ท�าการส�ารวจและ

ตรวจสอบว่าเส้นทางสายใดที่มีไฟฟ้าแสงสว่างและป้ายแนะน�าเส้นทางไม่เพียงพอ หรืออยู่ในจุดเสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุ และ

พิจารณาจัดท�าแผนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเสนอเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณไปด�าเนินการให้เกิดความปลอดภัย 

แก่ผู้ใช้เส้นทางต่อไป

๒) เรือ่งการออกแบบเกาะกลางถนนเพือ่ความปลอดภยันัน้ จากการตรวจราชการได้รบัรายงานว่าปัจจบุนั

กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทได้ออกแบบทางหลวงโดยหลีกเลี่ยงการใช้รูปแบบของเกาะกลางชนิดเกาะสี เนื่องจาก

ท่ีผ่านมาพบว่าบริเวณพื้นที่ซึ่งใช้เกาะสีเป็นเกาะกลางถนนนั้น มีสถิติอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่อนข้างมาก เนื่องจากผู ้ขับขี่ 

มีความประมาท นยิมขบัลดัผ่านเส้นทางทีเ่ป็นเกาะสเีพือ่กลบัรถและเลีย้วรถโดยขาดการระมดัระวงัจงึเกดิการเฉีย่วชนบ่อยครัง้  

ในเรื่องนี้ นอกจากการหลีกเลี่ยงการออกแบบทางหลวงใหม่ท่ีใช ้เกาะกลางถนนชนิดเกาะสีแล้ว กรมทางหลวง 
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และกรมทางหลวงชนบทควรส�ารวจเส้นทางในความรับผิดชอบว่า มีเส้นทางใดที่ปัจจุบันมีเกาะกลางชนิดเกาะสี และ 

มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพ่ือน�าข้อมูลมาใช้จัดท�าแผนพัฒนายกระดับความปลอดภัยในทางหลวง โดยอาจใช้แผงกั้นคอนกรีต 

ในเส้นทางทีม่เีขตทางแคบ หรอืพจิารณาก่อสร้างเกาะกลางถนนในเส้นทางทีม่เีขตทางกว้างเพยีงพอ เพือ่ให้เกดิความปลอดภยั

ในการสัญจรของประชาชนต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านัก

ส�ารวจและออกแบบ ส�านักอ�านวยความปลอดภัย และส�านักงาน

ทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่) รับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา

ด�าเนินการต่อไปแล้ว

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ก�าชับหน่วยงานในพื้นที ่

ให้หลีกเลี่ยงการใช้เกาะสีเป็นเกาะกลางถนน พร้อมท้ังส�ารวจว่า

ปัจจุบันเส้นทางใดยังมีเกาะกลางชนิดเกาะสีอยู ่และพิจารณา 

จัดท�าแผนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเสนอเพื่อขอรับการจัดสรร 

งบประมาณไปด�าเนินการปรับปรุงต่อไป

๒. แผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบท มีดังนี้

- จากปัญหาสภาพการจราจรแออัดในตัวเมืองเชียงใหม่นั้น การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อเป็น 

เส้นทางเชือ่มโยงและทางเลีย่งทางลดัต่าง ๆ จะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรได้ โดยจากการตรวจราชการได้รบัรายงานว่า  

กรมทางหลวงชนบทมแีผนจะด�าเนนิโครงการก่อสร้างถนนเลีย่งเมอืงแม่รมิและสนัทราย บรเิวณทางหลวงหมายเลข ชม.๓๐๒๙ 

บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑๔๑๔ เนือ่งจากการก่อสร้างทางสายนี ้จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรตดิขดับนทางหลวงหมายเลข 

๑๐๗ ช่วงผ่านเขตชุมชนแม่ริม ซึ่งมีลักษณะผิวจราจรในเขตชุมชนค่อนข้างแคบเป็นคอขวด และแก้ไขปัญหาจราจรช่วงจุดตัด

บนทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑ เพื่อผ่านไปยังด้านเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย อีกทั้งยังเป็น 

เส้นทางเลี่ยงเมืองไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ด้วย จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาความส�าคัญของโครงการนี้ 

และจัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อด�าเนินการส�ารวจ

ออกแบบรายละเอียดแล้ว หากได้รับจัดสรรงบประมาณครบถ้วนตามที่ขอรับการจัดสรรจะด�าเนินการส�ารวจออกแบบต่อไป

๓. การตรวจติดตามโครงการที่มีปัญหาอุปสรรค มีดังนี้

- ตามที่กรมทางหลวงชนบทได้มีการด�าเนินการโครงการก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางตามการร้องขอ 

จากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจ�านวน ๓ โครงการ ซึ่งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จ�านวน ๒ โครงการ คือ โครงการ

ก่อสร้างทางหลวงสายแยก ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๙ - บ้านเมอืงอาง ต�าบลบ้านหลวง อ�าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ระยะ

ทาง ๑๕.๖๖๐ กิโลเมตร (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์) และโครงการก่อสร้างทางหลวงสายแยกทางหลวงหมายเลข  

๑๑๕๐ - บ้านแม่แวนน้อย ต�าบลแม่แวน อ�าเภอพร้าว จงัหวดัเชยีงใหม่ ระยะทาง ๗.๑๐๒ กโิลเมตร (ศนูย์พฒันาโครงการหลวง 

แม่ปูนหลวง) และอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง จ�านวน ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างทางหลวงสายแยกทางหลวง

หมายเลข ๑๐๘ - ศูนย์พฒันาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย (ตอนที ่๒) ต�าบลสบเตีย๊ะ อ�าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ระยะทาง  

๒๐.๗๙๘ กโิลเมตร ปัจจบุนัสถานะของโครงการทัง้ ๓ โครงการนัน้มคีวามล่าช้า โดยในส่วนของโครงการทีผ่่านอทุยานแห่งชาติ 

ศรีลานนาทั้ง ๒ โครงการ อยู่ระหว่างการสั่งหยุดงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขแบบตามค�าสั่งของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  

และพันธุ์พืช (อส.) และโครงการที่อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวงอยู่ระหว่างการตรวจสอบ และจัดท�าข้อมูลเพิ่มเติม 

ตามการร้องขอจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ  

สัตว์ป่า และพันธุ์พืชใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในเรื่องนี้จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทเร่งรัดด�าเนินการเรื่องการปรับปรุงแก้ไขแบบ

และจัดท�าข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง จัดส่งให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเร่งรัด 

ด�าเนินการก่อสร้างตามแผนงานต่อไป



ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม ประจ�ำปีงบประมำณ
 ๒๕๖๐

๑๑

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักก่อสร้างทาง และส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่) 

รับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาด�าเนินการต่อไปแล้ว

๔. แผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวง มีดังนี้

๑) ในพืน้ทีจ่งัหวดัแม่ฮ่องสอนเส้นทางส่วนใหญ่เป็นเส้นทางบนเขาซึง่มพีืน้ทีเ่ขตทางจ�ากดั ไม่สามารถขยายทาง 

ให้เป็น ๔ ช่องจราจรได้ อย่างไรก็ดี จากการส�ารวจพบพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยง เนื่องจากเป็นทางโค้งรัศมีแคบ มีความลาดชันสูง 

และบางส่วนสภาพผิวจราจรเสียหายซึ่งมีจุดส�าคัญที่ควรพิจารณาแก้ไขโดยเร่งด่วนประกอบด้วย ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ 

ช่วงท่าไคร้ - แม่ฮ่องสอน ระหว่าง กม.๑๕๘+๙๐๐ - กม.๑๕๙+๓๐๐ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ช่วงสะพานแม่ริด - ห้วยงู  

และช่วงห้วยง ู- หนองแห้ง รวมไปถงึในทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ช่วงแม่นะ - ท่าไคร้ ในการนีจ้งึขอให้กรมทางหลวงส�ารวจ

พืน้ทีจ่ดุเสีย่งจดุอนัตรายในเส้นทางพืน้ทีจ่งัหวดัแม่ฮ่องสอน และพจิารณาจดัสรรงบประมาณไปด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไข 

เพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า จะรับไว้พิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสม และจัดล�าดับความส�าคัญร่วมกับโครงการอื่น ๆ  

ทั่วประเทศ หากมีความจ�าเป็นและเหมาะสมก็จะจัดเข้าแผน ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๗๑ ตามล�าดับความส�าคัญต่อไป

๒) โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๗ ตอน หางปอน - ประตูเมือง (ด่านห้วยต้นนุ่น) 

เนื่องจากเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรระหว่างชายแดนไทย - พม่า เพื่อขนส่งสินค้าอุปโภค บริโภค อย่างไรก็ดี

พื้นที่บริเวณหน้าด่าน ระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ปัจจุบันเป็นถนนลูกรัง โดยบางส่วนเป็นถนนในความรับผิดชอบ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังน้ันเพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางจราจร 

ตลอดจนเป็นการพัฒนาสนับสนุนพื้นที่ด่านชายแดน ซึ่งสายทางเชื่อมโยงชายแดนนั้นควรอยู ่ในความรับผิดชอบของ 

กรมทางหลวง อย่างไรกต็าม เน่ืองด้วยข้อจ�ากดัตามกฎหมายการกระจายอ�านาจ กรมทางหลวงจงึควรเจรจากบัองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ เพื่อขอรับมอบถนนในเส้นทางนี้เป็นการชั่วคราวให้กรมทางหลวงปรับปรุงมาตรฐานให้เกิด 

ความสะดวกในการสัญจรและขนส่งในระยะนี้ก่อนโอนคืนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทั้งนี้ ในอนาคตเห็นควรให ้

ประสานโอนเป็นของกรมทางหลวงเป็นการถาวร เพื่อพัฒนาเป็นทางหลวงที่ได้มาตรฐานโดยสมบูรณ์ต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า เส้นทางดังกล่าวตัดผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า โดยมีการก่อสร้างเป็น 

ถนนคอนกรีตแล้วประมาณ ๘๐๐ เมตร ยังเหลือระยะทางที่ต้องก่อสร้างอีก ๘.๙๐๐ กิโลเมตร ทั้งนี้ หากจะให้กรมทางหลวง

ขอรับมอบถนนมาด�าเนินการ เห็นควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบเจรจาขอใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวกับ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้แล้วเสร็จก่อนการขอรับมอบถนน มิเช่นนั้นจะเกิดปัญหาท�าให้ไม่สามารถเข้าไป

ด�าเนินการก่อสร้างปรับปรุงได้ต่อไป

๓) ทางหลวงหมายเลข ๑ เป็นทางหลวงสายหลกัในการเดนิทางขึน้สูพ่ืน้ทีภ่าคเหนอื ปัจจบุนัผวิจราจรมีการ

เสื่อมสภาพ สมควรได้รับการบูรณะ โดยในพื้นที่น้ีกรมทางหลวงมีโครงการบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค ทางหลวง

หมายเลข ๑ สาย ตาก - พะเยา ประกอบด้วย 

- ตอน ๒ บ้านตาก - เถิน (เป็นตอน ๆ) กม.๕๘๓+๒๔๖ - กม.๖๓๐+๐๐๐ ระยะทาง ๓๑.๖๐๙ กิโลเมตร

- ตอน ๓ เถิน - ล�าปาง (เป็นตอน ๆ) กม.๖๓๐+๐๐๐ - กม.๖๘๙+๐๐๐ ระยะทาง ๔๖.๗๑๐ กิโลเมตร

- ตอน ๔ ส่วนที่ ๑ ล�าปาง - งาว (เป็นตอน ๆ) กม.๖๘๙+๐๐๐ - กม.๗๓๖+๐๗๒ ระยะทาง ๓๖.๖๙๙ 

กิโลเมตร

- ตอน ๔ ส่วนที่ ๒ ล�าปาง - งาว (เป็นตอน ๆ) ระหว่าง กม.๗๓๖+๐๗๒ - กม.๗๘๒+๓๓๕ ระยะทาง  

๔๑.๕๘๐ กิโลเมตร

ในการนี้ จึงขอให้ส�านักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) จัดท�าแผนการด�าเนินงานเสนอต่อกรมทางหลวง

ในส่วนกลางเพื่อพิจารณาจัดล�าดับความส�าคัญและจัดสรรงบประมาณไปด�าเนินการ เพื่อให้เกิดความสะดวกและ 

ความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนต่อไป
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กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๕๘ มาปรับปรุงทางหลวงสายดังกล่าวแล้ว ขณะนี้

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งปัจจุบันมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

- สาย ตาก - พะเยา ตอน ๒ (บ้านตาก - เถิน) กม.๕๘๓+๒๔๖ - กม.๖๓๐+๐๐๐ ระยะทาง ๓๑.๖๐๙ 

กิโลเมตร มีผลงานร้อยละ ๗๔

- สาย ตาก - พะเยา ตอน ๓ (เถิน - ล�าปาง) กม.๖๓๐+๐๐๐ - กม.๖๘๙+๐๐๐ ระยะทาง ๔๖.๗๑๐ กโิลเมตร 

มีผลงานร้อยละ ๖๕

- สาย ตาก - พะเยา ตอน ๔ ส่วนที่ ๑ (ล�าปาง - งาว) กม.๖๘๙+๐๐๐ - กม.๗๓๖+๐๗๒ ระยะทาง ๓๖.๖๙๙ 

กิโลเมตร มีผลงานร้อยละ ๗๔

- สาย ตาก - พะเยา ตอน ๔ ส่วนที่ ๒ (ล�าปาง - งาว) กม.๗๓๖+๐๗๒ - กม.๗๘๒+๓๓๕ ระยะทาง  

๔๑.๕๘๐ กิโลเมตร มีผลงานร้อยละ ๘๑

๔) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ วงแหวนรอบเมืองเชียงใหม่รอบนอก เพื่อแก้ไขปัญหา 

การจราจรในพืน้ทีต่วัเมอืงเชยีงใหม่ เป็นโครงการทีม่คีวามส�าคญัและมคีวามจ�าเป็น เนือ่งจากปัจจบุนัการจราจรในพืน้ทีต่วัเมอืง

เชียงใหม่มีความแออัดมาก โดยได้รับรายงานว่า กรมทางหลวงก�าลังก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ ช่วง กม.๐+๐๐๐ - 

๑๕+๖๖๔ เพือ่ขยายเป็น ๔ ช่องจราจร คงเหลอืช่วง กม.๑๕+๖๖๔ - ๓๑+๖๖๔ ทีย่งัไม่ได้รบัการจดัสรรงบประมาณ ในการนี้  

กรมทางหลวงจึงควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ ช่วงที่เหลือ  

เพื่อให้เป็น ๔ ช่องจราจรตลอดสายทาง ก็จะสามารถใช้โครงข่ายเป็นเส้นทางวงแหวนรอบเมืองเชียงใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ 

บรรเทาปัญหาการจราจรในตัวเมืองเชียงใหม่ได้ต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ทางหลวงสายดังกล่าวมีแผนเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๑

๕. การตรวจตดิตามโครงการทีม่ปัีญหาอปุสรรค มดีงันี้

- โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑ สาย 

สามแยกดอยติ - เชียงใหม่ มีจุดเริ่มต้นโครงการที่ กม.๕๒๖+๒๔๙  

สิน้สดุที ่กม.๕๕๐+๕๕๙ ระยะทางประมาณ ๒๔.๓๕๐ กโิลเมตร ปัจจบุนั

โครงการมีผลการด�าเนินงานก้าวหน้าร้อยละ ๐.๕๘ จากแผนงานร้อยละ 

๗.๔๓ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๖.๘๕ เนือ่งจากตดิปัญหาต้นไม้ในเขตทางท�าให้

ผูรั้บจ้างไม่สามารถเข้าพืน้ทีไ่ด้มต้ีนไม้ในเขตพืน้ทีก่่อสร้างทีจ่ะต้องท�าการ

ล้อมย้ายประมาณ ๓,๐๐๐ ต้น ในจ�านวนน้ีเป็นต้นสกัประมาณ ๒,๕๐๐ ต้น 

ขณะนี้อยู ่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตของกรมป่าไม้ จึงขอให้ 

กรมทางหลวงในส่วนกลางประสานตดิตามเรือ่งการพจิารณาอนญุาต

จากกรมป่าไม้ ก่อนเตรียมการเร่งรัดการล้อมย้ายต้นไม้ออกจากพื้นที่

โครงการในขั้นตอนต่อไป เพ่ือเร่งรัดการด�าเนินโครงการให้แล้วเสร็จ

ตามแผนงานต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า จากการประสานและติดตามขณะนี้ 

อยู่ระหว่างการพจิารณาของกรมป่าไม้ หากได้รบัอนญุาตจะเร่งรดัด�าเนนิการ 

ล้อมย้ายต้นไม้ออกจากพื้นที่โครงการ และเร่งรัดด�าเนินการก่อสร้างให้

แล้วเสร็จตามแผนงานต่อไป



ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม ประจ�ำปีงบประมำณ
 ๒๕๖๐

๑๓

๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหาทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ มีดังนี้

- จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่า เส้นทางในพื้นท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นท่ีซึ่งได้รับผลกระทบ 

จากปัญหาภัยพิบัติดินสไลด์บ่อยครั้ง เนื่องจากเป็นเส้นทางที่อยู่บริเวณเชิงเขาซึ่งมีความลาดชัน และเกิดการสไลด์ได้ง่าย โดย 

ที่ผ่านมาเมือ่เกดิปัญหาดินสไลด์แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนจะเข้าด�าเนนิการบรูณะเบือ้งต้น เพือ่เปิดเส้นทางให้สามารถสญัจรได้  

และตั้งแผนเพื่อขอรับงบประมาณมาแก้ไขปรับปรุงให้เรียบร้อยเป็นปกติ อย่างไรก็ดี ในเรื่องนี้เห็นว่าการจัดสรรงบประมาณ 

มาด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาดินสไลด์ขึ้นแล้ว เป็นวิธีการท่ีไม่มีความยั่งยืนและมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุ  

ในกรณีทีเ่กิดการสไลด์ของดนิในขณะทีม่ีผูใ้ช้เส้นทาง ดงันั้น วธิีการที่เหมาะสม กรมทางหลวงควรพิจารณาจดัสรรงบประมาณ

มาด�าเนินการด้านการป้องกันปัญหาการสไลด์ของดินอย่างเป็นระบบให้มีความสมบูรณ์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการสไลด์ 

และลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้เส้นทาง จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณาให้ความส�าคัญในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้น และจัดสรรงบประมาณไปด�าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ไม่ได้ละเลยกับปัญหาดังกล่าว โดยได้พยายามศึกษาหาวิธีหรือรูปแบบท่ีเหมาะสมในการ

ป้องกนัแก้ไขอย่างเป็นระบบมาโดยตลอด ทัง้ในขัน้ตอนการศกึษาความเหมาะสม ส�ารวจและออกแบบ รวมถงึการก่อสร้างและ

บ�ารุงรักษา แต่อย่างไรก็ตาม จะก�าชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาและให้ความส�าคัญกับปัญหาดังกล่าว และหาแนวทาง

ป้องกันแก้ไขอย่างยั่งยืนต่อไป

๗. การจัดระเบียบ บังคับใช้ และพัฒนากฎหมายด้านความปลอดภัยในการขนส่ง มีดังนี้

๑) เรื่องการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะเส้นทางเชียงใหม่ - ปาย - แม่ฮ่องสอนนั้น จากการ 

ตรวจราชการพบว่า รถโดยสารสาธารณะทีใ่ห้บรกิารในเส้นทางนีท้ัง้หมดเป็นรถตูโ้ดยสารชนดิ ๑๕ ทีน่ัง่ ทัง้นี ้เนือ่งจากเส้นทาง

ระหว่างจงัหวดัเชยีงใหม่ - ปาย - แม่ฮ่องสอน เป็นเส้นทางทีผ่่านพืน้ทีเ่ชงิเขามคีวามลาดชนัและความคดเคีย้วสงู มคีวามเสีย่งทีจ่ะ 

เกดิอนัตรายได้ ในเรือ่งนี ้ส�านกังานขนส่งจงัหวดัเชยีงใหม่ และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงึควรเข้มงวดกวดขนัในการตรวจสอบ

รถโดยสารทีอ่อกจากต้นทางในพืน้ทีร่บัผดิชอบ โดยต้องตรวจสอบรถตูโ้ดยสารทกุคนัให้มสีภาพด ีมคีวามพร้อม ทัง้ในส่วน

ของตัวรถและพนักงานขับรถ นอกจากนั้น ขอให้เข้มงวดกวดขันในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับผู้โดยสาร เช่น มาตรการ

บังคับคาดเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้ง 

เข้มงวดกวดขนัในเรือ่งมารยาทและวินยัจราจร ควบคมุความเรว็การขบัขีใ่ห้เหมาะสม เพือ่ให้เกดิความปลอดภยัสงูสดุด้วย

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�านักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ด�าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

มาตลอด โดยจัดให้มกีารตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนกังานขบัรถ ณ สถานขีนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัเชยีงใหม่

แห่งที่ ๒ (อาเขต ๑) เป็นประจ�า เพื่อตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะให้มีสภาพท่ีม่ันคง แข็งแรง รวมท้ังตรวจวัดระดับ

แอลกอฮอล์ในลมหายใจของพนักงานขับรถและสมุดประจ�ารถอย่างเข้มงวด และในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ได้ด�าเนินการตาม 

โครงการบูรณาการตรวจความพร้อมของรถโดยสารประจ�าทางร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อตรวจ

ความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในพื้นที่อย่างเข้มงวด

ส�าหรับส�านักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ด�าเนินโครงการตรวจสอบปราบปรามและจับกุมผู้ท่ีกระท�า 

การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการน�ารถไปใช้ท�าการขนส่งบนท้องถนนโดยไม่ถกูต้องตามกฎหมายและให้ประชาชนได้รบับรกิารทีม่มีาตรฐานและ

ความปลอดภยัจากรถโดยสารสาธารณะ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มกีารปฏบิตักิารตัง้ด่านตรวจการในพืน้ทีอ่�าเภอปาย  

จ�านวน ๔ ครั้ง พบผู้กระท�าความผิด ๑๓๙ ราย
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๒) เรือ่งการบงัคบัใช้ระบบ GPS ในรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทกุขนาดใหญ่นัน้ จากการตรวจราชการ

พบว่า ในขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้ด�าเนินการติดตั้งระบบติดตาม ตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก 

ด้วยระบบ GPS โดยต้ังเป็นศูนย์ GPS อยู่ในส�านักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด ดังนั้น เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีระบบ GPS  

มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด กรมการขนส่งทางบกควรพิจารณาเร่งรัดเรื่องการออกระเบียบข้อบังคับเพื่อรองรับ

การใช้ระบบ GPS ในการก�ากับดูแลความปลอดภยัระบบการขนส่ง และเพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืหรอืหลกัฐานในการด�าเนนิการ 

ทางกฎหมายกับผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถที่ท�าผิดกฎหมายได้ ในประการส�าคัญ เนื่องจากระบบ GPS  

เป็นระบบที่มีการรายงานข้อมูลแบบตลอดเวลา (Real Time) ซึ่งท�าให้เจ้าหน้าท่ีสามารถทราบถึงพฤติกรรมการขับข่ีที่ม ี

ความเสีย่งในการฝ่าฝืนกฎหมายได้ทนัท ีดังนัน้ กรมการขนส่งทางบกควรก�าหนดมาตรการด้วยการใช้เจ้าหน้าทีต่รวจการขนส่ง 

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจในการกวดขันวินัยจราจร หรือการตรวจจับการกระท�าความผิดในทันทีที่พบการกระท�าความผิด 

จงึจะเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยใีนการป้องกนัและลดความเส่ียงทีจ่ะเกดิอุบตัเิหตไุด้อย่างสมบรูณ์ รวดเรว็ ทนัเหตกุารณ์

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้ด�าเนินการดังนี้

๑) มาตรการในการควบคุมและบังคับใช้กฎหมายได้ด�าเนินการอย่างเป็นระบบผ่านการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อ

ป้องกนัและปราบปรามจบักมุผูก้ระท�าความผดิทีฝ่่าฝืนมาตรการของรฐั โดยบรูณาการร่วมกบัส�านกังานขนส่งกรงุเทพมหานคร

พื้นที่ ๑ - ๕ ส�านักงานขนส่งจังหวัด ต�ารวจ ทหาร และ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ในพื้นที่ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หากพบการกระท�าความผิดจะลงโทษ

ขั้นสูงสุดทันทีทุกกรณี

๒) มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมีการตรวจความพร้อมของรถโดยสารและผู้ประจ�ารถ ณ สถานีขนส่ง 

ผูโ้ดยสารกรุงเทพ ถนนสายหลกั - สายรอง พร้อมขอความร่วมมอืหน่วยงานภายนอกทีเ่กีย่วข้องเพือ่บรูณาการบงัคบัใช้กฎหมาย

กับผูก้ระท�าความผดิ พร้อมทัง้มมีาตรการเชงิบวกในการป้องกนัและกระตุน้เตอืนให้ผูข้บัรถ ผูป้ระกอบการ เกดิความระมดัระวัง

ในการกระท�าความผิด โดยการให้ค�าแนะน�า ให้ความรู้ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายได้ถูกต้อง

๓) มีการก�ากับ ควบคุมดูแลการตรวจจับความเร็ว (GPS) การตรวจจับความเร็วด้วยกล้องเลเซอร์ และตรวจนับชั่วโมง

การท�างานด้วยระบบ GPS หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ ๑๕๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หากพบ

การกระท�าความผิดจะเรียกตัวผู้กระท�าผิดเพื่อด�าเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายก�าหนดไว้ต่อไป

๔) ด�าเนินการตามมาตรการเร่งด่วน ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการ หากพบการ 

กระท�าความผิดจะลงโทษข้ันสูงสุดทันที โดยแก้ไขมาตรการบังคับใช้กฎหมายการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๑๑ 

ข้อหาขบัรถเรว็เกนิกว่าทีก่ฎหมายก�าหนด บทลงโทษเดมิตามมาตรา ๑๖๑ ปรบัไม่เกนิ ๕,๐๐๐ บาท ปรบัใหม่เพือ่ให้สอดคล้อง

กับกฎหมายการขนส่งทางบก (ฉบับรวม) ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท มาตรการตาม

ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตาม

กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ครั้งที่ ๑ ปรับและอบรม

ครั้งที่ ๒ ปรับและพักใช้ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน แต่ไม่เกิน ๖ เดือน

ครั้งที่ ๓ ปรับและเพิกถอนใบอนุญาต

๕) ผลการด�าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  

ได้ด�าเนินการเรียกตัวและลงโทษผู้กระท�าความผิดกรณีขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมาย

ก�าหนด ดังนี้

- ตรวจจบัความเรว็ (เลเซอร์) รวมทัง้สิน้ ๑,๔๖๘ ราย

- ตรวจจับความเร็ว (GPS) รวมทั้งสิ้น ๘๘ ราย

ยอดรวมการกระท�าความผิด ๑,๕๕๖ ราย



ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม ประจ�ำปีงบประมำณ
 ๒๕๖๐

๑๕

๘. การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร มีดังนี้

๑) จากการตรวจราชการพบว่า สถานีขนส่งผู้โดยสารในพื้นท่ีเขตตรวจราชการท่ี ๑๕ ทุกสถานี ยังคงม ี

การให้บริการห้องสุขาโดยเก็บค่าบริการทุกสถานี ท้ังนี้ เนื่องจากสถานีขนส่งผู้โดยสารเหล่านั้น ได้มีการถ่ายโอนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผูบ้รหิารจดัการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีร่บับรหิารนัน้ ได้มกีารท�าสญัญากบัผูร้บัจ้างด�าเนนิการ 

เรือ่งการดแูลรกัษาความสะอาด และมคีวามต้องการรายได้ในส่วนนีเ้พือ่ใช้ในการบรหิารสถานขีนส่ง ซึง่กรมการขนส่งทางบก 

ไม่มีอ�านาจบังคับใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกเลิกการจัดเก็บค่าบริการห้องสุขาได้ โดยในการลงพื้นท่ีตรวจสอบพบว่า  

ห้องสุขาในสถานีขนส่งผู้โดยสารในพื้นที่อยู่ในสภาพที่ดี มีการท�าความสะอาด 

อย่างเหมาะสม ในเรื่องนี้ เห็นควรให้กรมการขนส่งทางบกประสานสร้างความ

เข้าใจกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในบทบาท เรือ่งการให้บรกิารห้องสขุาโดย

ไม่คิดค่าบริการ หลังหมดอายุสัญญากับผู้รับจ้างและขอความร่วมมือกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องต่อไป เพื่อให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่คิด 

ค่าบริการ นอกจากน้ัน ขอให้กรมการขนส่งทางบกก�ากับดูแลการใช้สถานีขนส่ง 

ผู้โดยสารที่ได้ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว ให้สามารถรักษา

มาตรฐานการด�าเนินการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมด้วย

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้ด�าเนินการดังนี้

- ประสานสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการให้บรกิารห้องสขุาโดยไม่คดิค่าบรกิาร

- ส�านักงานขนส่งจังหวัดได้มีการยกเลิกการเก็บค่าบริการห้องน�้าแล้ว

๒) จากการลงพื้นที่ตรวจราชการ ได้พบการใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานีขนส่งผู้โดยสาร

จังหวัดเชียงใหม่ คือ การจัดท�าป้ายบาร์โค้ด ๒ มิติ (QR CODE) ซึ่งแสดงข้อมูลการเดินทางที่เกี่ยวข้อง เมื่อนักท่องเที่ยวน�า 

โทรศพัท์สมาร์ทโฟนสแกนไปยงับาร์โค้ดประจ�าแต่ละจงัหวดับนป้าย ระบบจะแสดงข้อมลูการเดนิทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 

เช่น ข้อมลูรถโดยสาร จ�านวนเทีย่ววิง่ ตารางเวลาเดนิรถ เป็นต้น จากจงัหวดัทีน่กัท่องเทีย่วเลอืกมายงัจงัหวดัเชยีงใหม่ ซึง่ระบบ

ดังกล่าวถือเป็นนวัตกรรมที่ดี สะดวกต่อการใช้งานของประชาชนและนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน จึงขอให้กรมการขนส่งทางบก

รบัทราบข้อมลูการด�าเนินการดังกล่าว และเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์การด�าเนนิการดงักล่าวให้แก่สาธารณะ เพือ่ให้ประชาชน

และนักท่องเที่ยวทราบ รวมถึงเป็นตัวอย่างในการพัฒนานวัตกรรมการบริการด้านการขนส่งสาธารณะให้แก่ส�านักงาน

ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดการใช้งานอย่างแพร่หลายเป็นประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้ด�าเนินการประชาสัมพันธ์รายงานดังกล่าวในระบบ Intranet ของกรมการขนส่ง

ทางบกเพื่อให้ส�านักงานขนส่งจังหวัดต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับทราบเพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดการใช้งาน 

อย่างแพร่หลายและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป
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๑๖

๑.๑.๓ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรงำนและบ�ำรุงรักษำทำงน�้ำ มีดังนี้ 

๑. โครงการจ้างเหมาขดุลอกและบ�ารงุรกัษาร่องน�า้ภายในประเทศ แม่น�า้วงั จงัหวดัล�าปาง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

- ตามทีก่รมเจ้าท่าได้ด�าเนินการจ้างเหมาขดุลอกแม่น�า้วงัในพืน้ทีจ่งัหวดัล�าปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มีก�าหนดเริ่มงานตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญาวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ น้ัน จากการตรวจราชการ 

ทราบว่า ปัจจุบันโครงการดังกล่าวสิ้นสุดสัญญาแล้ว โดยมีผลการด�าเนินงานร้อยละ ๖๒.๐๕ ซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว

จ�านวน ๒ งวด คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของปริมาณงานทั้งหมด โดยกรมเจ้าท่าได้มีการแจ้งเรียกค่าปรับตามสัญญา และเนื่องจาก

มีการปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของสัญญา กรมเจ้าท่าจึงได้ท�าหนังสือถึงผู้รับจ้างแจ้งยินยอมช�าระค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ แล้ว  

โดยเบือ้งต้นคาดว่ามสีาเหตมุาจากสภาพคล่องของผูร้บัจ้าง เนือ่งจากการประมลูโครงการนีม้กีารแข่งขนัสงูและมผีลการประมลู

ต�่ากว่าราคากลางมากถึงเกือบร้อยละ ๕๐ อย่างไรก็ดี จากการวางแผนการด�าเนินงานร่วมกับผู้รับจ้างคาดว่าจะมีการเร่งรัด 

การด�าเนินการและจะสามารถท�าการขุดลอกได้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ จึงขอให้กรมเจ้าท่าติดตามเร่งรัด 

การด�าเนินการให้แล้วเสร็จ และตรวจสอบให้มีความถูกต้องตรงตามรูปแบบที่ก�าหนดไว้อย่างสมบูรณ์ด้วย

กรมเจ้าท่า รายงานว่า ได้ด�าเนินการ ดังนี้

๑. ระหว่างการบริหารสัญญาหน่วยรับตรวจได้มีหนังสือเร่งรัดการด�าเนินงานของผู้รับจ้างมาโดยตลอด และล่าสุด 

ได้มีหนังสือเร่งรัดการด�าเนินงานครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๒. ผู้รับจ้างก�าหนดส่งมอบผลงานงวดที่ ๔ (ก่อนงานงวดสุดท้าย) ซึ่งคาดการณ์ไว้ช่วงระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ เมษายน 

๒๕๖๐ และจะสามารถส่งมอบงาน งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) ได้ภายในต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

๓. ในการตรวจสอบความถกูต้องของงานเพือ่รบัมอบผลงาน ได้ด�าเนนิการตรวจสอบให้มคีวามถกูต้องตรงตามรปูแบบ

ที่ก�าหนดไว้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนตามสัญญา และด�าเนินการในลักษณะเดียวกันทุกงวดจนกว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา

๔. ส�าหรับในโครงการอื่น ๆ พร้อมด�าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๒. การพัฒนาระบบการบรหิารงานด้านการจ้างเหมา ขดุลอกร่องน�า้ 

- จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่า ปัจจุบันกรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างด�าเนินการเรื่องการจัดท�าระเบียบ

ข้อบังคับว่าด้วยการจ้างเหมาท�าการขุดลอกด้วยวิธีต่างตอบแทน ซึ่งจะช่วยให้กรมเจ้าท่าสามารถปฏบิตัภิารกจิในเรือ่งการดแูล

รกัษาร่องน�า้ได้ โดยประหยดัค่าใช้จ่ายและไม่เป็นภาระด้านงบประมาณ ในเรือ่งนีเ้ห็นว่ากรมเจ้าท่ามเีรือ่งส�าคญัทีค่วรพจิารณา 

ร่วมด้วยอกีประการหน่ึงคือ กรมเจ้าท่าควรพจิารณาเรือ่งการก�าหนดเงือ่นไขและการจัดชั้นผู้รับจ้าง เพื่อให้สามารถจ้างงาน

กับผู้รับจ้างที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมส�าหรับงานหรือโครงการในแต่ละพืน้ที ่ ทัง้นี ้ขอให้กรมเจ้าท่าเร่งรดัด�าเนนิการ

เรือ่งการจดัท�าระเบยีบฉบบันี ้โดยขอให้มคีวามรอบคอบ รัดกุม และสามารถน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การปฏิบัติราชการ

เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมต่อไป

กรมเจ้าท่า รายงานว่า ได้ด�าเนินการ ดังนี้

๑. การจัดชั้นผู้รับจ้างงานจ้างเหมาขุดลอกร่องน�้า ในปัจจุบันกรมเจ้าท่าได้ด�าเนินการและยังอยู่ระหว่างด�าเนินการ 

คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงาน ขุดลอก และบ�ารุงรักษาร่องน�้าภายในประเทศ และงานขุดลอกและบ�ารุงรักษา

ร่องน�้าชายฝั่งทะเล ซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างงานขุดลอกและ 

บ�ารุงรักษาร่องน�้าภายในประเทศ และงานขุดลอก และบ�ารุงรักษาร่องน�้าชายฝั่งทะเล ครั้งที่ ๑ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ 

และครั้งที่ ๒ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

๒. การจดัท�าระเบยีบข้อบงัคบัว่าด้วยการจ้างเหมา ท�าการขดุลอกด้วยวิธีต่างตอบแทนนัน้ กรมเจ้าท่ามีระเบียบกรมเจ้าท่า 

ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารอนญุาตให้ขดุลอกเพือ่ประกอบการอนญุาตให้ดดูทราย ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นช่องทางให้เลือกปฏิบัติตามความเหมาะสมได้



ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม ประจ�ำปีงบประมำณ
 ๒๕๖๐

๑๗

๑.๑.๔ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรคมนำคมขนส่งทำงอำกำศ มีดังนี้

๑. การพัฒนาท่าอากาศยานปาย 

- ท่าอากาศยานปาย เป็นท่าอากาศยานขนาดเลก็ มคีวามยาวทางวิง่ ๙๐๐ เมตร กว้าง ๒๓ เมตร ทางขบัยาว  

๑๙ เมตร กว้าง ๑๐ เมตร และลานจอด ยาว ๖๐ เมตร กว้าง ๓๐ เมตร มีถุงกระบอกทิศทางลมจ�านวน ๑ ชุด ไม่มีระบบ 

เครือ่งช่วยการเดนิอากาศและสิง่อ�านวยความสะดวกในการเดนิอากาศ อากาศยานทีส่ามารถท�าการบนิ ณ ท่าอากาศยานปายได้ 

ในปัจจุบันจึงจ�ากัดอยู่เพียงอากาศยานขนาดเล็ก ซึ่งนักบินท�าการบินด้วยวิสัยทัศน์ทางสายตาเท่านั้น ปัจจุบันมีสายการบิน 

กานต์แอร์ท�าการบินประจ�าอยู่ในเส้นทางเชียงใหม่ - ปาย อย่างไรก็ดี จากการตรวจราชการพบว่าอ�าเภอปายเป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยวที่ส�าคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเป็นจ�านวนมาก ผู้ว่าราชการ

จงัหวดัแม่ฮ่องสอนจงึมคีวามต้องการขอให้กรมท่าอากาศยานท�าการศึกษาเรือ่งการพฒันาศักยภาพหรอืการขยายท่าอากาศยานปาย  

เพือ่รองรบัต่อความต้องการของประชาชนและนกัท่องเทีย่วทีเ่พิม่มากขึน้ ในเรือ่งนีจ้งึเหน็ว่า กรมท่าอากาศยานควรพจิารณา

ข้อเสนอของผูว่้าราชการจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เรือ่งการศกึษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการขยายท่าอากาศยานปาย  

เพื่อรองรับการเติบโตของความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ต่อไป นอกจากนั้น กรมท่าอากาศยาน 

ต้องประสานกับส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในเรื่องการแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบถึง 

การก�าหนดเขตปลอดภัย การเดินอากาศ ซึ่งต้องมีการควบคุมความสูงของอาคารโดยรอบพื้นที่ท่าอากาศยาน เพื่อเป็น 

การป้องกันและรองรับต่อแผนการพัฒนาท่าอากาศยานในอนาคตด้วย 

อนึ่ง ได้รับรายงานว่า ปัจจุบันสายการบินกานต์แอร์ได้หยุดท�าการบิน ณ ท่าอากาศยานปาย เป็นการชั่วคราว โดยให้

เหตุผลว่า ต้องน�าอากาศยานไปด�าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม และมีก�าหนดจะกลับมาท�าการบิน ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐  

ในเร่ืองน้ีเห็นว่ากรมท่าอากาศยานควรมีการติดตามสถานะการท�าการบินของสายการบินกานต์แอร์ที่ท่าอากาศยานปาย 

หากพบว่าสายการบินไม่มีความพร้อมและไม่สามารถท�าการบินเพื่อให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้  

กรมท่าอากาศยานควรพิจารณายกเลกิสทิธกิารบนิ และเปิดให้สายการบนิอืน่สามารถมาท�าการบนิ ณ ท่าอากาศยานปายได้ 

เพื่อให้บริการแก่ประชาชนต่อไป

กรมท่าอากาศยาน รายงานว่า ปัจจบุนัท่าอากาศยานปายมศีกัยภาพของสนามบนิสามารถรองรบัผูโ้ดยสารได้ ๓๖,๕๐๐ 

คน/ปี สายการบินที่ท�าการบินประจ�า คือสายการบินกานต์แอร์ ท�าการบินวันละ ๑ เที่ยว เส้นทางเชียงใหม่ - ปาย - เชียงใหม่ 

และกลบั ด้วยอากาศยาน Cessna 208B Caravan ความจ ุ๑๒ ทีน่ัง่ ในปี ๒๕๕๙ ทีผ่่านมา มเีทีย่วบนิจ�านวน ๓๐๙ เทีย่วบนิ  

ผู้โดยสารขาเข้า ๓,๑๔๐ คน และผู้โดยสารขาออก ๒,๙๒๘ คน ซึ่งปัจจุบันศักยภาพในการรองรับเท่ียวบินยังอยู่ในเกณฑ์ 

ทีส่ามารถรบัได้ และทีผ่่านมาได้ด�าเนนิการตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจสภาพอากาศอตัโนมตั ิเพือ่ช่วยแสดงข้อมลูอตุนุยิมวทิยาการบนิ

ที่ส�าคัญบริเวณท่าอากาศยานปายได้ตลอดเวลา ซึ่งกรมท่าอากาศยานได้ด�าเนินงานตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานให้สามารถ

รองรับความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอเป็นไปตามมาตรฐานสากล และสายการบินกานต์แอร์มีความพร้อมที่จะ

เพ่ิมเทีย่วบนิ หากมคีวามต้องการของผูโ้ดยสารเพยีงพอทีจ่ะเปิดเทีย่วบนิเพิม่ นอกจากนี ้ยงัมปีระชาชนชาวอ�าเภอปายประท้วง

คัดค้านการขยายท่าอากาศยานปาย โดยมีความเห็นว่าจะท�าให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม 

๒๕๖๐ อธิบดีกรมท่าอากาศยานได้เดินทางมารับฟังความคิดเห็นของชาวอ�าเภอปาย และนักธุรกิจท่องเท่ียวในอ�าเภอปาย  

ณ ท่าอากาศยานปาย โดยมีข้อคิดเห็นในที่ประชุมว่าปัจจุบันยังไม่มีนโยบายท่ีจะขยายสนามบินปาย ซึ่งหากจะด�าเนินการ 

ต้องสอบถามประชาชนชาวอ�าเภอปาย และวิจัยผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อน อีกท้ังต้องพิจารณาลักษณะและข้อจ�ากัดด้าน 

สภาพภูมิประเทศที่อยู่ในเขา ซึ่งต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อการขึ้นลงของอากาศยานแต่ละประเภทอีกด้วย

ส�าหรับการท�าการบินของสายการบินกานต์แอร์นั้น กรมท่าอากาศยานได้ติดตามการประกอบการของสายการบิน 

มาตลอด เนื่องจากอ�าเภอปายอยู่ไกลการเดินทางทางบกไม่สะดวก และการเดินทางทางอากาศเป็นสิ่งจ�าเป็นในพื้นที่ห่างไกล 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน�าคนเจ็บขนส่งมารักษาพยาบาลที่เชียงใหม่ ซึ่งจากการติดตามผลพบว่า ขณะนี้สายการบินได้กลับมา

ท�าการบินเป็นปกติแล้ว อย่างไรก็ดี สนามบินปายอยู่ในเส้นทางสายย่อย ซึ่งรัฐจ�ากัดจ�านวนสายการบินในการเข้าสู่ตลาดไว้  

๓ สายการบิน แต่ยังไม่พบว่ามีสายการบินใดที่มีความพร้อมและประสงค์ท่ีจะท�าการบินมายังปาย เนื่องจากข้อจ�ากัดของ 

ความยาวทางวิ่ง ท�าให้ต้องใช้อากาศยานที่มีขนาดเล็ก
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ทั้งนี้ การแจ้งก�าหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศท่ีท่าอากาศยานปาย ปัจจุบันอ�านาจในการอนุญาตให้ก่อสร้าง 

สิ่งปลูกสร้างในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศเป็นอ�านาจของผู้อ�านวยการส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ซึ่งได้

มอบอ�านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยกรมท่าอากาศยานได้เคยมหีนงัสอืแจ้งนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลเวยีงเหนอื 

น�าส่งประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ก�าหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินปายเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ  

พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว

๒. การพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน

- ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน เป็นท่าอากาศยานขนาดกลาง มีความยาวทางวิ่ง ๒,๐๐๐ เมตร ปัจจุบันม ี

สายการบินที่ท�าการบินประจ�าอยู่ ๒ สายการบิน คือ สายการบินกานต์แอร์ และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ โดยทั้งสอง 

สายการบินเป็นเส้นทางการบินจากจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจากการตรวจราชการได้ทราบว่า ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนมีปริมาณ

ความต้องการของประชาชนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ดี ด้วยข้อจ�ากัดเกี่ยวกับเงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบการบิน

ส�าหรบัท่าอากาศยานขนาดกลางในส่วนภมูภิาค ซึง่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนถกูจ�ากดัให้มสีายการบนิสามารถท�าการบนิประจ�า

ได้ไม่เกิน ๒ สายการบิน และสายการบินกานต์แอร์ท่ีให้บริการอยู่ในช่วงเช้าและเย็นนั้น ปัจจุบันใช้เครื่องบินชนิด Cessna 

Grand Caravan ซึ่งมีที่นั่งผู้โดยสารสูงสุด ๑๒ ที่นั่ง ท�าให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้จ�านวนไม่มากนัก เมื่อพิจารณา

แล้วเห็นว่า กรมท่าอากาศยานควรหารือกับสายการบินที่ท�าการบิน ณ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ในปัจจุบันให้มี 

การเปลีย่นแปลงชนดิของอากาศยานทีท่�าการบนิ เพือ่ทีจ่ะสามารถให้บรกิารกบัประชาชนได้มากขึน้ ในกรณทีีส่ายการบนิ

ไม่มีความพร้อม กรมท่าอากาศยานอาจพิจารณายกเว้นข้อก�าหนดเงื่อนไข การจ�ากัดสายการบินที่ท�าการบิน  

ณ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน และเจรจากับส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในการขอให้เปิดเส้นทางการบิน 

เพิ่มเติมให้กับสายการบินอ่ืน ๆ ท�าการบินมายังท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างสะดวก 

ปลอดภัยและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป

อนึง่ ส�าหรบัท่าอากาศยานแม่สะเรยีง ซึง่ปัจจบุนัอยูใ่นความดแูลของท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนนัน้ จากการ

รายงานทราบว่า ปัจจุบันเปิดให้บริการส�าหรับอากาศยานส่วนบุคคล และมีอากาศยานมาใช้บริการอยู่บ้าง ท้ังนี้เนื่องจาก 

ท่าอากาศยานแม่สะเรียงไม่มีระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ นักบินจะต้องท�าการบินด้วยวิสัยทัศน์ทางสายตาเท่านั้น  

ในเรื่องนี้เห็นว่า ระบบที่มีอยู่ยังคงสามารถให้บริการแก่ผู้ที่มีความต้องการได้ อย่างไรก็ดี กรมท่าอากาศยานควรมีการบ�ารุง 

รักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ ณ ท่าอากาศยานแม่สะเรียง ให้มีความสมบูรณ์สามารถให้บริการได้อย่างเหมาะสม  

และมีความปลอดภัยด้วย
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ในประการส�าคัญ เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีนักท่องเท่ียวเดินทางไปท่องเท่ียวเป็นจ�านวนมาก และ 

พบว่ามกีจิกรรมการท่องเทีย่วด้วยการปล่อยโคมลอย ซึง่พืน้ทีป่ล่อยโคมนัน้อยูห่่างจากท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน เป็นระยะทาง 

ประมาณ ๒ กโิลเมตร ซึง่พบว่ามโีคมลอยบางส่วนลอยมาตกลงในพืน้ทีข่องท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนด้วย ในเรือ่งนีส่้งผลกระทบ 

ต่อการด�าเนินการด้านความปลอดภัยอากาศยานเป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้กรมท่าอากาศยานมีการเฝ้าระวังและรีบด�าเนินการ

เก็บโคมลอยที่ตกลงในพ้ืนท่ีท่าอากาศยานทันทีที่ตรวจพบ รวมทั้งขอให้มีการประสานงานกับฝ่ายปกครองในพื้นที่  

เพือ่ก�ากบัควบคมุช่วงเวลาในการปล่อยโคมลอยให้อยูใ่นช่วงเวลาทีไ่ม่มกีารขึน้ลงของอากาศยานอยูใ่นพืน้ที ่เพือ่ให้สามารถ

ที่จะท�าการบินได้อย่างปลอดภัย และยังคงรักษาวิถีวัฒนธรรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวไว้ได้ควบคู่กัน

กรมท่าอากาศยาน รายงานว่า ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนปัจจุบันมีสายการบินให้บริการ ๒ สายการบิน ได้แก่  

สายการบนิกานต์แอร์ ใช้เครือ่งบนิชนิด Cessna Grand Caravan ซึง่มผีูโ้ดยสารสงูสดุ ๑๒ ทีน่ัง่ และสายการบนิบางกอกแอร์เวย์ส 

ใช้เคร่ืองบินชนิดเอทีอาร์ ๗๒ ซึ่งมีที่นั่งผู้โดยสารสูงสุด ๗๐ ท่ีนั่ง ท้ังนี้ สายการบินจะมีการพิจารณาเพิ่มจ�านวนเท่ียวบิน 

ตามความต้องการของผู้โดยสาร

ส�าหรับท่าอากาศยานแม่สะเรียง ในปัจจุบันเปิดให้บริการส�าหรับอากาศยานส่วนบุคคล โดยไม่มีเท่ียวบิน

ประจ�าจึงไม่มีเครื่องช่วยการเดินอากาศยานแบบวิทยุแต่สามารถท�าการบินด้วยทัศนวิสัย อย่างไรก็ตาม กรมท่าอากาศยาน 

ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ�าเพื่อดูแลทางวิ่งและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องพร้อมท้ังมีแผนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามความต้องการ 

ของท่าอากาศยานและแผนซ่อมบ�ารงุรกัษาอปุกรณ์ต่าง ๆ  ทีม่อียู ่ให้มคีวามสมบรูณ์สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภยั 

นอกจากนี้ กรมท่าอากาศยานได้มีการเฝ้าระวังและรีบด�าเนินการเก็บโคมลอยที่ตกลงในพื้นที่ท่าอากาศยาน

ทันทีที่ตรวจพบถือเป็นหน้าที่ของท่าอากาศยานที่จะต้องปฏิบัติเป็นประจ�า โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม 

กรมท่าอากาศยานจะได้แจ้งก�าชับทุกท่าอากาศยานท่ีเกี่ยวข้องตามข้อสั่งการอีกครั้งต่อไป และจะประสานกับฝ่ายปกครอง 

ในพื้นที่ในการก�าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ไม่มีเที่ยวบินขึ้นลง เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและอากาศยาน ตามค�าสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและ

ปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน และวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน และประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง มาตรการ

ป้องกนัและการรกัษาความปลอดภยัและการดแูลรกัษาความสงบเรยีบร้อยของประชาชนในการจดุและปล่อยโคมลอย โคมไฟ 

โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน

๓. การพัฒนาท่าอากาศยานเชยีงใหม่ 

- ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ เป็นท่าอากาศยานในส่วนภมูภิาคทีม่คีวามส�าคญัมากแห่งหนึง่ รวมถงึการทีจ่งัหวดั

เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ จากตัวเลขรายงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

มปีรมิาณผูโ้ดยสารรวมทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศประมาณ ๙.๕๕ ล้านคน ซึง่มากกว่าขดีความสามารถทีจ่ะรองรบัได้  

ในปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ประมาณ ๘ ล้านคน และคาดว่าจะยังมีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องนี้ได้รับรายงานว่า 

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ก�าหนดแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ในเรื่องทางวิ่งของอากาศยาน หลุมจอด

อากาศยาน อาคารผู้โดยสาร และที่จอดรถไว้แล้ว ซึ่งมีท้ังแผนการด�าเนินการในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยม ี

เป้าหมายให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากที่สุดที่ ๒๐ ล้านคนต่อปีในระยะยาว และมีอาคารจอดรถเพื่อรองรับผู้ใช้บริการ 

ได้สูงสุด ๖,๓๐๐ คัน ในเรื่องนี้ เนื่องจากการด�าเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนาจะต้องมีการด�าเนินการหลายส่วน ได้แก่  

การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม การออกแบบก่อสร้าง การขออนมุตั ิซึง่หากเป็นโครงการขนาดใหญ่อาจมข้ีอก�าหนดเงือ่นไข

หลายประการที่ต้องใช้เวลาด�าเนินการค่อนข้างมาก รวมไปถึงระยะเวลาในการก่อสร้าง จึงขอให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย 

จ�ากัด (มหาชน) เร่งรัดด�าเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนา เพื่อให้ทันต่อปริมาณความต้องการการเดินทางทางอากาศ

ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ อย่างไรก็ดี นอกจากการด�าเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนาแล้ว ขอให้ท่าอากาศยาน

เชียงใหม่ จัดท�าแผนการอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู ้ใช้บริการในระหว่างการด�าเนินการพัฒนา 

ท่าอากาศยานเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอยู่เสมอด้วย
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บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) รายงานว่า แผนแม่บทพฒันาท่าอากาศยานเชยีงใหม่ ได้รบัความเหน็ชอบ 

จากคณะกรรมการ บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ�ากดั (มหาชน) ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด 

(มหาชน) ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

ควบคู่ไปกับขั้นตอนการออกแบบ โดยมีการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งท่ี ๑) ณ โรงแรมโลตัส  

ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ และจัดรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake Holder) 

ณ ห้องประชุม ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนการด�าเนินการที่ก�าหนด

ส�าหรบัแผนอ�านวยความสะดวกและความปลอดภยัรองรบัการเดนิทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่าง

วันที่ ๕ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ได้ด�าเนินการดังนี้

๑. จัดเจ้าหน้าที่ส่วนบริการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริการและอ�านวยความสะดวก

๑.๑ จัดพนักงานจ�านวน ๒ คน stand by จากจ�านวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในช่วงเวลาปกติ ทั้งนี้เพื่อดูแล 

ความเรียบร้อยภายในอาคารผู้โดยสารและการบริหารหลุมจอดอากาศยาน

๑.๒ จัดเตรียมพนักงานจัดจ้างท�าความสะอาดและเก็บรถเข็นกระเป๋าเพิ่มเติมจ�านวนกะละ ๔ คน เพื่อดูแล 

ความสะอาดและเก็บรถเข็นในช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารและผู้ใช้บริการจ�านวนมาก และในกรณีท่ีมีอากาศยานท�าการบินล่าช้า 

(Delay) กว่าก�าหนด

๒. จัดสิ่งอ�านวยความสะดวก ตรวจสอบความสะอาด ของพื้นที่เพื่อรองรับผู้โดยสาร

๒.๑ จัดสิ่งอ�านวยความสะดวกและตรวจสอบให้อยู ่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีตลอดเวลา เช่น เคาน์เตอร ์

ตรวจบัตรโดยสาร สายพานล�าเลียงสัมภาระ ลิฟต์ บันไดเลื่อน และรถเข็นกระเป๋าให้เพียงพอต่อการให้บริการ

๒.๒ เพิ่มความถี่ในการท�าความสะอาดทุกพื้นที่

๒.๓ เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบสิ่งอ�านวยความสะดวกและการให้บริการรถเข็นกระเป๋า

ทัง้นี ้ผลการปฏบิตังิานเรยีบร้อยด ีไม่มปัีญหาอปุสรรค นอกจากนี ้บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ�ากดั (มหาชน) ได้ปฏบิตัิ

ตามแผนปฏิบัติงานประจ�าปีอย่างเคร่งครัด โดยมีมาตรการเพียงพอต่อการรักษาความปลอดภัยระหว่างด�าเนินการพัฒนา 

ท่าอากาศยาน และได้ประเมินอัตราก�าลังพล ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้แก่ เพิ่มจ�านวนพนักงาน ๒๑ อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว 

๙๕ อัตรา และแรงงานจัดจ้าง ภายนอก ๖๔ อัตรา เพื่อให้เพียงพอและสามารถรองรับการพัฒนาท่าอากาศยาน และปริมาณ

ผู้มาใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๑.๒ เขตตรวจราชการท่ี ๑๗ 
การเตรยีมความพร้อมและการด�าเนนิการแก้ไขปัญหาอบุตัเิหตกุ่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในจงัหวดัอตุรดิตถ์ 

และพิษณุโลก ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

๑. กำรเตรียมควำมพร้อมและกำรด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุด้ำนทำงบก มีดังนี้

๑) ขอให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทเพิ่มการท�าสัญลักษณ์เตือนภัยตามจุดเสี่ยง จุดอันตราย 

ตามเส้นทางสัญจร จุดที่มีแนวโน้มว่าอาจเป็นอันตรายต่อการจราจร พื้นที่บริเวณชุมชนและโรงเรียน รวมทั้งท�าความสะอาด 

ป้ายจราจร ตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณข้างทางให้มีความพร้อม

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้สั่งการให้ด�าเนินการตรวจสอบบริเวณจุดเสี่ยงภัยต่าง ๆ พร้อมด�าเนินการตรวจสอบ 

และเสริมอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้ป้องกนัและลดอบุตัเิหตใุนช่วงเทศกาลด้วยการออกตรวจสอบเส้นทางทีเ่ป็นจดุเสีย่ง/ 

จุดอันตราย และด�าเนินการ ดังนี้



ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม ประจ�ำปีงบประมำณ
 ๒๕๖๐

๒๑

๑.๑ ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบ บริเวณทางโค้งอันตราย

๑.๒ เพิม่มาตรการควบคมุความเรว็บรเิวณเสีย่งอนัตราย โดยตดิตัง้ป้ายจ�ากดัความเรว็เพิม่เตมิ โดยเน้นย่านชมุชน โรงเรยีน

๑.๓ เพิ่มระยะการมองเห็นบริเวณทางโค้ง ทางแยก และจุดตัดทางรถไฟที่มีระยะการมองเห็นไม่เพียงพอ ให้มีระยะ

เพียงพอในการหยุดรถ โดยการตัดหญ้า ตัดต้นไม้ที่กีดขวางการมองเห็นข้างทางทั่วประเทศ

๒) ส�าหรับการจัดท�าสถิติอุบัติเหตุภายหลังเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทควรน�า

ข้อมลูมาท�าการวเิคราะห์ร่วมกนัถงึสาเหตแุละแนวทางการแก้ไขปัญหาในพืน้ที ่เพือ่ช่วยในการปรบัปรงุและเป็นแนวทางในการ

ด�าเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้วิเคราะห์สถิติอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ และด�าเนินการตรวจสอบ 

ความปลอดภัยทางถนนในอุบัติเหตุทุกกรณี หากกรณีใดมีสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องของถนน จะมีการจัดสรร 

งบประมาณปรับปรุงระยะเร่งด่วนไปด�าเนินการต่อไป ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจัดท�ารายละเอียด แนวทางการปรับปรุง

แก้ไขในแต่ละแห่ง และวงเงินงบประมาณในการปรับปรุง โดยการปรับปรุงระยะเร่งด่วนจะเน้นเรื่องป้าย เครื่องหมายจราจร

บนผิวทาง อุปกรณ์จราจร การตัดหญ้า ตัดต้นไม้ ส่วนการปรับปรุงระยะยาวจะน�าเข้าแผนงบประมาณประจ�าปีต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า จะรับไว้พิจารณาด�าเนินการต่อไป

๓) ในส่วนของการด�าเนนิงานงานแก้ไขปัญหาอบุตัเิหตทุางถนนตามข้อเสนอของ MLIT บรเิวณเขาพลงึและเขาขาด 

กรมทางหลวงควรจัดท�าสถิติอุบัติเหตุและผลกระทบให้ความชัดเจนโดยใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบก่อนการด�าเนินงานและ 

ภายหลังการด�าเนินงาน เพื่อรวมเสนอกระทรวงคมนาคมและ MLIT ส�าหรับใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดมาตรการและ 

การแก้ไขปัญหาบริเวณพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า สถิติอุบัติเหตุบริเวณเขาพลึงมีจ�านวน ๖๒ ครั้ง (พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙) ส่วนการ 

ด�าเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุตามค�าแนะน�าจาก MLIT ในขั้นตอนต่อไป หลังจากมาตรการระยะที่ ๑ ที่ด�าเนินการ 

ก่อนเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ได้มีมาตรการดังนี้

มาตรการระยะที ่๒

๑. งานราวกนัอนัตราย โดยวิธีการต่อความสงูของคอนกรตีบารเิออร์ ให้มคีวามสงูเพิม่ขึน้ ระหว่าง กม.๓๔๘ +  

๒๕๗ - กม.๓๕๑ + ๕๘๘ (RT.)

๒. ก่อสร้างป้ายเตือนชนิด OVERHEAD จ�านวน ๓ จุด จะขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจาก 

ส�านักอ�านวยความปลอดภัย (เพิ่มเติมปี ๒๕๖๐) วงเงิน ๗ ล้านบาท

มาตรการระยะที ่๓

รหัสงาน ๓๑๘๐๐ งานปรับปรุงทางหลวง

๑. ก่อสร้างจดุพกัเพือ่ตรวจสอบสภาพรถและเตรยีมความพร้อมส�าหรบัผูข้บัรถก่อนขึน้เขา กม.๓๔๗ + ๗๕๐ -  

กม.๓๔๘ + ๒๐๐ (LT.) 

๒. ก่อสร้างจุดจอดรถฉุกเฉินช่วงลงเขา กม.๓๕๐ + ๔๕๐ - กม.๓๕๐ + ๕๕๐ (RT.) ได้เสนอของบประมาณ

จากส�านักอ�านวยความปลอดภัย (ปี ๒๕๖๑) วงเงิน ๑๒ ล้านบาท

๔) ขอให้กรมการขนส่งทางบกประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ก�ากับดูแลสถานีขนส่งผู้โดยสารให้มีความ

ปลอดภัย และโดยรอบสถานี/ห้องน�้า ต้องมีความสะอาดพร้อมที่จะอ�านวยความสะดวกและให้บริการ การควบคุมรถโดยสาร

ด้วยระบบ GPS หากมีการขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายก�าหนดต้องพิจารณาการพักรถและเร่งรัดให้ผู้ขับขี่มารายงานตัวเพื่อท�า

ประวัติต่อไป และการตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารให้มีความพร้อมและพนักงานขับรถต้องไม่มีสารเสพติดและ

แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์
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กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�านกัการขนส่งผูโ้ดยสารได้ด�าเนินการแจ้งส�านักงานขนส่งจังหวัดด�าเนินการ ดังต่อไปนี้

๑. ให้ตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถ โดยให้สถานีขนส่งผู้โดยสารและผู้ตรวจการขนส่งตรวจวัดแอลกอฮอล์ 

ตรวจใบอนุญาตขับรถและตรวจสอบสมุดประจ�ารถว่าพนักงานขับรถท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลาใด มีการขับรถ 

เกินเวลาที่กฎหมายก�าหนดหรือไม่

๒. ให้ส�านกังานขนส่งจงัหวดัจดัท�าแผนการรกัษาความปลอดภยัในสถานขีนส่งผูโ้ดยสาร โดยเน้นกจิกรรมป้องกนัพืน้ท่ี 

การตรวจตราการใช้พื้นที่ การตรวจสัมภาระ การตรวจสอบ CCTV และอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

๓. จัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์ แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ สายด่วนเพื่อรับแจ้งเหตุ และติดตั้งไว้ในบริเวณที่เห็นชัดเจน

๔. ดูแลด้านรักษาความสะอาดห้องน�้า ชานชาลา ลานจอดรถ และพื้นที่การเข้า - ออก รวมทั้งแสงสว่างในชานชาลา

๕. ขอให้ส�านักงานขนส่งจังหวัดท�าหนังสือประสานขอความร่วมมือให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย อ�านวย 

ความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ

นอกจากนี้ กองตรวจการขนส่งทางบกได้ด�าเนินการดังนี้

๑. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย มีการด�าเนินการควบคุม ก�ากับ ดูแลอย่างเข้มงวด และบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ขับรถ  

ผู้ประกอบการที่กระท�าผิดกฎหมายโดยลงโทษในอัตราสูงสุด ดังนี้

๑.๑ ด�าเนินการป้องกันและปราบปรามจับกุมผู้กระท�าความผิดท่ีฝ่าฝืนมาตรการของรัฐ โดยบูรณาการร่วมกับ 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในพืน้ที ่เพือ่ให้การบงัคบัใช้กฎหมายเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 

และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง หากพบความผดิ เช่น รถโดยสารสาธารณะไม่ตดิตัง้ GPS หรอืขบัรถเรว็เกนิกว่าทีก่ฎหมายก�าหนด 

ต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนี้ 

- ผู้ขับรถไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดว่าด้วยความปลอดภัยฐานไม่เสียบบัตรผู้ขับรถหรือไม่เปิดใช้เครื่อง GPS  

มีความผิดตามมาตรา ๑๐๒(๔) ประกอบมาตรา ๑๒๗ มีโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

- ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดว่าด้วยความปลอดภัยฐานไม่ควบคุมดูแล ผู้ขับรถ มีความผิด 

ตามมาตรา ๓๖ ประกอบมาตรา ๑๓๑ มีโทษปรับ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

- รถโดยสารสาธารณะไม่ติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบ ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง (GPS) มีความผิดตามมาตรา 

๗๑ ประกอบมาตรา ๑๔๘ มีโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ การตรวจสอบความเร็วด้วยกล้องเลเซอร์ กรณีพบการกระท�าผิด มีบทลงโทษตามพระราชบัญญัติการขนส่ง 

ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนี้

- ผู้ประจ�ารถขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมายก�าหนดมีความผิดตามมาตรา ๑๑๑ ประกอบมาตรา  

๑๖๑ มีโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท มาตรการตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต

เป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ครั้งที่ ๑ ปรับและอบรม

ครั้งที่ ๒ ปรับและพักใช้ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน แต่ไม่เกิน ๖ เดือน 

ครั้งที่ ๓ ปรับและเพิกถอนใบอนุญาต

- ผู้ประกอบการฝ่าฝืนข้อก�าหนดว่าด้วยความปลอดภัย (ความเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมายก�าหนด) มีความผิด 

ตามมาตรา ๓๑ (๑๐) ประกอบมาตรา ๑๓๑ มีโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๕) ขอให้ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ก�ากับดูแลสถานีขนส่งผู้โดยสารให้มีความปลอดภัย 

และโดยรอบสถานี/ห้องน�้าต้องมีความสะอาดพร้อมที่จะอ�านวยความสะดวกและให้บริการ



ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม ประจ�ำปีงบประมำณ
 ๒๕๖๐

๒๓

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด รายงานว่า บริษัท ขนส่ง จ�ากัด เป็นหน่วยงานท่ีเข้าไปใช้บริการเช่าพื้นท่ีในการจ�าหน่ายตั๋ว 

ของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุตรดิตถ์และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งหน่วยงานท่ีก�ากับดูแลสถานีขนส่ง 

ผู้โดยสารทั้ง ๒ แห่ง อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น ๆ ทั้งนี้ ในพื้นที่ของสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ 

(จตุจักร เอกมัย สายใต้) บริษัท ขนส่ง จ�ากัด เตรียมความพร้อมในการให้บริการและอ�านวยความสะดวกในการเดินทางแก ่

ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ ดังนี้

- มีมาตรการก�าหนดพื้นที่เข้า - ออก และติดตั้งเครื่องตรวจจับวัตถุโลหะและอาวุธแบบเดินผ่าน (walk - Through) 

ในการเข้าใช้สถานี (สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ จตุจักร) 

- มีมาตรการในการตรวจสัมภาระบริเวณชานชาลา โดยเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจะใช้เครื่องสแกนวัตถุโลหะ 

(แบบมือถือ)

- ก�าหนดให้ร้านรับฝากของติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมทั้งบันทึกประวัติผู้ฝาก

- ภายในสถานีได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ FishEye ๓๖๐ องศา เพื่อให้ได้

ภาพที่คมชัดและได้มุมมองที่ครอบคลุม

- ก�าชบัให้เจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัปฏบิตัหิน้าทีต่ามจดุทีก่�าหนดอย่างเคร่งครดัทกุสถาน ีและเพิม่ความเข้มงวด

กับสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ซึ่งเป็นสถานีที่มีจ�านวนผู้โดยสารใช้บริการมากที่สุด โดยก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ของ 

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด เดินตรวจความเรียบร้อยทุก ๒ - ๓ ชั่วโมง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

- ให้บริการห้องน�้าสาธารณะโดยไม่คิดค่าบริการ พร้อมทั้งจัดจ้างบริษัทท�าความสะอาด ทุก ๆ ๑ ชั่วโมง และก�าชับ

ด้านการซ่อมบ�ารุงตรวจสภาพห้องน�้าทุกห้องให้ใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ได้มีการก�ากับดูแลบริษัท 

ท�าความสะอาด ทุก ๆ ๒ ชั่วโมง

๖) ขอให้ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ตรวจสอบ ติดตาม การควบคุมรถโดยสารด้วยระบบ GPS หากมีการขับรถเร็วกว่า 

ที่กฎหมายก�าหนดต้องพิจารณาการพักรถและเร่งรัดให้ผู้ขับขี่มารายงานตัวเพื่อท�าประวัติต่อไป

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด รายงานว่า ได้ก�าหนดมาตรการในการตรวจสอบ ควบคุม และบทลงโทษพนักงานขับรถโดยสาร

จากการน�าระบบก�าหนดต�าแหน่งบนโลกมาใช้ (GPS) ดังนี้

การตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมดูแล

๑. งานสื่อสารและควบคุมการเดินรถ ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวัง การใช้ความเร็วของรถโดยสารของ 

บรษิทั ขนส่ง จ�ากัด ทุกคัน ทางจอภาพแสดงต�าแหน่งของรถโดยสารตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๒. กรณตีรวจพบความผดิปกตเิกีย่วกบัการใช้ความเรว็ของรถโดยสาร ให้แจ้งหน่วยงานต้นสงักดัของรถโดยสาร

ทราบในทันที พร้อมจดบันทึกการแจ้งไว้เป็นหลักฐาน

๓. หน่วยงานต้นสังกัดของรถโดยสาร ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังการใช้ความเร็วของรถโดยสารทุกคัน 

ในสังกัด พร้อมแจ้งเตือนว่ากล่าวตักเตือนในทันทีที่ตรวจพบการขับขี่รถโดยสารที่มีลักษณะผิดปกติและลงบันทึกประวัติไว้ 

๔. ความผิดปกติต่าง ๆ ที่ต้องรายงาน มีดังนี้

- การขับรถเรว็เกนิกว่าทีก่ฎหมายก�าหนด (๘๐ กโิลเมตร/ชัว่โมง) เป็นระยะเวลาตดิต่อกนันานเกนิกว่า ๒๐ นาที

- การน�ารถออกนอกเส้นทางที่ก�าหนด

- อุปกรณ์บอกพิกัดต�าแหน่งบนโลก (GPS) ท่ีติดตั้งในรถโดยสารถูกปรับเปลี่ยนไม่สามารถใช้งานได้ตาม

สมรรถนะของอุปกรณ์ติดตามรถโดยสาร

- ระดับน�้ามันเชื้อเพลิงของรถโดยสารลดลงผิดปกติ

- พนักงานขับรถมีพฤติกรรมการขับรถโดยสารฝ่าฝืนมาตรการที่ก�าหนดและเกิดอุบัติเหตุ
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การรายงาน

๑. ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ให้งานสื่อสารและควบคุมการเดินรถจัดท�ารายงานพร้อมวิเคราะห์ข้อมูลความ 

ผิดปกติที่ตรวจพบทุกเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น

๒. หน่วยงานต้นสังกัดของรถโดยสารตรวจสอบข้อเท็จจริงจากรายงานของงานสื่อสารและควบคุมการเดินรถ 

รวมทัง้จากการร้องเรยีนพฤตกิรรมการขบัรถโดยสารจากผูโ้ดยสารหรอืผูพ้บเห็นให้แล้วเสรจ็ภายใน ๕ วันท�าการ พร้อมพจิารณาโทษ 

เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น

มาตรการลงโทษ

ในรอบ ๑ ปีปฏทินิ หากข้อเทจ็จรงิเป็นทีย่ตุว่ิา พนกังานขบัรถโดยสารเป็นผูก้ระท�าผดิโดยมกีารท�ารายงานเสนอ

ต่อผู้บังคับบัญชา ให้ด�าเนินการลงโทษ ดังนี้ 

ครั้งที่ ๑ ว่ากล่าวตักเตือน

ครั้งที่ ๒ ภาคทัณฑ์

ครั้งที่ ๓ ตัดเงินเดือน ๕ เปอร์เซ็นต์ มีก�าหนด ๓ เดือน

ครั้งที่ ๔ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น

ครั้งที่ ๕ ไล่ออก

๓. ขอให้ บริษทั ขนส่ง จ�ากดั ตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสาร ให้มคีวามพร้อมและพนกังานขบัรถต้องไม่มี

สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์

บริษทั ขนส่ง จ�ากดั รายงานว่าได้ด�าเนินการ ดังนี้

๑. การตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสาร

มกีารตรวจทัง้รถโดยสาร และพนักงานทุกเท่ียววิง่ โดยมีการตรวจอปุกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภยัทางกายภาพ

๒. การตรวจวัดแอลกอฮอล์

มีการสุ่มตรวจตามเวลาและสถานีที่ก�าหนด (สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ ทั้ง ๓ แห่ง โดยมกีารสุม่ตรวจ 

ในวนัจนัทร์ - วนัศกุร์ แบ่งเป็น ๒ ช่วงเวลา ได้แก่ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และ ๑๔.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.) เป็นการตรวจวัดแอลกอฮอล์

พนักงาน โดยใช้เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ กรณีถ้าเกิดพบจะให้พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที

๓. การวัดสารเสพติด

ได้ด�าเนินการตรวจวัดพนักงานขับรถโดยสารก่อนเทศกาลและวันหยุดต่อเนื่อง (ก่อน ๒ อาทิตย์) และเมื่อมี

การแจ้งหรือร้องเรียน

๒. กำรเตรียมควำมพร้อมและกำรด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุด้ำนทำงน�้ำ มีดังนี้

- ขอให้กรมเจ้าท่าให้มกีารควบคุมยานพาหนะและแพทีส่ญัจรทางน�า้ให้มคีวามปลอดภยัในการให้บรกิารแก่ประชาชน 

โดยเฉพาะบริเวณอ่างเก็บน�้าและบริเวณเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ท่ีจะมีนักท่องเท่ียวมาใช้บริการเป็นจ�านวนมากในช่วง

เทศกาลปีใหม่ โดยผู้ควบคุมเรือและเรือต้องมีใบอนุญาตที่ครบถ้วนถูกต้องพร้อมที่จะปฏิบัติงานเฝ้าประจ�าท่าเรือตลอดเวลา

กรมเจ้าท่า รายงานว่า ผลการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ ไม่มีอุบัติเหตุทางน�า้ ซึ่งส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา

พิษณุโลกได้ด�าเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ในพื้นท่ีบริเวณ 

อ่างเก็บน�้าเขื่อนภูมิพล อ�าเภอสามเงา จังหวัดตาก ดังนี้

๑. จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานออกตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของใบอนุญาตใช้เรือ และใบประกาศนียบัตร 

ผู้ท�าการในเรือ ตลอดจนป้ายบอกจ�านวนคนโดยสารท่ีได้รับอนุญาตให้บรรทุกได้ และตรวจสอบ ตรวจตรา ควบคุม ดูแล 

โป๊ะเทียบเรือ สภาพเรือ ผู้ควบคุมเรือ อุปกรณ์ประจ�าเรือ อุปกรณ์ช่วยชีวิต ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยพร้อมใช้งาน ตลอดจน

การควบคุมการจราจรทางน�้า



ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม ประจ�ำปีงบประมำณ
 ๒๕๖๐

๒๕

๒. จดัเจ้าหน้าทีช่ดุปฏบิติังานคอยให้ค�าแนะน�าและอ�านวยความสะดวกแก่นกัท่องเทีย่ว ขอความร่วมมอืสวมใส่เสือ้ชชูพี 

ทุกคนในระหว่างการสัญจรทางน�้า

๓. จัดให้มีพนักงานประจ�าท่าเรือคอยให้ค�าแนะน�าและอ�านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 

๔. ขอความอนุเคราะห์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นท่ีในการประชาสัมพันธ์มาตรการเพื่อความ

ปลอดภัยทางน�้าของกรมเจ้าท่า และค�าแนะน�าเกี่ยวกับการใช้บริการเรือโดยสาร

๕. ประสานเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�าบล ชมรมชาวเรือ - แพ ในเขื่อนภูมิพล มาช่วยอ�านวยความสะดวกและ

ควบคุมดูแลท่าเรือที่มีการสัญจรทางน�้ามากกว่าปกติ ตลอดท้ังจัดเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือเพื่อรองรับสถานการณ์

กรณีเกิดอุบัติเหตุทางน�้าได้ทันที

๖. จัดเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์ปลอดภัยทางน�้าของส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพิษณุโลก เพื่อรับแจ้งเหตุทางน�้า  

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

นอกจากน้ี ส�านักงานเจ้าท่าภมูภิาคสาขาแพร่ ดแูลพืน้ทีท่ีม่กีารสญัจรทางน�า้ทีส่�าคญัในพืน้ทีร่บัผดิชอบ จ�านวน ๓ แห่ง  

คือ อ่างเก็บน�้าแม่ถาง อ�าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ หมู่บ้านท่าปลา เขื่อนสิริกิติ์ อ�าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ และหมู่บ้าน

ปากนาย อ�าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางน�้าและเจ้าหน้าที่ประจ�าท่าเรือเพื่อดูแล 

ความปลอดภัยและอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเป็นประจ�าทุกวัน และในช่วงเทศกาลปีใหม ่

ผลการปฏิบัติงานไม่มีอุบัติเหตุทางน�้า

๓. กำรเตรียมควำมพร้อมและกำรด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุด้ำนทำงอำกำศ มีดังนี้

- กรมท่าอากาศยานควรมีความเข้มงวดการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งเพิ่มการปรับปรุงด้านสถานที่

และห้องน�า้ เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ผูส้ญัจรทีจ่ะเดนิทางมากขึน้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และอ�านวยความสะดวกให้มรีถโดยสาร

เชือ่มต่อระหว่างท่าอากาศยานเข้าสูตั่วเมอืงให้มคีวามเหมาะสมและสามารถรองรบัการให้บรกิารประชาชนได้อย่างเพยีงพอด้วย

กรมท่าอากาศยาน รายงานว่า ท่าอากาศยานพิษณุโลกได้เพิ่มความเข้มงวดและปรับมาตรการด้านการรักษาความ

ปลอดภัยเป็นระดับ ๓ และได้แต่งตั้งผู้ประสานงานรักษาความปลอดภัยตามประกาศท่าอากาศยานพิษณุโลก ที่ ๕๘/๒๕๕๙ 

กรณกีารปรบัปรงุห้องน�า้ภายในท่าอากาศยานพษิณโุลก ได้รบังบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึง่อยูใ่นระหว่างการด�าเนนิการคาดว่า 

จะปรับปรุงแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ได้ติดป้ายไวนิลชี้แจงและแจ้งให้ผู้โดยสารทราบแล้ว ส่วนกรณีการ

อ�านวยความสะดวกให้มรีถโดยสารเชือ่มต่อระหว่างท่าอากาศยานเข้าสูต่วัเมอืงอยูร่ะหว่างกรมท่าอากาศยานจดัท�าข้อตกลงร่วมกนั  

(MOU) กบักรมการขนส่งทางบกในการจดัหารถสาธารณะทีม่รีาคาเหมาะสมให้บรกิารกบัท่าอากาศยานในสงักดัทัง้ ๒๘ แห่งแล้ว 
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๒๖

ภาคกลางเป็นพืน้ทีร่าบกว้างใหญ่ใจกลางของประเทศ ลกัษณะเป็นทีร่าบลุม่ มพีืน้ทีป่ระมาณ ๙๒,๗๙๕ ตารางกโิลเมตร 

ประกอบด้วย ๒๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ ก�าแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุทัยธานี สระบุรี ลพบุรี 

สุพรรณบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครนายก ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 

สมุทรปราการ และกรุงเทพฯ 

เพื่อให้การตรวจราชการได้รับทราบผลการด�าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคได้มากท่ีสุด คณะผู้ตรวจราชการกระทรวง

คมนาคม จึงได้ก�าหนดการเดินทางไปตรวจราชการตามพื้นที่เขตตรวจราชการ ดังนี้

เขตตรวจราชการที่ ๑ ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 

เขตตรวจราชการที่ ๒ ได้แก่ จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 

เขตตรวจราชการที่ ๓ ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ 

เขตตรวจราชการที่ ๔ ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี

เขตตรวจราชการที่ ๕ ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

คณะผูต้รวจราชการกระทรวงคมนาคมได้ตรวจราชการโครงการในพืน้ทีภ่าคกลาง ตามแผนการตรวจราชการกรณปีกติ  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�าแนกเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางบก ด้านการ

บรหิารจดัการงานและบ�ารงุรกัษาทางน�า้  ด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการคมนาคมขนส่งทางอากาศ ด้านโครงสร้างพืน้ฐานและ

ระบบการขนส่งทางราง และด้านอื่น ๆ ในพื้นที่เขตตรวจราชการ เช่น การด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบาย

ของกระทรวงคมนาคม การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านการคมนาคมขนส่งระบบโลจิสติกส์และสนับสนุนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และรองรับการพัฒนา 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ การอ�านวยความสะดวก ความปลอดภัย และการให้บริการประชาชนในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.๑ เขตตรวจราชการที่ ๒

๒.๑.๑ กำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีดังนี้

๑) ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐบาลได้ก�าหนดแผนการ

เบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ งบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ร้อยละ ๔๑ และ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๖๓ นั้น จากการตรวจ

ราชการ ได้รบัรายงานว่า กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทในพืน้ท่ีมีผลการเบิกจ่าย ณ สิน้ไตรมาสท่ี ๒ สงูกว่าเป้าหมายท่ีรัฐบาล

ก�าหนด และบางหน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายได้สูงมากใกล้เคียงหรือมากกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายของสิ้นไตรมาสท่ี ๓ แล้ว  

ซึง่เป็นผลการเบิกจ่ายทีด่มีาก จงึขอให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทด�าเนนิการเบกิจ่ายให้เป็นไปตามก�าหนดไว้ต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี) และส�านักงานทางหลวง

ชนบทที่ ๒ (สระบุรี) รับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาด�าเนินการต่อไปแล้ว

๒) ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐบาลได้ก�าหนดแผน 

การเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ โดยเน้นในส่วนของงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ร้อยละ ๔๑ และ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ได้ก�าหนด 

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ร้อยละ ๖๓ นั้น ในส่วนของกรมการขนส่งทางบกนั้น ได้รับรายงานว่า

ส�านกังานขนส่งจงัหวัดอ่างทองได้รบังบประมาณรายจ่ายลงทนุเป็นวงเงนิ ๕ แสนบาทเศษ แต่ยงัไม่มกีารเบกิจ่าย จงึขอให้ 

กรมการขนส่งทางบกติดตามเร่งรัดให้ส�านักงานขนส่งจังหวัดอ่างทองเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนของรัฐบาล

ต่อไปด้วย

การตรวจราชการ
ในพื้นที่ภาคกลาง๐๒
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กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้มีการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้สามารถ 

ก่อหน้ีผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามแผนท่ีก�าหนด โดยหากด�าเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน กรมการขนส่ง 

ทางบกจะเชิญผู้รับจ้างเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบและร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน เพื่อให้สามารถก่อสร้าง

และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒.๑.๒ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบกำรขนส่งทำงบก มีดังนี้

๑. การพัฒนาโครงข่ายทางหลวง มีดังนี้

๑) จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่าบริเวณทางแยกจุดเชื่อมต่อระหว่างทางหลวงหมายเลข ๓๒  

กับทางหลวงหมายเลข ๑ ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างเขตจังหวัดชัยนาทกับจังหวัดนครสวรรค์ หรือท่ีประชาชนในพื้นท่ีเรียกว่า 

สามแยกหลวงพ่อโอ เป็นบริเวณที่มีปริมาณการจราจรสูงมากโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ประชาชนต้อง

ใช้เป็นเส้นทางสายหลักในการเดินทางข้ึนสู่ภาคเหนือ ท�าให้บริเวณแยกดังกล่าว มีปัญหาการจราจรสะสมต่อเนื่องยาวหลาย

กิโลเมตรในช่วงเทศกาล และในช่วงเวลาปกตินอกช่วงเทศกาล บริเวณแยกดังกล่าวได้มีปัญหาอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  

โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน ปัญหาบริเวณทางแยกดังกล่าวท�าให้มีข้อเสนอจากกลุ่มจังหวัดต้องการให้มีการแก้ไขปัญหา 

ในบรเิวณดงักล่าว โดยเสนอให้ก่อสร้างทางแยกต่างระดบับรเิวณสามแยกหลวงพ่อโอ เพือ่ป้องกนัและลดปัญหาอบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้ 

โดยจากการลงพื้นที่พบว่า บริเวณเส้นทางดังกล่าวมีลักษณะเป็นทางโค้งก่อนถึงทางแยก ท�าให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลง

อีกด้วย จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณารับข้อเสนอตามความต้องการของกลุ่มจังหวัดพิจารณาความส�าคัญของโครงการ 

ดังกล่าวและจัดสรรงบประมาณเพ่ือด�าเนินการศึกษาออกแบบทางแยกต่างระดับสะพานและท่ออุโมงค์บริเวณสามแยก

หลวงพ่อโอ และพิจารณาล�าดับความส�าคัญของโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณไปด�าเนินการก่อสร้างเพื่อให้เกิดความ

สะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า จะพิจารณาส�ารวจและออกแบบร่วมกับการศึกษาออกแบบรายละเอียดทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมือง สายบางปะอิน - นครสวรรค์ หากศึกษาแล้วเสร็จก็จะเร่งรัดด�าเนินการเสนอของบประมาณ เพื่อด�าเนินการ 

ก่อสร้างต่อไป

๒) ขอให้ส�านักงานทางหลวงที่ ๑๑ ร่วมกับแขวงทางหลวงในพื้นที่ส�ารวจเส้นทางและสภาพความ 

เสยีหายของทางหลวงหมายเลข ๑ ในช่วงจากจังหวดัชยันาทถงึจงัหวดัลพบรุ ีและจดัท�ารายละเอยีดเสนอต่อกรมทางหลวง 

ในส่วนกลาง เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณไปบูรณะและพัฒนาทางหลวงหมายเลข ๑ อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้เกิด

ความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า อยูร่ะหว่างด�าเนนิการส�ารวจและออกแบบ เพือ่จดัท�าแผนงานในการเสนอขอรบัการจดัสรร

งบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๑ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณจะเร่งรัดด�าเนินการบูรณะปรับปรุงทางหลวงให้แล้วเสร็จต่อไป
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๓) ทางหลวงหมายเลข ๓๖๖ (ทางเลี่ยงเมืองลพบุรี) อยู่ในพื้นที่ของแขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ มีลักษณะ

เป็นทางหลวงขนาด ๒ ช่องจราจร มีปริมาณการจราจรประมาณ ๑๓,๐๐๐ คันต่อวัน จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่า 

เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางที่มีความส�าคัญเน่ืองจากมีประชาชนใช้ในการเดินทางเป็นจ�านวนมาก โดยกรมทางหลวงได้รับ 

การจดัสรรงบประมาณจากงบกลุม่จงัหวดัเพือ่ด�าเนนิการสร้างขยายทางหลวงสายนีเ้ป็น ๔ ช่องจราจร ระหว่าง กม.ที ่๐+๐๐๐ 

ถงึ ๔+๕๐๐ แล้ว คงเหลอืช่วงทียั่งเป็น ๒ ช่องจราจร ระหว่าง กม.ที ่๔+๕๐๐ ถงึ ๑๙+๓๐๐ จงึขอให้แขวงทางหลวงลพบรุทีี ่๑  

พิจารณาเสนอแผนการพัฒนาทางหลวงสายนี้ให้แก่กรมทางหลวงในส่วนกลาง เพื่อพิจารณาล�าดับความส�าคัญของ

โครงการและพจิารณาจดัสรรงบประมาณไปด�าเนนิการก่อสร้างขยายทางหลวงสายนีใ้ห้เป็น ๔ ช่องจราจร ตลอดสายทาง 

เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนต่อไป 

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้บรรจไุว้ในแผนพฒันาทางหลวง ระยะ ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ แล้ว โดยจะพจิารณา

ความเหมาะสมจัดล�าดับความส�าคัญของโครงการร่วมกับโครงการอื่น ๆ ในการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป

๔) ด้วยบริเวณสี่แยกม่วงค่อม จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒๑ กับทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ในพื้นที ่

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๒ เป็นเส้นทางส�าคัญในการเดินทางของประชาชน โดยเป็นเส้นทางเดินทางขึ้นสู่พื้นที่ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือด้านอ�าเภอด่านขุนทด จากการรายงานทราบว่าบริเวณดังกล่าวจะมีปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในช่วงเทศกาล และมปัีญหาอบุตัเิหตเุกดิขึน้บ่อยครัง้ โดยในช่วงเทศกาล กรมทางหลวง จะใช้การเปิด - ปิดทางแยก และบรหิาร

จัดการจราจรเพื่อลดจุดตัดในบริเวณดังกล่าว ซึ่งแขวงทางหลวงลพบุรีท่ี ๒ เสนอว่า หากสามารถก่อสร้างสะพานข้ามแยก 

โดยเลือกก่อสร้างในทิศทางด้านใดด้านหนึ่ง (ข้ามทางหลวงหมายเลข ๒๑ หรือข้ามทางหลวงหมายเลข ๒๐๕) ก็จะสามารถ

คลีค่ลายปัญหาการจราจรและลดปัญหาอบุติัเหตุทีเ่กดิขึน้ได้ จงึขอให้กรมทางหลวงพจิารณาความส�าคญัของปัญหาในบรเิวณ

ดังกล่าว และพิจารณาจัดสรรงบประมาณไปด�าเนินการส�ารวจและออกแบบสะพานข้ามทางแยกในบริเวณดังกล่าว  

ก่อนพิจารณาจัดสรรงบประมาณไปด�าเนินการก่อสร้างตามความเหมาะสมในอนาคตต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า จะขอรบัไว้พจิารณาเพือ่บรรจไุว้ในแผนพฒันาทางหลวง ระยะ ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

เพื่อจัดล�าดับความส�าคัญของโครงการร่วมกับโครงการอื่น ๆ ในการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป

๕) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๒๘ แยกสายเอเชีย - บ้านหม่ี เป็นเส้นทางท่ีมีลักษณะเป็น ๒ ช่องจราจร  

จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่า เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางท่ีมีความส�าคัญในด้านการขนส่งสินค้า โดยรถส่วนใหญ ่

ที่ใช้เส้นทางสายนี้จะเป็นรถบรรทุกสินค้าจากพื้นที่ภาคตะวันตกเพื่อเดินทางไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หากสามารถขยาย 

ให้เป็น ๔ ช่องจราจรได้ จะช่วยให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนเพิ่มมากขึ้น จึงขอให้ 

กรมทางหลวงพิจารณาความส�าคัญของการขยายทางหลวงหมายเลข ๓๐๒๘ นี้ให้เป็น ๔ ช่องจราจร และจัดสรร 

งบประมาณมาด�าเนินการก่อสร้างตามความเหมาะสมต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า จะขอรบัไว้พจิารณาเพือ่บรรจไุว้ในแผนพฒันาทางหลวง ระยะ ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 

เพื่อจัดล�าดับความส�าคัญของโครงการร่วมกับโครงการอื่น ๆ ในการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป

๒. การอ�านวยความสะดวก ความปลอดภยั และการให้บรกิารประชาชนในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มีดังนี้

๑) ในเรื่องการอ�านวยความสะดวก ความปลอดภัย และการให้บริการประชาชนในเทศกาลสงกรานต์  

พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทจัดก�าลังเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การเดินทางและปริมาณ

การจราจรอย่างต่อเนื่องและร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีต�ารวจเพื่อบริหารจัดการเส้นทางจราจรให้มีความสะดวกและเหมาะสม 

รวมถงึมคีวามพร้อมในการให้ความช่วยเหลอืหรอืคลีค่ลายสถานการณ์ในกรณทีีเ่กดิอบุตัเิหต ุตลอดจนจดัพืน้ทีบ่รกิารประชาชน 

จุดพักรถต่าง ๆ ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะในช่วงการเดินทางขากลับ ซึ่งจะมีความเหนื่อยล้า 

ทั้งในส่วนของประชาชนและเจ้าหน้าที่นั้น รวมถึง ขอให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทบริหารจัดการเพื่อให ้

เจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิารได้ผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัพกัผ่อนให้เพยีงพอ เพือ่ทีจ่ะสามารถให้บรกิารประชาชนได้อย่างเตม็ทีด้่วย
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กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมากรมทางหลวงชนบท ได้ด�าเนินการตามข้อสังเกต

และข้อเสนอแนะแล้วพร้อมทั้งได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี) และส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ 

(สระบุรี) รับทราบข้อเสนอแนะไว้พิจารณาด�าเนินการต่อไปแล้ว

๒) ในเรื่องการอ�านวยความสะดวก ความปลอดภัย และการให้บริการประชาชนในเทศกาลสงกรานต์  

พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอให้กรมการขนส่งทางบก และบริษัท ขนส่ง จ�ากัด เข้มงวดกวดขันในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

โดยเฉพาะกับรถโดยสารสาธารณะ เช่น การจ�ากัดความเร็ว ปริมาณแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถต้องเป็นศูนย์ ผู้ขับขี่ 

ต้องได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ รถโดยสารต้องมีสภาพความพร้อมท่ีสมบูรณ์ ผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกท่ีนั่งตลอด 

การเดินทาง นอกจากนั้น ขอให้กรมการขนส่งทางบกร่วมมือกับต�ารวจและทหารในการบังคับใช้กฎหมายด้านการขนส่ง

ในการก�ากับ ควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ของประชาชนให้ถูกต้องเหมาะสม เช่น การตรวจสอบไม่ให้ขับขี่ยานพาหนะ 

ขณะเมาสุรา เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุตามนโยบายของรัฐบาลด้วย 

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า กองตรวจการขนส่งทางบกและส�านักงานขนส่งจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๒  

ได้มีการก�าชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่ออ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนในการเดินทางอย่างเต็มที่  

รวมทั้งให้บริการประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น การจัดหารถเสริมให้เพียงพอต่อการเดินทาง การให้ค�าแนะน�า

แก่ผู้โดยสารบนรถโดยสารในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัย การจัดกิจกรรมตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัย การตั้งจุดอ�านวย

ความสะดวกเพื่อให้บริการประชาชนในการเดินทาง และการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ  

ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถต่าง ๆ เป็นต้น ในส่วนการเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกับ 

รถโดยสารสาธารณะน้ัน เจ้าหน้าที่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายและด�าเนินการต่าง ๆ ตามมาตรการท่ีก�าหนดอย่างเป็นระบบ  

ผ่านการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันการกระท�าผิดกฎหมาย โดยบูรณาการร่วมกับต�ารวจ ทหาร 

และบริษัท ขนส่ง จ�ากัด ในพื้นที่ เช่น การตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ การตรวจจับความเร็ว 

บนถนนสายหลัก/สายรอง การตรวจระยะเวลาการขบัรถ การตรวจสมดุประจ�ารถ การตรวจความพร้อมของร่างกายและจิตใจ 

และการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกาย โดยตามมาตรการดังกล่าว เจ้าหน้าท่ีได้มีการด�าเนินการอย่างเข้มงวดและ 

ต่อเนื่องทุกเทศกาล รวมทั้งในช่วงวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน
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บริษทั ขนส่ง จ�ากดั รายงานว่า ได้ด�าเนินการดังนี้

๑. การตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด มีการตรวจสภาพความพร้อม 

ของรถโดยสารและพนกังานขบัรถทกุเทีย่ววิง่ มกีารตรวจอปุกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภยัทางกายภาพ มกีารเพิม่มาตรการ

ความปลอดภัยในรถโดยสารด้วยการติดตั้งเข็มขัดนิรภัย และก�าชับให้พนักงานขับรถและผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัย 

ตลอดการเดินทาง รวมทั้งจัดให้มีสมุดประจ�ารถบันทึกประวัติผู้ประจ�ารถ บันทึกการตรวจสอบความพร้อมของรถและผู้ขับรถ  

และรายงานการขนส่ง รายงานอุบัติเหตุจากการขนส่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ก�าหนด 

๒. การตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติด บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ท�าการสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขบัรถ  

โดยใช้เครือ่งวดัปรมิาณแอลกอฮอล์ กรณตีรวจพบมปีรมิาณแอลกอฮอล์จะให้พนกังานหยดุปฏบิตัหิน้าทีท่นัที

๓) การอ�านวยความสะดวก ความปลอดภัย และการให้บริการประชาชนในเทศกาลสงกรานต์  

พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้น ได้รับรายงานว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เส้นทางรถไฟซึ่งผ่านพื้นที่

จังหวัดลพบุรีจะมีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มข้ึนในช่วงดังกล่าวมากกว่า ๑,๐๐๐ คนต่อวัน ซึ่งมีท้ังผู้โดยสารท่ีเดินทางจากลพบุรี 

เป็นสถานีต้นทาง/ปลายทาง และเดนิทางผ่านสถานลีพบรุ ีจงึขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยประสานกบัต�ารวจรถไฟในการ

ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้โดยสารรถไฟอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทาง และประสานกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่เพือ่จดัก�าลงัเจ้าหน้าทีม่าดแูลความปลอดภยัในบรเิวณจดุตดัทางรถไฟในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

รวมไปถึงอ�านวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ด้วย

การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานว่า ได้ด�าเนินการตามแผนหลักของกระทรวงคมนาคม และไม่มีอุบัติเหตุเกี่ยวกับ

การโดยสารแต่อย่างใด โดยก�าหนดแผนการอ�านวยความสะดวก ความปลอดภยัรองรบัการเดนิทางของประชาชนในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. ผู้โดยสารสามารถเดินทางกับขบวนรถประจ�า ๒๔๔ ขบวน สามารถรองรับได้ ๙๖,๐๐๐ คน/วัน

๒. เพิม่ปรมิาณการรองรบัของขบวนรถประจ�าโดยเฉพาะขบวนรถด่วน เรว็ โดยพ่วงเพิม่รถโดยสารเฉลีย่ ๑ - ๒ ตู/้ขบวน  

สามารถรองรับผู้โดยสารได้อีก ๑๐,๐๐๐ คน/วัน



ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม ประจ�ำปีงบประมำณ
 ๒๕๖๐

๓๑

๓. เปิดเดินขบวนรถพิเศษเพิ่มในเส้นทางสายเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ อีก ๒๔ ขบวน สามารถรองรับผู้โดยสาร 

ได้ขบวนละ ๒,๐๐๐ คน

๔. ประสานกับกองบังคับการต�ารวจรถไฟ จัดต�ารวจรถไฟอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน 

ของผู้โดยสารทั้งที่สถานี/ขบวนรถ 

๕. ประสานกับองค์การบริหารส่วนต�าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดอาสาสมัคร

ร่วมเฝ้าระวังบริเวณทางตัดผ่านถนนเสมอระดับทางรถไฟของสถานีในเขตจังหวัดลพบุรี โดยเฉพาะทางผ่านที่มีจ�านวน 

ยานพาหนะวิ่งผ่านเป็นจ�านวนมาก

๓. โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉ และ ค ผังเมืองรวม 

เมืองชัยนาท มีดังนี้

ตามที่ กรมทางหลวงชนบทอยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง

ถนนสาย ฉ และ ค ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เป็นถนน 

ขนาด ๔ ช่องจราจร ระยะทาง ๓.๕๖๔ กิโลเมตร โดยในโครงการนี้จะมีการ

ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�า้เจ้าพระยา จ�านวน ๑ แห่ง อยูใ่นพืน้ทีต่วัเมอืงชยันาท 

จากการตรวจติดตามได้รับรายงานว่า ปัจจุบันโครงการมีความก้าวหน้า 

ในการด�าเนินการก่อสร้างประมาณร้อยละ ๖๐.๑๖๓ จากแผนการก่อสร้าง

ร้อยละ ๘๕.๐๗๑ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๒๔.๙๐๘ ซึ่งเกิดจากปัญหาเรื่อง 

การรื้อย้ายสาธารณูปโภค มีผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณส�าหรับโครงการนี้

มีความล่าช้าตามไปด้วย อย่างไรก็ดี ปัจจุบันโครงการได้ด�าเนินการเรื่อง 

การร้ือย้ายสาธารณปูโภคทีต่ดิขดัการก่อสร้างทัง้หมดเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว และ

สามารถจะเข้าพืน้ทีด่�าเนนิการก่อสร้างได้ทัง้หมด จงึขอให้กรมทางหลวงชนบท 

ด�าเนินการเร่ืองการปรับแผนการก่อสร้างให้มีความเหมาะสมและติดตาม

เร่งรัดการด�าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้โครงข่ายถนน

ผังเมืองสายนี้แล้วเสร็จเกิดประโยชน์ต่อการสัญจรของประชาชนตาม

วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ต่อไป  

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักก่อสร้างทาง

รับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไว้พิจารณาด�าเนินการต่อไป และให้

ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) รับทราบด้วยแล้ว
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๔. การจัดหาเครื่องจักรทดแทนเครื่องจักรเก่าที่ช�ารุดทรุดโทรม มีดังนี้

แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๒ ได้รายงานว่า เครื่องจักรกลต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ

ของกรมทางหลวงชนบท ซึง่ใช้งานอยูใ่นปัจจบุนันัน้ อยูใ่นสภาพช�ารดุทรดุโทรม เนือ่งจากเป็นเครือ่งจกัรทีก่รมทางหลวงชนบท

จัดซื้อเป็นของกรมทางหลวงชนบท จึงต้องด�าเนินการเรื่องการบ�ารุงรักษาเอง เม่ือมีการน�าไปใช้งานจึงต้องท�าการซ่อมแซม 

อยู่เสมอและไม่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเรื่องนี้เห็นว่าแขวงทางหลวงชนบทต่าง ๆ ควรจัดท�า

รายงานสภาพปัญหาเครื่องจักรในความรับผิดชอบเสนอกรมทางหลวงชนบทในส่วนกลาง และกรมทางหลวงชนบท 

ควรพิจารณาให้การสนับสนุนจัดหาเครื่องจักรที่มีความจ�าเป็นเพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่าที่ช�ารุดทรุดโทรม ท้ังนี้ อาจม ี

วธิกีารจดัหาเครือ่งจกัรด้วยวธิอีืน่นอกเหนอืจากการจดัซือ้กไ็ด้ ซึง่กข็อให้กรมทางหลวงชนบทพจิารณาศึกษารปูแบบการด�าเนนิการ 

จัดหาเครื่องจักรที่มีความเหมาะสมและน�ามาใช้ในอนาคตต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักเครื่องกลและสื่อสารรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาด�าเนินการ 

โดยประสานงานกับแขวงทางหลวงชนบทต่าง ๆ ต่อไป

๕. การจัดหาสถานที่ก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอ่างทอง มีดังนี้

จากการตรวจราชการได้ทราบว่า พื้นท่ีจังหวัดอ่างทองยังไม่มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยในปัจจุบันจังหวัด

อ่างทองได้ก�าหนดจุดจอดให้รถโดยสารประจ�าทางซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถตู้และรถโดยสารผ่านจังหวัดอ่างทอง อย่างไรก็ดี  

ลักษณะดังกล่าวท�าให้จังหวัดอ่างทอง ไม่สามารถก�ากับดูแลและบริหารจัดการรถโดยสารสาธารณะได้อย่างเป็นระบบและ 

มีความเหมาะสมได้ จึงขอให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาจัดหาสถานที่ที่มีความเหมาะสม โดยอยู่ในเส้นทางสายหลัก  

ซึ่งประชาชนสามารถเดินทางมาใช้บริการได้อย่างสะดวก เพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอ่างทอง และ 

ใช้ประโยชน์ในเรื่องการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป 

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้มีหนังสือแจ้งส�านักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง ให้ทบทวนพื้นที่ที่มีความเหมาะสม 

(Zoning) และจัดหาที่ดินเพื่อจัดให้มี/จัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอ่างทองแล้ว ทั้งนี้ การด�าเนินการจัดให้มี/จัดตั้งสถานี

ขนส่งผู ้โดยสารจังหวัดอ่างทองนั้น กรมการขนส่งทางบกได้ก�าหนดพื้นที่ที่เหมาะสมไว้แล้ว ณ บริเวณถนนเลี่ยงเมือง 

ตั้งแต่สามแยกบ้านอิฐจนถึงสี่แยกเรือนจ�า และบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๖๔ ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนสตรีอ่างทอง 

ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถจัดหาที่ดินได้

๖. การจัดตั้งศูนย์ควบคุมรถโดยสารสาธารณะด้วยระบบ GPS มีดังนี้

เรื่องการจัดตั้งศูนย์ควบคุมรถโดยสารสาธารณะด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบกนั้น จากการ 

ตรวจราชการได้รับทราบว่า ได้มีการติดตั้งระบบครบถ้วนทุกส�านักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศแล้ว โดยกรมการขนส่งทางบก

ได้จดัให้มเีจ้าหน้าท่ีปฏบิติังานประจ�าอยู่ในศูนย์ GPS ตลอด ๒๔ ชัว่โมง เพือ่เฝ้าระวงัและตดิตามตรวจสอบการกระท�าความผดิ 

ของรถโดยสารสาธารณะผ่านระบบตลอดเวลา ในเรื่องนี้มีข้อสังเกตว่า การจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอดเวลานั้น อาจท�าให้ 

เจ้าหน้าทีไ่ม่ได้รบัการพกัผ่อนเท่าทีค่วร ซึง่กรมการขนส่งทางบกควรพฒันาระบบการแจ้งเตอืนอตัโนมตัผ่ิานระบบตดิตามของ 

GPS และพัฒนาให้มีระบบการแจ้งเตือนแก่เจ้าหน้าท่ี เพื่อเข้าระบบส�าหรับการตรวจสอบเม่ือมีการแจ้งเตือนการกระท�า 

ความผิด ก็จะสามารถท�าให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงขอให้กรมการขนส่ง

ทางบก พฒันาระบบศนูย์ GPS ให้มคีวามสมบรูณ์ เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืในการก�ากบัดแูลให้เกดิความปลอดภยัในการขนส่ง

สาธารณะตามเป้าหมายของรัฐบาลต่อไป
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กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า การจัดเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติงานประจ�าศูนย์ GPS ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ขณะนี้ 

กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างด�าเนินโครงการจ้างพัฒนาระบบแจ้งเตือนการกระท�าความผิดแก่ผู้ประกอบการเดินรถ 

แบบอัตโนมัติ โดยได้ว่าจ้าง บริษัท ทรานส์โค้ด จ�ากัด เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันแจ้งเตือนเมื่อพบพฤติกรรมเสี่ยงของพนักงาน 

ขับรถ ระบบจะส่งข้อมูลไปยังตัวเครื่อง GPS โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน ๒๕๖๐  

โดยระบบสามารถแจ้งเตือนไปยังผู้ขับรถ ผู้ประกอบการขนส่ง 

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง ส่งผลให้สามารถยับยั้ง

พฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานขับรถได้ทันทีแบบเรียลไทม์ ท้ังนี้  

ยังเป็นการลดภาระหน้าที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ GPS ที่ต้องเฝ้าระวัง 

และติดตามตรวจสอบการกระท�าความผิดของพนักงานขับรถ

ผ่านระบบ GPS ตลอดเวลา เพื่อให้การปฏิบัติงานในการก�ากับ

ดแูลให้เกดิความปลอดภยัในการขนส่งสาธารณะมปีระสทิธภิาพ

มากยิ่งขึ้น

๒.๑.๓ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรงำนและบ�ำรุงรักษำทำงน�้ำ มีดังนี้

จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่า ศูนย์พัฒนาและบ�ารุงรักษาทางน�้าท่ี ๑ (อยุธยา) ซึ่งดูแลงานขุดลอก 

และการก�าจัดผักตบชวาในพื้นที่นี้ยังมีเครื่องจักรและเครื่องมือที่ส�าคัญ คือ เรือก�าจัดผักตบชวาไม่เพียงพอต่อการด�าเนินงาน 

ในพืน้ทีท่�าให้ไม่สามารถปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมไปถงึได้รบัรายงานว่า ในการเคลือ่นย้ายเครือ่งจกัรระหว่างพืน้ที่

ด�าเนินการแต่ละครั้ง ไม่ได้มีการตั้งงบประมาณไว้ส�าหรับรองรับค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรอย่างเพียงพอ จึงขอให้

กรมเจ้าท่าพิจารณาจัดหาเรือก�าจัดผักตบชวาให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่เพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการด�าเนินงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงในอนาคตควรพิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการเคล่ือนย้ายเครื่องจักร 

ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการท�างานต่อไปด้วย

กรมเจ้าท่า รายงานว่า ได้จัดท�าค�าของบประมาณส�าหรับการต่อสร้างเรือก�าจัดผักตบชวาให้กับหน่วยงานในพื้นที่ 

ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับผักตบชวา โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จะขอต้ังจ�านวน ๒ ชุด ส�าหรับพื้นท่ีทางน�้าอื่น ๆ เช่น  

ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ขยายพันธุ์ของผักตบชวา กรมเจ้าท่าจะได้จัดท�าค�าขอตั้ง 

งบประมาณส�าหรบัต่อสร้างเรอืก�าจดัผกัตบชวาขนาดเลก็และรถขนย้ายเรอืฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ต่อไป ซึง่ในปีงบประมาณ 

๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ กรมเจ้าท่าได้ด�าเนินการก�าจัดผักตบชวาในแม่น�้า คลองสาขาไปแล้ว จ�านวน ๑,๙๒๙,๘๔๘ ตัน  

(ข้อมูลถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐) โดยปัจจุบันมีเรือก�าจัดผักตบชวาประจ�าการ ดังนี้
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ส�านักงานพัฒนาและบ�ารุงรักษาทางน�้าที่ ๑ จ�านวน ๔ ชุด รับผิดชอบพื้นที่ ๑๔ จังหวัด และก�าจัดผักตบชวาในแม่น�้า

สายหลักและคลองสาขาต่าง ๆ ดังนี้

๑. แม่น�้าเจ้าพระยา ตั้งแต่ใต้เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท จนสุดเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ระยะทางประมาณ ๒๐๐ 

กิโลเมตร

๒. แม่น�้าป่าสัก ตั้งแต่ใต้เขื่อนพระรามหก อ�าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนบรรจบกับแม่น�้าเจ้าพระยา 

(บริเวณวัดพนัญเชิงฯ) ระยะทางประมาณ ๕๒ กิโลเมตร

๓. แม่น�้าลพบุรี ต้ังแต่จุดเริ่มต้นแม่น�้าลพบุรี อ�าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จนบรรจบแม่น�้าป่าสัก จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ระยะทางประมาณ ๙๕ กิโลเมตร

๔. แม่น�้าน้อย ตั้งแต่ใต้ประตูระบายน�้าผักไห่ อ�าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนบรรจบกับแม่น�้าเจ้าพระยา 

อ�าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทางประมาณ ๔๓ กิโลเมตร

๕. คลองสาขาต่าง ๆ ที่บรรจบกับแม่น�้าตาม ๑ - ๔

ส�านักงานพัฒนาและบ�ารุงรักษาทางน�้าที่ ๒ จ�านวน ๑ ชุด รับผิดชอบพื้นที่ ๑๐ จังหวัด และก�าจัดผักตบชวาในแม่น�้า

สายหลักและคลองสาขาต่าง ๆ ดังนี้

๑. แม่น�้าเจ้าพระยา ตั้งแต่ปากน�้าโพ จังหวัดนครสวรรค์ ถึงเหนือเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท

๒. แม่น�้าสะแกกรัง ตั้งแต่อ�าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ไปบรรจบกับแม่น�้าเจ้าพระยา

๓. แม่น�้าท่าจีน ตั้งแต่ใต้ประตูระบายน�้าพลเทพ จังหวัดชัยนาท ไปบรรจบกับแม่น�้าเจ้าพระยา

๔. คลองสาขาต่าง ๆ ที่บรรจบกับแม่น�้าตาม ๑ – ๓

๒.๒ เขตตรวจราชการที่ ๓
๒.๒.๑ กำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีดังนี้

จากการตรวจราชการ ได้รับรายงานว่ากรมทางหลวงชนบทในพื้นท่ีเขตตรวจราชการท่ี ๓ ได้มีการลงนาม 

ในสัญญาแล้ว ๑๘๐ โครงการ และอยู่ระหว่างรอลงนามอีก ๒๙ โครงการ คงเหลือเพียง ๖ โครงการ ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการ 

จัดซื้อจัดจ้าง จากโครงการทั้งหมดจ�านวน ๒๑๕ โครงการ อย่างไรก็ดี เม่ือพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๐  

ของกรมทางหลวงชนบทในพื้นที่พบว่า มีผลการเบิกจ่ายถึงปัจจุบันในช่วงปลายไตรมาสที่ ๑ โดยภาพรวมต�่ากว่าร้อยละ ๑๐ 

เน่ืองจากโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดเล็กมีระยะเวลาด�าเนินการค่อนข้างสั้น ท�าให้ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ที่ก�าหนดให้ต้องเบิกจ่ายงบประมาณล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ และรอเบิกงบประมาณเพียงครั้งเดียวภายหลังด�าเนินงานแล้วเสร็จ 

ในเรือ่งนีก้รมทางหลวงชนบทควรพจิารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา และขอความร่วมมอืให้ผูร้บัจ้างเบกิจ่ายงบประมาณ

ให้เร็วที่สุดตามเป้าหมายการเบิกจ่ายที่รัฐบาลก�าหนดด้วย

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี) และส�านักงานทางหลวง

ชนบทที่ ๑๓ (ฉะเชิงเทรา) รับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาด�าเนินการต่อไปแล้ว

๒.๒.๒ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบกำรขนส่งทำงบก มีดังนี้

๑) การแก้ไขปัญหารถบรรทุกน�้าหนักเกิน มีดังนี้

๑.๑) ตามกฎหมายก�าหนดว่า การตรวจจับรถบรรทุกน�้าหนักเกินจะสามารถจับกุมผู้กระท�าความผิดได ้

ต้องมีการชั่งน�้าหนักรถโดยเครื่องมือที่ก�าหนดตามมาตรฐานเท่านั้น แต่ในปัจจุบันด่านชั่งน�้าหนักถาวรยังมีไม่เพียงพอ 

ส่วนใหญ่อยูใ่นทางหลวงสายส�าคญัหลกั นอกจากนัน้ อปุกรณ์ชัง่น�า้หนกัชนดิเคลือ่นทีไ่ด้ยงัมอียูจ่�านวนจ�ากดัในหลายพืน้ที ่โดย

เป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่ประจ�าในระดับส�านักงานทางหลวงเท่าน้ัน จึงไม่สามารถด�าเนินการตรวจจับได้อย่างสม�่าเสมอ ดังนั้น  

กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทในส่วนกลางควรพิจารณาจัดหาอุปกรณ์การชั่งน�้าหนักรถบรรทุก เพื่อส่งไปประจ�าไว้ 
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ณ แขวงทางหลวง และแขวงทางหลวงชนบทต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้มีจ�านวนเพียงพอ รวมไปถึงซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์ที่มี 

ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมท้ังควรมีการสร้างด่านชั่งน�้าหนักถาวรให้ครอบคลุมทางหลวงสายส�าคัญ 

ทกุเส้นทางทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ กจ็ะเป็นการสนบัสนนุให้เกดิศกัยภาพในการตดิตาม ตรวจจบั และป้องปรามการกระท�า 

ความผิดได้ตามนโยบายของรัฐบาลได้

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้มแีผนงานในการจดัสร้างด่านชัง่น�า้หนกัถาวร ครอบคลมุทัว่ทางหลวงสายหลกัทัง้ประเทศ 

และได้เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อด�าเนินการให้ครอบคลุม รวมทั้งมีการซ่อมบ�ารุงเครื่องชั่งน�้าหนักในความรับผิดชอบ

ของกรมทางหลวง อย่างสม�่าเสมอในทุก ๆ ปี

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักบ�ารุงทางรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาด�าเนินการต่อไปแล้ว

๑.๒) ได้รับรายงานว่า หน่วยงานในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๓ ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท 

และกรมการขนส่งทางบก ได้มีการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีต�ารวจและทหาร ในการจัดตั้งด่านชั่งน�้าหนักเคลื่อนที่

อย่างต่อเน่ืองในหลายพื้นที่ โดยด�าเนินการในทางลับ ไม่มีการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าบางพื้นที่จังหวัด เช่น จังหวัด

ฉะเชงิเทราได้มกีารสร้างระบบการแจ้งข้อมลูข่าวสาร ให้ประชาชนผูพ้บเหน็สามารถแจ้งข้อมลูให้แก่กรมทางหลวง หากพบเหน็

รถบรรทุกที่คาดว่ามีการบรรทุกน�้าหนักเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด เพื่อส่งเจ้าหน้าท่ีออกตรวจจับทันทีท่ีได้รับแจ้ง ซึ่งในช่วง

เดือนที่ผ่านมาสามารถตรวจจับรถบรรทุกเหล็กที่บรรทุกน�้าหนักเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนดมากกว่า ๔๐ ตัน และด�าเนินการ 

ส่งฟ้องศาลตามขัน้ตอนของกฎหมายแล้ว โดยในการตรวจจบัรถบรรทกุน�้าหนกัเกนิซึง่เป็นอ�านาจตามพระราชบญัญตัทิางหลวงนัน้  

กรมการขนส่งทางบกได้ใช้มาตรการตรวจสอบเรื่องการดัดแปลงสภาพรถ ซึ่งเป็นอ�านาจตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และ 

พระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก เพือ่ตรวจสอบการดดัแปลงสภาพกระบะบรรทกุ ซึง่เป็นการแสดงเจตนาการกระท�าความผดิ

หลายตัวบทกฎหมาย ในเรื่องนี้ ขอให้หน่วยงานในสังกัดที่เก่ียวข้องได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และ 

กรมการขนส่งทางบก ติดตามให้มกีารด�าเนนิการเรือ่งการตรวจจบัรถบรรทกุน�า้หนกัเกนิให้มคีวามต่อเนือ่งเป็นประจ�าต่อไป  

โดยเคร่งครัดในการตรวจจับผู้กระท�าความผิด ก�าหนดแนวทางและมาตรการในการออกตรวจจับที่หลากหลาย เช่น  

การออกตรวจจบัในช่วงเวลาทีแ่ตกต่างกนั การก�าหนดพ้ืนทีต่ัง้ด่านพร้อมกันหลายจุด เพ่ือป้องกันการหลบเล่ียงด่านชัง่น�า้หนกั  

โดยขอให้มีการก�าหนดตัวชี้วัดในการออกตรวจจับเพื่อให้การด�าเนินการตรวจจับมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีการตรวจจับ

ผูก้ระท�าความผดิได้ ขอให้มกีารด�าเนนิการลงโทษตามอตัราโทษสงูสดุและในส่วนของความผดิเกีย่วกบัการดดัแปลงสภาพ

รถนั้น ขอให้กรมการขนส่งทางบกมีการติดตามตรวจสอบให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องทุกคันต่อไปด้วย

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี)  และส�านักงานทางหลวง

ชนบทที่ ๑๓ (ฉะเชิงเทรา) รับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาด�าเนินการต่อไปแล้ว

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน�้าหนักเกิน ดังต่อไปนี้ 

ส�านักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ จัดท�าแผนตรวจบังคับใช้กฎหมายแก่รถท่ีฝ่าฝืนในทุกข้อหา ท้ังอุปกรณ ์

ส่วนควบของรถ และความพร้อมของพนักงานขับรถ โดยออกปฏิบัติงานร่วมกับทางหลวงชนบทสมุทรปราการท่ีน�าเคร่ือง 

ชัง่น�า้หนกัรถเคลือ่นทีอ่อกด�าเนินการในเขตจงัหวัด โดยปฏบิตังิานร่วมกนัเดอืนละ ๑ ครัง้ ปรากฏว่าไม่พบรถบรรทกุน�า้หนกัเกนิ  

แต่พบรถที่มีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ กรณีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้อง เช่น ใช้รถโดย 

ไม่จดทะเบียนช�าระภาษี อุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้อง (กระจกแตก ติดแตรลม) 

ส�านกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชงิเทรา ร่วมกบัส�านกังานทางหลวงชนบทที ่๑๓ ตรวจจบับงัคบัใช้กฎหมายแก่รถบรรทุก

น�้าหนักเกิน ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จ�านวน ๒ แห่ง ดังนี้

แห่งที่ ๑ ทางหลวงชนบท ฉช ๒๐๐๔ อ�าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

แห่งที่ ๒ ทางหลวงชนบท ฉช ๓๐๐๕ อ�าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

ผลการด�าเนินการ พบการกระท�าความผิดในฐานต่อเติมตัวถังรถ ส่งผลให้มีลักษณะบรรทุกน�้าหนักเกิน จ�านวน 

๗ คัน (ใช้ทะเบียนต่างส�านักงาน)
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ส�านักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุร ี ได้ใช้มาตรการเรื่องการดัดแปลงเกี่ยวกับตัวรถ เพื่อตรวจจับรถดัดแปลงสภาพ

ซึง่เป็นสาเหตหุนึง่ในการบรรทกุเกนิกว่าอตัราทีก่�าหนด โดยส�านกังานขนส่งจงัหวดัปราจนีบรุ ีได้ด�าเนนิการตรวจจบัรถทีด่ดัแปลง

สภาพและเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุดและได้แจ้งให้ผู้ประกอบการด�าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

ส�านักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว ได้มีการบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าท่ีทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่

ต�ารวจจากต�ารวจภูธรจังหวัดสระแก้ว และเจ้าหน้าท่ีทหารจากมณฑลทหารบกท่ี ๑๙ โดยการต้ังจุดตรวจสอบรถบรรทุก 

น�้าหนักเกินในหลายเส้นทางอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�า

๒) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว มีดังนี้

๑) ส�าหรบัด่านศลุกากรบ้านหนองเอีย่น กรมทางหลวงควรเร่งรดัด�าเนนิการเกีย่วกบัโครงการทางหลวง

สายอรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กมัพชูา (บ้านหนองเอีย่น - สตงึบท) โดยจากการตรวจราชการทราบว่ากรมศลิปากรส�ารวจ

พบโบราณสถานในแนวเส้นทางที่ก�าหนด ซึ่งขณะน้ี กรมทางหลวงได้ปรับแก้แนวเส้นทางแล้วและอยู่ระหว่างจัดท�า EIA  

ระยะทางประมาณ ๓๐ กิโลเมตร ประมาณการค่าก่อสร้าง ๓,๑๕๐ ล้านบาท และค่าจัดกรรมสิทธิ์ประมาณ ๕๔๐ ล้านบาท 

ในเร่ืองน้ีจึงขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดติดตามเรื่องการพิจารณารายงาน EIA ตามแนวเส้นทางใหม่ และเร่งรัดการ 

ด�าเนินการเร่ืองการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนและการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เนื่องจากเส้นทางสายนี้เป็นเส้นทางท่ีมีการ 

จดัท�าข้อตกลงระหว่างประเทศแล้วและการพฒันาในพืน้ทีฝ่ั่งกมัพชูาได้ด�าเนนิการเพือ่รองรบัเส้นทางนีแ้ล้วเช่นกนั รวมทัง้เร่ือง

การก่อสร้างด่านศลุกากรนัน้ฝ่ายไทยและฝ่ายกมัพชูาได้ก�าหนดท่ีจะมีการวางศิลาฤกษ์เพือ่ก่อสร้างด่านศุลกากรในพืน้ท่ีดงักล่าวแล้ว

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ด�าเนินการศึกษา EIA เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ศึกษาเพิ่มเติมในช่วงที่พบโบราณสถาน 

และได้จัดท�ารายงานการศึกษา EIA ส่งให้ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) อยู่ระหว่าง 

การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ช�านาญการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (คชก.)

๒) ควรเร่งรัดการพัฒนาเส้นทางเพื่อรองรับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรและด่านศุลกากรบ้านป่าไร่  

ซึ่งขณะนี้กรมศุลกากรได้รับงบประมาณมาด�าเนินการก่อสร้างแล้ว โดยมีโครงการท่ีส�าคัญเพื่อรองรับด่านดังกล่าวทั้งของ 

กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างของกรมทางหลวง ๓ โครงการ คอื โครงการก่อสร้าง

ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ อรญัประเทศ - แก้วเพชรพลอย ระยะทาง ๖.๒๑๐ กโิลเมตร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 

๓๗๒ ทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ ระยะทาง ๕.๓๗๑ กิโลเมตร และโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๔๔๖  

ตลาดโรงเกลือ - ป่าไร่ ระยะทาง ๒.๓๗๕ กิโลเมตร และโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท คือ โครงการก่อสร้าง

ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ - บ้านป่าไร่ ระยะทาง ๑๒.๐๗๑ กิโลเมตร รวมถึงเร่งรัดการด�าเนินงานโครงการ

ก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบทที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ ๓ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองอรัญฯ ด้านใต้  

แยกทางหลวงหมายเลข ๓๓ - ด่านผ่านแดนบ้านคลองลกึ โครงการก่อสร้างทางต่างระดบับนถนน สายแยกทางหลวงหมายเลข 

๓๓ - ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก และโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แยกทางหลวงหมายเลข ๓๓ - บ้านภูน�้าเกลี้ยง  

ต�าบลป่าไร่ ดงันัน้จึงขอให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทจดัล�าดบัความส�าคญัของโครงการและจดัสรรงบประมาณ 

มาด�าเนินการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงดังกล่าวข้างต้น รวมถึงเร่งรัดการด�าเนินการโครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง  

เพื่อให้สามารถเป็นโครงข่ายที่มีศักยภาพรองรับการเติบโตของเขตเศรษฐกิจพิเศษตามเป้าหมายได้ต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ขอรับไว้พิจารณาตามความเหมาะสม และจัดล�าดับความส�าคัญร่วมกับโครงการอื่น ๆ  

ทั่วประเทศ หากมีล�าดับความส�าคัญสูงก็จะจัดเข้าแผนงานส�าหรับของบประมาณต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักก่อสร้างทางและกองแผนงานขอรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา

ด�าเนินการต่อไปแล้ว



ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม ประจ�ำปีงบประมำณ
 ๒๕๖๐

๓๗

๓) เรื่องการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกนั้น กรมการขนส่งทางบกได้ว่าจ้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นท่ีปรึกษาด�าเนินการศึกษาเพื่อก�าหนดสถานท่ี วางผังและ

ออกแบบสถานีขนส่งสินค้าชายแดนภาคตะวันออกโดยผลการศึกษาได้ข้อสรุปว่า ควรก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าบริเวณ 

บ้านหนองเอี่ยน ต�าบลท่าข้าม อ�าเภออรัญประเทศ มีขนาดพื้นที่ประมาณ ๑๐๐ ไร่ เป็นที่ดินเอกชนใกล้ด่านศุลกากรแห่งใหม่

ทีก่�าลงัจะเกดิขึน้ในอนาคต เป็นสถานขีนส่งสนิค้าขนาดกลาง พร้อมพืน้ทีเ่ขตปลอดอากร (Free Zone) ให้กบักรมศลุกากรโดย

จะต้องจัดซื้อที่ดินและด�าเนินการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเรื่องนี้ ขอให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณา

จัดสรรงบประมาณและเร่งรัดด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าที่จะเติบโตขึ้นจากการพัฒนา 

เขตเศรษฐกิจพิเศษต่อไป

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดังต่อไปนี้

การพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดชายแดนภาคตะวันออก

ส�านักงบประมาณ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เบ้ืองต้น (Pre-ceiling) 

 ให้กรมการขนส่งทางบก ดังนี้

- จ้างส�ารวจอสงัหารมิทรพัย์และจดัการทีด่นิเพือ่ด�าเนนิโครงการสถานขีนส่งสนิค้าจงัหวดัชายแดนภาคตะวนัออก  

(สระแก้ว ตราด) จ�านวนเงิน ๑๘.๕๑๖๐ ล้านบาท

- รายการจ้างศึกษาวางผังและออกแบบสถานีขนส่งสินค้าเมืองหลักภาคตะวันออกและภาคใต้ (ปราจีนบุรี 

สุราษฎร์ธานี) จ�านวนเงิน ๒๙.๙๗๗๗ ล้านบาท

ผลการด�าเนินการแผนงาน/โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งระบบโลจิสติกส์  

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

๑. โครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดสระแก้ว กรมการขนส่งทางบกได้ด�าเนินการศึกษาวางผังออกแบบ 

สถานีขนส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาและวิเคราะห์โครงการสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค ตามมาตรา ๒๕  

แห่งพระราชบญัญตักิารให้เอกชนร่วมลงทนุในกจิการของรฐั พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้ขอรบัจดัสรรงบประมาณประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  

เพือ่จ้างส�ารวจอสงัหารมิทรพัย์และจดักรรมสทิธิท์ีด่นิสถานขีนส่งสนิค้าจงัหวดัสระแก้วแล้ว คาดว่าจะเริม่ด�าเนนิการก่อสร้างได้ 

ใน พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. โครงการสถานขีนส่งสนิค้าจงัหวดัปราจนีบรุ ีปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการศกึษาและวเิคราะห์โครงการสถานขีนส่ง

สินค้าภูมิภาค ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้ขอรับจัดสรร

งบประมาณประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อจ้างศึกษาวางผังและออกแบบสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดปราจีนบุรีแล้ว คาดว่าจะเริ่ม

ด�าเนินการก่อสร้างได้ใน พ.ศ. ๒๕๖๓

๓) การพัฒนาโครงข่ายทางหลวง มีดังนี้

๑) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ สายบางปู - อ�าเภอบางปะกง ครอบคลุมพื้นที่ ๒ จังหวัด คือ 

สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา ระยะทางประมาณ ๓๒.๔๗๐ กิโลเมตร ปัจจุบันเส้นทางบางส่วนในพื้นที่ฉะเชิงเทรายังเป็น

ทางหลวงขนาด ๒ ช่องจราจร แต่มปีรมิาณการจราจรค่อนข้างสงูโดยเฉพาะรถบรรทกุขนาดใหญ่ เนือ่งจากบรเิวณดงักล่าวเป็น

พื้นที่อุตสาหกรรมการพัฒนาเส้นทางดังกล่าวจึงมีความส�าคัญเพื่อยกระดับมาตรฐานทางให้มีศักยภาพในการขนส่งและระบบ

โลจิสติกส์ รองรับการขยายตัวของการลงทุนด้านอุตสาหกรรม ดังนั้น กรมทางหลวงควรพิจารณาความส�าคัญของโครงการ

ดังกล่าวและจัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการโดยเร็วต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า อยู่ระหว่างเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๑ เพื่อด�าเนินการก่อสร้างขยาย

เป็น ๔ ช่องจราจรตลอดทั้งเส้นทาง โดยโครงการดังกล่าวอยู่ในแผนพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor, EEC)
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๒) โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข ๓๔ กม.๕๓+๐๐๐ ขาเข้าและออก  

รวม ๒ แห่ง (แยกเข้าพานทอง) เนื่องจากปัจจุบันเส้นทางดังกล่าวอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมมีปัญหาการจราจรแออัดโดยเฉพาะ

ในช่วงเวลาเร่งด่วนและจุดกลับรถที่มีอยู่เดิมอยู่ไกลจากบริเวณท่ีก�าหนด ท�าให้ต้องใช้เวลาในการรอกลับรถค่อนข้างมาก 

รวมถึงก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ประชาชนในพื้นที่และนิคมอุตสาหกรรมจึงมีหนังสือเข้ามาถึงกรมทางหลวง ขอให้พิจารณา

ก่อสร้างสะพานกลับรถในบริเวณดังกล่าว ในการน้ี จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณาความส�าคัญของโครงการและจัดสรร 

งบประมาณมาด�าเนินการก่อสร้างสะพานกลับรถทั้ง ๒ แห่ง เพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้รถ 

ใช้ถนนและการเดนิทางของประชาชนต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า อยูร่ะหว่างเสนอขอรบัจดัสรรงบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๑ เพือ่ด�าเนนิการก่อสร้างสะพานลอย 

กลับรถดังกล่าวแล้ว โดยโครงการดังกล่าวอยู่ในแผนพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

๓) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๑๕ สาย อ�าเภอพนัสนิคม - ฉะเชิงเทรา ระยะทาง ๒๗.๗๔๐ 

กิโลเมตร เนื่องจากปัจจุบันถนนสายน้ีเป็นทางหลวงขนาด ๒ ช่องจราจร และมีคันทางต�่าท�าให้เกิดปัญหาน�้าท่วมขังในช่วง 

ฤดูฝน โดยเส้นทางสายนี้เป็นทางเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราไปสู่จังหวัดชลบุรี มีปริมาณรถบรรทุก 

ใช้เส้นทางเป็นจ�านวนมาก จึงควรขยายและยกระดับมาตรฐานทางให้เป็นทางหลวงขนาด ๔ ช่องจราจร และยกระดับคันทาง

ให้สูงขึ้นด้วยเพื่อป้องกันปัญหาน�้าท่วมทางไม่สามารถสัญจรได้ จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณาความส�าคัญของโครงการนี้

และจัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า อยู่ระหว่างเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๑ เพื่อด�าเนินการก่อสร้างขยาย

เป็น ๔ ช่องจราจรตลอดทั้งเส้นทาง โดยโครงการดังกล่าวอยู่ในแผนพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาคตะวันออก (EEC)

๔) โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา ได้รับรายงานว่าขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการศึกษา  

เพื่อใช้เป็นเส้นทางเลี่ยงตัวเมืองฉะเชิงเทราเน่ืองจากปริมาณการจราจรในตัวเมืองท่ีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส�าหรับเรื่องนี้  

ขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดการศึกษาความจ�าเป็นและความเหมาะสม รวมถึงออกแบบก่อสร้างให้มีความพร้อม หากผล 

การศึกษาพิจารณาแล้วพบว่า มีความจ�าเป็นและเหมาะสมที่จะด�าเนินการก่อสร้างก็ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดสรร 

งบประมาณมาด�าเนนิการตามผลการศกึษาเพือ่ให้เกดิความสะดวกและความปลอดภยัในการเดนิทางของประชาชนต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ด�าเนินการศึกษาโครงการดังกล่าว แล้วเสร็จเมื่อมกราคม ๒๕๖๐ โดยโครงการดังกล่าว

อยู่ในแผนพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ปัจจุบันกรมทางหลวงอยู่ระหว่างเตรียม

เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๑ เพื่อด�าเนินการออกแบบรายละเอียดและเตรียมเสนอรายงานผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม (EIA) ให้แก่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาเห็นชอบก่อนด�าเนินการต่อไป

๕) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ช่วงฉะเชิงเทรา - บางคล้า - พนมสารคาม เป็นโครงการ

ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบนโยบายให้เร่งรัดการขยายสายทางจาก ๔ ช่องจราจรเป็น ๘ ช่องจราจร เนื่องจาก

เส้นทางดงักล่าว เป็นเส้นทางทีม่ปีระชาชนเลอืกใช้ในการเดนิทางเป็นจ�านวนมาก เพือ่เดนิทางไปพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดต่อเนื่องในเทศกาลต่าง ๆ  จะพบว่า เส้นทางสายนี้มีปริมาณการจราจรหนาแน่น เกิดปัญหารถติดเป็น

ระยะทางยาวตลอดสายทาง ดังนั้น กรมทางหลวงจึงควรพิจารณาความจ�าเป็นของการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงสายนี้ 

และจัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนตามนโยบาย

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต่อไป



ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม ประจ�ำปีงบประมำณ
 ๒๕๖๐

๓๙

กรมทางหลวง รายงานว่า อยู่ระหว่างเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๑ เพื่อด�าเนินการก่อสร้างขยาย

เป็น ๘ ช่องจราจรตลอดทั้งเส้นทาง โดยโครงการดังกล่าวอยู่ในแผนพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาคตะวันออก (EEC)

๖) ตามแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งก�าหนดให้พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นหนึ่ง 

ในพืน้ทีพ่ฒันาในโครงการดงักล่าวนัน้ ท�าให้จ�าเป็นต้องมกีารยกระดบัโครงสร้างพืน้ฐานด้านทางหลวงเพือ่รองรบัการเตบิโตของ

ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ ซึ่งจากการตรวจราชการพบว่า ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ ตัดทางหลวงท้องถิ่นด้านหน้าทางเข้า 

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ีเป็นบริเวณที่มีปริมาณการจราจรที่สูงมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนท�าให้เกิดปัญหา 

การจราจรติดขัด การเข้าและออกจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร จะต้องใช้ระยะเวลามากกว่า 

๓๐ นาที จากปัญหาดังกล่าว แขวงทางหลวงฉะเชิงเทราได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยการสร้างสะพานยกระดับ 

ข้ามแยกบนทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ เพื่อช่วยระบายการจราจรในเส้นทางสายตรง จะช่วยให้สามารถระบายการจราจร 

ในเส้นทางเข้าออกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมได้ ในเร่ืองนี้จึงขอให้กรมทางหลวงรับข้อเสนอของแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา 

ไปพิจารณาศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ รวมถึงออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วพิจารณา

จัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้รบัจดัสรรงบประมาณ ๒๕๖๐ ในการศกึษาออกแบบแก้ไขปัญหาจดุตดัทางแยกดงักล่าว 

หากด�าเนินการแล้วเสร็จ จะพิจารณาเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อด�าเนินการก่อสร้างต่อไป

๗) เรื่องการพัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ช่วงเขาช่องตะโก เป็นเส้นทางเชื่อมโยงจากจังหวัดสระแก้ว

ไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา ปัจจุบันเส้นทางช่วงดังกล่าวมีลักษณะเป็นทางหลวงขนาด  

๒ ช่องจราจร และมีไหล่ทางแคบ กรมทางหลวงมีแผนการพัฒนาให้เป็น ๔ ช่องจราจร แต่ไม่สามารถด�าเนินการได้เนื่องจาก 

ไม่ได้รบัอนญุาตจากกรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื โดยทีท่างหลวงสายนีจ้ะมปีรมิาณการจราจรค่อนข้างมากในช่วง

เทศกาล ท�าให้ต้องใช้การบริหารจัดการการจราจรช่วยอ�านวยความสะดวกในการเดินทาง แต่ยังพบปัญหาว่าต้องใช้ระยะเวลา

รอจัดเบี่ยงการจราจรค่อนข้างนานในแต่ละครั้ง นอกจากน้ัน ในช่วงเวลาปกติบริเวณดังกล่าวน้ีก็เป็นพื้นท่ีท่ีเกิดอุบัติเหตุ 

บ่อยครั้ง ในเรื่องนี้ กรมทางหลวงควรจัดให้มีการหารือในระดับกรมอีกครั้งหนึ่ง โดยจัดเตรียมข้อมูลเหตุผลและ 

ความจ�าเป็นเพือ่ประกอบการพิจารณาร่วมกัน เนือ่งจากปัญหาทีเ่กดิขึน้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ 

ของประชาชนจ�านวนมาก จงึควรมกีารขยายทางหลวงในช่วงนีใ้ห้ได้มาตรฐานเพือ่ให้เกดิความสะดวกและความปลอดภยั

แก่ประชาชนต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ด�าเนนิการขออนญุาตเข้าไปท�าการศกึษาวจิยัทางวชิาการในพืน้ทีป่่าอนรุกัษ์อกีครัง้หนึง่แล้ว  

ปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อยู่ระหว่างการพิจารณา อย่างไรก็ดี กรมทางหลวงจะพิจารณาหารือ 

ในระดับกรมต่อไป

๘) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๓ เป็น ๔ ช่องจราจร (แนวใหม่) ระยะทางประมาณ ๒๘.๘๕๑ 

กิโลเมตร เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรแออัดในพื้นท่ีทางหลวงหมายเลข ๓๓ แนวเดิมท่ีถูกก�าหนดให้เป็นถนนสายต้นไม้สวย  

ไม่สามารถด�าเนนิการตดัต้นไม้และขยายทางหลวงได้ โดยก�าหนดแนวเส้นทางแนวใหม่จากหนองชะอม - ประจนัตคาม ปัจจบัุน

อยูร่ะหว่างด�าเนนิการเรือ่งการจดักรรมสทิธิ ์ในการนี ้จงึขอให้กรมทางหลวงเร่งรดัด�าเนนิการเรือ่งการจดักรรมสทิธิใ์ห้แล้วเสร็จ 

และวางแผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อด�าเนินการก่อสร้างทางตามแผนงานต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้เสนอขอตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๑ หากได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ก็จะเร่ง

ด�าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป
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๙) เรื่องการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดปราจีนบุรีกับจังหวัดฉะเชิงเทรา และ 

เชือ่มโยงสูท่่าเรอืแหลมฉบงั เพือ่เป็นเส้นทางขนส่งสนิค้าจากนคิมอตุสาหกรรมในเขตจงัหวดัปราจนีบรุนีัน้ จากการตรวจราชการ

พบว่า มีโครงข่ายทางหลวงจ�านวน ๒ สายทาง ท่ีปัจจุบันเป็นทางหลวงขนาด ๒ ช่องจราจร สมควรได้รับการพัฒนาเป็น  

๔ ช่องจราจร เพื่อให้เป็นโครงข่ายทางหลวงที่มีศักยภาพด้านการขนส่ง ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 

๓๑๙ ตอนหนองชะอม - พนมสารคาม ระยะทางทัง้สิน้ ๔๘.๐๖๔ กโิลเมตร และโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๔๘๑ 

ตอนบางขนาก - ปราจีนบุรี ระยะทางทั้งสิ้น ๖๓.๙๕๑ กิโลเมตร ในการนี้ จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณาล�าดับ 

ความส�าคัญของโครงการและจัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการก่อสร้างเพื่อยกระดับมาตรฐานทางให้มีศักยภาพต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๑๙ ตอนหนองชะอม - พนมสารคาม กรมทางหลวง

ได้เสนอขอตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๑ หากได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะเร่งด�าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จต่อไป  

ส่วนโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๔๘๑ ตอนบางขนาก - ปราจีนบุรี ระยะทางทั้งสิ้น ๖๓.๙๕๑ กิโลเมตร จะขอรับไว้

พิจารณาความเหมาะสมในการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณด�าเนินการต่อไป

๑๐) เน่ืองจากพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เป็นพื้นท่ีท่ีมีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่หลายแห่ง แต่ยังมีโครงสร้าง 

พื้นฐานด้านทางหลวงในหลายเส้นทางที่มีลักษณะเป็นทางหลวงขนาด ๒ ช่องจราจร ท�าให้เกิดปัญหาสภาพการจราจรแออัด 

เนื่องจากทางหลวงที่มีอยู ่มีศักยภาพไม่เพียงพอต่อการรองรับปริมาณความต้องการด้านการจราจรในพื้นท่ีท่ีเติบโต 

แบบก้าวกระโดดจากจ�านวนประชากรทีเ่ข้ามาเป็นแรงงานในนคิมอตุสาหกรรม รวมไปถงึรถบรรทกุขนส่งสนิค้าเพือ่กระจายไปยงั 

พืน้ทีต่่าง ๆ  ทัว่ประเทศด้วย จากการตรวจราชการพบว่า มโีครงการทีก่รมทางหลวงควรพจิารณาด�าเนนิการ จ�านวน ๓ โครงการ 

คือ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๐ ตอนศรีมโหสถ - ศรีมหาโพธิ ระยะทางท้ังสิ้น ๑๓.๕๕๐ กิโลเมตร  

เป็นเส้นทางขนส่งวัสดุไปสู่นิคมอุตสาหกรรม ๓๐๔ เห็นควรขยายผิวจราจรให้เป็น ๔ ช่องจราจร โครงการก่อสร้างทางหลวง

หมายเลข ๓๐๗๙ ตอน ศรีมหาโพธิ - พญาจ่าย ปัจจุบันมีผิวจราจรแคบและการจราจรติดขัด ควรก่อสร้างขยายผิวจราจร

จาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร เป็นช่วง ๆ ระยะทาง ๒.๗๑๔ กิโลเมตร และโครงการปรับปรุงบริเวณแยกโคกขวาง 

และทางหลวงหมาย ๓๐๔ ตอน กบินทร์บุรี - วังน�้าเขียว ปัจจุบันมีรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และรถบรรทุกขนาดใหญ่ สัญจร

เข้านิคมกบินทร์บุรี ท�าให้ที่บริเวณจุดกลับรถ มีปริมาณการจราจรสูง เกิดการจราจรติดขัด จึงควรก่อสร้างสะพานกลับรถ 

ที ่กม.๑๗๗+๗๐๐ บรเิวณหน้าทางเข้านิคมกบนิทร์บรุ ีดงันัน้ จงึขอให้กรมทางหลวงพจิารณาความส�าคญัของโครงการดงักล่าว 

และจัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการก่อสร้างยกระดับมาตรฐานทางเพื่อรองรับการเติบโตของปริมาณการจราจร  

เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ทางต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ขอรับไว้พิจารณาตามความเหมาะสม และจัดล�าดับความส�าคัญร่วมกับโครงการอื่น ๆ  

ทั่วประเทศ หากมีล�าดับความส�าคัญสูงก็จะจัดเข้าแผนงานส�าหรับของบประมาณต่อไป

๔) โครงการที่มีปัญหาการด�าเนินการ และปัญหาการจัดการจราจรในโครงข่ายทางหลวง มีดังนี้

๑) โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ สาย ๓ ตอนบางปิ้ง - บางต�าหรุ  

กม.๒๘+๙๐๐(แยกโค้งโพธิ์) วงเงินงบประมาณ ๒๔,๐๕๙,๖๑๒.๐๐ บาท เริ่มต้นสัญญาเม่ือวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙  

ก�าหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่า ปัจจุบันโครงการดังกล่าวยังไม่สามารถ

เริ่มด�าเนินการได้ เน่ืองจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวกรมทางหลวงได้มอบพื้นท่ีให้กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

เพื่อด�าเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ซึ่งแต่เดิมคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีนี้ แต่ปัจจุบันพบว่า การก่อสร้างของการรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยยงัไม่แล้วเสรจ็ และไม่สามารถด�าเนนิการคนืพืน้ทีใ่ห้แก่กรมทางหลวงได้ ท�าให้ผูร้บัจ้างไม่สามารถ

เข้าพื้นที่เพื่อด�าเนินการก่อสร้างตามสัญญาได้ โดยในเรื่องนี้กรมทางหลวงได้มีการหารือกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

แห่งประเทศไทยแล้วหลายครั้งแต่ยังไม่มีข้อยุติ ในการนี้ จึงขอให้กรมทางหลวงติดตามเร่งรัดการด�าเนินการของ 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยให้มกีารคนืพ้ืนทีใ่ห้กับกรมทางหลวงเพ่ือเร่งรัดการด�าเนนิการก่อสร้างโดยเร็วต่อไป
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กรมทางหลวง รายงานว่า ได้เร่งรดัการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในการส่งคนืพืน้ที ่เพือ่เร่งรดัด�าเนนิการ

ก่อสร้างยกมาตรฐานทางแยก ปัจจุบันการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยยังไม่ส่งมอบพื้นที่คืนให้แก่กรมทางหลวง

๒) ตามที่กรมทางหลวงในพื้นที่แขวงทางหลวงสมุทรปราการมีโครงการภายใต้งานบ�ารุงรักษาทางหลวง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่จะด�าเนินการในพื้นท่ีทางหลวงหมายเลข ๓๔ (สายบางนา - ตราด) จ�านวนหลายโครงการ  

ซึง่ส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านการบรูณะและเสรมิผวิทางแอสฟัลต์ ในเรือ่งนี ้จากการด�าเนนิการในช่วงทีผ่่านมาจะพบว่า โครงการ

บูรณะและปรับปรุงผิวทางในเส้นทางสายบางนา - ตราด ได้ท�าให้เกิดผลกระทบต่อการจัดการจราจรในเส้นทางดังกล่าว 

จ�านวนมาก ส�าหรับในปีนี้โครงการส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเริ่มต้นด�าเนินโครงการ ในเรื่องนี้จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณาเรื่อง

การแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้างบนเส้นทางสายบางนา - ตราด ให้เกิดผลกระทบต่อ

การสัญจรของประชาชนให้น้อยท่ีสุด เช่น ควรวางแผนการจัดการจราจรโดยอาจตีเส้นแบ่งช่องจราจรใหม่ให้มีขนาดเล็กลง 

แต่คงรักษาจ�านวนช่องจราจรไว้ให้มีปริมาณช่องทางจราจรเท่าเดิม และหากในพื้นท่ีดังกล่าวมีไหล่ทางก็สามารถน�าไหล่ทาง 

เข้ามาเสริมพื้นผิวจราจรหลักเพิ่มเติมได้ ก็จะท�าให้ผู ้ใช้ทางสามารถใช้เส้นทางได้ในปริมาณเท่าเดิมโดยเพิ่มเติมเรื่อง 

อปุกรณ์อ�านวยความปลอดภยัและป้ายเตอืนป้ายแนะน�าให้ผูใ้ช้ทางเพิม่ความระมดัระวงัและลดความเรว็ กจ็ะเป็นแนวทางหนึง่

ที่จะช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ได้

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ด�าเนินการก�าชับผู้รับจ้างในการติดตั้งและบ�ารุงรักษาอุปกรณ์เตือนภัยในการก่อสร้าง 

ประกอบด้วย ป้ายเตือน สัญญาณไฟวับวาบ หลักเครื่องหมายน�าทาง เป็นต้น ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เป็นไปตามมาตรฐานของ

กรมทางหลวง

๓) เรื่องปัญหาการจราจรในช่วงวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ บนทางหลวงหมายเลข 

๓๐๔๙ บริเวณหน้าวัดหลวงพ่อปากแดงและตลาดโรงเกลือนครนายกนั้น จากการตรวจราชการทราบว่า ในช่วงวันหยุดจะมี

ประชาชนเดนิทางไปนมสัการหลวงพ่อปากแดงและเดนิทางไปท่องเทีย่วพกัผ่อนในพืน้ทีจ่งัหวดันครนายกเป็นจ�านวนมาก ท�าให้

เกิดปัญหาการจราจรติดขัดเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตร ในเรื่องนี้ ทราบว่าแขวงทางหลวงนครนายกมีความพยายาม 

ท่ีจะจัดการจราจรเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในเส้นทาง 

เขื่อนขุนด่านปราการชลหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยเลือกเดินทางโดยใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองนครนายกของกรมทางหลวงชนบทแล้ว  

แต่ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเท่าที่ควร จึงยังคงพบปัญหาการจราจรติดขัดอยู่ในช่วงวันหยุดเป็นประจ�า ในเรื่องนี้

เห็นว่ากรมทางหลวงควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ต�ารวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ให้ช่วยสนับสนุนเรื่องการจัดการจราจรและการประชาสัมพันธ์เส้นทางเล่ียงให้เพ่ิมมากขึ้น โดยอาจพิจารณาเลือกใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการด�าเนินการ เช่น การใช้ป้ายจราจรอัจฉริยะ ซ่ึงแสดงเส้นทางเป็นสีต่าง ๆ  

ที่สื่อถึงสภาพการจราจร เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าก่อนเข้าถึงพื้นที่และสามารถตัดสินใจเลือกใช้เส้นทางเลี่ยง 

ซึ่งมีปริมาณการจราจรเบาบางกว่าได้ ก็จะเป็นการลดปัญหาการจราจรติดขัดในบริเวณดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง

กรมทางหลวง รายงานว่า กรมทางหลวงได้ด�าเนนิการประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง สถานตี�ารวจ และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์เส้นทางเลี่ยง เพื่อลดปริมาณการจราจรท่ีจ�าเป็นต้องผ่านพื้นท่ีดังกล่าว 

ในการเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทน
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๔) ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายก�าชับให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท  

ซึง่มภีารกจิหลกัในการดแูลรกัษาโครงข่ายทางหลวงให้ความส�าคญักบัมาตรการพฒันาระบบอ�านวยความปลอดภยับนโครงข่าย

ทางหลวงโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนน้ัน จากการตรวจราชการพบว่า กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทได้มีการจัดสรร 

งบประมาณมาด�าเนินการพัฒนาระบบอ�านวยความปลอดภัยต่าง ๆ  เป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี งบประมาณดังกล่าว

ยงัคงมอียูอ่ย่างจ�ากดั จงึต้องบรหิารจดัการและจดัสรรตามความจ�าเป็นและเร่งด่วนของแต่ละพืน้ที ่ในเรือ่งนี ้เหน็ว่ามาตรการ

อ�านวยความปลอดภัยเป็นสิ่งท่ีกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทควรต้องให้ความส�าคัญเป็นอันดับแรก จึงขอให้  

กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทพิจารณาให้ความส�าคัญและจัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการเรื่องการพัฒนา

ศักยภาพระบบอ�านวยความปลอดภัยบนทางหลวงตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การติดตั้งป้ายเตือนป้ายแนะน�า สัญลักษณ์และเครื่องหมายจราจร รวมถึงระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอโดยเน้นที่พื้นที่ 

เขตชมุชนซึง่มปีรมิาณการจราจรหนาแน่น ทัง้น้ี หากพืน้ทีท่างหลวงในเขตชมุชนเป็นทางหลวงทีก่รมทางหลวง และกรมทางหลวง

ชนบทได้มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไปแล้ว ก็ขอให้มีการประสานงานกับท้องถิ่นเหล่านั้น เพื่อให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับ

แนวทางการปฏบิตัเิพือ่ให้ท้องถ่ินได้น�าไปพฒันาระบบอ�านวยความปลอดภยับนโครงข่ายทางหลวงให้มมีาตรฐานเดยีวกนัทัง้หมด

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านกัอ�านวยความปลอดภยัและส�านกังานตรวจสอบความปลอดภยั

งานทางรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาด�าเนินการต่อไปแล้ว

๕) เรือ่งจดุตดัทางรถไฟในพืน้ทีจ่งัหวดัฉะเชงิเทรานัน้ จากการตรวจราชการได้รบัรายงานว่า กรมทางหลวง 

และกรมทางหลวงชนบท ได้ให้ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพื้นที่นี้อยู ่ใกล้

กรงุเทพมหานครและมรีถไฟวิง่ผ่านเป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะรถไฟขนส่งสนิค้าซึง่เชือ่มโยงไปสูพ่ืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 

เชือ่มโยงกบัท่าเรอืแหลมฉบงั โดยในส่วนของกรมทางหลวง ซึง่อยูบ่นโครงข่ายทางหลวงสายหลกัน้ัน ปัจจุบันอยูร่ะหว่างด�าเนนิการ 

ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จ�านวน ๒ แห่ง ในพืน้ทีจ่งัหวดัฉะเชงิเทรา คงเหลอือกี ๑ แห่ง ซึง่อยูใ่นแผนทีจ่ะด�าเนนิการต่อไป  

ส�าหรับกรมทางหลวงชนบทนั้น ได้รับรายงานว่า มีการจัดเจ้าหน้าที่ไปประจ�าอยู่ในบริเวณจุดตัดทางรถไฟในโครงข่ายสายทาง

ท่ีรับผิดชอบเพ่ือดูแลความปลอดภัยและอ�านวยความสะดวกให้กับประชาชน ในเรื่องนี้จึงขอให้กรมทางหลวง และ 

กรมทางหลวงชนบทให้ความส�าคญักบัการแก้ไขปัญหาความปลอดภยัในบรเิวณจดุตดัทางรถไฟตามแผนงานทีก่�าหนดไว้

ต่อไป โดยในส่วนของกรมทางหลวงขอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟอีก  

๑ แห่ง ที่เหลืออยู่โดยเร็ว และในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ขอให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทให้ความส�าคัญ 

กับการจัดการด้านการอ�านวยความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟมากขึ้นเป็นพิเศษด้วย

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ส�านักงานทางหลวงชนบทท่ี ๑ (ปทุมธานี) และส�านักงานทางหลงชนบทที่ ๑๓ 

(ฉะเชิงเทรา) ได้ด�าเนินการตามข้อเสนอแนะแล้วในช่วงปีใหม่

๖) ได้รบัรายงานว่าส�านักงานขนส่งจงัหวดัสมทุรปราการ สาขาพระประแดง มปีระชาชนเดนิทางมาใช้บรกิาร

เป็นจ�านวนมาก โดยรองรับประชาชนทั้งในจังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร แต่ปัจจุบันสถานที่ที่ใช้อยู่เป็นสถานที่

ของเอกชน ซึ่งกรมการขนส่งทางบกขอเช่าสถานที่เพื่อด�าเนินการ ท�าให้ไม่ได้รับความสะดวกและไม่สามารถให้บริการ 

แก่ประชาชนที่มาใช้บริการได้อย่างเต็มที่ ในเรื่องนี้เห็นว่า กรมการขนส่งทางบกควรพิจารณาจัดหาสถานท่ีเพื่อด�าเนินการ

ก่อสร้าง ส�านักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง ให้เป็นสถานที่ของส่วนราชการที่มีความพร้อมและ 

มีความสมบูรณ์ในระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของกรมการขนส่งทางบกในปัจจุบัน จึงขอให้กรมการขนส่ง 

ทางบกพิจารณาความส�าคัญในเรื่องดังกล่าวและพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด�าเนินการโดยเร็วต่อไป  

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการแก่ประชาชน
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กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้ด�าเนินการจัดหาสถานที่เพื่อก่อสร้างอาคารส�านักงานขนส่งสาขา อ�าเภอ

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ แล้ว ดังนี้

ส�านักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ได้ด�าเนินการตามกระบวนการในการจัดซื้อท่ีดินในทุกขั้นตอน น�าเสนอ 

กรมการขนส่งทางบก น�าเข้าประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  เรียบร้อยแล้ว

กลุม่ออกแบบและควบคมุการก่อสร้าง ได้ตรวจสอบสถานทีเ่บือ้งต้นเพือ่น�าข้อมลูพืน้ฐาน เช่น ระบบสาธารณปูโภค 

สภาพของพื้นที่เทียบกับบริเวณใกล้เคียงมาใช้ประกอบการค�านวณประมาณการในการตั้งงบประมาณ ส�าหรับแบบก่อสร้าง

อาคารส�านักงาน อาคารที่พักอาศัยข้าราชการ และอาคารประกอบอื่นของส�านักงาน มีความพร้อมสามารถน�ามาใช้ประกอบ

การประมาณราคาค่าก่อสร้างได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

๗) สถานีขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวัดนครนายก เป็นสถานขีนส่งผูโ้ดยสารประเภทจดัตัง้และด�าเนนิการโดยเอกชน 

ซึ่ง บริษัท ศรีเมืองพัฒนานครนายก จ�ากัด ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดตั้งและด�าเนินการสถานีฯ อนุญาตครั้งแรกเม่ือวันที่  

๒๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๓๑ โดยบรษัิทฯ ได้มกีารต่ออายมุาแล้ว ๒ ครัง้ อายใุบอนญุาตครัง้ที ่๒ จะสิน้สดุลงในวนัที ่๑๐ มกราคม ๒๕๖๐  

และในครั้งนี้ บริษัทฯ แจ้งว่าไม่ประสงค์ที่จะด�าเนินการสถานีฯ และไม่ต่อใบอนุญาตดังกล่าวออกไปอีก ดังนั้น ส�านักงานขนส่ง

จงัหวดันครนายกจ�าเป็นจะต้องจดัให้มสีถานขีนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดันครนายกแห่งใหม่แทน โดยในขณะนี ้ กรมการขนส่งทางบก 

โดยคณะกรรมการควบคมุการขนส่งทางบกประจ�าจงัหวดันครนายกได้รบัมอบสถานทีแ่ห่งใหม่จากกรมธนารกัษ์ เป็นทีร่าชพสัดุ

จ�านวน ๕ ไร่ ตั้งอยู่บริเวณถนนสายทางหลวงชนบทหมายเลข ๒๐๑๑ (ถนนบายพาส) บริเวณปากทางเข้าวังรีรีสอร์ท  

ต�าบลบ้านใหญ่ อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก (ห่างจากโรงพยาบาลนครนายกประมาณ ๒.๗ กิโลเมตร) และจะได้

มีการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด�าเนินการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครนายกแห่งใหม่ต่อไป ส�าหรับการ

ด�าเนนิการในปัจจบัุน กรมการขนส่งทางบกรายงานว่า ได้ประสานกบับรษิทัศรเีมอืงฯ ขอใช้สถานขีนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดันครนายก 

แห่งเดมิเป็นทีจ่อดรถโดยสารชัว่คราวไปก่อนจนกว่าสถานขีนส่งผูโ้ดยสารแห่งใหม่จะด�าเนนิการแล้วเสรจ็ ซึง่บรษิทัฯ ไม่ขดัข้อง

ท่ีจะให้ใช้พื้นที่ดังกล่าว อย่างไรก็ดี ในเรื่องนี้ เนื่องจากในระหว่างท่ีสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง  

จะต้องมีผู้บริหารสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งเดิมด้วย โดยกรมการขนส่งทางบกอาจจ�าเป็นต้องเข้ามาเป็นผู้บริหารเองเป็นการ

ชั่วคราว ในเรื่องน้ี จึงขอให้กรมการขนส่งทางบกให้ความส�าคัญกับการจัดบริการ และการบริหารสถานีขนส่งแห่งเดิม 

ในระหว่างด�าเนนิการก่อสร้างสถานีขนส่งผูโ้ดยสารแห่งใหม่ให้ได้มาตรฐานครบถ้วนสมบรูณ์ และด�าเนนิการเรือ่งการสรรหา

ตวัผูบ้รหิารสถานขีนส่งผูโ้ดยสารแห่งใหม่ไปพร้อมกัน เพือ่ให้สถานสีามารถเปิดให้บรกิารได้ทนัททีีก่ารด�าเนนิการก่อสร้างแล้วเสรจ็

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้ด�าเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว มีผลการด�าเนินการดังนี้

ส�านักการขนส่งผู้โดยสาร ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดให้มี จัดตั้ง และก�ากับดูแลการด�าเนินการสถานีขนส่ง 

ผู้โดยสารแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

เหน็ชอบให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางพจิารณาก�าหนดให้ทีร่าชพสัดแุปลงที ่นย. ๓๒๗ เป็นสถานที่ 

ในการจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครนายกแห่งใหม่ ตามมาตรา ๑๙(๘) และมาตรา ๑๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ 

การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ หลงัจากได้รบัอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในทีร่าชพสัดแุปลงดงักล่าวแล้ว

ส�านักงบประมาณ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เบ้ืองต้น (Pre-ceiling) ให้ 

กรมการขนส่งทางบก รายการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร ต�าบลวังใหม่ อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก จ�านวนเงิน 

๔๘ ล้านบาท (ปี ๒๕๖๑ = ๑๒ ล้านบาท ปี ๒๕๖๒ = ๔๘ ล้านบาท)

กลุม่ออกแบบและควบคมุการก่อสร้าง ได้ตรวจสอบสถานทีเ่บือ้งต้นเพือ่น�าข้อมลูพืน้ฐาน เช่น ระบบสาธารณปูโภค 

สภาพของพื้นที่เทียบกับบริเวณใกล้เคียง มาใช้ประกอบการค�านวณประมาณการในการตั้งงบประมาณ ส�าหรับแบบก่อสร้าง

อาคารส�านักงาน อาคารที่พักอาศัยข้าราชการ และอาคารประกอบอื่นของส�านักงาน มีความพร้อมสามารถน�ามาใช้ประกอบ

การประมาณราคาค่าก่อสร้างได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ ส�าหรับอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร มีความจ�าเป็นต้องท�า 

การปรับปรุงแบบมาตรฐานสถานีฯ เดิม เพื่อให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ที่ได้รับมอบมา ทั้งนี้ ก�าหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือน 

มีนาคม ๒๕๖๐
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- การด�าเนินการและบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครนายกแห่งเดิม 

ได้มกีารมอบหมายให้ขนส่งจงัหวัดนครนายกเป็นผูบ้รหิารจดัการและก�ากบัดแูลสถานขีนส่งผูโ้ดยสารดงักล่าว

๑. การขอใช้พ้ืนท่ี ส�านักงานขนส่งจังหวัดนครนายกได้ประสานกับ บริษัท ศรีเมืองพัฒนานครนายก จ�ากัด  

เพือ่ซกัซ้อมความเข้าใจเกีย่วกบัการขอใช้พืน้ทีข่องสถานีขนส่งผูโ้ดยสารจังหวัดนครนายกแห่งเดิม เป็นจุดจอดรถโดยสารประจ�าทาง 

ชัว่คราวเพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงทีส่ถานขีนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดันครนายกแห่งใหม่ ยงัด�าเนนิการไม่แล้วเสรจ็

๒. การก�ากับดูแล ส�านักงานขนส่งจังหวัดนครนายกจัดชุดตรวจการร่วมบูรณาการกับทหารและต�ารวจ  

เพื่อบังคับให้รถโดยสารประจ�าทางทุกหมวดทุกคันเข้าหยุดรับส่งผู้โดยสาร ณ จุดจอดรถโดยสารประจ�าทางชั่วคราวตามข้อ ๑ 

เหมอืนกบัการเข้าหยดุรบัส่งผูโ้ดยสารทีส่ถานขีนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดันครนายกทีผ่่านมา ทัง้นี ้ได้มกีารจดัประชมุคณะกรรมการ

บริหารเส้นทางเดินรถ ผู้ประกอบการรถโดยสารประจ�าทางในเส้นทางหมวด ๒, ๓ และ ๔ ทุกเส้นทางที่เงื่อนไขในใบอนุญาต

ประกอบการก�าหนดให้รถต้องเข้าหยุดหรือจอด ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครนายก เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและก�าชับ

ให้น�ารถเข้าหยุดหรือจอด ณ จุดจอดรถโดยสารประจ�าทางดังกล่าวเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้โดยสาร หากมีการ

ฝ่าฝืนจะด�าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

- การสรรหาผู้บริหารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครนายกแห่งใหม่

สถานขีนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครนายกแห่งใหม่ ที่จะด�าเนินการเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารประเภทจัดให้มี เพราะ

กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้จัดหาที่ดินและงบประมาณในการก่อสร้างเอง เม่ือประกาศก�าหนดเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารแล้ว  

กรมการขนส่งทางบกจะต้องโอนภารกจิสถานขีนส่งผูโ้ดยสารให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตามแผนปฏบิตักิารก�าหนดขัน้ตอน

การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งในระหว่างการก่อสร้างส�านักงานขนส่งจังหวัดนครนายก 

จะประสานกบัหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ทีท่ีม่คีวามพร้อมให้รบัโอนภารกจิดงักล่าวไปด�าเนนิการ หากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่พร้อมรับโอนภารกิจฯ ส�านักงานขนส่งจังหวัดนครนายกก็จะบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

จังหวัดนครนายกแห่งใหม่ไปพลางก่อน

๕) มาตรการอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม ่มีดังนี้

- ด้วยขณะนีใ้กล้เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึง่คาดว่าจะมปีระชาชนเดนิทางเป็นจ�านวนมาก ในเร่ืองน้ี  

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ร่วมกันประสานงานกับ

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง วางแผนการอ�านวยความสะดวกและความปลอดภยัในการเดนิทางของประชาชน จดัตัง้จดุอ�านวยการ 

ความปลอดภัย เพ่ือดูแลช่วยเหลือประชาชนท่ีเดินทางในเส้นทางต่าง ๆ ดังที่ได้ด�าเนินการมาในทุกเทศกาล โดยขอให้ 

เข้มงวดกวดขันในมาตรการด้านความปลอดภัยตามกฎหมาย เช่น การห้ามดื่มแอลกอฮอล์ การควบคุมความเร็ว การคาด

เข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกรมการขนส่งทางบกขอให้เข้มงวดกวดขันในการ 

ตรวจสอบความพร้อมของรถและผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ และควรเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการอื่น ๆ ได้แก่ 

ประชาสัมพันธ์ให้มีการตรวจรถก่อนใช้ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงเบอร์โทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน เช่น ศูนย์ปลอดภัย

คมนาคม ๑๓๕๖ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ ๑๕๘๔ ท้ังนี้ในส่วนของ กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท 

ขอให้ประสานงานกับผู้รับจ้างในการหยุดการด�าเนินการโครงการก่อสร้างและคืนพื้นที่ผิวจราจรให้ได้มากที่สุด รวมถึง

ประสานงานให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกหยุดเดินรถในช่วงเทศกาล เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว  

และปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วย



ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม ประจ�ำปีงบประมำณ
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กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ส�านักงานทางหลวงชนบทท่ี ๑ (ปทุมธานี) และส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๓ 

(ฉะเชิงเทรา) ได้ด�าเนินการตามข้อเสนอแนะแล้วในช่วงปีใหม่

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า มีมาตรการอ�านวยความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ดังต่อไปนี้

ส�านกังานขนส่งจงัหวดัสมทุรปราการ ตัง้จดุตรวจร่วม (กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท) 

อ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนในการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างวันที่  

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐) ดูแลช่วยเหลือประชาชนในการเดินทาง ขณะเดียวกันเข้มงวดกวดขันและ

บังคับใช้กฎหมายแก่รถโดยสารสาธารณะ ด้วยการตรวจรถโดยสารสาธารณะทุกคันที่ขับผ่านจุดตรวจ ตั้งจุดรับเรื่องร้องเรียน

เคลื่อนที่ (โทร. ๑๕๘๔) เพ่ือด�าเนินการตามข้อร้องเรียนทันที ท้ังการแจ้งพฤติกรรมการขับขี่รถ การกระท�าท่ีผิดกฎหมาย 

ตลอดจนการแจ้งอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะ เพื่อการออกตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุในทันที ผลการปฏิบัติงาน

ช่วงเทศกาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาและอุบัติเหตุร้ายแรงจากรถโดยสารสาธารณะ

ส�านักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ด�าเนินมาตรการอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงเทศกาล 

ปีใหม่ ดังนี้

๑. กิจกรรมตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถ ตรวจความพร้อมของรถและพนักงาน 

ขับรถควบคู่กับการคุมเข้มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถ “แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์” รวมถึงตรวจสอบระยะเวลาในการ

ขบัรถ สมดุประจ�ารถ ส�าหรบัรถตูโ้ดยสารสาธารณะดแูลไม่ให้มกีารดดัแปลงแก้ไขจ�านวนทีน่ัง่ และไม่ให้มกีารบรรทกุผูโ้ดยสาร

ยืนบนรถโดยสารเด็ดขาด

ผลการด�าเนินการ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดฉะเชิงเทรา และสาขาอ�าเภอพนมสารคาม ตรวจ 

ความพร้อมของรถและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ควบคูก่บัการตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล์ จ�านวน ๒,๘๙๗ คนั ปรากฏว่า  

“แอลกอฮอล์เป็นศูนย์” และไม่พบการกระท�าความผิดอื่นใด

๒. กิจกรรมการเข้าตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ประจ�ารถ ณ สถานประกอบการด�าเนนิการ

จดัประชมุซกัซ้อม และออกตรวจเยีย่มผูป้ระกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจ�าทาง และไม่ประจ�าทาง ณ สถานประกอบการ  

โดยตรวจสอบความปลอดภัยของตัวรถ อุปกรณ์ส่วนควบ และตรวจสอบพนักงานขบัรถให้พร้อมปฏบิตังิานอยูเ่สมอ เพือ่กระตุน้

เตอืนผู้ประกอบการขนส่งให้ใส่ใจเรือ่งความปลอดภยัในการให้บรกิารขนส่ง

ผลการด�าเนนิการ

๑) จัดประชุมซักซ้อมผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถโดยสารประจ�าทาง เม่ือวันท่ี ๒๗ ธันวาคม 

๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมประชุม ๓๐ ราย

๒) ออกตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการขนส่งประจ�าทาง จ�านวน ๖ ราย ตรวจความพร้อมรถและพนักงานขับรถ 

จ�านวน ๓๐ คัน และไม่พบการกระท�าความผิด

๓. กจิกรรมจดัหน่วยเคลือ่นทีอ่อกตรวจจบัความเรว็รถโดยสารสาธารณะ และตระเวนตรวจสอบความปลอดภยั

ในเส้นทางสายหลัก จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ออกตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะบริเวณถนนสายหลักเส้นทางขาเข้า

และขาออกกรุงเทพฯ พร้อมทั้งลาดตระเวนตรวจสอบความปลอดภัยในเส้นทางสายหลัก โดยเข้มงวดกับรถขนาดใหญ่และ 

รถที่จอดไหล่ทาง

ผลการด�าเนนิการ จดัชดุปฏบิตักิารเคลือ่นท่ีออกตรวจจับความเรว็รถโดยสารสาธารณะ จ�านวน ๗ ครัง้

๑) มีการตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะ จ�านวน ๒๔๓ คัน

๒) พบผู้กระท�าความผิดขับรถเร็วเกินก�าหนด จ�านวน ๘๖ คัน

๔. กิจกรรมเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของผู้โดยสาร จัดหารถเสริมให้เพียงพอ โดยส�านักงานขนส่ง

จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดเตรียมรถโดยสารประจ�าทางและรถโดยสารไม่ประจ�าทางให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 

ทั้งขาไป - ขากลับ ตลอดช่วงวันหยุดต่อเนื่อง

ผลการด�าเนนิการ จดัให้มรีถโดยสารประจ�าทางอย่างเพยีงพอ โดยจดัรถเทีย่วเสรมิ จ�านวน ๖๓ เทีย่ว เนือ่งจาก

มีผู้โดยสารเดินทางเป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่และส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ
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๕. กิจกรรมการแนะน�าและบังคับใช้กฎหมายผู้โดยสารบนรถโดยสาร จัดผู้ตรวจการให้ค�าแนะน�าและให้ความรู้

แก่ผู้โดยสารบนรถโดยสารประจ�าทางในเส้นทาง หมวด ๒ และหมวด ๓

ผลการด�าเนนิการ ส�านักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดผู้ตรวจการให้ค�าแนะน�าและให้ความรู้แก่ผู้โดยสาร

บนรถโดยสารประจ�าทางในเส้นทาง หมวด ๒ และหมวด ๓ จ�านวน ๘๑๒ เที่ยว

๖. กิจกรรมศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ “โทร. ๑๕๘๔” จัดให้มีการด�าเนินการของศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร

สาธารณะอย่างต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดฉะเชิงเทรา และส�านักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 

เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้โดยสารถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ตลอดจนเป็นการช่วยเหลือให ้

ผู้โดยสารเดินทางถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย

ผลการด�าเนินการ ส�านกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชงิเทรา จดัเจ้าหน้าทีป่ระจ�าศนูย์คุม้ครองผูโ้ดยสารธารณะอย่าง

ต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและส�านักงานขนส่งจังหวัด เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค�าแนะน�าการ

ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ตลอดจนช่วยเหลือและรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

๗. กจิกรรมบรูณาการร่วมจดุอ�านวยความสะดวกและความปลอดภยั จดัเจ้าหน้าทีป่ฏบิตังิานร่วมกบัจดุอ�านวย

ความสะดวกและความปลอดภยักบัหน่วยงานกระทรวงคมนาคมภายในจงัหวดัฉะเชงิเทรา (ส�านกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา) พร้อมทั้งส�านักงานต�ารวจทางหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผลการด�าเนนิการ ส�านักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน ณ จุดอ�านวยความสะดวก

และความปลอดภัย บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ต�าบลบางคล้า อ�าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

๘. กิจกรรมขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกหลีกเลี่ยงการใช้งานรถบรรทุกในช่วง

เทศกาล ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกรายใหญ่ในจังหวัดเพื่อให้หลีกเลี่ยงใช้รถบรรทุกในช่วงเทศกาล 

ระหว่างวนัที ่๒๙ ธนัวาคม ๒๕๕๙ - ๔ มกราคม ๒๕๖๐ เพือ่บรรเทาปัญหาในด้านการจราจรและป้องกนัการเกดิอบุตัเิหตรุ้ายแรง

ผลการด�าเนนิการ ส�านกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชงิเทรา จดัท�าหนงัสอืขอความร่วมมอืผูป้ระกอบการขนส่งด้วย

รถบรรทุกรายใหญ่ภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงใช้รถบรรทุกในช่วงเทศกาลปีใหม่

๙. กิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย”

๙.๑ ช่วงก่อนและหลังเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ขอความ 

ร่วมมือเชิญชวนศูนย์บริการตัวแทนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สถานตรวจสภาพรถเอกชนบริษัทตัวแทนจ�าหน่ายรถ  

บรษิทัประกนัภยั บรษัิทติดต้ังแก๊ส NGV/LPG และหน่วยงานอืน่ ๆ เข้าร่วมกจิกรรมให้บรกิารตรวจเชค็ความพร้อมของรถยนต์ 

รถจกัรยานยนต์ และรถทีติ่ดต้ังแก๊ส NGV/LPG เบือ้งต้น โดยไม่คดิค่าบรกิาร รวม ๒๐ รายการ

ผลการด�าเนนิการ ส�านกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชงิเทรา และสถานตรวจสภาพรถเอกชน รวม ๑๗ แห่ง ให้บรกิาร

ตรวจเช็คความพร้อมของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถท่ีติดตั้งแก๊ส NGV/LPG เบ้ืองต้น โดยไม่คิดค่าบริการ มีรถเข้า 

ใช้บริการจ�านวน ๕,๒๐๐ คัน

๙.๒ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ บูรณาการตั้งจุดบริการ

อ�านวยความสะดวกเพ่ือความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เช่น  

การให้บริการตรวจสภาพรถเบือ้งต้นโดยไม่คดิค่าใช้จ่าย การให้ความช่วยเหลอืฉกุเฉนิ (รถเสยี) บรกิารน�้าดืม่ การนวดผ่อนคลาย  

การแนะน�าเส้นทางและสถานที่ต่าง ๆ เป็นต้น

ผลการด�าเนินการ จังหวัดฉะเชิงเทรามีการตั้งจุดบริการอ�านวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในการ 

เดินทางของประชาชนจ�านวน ๒ จุด ดังนี้

๑) จุดที่ ๑ บริเวณปั๊มเชลล์ ต�าบลบางไผ่ อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิทยาลัยเทคนิค

ฉะเชิงเทรา

๒) จุดที่ ๒ บริเวณปั๊มเคเอสเอ็ม ถนนบางปะกง - ฉะเชิงเทรา ต�าบลคลองประเวศ  อ�าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด

ฉะเชิงเทรา โดยวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) มีผู้เข้าใช้บริการจ�านวน ๓๐๘ คัน
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ส�านักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี ได้ด�าเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วง

เทศกาลปีใหม่ ดังนี้

๑. ร่วมกับส�านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๒ และส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอกบินทร์บุรี  

ตรวจความพร้อมส�าหรบัผูข้บัรถโดยสารสาธารณะในการตรวจสอบสารเสพตดิในปัสสาวะ เพือ่เป็นการป้องกนัการเกดิอบุตัเิหตุ

อันเนื่องมาจากผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะใช้สารเสพติดในการขับขี่

๒. จัดให้มีจุดตรวจรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปราจีนบุรี และสถานีขนส่งผู้โดยสารอ�าเภอกบินทร์บุรี 

เพื่อตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและตัวผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ทั้งสภาพร่างกายและตรวจระดับ

แอลกอฮอล์ทั้งขาไปและขากลับ และยังอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสอบถามเส้นทางด้วย

๓. จดัให้มกีารตรวจรถก่อนใช้ ตามโครงการ “ตรวจรถ “ฟร”ี ขบัขีป่ลอดภัย ถวายพ่อหลวง” ช่วงเทศกาลปีใหม่  

๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ และตั้งจุดบริการตรวจรถ ณ จุดตรวจด่านขุนศรี 

ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางผ่านจุดตรวจที่มาขอรับบริการเพื่อเป็นการป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนอีกทางหนึ่ง

ส�านักงานขนส่งจงัหวดันครนายก ด�าเนนิงานตามโครงการรณรงค์ป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนน ในช่วงเทศกาล

ปีใหม่ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ความปลอดภัย ด�าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน 

ที่ถูกต้องปลอดภัยโดยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ Full Color ชนิดติดตั้งภายนอกอาคารของ 

จังหวัดนครนายก จ�านวน ๒ ป้าย ตลอดระยะเวลาก่อนและในช่วงเทศกาลปีใหม่

๒. จัดกิจกรรม “ตรวจรถ “ฟรี” ขับขี่ปลอดภัย ถวายพ่อหลวง” ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่  

๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ด�าเนนิการประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนตระหนกัถงึความส�าคญัของการดแูลบ�ารงุรกัษาสภาพรถให้พร้อม 

ใช้งานอยู่เสมอ และเชญิชวนให้ประชาชนเข้ารบับรกิาร ณ ศูนย์บรกิารตวัแทนจ�าหน่ายรถยนต์/รถจักรยานยนต์ สถานตรวจสภาพรถ

เอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมของรถก่อนออกเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และช่วงหลังเทศกาลอย่างต่อเนื่อง

๓. จัดกิจกรรม “จุดบริการอ�านวยความสะดวก เพื่อความปลอดภัย ร่วมกับอาชีวะอาสา” ระหว่างวันที่  

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ประสานกับวิทยาลัยเทคนิคนครนายก วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 

และวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ในการตั้งจุดบริการอ�านวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ทั้งนี้  

ได้รับงบประมาณการด�าเนินงานจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

๔. การตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ประจ�ารถ ณ สถานประกอบการและจุดจอดรถต่าง ๆ 

ด�าเนินการจดัท�าหนงัสอืขอความร่วมมอืผูป้ระกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ ให้เตรยีมความพร้อมของรถและพนกังาน

ขบัรถ เพือ่รองรบัการเดนิทางของประชาชน รวมทัง้ก�ากบัดแูลและเข้มงวดกวดขนัพนกังานขบัรถให้ปฏบิตัติามกฎหมายจราจร

อย่างเคร่งครัด และได้ด�าเนินการออกตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ประจ�ารถ

๕. การออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ/รถบรรทุกขนาดใหญ่ จัดชุดผู้ตรวจการ

ออกตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกขนาดใหญ่ในเส้นทางสายหลัก โดยใช้เครื่องตรวจจับความเร็ว

ด้วยแสงเลเซอร์เพื่อควบคุมความเร็วของรถฯ

๖. การขอความร่วมมอืผูป้ระกอบการขนส่งด้วยรถบรรทกุให้หลกีเลีย่งการใช้รถบรรทกุในช่วงเทศกาลฯ จดัท�า

หนังสือขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก จ�านวนตั้งแต่ ๕ คันขึ้นไป ให้หลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในช่วง

เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ อันจะช่วยบรรเทาปัญหาในด้าน

การจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในช่วงเทศกาล
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๗. จัดต้ังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะชั่วคราว ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครนายกจัดให้มีบริการ

ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด

นครนายก โดยจัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจ�าศูนย์ฯ เพื่อรับเรื่องร้องเรียน เรื่องร้องทุกข์ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการเดินทาง 

ให้ความช่วยเหลอืแก่ผูโ้ดยสารเกีย่วกบัการเดนิทาง อกีทัง้ให้บรกิารผ้าเยน็ น�า้ดืม่ ลกูอม กาแฟ ยาเวชภณัฑ์ และชดุผูต้รวจการ 

ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ เช่น ตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนควบของรถ ตรวจความพร้อม 

ด้านร่างกายของพนักงานขับรถ (ความอ่อนเพลีย) ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของพนักงานขับรถตรวจสอบ 

สมุดประจ�ารถเพื่อควบคุมชั่วโมงการท�างานของพนักงานขับรถ รวมท้ังการให้ค�าแนะน�า และให้ความรู้แก่ผู้โดยสารในการ 

เดินทางรถโดยสารให้ปลอดภัย เช่น การคาดเข็มขัดนิรภัย การงดดื่มสุราบนรถ แนะน�าประตูทางออกฉุกเฉิน ฯลฯ รวมทั้ง 

ได้ด�าเนินการก�าชับผู้ประกอบการขนส่งและร้านค้าต่าง ๆ ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ไม่ให้มีการจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร นอกจากนี้ได้ด�าเนินการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะ ไม่ให้มีการบรรทุกผู้โดยสาร 

เกนิจ�านวนทีน่ัง่โดยได้เตรยีมความพร้อมในการจดัรถเสรมิ และ/หรอื เพิม่จ�านวนเทีย่วการเดนิรถให้แก่ประชาชนในการเดนิทาง 

ซึ่งปรากฏว่ารถโดยสารมีจ�านวนเพียงพอในการเดินทางของผู้โดยสาร ไม่ได้จัดรถเสริมเพิ่มเติมแต่อย่างใด

๘. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมตั้งจุดบริการประชาชน ด�าเนินการร่วมกับ 

แขวงทางหลวงนครนายก และแขวงทางหลวงชนบทนครนายก จดัตัง้จดุบรกิารและอ�านวยความสะดวกการเดนิทางแก่ประชาชน 

ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณตรงข้ามด่านชั่งน�้าหนักแขวงทางหลวงนครนายก  

โดยมีกิจกรรม เช่น การตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ บริการกาแฟ น�้าเย็น 

ผ้าเย็น แจกเอกสารด้านความปลอดภัย แผนที่เส้นทาง แนะน�าเส้นทางต่าง ๆ ฯลฯ 

๙. กิจกรรม “ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถส�าหรับการเดินทางของประชาชน 

เพื่อมาถวายสักการะพระบรมศพฯ” จัดผู้ตรวจการขนส่งตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถท่ีเดินทาง  

รับ - ส่งประชาชน ในจังหวัดนครนายก ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

จ�านวน ๔ ครั้ง ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๐ โดยมีประชาชนจังหวัดนครนายกร่วมเดินทาง

จ�านวน ๓,๐๐๐ คน (ครั้งละ ๗๕๐ คน) 

๑๐. กิจกรรม “ส่งเสริมความปลอดภัยแก่กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ” จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความรู้ 

ความปลอดภัยแก่ผู ้ขับข่ีรถจักรยานยนต์สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม สถานีต�ารวจภูธร 

เมืองนครนายก มีผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตอ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เข้าร่วมอบรม จ�านวน ๖๐ คน 

โดยผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังการขับรถ 

ให้ปลอดภัยและมีจิตส�านึกในการให้บริการแก่ผู้โดยสารรถจักรยานยนต์สาธารณะ

๑๑. บูรณาการด้านความปลอดภัยกับหน่วยงานอื่นในจังหวัดนครนายก

๑) ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัด

นครนายก ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก รวมทั้งเดินขบวนพาเหรดรณรงค์ป้องกันและ 

ลดอุบัติเหตุทางถนนกับแขวงทางหลวงนครนายก ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก และกลุ่มผู้ขับรถจักรยานยนต์

สาธารณะ ณ ถนนสายหลักภายในตัวเมืองจังหวัดนครนายก เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้รถใช้ถนนท่ีปลอดภัย และ 

เสริมสร้างจิตส�านึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน

๒) ร่วมประชมุคณะกรรมการอ�านวยการศนูย์ปฏบิตักิารป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนจงัหวดันครนายก 

ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ โดยได้ประชุมปรึกษาหารือ 

ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผล การปฏิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อปรับกลยุทธ์

การด�าเนินงานและสั่งการไปยังศูนย์ปฏิบัติการอ�าเภอและหน่วยปฏิบัติต่าง ๆ 

๓) ร่วมตรวจเยีย่มจดุตรวจบรูณาการ/จดุบรกิารของจงัหวดันครนายกเพือ่ให้ค�าแนะน�า ปรกึษาแก้ไขปัญหา 

รวมทั้งให้ก�าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ�าจุด ณ อ�าเภอเมืองนครนายก จ�านวน ๒ จุด
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๔) เข้าร่วมแผนปฏิบัติการตามมาตรา ๑ร ๒ส ๔ม ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของอ�าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยจัดชุดผู้ตรวจการขนส่งบูรณาการร่วมกับ 

ฝ่ายปกครองอ�าเภอบ้านนา ต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอบ้านนา หน่วยทหาร พัน ร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

สาธารณสขุอ�าเภอบ้านนา ระหว่างวนัที ่๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ถงึวนัที ่๔ มกราคม ๒๕๖๐ รวมจ�านวน ๔ ครัง้ เพือ่ตรวจสอบรถ 

และผู้ขับรถ ตักเตือนและให้ค�าแนะน�าแก่รถที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ที่อาจจะเกิดอันตรายในระหว่างการขับรถได้

ส�านกังานขนส่งจังหวัดสระแก้ว ได้บรูณาการร่วมกบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจจากต�ารวจภธูรจงัหวดัสระแก้ว เจ้าหน้าทีท่หาร 

จากมณฑลทหารบกที่ ๑๙ และเจ้าหน้าที่ทหารจากกองก�าลังบูรพา โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้มีการตรวจรถก่อนใช้และ

ประชาสมัพนัธ์การร้องเรยีนรถโดยสารสาธารณะผ่านศนูย์คุม้ครองผูโ้ดยสารรถสาธารณะ ๑๕๘๔ ขอความร่วมมอืผูป้ระกอบการ 

ขนส่งด้วยรถบรรทุกหลกีเลีย่งการใช้รถบรรทกุขนาดใหญ่ช่วงวนัหยดุต่อเนือ่ง และตรวจความพร้อมด้านร่างกาย (ความอ่อนเพลยี)  

ตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ซึง่ได้ด�าเนินการอย่างเข้มข้นระหว่างวนัที ่๒๙ ธนัวาคม ๒๕๕๙ ถงึวนัที ่๔ มกราคม ๒๕๖๐

๒.๒.๓ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบกำรขนส่งทำงรำง มีดังนี้

ส�าหรับโครงการปรับปรุงทางรถไฟช่วงชุมทางแก่งคอย - คลองสิบเก้า - สุดสะพานคลองลึก (รวมสะพาน

ข้ามคลองลึก) นั้น จากการตรวจราชการทราบว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ด�าเนินการปรับปรุงทางในส่วนของฝั่งไทยเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว คงเหลืองานก่อสร้าง Missing Link ฝั่งกัมพูชา (ปอยเปต - คลองลึก) มีก�าหนดแล้วเสร็จภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

และจะมกีารเจรจาเปิดการเดินรถระหว่างประเทศ ซึง่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ร่างความตกลงส่งให้ฝ่ายกมัพชูาพจิารณาแล้ว  

คาดว่าจะมข้ีอสรปุและสามารถลงนามสญัญาร่วมกนัได้ในช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเรือ่งนีจ้งึขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทย

ติดตามเร่ืองการก่อสร้างเส้นทางที่ยังขาดอยู่ในส่วนของกัมพูชา ติดตามเรื่องการพิจารณาความตกลงด้านการเดินรถ 

ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณา และเร่งรัดการจัดการลงนามสัญญาเพื่อเปิดให้มีการเดินรถตามแผนงานโดยเร็วต่อไป 

การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานว่า ได้ให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบความคืบหน้าโครงการปรับปรุงทางรถไฟช่วงชุมทาง

แก่งคอย - คลองสิบเก้า - สุดสะพานคลองลึก (รวมสะพานข้ามคลองลึก) กรณีการก่อสร้างเส้นทางท่ียังขาดอยู่ในส่วนของ

กัมพูชาน้ัน การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ประสานไปยังเจ้าหน้าท่ีรถไฟกัมพูชาทาง E-mail แล้ว ได้รับการแจ้งกลับเกี่ยวกับ 

ผลความคืบหน้าโครงการปรับปรุงทางส่วนขาด ๖ กิโลเมตร ที่ปอยเปต ปัจจุบันได้ผลงานประมาณร้อยละ ๖๐.๕ ซึ่งกัมพูชา

คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ นี้
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๕๐

๒.๓ เขตตรวจราชการที่ ๔

๒.๓.๑ กำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีดังนี้

ตามที่รัฐบาลวางมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ให้มีผลเบิกจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๙๖ (งบประมาณรายจ่ายประจ�า ร้อยละ ๙๘  งบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๘๗)  

จากการตรวจราชการได้รบัรายงานว่าส่วนใหญ่คาดว่าจะสามารถเบกิจ่ายงบประมาณได้ทนัตามแผนทีก่�าหนดไว้ อย่างไรกต็าม 

จากการตรวจราชการพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมเจ้าท่าในพื้นท่ีจังหวัดนครปฐม (ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา

นครปฐม) ยังมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๑๒ (งบประมาณท่ีได้รับรวม ๒.๑๕ ล้านบาท  

แบ่งออกเป็นงบด�าเนินงาน ๑.๖๘ ล้านบาท งบบุคลากร ๔.๗๓ แสนบาท) ซึ่งต�่ากว่าเป้าหมายที่กระทรวงคมนาคมและรัฐบาล

ก�าหนดไว้ จงึขอให้หน่วยงานกรมเจ้าท่าเร่งรดัหาแนวทางการแก้ไขและเร่งรดัผลการเบกิจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยเรว็

กรมเจ้าท่า รายงานว่า ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม ได้รับงบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๐ ทั้งสิ้น 

๒,๖๗๗,๕๐๐.๐๐ บาท

- งบด�าเนินงาน           ๑,๖๗๗,๕๐๐.๐๐ บาท

เบิกจ่าย                  ๑,๓๕๘,๙๕๙.๗๔ บาท

คงเหลือ                     ๓๑๘,๕๔๐.๒๖ บาท

- งบบุคลากร                 ๔๗๓,๑๘๘.๐๐ บาท

เบิกจ่าย                     ๔๓๓,๗๑๙.๐๐ บาท

คงเหลือ                       ๓๙,๔๖๙.๐๐ บาท

ประมาณการค่าใช้จ ่ายเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท รวมเบิกจ่ายท้ังสิ้นประมาณ  

๑,๙๔๒,๖๗๘.๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๓

บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั รายงานว่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ได้รับอนุมัติงบลงทุนจากส�านักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จ�านวน ๓๙๕.๘๕๗ ล้านบาท โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือน 

กรกฎาคม ๒๕๖๐ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ได้เบิกจ่ายงบประมาณจ�านวน ๔๕.๒๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๔  

จากงบประมาณลงทุนที่ได้รับอนุมัติ

๒.๓.๒ กำรติดตำมผลกำรด�ำเนินกำรตำมแผนบูรณำกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภำยในประเทศ มีดังนี้

กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงราชบุรีมีโครงการที่ได้รับงบประมาณส�าหรับแผนบูรณาการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ มีผลการด�าเนินการดังนี้

๑) งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ ตอนราชบุรี - แก้มอ้น ช่วง กม.๒๗+๒๑๐ -  

กม.๓๐+๖๕๐ วงเงิน ๒๑,๓๕๗,๔๐๐บาท และช่วง กม.๓๘+๓๙๕ - กม.๔๗+๓๕๐ วงเงิน ๔๗,๘๓๗,๐๐๐ บาท

๒) งานปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ตอนเขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ช่วง กม.๔๖+๗๕๐ -  

กม.๔๘+๘๐๗ วงเงนิ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และช่วง กม.๔๘+๘๐๗ - กม.๕๐+๙๖๘ วงเงนิ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทัง้สองช่วงที ่

ด�าเนนิการอยูร่ะหว่างประสานงานกบักรมป่าไม้ เพือ่ขอเคลือ่นย้ายต้นไม้ ในเขตทาง ทัง้นี ้ส�าหรบังานปรบัปรงุทางหลวงหมายเลข 

๓๒๐๘ ช่วง กม.๔๖+๗๕๐ - กม.๔๘+๘๐๗ และช่วง กม.๔๘+๘๐๗ - กม.๕๐+๙๖๘ ขอให้กรมทางหลวงเร่งรัด 

ประสานงานตดิตามเรือ่งการขออนญุาตเคลือ่นย้ายตน้ไม้จากกรมป่าไมอ้ยา่งใกลช้ดิก่อนเร่งรดัด�าเนินการก่อสร้างปรับปรุง

ทางหลวงต่อไป เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้



ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม ประจ�ำปีงบประมำณ
 ๒๕๖๐

๕๑

         งบประมาณรวมทัง้สิน้  269,194,400.00  บาท

        

กรมทางหลวง รายงานว่า แขวงทางหลวงราชบุรี ได้รับงบประมาณส�าหรับแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ มีผลการด�าเนินการ ดังนี้

๑) งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ 

ตอน ราชบุรี - แก้มอ้น ช่วง กม.๒๗+๒๑๐ - กม.๓๐+๖๕๐  

สัญญาที่ รบ. ๔๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ วงเงิน 

๒๑,๓๕๗,๔๐๐ บาท และช่วง กม.๓๘+๓๙๕ - กม.๔๗+๓๕๐  

สัญญาที่ รบ. ๕๐/๒๕๖๐ วงเงิน ๔๗,๘๓๗,๐๐๐ บาท ด�าเนินการ 

โดย ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด น้องเล็กสถาปัตย์ เป็นผู ้รับจ้างผลการ 

ด�าเนินการแล้วเสร็จ

๒) งานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวง

หมายเลข ๓๒๐๘ ตอนเขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ช่วง  

กม.๔๖+๗๕๐ - กม.๔๘+๘๐๗ วงเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

สัญญาที่ รบ. ๕๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

ด�าเนินการโดย ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด นครชัยการช่าง เป็นผู้รับจ้าง  

ผลการด�าเนินงานได้ร้อยละ ๔๐ และช่วง กม.๔๘+๘๐๗ - กม. 

๕๐+๙๖๘ วงเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ด�าเนินการโดย บริษัท  

ท่าราบก่อสร้าง จ�ากดั เป็นผูร้บัจ้าง ผลการด�าเนนิงานได้ร้อยละ ๔๐

ส�าหรับเรื่องต้นไม้ที่เป็นอุปสรรคงานก่อสร้าง กรมป่าไม้ได้อนุญาตให้น�าไม้ออกจากเขตทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ 

เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ แขวงทางหลวงราชบุรีได้ประสานเจ้าหน้าท่ีจากส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๐ (ราชบุรี) และ 

ส�านักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี เพื่อร่วมตรวจสอบควบคุมการท�าไม้ ตรวจวัดประทับตรา ค�านวณเงิน 

ค่าภาคหลวงหรือบ�ารุงป่า และออกใบเบิกทางน�าไม้เคลื่อนที่ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบที่ก�าหนด
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๒.๓.๓ แผนงำน/โครงกำรตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม และรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวง
คมนำคม มอบหมำยให้เร่งรัดและติดตำมเป็นกรณีพิเศษ มีดังนี้

๑) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี  

๑.๑) แขวงทางหลวงนครปฐม 

การจ่ายค่าเวนคืนที่ดิน เพื่อก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่ -

กาญจนบรุ ีในพืน้ทีข่องแขวงทางหลวงนครปฐม ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ ทีด่�าเนนิการจ่ายแล้ว รวมจ�านวน ๖๘๕ ราย  

เป็นเงิน ๑,๕๐๔,๔๐๐,๙๑๒ บาท และได้เตรียมการที่จะเบิกจา่ยค่าเวนคืนที่ดินอีกทั้งสิ้นเป็นจ�านวน ๕๔๘ ราย เป็นจ�านวนเงิน 

๑,๓๙๑,๒๕๑,๖๙๐ บาท โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ โครงการทางหลวง

พิเศษระหว่างเมือง หมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงนครปฐม จ�านวน 

๑๔ ตอน โดยได้ลงนามสัญญาและเริ่มการก่อสร้างแล้ว มีรายละเอียดความคืบหน้าของโครงการดังนี้ แผนงานรวม (แผนงาน

ต�า่สุดร้อยละ ๐.๙๗๙ แผนงานสงูสดุร้อยละ ๑๖.๒๑๐) ผลงานรวม (ผลงานต�า่สดุร้อยละ ๐.๐๐๐ ผลงานสงูสดุร้อยละ ๑๓.๔๙๑)  

ซึ่งส่วนที่มีผลงานเป็นร้อยละ ๐ เนื่องจากยังไม่ได้รับการจ่ายเงินค่าเวนคืนที่ดิน

๑.๒) แขวงทางหลวงราชบุรี 

ส่วนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีค่วามรบัผดิชอบของแขวงทางหลวงราชบรุ ีจ�านวน ๒ ตอน ทีอ่�าเภอบ้านโป่ง ขณะนี้ 

อยู่ระหว่างรองบประมาณเพื่อด�าเนนิการเบกิจ่ายค่าเวนคืนท่ีดนิ งบประมาณท้ังสิน้ ๗๒,๖๓๘,๒๑๕ บาท

๑.๓) แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ส่วนที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ�านวน ๖ ตอน โดยอยู่ระหว่าง 

รอการลงนามในสญัญา จ�านวน ๑ ตอน และอกี ๕ ตอนเริม่ด�าเนนิการไปแล้ว แต่ยงัมผีลการด�าเนนิงานล่าช้ากว่าแผน เนือ่งจาก

ติดปัญหาเรื่องเงินค่าเวนคืน ยกเว้น ตอนที่ ๒๓ กม.๙๒+๐๐๐ - กม.๙๖+๔๑๐ (ท้องที่ต�าบลหนองขาว) มีผลการด�าเนินงาน

ร้อยละ ๑๖.๑๒ เร็วกว่าแผนร้อยละ ๒.๕๐ 

ทั้งน้ี เนื่องจากโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวงดังกล่าวมีความส�าคัญต่อระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์  

เชื่อมโยงเพื่อรองรับการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านด้านตะวันตก เห็นควรให้กรมทางหลวงเร่งรัดด�าเนินการทั้งในเรื่อง

การเวนคืนและการก่อสร้างให้มีความต่อเนื่อง และขอให้กรมการขนส่งทางบก และบริษัท ขนส่ง จ�ากัด เตรียมความพร้อม 

ในการวางแผนก�าหนดเส้นทางเดินรถและจัดหารถไว้เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนไว้เป็นการล่วงหน้า เม่ือโครงการ

ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะได้เปิดให้บริการ

เดินรถในเส้นทางนี้ได้อย่างทันการณ์

กรมทางหลวง รายงาน ดังนี้

แขวงทางหลวงนครปฐม รายงานว่า ปัจจุบันได้รับงบประมาณ จ�านวนเงิน ๑,๒๖๖,๓๘๓,๓๙๖ บาท ขณะนี ้

อยู่ระหว่างด�าเนินการจ่ายเงินค่าเวนคืนที่ดิน

แขวงทางหลวงราชบุรี  รายงานว่า ได้ด�าเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าเวนคืน ขอสรุปยอดการเบิกจ่าย ณ วันที่  

๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. ด�าเนินการจ่ายให้กับผู้ถูกเวนคืนแล้ว เป็นเงิน ๕๕,๓๔๗,๔๑๘ บาท

๒. ด�าเนินการจ่ายให้ผู้ถูกเวนคืนโดยการน�าฝากออมสิน เป็นเงิน ๒๔,๖๗๔,๖๘๙ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐,๐๒๒,๑๐๗ บาท

แขวงทางหลวงกาญจนบรุ ีรายงานว่า โครงการก่อสร้างทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง หมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่ -  

กาญจนบุรี รวม ๖ ตอน มีอยู่ ๑ ตอน ที่การด�าเนินการอยู่ระหว่างรอลงนาม เนื่องจากยังติดปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน  

จึงท�าให้มีผลการด�าเนินงานล่าช้า ซึ่งได้ด�าเนินการเร่งรัดแล้ว



ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม ประจ�ำปีงบประมำณ
 ๒๕๖๐

๕๓

บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั รายงานว่า เตรียมความพร้อมในการน�ารถโดยสารหมวด ๒ จัดการเดินรถเส้นทางมอเตอร์เวย์ 

บางใหญ่ - กาญจนบุรี ที่ก�าลังด�าเนินการสร้างอยู่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๒ เพื่อไม่ให้เกิดรถตู้โดยสารเถื่อน (สถานีเดินรถ

กาญจนบุรีได้แจ้งให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมทราบว่า สถานีเดินรถกาญจนบุรีก�าลังด�าเนินการส�ารวจเส้นทาง 

กาญจนบุรี - บ้านเก่า - บ้านพุน�้าร้อน ซึ่งบ้านพุน�้าร้อนเป็นพื้นที่ติดต่อกับประเทศเมียนมา (Myanmar) ในฝั่งประเทศไทย)
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โครงการก่อสร้าง
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

กม.92+000-กม.96+410(ตอน23)

โครงการก่อสร้าง
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

กม.87+000-กม.92+000(ตอน22)

โครงการก่อสร้าง
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

กม.80+000-กม.87+000(ตอน21)

โครงการก่อสร้าง
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

กม.77+000-กม.80+000(ตอน20)

โครงการก่อสร้าง
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

กม.70+000-กม.77+000(ตอน19)

โครงการก่อสร้าง
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

กม.64+700-กม.70+000(ตอน18)
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 ๒๕๖๐

๕๕

๒) โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงอันตราย บนทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนสาลี - สุพรรณบุรี ตามความ 

ร่วมมือของ MLIT 

จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่า โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายบนทางหลวงหมายเลข ๓๔๐  

ตอนสาลี - สุพรรณบุรี ตามความร่วมมือของ MLIT กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑ ได้มีมาตรการด�าเนินการ

เพื่อแก้ไขและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะจุดเสี่ยงอันตราย ดังนี้ 

- ช่วง กม.๕๓+๐๐๐ - กม.๕๓+๒๐๐ บริเวณสะพานข้ามคลองบ้านห้วย ได้ด�าเนินการปรับระดับบริเวณ

คอสะพานและไหล่ทางที่ทรุดตัว ติดตั้งราวกั้นอันตรายบริเวณคอสะพานทุกด้าน ติดตั้งป้ายเตือนขนาดใหญ่ ท�าเครื่องหมาย

จราจรบนผิวทาง และ Rumble Strip และท�าเครื่องหมายจราจร Optical Speed Bar (OSB) ก่อนเข้าสะพาน

กรมทางหลวง รายงานว่า แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑ ได้ด�าเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายแล้ว ดังนี้

๑. ปรับระดับบริเวณคอสะพานและไหล่ทางที่ทรุดตัว

๒. ติดตั้งราวกันอันตรายบริเวณคอสะพานทุกด้าน 

๓. ติดตั้งป้ายเตือนขนาดใหญ่

๔. ท�าเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

- ช่วง กม.๖๑+๒๕๐ - กม.๖๑+๖๐๐ บริเวณหน้าโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์ ได้ด�าเนิน 

โครงการบูรณาการด้านความปลอดภยัและปรบัปรงุภมูทิศัน์หน้าโรงเรยีนบางปลาม้าสงูสมุารผดงุวทิย์ โดยมกีารท�าเครือ่งหมาย

จราจรบนผิวทาง ท�าป้ายแขวนสูงพร้อมไฟกระพริบเตือน ทาสีน�้าปูน ทาสีพื้นสะพานและปรับปรุงไฟส่องสว่าง เป็นต้น

กรมทางหลวง รายงานว่า แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑ ได้ด�าเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายแล้ว ดังนี้

๑. ท�าเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

๒. ป้ายจราจร Oversize

๓. ป้ายแขวนสูงพร้อมไฟกะพริบเตือน

๔. ย้ายศาลาและปรับปรุงหน้าศาลา

๕. ทาสีน�้าปูน ทาสีพื้นสะพาน และปรับปรุงไฟส่องสว่าง

๖. ปรับปรุงระบบระบายน�้า

๗. ทางเท้า ทางเดิน

๘. ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าป้าย

- ช่วง กม.๖๓+๑๑๐ - กม.๖๓+๖๕๐ บริเวณทางแยก/จุดกลับรถโพธ์ิคอย อยู่ระหว่างการพิจารณา 

รูปแบบการก่อสร้างเป็นทางลอด เพื่อให้ชุมชนสองข้างทางสามารถข้ามฝั่งไปมาหากันได้โดยไม่ต้องตัดกระแสกับรถทางหลัก

กรมทางหลวง รายงานว่า แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีท่ี ๑ ได้ด�าเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงอันตราย โดยการปรับปรุง 

จุดกลับรถ พร้อมระบบระบายน�้าแล้ว 

- ช่วง กม.๖๘+๙๕๐ - ๖๙+๑๕๐ ช่วง กม.๖๙+๘๓๐ - ๖๙+๙๕๐ และช่วง กม.๗๐+๙๗๐ - ๗๑+๒๐๐  

บริเวณจุดกลับรถเข้า - ออก ตัวเมืองสุพรรณบุรี ได้ด�าเนินการวางท่ีกั้นคอนกรีตเพื่อก�ากับช่องเดินรถและป้องกันการขับขี ่

ย้อนศรซึง่จากการด�าเนนิการดงักล่าว พบว่ามจี�านวนการเกดิอบุตัเิหตลุดลงอย่างเป็นรปูธรรม อย่างไรกต็าม ขอให้กรมทางหลวง

มีการติดตามประเมินผลในการแก้ไขปัญหาในจุดเสี่ยงอันตรายแต่ละแห่งเป็นระยะด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีท่ี ๑ ได้ด�าเนินการศึกษาการแก้ไขปัญหาจุดกลับรถดังกล่าว  

โดยเสนอเป็นการก่อสร้างทางลอด ซึง่ได้จดัการให้มส่ีวนร่วมเข้าร่วมรบัฟังความคดิเหน็ กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและประชาชน 

เพื่อเป็นแนวทางการมาปรับปรุงในการออกแบบรายละเอียดต่อไป
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๒.๓.๔ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์และสนับสนุนกำรเป็นประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน (AEC) และรองรับกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีดังนี้

๑) โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ ตอนทางแยกเจดีย์ - เจดีย์สามองค์

ตามทีศู่นย์สร้างทางกาญจนบรุไีด้ด�าเนนิการก่อสร้างปรบัปรงุทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ ตอน ทางแยกเจดย์ี -  

เจดีย์สามองค์ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒+๘๕๐, กม.๑๖+๒๒๕ - กม.๑๘+๔๘๘ และปรับปรุงทางแยก กม.๐+๐๐๐  

เชื่อมต่อไปยังชายแดนประเทศเมียนมาบริเวณด่านเจดีย์สามองค์ พบว่าจากแผนงานร้อยละ ๗๔.๔๗  มีผลงานการก่อสร้าง 

ร้อยละ ๓๗.๓๖ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ -๓๗.๑๑ เนือ่งจากตดิขดัปัญหาส�าคญัเรือ่งแนวเขตแดนทีจ่ะปรบัปรงุขยายถนนประมาณ 

๑ กิโลเมตร บริเวณ กม.๑๖+๒๒๕ - กม.๑๖+๙๐๐ ยังมีความไม่ชัดเจนว่าอยู่ในอ�านาจอธิปไตยของประเทศใด ประกอบกับ

ติดปัญหาฝนตกชุกและการรื้อย้ายสาธารณูปโภค อย่างไรก็ตาม ทราบว่ามีการประสานกับหน่วยงานระหว่างกรมทางหลวง  

และหน่วยงานทหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาในขณะเดียวกันกรมทางหลวงได้เตรียมออกแบบ 

การก่อสร้างช่วงที่ติดขัดปัญหาปรับให้เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบด้านความมั่นคงระหว่าง ๒ ประเทศ ในกรณีนี้ เห็นว่าปัญหา

อุปสรรคด้านเขตแดนเป็นปัญหาส�าคัญ ซึ่งมีขั้นตอนการพิจารณาค่อนข้างยุ่งยากและใช้ระยะเวลานาน ดังนั้น กรมทางหลวง

จงึควรพจิารณาแนวทางเลอืกทีจ่ะปรบัรปูแบบการก่อสร้างทางหลวงให้มมีาตรฐานเหมาะสมโดยเฉพาะช่วงทีต่ดิขดัปัญหา

เรื่องเขตแดนที่ยังไม่ชัดเจน ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง ท�าให้โครงการสามารถด�าเนินการต่อไปได้และ 

แล้วเสร็จตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งจะลดผลกระทบและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่อความมั่นคงชายแดนของระหว่าง  

๒ ประเทศด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ได้ด�าเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ 

ตอนทางแยกเจดีย์สามองค์ ช่วง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒+๘๕๐ และ กม.๑๖+๒๒๕ - กม.๑๘+๔๘๘ และปรับปรุงทางแยก 

ที่ กม.๐+๐๐๐ เชื่อมต่อไปยังชายแดนประเทศเมียนมาบริเวณด่านเจดีย์สามองค์ รายงานความคืบหน้าโครงการว่า เนื่องจาก

ปัญหาความเดอืดร้อนบรเิวณชายแดนไทยเมยีนมา ช่วง กม.๑๖+๒๒๕ - กม. ๑๗+๐๐๐ (บรเิวณแนวเขาคอนโด) รวมระยะทาง  

๗๗๕ เมตร เป็นพื้นที่ซับซ้อนเขตพิพาทชายแดนไทยเมียนมาจึงย้ายพื้นท่ีด�าเนินการไปก่อสร้างท่ีทางหลวงหมายเลข ๓๒๓  

ตอนท่าขนุน - เจดีย์สามองค์ ช่วง กม.๒๖๗+๑๕๕ - กม.๒๖๘+๐๕๕ เป็นระยะทาง ๙๐๐ เมตร เพื่อต่อขยายจากพื้นที่ก่อสร้าง

การปรับปรุงทางแยก ที่ กม.๐+๐๐๐ โดยก่อสร้างต่อจาก กม.๒๖๘+๐๕๕ - กม.๒๖๘+๖๖๗ (เดิม) เพื่ออ�านวยความสะดวก

ของผู้ใช้ทางซึ่งในขณะนี้ ช่วง กม.๑๗+๐๐๐ - กม.๑๘+๔๘๘ ได้มีการหยุดก่อสร้างชั่วคราว เนื่องจากเป็นฤดูฝน รวมทั้งมีการ

ออกแบบเพื่อเปลี่ยนแนวทางการระบายน�้าไม่ให้ไปมีผลกระทบกับประชาชนเมียนมาบริเวณชายแดน
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๕๗

๒) โครงการสถานีขนส่งสินค้าชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบ้านพุน�้าร้อน ต�าบลบ้านเก่า  

อ�าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างขอใช้ท่ีดินราชพัสดุท่ีได้รับจัดสรรจากส�านักงาน

ธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี ขนาดพื้นที่ ๑๗๑ ไร่ โดยกรมการขนส่งทางบกได้มีการศึกษาวางผังและออกแบบสถานีขนส่งสินค้า

จงัหวดักาญจนบรุเีสรจ็เรยีบร้อยแล้ว และอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการขอใช้ทีด่นิจากธนารกัษ์พืน้ทีจ่งัหวดักาญจนบรุ ี ในเบือ้งต้น  

จึงขอให้ส�านักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี ประสาน ติดตามความคืบหน้าเรื่องการใช้ที่ดินราชพัสดุ ก่อนกรมการขนส่ง

ทางบกด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�านักงานขนส่งจงัหวดักาญจนบรุ ี ได้มหีนงัสอืถงึธนารกัษ์พืน้ทีก่าญจนบรุ ี เมือ่วนัท่ี  

๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อขอใช้ที่ราชพัสดุเพื่อด�าเนินโครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมท้ังจัดส่งเอกสาร 

เพื่อประกอบการขอใช้พื้นที่ดังกล่าว ต่อมาธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรีได้มีหนังสือถึงส�านักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 

๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อให้จัดท�าผังบริเวณให้ชัดเจนและก�าหนดพื้นท่ีหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีใช้ประโยชน์ในราชการ และพื้นที ่

หรือสิ่งปลูกสร้างใดที่จะต้องน�าไปจัดหาประโยชน์พร้อมกับรายละเอียดโครงการ เพื่อจะได้น�าข้อมูลประกอบการพิจารณา  

ซึ่งปัจจุบันกรมการขนส่งทางบก และส�านักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี อยู่ระหว่างจัดเตรียมท�ารายละเอียดผังพื้นที่หรือ 

สิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดส่งให้กับส�านักงานธนารักษ์ที่กาญจนบุรีต่อไป

สถานีขนส่งสินค้า
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๓) โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรี ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบ้านพุน�้าร้อน  

ต�าบลบ้านเก่า อ�าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

จากการตรวจราชการได้รบัรายงานว่า ได้รบัจดัสรรพืน้ทีส่�าหรบัก่อสร้างสถานขีนส่งผูโ้ดยสารในบรเิวณศนูย์ราชการ 

ขนาดพ้ืนที ่๔๑ ไร่ ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างส�านกังานขนส่งจงัหวดักาญจนบรุที�าการรวบรวมข้อมลูเบือ้งต้นในการจดัให้มสีถานขีนส่ง

ผู ้โดยสารในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรายงาน 

ส�านักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 

เพ่ือก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารดังกล่าวต่อไป ดังนั้นจึงขอให้ส�านักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี เร่งด�าเนินการรวบรวม

ข้อมูลการจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี โดยประสานผู้เก่ียวข้องอย่าง 

ใกล้ชิด ก่อนรายงานกรมการขนส่งทางบกเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารต่อไป

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�านักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกับส�านักงานโยธาธิการและผังเมือง  

เพื่อส�ารวจและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในการจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด

กาญจนบุรี และได้รายงานผลให้กรมการขนส่งทางบกทราบ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อด�าเนินการต่อไปแล้ว

สถานีขนส่งผู้โดยสาร
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๕๙

๒.๓.๕ กำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำยของรัฐบำล และนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม  
ของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงคมนำคม มีดังนี้

๑) ตามที่กระทรวงคมนาคมได้ประกาศรับรองเจตนารมณ์ปฏิญญามอสโกที่ก�าหนดให้ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ 

เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภยัทางถนน โดยมเีป้าหมายลดผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนนร้อยละ ๕๐ ซึง่รฐับาลได้ก�าหนดให้ 

การสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ จึงขอให้ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท 

และกรมการขนส่งทางบก ร่วมกันก�าหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นนโยบายส�าคัญที่จะต้อง 

ร่วมกันขับเคลื่อนการด�าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมการขนส่ง

ทางบก ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบจุดเส่ียงอันตรายบนถนน เส้นทางที่มีอุบัติเหตุเกิดข้ึน 

บ่อยคร้ัง โดยเฉพาะบรเิวณชมุชนและหน้าสถานศกึษา เพือ่ลดสถติกิารเกดิอบุตัเิหต ุและให้เร่งปรบัปรงุเส้นทางให้มมีาตรฐาน

ความปลอดภัยมากกว่าปกติ เช่น ทางลาดชัน ขึ้น - ลงเขา และจัดเตรียมจุดพักรถ เป็นต้น

กรมทางหลวง รายงานว่า ส�านักอ�านวยความปลอดภัยได้ด�าเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน 

มาอย่างต่อเน่ือง โดยได้ด�าเนินการงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ต�าแหน่งที่เกิด

อบุตัเิหตซุ�า้ซ้อน และแก้ไขตามหลกัวิศวกรรม ส�าหรบังานปรบัปรงุทางหลวงหน้าโรงเรยีนนัน้ ได้ด�าเนนิการมาตัง้แต่ปีงบประมาณ 

๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ โดยได้ด�าเนนิการไปแล้วทัง้หมด ๑,๖๓๘ แห่ง รวมวงเงนิงบประมาณ ๘๕๗.๑๖๕ ล้านบาท ซึง่เป็นการปรบัปรงุ

และติดตั้งป้าย และเครื่องหมายจราจรบริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียนบนถนน ๒ ช่องจราจร ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ขับขี่

ตระหนักว่ามีโรงเรียนอยู่เบื้องหน้า ควรเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่และลดความเร็วลง

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี) และส�านักงานทางหลวง

ชนบทที ่๑๘ (สพุรรณบรุ)ี รบัข้อเสนอแนะไว้พจิารณาด�าเนนิการโดยประสานความร่วมมอืกบัส�านกังานตรวจสอบความปลอดภยั

งานทางและส�านักอ�านวยความปลอดภัยต่อไปแล้ว

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�านกังานขนส่งจงัหวดัทีเ่กีย่วข้องได้บรูณาการร่วมกบัหน่วยงานในสงักดักระทรวง

คมนาคม ส่วนราชการในพื้นที่ และภาคเอกชน เพื่อร่วมกันด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจัง

และต่อเนื่อง รวมทั้งได้ขอข้อมูลจุดเสี่ยงทางถนนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ามารณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

และตั้งจุดตรวจการให้ค�าแนะน�าแก่เจ้าของรถ เพื่อให้ใช้ความระมัดระวังและตื่นตัวในการขับรถมากยิ่งขึ้น

๒) ให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทให้ความส�าคัญในการพัฒนาเส้นทางเพื่อสนับสนุนแหล่ง 

ท่องเที่ยวในท้องถิ่น รวมท้ังส่งเสริมการจ�าหน่ายสินค้าชุมชนในรูปแบบสถานีริมทาง (Roadside Station) ในบริเวณ 

จุดจอดรถ (Rest Area)

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ให้ความส�าคัญส�าหรับการพัฒนาทางหลวงและเส้นทางท่ีเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวในด้าน

อ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ประชาชนผู้สัญจร เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชนส�าหรับ

การส่งเสริมการจ�าหน่ายสินค้าชุมชนในรูปแบบสถานีริมทาง (Roadside Station) ในบริเวณจุดจอดรถ (Rest Area) ของ 

แหล่งท่องเที่ยวนั้น กรมทางหลวงขอเรียนว่า จุดจอดรถ (Rest Area) ของแหล่งท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะอยู่บนถนนสายรอง 

ที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ซึ่งถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงส่วนใหญ่จะเป็นถนนสายหลัก 

เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม หากแหล่งท่องเที่ยวตั้งอยู่ริมทางของถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงมีความพร้อมในการ

พัฒนาจุดจอดรถ (Rest Area) ในการรองรับการจ�าหน่ายสินค้าชุมชนในที่ดินสงวนของกรมทางหลวงต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี) และส�านักงานทางหลวง

ชนบทที่ ๑๘ (สุพรรณบุรี) รับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาด�าเนินการร่วมกับกองแผนงานและส�านักบ�ารุงทางต่อไป โดยให้ค�านึง

ความพร้อมของพื้นที่เขตทาง และความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการเป็นส�าคัญ



กอ
งต

รว
จร

ำช
กำ

ร ก
ระ

ทร
วง

คม
นำ

คม

๖๐

๓) การเตรียมความพร้อมรองรับเหตุอุทกภัยในช่วงท่ีมีฝนตกหนักในหลายพื้นท่ี ให้กรมทางหลวง 

และกรมทางหลวงชนบทดูแลและตรวจสอบเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัย และให้กรมการขนส่งทางบก 

และบริษัท ขนส่ง จ�ากัด ซึ่งท�าหน้าที่ให้บริการประชาชนจัดท�าระบบส�ารองข้อมูลที่ส�าคัญ จัดท�าแผนเผชิญเหตุของ 

ระบบการขนส่งสาธารณะและจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนอย่างสม�่าเสมอ

กรมทางหลวง รายงานว่า มีแนวทาง มาตรการ กรณีน�้าท่วมฉับพลัน ทั้งก่อนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ  

และหลังเกิดภัยพิบัติ พร้อมการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ด้วยการบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการสนับสนุนแก้ไขปัญหา และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี) และส�านักงานทางหลวง

ชนบทที่ ๑๘ (สุพรรณบุรี) รับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาด�าเนินการต่อไปแล้ว

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า กรมการขนส่งทางบก และส�านักงานขนส่งจังหวัด ได้มีการประชาสัมพันธ์และ 

ให้ข้อมลูกบัประชาชนผูใ้ช้รถใช้ถนนทราบอย่างต่อเนือ่งเกีย่วกบัจดุเสีย่งของถนนสายต่าง ๆ  และให้ระมดัระวงัการใช้รถในช่วง

ฤดูฝนเป็นพิเศษ รวมทั้งมีการจัดท�าแผนเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงฤดูฝน

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด รายงานว่า ได้ท�าหน้าท่ีให้บริการประชาชนจัดท�าระบบส�ารองข้อมูลท่ีส�าคัญและจัดท�าแผน 

เผชิญเหตุของระบบการขนส่งสาธารณะและจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนอย่างสม�่าเสมอ เพื่อจัดท�าแนวทางฟื้นฟูหลังจากน�้าลด  

โดยได้ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุข ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ เพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็ว

และทั่วถึง รวมทั้งเตรียมการป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดซ�้าขึ้นอีก

๔) ให้ทกุหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม โดยเฉพาะกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ควบคมุ

ดแูลมาตรการความปลอดภยัโครงการก่อสร้างท่ีอยูใ่นความรบัผดิชอบ เพือ่ไม่ให้เกดิอนัตรายและส่งผลกระทบต่อประชาชน 

และเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขอให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงพื้นท่ีโดยเร็ว เพื่ออ�านวยความสะดวก ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาทันที  

รวมทั้งขอให้ทุกหน่วยงานด�าเนินงานโครงการต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ หากประชาชน 

เกิดข้อสงสัยหรือมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เร่งท�าความเข้าใจกับประชาชนโดยเร็ว

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ให้ความส�าคัญกับการอ�านวยความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง โดยมีหลักสูตรอบรม 

การตรวจสอบความปลอดภยัในระหว่างก่อสร้าง (Road Safety Audit) ส�าหรบับคุลากรของกรมทางหลวง และหลกัสตูรส�าหรบั

ผู้รับจ้างอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีความรู้ ความเข้าใจ การตรวจสอบความปลอดภัย และจัดการจราจรใน

พื้นที่ก่อสร้างได้อย่างเหมาะสมตามหลักวิศวกรรมจราจร

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้ก�าหนดมาตรการความปลอดภัยในขณะท�าการก่อสร้าง รวมทั้งมาตรการป้องกัน

การทุจริต สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม ได้ก�าชับให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ 

(เพชรบุรี) และส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๘ (สุพรรณบุรี) ด�าเนินการตามข้อเสนอแนะอย่างเคร่งครัดต่อไปแล้ว

๕) ให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทด�าเนินการจัดเก็บป้ายผิดกฎหมายบริเวณข้างทาง และ

ควบคุมดูแลไม่ให้มีผู้บุกรุกในบริเวณใต้สะพาน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวง 

และกรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวง รายงานว่า การจดัเกบ็ป้ายผดิกฎหมายบรเิวณข้างทาง และควบคมุดแูลไม่ให้มผีูบ้กุรกุบรเิวณใต้สะพาน 

แขวงทางหลวงได้ด�าเนินการเก็บป้ายผิดกฎหมายบริเวณข้างทางเป็นประจ�าอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นภารกิจหนึ่งใน “โครงการ

ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา” โดยกรมทางหลวงได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี) และส�านักงานทางหลวง

ชนบทที่ ๑๘ (สุพรรณบุรี) รับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาด�าเนินการต่อไปแล้ว
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๖) การก�ากับดูแลรถตู้โดยสารสาธารณะ ให้กรมการขนส่งทางบกก�ากับดูแลไม่ให้มีการบรรทุกผู้โดยสาร 

เกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด (๑๓ ท่ีนั่ง) และให้กรมการขนส่งทางบก และบริษัท ขนส่ง จ�ากัด ช่วยสอดส่องมิให้มีการ 

ขึ้นค่าโดยสารโดยไม่ได้รับอนุญาต

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้ด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการก�ากับดูแลรถตู้โดยสารสาธารณะ  

เพื่อมิให้มีการบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนดและมิให้ขึ้นค่าโดยสารโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์ให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ขับรถและผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ณ จุดจอดรถตู้โดยสารสาธารณะ

๒. ด�าเนนิการตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารและพนกังานขบัรถตามรายการ Checklist  ณ สถานขีนส่งผูโ้ดยสาร

จังหวัดต้นทางและปลายทาง

๓. บรูณาการท�างานร่วมกบัทหาร ต�ารวจ และหน่วยงานอ่ืน ๆ  

รวมทัง้ตัง้จดุตรวจการจบักมุรถทีก่ระท�าผดิกฎหมายอย่างต่อเนือ่งและ

เคร่งครัด

๔. รบัเรือ่งร้องเรยีนจากผูโ้ดยสารผ่านศูนย์ ๑๕๘๔ และอืน่ ๆ   

เพื่อลงโทษผู้กระท�าผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด

๕. หากมกีารกระท�าผดิดังกล่าว จะมกีารลงโทษทัง้ทางอาญา 

การอบรมให้ความรู้ และการพักใช้ใบอนุญาต แก่พนักงานขับรถและ

ผู้ประกอบการขนส่ง

๗) การจัดระเบียบรถโรงเรียนและรถรับส่งนักเรียน ให้กรมการขนส่งทางบกโดยส�านักงานขนส่งจังหวัด 

ทุกแห่ง ตรวจสอบความปลอดภัยของรถโรงเรียนและรถรับส่งนักเรียนอย่างเข้มงวด โดยรถโรงเรียนต้องมีลักษณะและ

อุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องครบถ้วน จดทะเบียน และขออนุญาตอย่างถูกต้อง กรณีรถรับส่งนักเรียนท่ีเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล 

ทัง้ในลกัษณะรถสองแถวและรถตู้ ต้องได้รบัอนุญาตและเป็นไปตามมาตรฐานทีก่รมการขนส่งทางบกก�าหนด กรณเีป็นรถสองแถว 

ต้องมีประตูและที่กั้นป้องกันนักเรียนพลัดตก ส่วนรถตู้ต้องจัดวางท่ีนั่งเป็นแถวตอนตามความกว้างของตัวรถเท่านั้น ทั้งนี้  

รถรับส่งนักเรียนทุกคันต้องผ่านการรับรองจากสถานศึกษา โดยน�ารถเข้าตรวจสภาพ ณ ส�านักงานขนส่งจังหวัดในพื้นที่ ซึ่งจะ

ได้รับอนุญาตครั้งละ ๑ ภาคการศึกษาและผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือได้รับ

ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ หรือเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ไม่เคยมีประวัติเสียหายจากการขับรถ

รวมถึงต้องมีผู้ควบคุมดูแลนักเรียนประจ�ารถ อายุไม่ต�่ากว่า ๑๘ ปี ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนตลอดการรับส่ง

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้ก�าชบัให้ส�านกังานขนส่งจงัหวดัทกุแห่งด�าเนนิการจดัระเบยีบรถรบัส่งนกัเรยีน ดงันี้

๑. รถโรงเรยีนตามพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  มกีารก�าหนดลกัษณะรถตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่๔๗ 

(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยกรมการขนส่งทางบก เข้มงวดให้เจ้าของรถ 

ถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
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๒. รถรับส่งนักเรียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ กรมการขนส่งทางบกได้มีหนังสือถึงส�านักงานขนส่ง

จังหวัดทุกแห่ง เพื่อก�าหนดแนวทางในการอนุญาตให้ใช้รถรับส่งนักเรียน โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้

๒.๑ ก�าหนดลักษณะรถที่สามารถอนุญาตให้ใช้เพื่อการรับจ้างรับส่งนักเรียน

๒.๒ ก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการขออนญุาตให้ใช้รถรบัจ้างรบัส่งนกัเรยีน ได้แก่ การยืน่ค�าขอ เอกสารหลกัฐานประกอบ

การพิจารณา การตรวจสอบรถ และค่าธรรมเนียม

๒.๓ ก�าหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาอนุญาตให้ใช้รถเพื่อการรับจ้างรับส่งนักเรียนอายุการอนุญาต และ 

แบบหนังสืออนุญาต

๒.๔ ก�าหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงก�าหนดความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุก 

คนโดยสาร พ.ศ. ๒๕๕๕

๒.๕ ก�าหนดให้นายทะเบียนสามารถเพิกถอนหนังสืออนุญาตได้ หากตรวจพบในภายหลังว่ารถไม่เป็นไป 

ตามที่ก�าหนด หรือผู้ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ข้อ ๒.๔

๘) ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทให้ความส�าคัญในการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดถนนกับทางรถไฟอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง มุ่งเน้นไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ  

สร้างความปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทาง

กรมทางหลวง รายงานว่า มมีาตรการในการอ�านวยความปลอดภยัต่อประชาชนผูใ้ช้ทางหลวงอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะ

จุดตัดทางรถไฟกับทางหลวง โดยด�าเนินการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟและติดตั้งเครื่องกั้นอัตโนมัติจุดตัดทางรถไฟทุกจุด

กับทางหลวง เพื่อป้องกันและอ�านวยความสะดวกต่อผู้ใช้ทางต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี) และส�านักงานทางหลวง

ชนบทที่ ๑๘ (สุพรรณบุรี) รับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาด�าเนินการร่วมกับส�านักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทางและ 

ส�านักอ�านวยความปลอดภัยต่อไปแล้ว

๒.๓.๖ กำรจัดระเบียบรถโดยสำรสำธำรณะ

ตามนโยบายรัฐบาลเรื่องการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะซึ่งในพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี 

ได้ด�าเนนิการจดัระเบยีบร่วมกบัทหาร โดยมกีารจดัจดุจอดรถนอกสถานขีนส่งผูโ้ดยสารอยูบ้่างตามความต้องการของผูโ้ดยสาร 

อย่างไรก็ตาม ขอให้ส�านักงานขนส่งจังหวัดที่เกี่ยวข้องร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ก�ากับดูแล จัดระเบียบจุดจอดรถให้มี

ความเป็นระเบียบ สามารถตรวจสอบความพร้อมของรถและพนักงานขับรถให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร และ 

เป็นไปตามกฎระเบียบท่ีภาครัฐก�าหนดไว้โดยเฉพาะความพร้อมของพนักงานขับรถซึ่งต้องไม่ขับเกินจ�านวนชั่วโมง 

ที่กฎหมายก�าหนด

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�านกังานขนส่งจงัหวดัทีเ่กีย่วข้องได้มกีารบรูณาการร่วมกบัเจ้าหน้าทีท่หารในพืน้ท่ี 

และบรษิทั ขนส่ง จ�ากดั เพือ่จดัระเบยีบรถตู้โดยสารสาธารณะในการจดัจดุจอดรถนอกสถานขีนส่งผูโ้ดยสาร โดยมกีารตรวจสอบ 

ความพร้อมของรถและพนักงานขับรถเป็นระยะอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร และเป็นไปตาม 

กฎระเบียบที่ภาครัฐก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั รายงานว่า ก�ากบัดแูล จดัระเบยีบจดุจอดรถให้มคีวามเป็นระเบยีบ สามารถตรวจสอบความพร้อม

ของรถโดยสารและพนักงานขับรถให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ภาครัฐก�าหนดไว้ โดยเฉพาะ

ความพร้อมของพนักงานขับรถ ซึ่งต้องขับไม่เกินจ�านวนชั่วโมงท่ีกฎหมายก�าหนด และบริษัท ขนส่ง จ�ากัด ช่วยสอดส่อง 

มิให้มีการขึ้นค่าโดยสารโดยไม่ได้รับอนุญาต
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ส�าหรับการจัดแนวเส้นทางเดินรถ หมวด ๑ ภายในจงัหวดักาญจนบรุ ีซึง่ยงัมปัีญหาไม่ตรงกบัความต้องการ

ใช้บริการของประชาชน ขอให้ส�านักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีได้เร่งรัดศึกษาปรับเส้นทางให้สอดคล้องเหมาะสม  

โดยค�านึงถึงการใช้บริการของประชาชนเป็นหลักด้วย นอกจากนี้ ได้รับรายงานจากการตรวจราชการว่าในพื้นท่ีจังหวัด

กาญจนบุรีมีปัญหาเรื่องสถานที่ที่จัดเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารชั่วคราวต�าบลลาดหญ้าตามนโยบายคณะรักษาความสงบ 

แห่งชาตเิพือ่เป็นการควบคมุตรวจเชค็รถตูโ้ดยสารสาธารณะให้ปฏบิตัติามระเบยีบเพือ่ให้ผูโ้ดยสารได้รบัความปลอดภยั ปัจจบุนั

ยังไม่มีพื้นที่ที่จัดให้เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารชั่วคราวต�าบลลาดหญ้าตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าวได้  

โดยจากการประชุมเทศบาลต�าบลลาดหญ้า รายงานว่า ได้เคยให้พื้นที่แต่ไม่มีงบในการลงทุนในการสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ต�าบลลาดหญ้า ในส่วนนี้ จึงขอให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการอ�านวย 

ความสะดวก ความปลอดภยัแก่ผูโ้ดยสารในพ้ืนท่ีอ�าเภอลาดหญ้า และเป็นไปตามนโยบายของคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�านักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการด�าเนินการศึกษาและวิเคราะห์การ

ปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจ�าทาง หมวด ๑ จังหวัดกาญจนบุรี เรียบร้อยแล้ว โดยวิเคราะห์จากการขยายตัวของผังเมือง

ที่ส่งผลให้มีการพัฒนาเมืองกาญจนบุรีที่เพิ่มมากข้ึน รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะให้มีการเชื่อมต่อกัน

อย่างครอบคลุม และได้น�าแนวคิดดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจ�าจังหวัดกาญจนบุรี ในการ

ประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นสมควรด�าเนินการปรับปรุง 

เส้นทางเดินรถโดยสารประจ�าทาง และกรมการขนส่งทางบกจะได้ด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒.๓.๗ ปัญหำข้อร้องเรยีนจำกกำรบงัคับใช้พระรำชบญัญตักิำรเดนิเรอืในน่ำนน�ำ้ไทย (ฉบบัที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที ่กรมเจ้าท่าได้มกีารออกพระราชบัญญัติการเดินเรอืในน่านน�า้ไทย (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึง่มีผลบังคบัใช้ 

และมผีลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะ เรือ่งการควบคมุสิง่ปลกูสร้างหรอืสิง่อืน่ใดล่วงล�้าล�าน�า้ และต่อมาได้มคี�าสัง่คณะรกัษา

ความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ ให้ขยายระยะเวลาการแจ้งสิ่งล่วงล�้าล�าน�้าที่เกิดขึ้นก่อนพระราชบัญญัติการเดินเรือ 

ในน่านน�า้ไทย (ฉบบัที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ บงัคับใช้ออกไปอกี ๖๐ วนั คอืจนถงึวนัที ่๑ กนัยายน ๒๕๖๐ โดยประชาชนทีม่าท�าการ 

แจ้งสิ่งล่วงล�้าล�าน�้าได้รับการยกเว้นโทษทั้งทางอาญาและโทษปรับทางปกครอง และลดค่าธรรมเนียมรายปี ซึ่งจากการตรวจ

ราชการได้รับรายงานว่าในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรีมีผู้แจ้งจ�านวน ๖๙ ราย จังหวัดนครปฐมมีผู้แจ้งจ�านวน ๑๕๑ ราย จังหวัด

สพุรรณบรุมีผีูแ้จ้งจ�านวน ๗ ราย อย่างไรกต็าม ขณะนีพ้บว่ามปัีญหาข้อร้องเรยีนจากประชาชนผูเ้กีย่วข้องและได้รบัผลกระทบ 

ค่อนข้างมาก เนื่องจากยังมีปัญหาด้านความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งปัญหาด้านการรับรู้ 
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ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน ซึ่งมีรายละเอียดการด�าเนินการตามข้อกฎหมายค่อนข้างมาก จึงขอให้

กรมเจ้าท่าเร่งรัดประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐  

เพื่อเป็นข้อมูลในการด�าเนินการ ตามสาระส�าคัญของกฎหมายให้ประชาชนมีความเข้าใจอย่างแพร่หลาย ผ่านส่ือ

ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง โดยอาจประสานผู้น�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งด้วย 

นอกจากนี้ ได้รับรายงานจากส�านักงานพัฒนาและบ�ารุงรักษาทางน�้าที่ ๑ เกี่ยวกับปัญหาการขยายพันธุ์อย่าง

รวดเร็วของผักตบชวาท�าให้เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรทางน�้า จึงขอให้ส�านักงานพัฒนาและบ�ารุงรักษาทางน�้าที่ ๑ ประสาน 

ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ร่วมกันด�าเนินการก�าจัดผักตบชวา

เพือ่ให้ประชาชนสามารถสญัจรทางน�า้ได้อย่างสะดวกและช่วยเพิม่ประสทิธภิาพด้านการระบายน�า้ ป้องกนัปัญหาอทุกภยั

กรมเจ้าท่า รายงานว่า ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม ได้ด�าเนินการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

๑) ซกัซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าทีใ่นส�านกังานเกีย่วกบัแนวทางการปฏบิตัติามพระราชบญัญตักิารเดนิเรอืในน่านน�า้ไทย 

(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถชี้แจง แนะน�า ตอบข้อซักถามให้กับประชาชนผู้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล�้าล�าน�้า 

ได้รับทราบและเข้าใจได้อย่างถูกต้องทั้งที่มาติดต่อส�านักงานและทางโทรศัพท์

๒) ลงพื้นที่พบประชาชนตามชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดนครปฐมและราชบุรี

๓) จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปประชาสัมพันธ์ ชี้แจงให้ประชาชนผู้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล�้าล�าน�้า ณ องค์การบริหารส่วนต�าบล  

ในพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดนครปฐมและราชบุรี

๔) แจ้งและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเดินเรือฯ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประจ�าจังหวัดนครปฐมและราชบุรี

๕) ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในพื้นที่ เช่น จังหวัดนครปฐมและราชบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาคม

ก�านันผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้น�าชุมชนในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ

ผลการรับแจ้งสิ่งล่วงล�้าล�าน�้า ของส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีจ�านวน 

ทั้งสิ้น ๓๔๓ ราย แยกเป็นในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ๒๔๘ ราย และจังหวัดราชบุรี จ�านวน ๙๕ ราย

- ส�านักงานพัฒนาและบ�ารุงรักษาทางน�้าได้รับมอบหมายภารกิจการก�าจัดผักตบชวาประกอบด้วย

๑) พื้นที่แม่น�้าเจ้าพระยาตั้งแต่ใต้เขื่อนเจ้าพระยาถึงจังหวัดนนทบุรี ระยะทางประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร

๒) พื้นที่แม่น�้าป่าสักตั้งแต่ใต้เขื่อนพระรามหกถึงวัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทางประมาณ ๕๒ 

กิโลเมตร

๓) พื้นที่แม่น�้าลพบุรี ระยะทางประมาณ ๙๕ กิโลเมตร

๔) แม่น�้าน้อยต้ังแต่ประตูระบายน�้าผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงอ�าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระยะทาง ๔๓ กิโลเมตร

โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กรมเจ้าท่ามีแผนก�าจัดผักตบชวา ๓๒๐,๐๐๐ ตัน และผลการด�าเนินการจัดเก็บในพื้นที่

รบัผดิชอบด�าเนนิการจนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ คดิเป็นผลงานสะสม  ๓๐๙,๓๔๑ ตนั หรอืร้อยละ ๙๐.๖๒ ส่วนการด�าเนนิการ 

นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบตามที่มีการมอบหมายจากคณะกรรมการอ�านวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาโดยมี  

รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานกรรมการฯ ได้ด�าเนินการอยู่แล้ว
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๒.๔ เขตตรวจราชการที่ ๕

๒.๔.๑ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบกำรขนส่งทำงบก มีดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๓๕ มีดังนี้

ตามที่กรมทางหลวงมีโครงการปรับปรุงทางหลวง

หมายเลข ๓๕ ระหว่าง กม.๒๗+๔๐๐ - กม.๒๘+๔๐๐ โดยท�าการเปิด 

จุดทางออก (Exit) และทางเข้า (Entrance) ทางขนาน เพื่อแก้ไขปัญหา 

การจราจรบริเวณต่างระดับสมุทรสาครนั้น จากการลงพื้นที่ตรวจราชการ

พบว่า บริเวณดังกล่าวมีปัญหาการจราจรเนื่องจากการตัดกันของการ

จราจรระหว่างรถที่มาจากทางขนานด้านซ้ายทางและต้องการจะตรง 

ต่อไปแต่ตดิวงเวยีนกลบัรถข้างหน้า ไม่สามารถขบัตรงไปได้ จงึจ�าเป็นต้อง

เลี้ยวเข้าสู่ทางหลักทางด้านขวาไปตัดกับรถที่ลงมาจากสะพานต่างระดับ

และต้องการจะเล้ียวเข้าตัวเมืองสมุทรสาคร ท�าให้การจราจรบริเวณ 

ดังกล่าวชะลอตัวและเกิดการติดขัดและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในช่วงเทศกาลจะมีปริมาณการจราจรหนาแน่น ท�าให้การจราจร

ติดขัดเพิ่มมากขึ้น โดยในเบื้องต้นโครงการที่อยู่ระหว่างด�าเนินการนี้  

จะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ใช้ทางซึ่งลงมาจากสะพานต่างระดับให้

สามารถตรงมาออกทางขนานและเลี้ยวรถเข้าตัวเมืองสมุทรสาครได ้

ในช่องทางถดัไป อย่างไรกด็ ีได้รบัรายงานว่าปัญหาทีเ่กดิขึน้บรเิวณทางแยก 

ต่างระดับน้ี จะยังคงมีอยู่ต่อไปเนื่องจากยังไม่สามารถปิดการจราจรหรือ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้ทางในบริเวณดังกล่าวได้ทันที ในเรื่อง 

เห็นว่า กรมทางหลวงควรแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณดังกล่าว  

โดยในเบือ้งต้นต้องปรบัพืน้ทีบ่รเิวณวงเวยีนกลบัรถซ่ึงกีดขวางการจราจร 

ในช่องทางขนาน และห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณไหล่ทางและ 

ทางแยกเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร หลังจากนั้นในระยะยาวควรปิด

การจราจรบริเวณที่เป็นจุดตัดทางแยกเข้าตัวเมืองสมุทรสาครของรถ 

ท่ีลงจากสะพานต่างระดับและบังคับให้ใช้ทางออกทางขนานเพื่อเข้าสู่

ตัวเมืองสมุทรสาครในช่องทางถัดไป ก็จะสามารถช่วยลดปัญหาการ

จราจรติดขัดในบริเวณดังกล่าวลงได้ อย่างไรก็ดี เนื่องจากทางหลวง

หมายเลข ๓๕ โดยเฉพาะในบริเวณดังกล่าวมีปริมาณการจราจรเฉลี่ย

มากกว่า ๑ แสนคันต่อวัน ดังนั้น กรมทางหลวงจึงควรมีการศึกษาเพื่อ

หาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในบริเวณดังกล่าวอย่างยั่งยืน 

ต่อไปด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้บรรจุโครงการปรับปรุงทางหลวง

หมายเลข ๓๕ บริเวณทางต่างระดับทางเข้าเมืองสมุทรสาครไว้ใน 

แผนแม่บทพัฒนาทางหลวง ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ ปัจจุบันยังไม่ได้

ด�าเนนิการส�ารวจและออกแบบ ซึง่คาดว่าจะเสนอของบประมาณประจ�าปี  

๒๕๖๒ เพื่อด�าเนินการจ้างออกแบบรายละเอียดก่อนเสนอขอรับ 

การจัดสรรงบประมาณเพื่อด�าเนินการก่อสร้างต่อไป
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๒. โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถจักรยานยนต์บนทางหลวงหมายเลข ๓๕ มีดังนี้

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ขอให้กรมทางหลวงช่วยด�าเนินการส�ารวจและออกแบบ

สะพานกลับรถจักรยานยนต์บนทางหลวงหมายเลข ๓๕ ช่วง กม.๒๙+๔๙๔.๑๕๐ และ กม.๓๑+๗๘๘.๕๔๐ เนื่องจาก 

จุดกลับรถที่มีอยู่ในปัจจุบันอยู่ไกล และมีรถจักรยานยนต์จ�านวนมากจากชุมชนท่าฉลอมขับขี่รถย้อนศรข้ามบนสะพานข้าม

แม่น�้าท่าจีนเพื่อมาชุมชนมหาชัยตลอดทั้งวัน ท�าให้เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตบ่อยครั้ง โดยส�านักส�ารวจและออกแบบได้

ออกแบบสะพานกลับรถจักรยานยนต์ให้ทางขึ้นลงอยู่ระหว่างร่องแบ่งทางหลักและทางขนานเพื่อลดปัญหาการก่อสร้างติดขัด

สาธารณูปโภคและปัญหาการยินยอมของเจ้าของท่ีดินริมเขตทางหลวง ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้จะใช้งบประมาณขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครในการก่อสร้าง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครก�าหนดจะท�าการจัดหาผู้รับจ้างเอง

และขอให้กรมทางหลวงช่วยเป็นผู้ก�ากับดูแลการก่อสร้าง ในเรื่องนี้เห็นว่า การก่อสร้างสะพานกลับรถจักรยานยนต์ดังกล่าว

เป็นการก่อสร้างบนเขตทางหลวง จ�าเป็นต้องมกีารก�ากบัควบคมุการก่อสร้างให้มมีาตรฐาน เพือ่ความถกูต้องและความปลอดภยั

ของผู้ใช้ทาง ซึ่งการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครด�าเนินการหาผู้รับจ้างเองนั้น อาจท�าให้ได้ผู้รับจ้างท่ีไม่มีความ

ช�านาญงานทาง และยากต่อการก�ากับดูแลให้ก่อสร้างได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แนวทางการแก้ไขวิธีหนึ่งคือขอให้ 

กรมทางหลวงโดยส�านักงานทางหลวงที่ ๑๓ ร่วมกับแขวงทางหลวงสมุทรสาครเจรจากับองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมทุรสาคร เพือ่ขอให้โอนงบประมาณมาให้กรมทางหลวงเป็นผูด้�าเนนิการหาผูร้บัจ้างและควบคมุการก่อสร้างเอง เพือ่ให้

เกิดความเหมาะสมและได้ผู้รับจ้างที่มีความเชี่ยวชาญสามารถก่อสร้าง 

ได้อย่างมมีาตรฐาน นอกจากนัน้ ในระยะยาวเมือ่มกีารก่อสร้างเรยีบร้อยแล้ว 

ขอให้กรมทางหลวงประสานกับต�ารวจเพื่อกวดขันวินัยจราจร ควบคุม

การขับขี่ของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ให้ใช้สะพานกลับรถที่สร้างขึ้นอย่าง

เคร่งครัด หากตรวจพบผู้ขับรถย้อนศร ก็ขอให้ด�าเนินการตามกฎหมาย

อย่างเข้มงวด เพือ่ให้เกดิความปลอดภยัต่อประชาชนและผูใ้ช้ทางต่อไปด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถ

จักรยานยนต์ข้ามทางหลวงหมายเลข ๓๕ ที่ กม.๒๙+๔๙๔.๑๕๐ และ  

กม.๓๑+๗๘๘.๕๔๐ เดมิจงัหวดัร้องขอให้กรมทางหลวงด�าเนนิการแต่ด้วย

งบประมาณที่ได้รับมีจ�านวนจ�ากัดไม่สามารถด�าเนินการได้ จึงมีการหารือ

จนได้ข้อสรุปให้ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

เพื่อด�าเนินการก่อสร้างตามรูปแบบที่กรมทางหลวงก�าหนดออกแบบ  

โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครโอนงบประมาณโครงการ

ก่อสร้างดังกล่าวให้กรมทางหลวงด�าเนินการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ

ประสานงานระหว่างแขวงทางหลวงสมุทรสาครกับองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสมุทรสาครในเรื่องงบประมาณในเบื้องต้น

๓. โครงการก่อสร้างสะพานต่างระดับบนทางหลวงหมายเลข ๓๕ มีดังนี้

ตามที่ได้รับรายงานว่าในปัจจุบันประชาชนท่ีเดินทางมาจากกรุงเทพฯ โดยใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๕  

และต้องการเดินทางเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๗ เพื่อไปยังอ�าเภอบ้านแพ้ว จะต้องไปกลับรถใต้สะพาน ที่ กม.๓๙+๓๐๐ 

เลียบคลองขุดบ้านบ่อ อย่างไรก็ดี จากการลงพื้นที่พบว่า จุดกลับรถใต้สะพานดังกล่าวเป็นทางลอดที่มีความสูงไม่มากนัก และ

เป็นบริเวณซึง่เป็นจดุเฝ้าระวงัเนือ่งจากเกดิปัญหาน�า้ท่วมบ่อยครัง้ หากกรมทางหลวงจะท�าการยกระดบัคนัทางเพือ่แก้ไขปัญหา

น�้าท่วมในบริเวณดังกล่าวจะท�าให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่สามารถกลับรถเพื่อเดินทางไปอ�าเภอบ้านแพ้วได้ แนวทางแก้ไข 

ที่เหมาะสมตามที่แขวงทางหลวงสมุทรสาครเสนอคือ ก่อสร้างสะพานต่างระดับบนทางหลวงหมายเลข ๓๕ ทิศทางขาออก 

เชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๗ โดยตรง เพื่อให้รถท่ีมาจากทางหลวงหมายเลข ๓๕ สามารถใช้สะพานต่างระดับ 

แยกไปอ�าเภอบ้านแพ้วได้ โดยไม่ต้องไปกลับรถก่อนด�าเนินการยกระดับคันทางบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเพื่อแก้ไขปัญหา 

น�า้ท่วมและเปิดให้ใช้ส�าหรบัรถจกัรยานยนต์และรถยนต์ขนาดเลก็ กจ็ะเป็นการแก้ไขปัญหาและอ�านวยความสะดวกในการเดนิทาง 
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ของประชาชนได้ ในเรือ่งนี ้จงึขอให้กรมทางหลวงพจิารณาความส�าคญัของโครงการเพือ่แก้ไขปัญหาดงักล่าว และพจิารณา

จัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการก่อสร้าง เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการปรับทางแยกเข้าบ้านแพ้ว ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตัดกับ ๓๗๕ (๓๐๙๗ เดิม) 

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างทางยกระดับพระราม ๒ ธนบุรี - ปากท่อ โดยต�าแหน่งทางแยกดังกล่าวมีการออกแบบเป็น

ทางแยกต่างระดับรองรับไว้แล้ว ปัจจุบันกรมทางหลวงได้ด�าเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ 

โดยอยู่ระหว่างการพิจารณารายงาน EIA จากส�านักงานนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นอกจากนี้  

กรมทางหลวงยังได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๑ เพื่อด�าเนินการศึกษารูปแบบการร่วมทุนรัฐ - เอกชน (PPP)  

เพื่อคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสม ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการต่อไป

๔. การอ�านวยความปลอดภัยบนทางหลวงหมายเลข ๓๕ มีดังนี้

ทางหลวงหมายเลข ๓๕ หรือถนนพระราม ๒ เป็นทางหลวงสายหลักเส้นทางหนึ่งในการเดินทาง 

ออกจากกรุงเทพฯ ไปสู่พื้นที่ภาคใต้ และประชาชนที่ท�างานในพื้นที่กรุงเทพฯ บางส่วนที่พักอาศัยในย่านชานเมืองและขับรถ

เข้าไปท�างานในกรงุเทพฯ ท�าให้ถนนสายน้ีมปีรมิาณการจราจรเฉลีย่ทีส่งูมากกว่า ๑ แสนคนัต่อวนั ประกอบกบัลกัษณะโครงข่าย 

ซึ่งเป็นทางตรงต่อเนื่อง ท�าให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วค่อนข้างมาก เมื่อเกิดอุบัติเหตุจึงมักเกิดอุบัติเหตุร่วมกันหลายคันเนื่องจากการ

ขับรถด้วยความเร็วในระยะกระชั้นชิด ท�าให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันท่วงท ีในเรื่องนี้ เห็นว่ากรมทางหลวงควรประสานงาน

กบัแขวงทางหลวงสมทุรสาครพจิารณาออกแบบแนวทางการช่วยผูข้บัขีใ่ห้ทราบว่าควรเว้นระยะห่างจากรถคนัหน้าเท่าใด

จึงจะเกิดความปลอดภัย เช่น การท�าจุดบนพื้นทางเพื่อก�าหนดระยะห่างในลักษณะเดียวกับทางหลวงหมายเลข ๗  

อย่างไรกด็ ีได้รบัรายงานว่า ได้มอีาจารย์จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ ีประสานเข้ามาเพือ่ขอท�าวจิยัในเร่ือง

เกี่ยวกับสัญลักษณ์บนทางหลวงเพ่ือความปลอดภัยบนทางหลวงหมายเลข ๓๕ ดังกล่าว ในเรื่องนี้ก็ขอให้แขวงทางหลวง

สมทุรสาครประสานกบัส�านกัอ�านวยความปลอดภยั กรมทางหลวง เพือ่ตดิตามดแูลการท�าวจิยัดงักล่าวให้เป็นไปตามหลัก

วิชาการและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางตามมาตรฐานของกรมทางหลวงด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการชนท้ายบนทางหลวงหมายเลข ๓๕ ในการท�าจุด Marking  

บนผิวจราจรเพื่อก�าหนดระยะห่างของรถยนต์นั้น ไม่สามารถด�าเนินการได้เนื่องจากปัจจุบันทางหลวงหมายเลข ๓๕ มีปริมาณ

จราจรหนาแน่นเต็มความจุของถนนจะรับได้ผู้ขับข่ีไม่สามารถมองเห็นต�าแหน่ง Marking บนผิวจราจรได้ชัดเจนเพียงพอ  

อย่างไรก็ตาม แขวงทางหลวงสมุทรสาครและส�านักอ�านวยความปลอดภัยพร้อมในการอ�านวยความสะดวก และควบคุมให้มี

ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรบนทางหลวงต่อไป
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๕. โครงการปรับปรุงยกระดับมาตรฐานทางหลวงหมายเลข ๓๕ มีดังนี้

จากการลงพื้นที่ตรวจราชการพบว่า ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ขาเข้า ช่วงก่อนถึงสะพานข้ามแม่น�้าท่าจีน  

มลีกัษณะเป็นจดุเสีย่งอนัตราย คอื เป็นทางตรงยาวก่อนเข้าสูท่างโค้งและบบีทางลดช่องจราจรก่อนขึน้สะพานข้ามแม่น�า้ท่าจนี 

ท�าให้เกิดปัญหาคอขวดและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ในเรื่องนี้ แขวงทางหลวงสมุทรสาครได้รายงานว่า ได้ออกแบบแนวทาง 

การแก้ไขปัญหา คือ ต้องก่อสร้างขยายไหล่ทางและปรับปรุงช่องจราจรให้ได้มาตรฐานมีจ�านวนช่องจราจรเท่ากัน และติดตั้ง 

ก�าแพงคอนกรีตระหว่างร่องกลางให้ต่อเนื่องตลอดสายทางแทนราวกันตกที่มีการติดตั้งอยู่บางส่วนในปัจจุบัน ในเรื่องนี้เห็นว่า 

การก่อสร้างปรับปรุงทางดังกล่าวมีความส�าคัญ เนื่องจากจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน จึงขอให้

กรมทางหลวงพจิารณาความส�าคญัของการด�าเนนิการดงักล่าว และจดัสรรงบประมาณเพือ่ให้แขวงทางหลวงสมทุรสาคร

ไปด�าเนินการก่อสร้างตามแผนที่ก�าหนดไว้ เพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยต่อประชาชนมากยิ่งขึ้นต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการปรับปรุงยกระดับมาตรฐานทางหลวงหมายเลข ๓๕ ขาเข้า ช่วงก่อนข้ามสะพาน

ข้ามแม่น�้าท่าจีน ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๑ ในการด�าเนินการแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมการหาตัว 

ผู้ว่าจ้าง เพื่อด�าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๑ ต่อไป

๖. แนวทางการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอันตราย (Black spot) มีดังนี้

ตามที่ได้รับรายงานว่าในพื้นที่แขวงทางหลวงสมุทรสงครามมีจุดเสี่ยงอันตราย (Black spot) ท่ีส�าคัญ  

คือ บริเวณสะพานวัดพวงมาลัย ซึ่งจากสถิติในช่วง ๒ ปีท่ีผ่านมาพบว่า บริเวณสะพานดังกล่าวมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นประมาณ  

๑๐๐ ครั้ง มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจ�านวน ๒ ราย และผู้บาดเจ็บ ๙๘ ราย โดยจากการลงพื้นที่พบว่า บริเวณดังกล่าวเป็น

สะพานขนาด ๒ ช่องจราจร พร้อมไหล่ทาง มีลักษณะทางขึ้นสะพานเป็นทางโค้ง ทัศนวิสัยไม่ชัดเจน ท�าให้เกิดการเฉี่ยวชน  

และเกดิอบุตัเิหตใุนบรเิวณดงักล่าวได้ง่าย ทัง้นี ้แขวงทางหลวงสมทุรสงครามได้รายงานว่า สะพานดงักล่าวมปีรมิาณการจราจร

เฉลี่ย ๑๙,๑๑๗ คันต่อวัน โดยแต่เดิมได้ออกแบบเป็นสะพานคู่กันจ�านวน ๒ สะพาน รวมกันเป็นสะพานขนาด ๔ ช่องจราจร 

แบ่งทิศทางการจราจรไปกลับแยกกันระหว่างสะพาน ๒ สะพาน แต่เนื่องจากข้อจ�ากัดในการก่อสร้างในครั้งแรก ท�าให้มีการ

ก่อสร้างสะพานเพียงด้านเดียวขนาด ๒ ช่องจราจร และใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งคาดว่าการก่อสร้างสะพานให้แล้วเสร็จ

สมบูรณ์นั้น จะต้องใช้งบประมาณประมาณ ๔๐๐ ล้านบาท ในเรื่องนี้เห็นว่า กรมทางหลวงควรมอบหมายให้ส�านักอ�านวย

ความปลอดภัยร่วมกับแขวงทางหลวงสมุทรสงครามด�าเนินการส�ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหา เพื่อก�าหนดแนวทาง 

การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอันตรายในเบื้องต้น และพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการก่อสร้างสะพานอีกส่วนหนึ่ง 

เพือ่ให้เป็นสะพานขนาด ๔ ช่องจราจร ตามทีไ่ด้ออกแบบไว้ให้สมบรูณ์ เพือ่เป็นการแก้ไขปัญหาจดุเสีย่งอนัตรายอย่างยัง่ยนื 

อีกทั้งท�าให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนต่อไปด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า จุดเสี่ยงอันตราย (Black spot) บนทางหลวงหมายเลข ๓๔๖๓ สายเทศบาลเมือง

สมุทรสงคราม บริเวณสะพานวัดพวงมาลัยที่ยังคงเป็นทางขนาด ๒ ช่องจราจรนั้น กรมทางหลวงจะขอรับไว้พิจารณา 

ด�าเนินการปรับปรุงขยายให้เป็นทางขนาด ๔ ช่องจราจรต่อไป
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๗. โครงการปรับปรุงขยายทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๖ มีดังนี้

ด้วยแขวงทางหลวงสมุทรสงครามได้รายงานว่า ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๖ ปัจจุบันเป็นทางหลวงขนาด  

๒ ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ ๓ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕ เมตร (ทางหลวงขนาด ๖/๙) ซึ่งยังต�่ากว่ามาตรฐานทางหลวง

ที่ควรจะเป็น ๗/๑๒ มีระยะทางประมาณ ๒๐ กิโลเมตร โดยจากการตรวจราชการพบว่า เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางที่มี 

ความส�าคัญ เนื่องจากในพื้นที่บริเวณเส้นทางดังกล่าวเป็นพื้นท่ีท่ีมีโรงโม่หินจ�านวนมาก เป็นแหล่งวัตถุดิบด้านการก่อสร้าง  

ท�าให้มีรถบรรทุกขนาดใหญ่ใช้งานเส้นทางนี้เป็นจ�านวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางไปยังอ�าเภอสวนผึ้ง

ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญของจังหวัดราชบุรีด้วย ท�าให้มีปริมาณการจราจรเฉลี่ย ๑๒,๒๙๘ คันต่อวัน ด้วยเหตุนี ้

กรมทางหลวงจึงควรพจิารณาจดัสรรงบประมาณมาด�าเนนิการพฒันาทางหลวงสายนีใ้ห้เป็นทางหลวงขนาด ๔ ช่องจราจร 

เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน อีกทั้งสามารถสนับสนุนด้านการ 

ท่องเที่ยวและยังสามารถใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางลัดทางเลี่ยงในช่วงเทศกาลได้อีกด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้บรรจโุครงการปรบัปรงุขยายทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๖ ไว้ในแผนแม่บทพฒันาทางหลวง 

๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรแล้ว โดยจะพิจารณาเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อ

ด�าเนินการก่อสร้างต่อไป

๘. โครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข ๓๕ มีดังนี้

ตามที่แขวงทางหลวงสมุทรสงครามได้รายงานว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามและ

ประชาชนที่เดินทางออกจากตัวเมืองสมุทรสงครามที่จะเดินทางต่อไปจังหวัดเพชรบุรี จะต้องไปกลับรถเป็นระยะทางที่ 

ค่อนข้างไกล โดยเฉพาะอาจารย์และนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา วทิยาเขตสมทุรสงคราม จงึเหน็ควรก่อสร้าง

สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข ๓๕ เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที ่

โดยก่อสร้างเป็นสะพานกลับรถบริเวณ กม.๕๘+๐๐๐ และ กม.๖๒+๘๐๐ โดยในเบื้องต้นอาจพิจารณาก่อสร้างบริเวณ  

กม.๕๘+๐๐๐ ก่อน เน่ืองจากมีความจ�าเป็นในการใช้งานมากกว่า ในเรื่องนี้จึงขอให้แขวงทางหลวงสมุทรสงครามจัดท�า 

รายละเอียดเสนอกรมทางหลวงในส่วนกลาง เพื่อพิจารณาความจ�าเป็นและความเหมาะสมของโครงการดังกล่าวและ

จัดสรรงบประมาณไปด�าเนินการก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๐ เพื่อก่อสร้างสะพานลอยกลับรถบนทางหลวง 

หมายเลข ๓๕ ที่ กม.๖๒+๘๐๐ (ขาเข้า) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง ส�าหรับข้อเสนอก่อสร้างสะพานกลับรถ 

อีก ๑ แห่ง ที่ กม.๕๘+๐๐๐ นั้น จะขอรับไว้พิจารณาความเหมาะสมและจัดล�าดับความส�าคัญร่วมกับโครงการอื่น ๆ หากมี

ความเหมาะสมและมีล�าดับความส�าคัญสูงจะเสนอรับการจัดสรรงบประมาณด�าเนินการต่อไป
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๙. โครงการบูรณะทางหลวงหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) มีดังนี้

ตามที่กรมทางหลวงอยู่ระหว่างด�าเนินการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงสายหลักระหว่างภาค  

คือ โครงการบูรณะทางหลวงหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ซึ่งมีการใช้งานมานาน โดยแบ่งโครงการเป็น ๘ โครงการย่อย  

ตั้งแต่ช่วงปราณบุรี - สี่แยกปฐมพร (จังหวัดชุมพร) ระยะทางท้ังหมด ๒๕๐ กิโลเมตร จากการลงพื้นที่ตรวจราชการพบว่า 

โครงการบางส่วนได้ก่อสร้างแล้วเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว และโครงการส่วนใหญ่มผีลการด�าเนนิการคบืหน้าเรว็กว่าแผนทีก่�าหนดไว้  

โดยคาดว่าในช่วงเดอืนธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นี ้จะสามารถก่อสร้างได้แล้วเสรจ็ประมาณร้อยละ ๙๐ คงเหลอืช่วงอ�าเภอปราณบรีุ -  

ประจวบครีขีนัธ์ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒๔๙+๐๐๐ - กม.๓๘๑+๑๑๓ (เป็นตอน ๆ ) ทีม่ผีลการก่อสร้างประมาณร้อยละ ๔๕.๕๓๓ 

(ซึง่เร็วกว่าแผนร้อยละ ๒๓.๔๓๙) ทีค่าดว่าจะก่อสร้างแล้วเสรจ็ภายในเดอืนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ในเรือ่งนีจ้งึขอให้กรมทางหลวง

ตดิตามเร่งรัดการก่อสร้างบรูณะทางหลวงหมายเลข ๔ ให้แล้วเสรจ็ตามแผนทีก่�าหนดไว้ เพือ่ให้เกดิความสะดวกและความ

ปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างบูรณะทางหลวงหมายเลข ๔ ตั้งแต่ช่วงปราณบุรี - สี่แยกปฐมพร  

(จงัหวดัชมุพร) ส่วนใหญ่มผีลการด�าเนินการคืบหน้าเรว็กว่าแผนทีก่�าหนดไว้โดยคาดว่าจะแล้วเสรจ็ในช่วงเดอืนธนัวาคม ๒๕๖๐ นี้  

คงเหลือช่วงอ�าเภอปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ ตอน ๓ (กม.๒๔๙ - ๓๘๑+๑๑๓) มีความก้าวหน้าในการก่อสร้างประมาณ 

ร้อยละ ๔๘.๑๖ (ซึ่งเร็วกว่าแผนร้อยละ ๒๔.๑๐ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑)

๑๐. โครงการปรับปรุงขยายทางหลวงหมายเลข ๔ มีดังนี้

ตามที่ได้รับรายงานว่า ทางหลวงหมายเลข ๔ ช่วงจากอ่างเก็บน�้าเขาเต่า ไปบรรจบต่างระดับวังยาว  

ระยะทางประมาณ ๘.๓๑ กิโลเมตร ปัจจุบันยังเป็นทางหลวงขนาด ๒ ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ ๓.๕ เมตร ไหล่ทาง 

ด้านละ ๒ เมตร (๗/๑๑) โดยทางหลวงช่วงดังกล่าว เป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมอ�าเภอหัวหินกับอ�าเภอปราณบุรี ผ่านสถานที่

ส�าคัญหลายแห่ง เช่น อุทยานราชภักดิ์ สวนสน โรงพยาบาลสัตว์หัวหิน โรงเรียนนายสิบทหารบก มหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ฯ 

โครงการตามพระราชด�ารเิขาเต่า วนอทุยานปราณบรุ ี ปัจจบุนัมปีรมิาณการจราจรเฉลีย่ ๒๓,๗๔๗ คนัต่อวนั ในเรือ่งนีเ้ห็นว่า 

ทางหลวงหมายเลข ๔ เป็นเส้นทางสายหลกัในการเดนิทางของประชาชนและมปีรมิาณการจราจรทีส่งูมาก จงึขอให้ส�านกังาน

ทางหลวงที่ ๑๕ น�าเสนอข้อมูลแผนงานโครงการให้กรมทางหลวงพิจารณาความส�าคัญของการพัฒนาทางหลวง 

หมายเลข ๔ ในช่วงดังกล่าวให้เป็น ๔ ช่องจราจรตลอดสายทาง และจัดสรรงบประมาณไปด�าเนินการก่อสร้างตาม 

ความเหมาะสมและความจ�าเป็น เพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้บรรจโุครงการปรบัปรงุขยายทางหลวงหมายเลข ๔ ช่วงจากอ่างเกบ็น�า้เขาเต่าไปบรรจบ

ต่างระดับวังยาว ระยะทางประมาณ ๘.๓๑ กิโลเมตร ไว้ในแผนแม่บทพัฒนาทางหลวง ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ กิจกรรม

ก่อสร้างเพิม่ช่องจราจรแล้ว โดยจะเสนอขอรบัการจดัสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๒ หากได้รบัการจดัสรรงบประมาณกจ็ะเร่งรัด

ด�าเนินการก่อสร้างต่อไป

๑๑. โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเพชรบุร ีมีดังนี้

ในส่วนของจงัหวดัเพชรบรุน้ัีน ได้รบัรายงานว่ายงัไม่มสีถานขีนส่งผูโ้ดยสาร และจดุจอดชัว่คราวทีก่�าหนดไว้ 

ยังมีลักษณะเป็นจุดจอดที่ไม่เหมาะสมมากนัก ในเรื่องนี้เห็นว่า กรมการขนส่งทางบกควรพิจารณาจัดหาสถานท่ีท่ีมี 

ความเหมาะสมเพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเพชรบุรี เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีระยะทางยาวและมีรถโดยสาร

สาธารณะโดยเฉพาะรถตู้เดินทางเป็นจ�านวนมาก เพื่อที่จะสามารถจัดระเบียบการขนส่งสาธารณะ อ�านวยความสะดวกในการ

เดินทางให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนได้อย่างเป็นระบบต่อไป 

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ปัจจบุนัจงัหวดัเพชรบรุยีงัไม่มสีถานขีนส่งผูโ้ดยสาร เนือ่งจากกรมการขนส่งทางบก  

ได้เคยออกประกาศเปิดรบัมอบทีด่นิและสิง่ก่อสร้างเพือ่จดัให้มสีถานขีนส่งผูโ้ดยสาร และประกาศเชญิชวนให้ผูป้ระสงค์จะลงทุน
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ก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเพชรบุรีมาหลายครั้งแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นความประสงค์ในการก่อสร้างหรือบริจาคที่ดิน 

แต่อย่างใด ประกอบกับปัจจุบันที่ดินมีราคาที่สูงขึ้นมาก จึงได้ขอความร่วมมือไปยังธนารักษ์จังหวัดเพื่อส�ารวจที่ดินท่ีมี 

ความเหมาะสมในการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับแจ้งว่ายังไม่มีท่ีท่ีเหมาะสม ส�านักงานขนส่ง

จังหวัดเพชรบุรีจึงได้จัดหาสถานที่เพ่ือท�าการก่อสร้างจุดจอดรถตู้โดยสารไว้บริการประชาชน ซึ่งมีท่ีตั้งอยู่บริเวณวัดถ�้าแก้ว 

อ�าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยเจ้าของที่ดินเป็นผู้ก่อสร้างให้ อย่างไรก็ตาม หากพบว่ามีสถานท่ีท่ีเหมาะสมและ 

สามารถด�าเนินการได้จะพิจารณาด�าเนินการโดยเร็วต่อไป

๑๒. โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๕ มีดังนี้

จากการตรวจราชการได้รบัรายงานว่า ในพืน้ทีเ่ขตตรวจราชการที ่๕ ทัง้ ๔ จงัหวดั คอื จงัหวดัสมทุรสาคร 

สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ยังไม่มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยปัจจุบัน พื้นที่ทั้ง ๔ จังหวัด ได้ก�าหนดจุดจอด

ชั่วคราว เพื่อให้รถโดยสารสาธารณะโดยเฉพาะรถตู้โดยสารใช้เป็นจุดจอดและสถานีชั่วคราวในการรับส่งผู้โดยสาร ซึ่งในการ

ลงพื้นที่ตรวจราชการพบว่า

๑) จดุจอดรถตูโ้ดยสารของจงัหวดัสมทุรสาครได้ก�าหนดจดุจอดบรเิวณไหล่ทางในพืน้ทีต่วัเมอืง โดยไม่มี

ผลกระทบกับการจราจร อย่างไรก็ดี ตามที่กรมการขนส่งทางบกมีนโยบายเปลี่ยนรถตู้โดยสารสาธารณะเป็นรถมินิบัส  

หากยังคงจอดรถในบริเวณที่มีการก�าหนดไว้ในปัจจุบันอาจไม่เหมาะสม เนื่องจากตัวรถที่มีความยาวมากกว่ารถตู้อาจกีดขวาง

การจราจรได้ ประกอบกับจุดจอดในปัจจุบันไม่มีสิ่งอ�านวยความสะดวกทั้งที่พักรอ และห้องสุขาที่เหมาะสม ในเร่ืองนี้  

ในเบือ้งต้นส�านักงานขนส่งจงัหวดัสมทุรสาครจงึควรพจิารณาร่วมกบัจงัหวดัและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ก�าหนดจดุจอด

ที่มีความเหมาะสมและพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการให้บริการผู้โดยสาร อย่างไรก็ดี  

ในระยะยาวก็ควรพิจารณาจัดหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีในการ

บริการประชาชนต่อไป

๒) จดุจอดรถตูโ้ดยสารจงัหวดัสมทุรสงคราม ปัจจบุนัใช้พืน้ทีซ่ึง่เป็นทีด่นิของวดัป้อมแก้ว ต�าบลแม่กลอง 

อ�าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ซึง่ทางวดัได้อนญุาตให้ใช้พืน้ทีโ่ดยผูใ้ห้บรกิารรถตูร่้วมกนัจ่ายค่าบ�ารงุสถานท่ี 

ให้แก่ทางวัด และขณะนี้ทางวัดอยู่ระหว่างการก่อสร้างลานจอดพร้อมที่พักรอของผู้โดยสาร ซึ่งมีสิ่งอ�านวยความสะดวกและ

ห้องสุขาอย่างเหมาะสมเพื่อให้บริการแก่ประชาชน จากการลงพื้นท่ีพบว่า สถานท่ีดังกล่าวมีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง  

อย่างไรกด็ ี หากกรมการขนส่งทางบกสามารถหาสถานที่ที่มีความเหมาะสมและก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารอย่างเป็น

ทางการได้ กจ็ะสามารถบรหิารจดัการรถโดยสารสาธารณะได้อย่างเป็นระบบและอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้ 

มากยิง่ขึน้ต่อไป 

๓) ส�าหรับพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้น ได้มีการก�าหนดจุดจอดชั่วคราวไว้หลายพื้นท่ีเนื่องจากเป็น 

จงัหวดัทีม่รีะยะทางค่อนข้างยาว โดยเป็นจดุจอดทีด่�าเนนิการโดยเอกชน มสีิง่อ�านวยความสะดวกและห้องสขุาทีเ่หมาะสมและ

เพียงพอกับความต้องการในเบื้องต้น แต่ยังไม่เหมาะสมที่จะเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารได้ ในเรื่องนี้เห็นว่าหากกรมการขนส่ง

ทางบกสามารถหาสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสมและก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารอย่างเป็นทางการได้ ก็จะสามารถบริหาร

จัดการรถโดยสารสาธารณะได้อย่างเป็นระบบและอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้นต่อไป

อย่างไรก็ดี ในระหว่างท่ียงัไม่มกีารจดัตัง้สถานขีนส่งผูโ้ดยสารอย่างเป็นทางการในพืน้ทีท่ัง้ ๔ จงัหวดันี้  

ขอให้กรมการขนส่งทางบกจัดให้มีผู้ตรวจการขนส่งเข้าไปติดตาม ตรวจสอบ การให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว  

ณ จดุจอดชัว่คราวท่ีก�าหนดไว้อย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะขอให้เข้มงวดกวดขนัในเรือ่งการตรวจสอบความพร้อมของพนกังาน 

ขบัรถและความพร้อมของสภาพรถให้มคีวามเหมาะสมตามมาตรฐานทีก่�าหนด เพือ่ให้เกดิความมัน่ใจและความปลอดภยั 

แก่ผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะต่อไปด้วย

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างด�าเนินโครงการศึกษาและจัดท�า 

แผนแม่บทการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งมีก�าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์

ดังต่อไปนี้
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๑) ก�าหนดทิศทางการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร ระยะ ๒๐ ปี โดยแบ่งเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน (๑ - ๕ ปี) 

ระยะกลาง (๖ - ๑๐ ปี) และระยะยาว (๑๑ - ๑๒ ปี) 

๒) ระบุพื้นที่ศักยภาพส�าหรับการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารในอนาคต

๓) แนวทางการก�ากับสถานีขนส่งผู้โดยสารในปัจจุบันและอนาคต

๔) แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในสถานีขนส่งผู้โดยสาร

๕) ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๖) รูปแบบมาตรฐานอาคารในสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ทัง้นี ้ในการก�าหนดพืน้ทีใ่นการจดัให้ม/ีจดัตัง้สถานขีนส่งผูโ้ดยสารในพืน้ทีต่ามข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงคมนาคมให้มีความเหมาะสมนั้น ควรด�าเนินโครงการ ตามข้อ ๑) ให้แล้วเสร็จก่อน ท้ังนี้เพื่อให้สอดคล้อง 

กับแผนแม่บทการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารในอนาคต 

ส�านักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร รายงานว่า จะได้น�าประเด็นการจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสมุทรสาคร

เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป และช่วงที่ผ่านมาส�านักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครได้จัดผู้ตรวจการออกตรวจความ 

พร้อมของรถและพนักงานขับรถมาโดยตลอด และจะได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป  

ส�านักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานว่า ได้ด�าเนินการตรวจสอบและจัดหาสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสม 

ในการจัดสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือสร้างมาตรฐานที่ดีในการบริการประชาชนต่อไป

ส�านกังานขนส่งจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ รายงานว่า ได้มกีารด�าเนนิการประสานขอความร่วมมอืกบัส�านกังานธนารกัษ์

พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ในการพิจารณาจัดหาที่ราชพัสดุที่มีความเหมาะสมในการจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารอ�าเภอหัวหิน และ

อ�าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์แล้ว ทั้งน้ี ส�านักงานธนารักษ์พื้นท่ีประจวบคีรีขันธ์แจ้งว่าได้ด�าเนินการตรวจสอบท่ีดินราชพัสดุ 

ทีเ่หมาะสมส�าหรบัเป็นทีต้ั่งสถานีขนส่งผูโ้ดยสารทัง้ ๒ แห่งแล้ว ปรากฏว่าไม่มพีืน้ทีท่ีเ่หมาะสมทีจ่ะน�ามาสนบัสนนุการด�าเนนิการ 

แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ส�านักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ในระหว่างการส�ารวจท่ีดินท่ีเหมาะสมของภาคเอกชน

ส�าหรับก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร และในส่วนของการเข้าไปติดตามตรวจสอบการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว  

ณ จุดจอดรถชั่วคราวที่ก�าหนดไว้นั้น ได้จัดประชุมซักซ้อมผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบวิธีการตรวจความพร้อมของรถโดยสาร

สาธารณะและพนักงานขับรถ รวมทัง้มาตรการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ  และจงัหวดัประจวบครีขัีนธ์

ได้มคี�าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารเส้นทางเดนิรถในการร่วมตรวจสอบความพร้อมของรถตูโ้ดยสารประจ�าทางและผูข้บัรถ 

เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากรถตู้โดยสารประจ�าทาง

กองตรวจการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้ด�าเนินการจัดท�าแผนตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะครอบคลุมพื้นที่ 

อย่างทั่วถึง โดยมุ่งเน้นความถี่เข้มข้น ณ บริเวณที่พบปัญหาข้อร้องเรียนเป็นประจ�า และพื้นที่ที่มีการใช้บริการรถสาธารณะ

อย่างหนาแน่นรวมถึงในช่วงเทศกาลต่าง ๆ และมีการตั้งจุดตรวจสอบและจับกุมผู้ท่ีกระท�าผิดกฎหมายโดยจัดผู้ตรวจการ 

ลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจสอบความพร้อมของรถและผู้ประจ�ารถบนถนนสายหลักสายรองและจุดจอดรถโดยสารสาธารณะ  

โดยบรูณาการร่วมกบัหน่วยงานทหาร เจ้าหน้าทีต่�ารวจ บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ และส�านกังานขนส่ง

จงัหวดัทัว่ประเทศ รวมทัง้จดัผูต้รวจการลงพืน้ทีใ่นการตรวจสอบ โดยมมีาตรการตรวจสอบความพร้อมของคน และความพร้อม

ของรถโดยสารสาธารณะ

ส�านักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานว่า ได้ด�าเนินการจัดผู้ตรวจการขนส่งเข้าตรวจสอบความพร้อมของ

พนักงานขับรถและความพร้อมของสภาพรถอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้ผู้โดยสารได้เกิดความมั่นใจและความปลอดภัย

ตลอดการเดินทาง

ส�านักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุร ีรายงานว่า ได้ด�าเนินการจัดท�าแผนในการตรวจจับความเร็วโดยกล้องเลเซอร์ และ 

GPS รวมถึงการตั้งด่านตรวจสอบการกระท�าความผิดของผู้ขับขี่เป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง
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๑๓. การด�าเนินการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง มีดังนี้

จากการตรวจราชการได้รบัรายงานว่า พืน้ทีจ่งัหวดัสมทุรสาครมปัีญหาการน�ารถจกัรยานยนต์ส่วนบคุคล

มาใช้เป็นรถจกัรยานยนต์รบัจ้างเป็นจ�านวนมาก เนือ่งจากพืน้ทีด่งักล่าวมโีรงงานอตุสาหกรรมเป็นจ�านวนมาก และมผีูใ้ช้แรงงาน

ทั้งคนไทยและคนต่างด้าว ซึ่งมีข้อจ�ากัดในเรื่องการเป็นเจ้าของพาหนะส่วนตัวท�าให้รถจักรยานยนต์รับจ้างได้รับความนิยม 

เป็นจ�านวนมาก โดยส�านักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครได้ด�าเนินการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างร่วมกับจังหวัดและ 

ทหารตามนโยบายรฐับาลไปในระดับหน่ึงแล้ว แต่ยังคงมกีารตรวจพบการน�ารถจกัรยานยนต์ส่วนบคุคลมาใช้เป็นรถจกัรยานยนต์

รับจ้างอยู่บ้าง จึงขอให้ส�านักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครเข้มงวดกวดขันในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้

เกิดความปลอดภัยกับประชาชนที่ใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่ต่อไป

ส�านักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร รายงานว่า ได้ด�าเนินการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างร่วมกับจังหวัดและ

ทหารตามนโยบายรัฐบาลแล้ว ปัจจุบันเป็นช่วงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องโดยไม่มีการละเว้นทั้งในเรื่อง

ของตัวรถ เสื้อกั๊ก และผู้ขับขี่ ซึ่งได้มีการตรวจร่วมกับทหารจากค่ายก�าแพงเพชรอัครโยธิน ต�ารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร 

อยู่เป็นประจ�า และรายงานผลไปยังกองตรวจการขนส่งทุกเดือน
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๑๔. การก�ากับควบคุมการดัดแปลงสภาพรถบนทางหลวงหมายเลข ๓๕ มีดังนี้

จากการลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่ทางหลวงหมายเลข ๓๕ พบว่า มีรถกระบะที่มีการดัดแปลงสภาพ

เพื่อการบรรทุกเป็นจ�านวนมาก โดยการต่อเติมกระบะด้านข้างให้สามารถบรรทุกได้ท่ีความสูงมากขึ้นซึ่งมีความเสี่ยงในเรื่อง

การสูญเสียการทรงตัวและอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย โดยมีอยู่เป็นจ�านวนมาก ทั้งนี้เป็นอ�านาจหน้าที่ของกรมการขนส่ง 

ทางบกในการก�ากบัควบคมุเรือ่งการดดัแปลงสภาพรถ อย่างไรกด็ ีได้รบัรายงานจากกรมการขนส่งทางบกว่าทางหลวงหมายเลข 

๓๕ เป็นทางหลวงสายหลักที่มีความกว้างและมีหลายช่องจราจร ประกอบกับมีปริมาณการจราจรหนาแน่น และมีการใช ้

ความเร็วค่อนข้างมาก ท�าให้ต�ารวจไม่สามารถตั้งด่านตรวจได้อย่างเหมาะสมและเกิดความปลอดภัยเพียงพอ ในเรื่องนี ้

เห็นว่า กรมการขนส่งทางบกอาจร่วมมือกับกรมทางหลวงและต�ารวจในพื้นที่ พิจารณาด�าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ  

เพื่อตรวจติดตามการกระท�าความผิดโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น กล้อง CCTV บันทึกภาพรถที่กระท�าความผิดไว้เป็น

หลักฐานและเรียกมาเปรียบเทียบปรับในภายหลัง ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งในการก�ากับดูแลเรื่องรถดัดแปลงสภาพเพื่อให้

เกิดความปลอดภัยร่วมกันของผู้ใช้ทางต่อไป

กองตรวจการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้ด�าเนินการบูรณาการร่วมกับต�ารวจ ทหาร ในพื้นท่ีในการตรวจสอบ  

จับกุม รถกระบะซึ่งมีการดัดแปลงสภาพรถเพื่อก�ากับดูแลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยร่วมกันของผู้ใช้ทาง ข้อกฎหมายตาม 

พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ รถที่มีการดัดแปลงสภาพรถมีความผิด ดังนี้

มาตรา ๑๒ อุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวง บทก�าหนดโทษ มาตรา ๖๐ ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

มาตรา ๑๔ เปลี่ยนแปลงตัวรถให้ผิดจากที่จดทะเบียน บทก�าหนดโทษ มาตรา ๖๐ ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

สถิติการจับกุม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ตุลาคม ๒๕๕๙ – มิถุนายน ๒๕๖๐)

- มาตรา ๑๒ อุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวง จ�านวน ๒๙๒ ราย

- มาตรา ๑๔ เปลี่ยนแปลงตัวรถให้ผิดจากที่จดทะเบียน จ�านวน ๖๗๗ ราย

ส�านักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานว่า ได้ก�ากับควบคุมเรื่องการดัดแปลงสภาพรถและได้บูรณาการ 

ร่วมกับเจ้าพนักงานต�ารวจในพื้นที่ เพื่อต้ังด่านตรวจสอบและจับกุมรถกระบะท่ีมีการดัดแปลงสภาพรถเพื่อให้มีการบรรทุก 

ได้มากขึ้น รวมทั้งรถที่กระท�าผิดต่อกฎหมายบนพื้นที่ทางหลวงหมายเลข ๓๕ อย่างเป็นประจ�าและต่อเนื่องมาโดยตลอด

ส�านักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร รายงานว่า จะได้ด�าเนินการประสานของบประมาณส�าหรับติดตั้งกล้อง CCTV 

จากส่วนกลาง และประสานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม คือ แขวงทางหลวงสมุทรสาคร แขวงทางหลวงชนบท

สมุทรสาคร ต�ารวจทางหลวงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องกล้อง CCTV เพื่อน�าภาพรถที่กระท�าความผิดมาเปรียบเทียบปรับต่อไป 

และได้จัดผู้ตรวจการตั้งจุดตรวจการร่วมกับฝ่ายทหารและต�ารวจบริเวณทางคู่ขนานถนนพระราม ๒ เป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง

ส�านักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี รายงานว่า ได้ด�าเนินการตั้งด่านในการตรวจสอบรถผิดกฎหมายในเขตความ 

รับผิดชอบ โดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง

ส�านักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายงานว่า ได้มีการบูรณาการร่วมกับฝ่ายทหาร ต�ารวจ ในการตั้งด่าน 

ตรวจสอบรถที่มีการดัดแปลงสภาพตัวรถเพื่อบรรทุกให้ได้จ�านวนมากบริเวณถนนเพชรเกษม สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง โดยมีผลการ

ตรวจสอบตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

- ตรวจสอบรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ จ�านวน ๕,๙๖๓ คัน มีจ�านวนรถที่กระท�าผิด 

จ�านวน ๑,๕๔๕ คัน ท�าการเปรียบเทียบปรับจ�านวน ๑,๐๐๘ คัน และออกค�าสั่งผู้ตรวจการจ�านวน ๕๓๗ คัน

- ตรวจสอบรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ จ�านวน ๔,๔๖๕ คัน มีจ�านวนรถท่ีกระท�าผิดจ�านวน  

๑,๕๖๓ คัน ท�าการเปรียบเทียบปรับจ�านวน ๑,๑๙๓ คัน และออกค�าสั่งผู้ตรวจการจ�านวน ๓๗๐ คัน
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๒.๔.๒ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรคมนำคมขนส่งทำงอำกำศ มีดังนี้

ตามที่สถาบันการบินพลเรือน ได้รายงานว่า สถาบันการบินพลเรือนได้รับนโยบายจากรองนายกรัฐมนตรี  

(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ให้วางแผนการเพิ่มศักยภาพและจ�านวนการผลิตนักบินพาณิชย์ และบุคลากรทางด้านการบิน

และการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน เพื่อรองรับต่อเป้าหมายการพัฒนาของประเทศตามนโยบาย THAILAND 4.0 นั้น ทราบว่า 

ในปัจจุบัน สถาบันการบินพลเรือนมีข้อจ�ากัดในเรื่องความสามารถในการผลิตนักบินพาณิชย์ เนื่องจากมีปริมาณครูการบิน 

ไม่เพียงพอ ในเรื่องนี้เห็นว่า สถาบันการบินพลเรือนมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องวางแผนการพัฒนาสถาบัน เพื่อให้รองรับกับ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศตามนโยบายรฐับาล ดงันัน้ สถาบนัการบนิพลเรอืนควรจดัท�ารายงานข้อเสนอแนะและแผนการ

พัฒนาเสนอต่อกระทรวงคมนาคม โดยน�าเสนอให้ทราบถงึปัญหาและข้อจ�ากดัทีส่�าคญัเพือ่ให้กบัผูบ้รหิารระดบัสงูได้รบัทราบ 

และน�าไปสู่การก�าหนดนโยบาย แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมในอนาคตต่อไป 

สถาบนัการบนิพลเรอืน รายงานว่า ได้ด�าเนินการเพื่อแก้ไขและลดข้อจ�ากัดเพื่อเพิ่มศักยภาพและจ�านวนการผลิต 

นักบินพาณิชย์ในการรองรับต่อเป้าหมายการพัฒนาของประเทศ ดังนี้

๑. ข้อจ�ากัดประเด็นการใช้ประโยชน์พื้นที่ราชพัสดุบริเวณที่ตั้งศูนย์ฝึกการบิน

๑.๑ สถาบันการบินพลเรือนได้ด�าเนินการท�าสัญญาเช่าพื้นท่ีราชพัสดุบริเวณท่ีต้ังศูนย์ฝึกการบินกับส�านักงาน

ธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์แล้ว เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จ�านวน ๔๔ ไร่ ๒ งาน ๓๗ ตารางวา เป็นระยะเวลา ๓ ปี

๑.๒ คณะกรรมการสถาบนัการบนิพลเรอืนในคราวประชมุ ครัง้ที ่ ๑๒/๒๕๕๙ เมือ่วนัที ่ ๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๙  

ได้ประชุมปรึกษาหารือและมีมติเห็นชอบในหลักการและกรอบวงเงินงบประมาณโครงการว่าจ้างท่ีปรึกษาศึกษาส�ารวจจัดท�า

ผงัแม่บทและออกแบบเบือ้งต้น เพือ่พฒันาการใช้ประโยชน์ทีร่าชพสัดบุรเิวณทีต่ัง้ศนูย์ฝึกการบนิ (กลุม่อาคารเรยีน กลุม่อาคาร

อ�านวยการ กลุ่มอาคารบ้านพักอาศัยของพนักงาน และกลุ่มอาคารโรงซ่อมบ�ารุงอากาศยาน/ลานจอดรถและสิ่งก่อสร้าง

ประกอบ) ณ ท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในกรอบวงเงิน ๕ ล้านบาท ตามที่สถาบันการบินพลเรือนเสนอ
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๑.๓ สถาบันการบินพลเรือนได้มีค�าสั่งที่ ๑๒๔/๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธ ี

คดัเลอืกคณะกรรมการก�ากบัการท�างานและตรวจรบังานของทีป่รกึษาในโครงการว่าจ้างทีป่รกึษาศกึษาส�ารวจจดัท�าผงัแม่บท

และออกแบบเบือ้งต้น เพือ่พฒันาการใช้ประโยชน์ทีร่าชพสัดบุรเิวณทีต่ัง้ศนูย์ฝึกการบนิ (กลุม่อาคารเรยีน กลุม่อาคารอ�านวยการ  

กลุ่มอาคารบ้านพักอาศัยของพนักงาน และกลุ่มอาคารโรงซ่อมบ�ารุงอากาศยาน/ลานจอดรถและสิ่งก่อสร้างประกอบ)  

ณ ท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐

๑.๔ สถาบนัการบนิพลเรอืนได้ลงนามสญัญาจ้างทีป่รกึษาโครงการว่าจ้างทีป่รกึษาศกึษาส�ารวจจดัท�าผงัแม่บทและ

ออกแบบเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุบริเวณที่ตั้งศูนย์ฝึกการบิน (กลุ่มอาคารเรียน กลุ่มอาคารอ�านวยการ 

กลุ่มอาคารบ้านพักอาศัยของพนักงาน และกลุ่มอาคารโรงซ่อมบ�ารุงอากาศยาน/ลานจอดรถและสิ่งก่อสร้างประกอบ)  

ณ ท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามสัญญาเลขที่ ๖๖/๒๕๖๐ ก�าหนด 

ผลงานจ�านวน ๔ งวดงาน และระยะเวลาตามสัญญา ๑๕๐ วัน ทั้งนี้ ขนาดพื้นที่กลุ่มอาคารเรียน/ฝึกอบรม สอดคล้องให้เป็น

ไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และเพื่อให้เป็นต้นแบบ (MODEL) มาตรฐานศูนย์ฝึก 

การบินระดับสากลของประเทศและภูมิภาคอาเซียนตามนโยบายรัฐบาล ขณะนี้ บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ส่งงานงวดที่ ๒ แล้ว 

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจรับงานของสถาบันการบินพลเรือน

๒. ข้อจ�ากัดประเด็นปริมาณครูการบินไม่เพียงพอ

ขณะนี้สถาบันการบินพลเรือนได้แก้ไขปัญหาครูการบินไม่เพียงพอได้ในระดับหนึ่งแล้วจึงไม่เกิดปัญหาปริมาณ 

ครูการบินไม่เพียงพอในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาเบื้องต้นของที่ปรึกษาโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาส�ารวจจัดท�า

ผังแม่บทและออกแบบเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุบริเวณที่ตั้งศูนย์ฝึกการบิน สรุปว่า ในระยะปี ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๕ หากสถาบันการบินพลเรือนต้องเพิ่มก�าลังการผลิตนักบินพาณิชย์จากปัจจุบันประมาณปีละ ๑๐๐ คน เป็น ๑๕๐ คน 

สถาบนัการบินพลเรอืนจ�าเป็นต้องเพิม่อตัราก�าลงัครกูารบนิเพิม่เตมิ จากปัจจบุนัมกีรอบอตัราก�าลงัครกูารบนิจ�านวน ๒๗ อตัรา 

เป็นจ�านวน ๓๘ อัตรา

๓. ข้อจ�ากัดประเด็นจ�านวนอากาศยานและเครื่องฝึกบินจ�าลองเพื่อการฝึกนักบินพาณิชย์ 

ในการศึกษาเบื้องต้นของที่ปรึกษาโครงการว่าจ้างท่ีปรึกษาศึกษาส�ารวจจัดท�าผังแม่บทและออกแบบเบ้ืองต้น 

เพือ่พฒันาการใช้ประโยชน์ทีร่าชพสัดบุรเิวณทีต่ัง้ศนูย์ฝึกการบนิ สรปุว่า ในระยะปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หากสถาบนัการบนิพลเรือน

ต้องเพิ่มก�าลังการผลิตนักบินพาณิชย์ จากปัจจุบันประมาณปีละ ๑๐๐ คน เป็น ๑๕๐ คน สถาบันการบินพลเรือนจ�าเป็นต้อง

เพิ่มอากาศยานเพิ่มเติม จากปัจจุบันมีอากาศยานรวมทั้งสิ้นจ�านวน ๒๘ ล�า เป็นจ�านวน ๓๒ ล�า สรุปประเด็นและ 

ผลการด�าเนนิงานของสถาบนัการบนิพลเรอืนร่วมกบั บรษิทัทีป่รกึษา ฯ ซึง่ก�าหนดแล้วเสรจ็สิน้สมบรูณ์ในเดอืนตลุาคม ๒๕๖๐ นี้

๒.๔.๓ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบกำรขนส่งทำงรำง มีดังนี้

ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้รายงานว่า ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างด�าเนินการ

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - หัวหิน (แบ่งเป็น ๒ สัญญา) และช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์นั้น ปัจจุบันโครงการ

ดังกล่าวนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการในข้ันตอนการจัดหาผู้รับจ้าง โดยโครงการฯ ช่วงนครปฐม - หัวหินท้ัง ๒ สัญญา ก�าหนด 

วันเสนอราคาในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ และโครงการฯ ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ ก�าหนดวันเสนอราคาในวันที่  

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึง่เมือ่มกีารเสนอราคาพจิารณาคดัเลอืกผูร้บัจ้างและลงนามในสญัญาแล้ว จะได้มกีารเร่งรดัการด�าเนนิการ 

ก่อสร้างต่อไป ในเรื่องนี้ จึงขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยติดตามตรวจสอบการด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป

อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และเร่งรัดการด�าเนินการก่อสร้างตามแผนที่ได้ก�าหนดไว้ เพื่อให้เป็นไป 

ตามนโยบายการพัฒนาของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมรองรับต่อการพัฒนาด้านการขนส่งทางรางในอนาคตต่อไป
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การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ ราคากลาง ๗,๓๐๕.๒๖ ล้านบาท โดยการรถไฟ 

แห่งประเทศไทยเผยแพร่เอกสารประกาศเชิญชวนและจ�าหน่ายเอกสารประกวดราคาแล้ว มีผู้ซื้อซอง ๓๘ ราย มีผู้ยื่นเอกสาร

ประกวดราคา ๑๓ ราย ผ่านการคัดเลือก ๑๑ ราย และไม่ผ่านการคัดเลือกและยื่นอุทธรณ์ ๒ ราย  และเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม 

๒๕๖๐ มีผู้เคาะราคาทั้งหมด ๑๑ ราย ผู้ที่เสนอราคาต�่าสุดท่ี ๕,๘๐๗ ล้านบาท ต�่ากว่าราคากลางร้อยละ ๒๐.๕๐๙ ทั้งนี้  

ผู้ที่เสนอราคาต�่าสุดได้กรอก BOQ มาส่งการรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาและได้เจรจาด้านราคาแล้ว เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม 

๒๕๖๐ ปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้เสนอราคาต�่าสุดจัดท�าเอกสารชี้แจงด้านราคาเพื่อขออนุมัติจ้างต่อคณะกรรมการนโยบาย 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อไป

๒. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - หัวหิน

สัญญาท่ี ๑ ช่วงนครปฐม - หนองปลาไหล ราคากลาง ๘,๓๙๐.๐๙ ล้านบาท โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย 

เผยแพร่เอกสารประกาศเชิญชวนและจ�าหน่ายเอกสารประกวดราคาแล้ว มีผู้ซื้อซอง ๓๔ ราย ผู้ประสงค์เสนอราคาลงนาม 

ในข้อตกลงคุณธรรมแล้ว มีผู้ยื่นเอกสารประกวดราคา ๑๒ ราย มีผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก ๑ ราย ปรากฏว่าผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก

ไม่ยืน่อทุธรณ์ และเมือ่วนัที ่๑๐ สงิหาคม ๒๕๖๐ มผีูเ้คาะราคาทัง้หมด ๑๑ ราย ผูท้ีเ่สนอราคาต�า่สดุที ่๘,๑๙๘ ล้านบาท ต�า่กว่า 

ราคากลางร้อยละ ๒.๘๙ ทัง้นี ้อยูร่ะหว่างคณะกรรมการจดัท�าข้อมลูเพือ่แจ้งผลการประกวดราคาต่อผูว่้าการรถไฟแห่งประเทศไทย

สัญญาที่ ๒ ช่วงหนองปลาไหล - หัวหิน ราคากลาง ๗,๖๗๖.๙๓ ล้านบาท โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยเผยแพร่

เอกสารประกาศเชิญชวนและจ�าหน่ายเอกสารประกวดราคาแล้ว มีผู้ซื้อซอง ๓๕ ราย มีผู้ยื่นเอกสารประกวดราคา ๑๑ ราย  

ผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาผ่านการคัดเลือกทุกราย และเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีผู้เคาะราคาทั้งหมด ๑๑ ราย ผู้ที่เสนอ

ราคาต�่าสุดที่ ๗,๕๒๐ ล้านบาท ต�่ากว่าราคากลางร้อยละ ๒.๐๔๔ ท้ังนี้ อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดท�าข้อมูลเพื่อแจ้งผล 

การประกวดราคาต่อผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
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การตรวจราชการ
ในพื้นที่ภาคตะวันออก๐๓

จากการตรวจราชการในพื้นที่ภาคตะวันออกพบว่าพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ที่ส�าคัญมากของประเทศ เนื่องจาก

เป็นศนูย์รวมของระบบกลไกส�าคญัทางเศรษฐกจิ ประกอบด้วย นคิมอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ทีม่คีวามส�าคญัหลายนคิม เป็นจดุ

เชื่อมโยงการน�าเข้าและส่งออกสินค้าทางเรือขนาดใหญ่ นั่นคือ ท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือมาบตาพุด เป็นพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่ง

ท่องเทีย่วทีส่�าคญั เป็นทีน่ยิมของนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิอาท ิพทัยา และเกาะช้าง เป็นพืน้ทีเ่พาะปลกูผลิตผล

ทางการเกษตรทีส่�าคัญ ทัง้ข้าว ยางพารา และผลไม้หลายชนดิ รวมไปถงึการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้และการประมงอกีด้วย ตลอดจน 

ยังเป็นพ้ืนที่ซึ่งมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับแนวชายแดนประเทศกัมพูชา ซึ่งมีจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนหลายจุด เช่น 

บ้านหาดเล็ก อ�าเภอคลองใหญ่ ที่มีความส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนาสนับสนุนระบบการค้าชายแดนด้วยองค์ประกอบท่ีส�าคัญ 

อย่างหลากหลายของภาคตะวันออกดังที่ได้กล่าวมานี้ พื้นท่ีภาคตะวันออกจึงถือได้ว่าเป็นพื้นท่ีเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งมีการแบ่ง 

เขตตรวจราชการในภาคตะวันออก ได้แก่ เขตตรวจราชการที่ ๙ ประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 

พืน้ทีเ่ขตตรวจราชการท่ี ๙ รฐับาลได้พจิารณาเลง็เหน็ความส�าคญั จงึได้มกีารผลกัดนัให้เกดิโครงการลงทนุขนาดใหญ่ 

ในพื้นที่นี้ถึง ๒ โครงการ คือ โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor Development – EEC) โดยเฉพาะโครงการ EEC นั้น ได้มีการจัดสรรวงเงินลงทุนสูงถึง ๓ แสนล้านบาท 

โดยมุ่งเป้าหมายท่ีพื้นที่ ๓ จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

ท้ังทางบก ทางน�้า ทางอากาศ และทางราง ให้เกิดการบูรณาการทั้งระบบ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ เพิ่มความปลอดภัย 

ในการเดินทาง เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเล และเพิ่มศักยภาพในการรองรับและดึงดูดการลงทุนภาคเอกชน  

โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับ

กระทรวงคมนาคม กองทัพเรือ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาจัดท�าแผนการด�าเนินโครงการและงบประมาณค่าใช้จ่าย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ดังน้ัน เพื่อเป็นการเร่งรัดการด�าเนินงานตามเป้าหมายในการพัฒนาพื้นท่ีสอดรับ 

กบัวสิยัทศัน์เชงินโยบายการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทย หรอืทีเ่รยีกว่าประเทศไทย ๔.๐ จงึมข้ีอสงัเกตและข้อเสนอแนะ

จากการลงพื้นที่ตรวจราชการ ดังนี้ 

๓.๑ การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินงาน 
ตามข้อส่ังการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม ในพื้นท่ีเขตตรวจราชการ

(๑) ตามทีร่ฐับาลได้มกีารเร่งรดัการใช้จ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นัน้ จากการตรวจราชการได้ตดิตาม 

การด�าเนินการของหน่วยงานโดยมุ่งเน้นในส่วนของงบลงทุนพบว่า หน่วยงานท่ีมีงบลงทุนจ�านวนมาก ได้แก่ กรมทางหลวง  

และกรมทางหลวงชนบทน้ัน ได้เร่งรัดการด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าวซึ่งในขณะนี้โครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างขั้นตอน 

การลงนามสัญญา คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ทั้งหมดภายในไตรมาสที่ ๑ ยกเว้นบางโครงการที่ต้องมีการแก้ไขแบบ 

ซึ่งอาจล่าช้าเล็กน้อย จึงขอให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทเร่งรัดการด�าเนินการตามขั้นตอนการเบิกจ่าย 

งบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐบาล ในส่วนของหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่มีงบลงทุนนั้น ก็ขอให้มี

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอย่างต่อเนื่องและด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๓ (ชลบุรี) รับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา

ด�าเนินการต่อไปแล้ว
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(๒) จากเมื่อครั้งที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดตราดเมื่อวันที่  

๑๘ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ และได้มีข้อสั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) เป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับ 

กรมทางหลวงชนบท เพือ่พจิารณาแนวทางความเปน็ไปไดใ้นการพฒันาถนนรอบเกาะชา้งใหส้มบรูณแ์ลว้เสรจ็ตามความตอ้งการ

ของประชาชน โดยมอบหมายให้จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมนาคม  

เพื่อหารือในระดับนโยบายนั้น จากการติดตามได้รับรายงานจากกรมทางหลวงชนบทว่า แผนการพัฒนาดังกล่าวยังไม่มี

ความคืบหน้าหรือข้อสรุปที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทเร่งรัดติดตามความคืบหน้า 

จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาโครงข่ายถนนรอบเกาะช้างให้สมบูรณ์ ช่วยให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัย 

ทั้งต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อไปด้วย

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๓ (ชลบุรี) ประสานงานกับจังหวัดตราด 

เพื่อพิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

(๓) ส�าหรับโครงการก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ (มอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ - ชลบุรี)  

ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้เร่งรัดด�าเนินการเป็นกรณีพิเศษนั้น ได้รับรายงานว่า ปัจจุบันโครงการ

ก่อสร้างจ�านวน ๕ โครงการ ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงทางแยกทางต่างระดับหนองขาม (แหลมฉบัง) โครงการก่อสร้าง

ทางสายกรุงเทพฯ - บ้านฉาง ตอนแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง ตอน ๑ ตอน ๒ ตอน ๓ และโครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพาน 

เพื่อแก้ไขปัญหาช่องลอดและอุทกภัยบริเวณ กม.๑๐๑ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ได้ด�าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

คงเหลือโครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ช่วง ชลบุรี - พัทยา  

ซ่ึงมีผลการด�าเนินงานคืบหน้าร้อยละ ๗๖ ก�าหนดส้ินสุดสัญญา ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ และโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๗  

ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ซึ่งมีการแบ่งโครงการเป็น ๑๓ ตอน ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้างในช่วงเริ่มต้นและบางส่วน 

อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดกรรมสิทธ์ิ ในการนี้ จึงขอให้กรมทางหลวงได้เร่งรัดการด�าเนินการในส่วนของโครงการก่อสร้าง

ด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียม เพื่อจะสามารถใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส�าหรับโครงการ

กอ่สร้างทางชว่งพทัยา - มาบตาพดุนัน้ ขอใหม้กีารเรง่รดัด�าเนนิการเรือ่งการจดักรรมสทิธิ ์ไมใ่หเ้กดิความลา่ชา้และกระทบ

ต่อการด�าเนินการก่อสร้าง และติดตามให้มีการด�าเนินการให้ได้ตามแผนงานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจตามแผน  

EEC ต่อไป 

กรมทางหลวง รายงานว่า จะเร่งรัดการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗  

ตอน ชลบุรี -  พัทยา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ในส่วนการจัดกรรมสิทธิ์ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗  

ตอนพัทยา - มาบตาพุด คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐

๓.๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
(๑) เรือ่งการพัฒนาท่าเทยีบเรอือเนกประสงค์คลองใหญ่ จงัหวดัตราดนัน้ จากการตรวจราชการได้รบัรายงานว่า ปัจจบุนั

ท่าเทียบเรือได้ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับแล้วเม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ 

ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการจดัท�าประกาศเชญิชวนหาผูเ้ข้ามาบรหิารจดัการท่าเทยีบเรอืและพฒันาถนนบรเิวณทางเข้าท่าเทยีบเรือ

โดยกรมทางหลวงชนบท ในส่วนนี้ จากการตรวจราชการมีข้อสังเกตว่า พื้นที่ใช้ประโยชน์บางส่วนของท่าเทียบเรือยังมี 

ข้อจ�ากัด เช่น โกดังเก็บสินค้า ซึ่งไม่สามารถรองรับการขนส่งตู้สินค้าขนาดใหญ่ได้ และบริเวณพื้นที่หลังท่าที่ไม่รองรับต่อการ

ใช้รถบรรทกุขนาดใหญ่ในการขนส่ง ดงันัน้ ในกรณทีีม่ผีูเ้ข้ามาบรหิารจดัการท่าเทยีบเรอืแล้ว อาจมคีวามจ�าเป็นต้องมกีารลงทนุ

เพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อจ�ากัดบางประการข้างต้น ซึ่งเรื่องนี้ กรมเจ้าท่าจะต้องเร่งรัดหารือกับกรมธนารักษ์ให้ได้ข้อยุติ

เกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยเร็ว เพื่อจะสามารถเร่งรัดการหาผู้บริหารจัดการท่าเทียบเรือ จึงจะสามารถ

ใช้ประโยชน์จากท่าเทยีบเรอืได้ตามวตัถปุระสงค์ต่อไป อย่างไรกด็ ีในส่วนของกรมทางหลวงชนบทซึง่รบัผดิชอบการก่อสร้าง

ถนนเข้าท่าเทยีบเรอืน้ัน ปัจจบุนัอยู่ระหว่างข้ันตอนการออกพระราชกฤษฎกีาก�าหนดเขตทีด่นิทีจ่ะเวนคนื อกีทัง้ได้รบัรายงานว่า  
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จากการพจิารณาในเบือ้งต้นนัน้ ระหว่างด�าเนนิการก่อสร้างถนนเข้าท่าเทยีบเรอื บรเิวณหน้าประตทู่าเทยีบเรอือาจจ�าเป็นต้อง

ปิดทางเข้าออกเป็นระยะเวลาประมาณ ๑๕ เดือน ซึ่งในเรื่องนี้ กรมทางหลวงชนบทจะต้องประสานให้กรมเจ้าท่ารับทราบ

แผนการด�าเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเปิดใช้ท่าเทียบเรือ เนื่องจากหากเปิดให้มีการประมูลเข้าบริหารท่า 

เทียบเรือแล้ว แต่ไม่สามารถเปิดใช้งานท่าเทียบเรือได้ จะก่อให้เกิดปัญหากับผู้ประมูลได้ต่อไป ทั้งนี้ในเบื้องต้น ขอให ้

กรมทางหลวงชนบท เร่งรัดในเรื่องกระบวนการเวนคืนให้แล้วเสร็จ เพื่อจะได้เร่งรัดการด�าเนินการก่อสร้างต่อไป 

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักกฎหมายเร่งรัดการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนท่ีดินตาม 

ข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

กรมเจ้าท่า รายงานว่า ประเด็นการเร่งรัดหารือกับกรมธนารักษ์ได้ให้ข้อยุติเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

โดยเร็ว เพื่อจะสามารถเร่งรัดการหาผู้บริหารจัดการท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด มีการด�าเนินการดังนี้

๑) คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ได้มคี�าสัง่ฉบบัที ่๙๑/๒๕๕๗ แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาระบบการบริหาร

จัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ)  

เพื่อให้การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการ 

เพิ่มขีดจ�ากัด ความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

๒) คณะกรรมการพฒันาระบบบรหิารจดัการขนส่งสนิค้าและบรกิารของประเทศ ซึง่แต่งตัง้ตามระเบยีบส�านกันายก

รัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๔ พฤษภาคม  

๒๕๕๒ มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศอย่างต่อเนื่อง ได้มีค�าสั่งท่ี ๒/๒๕๕๘  

ลงวนัที ่๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แต่งตัง้คณะอนกุรรมการพฒันาระบบบรหิารจดัการท่าเรอืในประเทศเพือ่เป็นกลไกให้การพฒันา

ระบบการบริหารจัดการท่าเรือในประเทศเพื่อเป็นกลไกให้การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่าเรือในประเทศให้เป็นระบบ  

มีเอกภาพ บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน ปลัดกระทรวง

คมนาคม  อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

และอธบิดกีรมเจ้าท่าเป็นอนกุรรมการและเลขานกุาร มอี�านาจหน้าทีจ่ดัท�าข้อเสนอแนวทางการจดัการและพฒันาระบบท่าเรอื

ชายฝั่งและล�าน�้าของประเทศทั้งทางด้านกายภาพและการบริหารจัดการ รวมท้ังระบบอ�านวยความสะดวกในการขนส่งและ

บรกิาร ก�ากบัดแูล ประสานงาน และเร่งรดัตดิตามการด�าเนนิงานของส่วนราชการหน่วยงานของรฐัและหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

กับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่าเรือเพื่อการขนส่งสินค้าและบริการให้เกิดประสิทธิภาพ และได้มีการปรับปรุง 

คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ จึงได้มีค�าสั่งที่ ๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ 

๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่องปรับปรุงองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่าเรือในประเทศ สาระส�าคัญคือ

เปลี่ยนประธานกรรมการจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๓) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่าเรือในประเทศได้มีการประชุมจนถึงปัจจุบัน ๓ ครั้ง คือครั้งที่ 

๑/๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙  

โดยการประชุมครั้งล่าสุดกรมเจ้าท่าได้เสนอ “หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาผู้บริหารท่าเรือของรัฐ” ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ

และรับหลักเกณฑ์และวธิกีารจดัหาผูบ้รหิารท่าเรอืของรฐั โดยให้กรมเจ้าท่าปรบัปรงุหลกัเกณฑ์ตามความเหน็ของทีป่ระชมุแล้ว

ด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น กฎระเบียบกรมธนารักษ์ พระราชบัญญัติการให้

เอกชนร่วมลงทนุในกจิการของรฐัและน�าเสนอประธานอนกุรรมการพฒันาระบบบรหิารจดัการท่าเรอืในประเทศ เพือ่น�าเสนอต่อ  

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ รวมถึงให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของ 

ท่าเทียบเรือคลองใหญ่ จังหวัดตราด ซึ่งเป็นท่าเรือระหว่างประเทศให้สามารถบริหารจัดการท่าเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ไม่ติดขัดปัญหาทางพิธีการน�าเข้าส่งออกสินค้าต่อไป ซึ่งกรมเจ้าท่าได้น�าเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อน�าเสนอประธาน

อนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่าเรือในประเทศแล้ว เมื่อวันที ่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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(๒) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ สาย ตราด - หาดเล็ก มีเป้าหมายหลักเพื่อสนับสนุนการพัฒนา 

เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด โดยขยายทางหลวงหมายเลข ๓ ให้เป็น ๔ ช่องจราจรตลอดสายทาง ปัจจุบันเริ่มด�าเนินการ

ก่อสร้างไปแล้วจ�านวน ๓ ตอน คือ โครงการ ตอน ๒ ส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒ และตอน ๓ เหลือโครงการตอน ๔ ซึ่งได้รับการจัดสรร

งบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างส�านักงบประมาณอนุมติังบประมาณมาด�าเนนิการ จากการตรวจราชการพบว่า โครงการทีด่�าเนนิการ 

ไปแล้วมีความล่าช้าอยู่มาก เน่ืองจากติดขัดปัญหาการน�าไม้ออกจากพื้นที่โครงการ โดยปัจจุบันโครงการได้รับอนุญาต 

ให้ด�าเนินการน�าไม้ออกและมีการจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ท้ังหมดแล้ว แต่ต้องรอให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้เข้ามา

ด�าเนินการ ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่า ตลอดสายทางนี้มีต้นไม้ข้างทางเป็นจ�านวนมาก รวมถึงไม้หวงห้าม เช่น มะค่า และพะยูง  

ด้วยจ�านวนหน่ึง ท�าให้ฝ่ายทหารมกีารตรวจสอบอย่างเข้มงวดในเรือ่งการน�าไม้ออก โครงการจงึไม่สามารถด�าเนนิการน�าไม้ออก

ก่อนด้วยตัวเองได้ ต้องรอให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้เข้ามาด�าเนินการเท่านั้น ในเรื่องนี้จึงขอให้โครงการฯ และ 

แขวงทางหลวงตราดร่วมกันเร่งรัดประสานงานกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในการเข้าด�าเนินการน�าไม้ออก เพื่อให้ 

โครงการฯ สามารถเร่งรัดด�าเนินงานได้ต่อไป อนึ่ง จากการลงพื้นที่พบว่า โครงการ ตอน ๒ ส่วนที่ ๒ ในบริเวณหน้าด่าน

พรมแดนบ้านหาดเล็กนั้น การด�าเนินการบางส่วนมีผลกระทบต่อการจัดการจราจรและการรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที ่

ด่านพรมแดน ในการนี ้จงึขอให้โครงการฯ เร่งรดัด�าเนนิการในบรเิวณหน้าด่านพรมแดนให้แล้วเสรจ็โดยเรว็ และจดัระเบยีบ

การจราจรเพื่อลดปัญหาการจราจรแออัดและดูแลความสะอาดบริเวณหน้าด่านให้เรียบร้อยสวยงามด้วย 

กรมทางหลวง รายงานว่า อยู่ระหว่างด�าเนินการประสานกบัองค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) เพือ่เร่งเข้าเคลือ่นย้ายไม้ 

ในเขตทาง และจะเร่งรดัด�าเนนิการบรเิวณหน้าด่านชายแดนให้แล้วเสรจ็ พร้อมท้ังจัดระเบียบการจราจรและดแูลความสะอาดต่อไป

(๓) จากการตรวจราชการพบว่า ทางหลวงหมายเลข ๓ ตลอดเส้นทางนั้น มีหลายช่วงที่มีปัญหาผิวจราจรมีลักษณะ

เป็นร่องล้อ โดยเฉพาะบริเวณทางแยกในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งเกิดจากการท่ีมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ บรรทุกสินค้าและวัสดุ 

ในภาคอตุสาหกรรมใช้งานเป็นจ�านวนมาก เป็นเหตใุห้เกดิความไม่สะดวกและความไม่ปลอดภยักบัประชาชนผูใ้ช้ทาง ในเรือ่งนี้ 

จึงขอให้กรมทางหลวงส�ารวจพื้นที่บริเวณทางหลวงหมายเลข ๓ และทางหลวงอื่นๆ ในพื้นที่ซึ่งมีรถบรรทุกขนส่งสินค้า

ภาคอตุสาหกรรมจ�านวนมากว่า มปัีญหาลกัษณะนีใ้นบรเิวณใดบ้าง แล้วจดัท�าแผนการปรบัปรงุแก้ไขบรเิวณทางแยกเหล่านัน้ 

ให้เป็นทางคอนกรีตซึ่งมีความสามารถในการรองรับรถบรรทุกได้ดีกว่า และด�าเนินการโดยเร่งด่วนต่อไปเพื่อให้เกิดความ

สะดวกและปลอดภัยกับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ด�าเนินการส�ารวจและจัดท�าแผนงานการก่อสร้างบูรณะทางหลวงหมายเลข ๓ แล้ว  

โดยจะได้เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อด�าเนินการต่อไป

(๔) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๔๔ จากชลบุรี - แกลง นั้น ได้แบ่งโครงการออกเป็นตอนต่างๆ และได้รับ

งบประมาณมาด�าเนินการแล้วบางส่วน ในเรื่องนี้เห็นว่า ทางหลวงหมายเลข ๓๔๔ มีความส�าคัญอย่างยิ่งในการเดินทาง 

ของประชาชนไปยงัจงัหวัดจนัทบรุแีละตราด จงึเห็นสมควรให้กรมทางหลวงตดิตามเร่งรดัการจดัสรรงบประมาณมาด�าเนนิการ 

พัฒนาทางหลวงในสายทางนี้อย่างต่อเนื่องตลอดสายทาง อย่างไรก็ดี จากการลงพื้นที่พบว่า โครงการในส่วนที่อยู่ระหว่าง

การก่อสร้างนัน้ บางส่วนตดิปัญหาความล่าช้าเนือ่งจากติดขดัการรือ้ย้ายสาธารณูปโภค และระหว่างการก่อสร้างน้ันมีการด�าเนนิงาน 

บางส่วนที่ท�าให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ในเรื่องนี้ ขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการ

รื้อย้ายสาธารณูปโภคโดยเร็วเพ่ือเร่งรัดการด�าเนินการต่อไป และควรมีการประสานกันเพื่อวางแผนการรื้อย้าย

สาธารณูปโภคในพื้นท่ีซึ่งจะมีการด�าเนินโครงการในตอนอื่นๆ ต่อไปในอนาคตด้วย ส�าหรับปัญหาการจราจรนั้น  

กรมทางหลวงควรประสานกบัผูร้บัจ้างในการจดัระเบยีบการจราจร ตดิตัง้ป้ายเตอืน ป้ายแนะน�า และตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสว่าง

ให้เพียงพอ เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดปัญหาการจราจร และป้องกันปัญหาอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น รวมไปถึง

ควรมีการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบความคืบหน้าการด�าเนินการ และแผนงานที่จะด�าเนินการ 

แล้วเสร็จ เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางได้ทราบและเกิดความสบายใจด้วย  
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กรมทางหลวง รายงานว่า จะเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๑ เพื่อก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข ๓๔๔  

ในช่วง บ้านบึง - แยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ (แยกหนองปรือ) และด�าเนินการบูรณะทางหลวงหมายเลข ๓๔๔ ในช่วง 

หนองเสือช้าง - แกลง ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ต่อไป 

ทัง้นี ้กรมทางหลวงจะติดต้ังป้ายเตือน ไฟฟ้าแสงสว่างและป้ายแสดงรายละเอยีดโครงการให้มคีวามสมบรูณ์เป็นไปตามมาตรฐาน

ของกรมทางหลวง

(๕) จากการตรวจราชการและการลงพื้นท่ีพบว่า มีโครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความจ�าเป็น 

ต่อการพฒันาทางเศรษฐกจิ เพือ่รองรบัเขตเศรษฐกจิพเิศษและการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออกหลายโครงการ 

ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๙ ดังนี ้

๑) กรมทางหลวง

- โครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ จนัทบรุ ี- สระแก้ว เป็น ๔ ช่องจราจร แบ่งเป็น ๗ ตอน  

ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ ๒ ตอน อยู่ระหว่างด�าเนินการ ๒ ตอน คงเหลืออีก ๓ ตอน คือ ตอนที่ ๕ ตอนที่ ๖ และตอนที่ ๗  

ซ่ึงถนนสายน้ีมีความส�าคัญในการขนส่งสินค้าและการเดินทางของประชาชนเชื่อมโยงจากภาคตะวันออกไปสู่จังหวัดสระแก้ว 

เข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณการจราจรประมาณ ๘,๐๐๐ คันต่อวัน โดยเป็นรถบรรทุกหนักประมาณร้อยละ ๙ 

สมควรได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาโดยเร่งด่วนเพื่อรองรับการขยายตัวของปริมาณความต้องการการขนส่งสินค้าที่จะ 

เพิ่มขึ้นในอนาคต

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการขยายทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ จันทบุรี - สระแก้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการ

ก่อสร้าง จ�านวน ๒ ตอน คือ ตอนที่ ๓ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ และตอนที่ ๔ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน

เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ส�าหรับส่วนที่เหลือจ�านวน ๓ ตอน คือ ตอนที่ ๕  ตอนที่ ๖ ได้เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๑ 

และตอนที่ ๗ จะเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๒ เพื่อด�าเนินการต่อไป

- โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๓ เป็นโครงการเพือ่รองรบัการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

เชื่อมโยงทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ เข้ากับด่านชายแดน ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณการจราจรประมาณ ๕,๘๔๐ คันต่อวัน และม ี

แนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าชายแดนที่มีความส�าคัญในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๓ แบ่งออกเป็น ๓ ตอน อยูร่ะหว่างก่อสร้าง ๒ ตอน  

คือ ตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ โป่งน�้าร้อน - ด่านชายแดนบ้านผักกาด คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๑ และ  

ตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ เขาสอยดาว - ด่านชายแดนบ้านแหลม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๒ ส�าหรับ 

ตอนด่านชายแดนบ้านผักกาด - ด่านชายแดนบ้านแหลม จะเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๒ เพื่อด�าเนินการต่อไป

- โครงการก่อสร้างขยายช่องจราจรทางหลวงหมายเลข ๓๖ ตอนกระทิงลาย - ระยอง เนื่องจากเส้นทาง

ดงักล่าวเป็นเส้นทางสายหลกัในการเดนิทางไปจงัหวัดระยองในปัจจบุนั ท�าให้มปีรมิาณการจราจรสงูมากโดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วน  

รวมไปถึงมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ใช้เส้นทางเป็นจ�านวนมาก โดยท่ีปัจจุบันทางหลวงสายนี้เป็นทางหลวงขนาด ๔ ช่องจราจร  

เห็นควรพัฒนาให้เป็น ๖ - ๘ ช่องจราจร และก่อสร้างสะพานข้ามแยก เพื่อลดปัญหาการจราจรแออัดดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้

เกิดความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัย สนับสนุนทั้งด้านอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๖ กระทิงลาย - ระยอง ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐานทางหลวงรองรบัระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (EEC) โดยแบ่งออกเป็น ๔ ตอน อยูร่ะหว่างก่อสร้าง จ�านวน 

๑ ตอน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐ ส�าหรับส่วนที่เหลือ จ�านวน ๓ ตอน จะเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๑ 

เพื่อด�าเนินการก่อสร้างปรับปรุงต่อไป
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๒) กรมทางหลวงชนบท 

- โครงการก่อสร้างถนนเลีย่งเมอืง จงัหวดัตราด เป็นโครงการเสนอโดยความต้องการของจงัหวดั เพือ่รองรบั

การขยายตัวของปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มข้ึนจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เดิมทางสายนี้อยู่ในแผนการก่อสร้างตาม

แนวถนนผังเมืองตลอดสาย แต่ปัจจุบันได้มีบางส่วนท่ีหลุดออกจากแนวถนนผังเมืองไป ซึ่งกรมทางหลวงชนบทควรเร่งรัด

ประสานให้มีการพิจารณาน�าถนนสายนี้เข้าสู่แนวถนนผังเมืองตลอดเส้นทางตามเดิมก่อนด�าเนินการก่อสร้างตามแผนต่อไป

กรมทางหลวงชนบท ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทท่ี ๓ (ชลบุรี) ประสานกับส�านักงานโยธาธิการและ

ผังเมือง จังหวัดตราด เพื่อพิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

- โครงการก่อสร้างทางต่างระดับตัดผ่านทางหลวงหมายเลข ๓๖๑ เพือ่รองรบัการขยายตวัของปรมิาณการจราจร 

ลดปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่บางแสนและอ่างศิลา รวมทั้งเป็นทางเลือกทางลัดในการเดินทางของนักท่องเที่ยวเพื่อเข้าสู่

กรุงเทพฯ หรือเข้าสู่ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ 

กรมทางหลวงชนบท ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที ่๓ (ชลบรุ)ี ประสานเทศบาลเมอืงบ้านสวนเพือ่ขอทราบ 

ความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวต่อไปแล้ว

- โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ. ๓๐๐๙ แยก กรมทางหลวง ๓๓๑ - บ้านหนองคล้า อ�าเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี เป็นเส้นทางที่ขนส่งสินค้าจากนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี นิคมอุตสาหกรรม 

เหมราช นคิมอตุสาหกรรมอสีเทร์ินซบีอร์ด ฯลฯ เข้าสูท่่าเรอืแหลมฉบงั ปัจจบุนัช่องจราจรไม่เพยีงพอกบัจ�านวนปรมิาณจราจร 

ท�าให้มกีารเกดิอบุติัเหตุบ่อยครัง้ จงึควรเร่งรดัการขยายช่องจราจรให้แล้วเสรจ็ทนัต่อการเปิดใช้งานท่าเรอืแหลมฉบงัระยะที ่๓

กรมทางหลวงชนบท ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๓ (ชลบุรี) ตรวจสอบความพร้อมของเขตทางช่วงที่

ยงัเป็นถนน ๒ ช่องจราจร ส�าหรบัขยายเป็น ๔ ช่องจราจรให้ครบตลอดสาย หากไม่มปัีญหาอปุสรรคให้เสนอเข้าแผนงานประจ�าปี 

ต่อไปแล้ว

- โครงการก่อสร้างถนนสาย ง๑ ผงัเมอืงรวมเมอืงพทัยา ซึง่จะช่วยแบ่งเบาภาระการจราจรจากถนนสขุมุวทิ

ในพืน้ทีเ่มอืงพทัยา ท�าให้ประชาชนในพืน้ทีช่มุชนไม่จ�าเป็นต้องเดนิทางด้วยถนนสายหลกัเพยีงเส้นเดยีว ซึง่จะลดปัญหาจราจร

ในพื้นที่เมืองพัทยาได้มาก 

ในการนี้ จึงขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทในส่วนกลางพิจารณาความจ�าเป็นและความส�าคัญของ

โครงการดังกล่าวข้างต้น โดยจัดล�าดับความส�าคัญของโครงการและพิจารณาจัดสรรงบประมาณไปด�าเนินการให้เป็นไป

ตามแผนงาน เพื่อรองรับเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกตามแผนการพัฒนาของรัฐบาลต่อไป 

กรมทางหลวงชนบท ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๓ (ชลบุรี) ตรวจสอบความพร้อมในเรื่องกรรมสิทธิ์

ทีด่นิ หากไม่มปัีญหาเรือ่งทีดิ่น และประชาชนไม่คัดค้านโครงการอย่างมนียัส�าคญั กรมทางหลวงชนบทจะได้พจิารณาต่อไปแล้ว

(๖) ในการลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนสาย รย.๕๐๕๐ แยกสายนิคมสร้างตนเองสาย ๑๕ - บ้านห้วยโป่ง อ�าเภอ 

นคิมพฒันา จงัหวดัระยอง ซึง่เป็นโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบทนัน้พบว่า ถนนดงักล่าวก่อสร้างเพือ่ขยายถนนสายเดมิ 

ให้เป็น ๔ ช่องจราจร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด อย่างไรก็ดี ถนนสายดังกล่าวนี้ยังไม่สามารถ

ใช้ประโยชน์ได้อย่างเตม็ที ่เนือ่งจากจดุสิน้สดุของโครงการไปเชือ่มต่อกบัถนนของเทศบาล ผ่านย่านชมุชน มีลกัษณะเป็น ๒ ช่องจราจร  

ระยะทางประมาณ ๗ กิโลเมตร ก่อนเชื่อมต่อเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๓ ท�าให้เกิดปัญหาคอขวด ไม่สามารถรองรับการขนส่ง

โดยรถบรรทุกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในการนี้ กรมทางหลวงชนบทควรพิจารณาประสานกับเทศบาลเพื่อหารือแนวทาง

การพฒันา โดยอาจมอบถนนของเทศบาลให้กรมทางหลวงชนบทเข้าด�าเนนิการพฒันาให้เป็น ๔ ช่องจราจรตลอดสายทาง  

กจ็ะสามารถท�าให้เกดิการเชือ่มโยงทีเ่ป็นระบบ ช่วยสนบัสนนุการขนส่งสนิค้าและการจราจรได้อย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ต่อไปได้ 
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กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๓ (ชลบุรี) รับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา

ด�าเนินการต่อไปแล้ว

๓) การจัดระเบียบ การพัฒนาระบบขนส่ง และความปลอดภัย

(๑) เรื่องการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะในพื้นท่ีจังหวัดจันทบุรีและตราดนั้น พบว่ารถรับจ้างในพื้นที่ 

จะเป็นรถ ๒ แถวขนาดเล็ก เรียกว่า “รถมาสด้า” ซึ่งที่ผ่านมาในอดีตรถรับจ้างดังกล่าวเก็บค่าโดยสารด้วยวิธีตกลงราคา ซึ่งมี

การเรียกเกบ็ค่าโดยสารในอตัราทีค่่อนข้างสงู ทัง้นีไ้ด้รบัรายงานว่า ในพืน้ทีท่ัง้สองจงัหวดัมลีกัษณะทีต่่างกนั คอื ในจงัหวดัตราด 

รถโดยสารดังกล่าวได้จดทะเบียนเป็นรถโดยสารประจ�าทาง แต่ในจังหวัดจันทบุรีได้จดทะเบียนเป็นรถรับจ้างไม่ประจ�าทาง  

ดังนั้น ขนส่งจังหวัดตราดจึงได้ด�าเนินการจัดระเบียบโดยการก�าหนดเส้นทางรถโดยสารประจ�าทางและด�าเนินการทดลองวิ่ง 

ซึง่ปัจจบุนัได้รบัความร่วมมอืจากผูป้ระกอบการและจงัหวดั ในเรือ่งนีข้อให้ขนส่งจงัหวดัตราดรวบรวมข้อมลูและประเมนิผล

การด�าเนินการทดลองดังกล่าว เพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก พิจารณาก�าหนด

เส้นทางและอตัราค่าโดยสารทีเ่ป็นธรรมต่อไป ในส่วนของพืน้ทีจ่งัหวดัจนัทบรุนีัน้ เนือ่งจากรถโดยสารเหล่านีจ้ดทะเบยีนเป็น

รถรับจ้างไม่ประจ�าทาง จึงไม่สามารถจัดระเบียบเร่ืองเส้นทางได้ อย่างไรก็ดี ขอให้ขนส่งจังหวัดจันทบุรีพิจารณาในเรื่อง 

การก�ากับ ควบคุม การเรียกเก็บค่าโดยสารให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายด้วย

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้ด�าเนินการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด ดังนี้

๑.๑ ส�านักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี ได้ก�ากับควบคุมการเรียกเก็บค่าโดยสารรถโดยสารรับจ้างไม่ประจ�าทาง 

ขนาดเล็กที่เรียกว่า “รถมาสด้า” ดังนี้

๑) จดัประชมุผูท้ีเ่กีย่วข้อง ประกอบด้วย ชดุประสานงานประจ�าพืน้ท่ีกองทัพเรอืท่ี ๗ จงัหวดัจนัทบุร ีผูป้ระกอบการ 

รถมาสด้า ผู้แทนกลุ่มมาสด้า เพื่อรับทราบนโยบายการจัดให้รถแต่ละคันต้องติดป้าย แสดงภาพถ่าย ชื่อ สกุล เลขที่ใบอนุญาต

ขับรถของพนักงานขับรถ หมายเลขทะเบียนรถ หมายเลขโทรศัพท์ ส�าหรับการร้องเรียนการให้บริการ และร่วมกันก�าหนด

มาตรฐานอัตราค่าโดยสาร จ�านวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙

๒) จัดท�าป้ายแสดงราคาค่าโดยสารติดตั้งทุกคิวรถ จ�านวน ๘ คิว

๓) ได้ออกตรวจสอบว่าแต่ละคิวมีการติดตั้งป้ายอัตราค่าโดยสารให้เห็นเด่นชัดหรือไม่ และรถแต่ละคัน 

มีป้ายแสดงภาพถ่าย ชื่อ ชื่อสกุล เลขที่ใบอนุญาตขับรถของพนักงานขับรถ หมายเลขทะเบียนรถ หมายเลขโทรศัพท์ ส�าหรับ

การร้องเรียนกรณีมีการเรียกเก็บค่าโดยสารเกินราคาหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

๑.๒ ส�านักงานขนส่งจังหวัดตราด ได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาการเดินรถในเขตเทศบาลเมืองตราด (รถมาสด้า) ดังนี้

๑) การก�าหนดเส้นทางและเงือ่นไขการเดนิรถ  จงัหวดัตราด ได้มกีารแต่งตัง้คณะท�างานประเมนิผลการเดนิรถ 

เส้นทางหมวด ๑ จังหวัดตราด และได้มีการประชุมคณะท�างานเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้ว

เห็นว่าเส้นทางการเดนิรถทีส่�านกังานขนส่งจงัหวดัตราดด�าเนนิการปรบัปรงุร่วมกบัผูป้ระกอบการขนส่ง (สหกรณ์) มคีวามพร้อม

ที่จะจัดการเดินรถได้ จึงมีมติให้ส�านักงานขนส่งจังหวัดตราดด�าเนินการจัดท�าป้ายรถโดยสารชั่วคราว ปรับเปลี่ยนวิธีการบอก

หมายเลขสายด้านข้างรถ โดยใช้สีให้แตกต่างกันในแต่ละสาย (สาย ๑ - ๖) และด�าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ 

ในวงกว้าง ทั้งนี้ จะลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบการเดินรถในระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อประมวลผลภายในเดือน 

มีนาคม ๒๕๖๐ ต่อไป

๒) การก�าหนดอัตราค่าโดยสาร จังหวัดตราด ได้มีการแต่งตั้งคณะท�างานศึกษาอัตราค่าโดยสารประจ�าทาง 

หมวด ๑ และหมวด ๔ จังหวัดตราด และได้มีการประชุมคณะท�างานฯ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษา

อัตราค่าโดยสารให้เหมาะสม แล้วลงพื้นที่ส�ารวจข้อมูลในเขตเทศบาลเมืองตราด เกาะช้าง เกาะกูด ประมาณเดือนมกราคม - 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ แล้วเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจ�าจังหวัดตราดพิจารณาต่อไป
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(๒) ส�าหรับเรื่องการจัดระเบียบรถโรงเรียน ซึ่งเป็นนโยบายท่ีกรมการขนส่งทางบกให้ความส�าคัญอยู่นั้น  

ได้รับรายงานว่า ยังคงมีการตรวจพบรถโรงเรียนที่ยังไม่ด�าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและเครื่องหมายต่างๆ  

ให้ตรงตามที่ก�าหนด โดยให้เหตุผลว่า มีความจ�าเป็นต้องน�ารถไปใช้ในงานอื่นนอกเหนือจากเวลารับส่งนักเรียนด้วย ในเรื่องนี้

เห็นว่า กรมการขนส่งทางบกควรมีการหารือกับผู้ประกอบอาชีพขับรถรับส่งนักเรียน เพ่ือก�าหนดรูปแบบที่เหมาะสม 

และมีความยืดหยุ่นให้ประชาชนสามารถด�าเนินการได้ อย่างไรก็ดี ต้องมีการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามข้อก�าหนด  

กฎระเบียบที่เหมาะสมโดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักเรียนผู้โดยสารสูงสุด

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้ให้ส�านกังานขนส่งจงัหวดัทกุจงัหวดัด�าเนนิการเข้มงวดกวดขนักบัรถโรงเรยีน ดงันี้

๑) ให้นายทะเบียนสั่งให้เจ้าของรถรับ-ส่งนักเรียนทุกคันมาเข้ารับการตรวจสภาพ ณ ที่ท�าการนายทะเบียนที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบ โดยให้ตรวจสอบการแก้ไขดัดแปลงที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และอาจเกิดความไม่ปลอดภัย และตรวจสอบ

เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถ รวมทั้งอุปกรณ์อื่นที่กฎหมายก�าหนดให้ครบถ้วนถูกต้อง

๒) ให้เข้มงวดกวดขันจับกุมรถรับ-ส่งนักเรียนที่ไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตาม

ข้อก�าหนดว่าด้วยความปลอดภยัในการใช้รถรบั-ส่งนกัเรยีนให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด และก�าชบัให้เจ้าของรถมใิห้บรรทุก

นกัเรยีนในลกัษณะทีม่กีารห้อยโหนนอกตวัรถหรอืนัง่บนหลงัคารถ อนัอาจก่อให้เกดิอนัตรายแก่นกัเรยีน ในกรณพีบการฝ่าฝืน

ให้ด�าเนินการลงโทษอย่างเด็ดขาด

๓) กรมการขนส่งทางบกได้มีหนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลรับจ้างรับ-ส่ง

นักเรียน นอกจากนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้ด�าเนินการจัดการอบรมให้ความรู้กับพนักงานขับรถและผู้ควบคุมดูแลนักเรียน 

ในส่วนการบังคับใช้กฎหมาย ให้ส�านักงานขนส่งจังหวัดด�าเนินการตั้งจุดตรวจอย่างต่อเนื่อง หากพบการกระท�าผิดของรถที่ใช้

รับ-ส่งนักเรียนให้ด�าเนินการเปรียบเทียบปรับ ณ จุดตรวจทันที

(๓) ตามที่ได้พบว่า ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๙ มีการให้บริการของรถตู้โดยสารประจ�าทาง รวมถึงรถตู้ทัศนาจร 

เป็นจ�านวนมากและมหีลายเส้นทางนัน้ ในเรือ่งนีข้อให้ส�านกังานขนส่งจงัหวดัทกุจงัหวดัประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องในการก�ากับดูแลให้มีการเคร่งครัดเรื่องการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น เข็มขัดนิรภัย เป็นต้น 

รวมถึงควรด�าเนินการเรื่องการควบคุมความเร็วรถตู้โดยสารให้มีความเข้มงวด โดยใช้มาตรการตามกฎหมายสูงสุดเมื่อ 

พบผู้กระท�าความผิด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้โดยสารและประชาชนผู้ใช้ทางต่อไป

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้ด�าเนินการแล้ว ดังนี้

๑) แจ้งให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบความพร้อมของรถ 

ก่อนให้บริการ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่ง

๒) กรมการขนส่งทางบก ให้ส�านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ - ๕ ส�านักงานขนส่งจังหวัดและส�านักงาน

ขนส่งจังหวดัสาขาทกุสาขา ควบคมุก�ากบัดแูลให้พนกังานตรวจสภาพรถเข้มงวดในการตรวจสภาพรถ โดยเฉพาะเครือ่งอปุกรณ์

และส่วนควบของรถโดยสารสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งให้ผู ้ตรวจการเข้มงวดกวดขันในการตรวจสอบ 

เคร่ืองอปุกรณ์และส่วนควบของรถโดยสารสาธารณะ หากพบว่าอปุกรณ์และส่วนควบของรถช�ารดุบกพร่อง ให้ด�าเนนิการจับกุม

และเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายขั้นสูงสุด

๓) ส�านักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ได้ประสานขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีทหารจากมณฑลทหารบกท่ี ๑๔ และ 

เจ้าหน้าที่ต�ารวจจากสถานีต�ารวจภูธรเมืองชลบุรีร่วมบูรณาการตั้งด่านออกตรวจสอบจับกุมรถโดยสารสาธารณะและ 

รถสาธารณะอื่นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีมาตรการคุมเข้ม ก�ากับดูแล ท้ังพนักงานขับรถและสภาพตัวรถ ต้องมี 

สภาพมัน่คงแขง็แรง มเีครือ่งอปุกรณ์และส่วนควบถกูต้องตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง เช่น การตดิตัง้เขม็ขดันริภยั ถงัดบัเพลงิ 

และประตูทางขึ้นลงฉุกเฉินเป็นต้น เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร นอกจากนี้ยังได้บูรณาการตรวจจับความเร็วรถโดยสาร

สาธารณะและรถบรรทกุ ร่วมกบัส�านกังานขนส่งจงัหวดักลุม่ภาคตะวนัออก รวม ๖ จงัหวดั ได้แก่ นครนายก ฉะเชงิเทรา ชลบุรี 

ระยอง จันทบุรี และตราด โดยออกตรวจจับความเร็วรถพร้อมกันทุกสัปดาห์ หากพบการกระท�าความผิดจะพิจารณาลงโทษ

ในสถานหนักทุกราย และบันทึกประวัติผู้ขับรถในศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะต่อไป
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(๔) ด้วยในพื้นที่จังหวัดระยอง มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร ๒ แห่ง และมีการจัดระเบียบรถโดยสารให้เข้าใช้สถาน ี

แต่ละแห่งในเส้นทางที่ต่างกัน ท�าให้เกิดปัญหาว่า ประชาชนท่ีจะเดินทางบางส่วนจ�าเป็นต้องเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสถานี

ขนส่ง ๒ สถานี แต่ยังไม่มีรถโดยสารประจ�าทางในเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างสถานีนั้น ได้รับรายงานว่า ปัจจุบันส�านักงานขนส่ง

จังหวัดระยองได้ประสานผู้ประกอบการเดินรถ จัดรถโดยสารประจ�าทางเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างสถานีขนส่งแห่งท่ี ๑ และ  

แห่งที ่๒ แล้ว แต่เป็นเส้นทางทีอ่ยูร่ะหว่างการทดลอง หากผลการทดลองเป็นทีน่่าพอใจก็ขอให้ส�านกังานขนส่งจงัหวดัระยอง  

รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาก�าหนดเส้นทางรถโดยสารประจ�าทางดังกล่าวและราคาค่าโดยสารที่เหมาะสม 

เป็นธรรมแล้วด�าเนินการให้ถูกต้องต่อไป

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้ด�าเนินการพิจารณาก�าหนดเส้นทางรถโดยสารประจ�าทางเชื่อมต่อระหว่างสถานี

ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งที่ ๑ และแห่งที่ ๒ แล้ว โดยคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจ�า จังหวัดระยอง  

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๙  

ให้ก�าหนด (ปรบัปรงุ) เส้นทางรถโดยสารประจ�าทางหมวด ๑ จงัหวดัระยอง สายที ่๘ รอบเมอืงระยอง ระยะทางตลอดสาย ๒๔ 

กิโลเมตร อัตราค่าโดยสารคนละ ๑๑ บาท ส�าหรับ ๘ กิโลเมตรแรก และเก็บเพิ่มช่วงละ ๔ บาท ทุก ๆ ๔ กิโลเมตรต่อไป  

โดยนายทะเบียนประจ�าจังหวัดระยองได้มีประกาศรับค�าขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางสายดังกล่าว เม่ือวันที่ ๒๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙

(๕) เรื่องปัญหารถจักรยานยนต์รับจ้างซึ่งไม่ได้จดทะเบียนเป็นรถโดยสารสาธารณะนั้น ส�านักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

ได้รายงานว่า เกิดจากข้อจ�ากัดว่ารถจักรยานยนต์บางส่วนท่ีเป็นรถท่ีอยู่ระหว่างผ่อนช�าระและจดทะเบียนในนามสถาบัน 

การเงินจะไม่สามารถจดทะเบียนเป็นรถสาธารณะได้ ในเรื่องนี้ ส�านักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีได้แก้ไขโดยการจัดระเบียบและ

ขึ้นทะเบียนรถดังกล่าวไว้ก่อนว่าเป็นรถที่อยู่ระหว่างผ่อนช�าระและควบคุมไม่ให้มีการเพิ่มปริมาณมากขึ้นจากที่ได้ขึ้นทะเบียน

ไว้แล้ว อย่างไรกด็ใีนเรือ่งน้ีขอให้กรมการขนส่งทางบกพจิารณาก�าหนดแนวทางทีเ่หมาะสมส�าหรบัการจดทะเบยีนรถโดยสาร

สาธารณะทีเ่ป็นรถซึง่อยูร่ะหว่างผ่อนช�าระกบัสถาบนัการเงนิว่า จะมแีนวทางทีเ่หมาะสมเกดิประโยชน์สงูสดุได้อย่างไรบ้าง  

และด�าเนินการให้ถูกต้องในระยะยาวต่อไป

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้ด�าเนินการแล้ว ดังนี้

๑) การจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะที่อยู่ระหว่างการผ่อนช�าระกับสถาบันการเงินต้องได้รับความยินยอม

จากสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รถก่อน กรณีสถาบันการเงินไม่ยินยอมให้จดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ 

กรมการขนส่งทางบกไม่สามารถด�าเนินการด้านทะเบียนได้ และไม่มีอ�านาจบังคับให้สถาบันการเงินต้องให้ความยินยอม  

อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวได้เคยมีการประสานและเจรจากับสถาบันการเงินแล้ว ได้รับการชี้แจงว่าการน�ารถท่ีเช่าซ้ือไป 

จดทะเบียนเป็นรถสาธารณะ สถาบันการเงินไม่มีข้อขัดข้องแต่อย่างใด แต่ถ้าผู้เช่าซื้อขาดช�าระค่างวด และมีการยึดรถคืน  

รถคันดังกล่าวจะมีมูลค่าลดลงเพราะมีสภาพการใช้งานมากกว่ารถส่วนบุคคล

๒) ส�านักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ได้จัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ต�ารวจ และปกครองในพื้นที่ โดยออกตรวจสอบและเข้มงวดกวดขันผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างปฏิบัติ

ตามกฎหมายให้ถกูต้องอย่างต่อเนือ่ง ส�าหรบักรณรีถจกัรยานยนต์รบัจ้างบางส่วนทีอ่ยูร่ะหว่างการผ่อนช�าระตามสญัญาเช่าซือ้

กับบริษัทการเงิน ส�านักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาโดยขึ้นทะเบียนรถดังกล่าวไว้ก่อน ว่าเป็นรถที่อยู่

ระหว่างการผ่อนช�าระพร้อมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าว เชิญประชุมผู้ประกอบกิจการหรือตัวแทนบริษัท 

การเงินเพื่อชี้แจงท�าความเข้าใจถึงเหตุผลในการช่วยเหลืออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถจดทะเบียนเป็น 

รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ ซึ่งท่ีผ่านมาได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการหรือตัวแทนบริษัท 

การเงินเป็นอย่างดี ท�าให้การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

แก่ผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเป็นอย่างมาก
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(๖) ด้วยส�านกังานเจ้าท่าภมูภิาคสาขาพทัยาได้รายงานว่า พืน้ทีอ่่าวพทัยาได้รบัคดัเลอืกจากกองทพัเรอืให้เป็นสถานที่ 

จัดงานสวนสนามทางเรือนานาชาติ โดยจะมีเรือรบของประเทศต่างๆ รวม ๔๐ ประเทศเข้าร่วมกิจกรรม ก�าหนดกิจกรรมย่อย

อย่างต่อเนื่องตลอดปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีกิจกรรมใหญ่คือ พิธีสวนสนามทางเรือในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจะมี

นายกรัฐมนตรีมาเป็นประธาน และเพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวสามารถด�าเนินการได้อย่างเหมาะสม จ�าเป็นต้องมีการด�าเนินการ 

ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๓ ประการ คือ การก่อสร้างท่าเทียบเรือแห่งใหม่ในพื้นที่อ่าวพัทยา การก่อสร้างศูนย์ควบคุมการจราจร

ทางน�้าในพื้นที่อ่าวพัทยา และการปรับภูมิทัศน์แหลมบาลีฮาย ซึ่งการด�าเนินการทั้งหมดจะต้องแล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งาน

ให้ทันภายในก�าหนดการข้างต้น อย่างไรก็ดีในเรื่องนี้ เนื่องจากกรมเจ้าท่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายส่วน โดยเฉพาะพระราช

บญัญตักิารเดนิเรอืในน่านน�้าไทย ซึง่ก�าหนดเรือ่งการอนญุาตก่อสร้างสิง่ล่วงล�้าล�าน�า้และการก่อสร้างท่าเรอืขนาดใหญ่กจ็�าเป็น

ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย จึงขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาด�าเนินการในเรื่องนี้ 

อย่างรอบคอบ ด�าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนและตามระเบียบกฎหมาย ทั้งนี้ หากมีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการ 

โดยเร่งด่วนนั้น ควรมีการหารือในระดับนโยบายเพื่อก�าหนดแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติที่รวดเร็วและเหมาะสมต่อไป

กรมเจ้าท่า รายงานว่า ประเดน็พธิสีวนสนามทางเรอืในเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๖๐ โดยจะมนีายกรฐัมนตรมีาเป็นประธาน 

และเพือ่ให้กจิกรรมดงักล่าวสามารถด�าเนนิการได้อย่างเหมาะสม จ�าเป็นต้องมกีารด�าเนนิการทีเ่กีย่วข้องอย่างน้อย ๓ ประการ 

คือ การก่อสร้างท่าเทียบเรือแห่งใหม่ในพื้นที่อ่าวพัทยา การก่อสร้างศูนย์ควบคุมการจราจรทางน�้าในพื้นที่อ่าวพัทยา และการ

ปรับภูมทิศัน์แหลมบาลฮีาย ซึง่การด�าเนนิการทัง้หมดจะต้องแล้วเสรจ็สมบรูณ์พร้อมใช้งานให้ทนัภายในก�าหนดข้างต้น อย่างไร

ก็ดีในเร่ืองน้ี เน่ืองจากกรมเจ้าท่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายส่วน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย  

ซึ่งก�าหนดเร่ืองการอนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล�้าล�าน�้าและการก่อสร้างท่าเรือขนาดใหญ่ก็จ�าเป็นต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติ

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย จึงขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาด�าเนินการในเรื่องนี้อย่างรอบคอบ ด�าเนินการให้ถูกต้องตาม

ขั้นตอนและตามระเบียบกฎหมาย ทั้งนี้ หากมีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการโดยเร่งด่วนนั้นควรมีการหารือในระดับนโยบาย 

เพื่อก�าหนดแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติที่รวดเร็วและเหมาะสมต่อไป

ปัจจบุนักองทพัภาคที ่๑ โดยกองบญัชาการควบคมุมณฑลทหารบกที ่๑๔ และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องฝ่ายปกครองในพืน้ท่ี  

ต�ารวจเมอืงพทัยา ส�านกังานขนส่งจงัหวดัชลบรุ ีส�านกังานทีด่นิอ�าเภอบางละมงุ ชมรมเรอืท่องเทีย่วเมอืงพทัยา และส�านกังาน

เจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ด�าเนินการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

ซ่ึงกรมเจ้าท่าสามารถด�าเนนิการสนบัสนนุภารกจิการจดัระเบยีบพืน้ทีส่าธารณะแหลมบาลฮีายของเมอืงพทัยาและหน่วยทหาร 

บนฝ่ังได้ส�าเรจ็ ปราศจากการต่อต้านขัดขวางและได้รบัความร่วมมอือย่างดจีากผูป้ระกอบการในการน�าเรอืออกจากพืน้ทีท่ัง้หมด

ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ต่อมาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการบริหารจัดการจังหวัดชลบุรีจึงมีค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

และคณะท�างานจัดระเบียบท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมอบหมายให้กรมเจ้าท่าเป็น

ประธานคณะท�างานด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรทางน�้า โดยมีการก�าหนดแนวทางส�าหรับแก้ไขปัญหาดังนี้

๑) ผลักดันเรือทั้งหมดไปจอดยังจุดที่มีการก�าหนดให้เป็นเขตจอดเรือ ซึ่งเป็นพื้นท่ีจอดเรือบรรทุกโดยสาร (เรือเร็ว 

Speed boat) หลังจากมีการจัดระเบียบ ซึ่งเมืองพัทยาได้ด�าเนินการจัดซื้อทุ่นส�าหรับการ Zoning คาดว่าจะติดตั้ง

แล้วเสร็จเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

๒) การอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือเพื่อการขนถ่ายผู้โดยสารหรือสิ่งของเท่านั้นตามระเบียบเมืองพัทยา รวมถึงต้องน�าเรือ

ไปจอดยังจุดที่ก�าหนด เพื่อแก้ไขปัญหาการจอดเรือพักคอยเป็นเวลานาน

๓) การปรับเปลี่ยนจุดรับ-ส่งผู้โดยสารจากบริเวณชายหาดไปยังท่าเทียบเรือพัทยาใต้ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  

และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการท่องเที่ยว

๔) การก�าหนดแผนการจราจรทางน�้าบริเวณอ่าวพัทยา โดยจะก�าหนดแผนแบ่งแนวจราจรทางน�้า เส้นทางการเดินเรือ 

การจราจรขาเข้าและการจราจรขาออกของเรืออย่างชัดเจนตามรูปแบบที่ก�าหนด

๕) การจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางน�้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
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๖) ก�าหนดจุดลากขึ้น-ลง เรือโดยสาร (เรือเร็ว Speed boat) บริเวณนาจอมเทียน แทนการชักลากเรือขึ้นลงน�้าบริเวณ

ที่สาธารณะแหลมบาลีฮาย

๗) การจ�ากัดช่วงเวลาการใช้ยานพาหนะบริเวณท่าเทียบเรือและสะพานท่าเทียบเรือพัทยาใต้ ส่งผลกระทบให้ผู ้

ที่มีความจ�าเป็น เช่น เด็ก คนชรา สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วย ต้องเดินไกลไม่สะดวก เมืองพัทยาได้จัดเตรียมรถกอล์ฟ/ 

รถขนาดเล็กให้บริการกลุ่มบุคคลดังกล่าว รวมถึงการผ่อนผันห้วงระยะเวลาให้ยานพาหนะเข้าไปใช้บริการ 

เขตท่าเรือได้

ส�าหรับประเด็นการก่อสร้างท่าเทียบเรือแห่งใหม่ในพื้นท่ีอ่าวพัทยา การก่อสร้างศูนย์ควบคุมการจราจรทางน�้าและ

การปรับภูมิทัศน์แหลมบาลีฮาย คณะท�างานจัดระเบียบท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ โดยเมืองพัทยาในฐานะประธาน 

คณะท�างานด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ได้มีกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการพื้นท่ีสาธารณะแหลมบาลีฮาย 

ให้เกิดความยั่งยืนและเป็นการจัดพื้นที่ให้แก่กองทัพเรือใช้ในการจัดงานสวนสนามทางเรือนานาชาติ โดยได้มีการก�าหนด 

แผนพัฒนาซึ่งเมืองพัทยาได้น�าเสนอจังหวัดชลบุรีเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน อันเป็นการเสนอขอรับงบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติมประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากรัฐบาลต่อไป ดังนี้

๑) แผนการด�าเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือพัทยาใต้แห่งใหม่ วงเงินงบประมาณ ๕๗๕ ล้านบาท และก่อสร้างอาคาร

รับรองและศูนย์ควบคุมการจราจรทางน�้า วงเงินงบประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท

๒) ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือพัทยาใต้เดิม วงเงินงบประมาณ ๖๐ ล้านบาท และปรับปรุงอาคารศาลาที่พัก

ท่าเทียบเรือเดิม วงเงินงบประมาณ ๖ ล้านบาท

๓) ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่แหลมบาลีฮาย วงเงินงบประมาณ ๙๗ ล้านบาท

๔) ตดิตัง้ระบบรกัษาความปลอดภยับรเิวณพืน้ทีท่่าเทยีบเรอืแหลมบาลฮีาย เมอืงพทัยา วงเงนิงบประมาณ ๕๐ ล้านบาท



ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม ประจ�ำปีงบประมำณ
 ๒๕๖๐

๘๙

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคหนึ่งของประเทศไทย ประกอบด้วย ๒๐ จังหวัด ซึ่งมีพื้นท่ีมากที่สุด  

๑๐๕.๕ ล้านไร่ (๑ ใน ๓ ของประเทศ) ตัง้อยูบ่นแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร มีแม่น�า้โขงกัน้สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทางทิศเหนือและตะวันออกของภาค ทางทิศใต้มีเทือกเขาพนมดงรักกั้นประเทศกัมพูชาและภาคตะวันออกของประเทศไทย 

และมีทิวเขาเพชรบูรณ์และทิวเขาดงพญาเย็นเป็นแนวกั้นทางตะวันตกแยกจากภาคกลาง มีชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้าน  

คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศกัมพูชา จึงสามารถเชื่อมโยงสู่เวียดนามและจีนตอนใต้ โดยแบ่ง 

เขตตรวจราชการเป็น ๕ เขต ดังนี้

๑) เขตตรวจราชการที่ ๑๐ หนองคาย เลย อุดรธานี หนองบัวล�าภู บึงกาฬ

๒) เขตตรวจราชการที่ ๑๑ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร

๓) เขตตรวจราชการที่ ๑๒ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์

๔) เขตตรวจราชการที่ ๑๓ อ�านาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี

๕) เขตตรวจราชการที่ ๑๔ สุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ

ผูต้รวจราชการกระทรวงคมนาคมได้ตรวจราชการโครงการในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตามแผนการตรวจราชการ

กรณีปกติประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ได้จ�าแนกเป็นด้านต่าง ๆ  ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่ง

ทางบก ด้านโครงสร้างพืน้ฐานการคมนาคมและการขนส่งทางน�า้ ด้านโครงสร้างพืน้ฐานการคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมและการขนส่งทางราง และการติดตามงานนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม  

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๔.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบกในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๐
๔.๑.๑ มำตรกำรควำมปลอดภัยทำงถนนในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๐

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

๑. ในส่วนของจุดเสี่ยงอันตรายบนถนน หรือสายทางที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ขอให้กรมทางหลวงและ  

กรมทางหลวงชนบทตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายบนถนนที่มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยเฉพาะย่านชุมชนและสถานศึกษาและ

พิจารณาหาแนวทางหรือวิธีการมาช่วยป้องกัน หรือเตือนผู้ขับขี่ รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยบนถนน เช่น 

เส้นทางที่เป็นทางตรงให้ตีเส้น Rumble Strip ตามแนวถนนช่วยกระตุ้นเตือนคนขับในกรณีหลับใน ส�าหรับทางลาดชัน

ขึ้นเขา ขอให้เสริมประสิทธิภาพของอุปกรณ์ อ�านวยความสะดวกปลอดภัย เช่น เสริมผิวทางกันลื่น (Red Anti Skid) 

ราวกั้นอันตราย (Guard Rail)  ป้ายเตือน ฯลฯ และขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทตรวจสอบถนน 

ในความรับผิดชอบไม่ให้มีถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ และตรวจตรา ป้ายเตือน ป้ายบอกทางต่างๆ ไม่ให้ช�ารุดเสียหาย  

หากตรวจพบขอให้เร่งรดัซ่อมแซมให้มสีภาพทีเ่หมาะแก่การสญัจร พร้อมตดิป้ายหรอืเครือ่งหมายเตอืนผูใ้ช้ทางให้ชดัเจน

เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายจากอุบัติเหตุด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า การรณรงค์ด้านมาตรการความปลอดภัยทางถนน ปัจจุบันกรมทางหลวงได้มีการตรวจสอบ

จดุเสีย่งอนัตรายและผวิทางทีช่�ารดุเสยีหายของถนน พร้อมพจิารณาหาทางแก้ไขปัญหาดงักล่าวเป็นประจ�าอยูแ่ล้ว อย่างไรกต็าม 

เพื่อให้มาตรการดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กรมทางหลวงจะขอรับไว้พิจารณาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

การตรวจราชการ
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๐๔
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กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๖ (ขอนแก่น) และส�านักงานทางหลวง

ชนบทที่ ๑๕ (อุดรธานี) รับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาด�าเนินการต่อไปแล้ว

๒. ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่ามสีถติอิบุตัเิหตผุูเ้สยีชวีติและบาดเจบ็สงูขึน้ โดยเฉพาะจงัหวดัอดุรธานี  

มีอัตราสถิติสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ นอกจากนี้ยังพบว่าสาเหตุหลักมาจากรถจักรยานยนต์เป็นส่วนใหญ ่ จึงขอให ้

กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมการขนส่งทางบก ร่วมบูรณาการก�ากับดูแลและหาแนวทางในการควบคุม 

ป้องกัน แก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เข้มงวด เพื่อมุ่งลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว โดยเฉพาะบนสายทาง 

ที่รับผิดชอบด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า การรณรงค์ด้านมาตรการด้านความปลอดภยัทางถนนในช่วงเทศกาล ปัจจบุนักรมทางหลวง

ได้มมีาตรการอ�านวยความสะดวกและความปลอดภยัแก่ผูข้บัขีเ่ป็นประจ�าและโดยเฉพาะช่วงเทศกาลส�าคญัต่าง ๆ อย่างไรกต็าม 

เพื่อให้มาตรการดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กรมทางหลวงจะขอรับไว้พิจารณาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๖ (ขอนแก่น) และส�านักงานทางหลวง

ชนบทที่ ๑๕ (อุดรธานี) รับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาด�าเนินการต่อไปแล้ว

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�านักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกมีการด�าเนินการดังนี้

๑. การบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมการขนส่งทางบก เพื่อหาแนวทาง 

ในการก�ากบัดแูลด้านความปลอดภยัในช่วงเทศกาล ตามแผนปฏบิตักิารรณรงค์ป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ ๒๕๖๐ กรมการขนส่งทางบกก�าหนดให้ส�านกังานขนส่งจงัหวดับรูณาการร่วมกบัหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 

ศนูย์อ�านวยการความปลอดภยัทางถนนประจ�าจงัหวดั สถานตี�ารวจภธูรในพืน้ที ่ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัและหน่วยงานอืน่ ๆ   

ในพื้นที่ ตั้งด่านตรวจความพร้อมของรถและผู้ขับรถ ไม่ขับรถเร็ว ไม่แซงในที่คับขัน การฝ่าฝืนสัญญาณไฟ โทรไม่ขับ  

และไม่ขับรถย้อนศร เป็นต้น เพื่อสร้างความตระหนักในการขับขี่อย่างระมัดระวังและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

๒. จัดให้มีกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์” โดยขอความร่วมมือภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ

ที่เข้าร่วมกิจกรรม อันได้แก่ ศูนย์บริการตัวแทนจ�าหน่ายรถยนต์/รถจักรยานยนต์ บริษัทตัวแทนจ�าหน่ายรถ บริษัทประกันภัย 

บริษัทติดตั้งแก๊ส NGV/LPG และหน่วยงานอื่น ๆ ให้บริการตรวจเช็คความพร้อมของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถที่ติดตั้ง 

NGV/LPG เบื้องต้นโดยไม่คิดค่าบริการร่วม ๒๐ รายการ (หรือตามความเหมาะสม) ให้กับประชาชนท่ัวไปในช่วงเทศกาล 

ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สถานประกอบการของหน่วยงานนั้น ๆ โดยผู้ประสงค์เข้ารับบริการสามารถ 

เข้ารับบริการได้ตามศูนย์บริการต่าง ๆ ที่มีป้ายข้อความ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์” หรือข้อความ 

ในลักษณะเดียวกัน
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๔.๑.๒ โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงถนนเพื่อควำมสะดวกในกำรสัญจรของประชำชนในจังหวัดบึงกำฬ

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการดังนี้

ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาให้ความส�าคัญกับทั้ง ๓ โครงการของจังหวัดบึงกาฬ โดยให้พิจารณาขอรับการ

จัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการต่อไป เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน ดังนี้

๑. ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอน อ�าเภอปากคาด - บึงกาฬ กม.๘๕+๖๐๐ - กม.๑๒๗+๖๗๕ (เป็นช่วง ๆ) 

ปริมาณงาน ๓๔.๒๗๕ กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ ๑,๐๒๘ ล้านบาท

๒. ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอน บงึกาฬ - อ�าเภอบุง้คล้า - อ�าเภอบ้านแพง กม.๑๔๑+๖๐๐ - กม.๒๑๘+๙๓๐ 

(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๗๑.๕๓๕ กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ ๒,๑๔๖ ล้านบาท

๓. ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒ อ�าเภอพงัโคน - บงึกาฬ กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๒๘+๗๕๖ (เป็นช่วง ๆ) ปรมิาณงาน  

๑๑๖.๐๐๐ กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ ๓,๑๕๐ ล้านบาท

กรมทางหลวง รายงานมาดังนี้

๑. ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอน อ�าเภอปากคาด - บงึกาฬ กรมทางหลวงมแีผนทีจ่ะเสนอของบประมาณปี ๒๕๖๒ 

เพือ่ก่อสร้างให้เป็น ๔ ช่องจราจร ตลอดเส้นทางดงักล่าว หากได้รบัการพจิารณาจดัสรรงบประมาณกจ็ะเร่งด�าเนนิการก่อสร้าง

ให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

๒. ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอน อ�าเภอบงึกาฬ - อ�าเภอบุง้คล้า - อ�าเภอบ้านแพง ได้รบัการบรรจไุว้ในแผนพฒันา

ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว หากได้รับการจัดสรรงบประมาณก็จะด�าเนินการตามขั้นตอนต่อไป

๓. ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒ ตอน อ�าเภอพังโคน - บึงกาฬ กรมทางหลวงขอรับไว้พิจารณาตามความเหมาะสมและ

จัดล�าดับความส�าคัญร่วมกับโครงการอื่น ๆ ทั่วประเทศ หากมีล�าดับความส�าคัญสูงก็จะจัดเข้าแผนงานส�าหรับของบประมาณ

ต่อไป

๔.๑.๓ กำรพัฒนำโครงข่ำยเพื่อเชื่อมโยงลุ่มแม่น�้ำโขงของจังหวัดบึงกำฬ

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างสะพานแม่น�้าโขงแห่งที่ ๕ (บึงกาฬ - ปากซัน) เป็นการพัฒนาโครงข่ายเพื่อเปิดเส้นทางบก

เชื่อมโยง ๔ ประเทศ ในอนุภาคลุ่มน�้าโขง ได้แก่ ไทย - ลาว - เวียดนาม - จีน ลักษณะการก่อสร้างความยาวถนนฝั่งไทย  

๑๒.๑๓๓ กิโลเมตร ความยาวสะพาน ๑.๓๕๐ กิโลเมตร ความยาวถนนฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

๒.๘๕๗ กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งโครงการ ๑๖.๓๔๐ กิโลเมตร งบประมาณก่อสร้างทัง้โครงการ ๓,๖๔๐ ล้านบาท ซึง่เมือ่

โครงการแล้วเสร็จจะเป็นการเพิ่มศักยภาพและลดต้นทุนการขนส่งด้วยระยะทางท่ีสั้นลง เนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๐  

โครงการก่อสร้างสะพานแม่น�า้โขงแห่งที ่ ๕ (บงึกาฬ - ปากซนั) ไม่ได้รบังบประมาณสนบัสนนุการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง 

แต่อย่างใด จึงขอให้กรมทางหลวงเตรียมความพร้อมข้อมูลรายละเอียดของโครงการที่ต้องใช้ประกอบในการเสนอ 

ของบประมาณทั้งของฝั่งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสที่จะได้รับ 

การสนับสนุนงบประมาณมาด�าเนินการได้รวดเร็วขึ้น

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างสะพานแม่น�า้โขงแห่งที ่๕ (บงึกาฬ - ปากซนั) กรมทางหลวงมแีผนทีจ่ะเสนอ

ของบประมาณปี ๒๕๖๒ เพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและด�าเนินการก่อสร้าง หากได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

ก็จะเร่งด�าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป
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๔.๑.๔ โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงถนนเพื่อรองรับกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดหนองคำย

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ขอให้กรมทางหลวงให้ความส�าคัญทั้งในส่วนของการขอรับจัดสรรงบประมาณและเร่งรัดการด�าเนินงาน

โครงการรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกจิพิเศษของจงัหวดัหนองคายอย่างใกล้ชดิ เพือ่ให้เกดิผลอย่างเป็นรปูธรรมโดยเรว็ ดงันี้

๑. โครงการขยายช่องจราจรให้ได้มาตรฐานทาง ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ กม.๔๔+๐๐๐ - กม.๑๑๒+๐๐ 

ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระยะทาง ๖๘ กิโลเมตร จังหวัดหนองคายขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ๒,๐๔๐ ล้านบาท

๒. โครงการขยายช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร ดังนี้

๒.๑ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม ่ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒๖+๒๘๓ 

เป็นช่วง ๆ และระหว่าง กม.๓๔+๐๐๐ - กม.๔๔+๐๐๐ ระยะทาง ๒๔ กโิลเมตร ขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณ ๗๕๐ ล้านบาท 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบโดยส�านักส�ารวจและออกแบบของกรมทางหลวง

๒.๒ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอน กม.๔๗+๐๐๐ - ๘๕+๖๐๐ อ�าเภอโพนพิสัย - จังหวดับงึกาฬ ตอน ๑  

และทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ กม.๘๕+๖๐๐ - สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๕ อ�าเภอโพนพิสัย - จังหวัดบึงกาฬ 

ตอน ๒ ขณะนี้อยู่ระหว่างการด�าเนินการก่อสร้าง

๓. ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓ แยกการเคหะแห่งชาติ - หนองคาย

๔. โครงการก่อสร้างเลีย่งเมอืงด้านทศิตะวนัออก จดุเริม่ต้นทีท่างหลวงหมายเลข ๒ กม.๕๐๑+๐๐๖ จดุสิน้สดุ 

โครงการที่ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ที่ กม.๑๐+๒๕๐ ระยะทางโดยประมาณ ๑๖ กิโลเมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างการส�ารวจ

ออกแบบและท�าประชาพิจารณ์ไปแล้ว ๓ ครั้ง ซ่ึงหากแต่ละโครงการแล้วเสร็จ จะรองรับการขยายของตัวเมือง การค้า 

การลงทนุ และการท่องเทีย่ว อกีทัง้ยงัเป็นเส้นทางในการเชือ่มโยงกลุม่จงัหวดัได้เป็นอย่างด ี โดยจากการตรวจราชการทราบว่า  

บางโครงการยังขาดงบประมาณในการสนับสนุนด�าเนินงาน
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กรมทางหลวง รายงานมาดังนี้

๑. ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ ตอน ศรเีชยีงใหม่ - ห้วยเชยีงดา กรมทางหลวงขอรบัไว้พจิารณาตามความเหมาะสม  

และจดัล�าดบัความส�าคัญร่วมกบัโครงการอืน่ ๆ  ทัว่ประเทศ หากมีล�าดบัความส�าคญัสงูกจ็ะจดัเข้าแผนงานส�าหรบัของบประมาณต่อไป

๒. ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ ตอน หนองสองห้อง - ศรเีชยีงใหม่ ระหว่าง กม.๑๑+๕๔๕ - กม.๒๔+๖๓๓ ขณะนี้ 

กรมทางหลวงอยู่ระหว่างด�าเนินการส�ารวจและออกแบบรายละเอียดและได้มีการเสนอขอตั้งงบประมาณในปี ๒๕๖๑  

เพือ่ด�าเนินการก่อสร้างให้เป็น ๔ ช่องจราจร หากได้รบังบประมาณกจ็ะเร่งด�าเนนิการก่อสร้างให้แล้วเสรจ็โดยเรว็ต่อไป ในส่วนทีเ่หลอื 

กรมทางหลวงจะเสนอขอรบัการจดัสรรงบประมาณในปีถดัไป และทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ อ�าเภอโพนพสิยั - จงัหวดับงึกาฬ  

ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๗+๐๐๐ - กม.๘๕+๖๐๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง หากแล้วเสร็จก็จะเป็นเส้นทางสายหลัก

เชื่อมโยงจังหวัดหนองคายกับจังหวัดบึงกาฬ และเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางและขนส่งสินค้าเลียบชายแดน  

ส่วนทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ กม.๘๕+๖๐๐ - สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๕ อ�าเภอโพนพิสัย - จังหวัดบึงกาฬ 

ตอน ๒ กรมทางหลวงมีแผนที่จะเสนอของบประมาณปี ๒๕๖๒ เพื่อก่อสร้างให้เป็น ๔ ช่องจราจร ตลอดเส้นทางดังกล่าว  

หากได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณก็จะเร่งด�าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

๓. ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓ ตอน แยกการเคหะแห่งชาติ - หนองคาย กรมทางหลวงขอรับไว้พิจารณา 

ตามความเหมาะสม และจัดล�าดับความส�าคัญร่วมกับโครงการอื่น ๆ ทั่วประเทศ หากมีล�าดับความส�าคัญสูงก็จะจัดเข้า 

แผนงานส�าหรับของบประมาณต่อไป

๔. โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองด้านทิศตะวันออก ได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาทางหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐ -  

พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว หากได้รับการจัดสรรงบประมาณก็จะด�าเนินการตามขั้นตอนต่อไป

๔.๑.๕ โครงกำรพฒันำเส้นทำงระเบยีงเศรษฐกจิตะวนัออก - ตะวนัตก (East - West Economic Corridor : 
EWEC) 

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

จากการตรวจราชการได้รับรายงานจากส�านักงานทางหลวงที่ ๖ (เพชรบูรณ์) เกี่ยวกับโครงการพัฒนาเส้นทาง

ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East - West Economic Corridor : EWEC) โดยขยายช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร

จากฝั่งตะวันตกท่ีอ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปยังฝั่งตะวันออกจังหวัดมุกดาหาร ระยะทางรวมประมาณ ๗๗๐ กิโลเมตร 

ปัจจุบันด�าเนินการแล้วเสร็จเกือบตลอดทั้งสาย ขาดเพียงช่วงทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตาก - แม่สอด ตอน ๓ และ ๔ ระยะทาง 

๕๑ กโิลเมตร ซึง่มกี�าหนดการแล้วเสรจ็ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่ยงัคงขาดช่วงทางหลวงหมายเลข ๑๒ หล่มสกั - น�า้หนาว - คอนสาร  

แบ่งการก่อสร้างออกเป็น ๔ ตอน ระยะทางประมาณ ๘๐ กโิลเมตร งบประมาณ ๕,๔๐๐ ล้านบาท ทีต้่องชะลอโครงการก่อสร้าง

ไว้ก่อน เน่ืองจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีข้อท้วงติงและให้กรมทางหลวงหาแนวเส้นทางใหม่ที่ไม่ตัดผ่าน 

อุทยานแห่งชาติน�้าหนาว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าและพื้นที่ป่าไม้ อย่างไรก็ตาม ได้รับรายงานว่าเมื่อครั้งเริ่มโครงการ

ได้มีการส�ารวจแนวเส้นทางมา ๓ แนวทาง และพิจารณาความเหมาะสมแล้วพบว่าแนวเส้นทางปัจจุบันเป็นทางที่ดีและ 

เหมาะสมทีส่ดุ หากจะหาแนวเส้นทางใหม่กจ็ะมผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมเนือ่งจากต้องท�าการถางป่าเป็นแนวยาว และปัจจบุนั

หาผูร้บัจ้างได้ครบทกุตอนแล้ว และพร้อมจะลงนามในสญัญาทกุตอน แต่หากปล่อยให้ล่วงเลยนานกอ็าจต้องยกเลกิสญัญาและ

อาจมปัีญหาเกีย่วกับการหางบประมาณในการก่อสร้างทีม่ค่ีางานทีส่งูขึน้ในอนาคต ดงันัน้ แนวทางแก้ไขปัญหาของกรมทางหลวง

ในพืน้ทีไ่ด้เสนอทีจ่ะให้มกีารแบ่งโครงการบางตอนทีไ่ม่ผ่านพืน้ทีอ่ทุยานแห่งชาตใิห้ด�าเนนิการไปพลางก่อน เพือ่ทีจ่ะด�าเนนิการ 

ไปได้ส่วนหนึ่ง ส่วนตอนใดที่ยังติดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ก็ให้ชะลอการด�าเนินการไว้ก่อน ในการนี้ จึงขอให้

กรมทางหลวงส่วนกลางรับทราบข้อมูลและพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของกรมทางหลวงในพื้นที่ดังกล่าว 

โดยเร่งด่วนต่อไป
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กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการพฒันาเส้นทางระเบยีงเศรษฐกจิตะวนัออก - ตะวนัตก (East - West Economic  

Corridor : EWEC) ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้างและแล้วเสร็จเกือบตลอดท้ังเส้นทาง แต่ยังคงขาดช่วงทางหลวง

หมายเลข ๑๒ อ�าเภอหล่มสกั - น�า้หนาว ตอน น�า้ดุก - อ�าเภอคอนสาร ระยะทางประมาณ ๘๐ กโิลเมตร ทีต่ดิปัญหาผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมจึงต้องชะลอโครงการไว้ก่อน ขณะนี้กรมทางหลวงอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาโครงการดังกล่าว

และหารือร่วมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ หากได้ผลการพิจารณาเป็นอย่างไร กรมทางหลวงจะน�ารายงานเสนอกระทรวงคมนาคม  

เพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป

๔.๑.๖ โครงกำรก่อสร้ำงส�ำนักงำนขนส่งจังหวัดบึงกำฬ

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ตามที่กรมการขนส่งทางบกด�าเนินโครงการก่อสร้างส�านักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬซึ่งก�าหนดให้ผู้รับจ้าง 

เริ่มท�างานตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้รับรายงานว่าล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ ๕๑%  

ซึ่งถือว่าล่าช้าค่อนข้างมาก จึงขอให้กรมการขนส่งทางบกและส�านักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬเร่งรัดด�าเนินมาตรการในการ

ก�ากับดูแลให้ผู ้รับจ้างเร่งรัดการก่อสร้างให้มีความคืบหน้า 

อย่างเร่งด่วนและมีประสิทธิภาพ โดยให้ประชุมเร่งรัดก�ากับดูแล

ผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่องเป็นระยะด้วย หากมีการพิจารณาปรับ

แผนการก่อสร้างแล้วยังมีผลงานไม่คืบหน้าเท่าท่ีควรซ่ึงจะท�าให้

ภาครัฐเกิดความเสียหายได้ ก็ควรพิจารณาด�าเนินมาตรการ 

ในขั้นเด็ดขาดต่อไป เช่น การบอกเลิกสัญญา ฯลฯ

กรมการขนส่งทางบก รายงานว ่า ส�านักงานขนส่ง 

จังหวัดบึงกาฬได้เร่งรัดมาตรการในการก�ากับดูแลให้ผู้รับจ้างเร่งรัด 

การก่อสร้างให้มีความคืบหน้าอย่างเร่งด่วนและมีประสิทธิภาพ  

โดยประชุมเร่งรัดผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ

๔.๑.๗ กำรให้บริกำรรถโดยสำรสำธำรณะในจังหวัดบึงกำฬ

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการดังนี้

เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ส�านักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬได้ท�าพิธีลงนามส่งมอบภารกิจสถานีขนส่ง 

ผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ โดยนายกองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดับงึกาฬ ผูว่้าราชการจงัหวัดบงึกาฬ หวัหน้าส่วนราชการ สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ และประชาชน 

ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้ด้วย ซึ่งประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการสถานีฯ เป็นอย่างมาก 

โดยสถานีขนส่งผู้โดยสารอยู่ในรูปแบบของระบบปิดและเป็นระบบปรับอากาศแห่งแรกของประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม  

ขอให้ส�านักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬพิจารณาจัดบริการส�าหรับรถหมวด ๑ และหมวด ๔ เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่

จังหวัดบึงกาฬอย่างเพียงพอ ท�าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางของประชาชน ช่วยให้เกิดการเจริญเติบโต 

ของการคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดด้วย



ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม ประจ�ำปีงบประมำณ
 ๒๕๖๐

๙๕

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�านักการขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬมีเส้นทางรถโดยสารหมวด ๑ - ๔ ให้บริการ 

จ�านวน ๑๘ เส้นทาง ปัจจุบันไม่มีผู้ประกอบการเดินรถจ�านวน ๔ เส้นทาง คือ สายที่ ๑ บ้านพันล�า - บ้านนาป่าน สาย ๔๓๘๐ 

บึงกาฬ - บึงโขงหลง - เขการ สายที่ ๔๔๐๗ บึงกาฬ - เซกา และสายที่ ๔๔๙๖ บึงกาฬ - ปากคาด เนื่องจากผู้ประกอบการ

ขนส่งขอยกเลิกประกอบการขนส่งเพราะประสบปัญหาขาดทุน และส�านักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬได้มีประกาศรับค�าขอ 

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งและอยู ่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจ�าจังหวัดบึงกาฬ  

เพื่อพิจารณาใบอนุญาตประกอบการขนส่งให้กับผู้ยื่นค�าขอต่อไป ซึ่งการให้

บริการเดินรถจังหวัดบึงกาฬยังมีรถโดยสารหมวด ๒ จ�านวน ๒ เส้นทาง และ

รถหมวด ๓ จ�านวน ๑๑ เส้นทาง โดยเฉพาะรถหมวด ๓ มแีนวเส้นทางครอบคลมุ

ถนนสายหลักในจังหวัดบึงกาฬ และมีจ�านวนเท่ียวในการให้บริการประชาชน

อย่างเพียงพอ ไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนแต่อย่างใด ส�าหรับรถหมวด ๑  

และหมวด ๔ ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้มีการว่าจ้าง

มหาวิทยาลัยขอนแก่นท�าการศึกษาและจัดท�าแผนแม่บทการขนส่งและ 

การจราจรจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 

ส�านักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬจะน�าผลการศึกษาดังกล่าวมาพิจารณาก�าหนด

เส้นทางรถหมวด ๑ และรถหมวด ๔ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ประชาชน

๔.๑.๘ แผนกำรย้ำยสถำนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดอุดรธำนี

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

เนือ่งจากสถานขีนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัอดุรธานเีป็นสถานเีก่าและมคีวามหนาแน่นสงูมาก เทศบาลนครอดุรธานี

จึงมีความประสงค์จะสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานีแห่งที่ ๓ (ระบบปรับอากาศ) โดยขอใช้พื้นที่ราชพัสดุบริเวณ 

กองบิน ๒๓ แต่กองบินที่ ๒๓ ไม่อนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าว เนื่องจากจะสงวนพื้นท่ีไว้เพื่อรองรับภารกิจด้านยุทธการและ 

การส่งก�าลังบ�ารุงหากเกิดสงครามในอนาคต ส�านักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีจึงได้น�าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการควบคุม

การขนส่งจังหวัดอุดรธานี และที่ประชุมมอบหมายให้ส�านักงานขนส่ง 

จังหวัดอุดรธานีและส�านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีพิจารณาพื้นที่บริเวณ 

ทีเ่หมาะสมทีม่แีนวโน้มทีจ่ะเป็นจดุเชือ่มโยงการคมนาคมในอนาคต ในส่วนนี้

ขอให้กรมการขนส่งทางบกเร่งตดิตามประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

เพื่อให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว และวางแผนการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารไปใน

พ้ืนทีท่ีม่ที�าเลทีต้ั่งทีเ่หมาะสม มกีารสะดวกต่อการเข้า - ออกของรถโดยสาร

และประชาชนผู้ใช้บริการ โดยขอให้มีการประชาสัมพันธ์และประสานกับ 

ผูป้ระกอบการเดินรถเพือ่ป้องกนัปัญหาการคดัค้านทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตด้วย

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�านักการขนส่งผู้โดยสารได้ท�าการ

ส�ารวจพ้ืนทีใ่นจังหวดัอดุรธานเีพือ่จดัสร้างสถานขีนส่งผูโ้ดยสารแล้ว ขณะนีย้งั

ไม่สามารถจัดหาพื้นที่บริเวณที่เหมาะสมที่มีแนวโน้มเชื่อมโยงการคมนาคม 

ในอนาคต และเมือ่จดัหาพืน้ทีก่่อสร้างสถานขีนส่งผูโ้ดยสารได้แล้ว ส�านกัการ-

ขนส่งผู้โดยสารจะวางแผนการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารต่อไป และส�านักงาน

ขนส่งจงัหวดัอดุรธานไีด้ประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องแล้ว ยงัไม่สามารถจดัหา

พื้นที่ก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ ๓ ได้
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๔.๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางนำ้าในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๐

๔.๒.๑ กำรปรับปรุงท่ำเทียบเรือในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๐

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

การปรบัปรงุท่าเทียบเรอืให้มคีวามเหมาะสมต่อการใช้งาน ท่าเทียบเรอืท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีรบัผดิชอบของส�านกังานเจ้าท่า 

ภมูภิาคสาขาหนองคายมจี�านวน ๕ ท่า ได้แก่ ท่าเทยีบเรอืหายโศก อ�าเภอเมอืง จงัหวดัหนองคาย ท่าเทยีบเรอืจดุผ่อนปรนบ้านหม้อ  

อ�าเภอศรเีชยีงใหม่ จงัหวดัหนองคาย ท่าเทยีบเรอืด่านศลุกากรบงึกาฬ อ�าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ ท่าเทยีบเรอืเชยีงคาน อ�าเภอเชยีงคาน  

จังหวัดเลย และท่าเทียบเรือปากชม อ�าเภอเมืองปากชม จังหวัดเลย ทั้งนี้ จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่าท่าเทียบเรือ

จดุผ่อนปรนบ้านหม้อมโีป๊ะเทยีบเรอืซึง่เป็นของอ�าเภอศรเีชยีงใหม่ และท่าเทยีบเรอืด่านศลุกากรบงึกาฬมโีป๊ะเทยีบเรอืซึง่เป็นของ 

ชมรมเรอืเจ้าของเรอื ปัจจบุนัมสีภาพการใช้งานไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน จงึประสงค์ขอรบัการจดัสรรงบประมาณจากกรมเจ้าท่า  

เพือ่ใช้ในการปรับปรงุซ่อมแซมท่าเทยีบเรอืให้มคีวามปลอดภัยและเหมาะสมต่อการใช้งาน จงึขอให้กรมเจ้าท่าด�าเนนิการตรวจสอบ 

ท่าเรอืดงักล่าวและหากจ�าเป็นจะต้องซ่อมแซมก็ขอให้พจิารณาจดัสรรงบประมาณมาด�าเนนิการปรบัปรงุท่าเรอืดงักล่าวด้วย

กรมเจ้าท่า รายงานว่า ขณะน้ีอยู่ระหว่างด�าเนนิการจดัส่งเจ้าหน้าทีเ่พือ่ท�าการส�ารวจเกบ็รายละเอยีดสภาพโป๊ะทัง้ ๒ แห่ง  

น�ามาประเมนิความช�ารดุเสยีหาย ว่าจะสามารถด�าเนนิการซ่อมแซม ปรบัปรงุ หรอืจ�าเป็นต้องก่อสร้างใหม่ทดแทน เพือ่ให้ใช้งาน 

ได้อย่างปลอดภยัดังเดิมหรอืไม่ ก่อนกรมเจ้าท่าพจิารณาให้การสนบัสนนุงบประมาณในการด�าเนนิการตามความเหมาะสมต่อไป

๔.๓ ด้านโครงสร้างพืน้ฐานการคมนาคมและการขนส่งทางอากาศในพืน้ทีเ่ขตตรวจราชการที ่๑๐
๔.๓.๑ แผนกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนเลย

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

จากการรายงานผลการด�าเนินการของท่าอากาศยานเลยว่าในส่วนของแผนพัฒนาท่าอากาศยานเลย  

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ๒๕๖๐ ยังมีโครงการที่ไม่ได้ด�าเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายของภาครัฐ

ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ ได้แก่ การจ้างออกแบบอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่และลานจอดรถยนต์ งบประมาณ ๑๓ ล้านบาท 

ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการหาผู้รับจ้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก�าหนดให้รายจ่ายลงทนุในทกุงบรายจ่ายทีม่วีงเงนิแต่ละรายการไม่เกนิ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ยกเว้น

รายการที่มีคุณสมบัติพิเศษ ให้เร่งด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ จึงขอให้กรมท่าอากาศยานเร่งรัด

การด�าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางรัฐบาลก�าหนดไว้ด้วย

กรมท่าอากาศยาน รายงานว่า ได้ด�าเนนิการตามทีไ่ด้รบัการจดัสรรงบประมาณ ขณะนีไ้ด้ผูร้บัจ้างออกแบบและลงนาม

สัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑



ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม ประจ�ำปีงบประมำณ
 ๒๕๖๐

๙๗

๔.๓.๒ กำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนอุดรธำนี

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

เนื่องจากสถิติผู้โดยสารที่มาใช้บริการท่าอากาศยานอุดรธานีมีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีมากกว่า 

๒ ล้านคนต่อปี ท่าอากาศยานอดุรธานไีด้มกีารพฒันาทางโครงสร้างพืน้ฐานเตรยีมรองรบัไว้แล้ว ทัง้ในส่วนของอาคารผูโ้ดยสาร

หลงัใหม่ การขยายลานจอดเครือ่งบนิจากเดิมจอดได้ ๖ ล�า ให้จอดได้เพิม่อกี ๔ ล�า และปรบัปรงุลานจอดรถลาน A และลาน B  

และก่อสร้างลานจอดรถ C เพิม่ ซึง่คาดว่าจะแล้วเสรจ็ต้นเดอืนกมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐ โดยมบีรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) เข้ามาร่วม

บริหารจัดการด้วย อย่างไรก็ตาม ทราบว่ามีปัญหาเรื่องการให้บริการจอดรถ ปัญหาการจราจรแออัดบริเวณทางเข้า - ออก 

ท่าอากาศยาน และเรื่องการเชื่อมต่อการให้บริการรถขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับปริมาณผู ้โดยสาร ฯลฯ จึงขอให  ้

กรมท่าอากาศยานเตรยีมแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรือ่งการเร่งรดัก่อสร้างลานจอดรถ และอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึ 

ระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อภายในท่าอากาศยาน ขอให้ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกและด�าเนินการโดยยึดหลักการ

อ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเพียงพอ มีบริการทางเลือกที่หลากหลายและเหมาะสมให้แก่ประชาชน 

ทั้งรถ Shuttle Bus รถโดยสารประจ�าทาง รถเช่าขับ รถบริการเช่าเหมา (รถป้ายเขียว) และรถแท็กซี่มิเตอร์  

โดยคิดค่าบริการอย่างเป็นธรรม นอกจากน้ีตามท่ีได้รับทราบจากทางจังหวัดอุดรธานีว่าเนื่องจากการขยายตัวของเท่ียวบิน 

ท่ีมีเพิ่มมากขึ้นและปัจจุบันมีทางเข้า - ออกหลักท่าอากาศยานอุดรธานีเพียงทางเดียวท�าให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเช้าและเย็นที่เป็นช่วงเวลาเร่งด่วน ขอให้กรมท่าอากาศยานประสานหาแนวทางแก้ไขในเบื้องต้น 

กับกรมทางหลวง คือ แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี ๑ ซ่ึงรับทราบจากทางจังหวัดอุดรธานีเสนอว่า อาจพิจารณาก่อสร้าง 

ทางยกระดับเชื่อมต่อถนนทางหลวงกับถนนเข้าสู่ภายในท่าอากาศยานเพื่อแก้ไขปัญหาและอ�านวยความสะดวกแก ่

ผู้มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี

กรมท่าอากาศยาน รายงานมาดังนี้

๑. ได้เร่งรดัการก่อสร้างลานจอดรถ C ทีท่่าอากาศยานอดุรธาน ีคาดว่าจะแล้วเสรจ็ในเดอืนเมษายน ๒๕๖๐

๒. การด�าเนินการเกี่ยวกับระบบการขนส่งสาธารณะ กรมท่าอากาศยานได้บูรณาการการท�างานร่วมกับ 

กรมการขนส่งทางบก โดยจะจดัท�าบนัทกึความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกนั เพือ่จดัให้รถสาธารณะเข้าไปให้บรกิารในท่าอากาศยาน 

ท้ัง ๒๘ แห่ง และได้ประชุมร่วมกัน ๒ ครั้งแล้ว ขณะนี้กรมการขนส่งทางบกก�าลังอยู่ระหว่างการพิจารณาร่าง MOU  

ซึ่งกรมท่าอากาศยานได้เตรียมการในเบื้องต้นให้ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานและขนส่งจังหวัดในแต่ละจังหวัด หารือร่วมกัน 

ในรายละเอยีดและจดัต้ังคณะท�างานข้ึนมา เพือ่ให้การน�าการขนส่งสาธารณะเข้าไปในแต่ละสนามบนิเป็นไปโดยราบรืน่ ก่อให้เกดิ 

ประโยชน์แก่ผู้โดยสาร มีทางเลือกในการใช้บริการขนส่งออกไปจากสนามบินในราคาประหยัด อีกท้ังให้ร่วมกันหาแนวทาง 

ในการควบคมุให้รถสาธารณะทีจ่ะน�ามาให้บรกิาร ปฏบิตัติามระเบยีบกรมท่าอากาศยานว่าด้วยการจดัการจราจรภายในบริเวณ

ท่าอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มด�าเนินการในสนามบินต่าง ๆ ได้ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

ความคืบหน้าเป็นประการใด กรมท่าอากาศยานจะรายงานให้กระทรวงคมนาคมทราบต่อไป

๓. การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณทางเข้า - ออกท่าอากาศยาน โดยการก่อสร้างทางยกระดับเชื่อมต่อ 

ถนนทางหลวงกับถนนเข้าสู่ภายในท่าอากาศยาน กรมท่าอากาศยานมีความประสงค์ท่ีจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวเช่นกัน และ 

จะเร่งประสานกับกรมทางหลวงเพื่อด�าเนินการต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างทางยกระดับเชื่อมต่อถนนทางหลวงกับถนนเข้าสู่ภายในท่าอากาศยาน

อุดรธานี กรมทางหลวงขอรับไว้พิจารณาตามความเหมาะสม และจัดล�าดับความส�าคัญร่วมกับโครงการอื่น ๆ ท่ัวประเทศ  

หากมีล�าดับความส�าคัญสูงก็จะจัดเข้าแผนงานส�าหรับของบประมาณต่อไป
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๙๘

๔.๓.๓ กำรก่อสร้ำงท่ำอำกำศยำนบึงกำฬ

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

จากการตรวจราชการได้รับฟังความต้องการจากผู้แทนจังหวัดบึงกาฬและประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ

ทราบว่า ทางจังหวัดได้มีการเตรียมพื้นที่ส�าหรับการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬเป็นท่ีสาธารณประโยชน์จ�านวน ๒ แปลง  

ตั้งอยู่ที่บ้านดอนปอ ต�าบลโนนสว่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เนื้อที่ประมาณ ๔,๗๑๕ ไร่ ระยะทางห่างจากจังหวัดบึงกาฬ

ประมาณ ๒๓ กิโลเมตร ไปทางจังหวัดหนองคาย และห่างจากจังหวัดหนองคาย ๑๑๐ กิโลเมตร ซึ่งที่ผ่านมาทางจังหวัดบึงกาฬ

ได้ท�าหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ยังไม่ได้รับความชัดเจนในการตอบรับ และมีบริษัทต่างๆ ยื่นข้อเสนอขอเช่าที่ดิน

สาธารณประโยชน์นี้เพื่อจัดตั้งท่าอากาศยานพาณิชย์และทางจังหวัดได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และน�าเสนอส่วนราชการส่วนกลางเพื่อพิจารณาแต่ยังไม่ได้รับความชัดเจนในการตอบรับเช่นกัน จึงขอให้

กรมท่าอากาศยานรับทราบข้อมูลความคืบหน้าในพื้นที่จากการตรวจราชการครั้งนี้ไว้ประกอบการพิจารณาด�าเนินการ 

ในระยะต่อไปด้วย

กรมท่าอากาศยาน รายงานว่า ได้รับหนังสือที่จังหวัดแจ้งความประสงค์ในการขอจัดตั้งสนามบินที่จังหวัดบึงกาฬแล้ว 

และได้มีหนังสือแจ้งตอบในเบื้องต้นว่า ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้จ้างบริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จ�ากัด  

ศึกษาเรื่องการจัดท�าแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศไทย (ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา คาดว่าจะแล้วเสร็จ

ประมาณเดอืนมถินุายน ๒๕๖๐) ซึง่กรมท่าอากาศยานจะน�าผลการศกึษาเป็นข้อมลูประกอบการพจิารณาค�าขอของจงัหวดับงึกาฬ

ต่อไป

๔.๓.๔ มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยจำกกำรจุดบั้งไฟ โคมลอยในเขตควบคุมจรำจรฯ

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ปัญหาอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการบินในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ปัญหาการจุดบั้งไฟใน 

เขตควบคมุจราจรทางอากาศบรเิวณท่าอากาศยาน และเขตประชดิท่าอากาศยาน ซึง่ได้รบัรายงานจากการตรวจราชการว่าปัจจบุนั 

มกีารออกประกาศของจงัหวดั เรือ่ง มาตรการป้องกนัและการรกัษาความปลอดภยั และการดแูลรกัษาความสงบเรยีบร้อยของ

ประชาชน ในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดท่ีคล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ โดยในพื้นท่ีจังหวัด

อุดรธานีมีการบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และได้มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ

ถึงภัยอันตรายและผลที่จะตามมาหากเกิดอุบัติเหตุอากาศยานจากปัจจัยดังกล่าว ซึ่งจากการด�าเนินการดังกล่าวพบว่า 

ในช่วงเทศกาลลอยกระทงที่ผ่านมาของจังหวัดอุดรธานีไม่พบซากโคมลอยบริเวณท่าอากาศยาน อย่างไรก็ตาม ขอให ้

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด ประสานกับทางจังหวัดในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป พร้อมกับ

สร้างความเข้าใจถึงผลกระทบของการปล่อยโคมไฟ บั้งไฟ ที่มีต่ออากาศยานให้กับประชาชนให้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 

ในพื้นที่เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้อยู่คู่กับชุมชนได้อย่างปลอดภัย

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด รายงานว่า ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี (ศอ.บภ๒.) ได้ด�าเนินการในปี  

พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ดังนี้

๑. มีการจัดประชุม ณ ศาลากลางจังหวัด จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีหน่วยงานที่ร่วมประชุม

ประกอบด้วย ปกครองจังหวัด ท่าอากาศยาน ศอ.บภ๒. เพื่อท�าความเข้าใจร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เรือ่ง ผลกระทบบ้ังไฟและมาตรการป้องกนัก่อนช่วงเทศกาลบญุทีม่กีารจดุบัง้ไฟเป็นประจ�าทกุปี โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ท�าความ

เข้าใจและวางแนวทางการปฏบิติัในการป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากการจดุบัง้ไฟ ร่วมกบัจงัหวดั ในช่วงเทศกาลบญุเดอืน ๖  

โดยก�าหนดขั้นตอนปฏิบัติในการจุดบั้งไฟ ซึ่งทางปกครองจังหวัดได้ด�าเนินการก�าหนดมาตรการควบคุมและป้องกันอันตราย

จากการจุดบั้งไฟ รวมทั้งให้ทางอ�าเภอสั่งการมาตรการดังกล่าวผ่านการประชุมก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อสื่อสารและรณรงค์ประชาชนในการปฏิบัติต่อไป
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๒. ช่วงเทศกาลลอยกระทง ได้มกีารจดัประชมุจงัหวดั ณ ศาลากลางจงัหวดัอดุรธาน ีเมือ่วนัที ่๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ 

มีหน่วยงานที่ร่วมประชุม ประกอบด้วย ปกครองจังหวัด อ�าเภอ ท่าอากาศยาน ศอ.บภ๒. เทศบาล กองบิน ๒๓ หน่วยราชการ

ทหาร ต�ารวจ เพื่อด�าเนินการตามมาตรการดังกล่าว (ในส่วนของหน่วยราชการทหาร ต�ารวจ ให้การสนับสนุนก�าลังแก ่

ฝ่ายปกครอง ในการตรวจผู้กระท�าผิดกฎหมาย) เพื่อก�าหนดมาตรการป้องกันปัญหาการเล่นดอกไม้เพลิงหรือจุดพลุ และ 

การปล่อยโคมลอย โคมควัน ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงเป็นประจ�าทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันและ 

ป้องปรามไม่ให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากการเล่นดอกไม้เพลิงหรือจุดพลุ และ 

การปล่อยโคมลอย โคมควัน ในเทศกาลวันลอยกระทง จังหวัดให้อ�าเภอบังคับใช้ประกาศจังหวัดอุดรธานีอย่างเคร่งครัดและ 

สั่งการในที่ประชุมก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสื่อสารให้ประชาชนทราบ พร้อมจัดก�าลังตรวจผู้กระท�าผิดกฎหมายในช่วงเทศกาล

ลอยกระทง ให้ปฏิบัติตามมาตรการตามประกาศจังหวัด 

๓. ร่วมกับจังหวัดและสื่อท้องถิ่น รณรงค์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร HOME CABLE TV สื่อโทรทัศน์ HOME CABLE TV 

ช่อง ๘ เรื่องผลกระทบบั้งไฟ ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการบิน อันตรายของการปล่อยโคมลอยและมาตรการควบคุม เป็นประจ�า 

ในช่วงเทศกาลบุญส�าคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจถึงภัยอันตรายและผลที่ตามมาให้ประชาชน 

ในพื้นที่ทราบ

๔. มกีารจัดประชมุ “บนิปลอดภยัไร้ความเสีย่ง” เชญิหน่วยงานท่าอากาศยาน ปกครองจงัหวดั ส�านกังานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หน่วยงานการบินทหาร ต�ารวจ โรงเรียนการบิน  

สายการบินและอุตุนิยมวิทยา จ�านวน ๒๖ หน่วยงาน ร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ท�าการบินได้น�าเสนอปัญหา/

อปุสรรค/ปัจจยัเสีย่ง ในวาระบัง้ไฟ ซึง่ได้เชญิปกครองจงัหวดั เข้าร่วมประชมุ เพือ่รบัทราบปัญหา รวมทัง้มาตรการควบคมุและ

บังคับใช้กฎหมาย

ส�าหรับการด�าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ศอ.บภ๒. ได้ก�าหนดแผนดังนี้

๑. เทศกาลบุญเดือน ๖ ก�าหนดแผนการด�าเนินการจัดประชุมต่อเนื่อง (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐)

๒. เทศกาลลอยกระทง ก�าหนดแผนการด�าเนินการประชุม (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐)

๓. การด�าเนนิการออกสือ่สิง่พมิพ์ จดัท�าในช่วงเทศกาลงานบญุเดอืน ๖ เทศกาลออกพรรษาและเทศกาลลอยกระทง

๔. จัดประชุม “บินปลอดภัยไร้ความเสี่ยง” ในเดือนเมษายน ๒๕๖๐

๔.๔ การติดตามงานนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๐
๔.๔.๑ กำรติดตำมเร่งรัดใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ตามที่รัฐบาลวางมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ไว้น้ัน จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่าส่วนใหญ่คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามแผน อย่างไรก็ตาม  

ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเร่งรัดการเบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวง

คมนาคมและรัฐบาลก�าหนดไว้ ส�าหรับการเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอให้กรมทางหลวงและ 

กรมทางหลวงชนบทจัดล�าดับความส�าคัญของโครงการตามความจ�าเป็นเร่งด่วนเพื่อของบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑  

มาด�าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม โดยเฉพาะสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย หรือสายทางที่ช�ารุดเสียหายเป็น 

จ�านวนมากเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
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กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๖ (ขอนแก่น) และส�านักงานทางหลวง

ชนบทที่ ๑๕ (อุดรธานี) รับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาด�าเนินการต่อไปแล้ว

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�านกับรหิารการคลงัและรายได้มกีารประชมุเร่งรดัตดิตามการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ

รายจ่ายเพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามแผนท่ีก�าหนด โดยหากด�าเนินการล่าช้าไม่เป็นไป 

ตามแผน กรมการขนส่งทางบกจะเชิญผู้รับจ้างเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบและร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน

เพื่อให้สามารถก่อสร้างและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด รายงานว่า มีแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปอย่าง 

มปีระสทิธภิาพ ตอบสนองเป้าหมายสอดคล้องกบัแผนวสิาหกจิและแผนการเงนิของบรษิทั วทิยกุารบนิแห่งประเทศไทย จ�ากัด 

ด้วยการบริหารจัดการตามภารกิจหลัก ภารกิจสนับสนุน และภารกิจตามพื้นท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการติดตามการเบิกจ่าย 

งบลงทุนทุกสัปดาห์ ทั้งนี้จากการด�าเนินงานตามมาตรการดังกล่าว บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด ได้เร่งรัดการ

ผูกพันสัญญาและด�าเนินการตามแผนโดยผลการเบิกจ่ายสะสมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เบื้องต้นเท่ากับ ๔๑๙.๙๓ ล้านบาท 

(ร้อยละ ๒๔.๕๕) สูงกว่าแผนสะสมจ�านวน ๘.๓๗ ล้านบาท โดยคาดการณ์ทั้งปีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายเบิกจ่าย  

๑,๗๑๐ ล้านบาท
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๔.๔.๒ ปัญหำกำรบรรทุกขนส่งน�้ำยำงและรถบรรทุกน�้ำหนักเกินในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๐

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

เน่ืองจากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกษตรกรนิยมผลิตยางก้อนถ้วย โดยใช้กรดซัลฟิวริคเป็นส่วนผสม

เพือ่ให้ยางจบัตวัเป็นก้อนได้เรว็ แต่ระหว่างการบรรทกุขนส่งจะเกดิการรัว่ไหลของน�า้ยาง ส่งผลให้พืน้ถนนลืน่เป็นสาเหตใุห้เกิด

อุบัติเหตุขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหากน�้ายางรั่วไหลบริเวณที่เป็นทางลาดชันขึ้น – ลงเขา จะท�าให้เกิดอันตรายอย่างมาก 

แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีน่าจะได้ผลแนวทางหนึ่ง คือ กรมการขนส่งทางบกควรมีการก�าหนดเงื่อนไขในการออก 

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งทั้งประเภทรถบรรทุกไม่ประจ�าทาง ๗๐ และรถบรรทุกส่วนบุคคล ๘๐ มาเป็นกลไกในการ

ช่วยควบคุม เช่น ก�าหนดเงื่อนไขให้รถที่จะน�าไปใช้ขนส่งน�้ายางพาราจะต้องมีการติดตั้งถังเก็บน�้ายางที่รั่วไหล และหาก

พบการฝ่าฝืนนอกจากการปรับตามพระราชบัญญัติทางหลวงฯ และพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ แล้ว ควรมีมาตรการ

ลงโทษโดยการสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตด้วย เป็นต้น ทั้งนี้ ก่อนที่จะด�าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 

เด็ดขาด ต้องชี้แจงให้ผู้ประกอบการรับทราบก่อนและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้เกษตรกรเปล่ียนการใช้กรดซัลฟิวริค 

มาเป็นกรดฟอร์มิคซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า และได้ยางที่มีคุณภาพดีกว่า ทั้งนี้ ขอให้ส�านักงานขนส่งจังหวัด

อุดรธานีเป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท  

ในกลุ่มจังหวัด เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้ผลในระยะยาวต่อไป ส�าหรับปัญหาเรื่องการก�ากับดูแล 

การบรรทุกน�้าหนักเกินของรถขนส่งพืชผลทางการเกษตร (รถขนอ้อย) ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การตรวจจับ

ความเรว็รถเกนิก�าหนด โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ (รถตู)้ การตรวจจบัรถต่อเตมิอปุกรณ์ ส่วนควบไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

ที่ก�าหนด ขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมการขนส่งทางบก บูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหา  

โดยเฉพาะส�านักงานขนส่งจงัหวดัในพืน้ทีจ่ะต้องก�ากบั ดแูล และด�าเนนิการด้วยความเข้มงวดเป็นไปตามเกณฑ์ทีก่ฎหมาย

ก�าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายรัฐบาลที่มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมด�าเนินการ 

กรมการขนส่งทางบก รายงานมาดังนี้ 

๑. ส�านกังานขนส่งจังหวัดเลย ได้ด�าเนนิการจดัท�าโครงการควบคมุ ก�ากบั ดแูลรถบรรทกุ น�า้ยางพาราหรอืของเหลว

อื่นใด มิให้ปล่อยน�้าหรือของเหลวรั่วไหลลงพื้นถนน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแบ่งการด�าเนินการเป็น ๒ ส่วน คือ 

การใช้มาตรการทางกฎหมายและการให้ค�าแนะน�าตดิตัง้อปุกรณ์กกัเกบ็น�า้ยางพาราของรถบรรทกุทีม่าด�าเนนิการทางทะเบยีน 

ณ ฝ่ายตรวจสภาพรถ ส�านักงานขนส่งจังหวัดเลย ซึ่งได้รายงานผลการด�าเนินการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบเป็นประจ�า 

ทกุเดอืน ส�าหรบัปัญหาเรือ่งการก�ากบัดูแลการบรรทกุน�า้หนกัเกนิ ได้บรูณาการร่วมกบัแขวงทางหลวงชนบทเลยและหน่วยงาน 

ในพื้นที่ ตั้งจุดตรวจสอบรถบรรทุกน�้าหนักเกินกฎหมายก�าหนด โดยใช้เครื่องชั่งน�้าหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ (Spot Check) 

อันเป็นการด�าเนินการตามกฎหมายและป้องปราบการกระท�าความผิดอีกทางหนึ่งด้วย

๒. ส�านักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมบูรณาการกับส�านักงานแขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี ๑ และส�านักงาน 

แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๒ อย่างจริงจัง โดยหากพบว่ามีการกระท�าความผิดได้ด�าเนินการจับกุมและประสานส�านักงาน 

แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๑ และส�านักงานแขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี ๒ เป็นผู้กล่าวหาส่งพนักงานสอบสวนด�าเนินคดีตาม 

พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และได้ร่วมบูรณาการกับกองบังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดอุดรธานีตรวจจับความเร็วรถ

อย่างต่อเนื่อง เดือนละไม่น้อยกว่า ๘ ครั้ง

กรมทางหลวง รายงานว่า ปัจจบุนักรมทางหลวงมหีน่วยงานทีก่�ากบัดแูลเรือ่งดงักล่าวเป็นประจ�าอยูแ่ล้ว อย่างไรกต็าม 

กรมทางหลวงขอรับไว้พิจารณา และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๖ (ขอนแก่น) และส�านักงานทางหลวง

ชนบทที่ ๑๕ (อุดรธานี) รับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาด�าเนินการต่อไปแล้ว
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๔.๔.๓ กำรก�ำกับดูแลตรวจสอบควำมปลอดภัยรถโดยสำรสำธำรณะในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๐

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ขอให้กรมการขนส่งทางบกและบริษัท ขนส่ง จ�ากัด (บริษัท ขนส่ง จ�ากัด) ร่วมบูรณาการเรื่องการก�ากับ

ดูแลให้รถขนส่งสาธารณะ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด และรถร่วม บริษัท ขนส่ง จ�ากัด เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารที่จัดไว้  

รวมทั้งร่วมกันจัดตรวจสภาพตัวรถ คนขับ และก�ากับดูแลเรื่องความปลอดภัยให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม ประชาชน

ได้รับบริการที่สะดวก ปลอดภัย ตามที่รัฐบาลมอบหมายนโยบายไว้ หากสถานีขนส่งผู้โดยสารมีลักษณะทางกายภาพ 

ไม่พร้อมในการรองรับปริมาณรถ ขอให้กรมการขนส่งทางบกและบริษัท ขนส่ง จ�ากัด ร่วมกันก�าหนดจุดจอดในจังหวัด 

ให้เป็นศูนย์รวมเพือ่ให้สามารถก�ากบั ดแูลรถขนส่งสาธารณะ และด�าเนนิการตรวจสอบตาม Check List ทีก่รมการขนส่งทางบก 

ก�าหนด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�านักการขนส่งผู้โดยสาร ได้จัดท�า “โครงการตรวจความพร้อมรถตรวจความพร้อม

คนในระบบรถโดยสารประจ�าทาง” โดยมีกิจกรรมการตรวจความพร้อมของรถโดยสารประจ�าทางทุกคันและพนักงานขับรถ 

ทุกคน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งและจุดจอดรถทั่วประเทศ โดยมีแผนการด�าเนินการเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับ 

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ทั้งน้ี เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการใช้บริการรถโดยสารที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย  

ส่วนของกองตรวจการขนส่งทางบกด�าเนนิการจดัผูต้รวจการออกตรวจความพร้อมของรถโดยสารประจ�าทางและพนกังานขับรถ 

โดยบูรณาการร่วมกับส�านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ – ๕ ส�านักงานขนส่งจังหวัด ต�ารวจ ทหาร และบริษัท ขนส่ง 

จ�ากัด ในพื้นที่เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวข้อง ช่วงน้ีมีมาตรการเข้มงวดกวดขันการตรวจรถโดยสารสาธารณะโดยการตรวจ Check List ณ สถานีขนส่ง- 

ผูโ้ดยสารกรงุเทพท้ัง ๓ แห่ง/ปลายทาง บรเิวณจดุลงเวลา โดยมแีบบฟอร์ม “รายการตรวจสอบรถโดยสารและผูข้บัรถประจ�าวนั”  

เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบรายการต่าง ๆ ของรถและผู้ขับรถ หากพบความผิดมีการบังคับใช้กฎหมาย ดังนี้ 

๑. ด้านผู้ขับรถ

- ตรวจสอบใบอนุญาตขับรถ กรณีพบความผดิจะด�าเนนิการตามพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

มาตรา ๙๓ ประกอบบทลงโทษมาตรา ๑๕๑ มีโทษจ�าคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

- ตรวจสอบความพร้อมด้านร่างกายหรือจิตใจไม่หย่อนความสามารถ กรณีพบความผิดจะด�าเนินการตาม 

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๐๓ ประกอบบทลงโทษมาตรา ๑๒๗ มีโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

- ตรวจสอบระยะเวลาในการขับรถจากสมุดประจ�ารถ กรณีพบความผิดจะด�าเนินการตามพระราชบัญญัติ 

การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๐๒ (๓) ประกอบบทลงโทษ มาตรา ๑๒๗ ทวิ มีโทษจ�าคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับ

ตั้งแต่ ๒,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

๒. ด้านตัวรถโดยสารสาธารณะ

- รถโดยสารสาธารณะไม่ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงมีความผิดตามมาตรา ๗๑ 

ประกอบมาตรา ๑๔๘ มีโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

- แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระส�าคัญของตัวรถมีความผิดตามมาตรา ๗๘ ประกอบมาตรา ๑๔๙ มีโทษปรับไม่เกิน 

๕,๐๐๐ บาท

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด รายงานว่า จากนโยบายรัฐบาลที่ให้มีการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ กรมการขนส่งทางบก

และบริษัท ขนส่ง จ�ากัด ได้ร่วมกันจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิให้เข้าใช้สถานีขนส่งทั้ง ๓ แห่ง

ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่

๑. สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) รองรับจ�านวนรถได้ ๒,๐๔๖ คัน

๒. สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้ปิ่นเกล้า) รองรับจ�านวนรถได้ ๑,๖๑๗ คัน

๓. สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย) รองรับจ�านวนรถได้ ๕๔๒ คัน



ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม ประจ�ำปีงบประมำณ
 ๒๕๖๐

๑๐๓

ซึ่งสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) และสถานีขนส่ง 

ผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย) มีลักษณะทางกายภาพท่ีไม่พร้อมในการ

รองรับปริมาณรถได้เพียงพอ จึงได้จัดหาพื้นที่บริเวณใต้ทางด่วนหน้า

สถานีขนส่งผูโ้ดยสารกรงุเทพ (จตจุกัร) และพืน้ทีบ่รเิวณใต้ทางด่วนถนน

สุขุมวิท ๕๐ ส�าหรับเป็นที่จอดรถเพื่อส�ารองวิน ในส่วนของต่างจังหวัด 

ให้รถตู้โดยสารสาธารณะและรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทเข้าใช้

สถานีขนส่งผู้โดยสารประจ�าจังหวัด หากเป็นพ้ืนที่ท่ีไม่สามารถเข้าใช้

สถานีขนส่งผู้โดยสารประจ�าจังหวัดได้ให้คณะกรรมการเส้นทางที่ได้รับ

การแต่งตั้ง เป็นผู้จัดหาจุดจอดย่อยปลายทางเพื่ออ�านวยความสะดวก

ให้แก่ผู ้ใช้บริการ รวมถึงดูแลการให้บริการให้เป็นไปตามเงื่อนไข 

การเดินรถที่ก�าหนด ส�าหรับการตรวจสอบการเข้าใช้สถานีขนส่ง- 

ผู้โดยสารนั้น บริษัท ขนส่ง จ�ากัดก�าหนดให้รถโดยสารสาธารณะทุกคัน

ต้องซือ้ใบเวลาแบบเทีย่วต่อเทีย่วทีส่ถานขีนส่งผูโ้ดยสาร โดยต้องแสดง

ตราประทบัของสถานีต้นทางหรอืสถานีปลายทางก่อนซือ้ใบเวลาทกุครัง้ 

และบริษัท ขนส่ง จ�ากัด ได้จัดตั้งด่านตรวจระหว่างทางเพื่อตรวจสอบ

ใบเวลาของรถโดยสารสาธารณะทุกคัน หากพบการกระท�าผิดจะต้อง

ระวางโทษปรับ หรือยกเลิกใบอนุญาตประกอบการ นอกจากนี้  

บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั ร่วมกบักรมการขนส่งทางบกจดัตัง้จุดตรวจ เพือ่ท�าการ 

ตรวจสภาพรถ พนักงานขับรถและก�ากับดูแลเรื่องความปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัย และ 

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด โดยกองจัดการเดินรถ ฝ่ายบริหารการเดินรถจะท�าการตรวจประเมินในเบื้องต้น ตั้งแต่การน�ารถเข้ามา 

ซื้อใบเวลา และกองคุ้มครองผู้โดยสารจะตรวจรายละเอียดตาม Check list ได้แก่ สภาพความพร้อมของตัวรถ อุปกรณ์ 

ความปลอดภัยบนรถ รวมถึงความพร้อมของพนักงานขับรถก่อนน�ารถออกจากสถานีขนส่งฯ ในทุกเที่ยวเวลา

๔.๔.๔ กำรอนรุกัษ์ต้นไม้ตำมแนวก่อสร้ำงสำยทำงใหม่หรอืกำรขยำยเขตทำงเดมิในพ้ืนทีเ่ขตตรวจรำชกำรที ่๑๐

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ตามทีร่ฐับาลมนีโยบายให้อนรุกัษ์ต้นไม้ตามแนวเขตทางในกรณทีีม่กีารก่อสร้างตดัถนนเส้นทางใหม่หรอืก่อสร้าง

ขยายเพิ่มช่องจราจรนั้น ขอให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ให้ความส�าคัญในการด�าเนินการตามนโยบายของ

รัฐบาลดังกล่าว โดยให้ตรวจสอบโครงการท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด โครงการใดมีแผนด�าเนินการที่มีต้นไม้หวงห้ามในเขตทาง 

ขอให้ปรับแผน/แนวเส้นทาง เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดต้นไม้ในเขตทางตามนโยบายของรัฐบาล

กรมทางหลวง รายงานว่า การอนุรักษ์ต้นไม้ตามแนวก่อสร้างสายทางใหม่หรือการขยายเขตทางเดิมนั้นโดยปกติแล้ว 

กรมทางหลวงได้พิจารณาและให้ความส�าคัญกับการด�าเนินโครงการก่อสร้างให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุดอยู่แล้ว  

เร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขั้นตอนการส�ารวจ 

และออกแบบรายละเอียด ตลอดจนขั้นตอนการด�าเนินงานก่อสร้างโครงการ อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงจะขอรับไว้พิจารณา 

ตรวจสอบโครงการเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดต้นไม้และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๖ (ขอนแก่น) และส�านักงานทางหลวง-

ชนบทที่ ๑๕ (อุดรธานี) รับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาด�าเนินการต่อไปแล้ว
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๑๐๔

๔.๔.๕ กำรจัดตั้งศูนย์ GPS ประจ�ำส�ำนักงำนขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ตามทีก่รมการขนส่งทางบกมนีโยบายจดัตัง้ศนูย์ GPS ประจ�าส�านกังานขนส่งจงัหวดัทกุจงัหวดั เพือ่ตรวจตดิตาม

การใช้ความเร็วของรถและพฤติกรรมการขับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก จากการตรวจราชการในพื้นท่ีได้รับทราบว่า 

มีปัญหาในเรื่องความเสถียรของระบบ GPS ท�าให้การติดตามพฤติกรรมของผู้ขับรถโดยสารไม่ต่อเนื่องเท่าท่ีควร จึงขอให ้

กรมการขนส่งทางบกตดิตามตรวจสอบแก้ไขปัญหาดงักล่าว เพือ่ให้สามารถใช้ระบบในการตรวจสอบการกระท�าความผดิ

การขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ได้ตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นปัญหาเรื่อง 

ความไม่เสถียรของระบบ GPS ในการติดตามการใช้ความเร็วของรถและพฤติกรรมการขับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก

ท�าให้การติดตามพฤติกรรมของผู้ขับรถโดยสารไม่ต่อเนื่อง มีสาเหตุเกิดขึ้นได้ ๓ กรณี ดังนี้

๑. ระบบ GPS อยู่ในช่วงปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้รองรับข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลที่มากขึ้น

๒. ข้อมูลจากผู้ให้บริการติดตั้งระบบ GPS (vender) ส่งข้อมูลมาที่ศูนย์ GPS ส่วนกลางไม่ครบถ้วน

๓. ระบบเครือข่ายของส่วนกลางหรือศูนย์ GPS ประจ�าจังหวัดเกิดข้อขัดข้อง

ซึ่งปัจจุบันศูนย์ GPS ได้ด�าเนินการแจ้งผู้พัฒนาระบบให้ด�าเนินการตรวจสอบระบบให้มีความเสถียรของระบบ 

ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา

๔.๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบกในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๑
๔.๕.๑ มำตรกำรควำมปลอดภัยทำงถนนในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๑



ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม ประจ�ำปีงบประมำณ
 ๒๕๖๐

๑๐๕

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

๑. ในพืน้ทีจ่งัหวดัสกลนคร ได้ให้ความส�าคญักบัการสร้างความปลอดภยัในโครงข่ายทางถนน โดยกรมทางหลวง

และกรมทางหลวงชนบท ได้มีความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดจัดต้ังกลุ่มสนทนาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Application 

“LINE”) โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท จังหวัด และส่วนราชการอื่น ๆ ในจังหวัดทั้งหมด 

รวมไปถงึอาสาสมคัรภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นสมาชกิ เพือ่แลกเปลีย่นและจดัส่งข้อมลูด้านความปลอดภยัในโครงข่ายทางหลวง 

จึงขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทรับทราบข้อสังเกตในเบื้องต้นนี้ และสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในลักษณะสื่อสังคมออนไลน์เช่นนี้หรือใกล้เคียงกันนี้ เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยยกระดับงานด้านมาตรฐาน

ความปลอดภัยในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ปัจจุบันกรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงการสร้างความปลอดภัยในโครงข่ายทางหลวง 

ต่อผูใ้ช้ทางเป็นหลกัส�าคญั โดยมนีโยบายการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในลกัษณะสือ่สงัคมออนไลน์ เช่น Appication Line และ  

Facebook Page เพือ่เป็นช่องทางแลกเปลีย่นและจดัส่งข้อมลูด้านความปลอดภยัในโครงข่ายทางหลวง ซึง่อาจจะไม่แพร่หลาย

หรือทั่วถึงประชาชนทุกภาคส่วน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การด�าเนินการดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กรมทางหลวง 

จะขอรับไว้พิจารณาและด�าเนินการต่อไป 

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารรบัข้อเสนอแนะไว้พจิารณา

ด�าเนินการต่อไป และให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๖ (กาฬสินธุ์) รับทราบด้วยแล้ว

๒. จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่าได้มีข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นท่ีแขวงทางหลวงนครพนมว่า 

ทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๒ ช่วงประมาณกโิลเมตรที ่๘ เป็นทางแยกและไม่มไีฟฟ้าแสงสว่าง ท�าให้เกดิอบุตัเิหตใุนพืน้ทีด่งักล่าว

บ่อยครั้ง จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณดังกล่าว  

เพื่อแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน อนึ่ง เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในโครงข่าย

ทางหลวงให้มีความสมบูรณ์ จึงขอให้แขวงทางหลวงและแขวงทางหลวงชนบททุกพื้นที่ ส�ารวจโครงข่ายสายทาง 

ในความรบัผดิชอบว่า บรเิวณใดท่ียงัไม่มกีารติดต้ังระบบอ�านวยความปลอดภยัหรอืมแีต่ยงัไม่สมบรูณ์หรอืครบถ้วนเพยีงพอ  

และจัดท�าแผนน�าเสนอต่อกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทในส่วนกลาง เพือ่พจิารณาจดัสรรงบประมาณไปด�าเนนิการ 

ในเรื่องการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นเป็นกรณีพิเศษตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการ-

กระทรวงคมนาคมที่เร่งรัดให้โครงข่ายทางหลวงและทางหลวงชนบทเกิดความปลอดภัยต่อการสัญจรของประชาชน 

อย่างสูงสุดต่อไป 

กรมทางหลวง รายงานว่า ขอรบัไว้พจิารณาด�าเนนิการตามความเหมาะสม พร้อมทัง้จดัล�าดบัความส�าคญั เพือ่เสนอขอ 

งบประมาณมาด�าเนินการในโอกาสต่อไป

๓. จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่า บริเวณทางหลวงหมายเลข ๒๒ กม. ๒๓๖+๖๗๒ ตัดกับทางหลวง

หมายเลข ๒๐๓๓ กม.๕๖+๘๖๓ (แยกหนองญาติ) เป็นแยกที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นในช่วงเวลาเร่งด่วนและมีอุบัติเหตุ

เกิดขึ้นบ่อยครั้ง รวมถึงมีการร้องเรียนของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรให้แขวงทางหลวงนครพนมจัดท�าแผน 

การปรับปรุงทางแยกในบริเวณดังกล่าว เช่น การก่อสร้างทางคู่ขนาน ติดตั้งระบบระบายน�้า ระบบอ�านวยความปลอดภัย 

สญัญาณไฟจราจรและไฟฟ้าแสงสว่าง เพือ่เสนอต่อกรมทางหลวงในส่วนกลาง พจิารณาจดัสรรงบประมาณไปด�าเนนิการ

ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกหนองญาติให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการปรับปรุงทางแยกดังกล่าว มีแผนเสนอของบประมาณปี ๒๕๖๑ หากได้รับการ

พิจารณาจัดสรรงบประมาณก็จะเร่งด�าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป
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๔. ตามที่ได้รับรายงานว่า ขณะนี้กรมทางหลวงอยู่ระหว่างด�าเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางแยกบริเวณ 

สี่แยกบ้านธาตุบนทางหลวงหมายเลข ๒๒ เพื่อเป็นการยกระดับด้านความปลอดภัย เนื่องจากทางแยกดังกล่าวมีอุบัติเหต ุ

เกดิขึน้บ่อยครัง้นัน้ จากการตรวจราชการพบว่า โครงการก่อสร้างดงักล่าวมผีลกระทบไม่มากนกัต่อการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน 

ซึ่งโครงการได้ด�าเนินการจัดท�าแผนการบริหารจัดการจราจร ให้ผู้ใช้เส้นทางสามารถเลือกใช้เส้นทางผ่านบริเวณทางแยก 

โดยบริหารจัดการด้วยสญัญาณไฟจราจรหรอืเลอืกใช้การกลบัรถในลกัษณะวงเวยีนเพือ่ผ่านบรเิวณทางแยกทีม่กีารก่อสร้างก็ได้ 

ท�าให้ปัญหาการจราจรสามารถคลี่คลายลงได้ในระดับหนึ่ง จึงขอให้กรมทางหลวงติดตามผลการบริหารจัดการการจราจร

และจัดเจ้าหน้าที่คอยอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่การสัญจรของประชาชนผ่านพ้ืนที่ที่มีการก่อสร้าง  

รวมถึงเพิ่มเติมการติดตั้งป้ายแนะน�าในระยะท่ีเหมาะสมส�าหรับประชาชนที่ไม่คุ้นเคยเส้นทาง เพื่อให้สามารถมีการ 

เตรียมตัวและเลือกใช้เส้นทางได้อย่างเหมาะสมด้วย นอกจากนี้ กรมทางหลวงควรพิจารณาเร่งรัดด�าเนินการก่อสร้างใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปิดเส้นทาง เพื่อให้สามารถเร่งเปิดใช้เส้นทางได้ตามปกติโดยเร็วต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า การบรหิารและจดัการจราจรระหว่างก่อสร้าง โดยปกตกิรมทางหลวงได้พจิารณาการบรหิาร

จดัการจราจร การติดต้ังป้ายจราจร อปุกรณ์ควบคุมการจราจรในระหว่างงานก่อสร้างเพือ่อ�านวยความสะดวกและความปลอดภยั

แก่ผู้สัญจรที่ผ่านบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การด�าเนินการ 

ดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กรมทางหลวงจะขอรับไว้พิจารณาและเร่งรัดด�าเนินการก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

กับการปิดเส้นทาง เพื่อให้สามารถเร่งเปิดใช้เส้นทางได้ตามปกติโดยเร็วต่อไป

๔.๕.๒ กำรพัฒนำโครงข่ำยทำงถนนในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๑

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

๑. ขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาล�าดับความส�าคัญของโครงการและจัดสรรงบประมาณเพื่อ 

ด�าเนินการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทในสายทางต่าง ๆ ของพื้นที่แต่ละจังหวัด ดังนี้

๑.๑ จงัหวดัมกุดาหาร จ�านวน ๙ โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ -  

สะพานมิตรภาพแห่งที่ ๒ โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ - บ้านโพนทราย โครงการปรับปรุง 

ถนนลาดยาง สาย มห.๓๐๐๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ - บ้านนาโปโหญ่ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย มห. ๕๐๐๔ 

แยกทางหลวงหมายเลข มห. ๓๐๐๓ - บ้านนิคมทหารผ่านศึก โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย มห. ๓๐๑๐ แยกทางหลวง

หมายเลข ๒๑๒ - บ้านสมสะอาด โครงการปรบัปรงุถนนลาดยาง สาย มห. ๓๐๑๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ - แก่งกะเบา  

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย นพ. ๓๐๑๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ - บ้านบางทรายน้อย โครงการปรับปรุง 

ถนนลาดยาง สายบ้านตาดแคน - บ.หนองหอย โครงการปรบัปรงุถนนลาดยาง สาย มห. ๔๐๑๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๔ -  

บ้านห้วยกอก 

๑.๒ จังหวัดนครพนม เป็นโครงการเพื่อการศึกษาความเหมาะสม จ�านวน ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการ

ศกึษาความเหมาะสมเพ่ือการก่อสร้างปรบัปรงุขยาย/ซ่อมแซม/ยกระดบัและพฒันาถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท เพือ่สนบัสนนุ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม จ�านวน ๙ สาย โครงการศึกษาความเหมาะสมและส�ารวจออกแบบรายละเอียดถนน  

Logistics เพื่อการพัฒนาแหล่งการค้าและการลงทุน จ�านวน ๓ เส้นทาง

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๖ (กาฬสินธุ์) จัดส่งข้อมูลรายละเอียด

ดังกล่าวให้กองแผนงานเพื่อพิจารณาต่อไปแล้ว

๒. ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ช่วงอ�าเภอปากคาด - จังหวัดบึงกาฬ เนื่องจากปัจจุบันโครงข่ายทางหลวงสายนี้ 

ได้รับงบประมาณเพื่อพัฒนาให้เป็น ๔ ช่องจราจรตลอดสายทางแล้วโดยส่วนใหญ่ คงเหลือเพียงช่วงดังกล่าวซึ่งมีระยะทาง

ประมาณ ๓๕ กโิลเมตร ทีย่งัเป็นถนนขนาด ๒ ช่องจราจร การพฒันาทางหลวงสายนีใ้ห้เป็น ๔ ช่องจราจรตลอดสายทางจะช่วย 

สนับสนุนให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน รวมไปถึงสนับสนุนโครงข่ายเชื่อมโยงสะพานมิตรภาพไทย - ลาว  

แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ - ปากซัน) ที่อยู่ในขั้นตอนก่อนเตรียมการก่อสร้าง ซึ่งจะรองรับการเติบโตด้านโลจิสติกส์ในพื้นท่ีต่อไป 
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ในอนาคต จงึขอให้กรมทางหลวงพิจารณาความส�าคญัของโครงการดงักล่าว และพจิารณาจดัสรรงบประมาณไปด�าเนนิการ

ก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ช่วงอ�าเภอปากคาด - จงัหวดับงึกาฬ ให้เป็น ๔ ช่องจราจรตลอดสายทางต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ อ�าเภอปากคาด - จังหวัดบึงกาฬ ได้มีการขยายเป็น ๔ ช่องจราจร

แล้วบางส่วน ยังเหลือช่วงที่เป็น ๒ ช่องจราจร ระหว่าง กม. ๙๓+๔๔๐ - กม. ๑๒๖+๙๕๘ ระยะทางประมาณ ๓๐ กิโลเมตร  

ได้บรรจไุว้ในแผนพฒันาทางหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ แล้ว โดยจะเสนอขอรบัการจดัสรรงบประมาณตามแผนดงักล่าวต่อไป

๓. ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒ ตอนพังโคน - บึงกาฬ ระยะทางทั้งหมด ๑๒๘.๗๕๖ กิโลเมตร ปัจจุบันเป็น ๔  

ช่องจราจรแล้ว ๒๗.๕๘๙ กโิลเมตร คงเหลอือกี ๑๐๑.๑๖๗ กโิลเมตร ทีย่งัเป็นถนนขนาด ๒ ช่องจราจร ซึง่ถนนสายดงักล่าวนี้ 

เป็นเส้นทางส�าคัญในการเดินทางของประชาชนเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดบึงกาฬมาสู่จังหวัดสกลนคร มีประชาชนเดินทางเป็น

จ�านวนมาก โดยเฉพาะในบรเิวณทีเ่ป็นพืน้ทีเ่ขตตวัเมอืง ด้วยเหตนุีจ้งึควรพจิารณาพฒันาโครงข่ายถนนสายนีใ้ห้เป็นถนนขนาด 

๔ ช่องจราจร โดยแบ่งเป็นช่วง ๆ  และด�าเนนิการก่อสร้างในช่วงทีส่�าคญัและมปีรมิาณการจราจรสงูก่อนขยายเป็น ๔ ช่องจราจร

ตลอดสายทางในอนาคตต่อไป จึงขอให้ส�านักงานทางหลวงที่ ๓ จัดท�าแผนการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงสายนี ้

เสนอต่อกรมทางหลวงในส่วนกลาง เพื่อพิจารณาจัดล�าดับความส�าคัญและจัดสรรงบประมาณไปด�าเนินการก่อสร้าง  

เพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนตามความเหมาะสมต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒ ตอน พังโคน - บึงกาฬ ได้มีการขยายเป็น ๔ ช่องจราจรแล้ว 

บางส่วน ยังเหลือช่วงที่เป็น ๒ ช่องจราจร ระหว่าง กม. ๔+๑๕๐ - กม. ๑๑๔+๕๔๕ ระยะทางประมาณ ๙๗ กิโลเมตร จะขอรับ

ไว้พิจารณาตามความเหมาะสมและจัดล�าดับความส�าคัญ เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

๔. ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓ ตอนสมเดจ็ - สกลนคร เป็นทางหลวงทีผ่่านพืน้ทีอ่ทุยานแห่งชาตภิพูาน มรีะยะทาง 

ประมาณ ๘๒ กโิลเมตร ซึง่เป็นเส้นทางสญัจรหลกัของประชาชนในการเดนิทางจากจงัหวดัสกลนครเพือ่เข้าสูก่รงุเทพฯ ปัจจบัุน 

มีลักษณะเป็นเส้นทางทีต่�า่กว่ามาตรฐาน อย่างไรกด็ ีเนือ่งจากเป็นถนนทีผ่่านพืน้ทีอ่ทุยาน จงึท�าให้มข้ีอจ�ากดัทีไ่ม่สามารถขยาย

เส้นทางได้ แต่มีพื้นที่เขตทางซึ่งสามารถขยายไหล่ทางเพื่อให้ได้มาตรฐาน ทางหลวง ๒ ช่องจราจร ขนาด ๗/๑๒ โดยคาดว่า 

การด�าเนินการดังกล่าวจะใช้งบประมาณประมาณ ๒๕๐ ล้านบาท จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณาประสานกับกรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อวางแผนการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในช่วงดังกล่าวให้เป็นทางหลวงที่ได้มาตรฐาน 

มีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน และพิจารณาจัดสรรงบประมาณไปด�าเนินการให้แล้วเสร็จ 

ตามแผนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางต่อไป 

กรมทางหลวง รายงานว่า ปัจจบุนัส�านักแผนงานอยูร่ะหว่างการจดัท�าแผนแม่บทการพฒันาทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ซึ่งประกอบด้วยโครงข่าย M3 สุรินทร์ - ร้อยเอ็ด - กาฬสินธุ์ - บึงกาฬ ซึ่งหากมีการพัฒนาทางหลวง

พิเศษระหว่างเมืองดังกล่าว จะช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนทางหลวงหมายเลข ๒๑๓ ได้

๕. ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๙ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๗ และทางหลวงหมายเลข ๒๒๙๑ ช่วงสกลนคร -  

เต่างอย - กุฉินารายณ์ - กาฬสินธุ์ มีระยะทางประมาณ ๑๕๙ กม. ปัจจุบันเป็นทางหลวงขนาด ๒ ช่องจราจร แต่มีเขตทาง 

เพยีงพอทีจ่ะสามารถขยายเป็น ๔ ช่องจราจรได้ จึงขอให้กรมทางหลวงจดัสรรงบประมาณ เพือ่ท�าการศกึษาความเหมาะสม

และความเป็นไปได้ ในการพัฒนาทางหลวง ๓ สายทางข้างต้นเชื่อมต่อกัน ให้เป็น ๔ ช่องจราจรเพื่อใช้เป็นเส้นทาง 

แนวใหม่ในการสัญจรของประชาชนที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ทดแทนทางหลวงหมายเลข ๒๑๓ ซึ่งม ี

ข้อจ�ากดัในเรือ่งการขยายสายทางและหากศกึษาแล้วมคีวามเหมาะสม จงึขอให้กรมทางหลวงพจิารณาจดัสรรงบประมาณ

ไปด�าเนินการออกแบบและก่อสร้างตามความจ�าเป็นและความเหมาะสมต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ทางหลวงทัง้ ๓ สายข้างต้น กรมทางหลวงขอรบัไว้พจิารณาตามความเหมาะสมและจดัล�าดับ

ความส�าคัญร่วมกับโครงการอื่น ๆ ทั่วประเทศ หากมีล�าดับความส�าคัญสูงก็จะจัดเข้าแผนงานส�าหรับของบประมาณต่อไป
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๖. การพัฒนาเส้นทางเลี่ยงเมืองมุกดาหารเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเพื่อให้เกิดความสะดวกและ 

มมีาตรฐานความปลอดภยัในโครงข่ายทางหลวงจงึถือว่ามคีวามส�าคญั จงึขอให้แขวงทางหลวงมกุดาหารจดัท�าแผนการพฒันา

เส้นทางทางหลวงหมายเลข ๒๓๘ ตอนทางเลี่ยงเมืองมุกดาหาร ระหว่าง กม.ที่ ๗+๒๗๐ ถึง กม.ที่ ๑๓+๘๖๒ เสนอต่อ 

กรมทางหลวงในส่วนกลางเพ่ือพิจารณาจดัล�าดบัความส�าคญั และจดัสรรงบประมาณไปด�าเนนิการพฒันาเพือ่ขยายสายทาง 

ดังกล่าวให้เป็น ๔ ช่องจราจร เพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย และรองรับต่อการเจริญเติบโตของพื้นที่ในอนาคตต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ทางหลวงหมายเลข ๒๓๘ ตอนทางเลี่ยงเมืองมุกดาหารได้มีการขยายเป็น ๔ ช่องจราจรแล้ว

บางส่วน ยังเหลือช่วงที่เป็น ๒ ช่องจราจรระหว่าง กม.๖+๓๔๕ – กม.๑๓+๖๓๕ ระยะทางประมาณ ๖ กิโลเมตร จะขอรับไว้

พิจารณาตามความเหมาะสม หากได้รับการจัดสรรงบประมาณก็จะด�าเนินการตามขั้นตอนต่อไป

๗. ตามที่กรมทางหลวงชนบทมีโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมสาย ง๒ ง๓ ผังเมืองรวมมุกดาหาร  

เป็นเส้นทางแนวใหม่ ขนาด ๔ ช่องจราจร ระยะทาง ๗.๕๓๕ กม. มีบริษัท M.V.S. Consultants จ�ากัด เป็นบริษัทที่ปรึกษา

ควบคุมงานก่อสร้างและ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ล.พานิชเขื่องในก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างด�าเนินการก่อสร้างถนน ก�าหนดเริ่มสัญญา

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น ปัจจุบันโครงการเพิ่งเริ่มต้นด�าเนินการ มีผล 

การด�าเนินงานร้อยละ ๓.๐๙ จากแผนการด�าเนินงานร้อยละ ๓๐.๗๗ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๒๗.๖๘ และยังไม่มีการเบิกจ่าย 

งบประมาณ ซึ่งมีสาเหตุมาจากผู้รับจ้างก่อสร้างมีปัญหาในการด�าเนินงาน เนื่องจากประมูลรับงานไว้เป็นจ�านวนมากและ 

ไม่สามารถด�าเนินงานได้ทัน ท�าให้เกิดการเข้าพื้นที่ล่าช้า โดยโครงการดังกล่าวนี้ คาดว่าจะไม่สามารถด�าเนินการก่อสร้าง 

ได้แล้วเสร็จตามแผนและตามสัญญาที่ก�าหนด จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทในส่วนกลางพิจารณาเร่งรัดติดตามให้ผู้รับจ้าง

ด�าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ในส่วนของการด�าเนินการที่ล่าช้าโดยที่ไม่ใช่ความผิดของทางราชการนั้น  

ขอให้พิจารณาด�าเนินการตามขั้นตอนที่ก�าหนดไว้ในสัญญาต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักก่อสร้างทางรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาด�าเนินการต่อไป และ

ให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๖ (กาฬสินธุ์) รับทราบด้วยแล้ว

๘. จากการตดิตามพบว่าในปัจจบุนัมกีารขนส่งสนิค้าระหว่างจงัหวดัโดยรถบรรทกุพ่วงขนาดใหญ่ ซึง่รถลกัษณะ

ดงักล่าวไม่เหมาะสมทีจ่ะสญัจรผ่านอ�าเภอธาตุพนม เนือ่งจากแรงสัน่สะเทอืนของรถบรรทกุมผีลเสยีต่อองค์พระธาตพุนมโดยตรง 

อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์พระธาตุ เช่น การเกิดรอยแตกร้าวขององค์พระธาตุพนมจากแรงสั่นสะเทือน เป็นต้น  

จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณาท�าการศึกษาแนวทางในการด�าเนินการก่อสร้างเส้นทางแนวใหม่ เพื่อให้รถบรรทุก 

ขนาดใหญ่สามารถเดนิทางได้โดยไม่ต้องผ่านเข้าใกล้พืน้ทีต่วัเมอืงธาตพุนม โดยก�าหนดเป็นแนวเส้นทางเลีย่งเมอืงธาตพุนม 

และพิจารณาความจ�าเป็นและความส�าคัญก่อนจัดสรรงบประมาณไปด�าเนินการก่อสร้างตามความเหมาะสมต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่เลี่ยงเมืองธาตุพนม ขณะนี้กรมทางหลวงอยู่ระหว่างเริ่มต้น

การส�ารวจและออกแบบ และศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อมโดยบรษิทัทีป่รกึษา หากแล้วเสรจ็กจ็ะพจิารณาจดัเข้าแผนงานส�าหรับ

ของบประมาณเพื่อด�าเนินการตามขั้นตอนต่อไป



ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม ประจ�ำปีงบประมำณ
 ๒๕๖๐

๑๐๙

๔.๕.๓ กำรแก้ปัญหำไฟป่ำในบริเวณใกล้เขตทำงในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๑

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ขอให้กรมทางหลวงในส่วนกลางควรประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาและจัดท�าแนวทาง

การปฏบิตัทิีช่ดัเจนเกีย่วกบัการป้องกนัและแก้ไขปัญหาไฟป่าในบรเิวณใกล้เขตทางเพือ่แก้ไขปัญหาอย่างยัง่ยนืต่อไปด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า ปัจจุบันส�านักงานทางหลวงร่วมกับแขวงทางหลวงในพื้นท่ีได้ด�าเนินการสร้างเครือข่าย 

ภาคประชาชนส�าหรับแจ้งข่าวเหตุการณ์พบเห็นไฟป่าในบริเวณใกล้เขตทางหลวง เพื่อให้สามารถด�าเนินการแก้ไขได้อย่าง 

ทันท่วงที อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงจะขอรับไว้พิจารณาและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๕.๔ กำรแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียนโครงกำรก่อสร้ำงทำงหมำยเลข ๒๒๓ สำยสกลนคร - ธำตุพนม ตอน ๑

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๒๓ สายสกลนคร - ธาตุพนม ตอน ๑ เป็นโครงการขยายถนนจาก  

๒ ช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร ระยะทาง ๑๖.๓๔๘ กิโลเมตร มีปัญหาเกิดการร้องเรียนจากประชาชนไปที่กรมทางหลวงและ

ศูนย์ด�ารงธรรมของจังหวัดเรื่องการก่อสร้างสะพานลอยบริเวณโรงเรียน โดยผู้ร้องไม่ต้องการให้ก่อสร้างสะพานลอยในบริเวณ

ที่ได้ส�ารวจออกแบบไว้ เน่ืองจากมีลักษณะกีดขวางและบดบัง

ทัศนวิสัยบริเวณหน้าบ้านของตน อย่างไรก็ดีจากการประชุมการ 

มีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานในพืน้ที ่มคีวามเหน็ตรงกนัว่า 

สมควรก่อสร้างสะพานลอยในบริเวณดังกล่าว โครงการร่วมกับ 

แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ จึงได้เจรจากับผู้ร้องแล้วในเบ้ืองต้น 

ยังไม่ได้ข้อยุติ ซึ่งหากผู้ร้องยังคงด�าเนินการร้องเรียนต่อไปหรือ 

ใช้กระบวนการร้องเรียนอื่น ๆ ตามขั้นตอนของกฎหมาย อาจท�าให้

โครงการเกิดความล่าช้าของการด�าเนินการก่อสร้างในส่วนดังกล่าว 

จึงขอให้กรมทางหลวงในส่วนกลาง ประสาน ติดตาม สนับสนุน 

ให้เกิดการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว เพ่ือเร่งรัด

ด�าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามบริเวณโรงเรียนสกลทวาปี (สกลวิทยานุกูล ๒)  

กรมทางหลวงขอรับไว้พิจารณาด�าเนินการติดตามและสนับสนุนให้เกิดการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว เพื่อเร่ง

ด�าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานต่อไป

๔.๕.๕ กำรตรวจจับรถบรรทุกน�้ำหนักเกินในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๑

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๑ ได้มีการเข้มงวดกวดขันเรื่องการตรวจจับรถบรรทุกน�้าหนักเกิน โดยด�าเนินการ

ร่วมกนัทัง้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมการขนส่งทางบกอย่างต่อเนือ่ง อย่างไรกด็ ีในพืน้ทีไ่ด้ตรวจพบรถบรรทุก

ดัดแปลงสภาพ ซึ่งรถบรรทุกดัดแปลงดังกล่าวมีน�้าหนักบรรทุกไม่เกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด แต่มีการดัดแปลงกระบะบรรทุก

ยืน่ออกมารอบตวัรถเกนิกว่าทีก่ฎหมายก�าหนดเป็นจ�านวนมาก เพือ่ใช้ในการบรรทกุแกลบน�าส่งเข้าสูโ่รงงานผลติไฟฟ้า ในเรือ่งนี้ 

เห็นว่า รถบรรทุกลักษณะดังกล่าวเป็นการดัดแปลงสภาพซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เนื่องจากรถบรรทุกอาจเสีย

สมดุลในการทรงตัวได้ง่าย และมีผลกระทบต่อผู้ร่วมใช้รถใช้ถนน จึงขอให้กรมการขนส่งทางบกประสานงานกับหน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้อง เข้มงวดกวดขนัในการตรวจจบัรถบรรทกุดดัแปลงสภาพดงักล่าว เพือ่ให้เกดิความปลอดภยัต่อการสญัจรและ

การขนส่ง รวมถึงลดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทาง อีกทั้งขอให้พิจารณาด�าเนินการกับผู้ประกอบการซ่ึงสนับสนุน

ให้มีการดัดแปลงสภาพรถตามบทบัญญัติของกฎหมายด้วย 
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กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า กองตรวจการขนส่งทางบก (กตส.) ได้ด�าเนินการ ดังนี้

๑. จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตรวจสอบความพร้อมของรถ ผู้ประจ�ารถ และปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการทั้ง 

บนถนนสายหลักและถนนสายรองเพื่อตรวจสอบ กวดขัน จับกุม และบังคับใช้กฎหมายกับรถบรรทุกที่มีการแก้ไข ดัดแปลง 

ตัวรถหรืออุปกรณ์ส่วนควบของตัวรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๗๘ มีโทษปรับไม่เกิน  

๕,๐๐๐ บาท หากตรวจพบรถทีม่สีภาพไม่มัน่คงแข็งแรงหรอือปุกรณ์ส่วนควบไม่ถกูต้องครบถ้วนให้รายงานให้นายทะเบยีนทราบ 

ถ้าปรากฏว่ารถคันดังกล่าวอาจจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายในการขนส่ง ผู้ตรวจการขนส่งจะสั่งระงับการใช้ไว้เป็นการชั่วคราว

และให้แก้ไขสถานะรถให้ถูกต้องแล้วน�ารถเข้ารับการตรวจสภาพก่อนใช้งานต่อไป

๒. ในกรณทีีป่ฏบิตังิานตรวจสอบหากพบรถบรรทกุมสีภาพน่าจะเป็นเหตใุห้เกดิอนัตรายในการขนส่ง ผูต้รวจการขนส่ง

จะส่ังระงับการใช้ไว้เป็นการชั่วคราวตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘๓ พร้อมแจ้งข้อมูลรถ 

ทีก่ระท�าความผดิให้ส�านักการขนส่งผู้โดยสารและส�านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕ ทราบ เพื่อน�ารถไปแก้ไขอุปกรณ์ 

ส่วนควบให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก�าหนด และบันทึกข้อมูลการกระท�าผิดลงระบบของศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่อง 

ร้องเรียน เพื่อการตรวจสอบประวัติการกระท�าผิดต่อไป

๔.๖ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางนำ้าในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๑
๔.๖.๑ กำรพัฒนำท่ำเทียบเรือนครพนมในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๑

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

จากการลงพืน้ทีพ่บว่า ท่าเทยีบเรอืนครพนม เป็นท่าเทียบเรอื 

ริมแม่น�้าโขงที่ด�าเนินการก่อสร้างโดยกรมเจ้าท่าและส่งมอบ 

ให้กรมธนารักษ์เป็นผู้รับผิดชอบ ปัจจุบันไม่มีผู้บริหารและมีสภาพ

ทรุดโทรม ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

ในเรื่องนี้ ขอให้กรมเจ้าท่าประสานกับกรมธนารักษ์ในการก�าหนด

แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสภาพท่าเรือที่ช�ารุดทรุดโทรมให้มี

ความเหมาะสมและเร่งรัดให้มีการหาผู ้ที่มีความสนใจเข้ามา 

ด�าเนินการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ เพื่อให้เกิดประโยชน์ตาม

วัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง และสนับสนุนการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของพื้นที่ต่อไป

กรมเจ้าท่า รายงานว่า การพัฒนาท่าเทียบเรือนครพนมได้ด�าเนินการ ดังนี้

๑. คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีค�าสั่งฉบับท่ี ๙๑/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) เพื่อให้การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการเพิ่มขีดจ�ากัด ความสามารถในการแข่งขันและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของประเทศในภาพรวม

๒. คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศได้มีค�าสั่ง ที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ 

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แต่งตัง้คณะอนกุรรมการพฒันาระบบบรหิารจดัการท่าเรอืในประเทศ เพือ่เป็นกลไกให้การพฒันาระบบ 

การบรหิารจดัการท่าเรอืในประเทศให้เป็นระบบ มเีอกภาพ บงัเกดิผลในทางปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมรีฐัมนตรว่ีาการ-

กระทรวงคมนาคมเป็นประธาน และค�าสัง่ที ่๔/๒๕๕๘ ลงวนัที ่๙ ตลุาคม ๒๕๕๘ เรือ่งปรบัปรงุองค์ประกอบในคณะอนกุรรมการ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการท่าเรือในประเทศ สาระส�าคัญคือ เปลี่ยนประธานกรรมการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม



ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม ประจ�ำปีงบประมำณ
 ๒๕๖๐

๑๑๑

๓. คณะอนกุรรมการพฒันาระบบบรหิารจดัการท่าเรอืในประเทศได้มกีารประชมุจนถงึปัจจบุนั จ�านวน ๓ ครัง้ ซึง่การ

ประชุมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ กรมเจ้าท่าได้เสนอ “หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาผู้บริหารท่าเรือของรัฐ” โดยที่

ประชุมมีมติเห็นชอบและรับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาผู้บริหารท่าเรือของรัฐ ท้ังนี้ ให้กรมเจ้าท่าปรับปรุงหลักเกณฑ์ตาม 

ความเห็นของที่ประชุมแล้วด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น กฎระเบียบกรมธนารักษ์ 

พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐและน�าเสนอประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่าเรือ 

ในประเทศ เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศต่อไป

๔. เพือ่ให้มหีลกัเกณฑ์และวธิกีารจดัหาผูบ้รหิารท่าเรอืของรฐัใช้เป็นบรรทดัฐานในการด�าเนนิการจดัหาผูบ้รหิารท่าเรือ

ทีม่ศีกัยภาพเข้าบรหิารงานท่าเรอืทีร่ฐัก่อสร้างแล้วเสรจ็ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึเป็นหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการด�าเนิน

โครงการขนาดเล็กที่เข้าข่ายพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในประกาศคณะกรรมการ

นโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการท่ีมีวงเงินมูลค่า 

ต�่ากว่าที่ก�าหนดในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวด ๒ โครงการ

ขนาดเล็ก ข้อ ๗ กรมเจ้าท่าได้น�าเสนอ “หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาผู้บริหารท่าเรือของรัฐ” ที่ได้พิจารณาจนตกผลึกจากการ

ประชมุคณะอนกุรรมการพฒันาระบบบรหิารจดัการท่าเรอืในประเทศซึง่มอี�านาจหน้าทีจ่ดัท�าข้อเสนอแนวทางการจดัการและ

พฒันาระบบท่าเรอืชายฝ่ังและล�าน�า้ของประเทศทัง้ทางด้านกายภาพและการบรหิารจดัการ รวมทัง้ระบบอ�านวยความสะดวก

ในการขนส่งและบริการ ให้ กบส. พิจารณารับหลักการก่อนมอบหมายกระทรวงการคลังปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับให้เป็น

ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาผู้บริหารท่าเรือของรัฐดังกล่าว รวมถึงให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของท่าเทียบเรือ

นครพนม ซึ่งเป็นท่าเรือระหว่างประเทศให้สามารถบริหารจัดการท่าเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ติดขัดปัญหาทางพิธีการ 

น�าเข้าส่งออกสินค้าต่อไป กรมเจ้าท่าได้มีหนังสือเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงกระทรวงคมนาคม น�าหลักเกณฑ์และวิธีการ

จัดหาผู้บริหารท่าเรือของรัฐเข้าในวาระเพื่อพิจารณาของ กบส. พิจารณารับหลักการ ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้มอบหมาย 

กรมเจ้าท่า เร่งประสานกรมธนารกัษ์เพือ่ขอทราบผลการพจิารณาก่อนประชมุ กบส. และกรมธนารกัษ์แจ้งว่าการจดัหาผูบ้รหิาร

ท่าเรือเชิงพาณิชย์เป็นอ�านาจหน้าที่ของกรมธนารักษ์ ซึ่งอาจมอบอ�านาจให้กรมเจ้าท่าด�าเนินการแทนได้ โดยเงื่อนไขต่าง ๆ 

และแบบสัญญาต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งในปัจจุบัน

ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การก�าหนดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมไว้ตามค�าสั่งกรมธนารักษ์ ท่ี ๗๒๐/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ 

ธันวาคม ๒๕๕๙ อย่างไรก็ตาม กรมเจ้าท่าได้หารือไปยังส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ว่าภายใต้ 

พระราชบญัญตักิารให้เอกชนร่วมลงทนุในกจิการของรฐั พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมเจ้าท่าสามารถด�าเนนิการหาเอกชนมาบรหิารท่าเรอื 

ได้หรอืไม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๔.๖.๒ กำรจัดหำเรือตรวจกำรณ์ในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๑

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๗ สาขานครพนม มีพื้นที่รับผิดชอบ ๓ จังหวัด ประกอบด้วย นครพนม มุกดาหาร และ

สกลนคร ปัจจบุนัมข้ีาราชการเพยีง ๖ คน และมลีกูจ้างประจ�า พนกังานราชการ และลกูจ้างชัว่คราวอกีจ�านวนหนึง่ อย่างไรกด็ ี

 จากการตรวจราชการมีเครื่องมือส�าคัญในการปฏิบัติงาน คือ เรือยนต์ ๓ ล�า ซึ่งเป็นเรือยนต์ตรวจการณ์ที่มีสภาพเก่า 

และช�ารุดเสียหายบ่อยครั้ง จึงไม่สามารถน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจจับและการดูแลความปลอดภัยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ จึงขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาให้ความสนับสนุนจัดหาเรือตรวจการณ์ที่มีประสิทธิภาพเข้ามาทดแทน 

เรือตรวจการณ์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันให้แก่ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๗ สาขานครพนม เพื่อที่จะสามารถน�าไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กรมเจ้าท่า รายงานว่า ในเบื้องต้นกรมเจ้าท่าได้รับงบประมาณในการจัดหาเรือเจ็ตสกี และได้รับเรือแล้ว ปัจจุบัน 

อยูร่ะหว่างการส่งมอบให้ส�านกังานเจ้าท่าภมูภิาคสาขานครพนมจ�านวน ๑ ล�า เพือ่ใช้ประโยชน์ในราชการ และในปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ กรมเจ้าท่าจะได้ขอตั้งงบประมาณเพื่อจัดหาเรือตรวจการณ์ต่อไป
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๔.๗ ด้านโครงสร้างพืน้ฐานการคมนาคมและการขนส่งทางอากาศในพืน้ทีเ่ขตตรวจราชการที ่๑๑

๔.๗.๑ กำรแก้ไขปัญหำสัตว์เลี้ยงที่เข้ำมำในพื้นที่เขตกำรบินในท่ำอำกำศยำนสกลนคร

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ด้วยท่าอากาศยานสกลนครอยู่ติดกับพื้นที่ของมณฑลทหารบกที่ ๒๙ ซึ่งได้รับรายงานว่า มีการเลี้ยงโคและ

กระบือโดยหน่วยงานของทหาร โดยได้รับรายงานว่า ในบางครั้งจะมีสัตว์เลี้ยงของหน่วยทหารหลุดเข้ามาในพื้นที่เขตการบิน 

ลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยในการท�าการบินได้ โดยในเรื่องนี้ ท่าอากาศยานสกลนคร

ได้มีการประสานงานกับมณฑลทหารบกที่ ๒๙ เพื่อทราบและด�าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องแล้ว แต่ยังคงตรวจพบสัตว์เลี้ยง 

หลดุเข้ามาอยูบ่่อยครัง้ จงึเหน็ควรให้กรมท่าอากาศยานพจิารณาหาแนวการป้องกนัและแก้ไขปัญหานีใ้ห้มคีวามมัน่คงและ

ยัง่ยนื ซึง่ในเบือ้งต้นทราบว่า กรมท่าอากาศยานได้เตรยีมการจดัสรรงบประมาณมาด�าเนนิการก่อสร้างรัว้รอบท่าอากาศยาน

แล้ว อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ยังไม่ได้มีการก่อสร้างรั้วนี้ ขอให้ท่าอากาศยานสกลนครร่วมมือกับหอบังคับการบินสอดส่อง

ติดตามในกรณีที่ตรวจพบสัตว์เลี้ยงต่างๆ หลุดเข้ามาในพื้นที่เขตการบิน ก็ขอให้จัดทีมเจ้าหน้าที่ไปก�ากับและขับไล่สัตว์

เหล่านั้นออกนอกพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นการเข้มงวดกวดขันในการรักษามาตรฐานความปลอดภัยในเขตพื้นที่การบินให้ได ้

ตามมาตรฐาน และขอให้กรมท่าอากาศยานเร่งรัดการจัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการก่อสร้างรั้วเพ่ือความปลอดภัย 

ด้านการบินของท่าอากาศยานดังกล่าวต่อไป

กรมท่าอากาศยาน รายงานว่า ได้ก�ากบัดแูลให้ท่าอากาศยานสกลนครด�าเนนิการป้องกนัและแก้ไขปัญหาสตัว์เลีย้งของ

หน่วยทหารหลุดเข้ามาในพื้นที่เขตการบินอย่างต่อเนื่อง โดยได้ด�าเนินมาตรการตามสรุปผลการประชุมการป้องกันสัตว์เลี้ยง

เข้าสนามบินในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของทหารในการก�ากับดูแลหน่วยและเจ้าของ

สัตว์เล้ียง รวมทั้งร่วมมือในการท�ารั้วแนวป้องกันระยะสั้น (ชั่วคราว) ในการนี้ท่าอากาศยานสกลนครและกองร้อยมณฑล 

ทหารบกที ่ ๒๙ ได้ร่วมส�ารวจเส้นทางจดุเสีย่ง จดุล่อแหลมทีส่ตัว์เลีย้งเข้าในพืน้ทีส่นามบนิบ่อยครัง้เพือ่จะด�าเนนิการปิดเส้นทาง  

โดยท่าอากาศยานสกลนครจะจัดหาวัสดุ เช่น ลวดหนามให้ และกองร้อยมณฑลทหารบกที่ ๒๙ จะจัดก�าลังพลสนับสนุน ทั้งนี้ 

ในการป้องกันระยะยาวแบบถาวร กรมท่าอากาศยานได้จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๐ ให้ท่าอากาศยานสกลนครก่อสร้าง 

แนวรัว้ใน ๒ พืน้ที ่คอื แนวรัว้ลวดหนามทีม่ณฑลทหารบกที ่๒๙ ร้องขอไป ระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตร จากสนามกฬีากลางจงัหวัด

สกลนครถึงประตูทางเข้าท่าอากาศยาน วงเงิน ๑,๐๐๖,๕๐๐ บาท เพื่อท�าแนวป้องกันสัตว์เลี้ยงและบุคคลภายนอก 

เข้าพื้นที่ค่ายฯ และจุดพื้นที่ท�านาของหน่วย แนวรั้วท่ี ๒ ก่อสร้างรั้วตะแกรงตามแนวเขตทางวิ่งของสนามบิน ๕๘๐ เมตร  

ซึ่งสามารถป้องกันสัตว์เลี้ยงได้อย่างถาวร ส่วนพื้นท่ีล่อแหลมท่ียังเหลือ กรมท่าอากาศยานจะจัดสรรงบประมาณปรับปรุง 

ให้ในปี ๒๕๖๑ นอกจากนี้ ท่าอากาศยานสกลนครยังได้ด�าเนินการตรวจพบสัตว์ท่ีเป็นอันตรายต่อการบินตามแบบฟอร์ม 

การตรวจพินิจพ้ืนที่เคลื่อนไหวและระนาบสิ่งกีดขวางสนามบินสกลนคร (ประจ�าวัน) และคู่มือการบริหารจัดการอันตราย 

จากสัตว์สนามบินสกลนคร



ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม ประจ�ำปีงบประมำณ
 ๒๕๖๐

๑๑๓

๔.๘ การติดตามงานนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๑
๔.๘.๑ กำรเร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ตามที่รัฐบาลก�าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายภาครัฐ 

เพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ  

โดยก�าหนดเป้าหมายการเบกิจ่ายภาพรวมในไตรมาสที ่๒ ทีร้่อยละ 

๕๒ ส�าหรับหน่วยงานที่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุนจ�านวนมาก 

ได้แก่ กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทนั้น ได้รับรายงานว่า  

กรมทางหลวงมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมระดับส�านัก ในพื้นที ่

ถงึปัจจบุนัประมาณร้อยละ ๔๒.๒๔ ซึง่เป็นไปตามแผนการเบกิจ่าย

ของรัฐบาลแล้ว ส�าหรับกรมทางหลวงชนบท นั้น มีผลการเบิกจ่าย

ในภาพรวมระดับส�านักประมาณร้อยละ ๓๗.๖๖ ต�่ากว่าแผนการเบิกจ่ายของรัฐบาลอยู่เล็กน้อย แต่ในระดับพื้นท่ีพบว่า 

แขวงทางหลวงชนบทสกลนครยงัมผีลการเบกิจ่ายประมาณร้อยละ ๒๓.๑๕ ซึง่ต�า่กว่าเป้าหมายการเบกิจ่ายของรฐับาลอยู่มาก 

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้รับจ้างได้รับประมูลงานกระจายอยู่ในหลายพื้นท่ี ท�าให้มีความล่าช้าในการเข้าพื้นท่ีช่วงเริ่มต้นโครงการ 

ตามสญัญา อย่างไรกต็าม โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดเลก็ มรีะยะเวลาการด�าเนนิการสัน้ ซึง่สามารถเร่งรดัให้ด�าเนนิการ 

ได้แล้วเสร็จตามก�าหนดเวลาและจะมีผลการเบิกจ่ายท่ีรวดเร็วขึ้นในช่วงท้ายของปีงบประมาณ จึงขอให้กรมทางหลวงและ 

กรมทางหลวงชนบทตดิตามเร่งรดัการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนทีย่งัมผีลการเบกิจ่ายต�า่กว่าเป้าหมายของรฐับาล เพือ่ให้

มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลต่อไป และขอให้ทุกหน่วยงานมีการติดตามผลการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิด

ต่อไปด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้มมีาตรการตดิตามและเร่งรดัผลการเบกิจ่ายของหน่วยงานในสงักดัอย่างใกล้ชดิ อย่างไรก็ตาม  

กรมทางหลวงจะติดตามเร่งรัดหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านกังานทางหลวงชนบทที ่๑๖ (กาฬสนิธุ)์ รบัข้อเสนอแนะไว้พจิารณา

ด�าเนินการต่อไปแล้ว

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้มีการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้สามารถ 

ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามแผนท่ีก�าหนด หากการด�าเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน กรมการขนส่ง- 

ทางบกจะเชิญผู้รับจ้างเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบและร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน เพื่อให้สามารถก่อสร้าง

และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๔.๘.๒ แผนกำรก่อสร้ำงสถำนีขนส่งสินค้ำชำยแดน เพื่อสนับสนุนเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่จังหวัด
มุกดำหำรและนครพนม

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ตามที่กรมการขนส่งทางบกมีแผนที่จะด�าเนินการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าชายแดน เพื่อสนับสนุนเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดนครพนม นั้น จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่าง

ข้ันตอนการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการด�าเนินการด้วยวิธีการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP)  

ซึ่งในเรื่องนี้เห็นว่า ควรมีการเร่งรัดแผนการด�าเนินงานของโครงการตลอดแผนงาน เพื่อให้รองรับต่อทิศทางการเติบโต 

ของภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในขั้นต้นนี้  

กรมการขนส่งทางบกควรเร่งรดัการด�าเนนิการศกึษาแนวทาง PPP ซึง่อยูร่ะหว่างด�าเนนิการในปัจจบุนั เพือ่ให้ได้ผลการศกึษา 

ที่มีแนวทางการด�าเนินงานที่ชัดเจน ก่อนน�าไปใช้พิจารณาเร่งรัดด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่อไป 



กอ
งต

รว
จร

ำช
กำ

ร ก
ระ

ทร
วง

คม
นำ

คม

๑๑๔

กรมการขนส่งทางบก รายงานมาดังนี้

๑. การด�าเนินการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าชายแดน เพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่จังหวัด

นครพนม ส�านักการขนส่งสินค้าได้จัดท�าข้อมูลรายงานผลการด�าเนินโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เรยีบร้อยแล้ว ได้แก่ โครงการศกึษาและวเิคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทนุในกจิการของรฐั โครงการศนูย์การขนส่งสนิค้าชายแดน 

จังหวัดนครพนม ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย 

ส�านักการขนส่งสินค้าได้น�าเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการศูนย์การขนส่งสินค้าชายแดน 

จังหวัดนครพนม ต่อกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และกระทรวงคมนาคมได้มีประเด็นให้แก้ไขปรับปรุง  

ซึ่งส�านักการขนส่งสินค้าได้ด�าเนินการแก้ไขตามประเด็นดังกล่าวและน�าเสนอต่อกระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณาอีกคร้ัง  

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ โดยคาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

๒. การด�าเนินการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าชายแดน เพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่จังหวัด

มุกดาหาร ผลการด�าเนินโครงการอยู่ในระยะที่ ๓ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบงัด�าเนนิการศกึษาและวเิคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทนุ (PPP) ในโครงการสถานขีนส่งสนิค้าภมูภิาค ตามมาตรา ๒๕ 

แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมการขนส่งทางบกโดยส�านักงานขนส่ง- 

จังหวัดมุกดาหาร ได้เร่งรัดการด�าเนินการศึกษาแนวทาง PPP เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่มีแนวทางการด�าเนินงานที่ชัดเจน ดังนี้

๒.๑ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร-

ลาดกระบังจัดประชุมสัมมนาทดสอบความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการจ้างศึกษาและวิเคราะห ์

การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ภายใต้โครงการสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาคในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อน�าเสนอศักยภาพการพัฒนาและบทบาท

สถานีขนส่งสินค้า พร้อมทั้งรูปแบบการลงทุนให้กับนักลงทุนกลุ่มเป้าหมายและทดสอบความสนใจของเอกชน รวมท้ังรับฟัง

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักลงทุนจังหวัดมุกดาหาร

๒.๒ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กรมการขนส่งทางบกจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เปิดอนาคต โลจิสติกส์ไทยด้วย

สถานีขนส่งสินค้าทั่วประเทศ” ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เพื่อสื่อสารทิศทางแผนแม่บท (Master Plan) 

สถานีขนส่งสินค้าให้แก่หน่วยงานในสังกัด ก่อนน�าแผนสู่การปฏิบัติอันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการด�าเนินการตามแผนงาน/

โครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมาย

๔.๘.๓ กำรยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยในรถโดยสำรสำธำรณะในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๑

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ตามทีร่ฐับาลมนีโยบายเรือ่งการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัในรถโดยสารสาธารณะ โดยให้กรมการขนส่งทางบก 

ร่วมกับบริษัท ขนส่ง จ�ากัด เข้มงวดกวดขันในการบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่น การตรวจสภาพ 

ความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ การควบคุมความเร็ว การตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถ เป็นต้น จึงขอให้ 

กรมการขนส่งทางบกและบริษัท ขนส่ง จ�ากัด ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู ่

และตรวจสอบการด�าเนนิการของผูป้ระกอบการรถโดยสารสาธารณะอย่างต่อเนือ่งและใกล้ชดิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงนี้ 

ใกล้เทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐ ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางเป็นจ�านวนมาก ท้ังในส่วนของรถยนต์ส่วนบุคคลและ 

รถโดยสารสาธารณะ กรมการขนส่งทางบกและบริษัท ขนส่ง จ�ากัด จึงควรเพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการตรวจสอบ 

ให้มากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเรื่องสภาพความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงท่ีจะเกิด

อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้จะมาถึงนี้ด้วย

กรมการขนส่งทางบก รายงานมาดังต่อไปนี้

ส�านักการขนส่งผู้โดยสาร ได้ด�าเนินการ ดังนี้

๑. ได้มหีนงัสอืให้ผูป้ระกอบการขนส่งเตรยีมความพร้อมและเข้มงวดกวดขนัการให้บรกิารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ปี ๒๕๖๐ ให้ตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารทุกคันให้มีความมั่นคง แข็งแรง รวมทั้งมีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้อยู่



ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม ประจ�ำปีงบประมำณ
 ๒๕๖๐

๑๑๕

ในสภาพพร้อมใช้งาน ส�าหรบัพนกังานขบัรถและพนกังานผูป้ระจ�ารถให้ผูป้ระกอบการขนส่งตรวจความพร้อมก่อนปฏบิตัหิน้าท่ี

โดยตรวจวัดแอลกอฮอล์ ควบคุมพนักงานขับรถให้ปฏิบัติหน้าท่ีไม่เกินชั่วโมงท�างานและไม่ใช้ความเร็วเกินกฎหมายก�าหนด  

ไม่จ�าหน่ายตั๋วโดยสารเกินอัตราที่ก�าหนด ให้ก�าชับพนักงานขับรถพนักงานประจ�ารถตรวจสอบมิให้ผู้โดยสารด่ืมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ในขณะโดยสารในรถและให้คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง 

๒. ได้มีหนังสือซักซ้อมแนวทางจัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมอบหมาย 

ให้ส�านักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องวางแผนอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการ

เดินทางของประชาชน และก�าชับให้มีการเข้มงวดกวดขันในมาตรการด้านความปลอดภัยตามกฎหมาย

ส�านักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก ได้ด�าเนินการ ดังนี้

๑. ได้มีการจัดประชุมสัมมนาผู้ประกอบการขนส่งในช่วงก่อนถึงเทศกาล โดยในส่วนกลางจัดให้มีการประชุม 

ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก เมื่อวันที่ ๑ และ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อชี้แจงนโยบายรัฐบาล 

เกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ในส่วนภูมิภาคได้ก�าหนดให้ส�านักงาน

ขนส่งทุกจังหวัด จัดประชุม/สัมมนา/ท�าหนังสือก�าชับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ให้ควบคุม

ดูแลรถและพนักงานขับรถในสังกัดของตนเอง ให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งมาตรการ

ที่จะน�ามาบังคับใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐

๒. ได้จัดท�าโครงการตรวจความพร้อมรถ ความพร้อมคนในระบบรถโดยสารประจ�าทางในช่วงก่อนและระหว่าง

เทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๐ โดยเริ่มด�าเนินการตั้งแต่ ๒๔ มกราคม - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อด�าเนินการตรวจความพร้อม

ของรถโดยสารประจ�าทาง หมวด ๒ และหมวด ๓ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถท่ัวประเทศ โดยใช้แบบรายงาน 

การตรวจสอบสภาพรถและผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ (Check list) แบบเดียวกันทุกจุดเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และ

ก�าหนดให้ด�าเนนิการโครงการดงักล่าวต่อเนือ่งในช่วงก่อนเทศกาล คอื ๑๓ - ๑๙ มนีาคม ๒๕๖๐ ส�าหรบัในช่วงเทศกาลก�าหนด

ให้ด�าเนินการระหว่างวันที่ ๕ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ในการนี้ ได้ขอความร่วมมือส�านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดส่ง 

ชุดปฏิบัติการร่วมตรวจความพร้อมดังกล่าวกับผู้ตรวจการขนส่งด้วย

กองตรวจการขนส่งทางบก ได้ด�าเนินการดังนี้

๑. จัดผู้ตรวจการขนส่งออกตรวจสอบความพร้อมของรถ ผู้ประจ�ารถ (Check list) บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร

กรุงเทพ (เอกมัย) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ปิ่นเกล้า) สถานีขนส่งผู้โดยสาร 

ทุกจังหวัด ต้นทาง/ปลายทาง รวมทั้งบริเวณจุดจอดรถ โดยบูรณาการร่วมกับส�านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ - ๕ 

ส�านักงานขนส่งจังหวัด ต�ารวจ ทหาร บริษัท ขนส่ง จ�ากัด สาธารณสุขจังหวัด และอาชีวศึกษา ซึ่งมีมาตรการเข้มข้นต่อเนื่อง

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐

๒. มีการก�ากับ ควบคุม ดูแลการตรวจจับความเร็ว (GPS) การตรวจจับความเร็วด้วยกล้องเลเซอร์ และตรวจนับ

ชั่วโมงการท�างานด้วยระบบ GPS หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ ๑๕๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  

หากพบการกระท�าความผิดจะเรียกตัวผู้กระท�าผิดเพื่อด�าเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายก�าหนดไว้ต่อไป

๓. ด�าเนินการตามมาตรการเร่งด่วนตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการขนส่ง หากพบ

การกระท�าความผิดจะลงโทษข้ันสูงสุดทันที โดยแก้ไขมาตรการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  

พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๑๑ ข้อหาขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก�าหนด บทลงโทษเดิมตามมาตรา ๑๖๑ ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 

แก้ไขใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายการขนส่งทางบก (ฉบับรวม) ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท มาตรการตามระเบียบ 

กรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ปรับและอบรม ครั้งที่ ๒ ปรับและพักใช้ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน แต่ไม่เกิน ๖ เดือน ครั้งท่ี ๓ ปรับ 

และเพิกถอนใบอนุญาต

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด รายงานว่า ได้มีการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ 

และพนักงานขับรถต้องไม่มีสารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ ดังนี้

๑. การตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด มีการตรวจสภาพความพร้อมของ 

รถโดยสาร และพนักงานขับรถทุกเที่ยววิ่ง มีการตรวจอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยทางกายภาพ มีการเพิ่มมาตรการ
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ความปลอดภัยในรถโดยสารด้วยการติดตั้งเข็มขัดนิรภัย และก�าชับให้พนักงานขับรถและผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัย 

ตลอดการเดินทาง รวมทั้งจัดให้มีสมุดประจ�ารถบันทึกประวัติผู้ประจ�ารถ บันทึกการตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถและ 

ผู้ขับรถ และรายงานการขนส่ง รายงานอุบัติเหตุจากการขนส่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ก�าหนด

๒. การตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติด บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ท�าการสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถ  

โดยใช้เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ กรณีตรวจพบมีปริมาณแอลกอฮอล์จะให้พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที

๔.๘.๔ กำรยกระดบัมำตรฐำนควำมปลอดภยัในโครงข่ำยทำงหลวงและทำงหลวงชนบทในพ้ืนที ่เขตตรวจรำชกำรที ่๑๑

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายให้มีการติดตามงานเรื่องการยกระดับมาตรฐาน 

ความปลอดภัยในโครงข่ายทางหลวงและทางหลวงชนบท โดยให้ความส�าคัญกับเรื่องการเพิ่มเติมระบบอ�านวยความปลอดภัย 

เครื่องหมาย ป้าย สัญญาณไฟจราจร และไฟฟ้าแสงสว่าง ให้ครอบคลุมและเพียงพอ น้ัน จึงขอให้แขวงทางหลวงและ 

แขวงทางหลวงชนบททุกพ้ืนท่ีส�ารวจโครงข่ายสายทางในความรับผิดชอบว่าบริเวณใดที่ยังไม่มีการติดตั้งระบบอ�านวย

ความปลอดภัยหรือมีแต่ยังไม่สมบูรณ์หรือครบถ้วนเพียงพอ และจัดท�าแผนน�าเสนอต่อกรมทางหลวงและกรมทางหลวง

ชนบทในส่วนกลาง เพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณไปด�าเนินการในเรื่องการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้มาก 

ย่ิงขึ้นเป็นกรณีพิเศษตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่เร่งรัดให้โครงข่ายทางหลวง 

และทางหลวงชนบทเกิดความปลอดภัยต่อการสัญจรของประชาชนอย่างสูงสุดต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทท่ี ๑๖ (กาฬสินธุ์) รับข้อเสนอแนะไว้

พิจารณาด�าเนินการร่วมกับส�านักอ�านวยความปลอดภัยต่อไปแล้ว

๔.๘.๕ นโยบำยกำรตรวจจับรถบรรทุกน�้ำหนักเกินในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๑

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้เข้มงวดกวดขันในเรื่องการตรวจจับรถบรรทุกน�้าหนักเกิน เนื่องจากเป็นปัจจัยส�าคัญ

ในการสร้างความเสยีหายให้เกดิขึน้กบัทางหลวงนัน้ จงึขอให้กรมทางหลวงพจิารณาส�ารวจเส้นทางทีม่คีวามส�าคญั ก�าหนด

พืน้ทีท่างหลวงซึง่มรีถบรรทกุวิง่ผ่านเป็นประจ�า โดยควรเป็นเส้นทางทีร่ถบรรทกุมคีวามจ�าเป็นต้องวิง่ผ่าน โดยไม่สามารถ

หลีกเลี่ยงได้ เพ่ือพิจารณาก่อสร้างด่านชั่งน�้าหนักยานพาหนะอย่างถาวร เพื่อใช้ในการควบคุมน�้าหนักยานพาหนะ 

อย่างเข้มงวดและจริงจัง และขอให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดหาเครื่องชั่งน�้าหนักชนิดพกพาและกระจายไปประจ�าอยู่  

ณ แขวงทางหลวงทุกแขวงทางหลวงท่ัวประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงสามารถออกด�าเนินการกวดขัน 

ตรวจจับรถบรรทุกน�้าหนักเกินได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ท�าให้เกิดการตระหนักในการปฏิบัติอย่างถูกต้องของ 

ผู้ประกอบการและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป
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กรมทางหลวง รายงานว่า ขณะน้ีกรมทางหลวงได้ให้ความส�าคัญกับนโยบายการตรวจจับรถบรรทุกท่ีน�้าหนักเกิน 

ของรัฐบาล ซึ่งในปัจจุบันได้มีสถานีตรวจสอบน�้าหนักท่ัวประเทศบนทางหลวงสายหลักจ�านวน ๗๐ สถานี และได้วางแผน 

ในการก่อสร้างสถานีตรวจสอบน�้าหนักให้ครอบคลุมโครงข่ายทางหลวงทั่วประเทศจ�านวนทั้งสิ้น ๑๐๑ สถานี ซึ่งได้ด�าเนินการ

บรรจไุว้ในแผนโครงการก่อสร้างตามล�าดบัความส�าคญัในแต่ละปีงบประมาณต่อไป รวมทัง้ได้ด�าเนนิการของบประมาณในการ

จัดซื้อเครื่องชั่งน�้าหนักเคลื่อนที่ (Spot Check) ทดแทนเครื่องท่ีช�ารุดและเพิ่มเติมในส่วนท่ีขาดให้กับส�านักงานทางหลวง  

แขวงทางหลวงทัว่ประเทศ เพือ่ใช้ด�าเนนิการสุม่ตรวจสอบน�า้หนกัของรถบรรทกุ จ�านวน ๑๐๔ เครือ่ง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๔.๙ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบกในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๒

๔.๙.๑ กำรพัฒนำโครงข่ำยทำงหลวงชนบท 
ในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๒

จากการตรวจราชการได้ให้ข ้อสังเกต  

ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

๑. ตามที่กรมทางหลวงชนบทมีแผน 

จะด�าเนินการโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม  

สาย ง๓ ถนนผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด (ถนนวงแหวน 

รอบในช่วงที่ ๒) ระยะทาง ๗.๓๖๓ กิโลเมตร นั้น จากการ

ตรวจราชการได้รับรายงานว่า โครงการน้ีได้มีการส�ารวจ

ออกแบบแล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๕๖ ขณะนี้อยู ่ระหว่าง 

การพิจารณารายงานผลกระทบสิ่ งแวดล ้อม และ 

กรมทางหลวงชนบทได้ส่งแผนทีเ่วนคนืโครงการให้ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจสอบ เพือ่เสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณา

ออกพระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน โดยคาดว่าจะมีการด�าเนินการส�ารวจอสังหาริมทรัพย์ และออก 

พระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอให้กรมทางหลวงชนบท

พิจารณาด�าเนินการตามแผนที่ก�าหนดไว้ เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทให้มีความสมบูรณ์ตามแผนต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักส�ารวจและออกแบบ รับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาด�าเนินการ

โดยเร่งรัดการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไปแล้ว
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๒. จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่า พื้นท่ีส�านักงานทางหลวงชนบทท่ี ๑๖ (กาฬสินธุ์) ยังมีโครงข่าย

ทางหลวงชนบทที่เป็นถนนลูกรัง คิดเป็นระยะทาง ๒๗๙.๕๔๘ กิโลเมตร ในเรื่องนี้เห็นว่า กรมทางหลวงชนบทควรเร่งรัด 

การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง คือ การพัฒนาถนนลูกรังให้เป็นถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยาง ดังนั้น กรมทางหลวงชนบทจึงควรพิจารณาจัดสรร

งบประมาณมาเพื่อเร่งรัดการปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่ส�านักงานทางหลวงที่ ๑๖ (กาฬสินธุ์) โดยเร็วและต่อเนื่อง  

เพื่อให้เกิดโครงข่ายทางหลวงชนบทที่มีประสิทธิภาพต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้กองแผนงานรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาด�าเนินการต่อไปแล้ว

๓. โครงการที่มีปัญหาอุปสรรค ท�าให้ผลการด�าเนินการ 

ไม่เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้ ส�านักงานทางหลวงชนบทท่ี ๖ (ขอนแก่น)  

ได้รายงานว่า มีโครงการในพื้นที่รับผิดชอบที่มีปัญหา ๒ โครงการ คือ โครงการ

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphalt concrete (โดยวิธี Pavement In - Place 

Recycling) เส้นทางสาย ขก.๔๐๗๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๙ -  

บ้านกระนวน อ�าเภอน�า้พอง, ซ�าสงู จงัหวัดขอนแก่น ระยะทาง ๓.๓๑๗ กโิลเมตร  

และโครงการซ ่อมสร ้างถนนลาดยาง Asphalt concrete (โดยวิธี  

Pavement In - Place Recycling) เส้นทางสาย ขก.๔๐๒๑ แยกทางหลวง

หมายเลข ๒๐๓๘ - บ้านดอนหัน อ�าเภอหนองเรือ, ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

ระยะทาง ๓.๓๕๕ กิโลเมตร โดยทั้งสองโครงการมีผู ้รับจ้างรายเดียวกัน  

คือ บริษัท ธนาเอกอนันต์ จ�ากัด ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการเริ่มต้นด�าเนินการใด ๆ 

เนื่องจากบริษัทถูกอายัดทรัพย์ เน่ืองจากถูกกล่าวหาว่าอาจมี ส่วนเกี่ยวข้อง 

ในคดฟีอกเงนิ กรณกีารทจุรติจดัซือ้สารเคมกี�าจดัศัตรพูชืในจงัหวดัอบุลราชธานี 

ซึ่งส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๖ (ขอนแก่น) มีความเห็นว่าควรด�าเนินการ

ยกเลิกสัญญา จึงขอให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๖ (ขอนแก่น) รวบรวม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อกรมทางหลวงชนบทในส่วนกลาง เพื่อพิจารณา

เรื่องการยกเลิกสัญญาและด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเปิดให้มี 

การสรรหาผู้รับจ้างรายใหม่มาด�าเนินการตามแผนที่ก�าหนดไว้ต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านกังานทางหลวง

ชนบทที่ ๖ (ขอนแก่น) รับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาด�าเนินการต่อไปแล้ว

๔.๙.๒ กำรพัฒนำโครงข่ำยทำงหลวงในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๒

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

๑. จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่า โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒ ช่วงกาฬสินธุ์ - นาไคร้ 

ตอนที ่๑ มรีะยะทางประมาณ ๗ กโิลเมตร ปัจจบุนัไดม้กีารกอ่สร้างแล้วเสรจ็และเปิดใชเ้ป็นทางสาธารณะแล้ว อยู่ระหว่างการ

ก่อสร้างตอนที่ ๒ ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ส่วน ก็จะท�าให้การตัดเส้นทางทางหลวงหมายเลข ๑๒ แนวใหม่มีความสมบูรณ์ สามารถลด

ระยะทางจากทางหลวงหมายเลข ๑๒ แนวเดมิได้ประมาณ ๒๐ กโิลเมตร โดยกรมทางหลวงก�าหนดทีจ่ะเปลีย่นแปลงหมายเลข

ทางหลวงให้ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ใช้เฉพาะทางหลวงตามเส้นทางแนวใหม่เท่านั้น ซึ่งจะสอดคล้องกับการก�าหนด 

แนวเส้นทางสาย East - West Economic Corridor อย่างไรก็ดี จากการตรวจราชการพบว่า ทางหลวงหมายเลข ๑๒  
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ช่วงกาฬสินธุ์ - นาไคร้ ตอนที่ ๑ ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้วนั้น  

ได้ด�าเนินการก่อสร้างเป็นทางหลวงขนาด ๒ ช่องจราจร ซึ่งอาจท�าให้

เกิดข้อจ�ากัดในลักษณะของการเป็นคอขวดในระหว่างเส้นทาง 

การขนส่งในช่วงดังกล่าวเป็นระยะทางประมาณ ๗ กิโลเมตร จึงขอให้ 

กรมทางหลวงพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการก่อสร้าง

ทางหลวงช่วงดังกล่าวให้เป็นอย่างน้อย ๔ ช่องจราจร โดยควรเร่งรดั

การด�าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จใกล้เคียงกับการก่อสร้างทาง 

ตอนที่ ๒ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้โครงข่ายทางหลวง

หมายเลข ๑๒ เป็นโครงข่ายทีม่คีวามสมบรูณ์ สนบัสนนุการขนส่งสนิค้า

และการเดนิทางของประชาชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพตลอดเส้นทางต่อไป 

กรมทางหลวง รายงานว่า จะขอรับไว้พิจารณาตามความเหมาะสม พร้อมทั้งจัดล�าดับความส�าคัญ เพื่อเสนอขอรับ

การจัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการในโอกาสต่อไป

๒. ตามทีก่รมทางหลวงมแีผนจะขยายทางหลวงหมายเลข ๒๓ ให้เป็น ๔ ช่องจราจร ตลอดสายทางตามโครงการ

ขยายเส้นทางสายหลักให้เป็น ๔ ช่องจราจร นั้น จากการตรวจราชการพบว่า ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ในส่วนที่ผ่านจังหวัด

ร้อยเอด็มกีารใช้งานมานาน และมสีภาพผวิจราจรเสยีหายมาก ในบางบรเิวณมผีวิจราจรเสยีหายประกอบกบัเป็นทางโค้ง ท�าให้

เกิดเป็นจุดเส่ียงอันตราย จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณาเร่งรัดการด�าเนินการโครงการขยายทางหลวงหมายเลข ๒๓  

ให้เป็น ๔ ช่องจราจรตลอดสายทาง และพิจารณาตรวจสอบสภาพผิวจราจรของเส้นทางด้วยว่า บริเวณใดที่มีผิวจราจร

เสียหาย หากในบริเวณดังกล่าวยังไม่อยู่ในแผนการที่จะได้รับงบประมาณมาขยายเป็น ๔ ช่องจราจร ก็ขอให้พิจารณา

จัดสรรงบประมาณมาปรับปรุงผิวจราจรให้มีความเหมาะสมต่อการสัญจร เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการ 

เดินทางของประชาชน

กรมทางหลวง รายงานว่า ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอน ร้อยเอ็ด - ยโสธร ระยะทางประมาณ ๕๕ กิโลเมตร  

กรมทางหลวงได้เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อด�าเนินการขยายถนนเป็น ๔ ช่องจราจร หากได้รับ 

งบประมาณก็จะด�าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป ในส่วนของผิวจราจรที่เสียหาย ซึ่งจะท�าให้เกิดอันตราย 

ต่อผูใ้ช้ทาง กรมทางหลวงจะขอรบัไปด�าเนนิการปรบัปรงุผวิจราจรให้มคีวามเหมาะสมต่อการสญัจรและความปลอดภยัในการ 

เดินทางของประชาชนต่อไป

๓. จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่าทางหลวงหมายเลข ๒ (มิตรภาพ) ในช่วงท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 

ของส�านักงานทางหลวงที่ ๗ (ขอนแก่น) เป็นทางคอนกรีต มีการใช้งานมานานกว่า ๒๐ ปี ท�าให้มีความเสียหายของผิวทาง

หลายจุด ที่ผ่านมาแขวงทางหลวงในพื้นที่ได้มีการบ�ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากความเสียหายของผิวทางคอนกรีต 

ท่ีทรุดโทรมไปตามเวลา ท�าให้แขวงทางหลวงในพื้นที่ไม่สามารถที่จะบ�ารุงรักษาหรือบูรณะทางในส่วนที่มีความเสียหาย 

ขนาดใหญ่ได้ จึงขอให้ส�านักงานทางหลวงที่ ๗ (ขอนแก่น) รวบรวมข้อมูลความเสียหายของทางหลวงหมายเลข ๒  

ในพืน้ทีร่บัผดิชอบ จดัท�าเป็นแผนงานโครงการขนาดใหญ่ เสนอให้กบักรมทางหลวงในส่วนกลางเพือ่พจิารณามอบหมาย

ให้ส�านักก่อสร้างทางเป็นผู้ด�าเนินการบูรณะหรือก่อสร้างทางใหม่ในลักษณะโครงการขนาดใหญ่ เพื่อที่จะสามารถ 

ด�าเนินการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากกว่า ประกอบกับเส้นทางดังกล่าวมีความเสียหายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตลอดเวลา กรมทางหลวงจึงควรเร่งรัดด�าเนินการโดยเร็วเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะรุนแรงขึ้นในอนาคตด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า ขอรับไว้พิจารณาด�าเนินการตามความเหมาะสมเพื่อเสนอของบประมาณมาด�าเนินการ 

ในโอกาสต่อไป
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๔. ตามที่ได้รับรายงานว่า สะพานในความรับผิดชอบของศูนย์สร้างและบูรณะสะพานท่ี ๒ (ขอนแก่น) จะม ี

ความเสียหายเกิดขึ้นเป็นประจ�าทุกปีในช่วงฤดูฝน โดยเฉลี่ยจะเกิดสะพานช�ารุดประมาณปีละ ๑๕ แห่ง ซึ่งมีสาเหตุมาจากอายุ 

การใช้งานและรูปแบบการก่อสร้างตามเทคโนโลยีเก่าซึ่งมีข้อจ�ากัดบางประการในการออกแบบ ท�าให้เกิดปัญหาเศษไม้ต่าง ๆ 

ไหลมาติดค้างในบริเวณตอม่อสะพานและดันโครงสร้างสะพานจนเกิดความเสียหาย ในเรื่องนี้เห็นว่า หากศูนย์ฯ มีข้อมูลของ

สะพานทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบทัง้หมดอยูแ่ล้วนัน้ ศนูย์ฯ ควรพจิารณาน�าข้อมลูมาวเิคราะห์จดัท�าแผนการจดัการความเสีย่ง 

เพื่อน�าเสนอขอรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาปรับปรุงและบูรณะสะพานที่อยู่ในความรับผิดชอบล่วงหน้าก่อนที่

จะเกิดความเสียหาย ก็จะเป็นการจัดการข้อมูลให้เกิดประโยชน์ และสามารถด�าเนินการได้สอดคล้องกับความต้องการของ

ประชาชนด้วย 

กรมทางหลวง รายงานว่า ขอรับไว้พิจารณาด�าเนินการตามความเหมาะสมเพื่อเสนอขอรับงบประมาณมาด�าเนินการ

ในโอกาสต่อไป

๕. โครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข ๒๓๖๗ จาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร เป็นโครงการที่ได้

รับการจัดสรรงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดของจังหวัดกาฬสินธุ์มอบหมายให้แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์เป็นผู้ด�าเนินการ  

ผู้รับจ้างคือ บริษัท นิลธาร จ�ากัด เริ่มต้นสัญญา วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ โดยบริษัท

ท�างานไม่แล้วเสรจ็ภายในอายสุญัญา ซึง่แขวงทางหลวงกาฬสนิธุ ์ได้แจ้งการปรบัตามสญัญาให้บรษิทัฯ ทราบแล้ว และได้เร่งรัด

การท�างานมาโดยตลอด ปัจจบุนัมผีลการปฏบิตังิานเพยีงร้อยละ ๒๐.๙๘๙ แขวงทางหลวงกาฬสนิธ์ุ จึงได้พจิารณาท่ีจะขอสงวนสทิธิ์ 

ยกเลิกสัญญา และได้เสนอเรื่องพิจารณาบอกเลิกสัญญาถึงจังหวัดกาฬสินธุ์ (เจ้าของงบประมาณ) และส�านักงานทางหลวงที่ ๘ 

(มหาสารคาม) แล้วเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ในเรื่องนี้ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ส�านักงานทางหลวงที่ ๘  

(มหาสารคาม) ประสานกับส�านักกฎหมายของกรมทางหลวง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องการยกเลิกสัญญา 

ให้กับแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์โดยเร็ว เพื่อเร่งรัดการด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป อนึ่ง ส�าหรับโครงการนี้ หากมี

การยกเลกิสญัญาแล้ว ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาหาวธิกีารทีเ่หมาะสมและเป็นไปตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องมาด�าเนนิการ 

ก่อสร้างทางในส่วนท่ีค้างอยูใ่ห้แล้วเสรจ็ เพ่ือให้เกิดความสะดวกและความปลอดภยัในการเดนิทางของประชาชนต่อไปด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า ขอรับไปเร่งรัดด�าเนินการต่อไป หากมีการยกเลิกสัญญาแล้ว กรมทางหลวงจะพิจารณา 

หาวิธีการที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมาด�าเนินการก่อสร้างทางในส่วนที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๖. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒ สายกาฬสนิธุ ์- นาไคร้ ตอนที ่๒ ส่วนที ่๑ ปัจจบุนัมผีลการด�าเนนิการ 

ก่อสร้างร้อยละ ๒๓.๗๗๐ จากแผนงานร้อยละ ๑๙.๘๑๑ เร็วกว่าแผนร้อยละ ๓.๙๕๙ อย่างไรก็ดี โครงการยังมีปัญหาในเรื่อง

การจัดกรรมสิทธิ์ กล่าวคือ ยังมีพื้นที่บางส่วนที่โครงการไม่สามารถเข้าด�าเนินการได้ เนื่องจากมีปัญหาคือ เจ้าของกรรมสิทธิ์

ตัวจริงเสียชีวิตและทายาทยังด�าเนินการในเรื่องเอกสารสิทธิไม่เรียบร้อย ท�าให้ไม่สามารถรับเงินค่าทดแทนได้ จึงไม่ยินยอมให้

ผู้รับจ้างเข้าพื้นท่ีเพื่อด�าเนินการก่อสร้าง จึงขอให้กรมทางหลวงติดตามเร่งรัดให้ทายาทเจ้าของที่ดินเร่งด�าเนินการ 

ในส่วนทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือท่ีจะสามารถจ่ายเงินค่าทดแทนได้อย่างถกูต้องและสามารถส่งมอบพืน้ทีใ่ห้ผูร้บัจ้างเข้าด�าเนนิการได้ 

โดยเร็วต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า จะเร่งรัดด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะสามารถจ่ายเงินค่าทดแทนได้อย่างถูกต้อง

และสามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าด�าเนินการได้โดยเร็วต่อไป

๗. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒ สายกาฬสนิธุ ์- นาไคร้ ตอนที ่๒ ส่วนที ่๒ ปัจจบุนัมผีลการด�าเนนิการ 

ก่อสร้างร้อยละ ๑๑.๘๑๘๙ จากแผนงานร้อยละ ๑๗.๘๗๒๔ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๖.๐๕๓๕ เนื่องจากปัญหาอุปสรรคที่ส�าคัญ 

คือ การรับมอบพื้นที่เพื่อด�าเนินการก่อสร้างไม่ต่อเนื่อง พื้นที่บางส่วนที่ได้รับมอบพื้นที่มาแล้วนั้น ไม่สามารถเข้าด�าเนินการได้ 

เนื่องจากยังติดขัดพืชผลทางการเกษตร หรือยังไม่ได้จ่ายเงินค่าเวนคืนท่ีดินให้ประชาชนเจ้าของพื้นท่ี โดยขณะนี้ได้รับมอบ 
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เส้นทางแล้วรวมระยะทาง ๒๔.๓๐๕ กิโลเมตร จากระยะทาง ๓๕ กิโลเมตร และอีกปัญหาหนึ่ง คือ มีการตรวจสอบพบว่า 

โครงการก่อสร้างตอนที่ ๓ ที่มีพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ของโครงการฯ ตอน ๒ ส่วนท่ี ๒ ช่วงระหว่าง กม.๗๐๔+๔๐๐ - กม.

๗๐๕+๘๑๓.๘๐๑ ซึ่งรูปแบบการก่อสร้างแตกต่างกัน จึงต้องมีการพิจารณาตัดส่วนค่างานท่ีซ้อนทับกัน เพื่อให้โครงการฯ  

ตอนที่ ๓ ด�าเนินการต่อไป จึงขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดการด�าเนินการในเรื่องการจัดกรรมสิทธิ์ส�าหรับที่ดินที่ยังมีปัญหา 

และพิจารณาอนุมัติเรื่องการปรับค่างานให้เรียบร้อยและเร่งรัดการด�าเนินการก่อสร้างต่อไป 

กรมทางหลวง รายงานว่า จะเร่งรดัด�าเนนิการในเรือ่งการจดักรรมสทิธิส์�าหรบัทีด่นิทีย่งัมปัีญหา ในส่วนของเรือ่งพืน้ที่

ทับซ้อนของโครงการฯ ตอนที่ ๒ ส่วนที่ ๒ กับตอนที่ ๓ นั้น กรมทางหลวงจะพิจารณาอนุมัติเรื่องการปรับค่างานให้เรียบร้อย

และเร่งรัดการด�าเนินการก่อสร้างต่อไป

๘. ตามทีแ่ขวงทางหลวงมหาสารคามได้ด�าเนนิการจดัท�าโครงการปรบัปรงุทางหลวง โดยก่อสร้างระบบระบายน�า้ 

ในบริเวณที่ผ่านย่านชุมชนบนทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๐ ตอน วาปีปทุม - พยัคฆภูมิพิสัย แบ่งเป็น ๒ ตอน ระหว่าง กม.

๓๙+๖๘๖ - กม. ๔๐+๘๑๕ และ กม. ๔๐+๘๑๕ - กม. ๔๑+๑๑๒ ซึ่งเดิมไม่มีระบบระบายน�้าท�าให้เกิดน�้าท่วมขังเมื่อเกิด 

ฝนตกต่อเนื่อง โดยได้ด�าเนินการก่อสร้างระบบระบายน�้าไปแล้ว อย่างไรก็ดี เส้นทางสายนี้เป็นทางหลวง ๔ ช่องจราจร ไม่ม ี

ไหล่ทางและทางเท้า การด�าเนินการดังกล่าวได้ด�าเนินการในเขตทางซึ่งเป็นไหล่ทางลูกรัง สมควรท่ีจะก่อสร้างขยายไหล่ทาง

และก่อสร้างทางเท้าทั้งสองข้างทางให้มีความสมบูรณ์จึงจะท�าให้ประชาชนและผู้ใช้ทางสามารถใช้ถนนได้อย่างสะดวกและ

ปลอดภัย ในการนี้จึงขอให้แขวงทางหลวงมหาสารคามจัดท�ารายละเอียดแผนงานโครงการเสนอต่อกรมทางหลวงใน 

ส่วนกลาง และขอให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดสรรงบประมาณไปด�าเนินการก่อสร้างขยายไหล่ทางและจัดท�าทางเท้า 

ทั้งสองด้านให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า แขวงทางหลวงมหาสารคามขอรบัไว้พจิารณาด�าเนนิการจดัท�ารายละเอยีดแผนงานโครงการ

เสนอต่อหน่วยงานส่วนกลาง เพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อด�าเนินการก่อสร้างขยายไหล่ทางและจัดท�าทางเท้า 

ทั้งสองด้านให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ทางต่อไป

๔.๙.๓ ปัญหำข้อร้องเรียนบริเวณทำงหลวงหมำยเลข ๒๐๔๐ ตอน มหำสำรคำม - วำปีปทุม ระหว่ำง  
กม. ๓๕+๖๕๐ - กม. ๓๘+๒๕๒ จังหวัดมหำสำรคำม

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

จากการลงพื้นที่ตรวจราชการได้รับการร้องเรียนจากผู้แทนประชาชนในพื้นท่ีว่า บริเวณทางหลวงหมายเลข 

๒๐๔๐ ตอนมหาสารคาม - วาปีปทุม ระหว่าง กม. ๓๕+๖๕๐ - กม. ๓๘+๒๕๒ ระยะทางประมาณ ๒.๖๐๒ กิโลเมตร  

เป็นทางหลวงขนาด ๒ ช่องจราจร และจุดสิ้นสุดบริเวณ กม. ๓๘+๒๕๒ มีลักษณะเป็นวงเวียน ซึ่งมีรัศมีแคบ ท�าให้รถบรรทุก

ขนาดใหญ่ทีม่าจากอ�าเภอวาปีปทมุและรถทีจ่ะเลีย้วไปอ�าเภอพยคัฆภมูพิสิยั ไม่สามารถเลีย้วรถภายใต้รศัมขีองวงเวยีนดงักล่าว

ได้ จนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ในเรื่องนี้ ได้รับรายงานจากแขวงทางหลวงมหาสารคามว่า ได้มีการส�ารวจและออกแบบแนวทาง

การปรบัปรงุแก้ไขบรเิวณวงเวยีนดงักล่าวไว้แล้ว ประมาณการงบประมาณทีต้่องใช้ประมาณ ๔๕ ล้านบาท โดยคาดว่าจะขอรบั

การสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณกลุ่มจังหวัด จึงขอให้แขวงทางหลวงมหาสารคามจัดท�ารายละเอียดแผนงาน

โครงการเสนอต่อกลุม่จงัหวดัในทางหนึง่ และจดัท�ารายละเอยีดแผนงานโครงการเพือ่เสนอต่อกรมทางหลวงในส่วนกลาง

อีกทางหนึ่ง เพื่อให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการตามล�าดับความจ�าเป็นและความส�าคัญ  

เป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและท�าให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนต่อไป
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๑๒๒

กรมทางหลวง รายงานว่า แขวงทางหลวงมหาสารคามได้มีการส�ารวจออกแบบแนวทางการปรับปรุงแก้ไขบริเวณ 

วงเวียนดังกล่าวไว้แล้ว โดยคาดว่าจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณกลุ่มจังหวัด และแขวงทางหลวง

มหาสารคามจะติดตามแนวทางการใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากงบประมาณกลุ่มจังหวัดและเร่งรัดตามแผนที่ก�าหนด  

และจดัท�าแผนงานโครงการเสนอต่อหน่วยงานส่วนกลางเพือ่พจิารณาจดัสรรงบประมาณเพือ่ด�าเนนิการอ�านวยความปลอดภยั

แก่ประชาชนผู้ใช้ทางอีกทางหนึ่งด้วย

๔.๙.๔ แนวคิดก่อสร้ำงศูนย์กำรเรียนรู้อุทยำนจรำจรของแขวงทำงหลวงมหำสำรคำม

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ด้วยแขวงทางหลวงมหาสารคามมแีนวคดิทีจ่ะก่อสร้างศนูย์การเรยีนรูอ้ทุยานจราจร เพือ่ให้เป็นศนูย์การเรยีนรู ้

ของเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทุกระดับในเรื่องการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย สอดคล้องกับแนวทางของกระทรวง

คมนาคมที่ก�าหนด ให้ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ เป็น “ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน” รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายที่ส�าคัญ

ของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องความปลอดภัยทางถนน จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณาให้ความสนับสนุน 

แขวงทางหลวงมหาสารคามในเรือ่งการจดัท�าโครงการดงักล่าว ซึง่ถอืเป็นต้นแบบทีด่ใีนเรือ่งงานทางหลวงยคุใหม่ สามารถ

เป็นตัวอย่างให้แก่แขวงทางหลวงทั่วประเทศในการพัฒนางานให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน อย่างไรก็ดี ขอให ้

แขวงทางหลวงมหาสารคามประสานงานกับกรมการขนส่งทางบกและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประโยชน์จาก

โครงการดังกล่าวให้เกิดเครือข่ายด้านความปลอดภัย และมีมาตรฐานด้านความรู้ทางวิชาการ กฎหมาย กฎระเบียบ 

ด้านการจราจรที่ถูกต้อง ก็จะท�าให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดตามเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้ต่อไป 

กรมทางหลวง รายงานว่า ขอรับไว้พิจารณาให้ความสนับสนุนแขวงทางหลวงมหาสารคามในเรื่องการจัดท�าโครงการ

ดังกล่าวและจะประสานงานกับกรมการขนส่งทางบกและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าว 

ให้เกิดเครือข่ายด้านความปลอดภัยและมีมาตรฐานด้านความรู้ทางวิชาการ กฎหมาย กฎระเบียบด้านการจราจรท่ีถูกต้อง  

เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดตามเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้ต่อไป 



ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม ประจ�ำปีงบประมำณ
 ๒๕๖๐

๑๒๓

๔.๙.๕ กำรพัฒนำระบบกำรเชื่อมต่อรูปแบบกำรขนส่งสำธำรณะในกำรขนส่งมวลชนในจังหวัดร้อยเอ็ด

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ในส่วนของจงัหวดัร้อยเอด็นัน้ ได้รบัรายงานว่า ปัจจบุนัยงัไม่มรีถโดยสารสาธารณะทีใ่ห้บรกิารเชือ่มโยงระหว่าง

ท่าอากาศยานร้อยเอด็กบัตวัเมอืงร้อยเอด็และสถานขีนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัร้อยเอด็ อย่างไรกด็ ีส�านกังานขนส่งจงัหวดัร้อยเอด็ 

ได้มีการปรับเส้นทางการเดินรถหมวด ๔ สาย ๔๒๔๓ ร้อยเอ็ด - โพนทอง ก�าหนดเส้นทางตัดช่วงร้อยเอ็ด - ท่าอากาศยาน

ร้อยเอด็แล้ว ซึง่ บรษัิท ยโสธรยานยนต์ จ�ากดั ได้ตกลงทีจ่ะจดัการเดนิรถเชือ่มต่อระหว่างสถานขีนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัร้อยเอด็ -  

ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด โดยใช้รถมินิบัสปรับอากาศในการให้บริการ ขณะน้ีอยู่ระหว่างรอการพิจารณาก�าหนดจุดจอดรถ 

และการอนุญาตจากท่าอากาศยานร้อยเอ็ด จึงขอให้ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดเร่งรัดการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิด 

ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อรูปแบบการขนส่งมวลชนให้มีความสมบูรณ์โดยเร็วต่อไป

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�านกังานขนส่งจงัหวดัร้อยเอด็ ได้ปรบัเส้นทางการเดนิรถหมวด ๔ สาย ๔๒๔๓ ร้อยเอด็ - 

โพนทอง ก�าหนดเส้นทางตัดช่วงร้อยเอ็ด - ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดแล้ว ซึ่ง บริษัท ยโสธรยานยนต์ จ�ากัด ได้ตกลงที่จะจัดการ

เดนิรถเชือ่มต่อระหว่างสถานีขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวัดร้อยเอด็ - ท่าอากาศยานร้อยเอด็ โดยใช้รถมนิบิสัปรบัอากาศในการให้บรกิาร  

ขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาก�าหนดจุดจอดรถและการอนุญาตจากท่าอากาศยานร้อยเอ็ด แต่อย่างไรก็ดี ส�านักงานขนส่ง

จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดให้มีการให้บริการรถโดยสารสาธารณะประเภทอื่น เช่น รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน ๗ คน 

(TAXI - METER) ซึง่ท่าอากาศยานร้อยเอด็ได้มกีารก�าหนดจุดจอดรถเพือ่รบั - ส่ง ผูโ้ดยสารภายในบรเิวณท่าอากาศยานร้อยเอด็แล้ว

กรมท่าอากาศยาน รายงานว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรอจังหวัดร้อยเอ็ดก�าหนดการประชุมคณะท�างานจัดการระบบ 

การคมนาคมขนส่ง ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อพิจารณาก�าหนดจุดจอดรถมินิบัสก่อน

ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดด�าเนินการอนุญาตต่อไป

๔.๙.๖ กำรก่อสร้ำงสถำนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดมหำสำรคำมแห่งใหม่

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ตามที่ส�านักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม ได้รายงานว่า ขณะนี้ส�านักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคามได้รับการ

จัดสรรพื้นที่จากกรมธนารักษ์อยู่ติดกับศาลากลางจังหวัดมหาสารคามเพื่อใช้ในการก่อสร้างเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่ 

ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะเป็นผู้ด�าเนินการก่อสร้างและส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้บริหารต่อไป ในเรื่องนี้ 

จึงขอให้กรมการขนส่งทางบกเร่งรัดการพิจารณาในเรื่องการก�าหนดรูปแบบในการก่อสร้างและการจัดสรรงบประมาณ 

มาด�าเนินการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมหาสารคามโดยเร็วต่อไป

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�านักการขนส่งผู้โดยสาร ได้ด�าเนินการ ดังนี้

๑. กรมการขนส่งทางบกได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๔๐๙.๔/๑๒๐๗๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้ส�านักงานขนส่งจังหวัด

มหาสารคาม ตรวจสอบและจดัท�าข้อมลูเบือ้งต้น เพือ่ประกอบการพจิารณาการจดัให้มสีถานขีนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัมหาสารคาม แห่งท่ี ๒

๒. ส�านักงานขนส่งจงัหวัดมหาสารคาม ได้มหีนงัสอื ที ่มค ๐๐๑๒/๔๘๘ ลงวนัที ่๑๖ มถินุายน ๒๕๖๐ ขอให้กรมการขนส่ง 

ทางบกมอบอ�านาจให้ส�านักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคามขอใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุในแปลง มค.๒๔ (บางส่วน)

๓. ส�านักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม ได้มีหนังสือ ที่ มค ๐๐๑๒/๕๒๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ รายงานผล

การตรวจสอบและจัดท�าข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการพิจารณาจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมหาสารคามแห่งที่ ๒ 

เรียบร้อยแล้ว 

๔. การจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมหาสารคามแห่งที่ ๒ ขณะนี้อยู่ระหว่างน�าเสนอวาระการประชุม 

คณะกรรมการพิจารณาการจัดให้มีการจัดตั้ง และก�ากับดูแลการด�าเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารเพื่อพิจารณา

ทัง้นี ้ส�านักงานขนส่งจงัหวัดมหาสารคาม ได้มหีนงัสอื ที ่มค ๐๐๑๒/๕๒๑ ลงวนัที ่๒๗ มถินุายน ๒๕๖๐ รายงานผล 

การตรวจสอบและจัดท�าข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการพิจารณา จัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ ๒  

เรียบร้อยแล้ว
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๔.๑๐ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางนำ้าในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๒
๔.๑๐.๑ กำรจัดหำเรือตรวจกำรณ์หรือเจ็ทสกีใช้ในกำรปฏิบัติภำรกิจของกรมเจ้ำท่ำในพื้นที่

เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๒
จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาขอนแก่น มีพื้นที่รับผิดชอบจ�านวน ๔ จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น 

มหาสารคาม กาฬสนิธ์ุ และร้อยเอด็ มภีารกจิตามอ�านาจหน้าทีข่องเจ้าท่าภมูภิาค ซึง่รบัผดิชอบแม่น�า้หลายสาย รวมถงึรบัผดิชอบ 

ตรวจสภาพความพร้อมของแพ ซึ่งให้บริการนักท่องเท่ียวในพื้นท่ีเขื่อนอุบลรัตน์และเขื่อนล�าปาวด้วย อย่างไรก็ดี จากการ 

ตรวจราชการพบว่า ส�านักงานเจ้าท่าภมูภิาคสาขาขอนแก่นยงัขาดเครือ่งมอืทีส่�าคญั คอื เรอืตรวจการณ์ขนาดเลก็ขนาดประมาณ 

๖ ทีน่ั่ง หรือเจ็ทสก ีส�าหรบัการตรวจการณ์และให้ความช่วยเหลอืกรณฉีกุเฉนิ จงึขอให้กรมเจ้าท่าพจิารณาจดัสรรงบประมาณ

มาจัดหาเรือตรวจการณ์หรอืเจท็สกใีห้ส�านกังานเจ้าท่าภมูภิาคสาขาขอนแก่นเพือ่ใช้ในการปฏบิตัภิารกจิให้มปีระสทิธภิาพ

ต่อไปด้วย

กรมเจ้าท่า รายงานว่า ได้ด�าเนินการจัดสรรเรือเจ็ทสกีให้แก่ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาขอนแก่น จ�านวน ๑ ล�า  

เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจในการตรวจตราและดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางน�้าแล้ว

๔.๑๑ ด้านโครงสร้างพืน้ฐานการคมนาคมและการขนส่งทางอากาศในพืน้ทีเ่ขตตรวจราชการท่ี ๑๒
๔.๑๑.๑ แผนกำรจัดกำรพื้นที่จอดรถของท่ำอำกำศยำนขอนแก่น

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ตามที่ท่าอากาศยานขอนแก่นได้มีการจัดท�าระบบควบคุมการเข้าออกและติดตั้งเซนเซอร์ตรวจนับจ�านวน

รถที่เข้าใช้อาคารจอดรถ ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น ท�าให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการในการใช้งานอาคาร 

จอดรถและสามารถบรหิารจดัการพืน้ทีจ่อดรถได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ในเรือ่งนีเ้หน็ว่า ท่าอากาศยานอืน่ ๆ  ในความรบัผดิชอบ 

ของกรมท่าอากาศยานซึ่งอยู่ระหว่างจัดท�าแผนการจัดการพ้ืนที่จอดรถ และมีแผนที่จะเก็บค่าบริการพ้ืนที่จอดรถนั้น  

ควรพจิารณาน�ารปูแบบการด�าเนนิการของท่าอากาศยานขอนแก่นไปใช้ เพือ่ให้บรกิารกบัประชาชนได้อย่างเหมาะสมต่อไป

กรมท่าอากาศยาน รายงานว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างจ้างท่ีปรึกษาศึกษาวิเคราะห์รายได้ในสิทธ์ิและพื้นท่ีเช่าภายใน 

ท่าอากาศยาน คาดว่าจะทราบผลแนวทางในการด�าเนินการประมาณเดือนกันยายน ๒๕๖๐



ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม ประจ�ำปีงบประมำณ
 ๒๕๖๐

๑๒๕

๔.๑๑.๒ กำรปรับปรุงท่ำอำกำศยำนร้อยเอ็ด

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต 

ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ตามทีท่่าอากาศยานร้อยเอด็อยู่ระหว่าง 

ด�าเนนิการก่อสร้างปรบัปรงุอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสาร และมกีาร

ปรับปรุงห้องน�้าด้วยน้ัน ปัจจุบันพบว่า ท่าอากาศยาน

ร้อยเอ็ดมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการเป็นจ�านวนมาก 

ท�าให้ห้องน�้าไม่เพียงพอต่อความต้องการในชั่วโมงเร่งด่วน 

ในเรือ่งนีจ้งึขอให้กรมท่าอากาศยานเร่งรดัการด�าเนนิการ

ก่อสร้างปรับปรุงห้องน�้าในท่าอากาศยานร้อยเอ็ด และ 

ในระหว่างการก่อสร้างนี้ ขอให้มีการติดป้ายและ

ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนได้รบัทราบถึงความไม่สะดวก

ด้วย

กรมท่าอากาศยาน รายงานว่า ขณะนีท่้าอากาศยานร้อยเอด็อยูร่ะหว่างซ่อมปรบัปรงุอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสารตามสญัญา

เลขที่ ๑๑๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ผลงาน ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ร้อยละ ๗๘.๔๖ ทัง้นี ้เพือ่ให้ผูโ้ดยสารทีใ่ช้บรกิารได้รบัความสะดวก กรมท่าอากาศยาน ได้ปรบัแผนการก่อสร้างโดยด�าเนนิการ

ปรับปรุงห้องน�้าทีละฝั่ง เริ่มจากห้องน�้าผู้โดยสารขาเข้า ซึ่งขณะนี้ปรับปรุงแล้วเสร็จและเปิดให้บริการแล้ว และอยู่ระหว่าง

ปรบัปรงุห้องน�า้บรเิวณห้องโถงฝ่ังผูโ้ดยสารขาออก ซึง่คาดว่าจะแล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาทีก่�าหนด ทัง้นี ้ท่าอากาศยานร้อยเอด็ 

ได้ติดป้ายและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความไม่สะดวกด้วยแล้ว

๔.๑๒ การตดิตามงานนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมในพืน้ทีเ่ขตตรวจราชการที ่๑๒
๔.๑๒.๑ กำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของรัฐบำล

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ  

และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

หน ่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที ่

เขตตรวจราชการท่ี ๑๒ ท่ีมีงบลงทุนจ�านวนมาก ได้แก่  

กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท นั้น มีผลการเบิกจ่าย 

งบประมาณสูงกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของรัฐบาล 

ยกเว้นศนูย์สร้างทางขอนแก่นทีส่่วนใหญ่เป็นงานด�าเนนิการเอง

และในช่วงที่ผ่านมาเป็นการด�าเนินงานชั้นโครงสร้างทาง ท�าให้

ค่างานยงัไม่สงูมาก ส่งผลให้ผลการเบกิจ่ายทีเ่ป็นไปตามค่างาน

ยังไม่ถึงเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ อย่างไรก็ดี จะได้มีการเร่งรัด

เนื่องจากค่างานส่วนใหญ่อยูใ่นชัน้ผวิทาง ซึง่เมือ่เริม่ด�าเนนิการ

ในชัน้น้ีแล้ว จะมีผลการเบิกจ่ายเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว คาดว่าจะสามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล  

จงึขอให้กรมทางหลวงตดิตามการด�าเนนิการในส่วนทีย่งัมผีลการเบกิจ่ายต�า่กว่าเป้าหมายของรฐับาล และเร่งรดัการด�าเนนิการ

และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า จะได้ด�าเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป 
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๔.๑๒.๒ มำตรกำรก�ำกับดูแลรถบรรทุกน�้ำหนักเกินในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๒

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก�ากับติดตามเรื่องการแก้ไขปัญหารถบรรทุก

น�้าหนักเกินอย่างเคร่งครัดนั้น จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่า กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมการขนส่ง-

ทางบกได้มีการร่วมกันออกตรวจจับรถบรรทุกน�้าหนักเกินอย่างต่อเนื่อง โดยในพื้นท่ีเขตตรวจราชการท่ี ๑๒ จะตรวจพบ 

รถบรรทุกอ้อยซึ่งมีการบรรทุกน�้าหนักเกิน โดยผู้ประกอบการจะอ้างว่ามีข้อตกลงตามบันทึกความเข้าใจร่วมกับจังหวัดและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงจากความสูงของการบรรทุก อย่างไรก็ดี เรื่องความสูงในการบรรทุกนั้น เป็นกฎหมายของ 

กรมการขนส่งทางบกในการควบคุมลักษณะการบรรทุก แต่ไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมายตามพระราชบัญญัติทางหลวง ซึ่งมีการ

ควบคุมน�้าหนักบรรทุก ในเรื่องนี้จึงเห็นว่ากรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทจึงควรด�าเนินการตรวจสอบและยึดถือ

เรือ่งน�า้หนกับรรทกุตามกฎหมายอย่างเคร่งครดัต่อไป อนึง่ ในเรือ่งเครือ่งชัง่น�า้หนกัรถบรรทกุประเภทเคลือ่นทีไ่ด้ ซึง่ปัจจบัุน

ยังมีประจ�าอยู่ไม่ครบทุกแขวงทางหลวงนั้น จากการติดตามได้รับรายงานว่า กรมทางหลวงอยู่ระหว่างด�าเนินการจัดหา 

เครือ่งชัง่เพือ่ให้ประจ�าการอยูท่ีแ่ขวงทางหลวงทกุแขวง จงึขอให้กรมทางหลวงเร่งรดัการจดัหาเครือ่งชัง่ให้กบัแขวงทางหลวง

ทุกแขวง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ในส่วนของกรมการขนส่งทางบกนั้น เนื่องจาก

อ�านาจของกรมการขนส่งทางบกไม่เกีย่วข้องโดยตรงกบัเรือ่งน�า้หนกับรรทกุ แต่เกีย่วข้องกบัเรือ่งการดดัแปลงสภาพรถ เพือ่ให้

มีความสามารถในการบรรทกุได้เพิม่มากขึน้ จงึเหน็ว่ากรมการขนส่งทางบกควรเข้าร่วมกบักรมทางหลวงและกรมทางหลวง

ชนบทในการตรวจจับรถบรรทุกน�้าหนักเกินในทุก ๆ ครั้ง เพื่อตรวจจับในเรื่องการดัดแปลงสภาพรถ ตามอ�านาจหน้าที่

ของกรมการขนส่งทางบกโดยเคร่งครัดด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า จะได้ก�าชบัให้เจ้าหน้าทีก่วดขนัการควบคมุน�้าหนกับรรทกุให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด

โดยไม่มีข้อยกเว้นหรือผ่อนผันใด ๆ

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า กองตรวจการขนส่งทางบก ได้ด�าเนินการ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์ให้ค�าแนะน�าผู้ขับรถ เจ้าของรถผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อเป็นมาตรการเชิงบวก 

ในการป้องปราม ณ บริเวณจุดปฏิบัติงานบนถนนสายหลักและถนนสายรอง

๒. ให้หน่วยงานในสังกัดของกรมการขนส่งทางบกทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อตรวจสอบรถบรรทุกน�้าหนักเกินพิกัดท่ีกฎหมายก�าหนด ซึ่งได้จัดส่งผู้ตรวจการร่วม

สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับกรมทางหลวงชนบทในการตั้งหน่วยชั่งน�้าหนักแบบเคลื่อนที่ (Spot Check)

๓. ซักซ้อมมาตรการในการควบคุม ก�ากับดูแลการใช้รถบรรทุกขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานผลิตน�้าตาลเพื่อป้องกันปัญหา

การบรรทุกน�้าหนักเกินและอุบัติเหตุจากการขนส่ง

๔. ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการทั้งบนถนนสายหลักและถนนสายรอง

๕. ด�าเนินการตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยหากผู้ตรวจการตรวจพบรถที่มี

สภาพไม่มั่นคงแข็งแรง จะสั่งระงับใช้ไว้เป็นการชั่วคราว พร้อมแจ้งข้อมูลรถที่กระท�าความผิด ให้ผู้ประกอบการน�ารถไปแก้ไข

อุปกรณ์ส่วนควบให้ถูกต้อง

๖. ด�าเนินการตามมาตรการ ๔๖ (๒) แห่งพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เมือ่ได้รบัแจ้งข้อมลูค�าพพิากษา

ถึงที่สุดที่ลงโทษผู้กระท�าความผิดฐานใช้รถบรรทุกน�้าหนักเกิน นายทะเบียนโดยอนุมัติของคณะกรรมการควบคุมการขนส่ง 

ทางบกกลางสามารถสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้

๗. ได้หารอืร่วมกบักระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ในการแก้ไขปัญหารถบรรทกุน�า้หนกัเกนิ 

ในระยะยาว เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหารถบรรทุกน�้าหนักเกิน ให้มีมาตรการในการควบคุมให้เข้มงวดมากขึ้น

๘. ด�าเนินการเก็บข้อมูลสถิติการจับกุมผู้กระท�าความผิดในมาตรา ๗๑ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  

พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อบันทึกข้อมูลการกระท�าความผิดลงในระบบ ในการตรวจสอบประวัติการกระท�าความผิดต่อไป  

โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - มิถุนายน ๒๕๖๐) มีจ�านวน ๙,๓๘๗ ราย
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๔.๑๒.๓ กำรยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยในโครงข่ำยทำงหลวงและทำงหลวงชนบทในพื้นที่
เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๒

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

๑. ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายเร่งรัดติดตาม เรื่อง การยกระดับมาตรฐาน 

ความปลอดภัยในโครงข่ายทางหลวงและทางหลวงชนบทในพ้ืนท่ีเขตตรวจราชการท่ี ๑๒ น้ัน จากการตรวจราชการพบว่า มีจุดเส่ียง 

ที่มีความส�าคัญและควรได้รับการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน คือ บริเวณสามแยก Global House บนทางหลวงหมายเลข ๑๒  

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒ (แนวใหม่) ช่วงกาฬสินธุ์ - นาไคร้ เนื่องจากในบริเวณดังกล่าวนั้น  

ไดม้กีารออกแบบเปน็ทางแยกตา่งระดบั (Interchange) แตใ่นปจัจบุนัยงัไมม่กีารกอ่สรา้ง ลกัษณะปจัจบุนัจงึเปน็ทางสามแยก 

ซึ่งมีเส้นทางหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ (แนวเดิม) เป็นทางตรงต่อเนื่องมาเป็นระยะทางยาวและเป็นทางโค้งบริเวณ 

ทางแยก ท�าให้เป็นจุดเสี่ยงอันตราย ในเรื่องนี้เห็นว่า ส�านักอ�านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงควรประสานกับส�านักงาน

ทางหลวงที่ ๘ (มหาสารคาม) และแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จัดส่งเจ้าหน้าที่มาพิจารณาและก�าหนดแนวทางการแก้ไข

ปัญหาจุดเสี่ยงในบริเวณดังกล่าว โดยในเบื้องต้นอาจพิจารณาติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เพื่อควบคุมการจราจรบริเวณ 

ทางแยก และขอให้กรมทางหลวงพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนด้วยการจัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการก่อสร้าง 

ทางแยกต่างระดับให้สมบูรณ์ตามที่ได้มีการออกแบบไว้ต่อไป 

กรมทางหลวง รายงานว่า ปัจจบุนัได้ตดิตัง้ไฟกะพรบิและป้ายเตอืนในบรเิวณดงักล่าว และได้ขอรบัจดัสรรงบประมาณ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อติดตั้งสัญญาณไฟจราจร หากได้รับงบประมาณจะเร่งด�าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒. ในส่วนของส�านักงานทางหลวงที่ ๗ (ขอนแก่น) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีข้อสั่งการ 

ให้แก้ไขปัญหาจุดเส่ียงเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดกลับรถท่ีไม่มีช่องชะลอเล้ียวในทางหลวงหมายเลข ๒ (มิตรภาพ) จ�านวน ๙ จุด น้ัน  

ปัจจุบันมีผลการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้ง ๙ จุดแล้ว อย่างไรก็ตาม จากการส�ารวจพบว่ายังมีจุดเสี่ยงอันตรายในบริเวณ 

อื่น ๆ เช่น จุดกลับรถบนทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ขอนแก่น - หินลาด ที่ กม. ๓๔๓+๔๓๖ (บริเวณหน้าห้างโลตัสเอ็กซ์ตร้า

ขอนแก่น) ซึ่งมีลักษณะเป็นจุดกลับรถอยู่ใกล้กับช่องทางออกสู่ทางขนาน ท�าให้มีผู้ขับขี่กลับรถเข้าสู่ทางขนาน ในระยะกระชั้น

ตัดกระแสจราจร ซึ่งปัจจุบันได้มีการปิดจุดกลับรถชั่วคราวโดยใช้ concrete barrier ในส่วนนี้เห็นว่ากรมทางหลวง 

ควรพิจารณาออกแบบระบบบริหารจัดการด้านการจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาบริเวณดังกล่าวให้มีความปลอดภัยและยั่งยืน 

หรือพิจารณาปิดจุดกลับรถถาวรหากมีความจ�าเป็นต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ปัจจุบันได้ปิดจุดกลับรถบริเวณดังกล่าว โดยติดตั้งป้ายค�าเตือนและป้ายแนะน�าให้ไปใช ้

จุดกลับรถบริเวณทางหลวงหมายเลข ๒ ตัดกับทางหลวงหมายเลข ๒๓๐ และได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เพื่อแก้ไขปัญหาจุดกลับรถบริเวณดังกล่าว หากได้รับงบประมาณจะเร่งด�าเนินการปรับปรุงโดยเร็ว

๔.๑๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบกในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๔
๔.๑๓.๑ มำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนนในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๔

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทตรวจสอบจดุเสีย่งอนัตรายบนถนน เส้นทางทีม่อีบุตัเิหตุ

เกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะบริเวณชุมชน สถานที่ราชการ และหน้าสถานศึกษา และจัดหางบประมาณมาแก้ไข ปรับปรุง 

เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุและเร่งปรับปรุงเส้นทางขึ้น - ลงเขา ที่มีลักษณะเป็นทางลาดชัน ขอให้ติดตั้งอุปกรณ์อ�านวย

ความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ป้ายเตือนทุกระยะ ราวกันอันตราย ฯลฯ ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงกว่าเกณฑ์ปกติ  

(Over Standard) เมือ่เทยีบกบัถนนทัว่ไป เพือ่ลดและป้องกนัปัญหาการเกดิอบุตัเิหตอุนัเกดิจากความบกพร่องทางวศิวกรรม
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ทางถนน เพ่ือให้ประชาชนเดนิทางได้อย่างสะดวกปลอดภยั และขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทตรวจสอบถนน

ในความรับผดิชอบไม่ให้มถีนนเป็นหลมุเป็นบ่อ และตรวจตราป้ายเตอืน ป้ายบอกทางต่าง ๆ ไม่ให้ช�ารดุเสียหาย หากตรวจพบ

ให้เร่งซ่อมแซมโดยเร็วเพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้สั่งการให้ด�าเนินการตรวจสอบบริเวณจุดเสี่ยงภัยต่าง ๆ พร้อมด�าเนินการตรวจสอบ 

และเสริมอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทท่ี ๕ (นครราชสีมา) รับข้อเสนอแนะ 

ไว้พิจารณาด�าเนินการต่อไปแล้ว

๔.๑๓.๒ ปัญหำอุบัติภัยทำงถนนในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๔

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ปัญหาอุบัติภัยทางถนน ซึ่งเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ชีวิต และทรัพย์สิน ขอให้หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องได้มีการกวดขันการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

กรมทางหลวง รายงานการด�าเนินการดังนี้

๑. ด�าเนินการตัดแต่งต้นไม้สองข้างทางไม่ให้บดบังทัศนวิสัยของผู้ใช้ถนน

๒. ด�าเนินการตรวจสอบ ซ่อมแซมหลุมบ่อบนทางหลักและทางรองอยู่สม�่าเสมอ

๓. ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟจราจรอยู่เป็นประจ�าทุกสัปดาห์

๔. จัดให้มีจุดพักรถส�าหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่หรือรถยนต์ท่ัวไป ช่วงเทศกาลเดินทางของประชาชนให้มากขึ้น  

เพื่อผู้ใช้เส้นทางได้พักผ่อนและเดินทางต่อด้วยความสะดวกและปลอดภัย

๕. ได้เสนอของบประมาณก่อสร้างสะพานกลบัรถแทนการกลบัรถระดบัราบและตดิตัง้อปุกรณ์อ�านวยความปลอดภยั 

เพื่อการลดการเกิดอุบัติเหตุ หากได้งบประมาณดังกล่าวจะท�าให้อุบัติเหตุลดลง

๖. ส่งเสริมวินัยการจราจรให้ความรู้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวัง และเคารพกฎจราจร

๗. จัดท�าป้ายเตือนเพื่อให้ผู้ใช้ทางใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง และปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป 

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้กวดขันการบังคับใช้กฎหมายในส่วนท่ีเกี่ยวข้องโดยบูรณาการความร่วมมือ 

กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมการขนส่งทางบก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติในการ 

ตรวจสอบน�้าหนักรถบรรทุกการรณรงค์ด้านความปลอดภัยและการอ�านวยความสะดวกปลอดภัยในช่วงเทศกาล เป็นต้น

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า การกวดขนับงัคบัใช้กฎหมายอย่างจรงิจงัเพือ่ความปลอดภยัทางถนน กรมการขนส่ง

ทางบกได้มอบหมายให้หน่วยงานในสงักดัทัง้ส่วนกลางและส่วนภมูภิาคด�าเนนิการตัง้จดุตรวจสอบและจบักมุผูก้ระท�าผดิกฎหมาย  

โดยจัดผู้ตรวจการลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจสอบและจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 

และกฎหมายอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง โดยบรูณาการร่วมกบัหน่วยทหาร เจ้าหน้าท่ีต�ารวจ บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ  
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และส�านักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ด�าเนินการตรวจสอบ ก�ากับและจับกุมรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ณ บริเวณ

ท่ีพบปัญหาข้อร้องเรียนเป็นประจ�า บริเวณที่มีการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะหนาแน่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร รวมถึง 

บนถนนสายหลักและสายรอง โดยมีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มาตรการในการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ได้แก่

- การตรวจความพร้อมผู้ขับรถ เช่น ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ผู้ขับรถต้องเป็นศูนย์ ตรวจสอบสมุดประจ�ารถ 

เพื่อตรวจสอบชั่วโมงการท�างานของผู้ขับรถโดยสาร ตรวจใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น 

- การตรวจความพร้อมของรถ เช่น ตรวจสอบอปุกรณ์ส่วนควบของตวัรถต้องมสีภาพมัน่คงแขง็แรงและถกูต้องตาม

ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง หรือปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านความปลอดภัยในการขนส่งอย่างเคร่งครัด โดยต้องจัดให้มีสิ่งป้องกัน 

ไม่ให้สิ่งของที่บรรทุกตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจากรถ อันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลและ

ทรัพย์สิน เป็นต้น

- การตรวจจับความเร็วรถด้วยกล้องยิงความเร็วระบบแสงเลเซอร์

๒. การรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน (โทร. ๑๕๘๔) เกี่ยวกับปัญหาการบรรทุก 

ผู้โดยสารเกิน ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด ขับรถประมาท น่าหวาดเสียว ขับรถขณะหย่อนความสามารถ หรือน�ารถ 

ที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมาให้บริการแก่ผู้โดยสาร เป็นต้น

๓. การด�าเนินการตามมาตรการยึด พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  

พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อให้ผู้กระท�าผิดกฎหมายเกิดความเกรงกลัวกฎหมายมากขึ้น  

โดยผู้ตรวจการจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจังกับผู้กระท�าความผิด กรณีพบการกระท�าความผิดที่ซ�้าซาก 

หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย หรือกระท�าผิดท่ีส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือภาพพจน์ของประเทศ หรือขับรถ 

โดยไม่ค�านึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น หรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนท�าให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

เป็นจ�านวนมากจะลงโทษสถานหนักทั้งผู้ประกอบการและผู้ขับรถ

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบก โดยส�านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ได้ด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. ได้บูรณาการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ตรวจจับความเร็วใน

เส้นทางสู่ภาคอีสาน (๒๐ จังหวัด) และจังหวัดสระบุรีอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด 

๒. ได้จัดชุดตรวจการออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบปราบปรามและจับกุมรถที่กระท�าผิดกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วย

การขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (การตั้งจุดตรวจการ) บนถนนสายหลักและสายรองอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด 

๓. การบูรณาการตั้งจุดตรวจรถบรรทุกน�้าหนักเกิน ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แขวงทางหลวง 

แขวงทางหลวงชนบท ต�ารวจ และทหาร เพื่อตรวจสอบรถบรรทุกตามถนนสายหลักและสายรอง มิให้บรรทุกน�้าหนักเกินกว่า

ที่กฎหมายก�าหนด รวมทั้งตรวจสอบการกระท�าความผิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔.๑๓.๓ กำรแก้ไขปัญหำกำรจรำจรในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๔

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

๑. ปัญหาที่ส�าคัญของจังหวัด ซึ่งเป็นปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ขาดแคลนน�้าอุปโภคบริโภค  

ปัญหาการจราจร ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ขอให้ด�าเนินการแก้ไขอย่างจริงจังอาจใช้กลไกประชารัฐ

ในการแก้ไขปัญหา หากเป็นปัญหาท่ีประชารัฐไม่สามารถแก้ไขได้ หรือมีโครงการที่จังหวัดนครราชสีมาต้องการให้การ 

ช่วยเหลือ สนับสนุน ผลักดัน จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา หาแนวทางในการด�าเนินการต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการจราจรในจังหวัดนครราชสีมาตามอ�านาจหน้าที่

ตลอดมา โดยปัจจุบันมีโครงการแก้ไขปัญหาจราจรในตัวเมืองที่ส�าคัญ คือ โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉ ผังเมืองรวม 

เมืองนครราชสีมา เป็นถนนลาดยางขนาด ๔ ช่องจราจร ระยะทาง ๑๖.๓๓๒ กิโลเมตร งบประมาณ ๑,๔๘๙.๘๖๔ ล้านบาท  

แบ่งการด�าเนนิงานออกเป็น ๓ สญัญา เริม่ด�าเนินงานตัง้แต่พฤศจกิายน ๒๕๕๗ ขณะนีด้�าเนนิการเสรจ็เรยีบร้อยแล้วทัง้ ๓ สญัญา
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๒. เนื่องจากถนนมิตรภาพเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีปริมาณ 

รถสัญจรผ่านเป็นจ�านวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลและวันหยุดต่อเนื่อง ดังนั้นหากมีการปิดช่องทางการจราจรใน

ช่วงระหว่างการก่อสร้างจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนและการคมนาคมขนส่งเป็นอย่างมาก ดังนั้น ในช่วง

ระหว่างการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว จึงขอให้กรมทางหลวงวางแผนจัดระเบียบการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ 

ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกให้เกิดความสะดวกปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทางเป็นส�าคัญ ตลอดจนพยายามลดผลกระทบต่อการ

จราจรให้น้อยที่สุดด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า การวางแผนการก่อสร้างโครงการดังกล่าว จะได้ก�าชับให้ผู้รับจ้างจัดระเบียบการจราจร

บริเวณพื้นที่โครงการทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทางเป็นส�าคัญ ตลอดจนพยายามลดผลกระทบ

ต่อการจราจรให้น้อยที่สุด

๓. จากการเจริญเติบโตของเมืองนครราชสีมาท�าให้มีห้างสรรพสินค้าก่อสร้างบริเวณตามแนวสอง 

ข้างทางของถนนมิตรภาพมากข้ึน เกิดปัญหาการจราจรติดขัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้าและเย็น 

เน่ืองจากเป็นเส้นทางการเดนิทางไปท�างาน และรบั - ส่งนกัเรยีน ซึง่กรมทางหลวงโดยส�านกังานทางหลวง ที ่๑๐ (นครราชสมีา) 

ได้แก้ไขปัญหาระยะเฉพาะหน้าด้วยการตดิตัง้อปุกรณ์อ�านวยความปลอดภยั ปรบัปรงุระบบไฟสญัญาณจราจร และตเีส้นจราจร 

พร้อมทัง้ประสานต�ารวจจราจรให้อ�านวยความสะดวกในช่วงระยะเวลาเร่งด่วนแล้ว อย่างไรกต็าม ขอให้กรมทางหลวงตดิตาม

การของบประมาณก่อสร้างอโุมงค์ลอดทางแยกทีส่ามแยกนครราชสมีา และอโุมงค์ลอดทางแยกทีส่ีแ่ยกประโดก เพือ่แก้ไข

ปัญหาการจราจรในตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมาในระยะยาวต่อไป

กรมทางหลวง รายงานมาดังนี้

อุโมงค์ลอดทางแยกท่ีสามแยกนครราชสีมา กรมทางหลวงเคยได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ�าปี ๒๕๕๑  

เพือ่ด�าเนนิโครงการดงักล่าว แต่ถกูประชาชนในพืน้ทีค่ดัค้าน จงึต้องชะลอโครงการออกไปก่อน หากจะเริม่ด�าเนนิโครงการใหม่

จะต้องมกีารจัดท�าการมส่ีวนร่วมของประชาชนใหม่อกีครัง้ (ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการเตรยีมข้อมลูในพืน้ที ่เพือ่จดัให้มกีารประชมุ

การมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน)

อุโมงค์ลอดทางแยกที่สี่แยกประโดก จากการตรวจสอบพบว่ามีโบราณสถานในรัศมี ๒ กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ 

กรมทางหลวงจึงได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๑ เพื่อด�าเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  

ก่อนเริ่มด�าเนินการก่อสร้างโครงการต่อไป

๔.๑๓.๔ กำรแก้ไขปัญหำน�้ำท่วมในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๔

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

๑. ปัญหาน�า้ท่วมในพืน้ทีต่วัเมอืงนครราชสมีา เนือ่งจากฝนตกชกุส่งผลให้เกดิปัญหาน�า้ท่วมระบายไม่ทนั

และความเจริญในพื้นที่ท�าให้มีสิ่งปลูกสร้าง กีดขวางทางน�้าเดิม พื้นท่ีรับน�้าบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

จังหวัดนครราชสีมา ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะบนทางหลวงหมายเลข ๒ บริเวณศูนย์การค้าเซฟวัน และทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ 

(ถนนสุรนารายณ์) ขอให้กรมทางหลวงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดที่เก่ียวข้องเพ่ือร่วมกันหารือถึงแนวทาง 

ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงในพื้นที่ได้ท�าการประชุมร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดที่เกี่ยวข้องรายงานมาดังนี้

บรเิวณศนูย์การค้าเซฟวนั กรมทางหลวงได้ด�าเนนิการโครงการก่อสร้างวางท่อลอดและรางระบายน�า้ เพือ่รองรับน�า้

ทีร่ะบายจากสนามกฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา เพ่ือป้องกนัน�า้ไหลไปท่วมบรเิวณพืน้ท่ีตลาดเซฟวันและทางหลวงหมายเลข ๒  

แล้วเสร็จ
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บริเวณทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ (ถนนสุรนารายณ์) ในเบ้ืองต้นการแก้ไขปัญหาระยะสั้น โดยการขุดลอกพื้นที่ 

สองข้างทาง เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่รับน�้าซึ่งได้ด�าเนินการทุกครั้งก่อนหน้าฝนและตลอดระยะเวลาและได้ร่วมกับกรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยติดตั้งเครื่องสูบน�้าระยะไกล สูบไปยังจุดที่ได้ด�าเนินการไปก่อนหน้านี้แล้ว พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน�้า

เพิ่มบริเวณปลายทางจุดดังกล่าว ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาว จากมติที่ประชุมของจังหวัดให้กรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยัท�าหนงัสอืให้การรถไฟแห่งประเทศไทยประสานกบัผูร้บัเหมารถไฟรางคู ่ท�าการขดุลอกทางระบายน�า้ข้างทางรถไฟ

เพือ่ระบายน�า้ออกสูล่�าตะคอง ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการด�าเนนิการและท�าการเปลีย่นท่อระบายน�า้บรเิวณทางเท้าบนทางหลวง

หมายเลข ๒๐๕ เชื่อมต่อจุดที่ได้รับการแก้ไขเพื่อระบายน�้าลงสู่ล�าตะคองต่อไป รวมท้ังได้ท�าการเสนอแผนงานป้องกันและ 

แก้ไขน�้าท่วมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณด้วย

๒. แนวคิดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน�้าท่วมของโครงการนี้ คือ การระบายน�้าจากถนนมิตรภาพ  

ฝ่ังขาเข้าไปยงัถนนมติรภาพฝ่ังขาออกให้เรว็ทีส่ดุ และตามธรรมชาตนิ�้าจะไหลจากทีส่งูไปยงัทีต่�า่ ประกอบกบัโครงการดงักล่าว

ออกแบบวธิกีารระบายน�า้โดยใช้ท่อลอด การออกแบบยกระดบัผวิจราจรถนนมติรภาพฝ่ังขาเข้าสงูขึน้ประมาณ ๕๐ เซนตเิมตร 

ให้เท่ากับระดับผิวจราจรของถนนมิตรภาพฝั่งขาออกในระดับความสูงของถนนที่เท่ากันนี้จะท�าให้อัตราการไหลของน�้า 

ทีต้่องการระบายไปยงัอกีฝ่ังท�าได้ช้าลงและท�าให้ในท้ายทีส่ดุอาจต้องใช้เครือ่งสบูน�า้ในการช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการระบายน�า้

เพิ่มเติมอีก ดังนั้น ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาการออกแบบให้รอบคอบตามหลักวิชาการ โดยพิจารณาว่าวิธีด�าเนินการ

ของกรมทางหลวงดังกล่าวจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ ท้ังนี ้

มขี้อเสนอแนะว่าขนาดของท่อระบายน�้าทีจ่ะเสริมเข้ามาต้องมขีนาดความกว้างเพียงพอทีจ่ะรับปรมิาณน�้าและระบายน�้า

ออกไปให้ได้เร็วที่สุด และพื้นที่ต้องมีระดับความลาดเอียงเพียงพอที่จะท�าให้น�้าสามารถไหลไปได้ตามธรรมชาติ 

โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้เครื่องสูบน�้า

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ออกแบบโครงการแก้ไขและป้องกันน�้าท่วมทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ 

ตอน บ่อทอง - มอจะบก ระหว่าง กม.๙๒+๒๘๐ - กม.๙๔+๖๐๐ งบประมาณ ๔๐ ล้านบาท ในท้องที่อ�าเภอสีคิ้ว จังหวัด

นครราชสีมา ให้มีความสอดคล้องเป็นไปตามข้อสั่งการข้างต้น โดยก่อสร้าง R.C. Box Culvert ขนาด ๒ - ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร 

(Cross Drain) จ�านวน ๒ จุด และก่อสร้าง R.C. Box Culvert ขนาด ๑ - ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร (Side Drain) วางตามความยาว

ขนานแนวถนน พร้อมมีรางเปิดระบายน�้า R.C. Ditch Linning ซึ่งเพียงพอต่อการรับน�้าและระบายน�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ ได้สั่งให้แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ ด�าเนินการ ซึ่งสถานะในปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกประกาศประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ ๑๖ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ก�าหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เปิดซอง 

เสนอราคาวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๓. การแก้ไขปัญหาน�้าท่วมในบริเวณทางหลวงหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ บริเวณ 

กม.๙๓ - กม.๙๕ นอกจากจะด�าเนินการโดยโครงการดังกล่าวของกรมทางหลวงซึ่งจะช่วยระบายน�้าจากถนนมิตรภาพ 

ฝั่งขาเข้าไปยังถนนมิตรภาพฝั่งขาออกแล้วนั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาน�้าท่วมขังในเส้นทางหลวงจะสัมฤทธิผลอย่างยั่งยืน 

ก็ต่อเมื่อสามารถระบายน�้าไปสู่ล�ารางธรรมชาติได้ ซึ่งในส่วนนี้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่  

จึงขอให้กรมทางหลวงบูรณาการกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที ่

เพื่อร่วมกันก�ากับดูแลไม่ให้มีการถมท่ีดินปิดกั้นทางระบายน�้าหรือล�ารางสาธารณะเพื่อเร่งระบายน�้าลงสู่ล�ารางธรรมชาต ิ

โดยเร็วที่สุด เพื่อไม่เกิดน�้าท่วมขังและส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ถนนมิตรภาพฝั่งขาออกด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะจังหวัด องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และได้เน้นย�้าไม่ให้มีการถมท่ีดินปิดกั้นทางระบายน�้าหรือล�าราง

สาธารณะเพื่อเร่งระบายน�้าลงสู่ล�ารางธรรมชาติโดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดน�้าท่วมขังและส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่

ในพ้ืนที่ถนนมิตรภาพฝั่งขาออก โดยแขวงทางหลวงนครราชสีมาท่ี ๒ ได้จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับเทศบาลต�าบล- 

ลาดบัวขาวมาโดยตลอด
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๑๓๒

๔.๑๓.๕ กำรพัฒนำโครงข่ำยทำงหลวงในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๔

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

ทางหลวงหมายเลข ๖ สายบางปะอิน - นครราชสีมา แบ่งการก่อสร้าง

ออกเป็น ๒๐ ตอน เป็นงานถนน ๙ ตอน และงานสะพานยกระดับ  

๑๑ ตอน ซึ่งได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว ๑๕ สัญญา อีก ๕ สัญญาอยู่

ระหว่างรอการลงนามในสญัญา และจากการตรวจราชการได้รบัรายงาน

ว่าโครงการดงักล่าวได้รบัการร้องเรยีนจากประชาชนว่าได้รบัผลกระทบ

จากโครงการฯ ในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและด้านรูปแบบ

วิศวกรรมและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก�าหนดให ้

กรมทางหลวงจดัท�ารายงานผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม (EIA) ให้แล้วเสรจ็

ครบถว้นสมบรูณ์ก่อน จงึขอใหก้รมทางหลวงเร่งรดัทบทวนการจัดท�า

รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้แล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก�าหนด 

และส�าหรบับางช่วงทีย่งัมปัีญหาในเรือ่งรปูแบบทางวศิวกรรม ขอให้กรมทางหลวงเร่งด�าเนนิการปรบัปรงุเพือ่ให้โครงการ

แล้วเสร็จตามแผนการด�าเนินงานที่ก�าหนดไว้

กรมทางหลวง รายงานว่า รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ  

และผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิเมือ่คราวประชมุครัง้ที ่๔/๒๕๔๙ วนัที ่๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๔๙ 

ต่อมาคณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิมือ่วนัที ่๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อนมุตัใิห้กรมทางหลวงด�าเนนิการโครงการก่อสร้างทางหลวงพเิศษ

ระหว่างเมืองสายบางปะอิน - นครราชสีมา โดยมีเงื่อนไขให้กรมทางหลวงส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการให้คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมพิจารณาและเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งในปี ๒๕๕๙ กรมทางหลวงได้ว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษา 

ให้ด�าเนนิการทบทวนรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมในช่วงทีม่กีารเปลีย่นแปลงแนวเส้นทางไปจากรายงาน EIA เดมิ 

รวม ๗ ช่วง และจัดท�าเป็นรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ เสนอต่อคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณา 

โดยรายงานได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช�านาญการแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม 

๒๕๕๙ และได้เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงมีมติรับทราบในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน 

๒๕๕๙ แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังมีการร้องเรียนจากประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ จึงมีมติเพิ่มเติมให้กรมทางหลวง 

รับประเด็นข้อร้องเรียนไปด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดความชัดเจน และน�าเสนอผลการด�าเนินการดังกล่าวต่อ 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อทราบ ส�าหรับส่วนท่ีไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนให้ด�าเนินการตามขั้นตอนต่อไป  

ขณะนี้กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการด�าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนร่วมกับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งหากด�าเนินการ 

แล้วเสร็จจะมีการน�าเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อทราบต่อไป
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๑๓๓

๒. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ สายเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) ตอน ๑ และ ๒  

จากการตรวจตดิตามในพืน้ทีโ่ครงการได้รบัรายงานว่าผลงานการก่อสร้างตอน ๑ ณ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ คดิเป็นร้อยละ ๗๗.๗๙๙ 

เร็วกว่าแผนร้อยละ ๒.๓๔๖ คาดว่างานจะแล้วเสร็จก่อนวันสิ้นสุดในสัญญาภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ส�าหรับผลงาน 

การก่อสร้างตอน ๒ ณ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๑๐ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๙๖.๑๒๐ เนื่องจากมีปัญหาเรื่อง 

การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในตอนเริ่มต้นโครงการ ปัญหาการส่งมอบพื้นที่และปัญหาสาธารณูปโภคกีดขวางการก่อสร้าง ซึ่งขณะนี้

การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินสามารถด�าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๘๐ ยังขาดเฉพาะช่วง กม.๑๙+๐๐๐ - กม.๒๐+๙๐๐ อยู่ระหว่าง

การรังวัดที่ดินและส�ารวจสิ่งปลูกสร้าง โดยคาดว่าเดือนมกราคม ๒๕๖๐ จะสามารถด�าเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินได้แล้วเสร็จ 

ตลอดสาย เน่ืองจากเกิดปัญหาความล่าช้าตามกรณีดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างได้เตรียมเรื่องขอขยายอายุสัญญาซึ่งจะสิ้นสุด

ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ออกไปอีก อย่างไรก็ตาม โครงการฯ ตอน ๒ นี้ มีความล่าช้ากว่าแผนมาก จึงขอให้กรมทางหลวง 

โดยส�านักโครงการฯ เร่งรัดจัดกรรมสิทธิ์ให้ครบถ้วน และเร่งด�าเนินการก่อสร้างตอน ๒ ในช่วงต้นให้แล้วเสร็จและ 

ด�าเนนิการตามแนวทางทีก่รมทางหลวงเตรยีมแผนการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบต่อการสญัจรของประชาชน พร้อมท้ัง

ให้กรมทางหลวงประสานกรมทางหลวงชนบท เพื่อเชื่อมเส้นทางของโครงการตอน ๑ และตอน ๒ กับถนนของ 

ทางหลวงชนบท สาย สร ๔๐๒๖ ซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้เดินทางเชื่อมต่อไปยังท่าอากาศยานบุรีรัมย์ได้ เพื่อให้สามารถใช้

ประโยชน์โครงการตอน ๑ ได้ ในส่วนของการขยายอายุสัญญา ให้กรมทางหลวงพิจารณาขยายกรอบระยะเวลาให้ม ี

ความเหมาะสมตามรายละเอียดของสัญญาและพื้นที่ที่ได้ส่งมอบให้และเร่งรัดให้ผู้รับจ้างด�าเนินการให้แล้วเสร็จทัน 

ตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายออกไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ปัจจุบันกรมทางหลวงได้ด�าเนินการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่ต้องการเวนคืนไปแล้ว  

๒๐๘ แปลง จากทั้งหมด ๒๕๖ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๕ และจะเร่งด�าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

๔.๑๓.๖ แผนงำนกำรอ�ำนวยควำมสะดวก ปลอดภัยในกำรเดินทำงของประชำชนช่วงเทศกำลต่ำง ๆ  
ในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๔

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

๑. ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในเรื่องของแผนงาน

และบูรณาการร่วมกันในการอ�านวยความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน โดยให้เข้มงวดมาตรการด้าน

ความปลอดภัยทางถนนและการขนส่งทุกประเภท 

กรมทางหลวง รายงานว่า มีมาตรการดังกล่าวและได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่อ�านวยความสะดวกในการเดินทาง 

ในช่วงเทศกาล

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทท่ี ๕ (นครราชสีมา) รับข้อเสนอแนะ 

ไว้พิจารณาด�าเนินการต่อไปแล้ว

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ได้มีการเตรียม

ความพร้อมในการอ�านวยความสะดวกและการให้บรกิารประชาชนในการเดนิทางช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ส�ารวจ

และจัดตั้งจุดพักรถที่เหมาะสม คือ ช่วงข้ึนเขาและลงเขา และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินการอ�านวย 

ความสะดวกและการให้บริการประชาชนในการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัย

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด รายงานว่า ได้จัดให้มีการพัฒนาการให้บริการขนส่งสาธารณะและความปลอดภัยทางถนน 

โดยมีปัจจัยด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. ปัจจัยด้านรถโดยสาร : แผนตรวจรถโดยสาร (รถเช่า) ก่อนรับรถโดยสารจากผู้ให้เช่า แผนตรวจสภาพความพร้อม

ของรถโดยสารก่อนออกให้บรกิารทกุครัง้ แผนตรวจสภาพรถโดยสารประจ�าปี และระหว่างปีตามก�าหนดเวลา แผนตรวจสภาพ

ความพร้อมของรถโดยสารที่ชานชาลา แผนควบคุมระบบก�าหนดต�าแหน่งบนพื้นท่ีโลก (GPS) โครงการติดตั้งระบบ CCTV  

ทั้งภายในและภายนอกรถโดยสาร และกิจกรรมระบบการแจ้งเตือนเมื่อพนักงานขับรถใช้ความเร็วเกินที่ก�าหนด
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๒. ปัจจัยด้านบุคคล : แผนตรวจสุขภาพประจ�าปี/ประจ�าเดือนเกิด กิจกรรมตรวจสภาพร่างกายและจิตใจก่อนออก 

ให้บริการ แผนตรวจวัดแอลกอฮอล์ในร่างกายของพนักงานขับรถทุกคน ทุกคัน ก่อนปฏิบัติหน้าท่ีทุกครั้ง กิจกรรมเส้นทาง 

ที่มีระยะทางเกิน ๕๐๐ กิโลเมตร จัดให้มีพนักงานขับรถ ๒ คน กิจกรรมก�าหนดจุดสับเปลี่ยนพนักงานขับรถตามระยะเวลา 

ที่เหมาะสม

๓. ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม : โครงการจดัให้มบ้ีานพกัพนกังานทัง้ต้นทางและปลายทาง กจิกรรมจดัท�าป้ายแจ้งเตือน

จุดเสี่ยงอันตรายและทางโค้งที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งให้พนักงานขับรถรับทราบ โครงการก�าหนดให้มีจุดตรวจเช็คความพร้อม 

(จุดลงเวลา) ของบริษัทฯ และกรมการขนส่งทางบก กิจกรรมงานวิทยุ งานควบคุมฯ และสถานีเดินรถ มีการแจ้งเตือนสภาพ

ภูมิอากาศประจ�าวัน ให้พนักงานขับรถรับทราบ

๔. ปัจจัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี : แผนการศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งระบบตรวจวัดแอลกอฮอล์ภายใน

รถโดยสาร

๕. โครงการป้องกันอุบัติเหตุ : ตรวจความพร้อมของพนักงานประจ�ารถให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ จัดฝึก

อบรมและลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ดูแลรถ (นายท่า) และนายสถานีฯ ให้มีความรู้ในการเตรียมความพร้อมของ 

รถโดยสารและพนักงานประจ�ารถก่อนรถออกให้บริการ เทคนิคในการขับรถอย่างไรให้ปลอดภัยตลอดจนเสริมสร้างจิตส�านึก

ในการขับขี่รถให้ปลอดภัยส�าหรับพนักงานขับรถ จัดระเบียบรถตู้โดยสารประจ�าทางหมวด ๒ จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบ

การและพนักงานรถร่วมบริการ (นายท่าและพนักงานขับรถ) ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก รวมท้ังติดแถบตรวจจับความเร็ว

ผ่านระบบ RFID เพื่อจ�ากัดควบคุมความเร็วในการขับรถ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน พร้อมทั้งได้จัดท�าคู่มือมาตรฐาน

คุณภาพบริการรถตู้โดยสารประจ�าทาง (Service Quality Manual) เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานในด้านบริการที่เป็น

มาตรฐาน

๒. ขอให้ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด เตรียมความพร้อมรองรับผู้โดยสารในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยบูรณาการ

ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ต�ารวจ ทหาร ในการดูแลความปลอดภัยบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารและวางแผนจัดให้มี

รถหมุนเวียนรับ - ส่งผู้โดยสาร ให้มีจ�านวนเพียงพอ รวมทั้งให้เตรียมแผนการรองรับ โดยการจัดหารถส�ารองไว้ด้วย  

เพื่อป้องกันปัญหาผู้โดยสารตกค้างที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด รายงานว่า พร้อมอ�านวยความสะดวกประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ที่จะถึงนี้ 

โดยเพิม่เทีย่วรถวนัละกว่า ๙,๐๐๐ เทีย่ว รองรบัผูโ้ดยสารสงูสดุวนัละ ๑.๘ แสนคน พร้อมจดักจิกรรม “เดนิทางปลอดภยั มัน่ใจ

ตลอดการเดนิทาง” ให้ทกุเทีย่ววิง่ปลอดสารเสพตดิและแอลกอฮอล์ ๑๐๐% ทัง้นี ้เพือ่ลดความแออดัของสถานขีนส่งผูโ้ดยสาร

กรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต ๒ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ได้จัดแผนการเดินรถเฉพาะรถโดยสาร บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ดังนี้

๑. ผู้โดยสารที่จองตั๋วโดยสารล่วงหน้า รถโดยสารปรับอากาศชั้น ๑ และรถวีไอพีของ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด เส้นทาง

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ไปข้ึนรถท่ีกรมการขนส่งทางบก โดย บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ได้จัดรถตู้ไว้ให้บริการ 

รับ – ส่ง ฟรี

๒. ผู้โดยสารที่จองตั๋วโดยสารรถปรับอากาศชั้น ๒ เส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มาขึ้นรถ 

ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)

๓. ผู้โดยสารที่ไม่ได้จองตั๋วโดยสารล่วงหน้า เส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ติดต่อซื้อตั๋วโดยสาร

และขึ้นรถเสริมที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต ๒ เท่านั้น

นอกจากน้ี เพ่ือสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้โดยสารตลอดการเดินทาง บริษัท ขนส่ง จ�ากัด  

ได้จดักจิกรรม “เดนิทางปลอดภยั มัน่ใจตลอดการเดนิทาง” ขึน้ เพือ่ให้พนกังานขบัรถบรษิทัฯ และรถร่วมได้ลงนามปฏญิาณตน 

ว่าจะมอบบริการที่ดีให้แก่ประชาชนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ขณะเดียวกัน บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ได้ร่วมกับกองบังคับการต�ารวจ

จราจร จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการขับข่ีอย่างไรให้ปลอดภัยบนท้องถนน โดย บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ตั้งเป้าหมายว่า 
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ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้จะเป็นช่วงแห่งความปลอดภัยบนท้องถนน โดยอุบัติเหตุจะเป็นศูนย์ และ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ได้เตรียม

ความพร้อมก่อนการเดินทาง โดยตรวจเชค็รถโดยสารให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน ตดิตัง้ระบบ GPS ควบคมุความเรว็บนรถโดยสาร  

จัดพนักงานขับรถและพนักงานบริการให้ครบตามจ�านวนรถโดยสารท่ีให้บริการ และได้ประสานงานร่วมกับกองบังคับการ 

ต�ารวจจราจรตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดของพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติหน้าท่ี พร้อมท้ังตั้งจุดตรวจรถโดยสาร

บนทางหลวงสายหลักเพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารในการเดินทาง

๓. โครงการของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างในพื้นท่ี ขอให้ประสาน

ผู้รับเหมาหยุดการก่อสร้างเป็นการชั่วคราวก่อน และเตรียมจัดระเบียบบริเวณการก่อสร้างเพื่อคืนผิวจราจรให้เกิด 

ความปลอดภัยเหมาะสมต่อการสัญจรของประชาชนเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากปัญหาการจราจรและเพิ่มความสะดวก

ให้แก่ประชาชนในการเดินทาง

กรมทางหลวง รายงานว่า มีมาตรการดังกล่าวและได้สั่งการไปยังหน่วยงานก่อสร้างที่อยู่ในสังกัดแล้ว

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) รับข้อเสนอแนะไว้

พิจารณาด�าเนินการต่อไปแล้ว

๔. เรื่องการดูแลความปลอดภัยในการใช้รถโดยสารสาธารณะและการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ  

ขอให้กรมการขนส่งทางบก โดยส�านักงานขนส่งจังหวัดก�ากับดูแลรถโดยสารสาธารณะ ทั้งตัวรถ พนักงานขับรถ และ 

ตดิตัง้ระบบ GPS ให้พร้อมก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทัง้ก�ากบัดแูลและด�าเนนิการให้เกดิความสะดวก ปลอดภยั

แก่ผู้โดยสารในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ และการขนส่งประชาชนในพื้นที่

เพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�านกัการขนส่งผูโ้ดยสารได้มหีนงัสอืให้ผูป้ระกอบการขนส่งเตรยีมความพร้อมและ

เข้มงวดกวดขันการให้บริการในเรื่องการตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสาร ให้มีความม่ันคงแข็งแรง รวมท้ังมีอุปกรณ์ 

ด้านความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ส�าหรับพนักงานขับรถและพนักงานผู้ประจ�ารถให้ผู้ประกอบการขนส่งตรวจ

ความพร้อมก่อนปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยตรวจวดัแอลกอฮอล์ ควบคมุพนกังานขบัรถปฏบิตัหิน้าที ่ไม่เกนิชัว่โมงการท�างาน และควบคุม

พนกังานขบัรถด้วยความระมดัระวงัไม่ใช้ความเรว็เกนิกฎหมายก�าหนด นอกจากนี ้ได้มหีนงัสอืซกัซ้อมแนวทางจดักจิกรรมตาม

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมอบหมายให้ส�านักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดประสานกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องวางแผนอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน พร้อมก�าชับให้มีการเข้มงวดกวดขัน

ในมาตรการด้านความปลอดภัยตามกฎหมาย
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๔.๑๓.๗ กำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้เดินทำงในกำรเดินทำงไปกรำบบังคมพระบรมศพ
ในพื้นที่พระบรมมหำรำชวัง 

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ตามแนวสายทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ปัจจุบันมีการ 

ตั้งจุดบริการเพื่ออ�านวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือแก่ผู ้เดินทางในการเดินทางไปกราบบังคมพระบรมศพในพื้นที่ 

พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ อยู่แล้วน้ัน ขอให้ตั้งจุดบริการดังกล่าวไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ และขอให้กรมทางหลวง  

กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก และ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ช่วยประชาสัมพันธ์เส้นทางในการเดินทางเข้าไป 

กราบถวายบังคมพระบรมศพ รวมถึงการให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมก่อนเดินทางเข้าไป 

กราบถวายบังคมพระบรมศพด้วย

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า กองตรวจการขนส่งทางบก ได้จัดส่งผู้ตรวจการขนส่งอ�านวยความสะดวก 

ด้านการจราจรให้แก่ประชาชนในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและแนะน�าเส้นทางการเดินรถโดยสาร รวมทั้งจัดจุดจอด

รถโดยสารสาธารณะและจัดส่งผู้ตรวจการขนส่งออกปฏิบัติงานในการควบคุม ตรวจสอบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ  

(รถจกัรยานยนต์สาธารณะ/รถแทก็ซี/่รถโดยสารสาธารณะ) ตามจดุจอด จดุเชือ่มต่อทัว่ กรงุเทพฯ บรเิวณอนสุาวรย์ีชยัสมรภมูิ 

บริเวณฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ภายในกรมการขนส่งทางบก (จุดจอดชั่วคราว) บริเวณสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต บริเวณสถานีขนส่ง- 

ผู้โดยสารกรุงเทพ (สถานีขนส่งหมอชิต สถานีขนส่งเอกมัย และสถานีขนส่งสายใต้) และบริเวณสถานีรถไฟหัวล�าโพง ในส่วน

ของส�านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ได้ประสานผู้ประกอบการขนส่งในการจัดเตรียมรถเพื่อน�า

ประชาชนทีม่คีวามประสงค์จะเดนิทางเข้าไปกราบถวายบงัคมพระบรมศพ และได้จดัชดุผูต้รวจการขนส่งตรวจความพร้อมของ

รถและผูป้ระจ�ารถก่อนออกเดนิทาง รวมทัง้ได้จดัชดุเจ้าหน้าทีเ่พือ่ควบคมุ ก�ากบั ดแูล และอ�านวยความสะดวกให้กบัประชาชน

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด รายงานว่า พร้อมอ�านวยความสะดวกประชาชนเดินทางร่วมถวายสักการะพระบรมศพ  

ตามทีส่�านักพระราชวงัเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถวายสกัการะพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาประสาท ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น ในส่วนของ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด  

ได้จดัรถเสรมิทกุเส้นทางเพิม่ขึน้ร้อยละ ๒๕ โดยสามารถรองรบัผูโ้ดยสารได้ ๑๕๐,๐๐๐ คน ซึง่มัน่ใจว่าเพยีงพอกบัความต้องการ

เดินทางของประชาชน นอกจากนี้ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ได้จัดพื้นที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ สายใต้ (ปิ่นเกล้า) 

รองรับรถโดยสารเช่าเหมาหรือรถทะเบียน ๓๐ ที่น�าประชาชนมาเข้าร่วมถวายสักการะฯ โดยพื้นท่ีดังกล่าวสามารถรองรับ 

รถโดยสารขนาดใหญ่ได้ประมาณ ๕๐ คัน อย่างไรก็ดี เนื่องจากมีผู้แจ้งความประสงค์ขอใช้พื้นที่จอดรถกับ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด 

เป็นจ�านวนมาก และเพื่อความสะดวกในการเข้าใช้พื้นที่จอดรถ หน่วยงานที่ประสงค์จะเข้าจอดรถในพื้นท่ีดังกล่าว สามารถ 

ท�าหนังสือขอเข้าใช้พื้นที่จอดรถล่วงหน้าและส่งมายังโทรสาร ๐-๒๙๓๖-๐๖๕๔ เพื่อบริษัท ขนส่ง จ�ากัด จะได้จัดพื้นที่ส�ารอง

จอดรถต่อไปและบริษัท ขนส่ง จ�ากัด ได้มอบหมายให้นายสถานีเดินรถทั่วประเทศประสานกับทางจังหวัดส�ารวจความต้องการ

ของประชาชนในการเดนิทางเข้าร่วมพระราชพธิฯี เพือ่จดัเตรยีมรถโดยสารรองรบัประชาชนให้เพยีงพอ โดยบรษิทั ขนส่ง จ�ากดั 

ได้ตั้งศูนย์อ�านวยการความสะดวกในการเดินทางของประชาชน โทรศัพท์ ๐-๒๙๓๖-๒๙๖๓ หรือ Call Center ๑๔๙๐  

เรียก บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๔.๑๓.๘ กำรตั้งโรงเรียนกำรขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ตามที่มีการต้ังโรงเรียนการขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งจะเป็นโรงเรียนที่ช่วยในการพัฒนาผู้ขับขี่รถให้มี 

ความเป็นมืออาชีพ มีทักษะและมีความรู้ในการขับขี่ปลอดภัย รู้กฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ซึ่งจะยกระดับมาตรฐาน 

การเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถให้มีความเหมาะสมและมีความรู้ท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหต ุ

บนท้องถนนและมีตัวอย่างผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถที่ดีในสังคมบนท้องถนน กรมการขนส่งทางบก ควรหาแนวทางการบริหาร

จัดการและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการสร้างอาชีพคนขับรถที่มีประสิทธิภาพให้ในพื้นที่ทราบ และผลักดันสนับสนุนให้มี

โรงเรียนการขนส่งในจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป



ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม ประจ�ำปีงบประมำณ
 ๒๕๖๐

๑๓๗

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�านักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ได้มีการบริหารจัดการ ดังนี้

๑. ระยะสั้น

๑.๑ จัดท�าโครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางถนนปี ๒๕๖๐ โดยได้รับการจัดสรรเงินกองทุน 

เพือ่ความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�านวน ๕๒๘,๑๒๐ บาท เพือ่ด�าเนนิการอบรมนกัเรยีน

การขนส่ง หลักสูตรระยะยาว ๑ เดือน จ�านวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๓๐ คน แบ่งเป็น รุ่น ๑ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

- ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เปิดเรยีนวนัที ่๑ พฤษภาคม - ๙ มิถนุายน ๒๕๖๐ และรุน่ ๒ เปิดเรยีนในเดอืนกรกฎาคม - สงิหาคม ๒๕๖๐

๑.๒ ก�าหนดให้ผูท้ดสอบภาคปฏบิตั ิ(ขบัรถ) ผูข้อใบอนญุาตขบัรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง ทางบก ไปท�าการ

ทดสอบภาคปฏิบัติ (ขับรถ) ภายในศูนย์ฝึกสอนขับรถยนต์ขนาดใหญ่จังหวัดชัยภูมิ

๑.๓ ประสานสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ จัดส่งนักศึกษาเข้ารับ 

การอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางถนน ปี ๒๕๖๐ โดยจัดท�าบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย 

ความร่วมมือระหว่างส�านักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิกับสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน 

จังหวัดชัยภูมิ ในการฝึกงานของนักศึกษา ก�าหนดให้ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางถนน

๒. ระยะยาว

๒.๑ ก�าหนดให้มกีารอบรมและทดสอบผูข้อรบัใบอนญุาตขบัรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ทีศ่นูย์ฝึกสอน

ขบัรถขนาดใหญ่เท่าน้ัน โดยก�าหนดเป็นกลุม่จงัหวัดตามเขตการตรวจราชการกรมหรอืตามความเหมาะสม กลุม่ละ ๔ - ๘ จงัหวดั  

เพื่อให้มีมาตรฐานในการทดสอบเดียวกัน

๒.๒ จดับรกิารให้โรงเรยีนสอนขบัรถเอกชนทีม่สีถานทีฝึ่กหดัขบัรถไม่เพยีงพอเข้าใช้พืน้ทีใ่นการฝึกหดัขบัรถภายใน

ศูนย์ฝึกสอนขับรถยนต์ขนาดใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยจ่ายค่าเช่าให้แก่ทางราชการเป็นรายชั่วโมง

๒.๓ ย้ายการเรียนการสอนของโรงเรียนการขนส่งจังหวัดชัยภูมิไปรวมกับศูนย์ฝึกสอนขับรถยนต์ขนาดใหญ่  

จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้มีการใช้บุคลากรและงบประมาณอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

๒.๔ จัดหาตลาดงานไว้รองรับผู้ที่ผ่านการอบรม โดยประสานข้อมูลความต้องการพนักงานขับรถกับส�านักงาน 

จัดหางานจังหวัด ผู้ประกอบการขนส่งและสมาคมรถบรรทุก เป็นต้น เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและแรงจูงใจให้แก่พนักงานขับรถ 

ที่ผ่านการอบรม

๔.๑๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางนำ้าในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๔
๔.๑๔.๑ กำรแก้ปัญหำอัตรำก�ำลังและงบประมำณของกรมเจ้ำท่ำในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๔

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา มีพื้นที่รับผิดชอบ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ 

บรุรีมัย์ และสรุนิทร์ ปัจจบุนัมอีตัราเพยีง ๖ อตัรา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รบัการจดัสรรงบประมาณจ�านวน ๗๙๔,๒๐๐ 

บาท จากการตรวจราชการได้รบัรายงานว่าจ�านวนบคุลากรและงบประมาณด�าเนนิงานไม่เพยีงพอต่อเขตพืน้ทีค่วามรบัผดิชอบ 

ยานพาหนะ (รถยนต์) ที่ใช้ปฏิบัติงาน มีจ�านวน ๓ คัน สามารถใช้งานได้ แต่มีสภาพทรุดโทรมตามอายุการใช้งานมานาน  

๗ - ๑๒ ปี ดงันัน้ ขอให้กรมเจ้าท่าพจิารณาจดัสรรอตัราก�าลงัเพิม่ให้เพยีงพอในการปฏบิตังิานในพืน้ทีร่บัผดิชอบ ๔ จงัหวดั 

และพจิารณางบประมาณด้านการด�าเนนิงานให้เพยีงพอและเหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบตังิานได้อย่างมปีระสิทธภิาพต่อไป

กรมเจ้าท่า รายงานว่า ได้จัดสรรอัตราเจ้าพนักงานตรวจเรือให้กับส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมาแล้ว 

และคณะอนุกรรมการสามัญประจ�ากระทรวงคมนาคมได้อนุมัติอัตราเจ้าพนักงานตรวจท่าให้ เพิ่มอีก ๑ ต�าแหน่ง เม่ือวันที่  

๒๘ ธนัวาคม ๒๕๕๙ อนัจะท�าให้มอีตัราก�าลงัเจ้าหน้าทีเ่พยีงพอทีจ่ะรองรบัปรมิาณงานแล้ว ในส่วนงบประมาณทีจ่ดัสรรให้กับ 

สาขาฯ หากไม่เพียงพอส�าหรับการปฏิบัติงานจะพิจารณาจัดสรรให้เพิ่มเติมตามความเหมาะสมและความจ�าเป็นต่อไป
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๑๓๘

๔.๑๕ ด้านโครงสร้างพืน้ฐานการคมนาคมและการขนส่งทางอากาศในพืน้ทีเ่ขตตรวจราชการที ่๑๔
๔.๑๕.๑ กำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนนครรำชสีมำ

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ท่าอากาศยานนครราชสีมา ปัจจุบันไม่มีเท่ียวบิน

พาณชิย์ประจ�า แต่ให้บรกิารแก่เครือ่งบนิส่วนบคุคล เครือ่งบนิเช่าเหมาล�า  

และเครื่องฝึกบินของ บริษัท บางกอกเอวิเอชั่น จ�ากัด (BAC) และ 

ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ บริษัท บางกอกเอวิเอชั่น จ�ากัด มีแผนจะย้ายฐาน  

การฝึกจากสนามบินธารวนา (รังสิต - นครนายก คลอง ๑๕) มาที่ 

สนามบินนครราชสีมา ซึ่งคาดว่าจะท�าให้มีปริมาณเท่ียวบินเพิ่มสูงขึ้น  

จึงขอให้กรมท่าอากาศยานและบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

จ�ากดั เตรยีมความพร้อมทัง้ด้านท่าอากาศยาน อปุกรณ์ และบคุลากร  

เพื่อรองรับแผนการย้ายฐานการฝึกดังกล่าว นอกจากนี้ได้รับรายงาน

ว่าแต่เดมิท่าอากาศยานนครราชสมีาได้เปิดให้บรกิารเส้นทางบนิแบบไม่ประจ�าเส้นทางนครราชสมีา - เชยีงใหม่ - นครราชสมีา 

ท�าการบินโดยสายการบินกานต์แอร์ (Kan Air) บริษัท กานต์นิธิ เอวิเอชั่น จ�ากัด แต่ต่อมาถูกยกเลิกไป กรมท่าอากาศยาน 

จงึควรก�าหนดมาตรการส่งเสรมิสิง่จูงใจ ท้ังระยะสัน้และระยะยาว เพือ่ให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทนุภายในท่าอากาศยานด้วย

กรมท่าอากาศยาน รายงานว่า ปัจจุบันกรมท่าอากาศยานมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการสร้างบุคลากรด้านการบิน 

โดยกรมท่าอากาศยานได้อนุญาตและอ�านวยความสะดวกให้โรงเรียนการบินต่าง ๆ ใช้ท่าอากาศยานท่ีอยู ่ในสังกัด 

กรมท่าอากาศยาน ได้แก่ ท่าอากาศยานนครพนม (ทนพ.) ท่าอากาศยานหัวหิน (ทหห.) ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด (ทรอ.) และ 

ท่าอากาศยานนครราชสีมา (ทนม.) เป็นฐานปฏิบัติการฝึกการบิน โดยได้ยกเว้นค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยานและ 

ค่าบริการที่เก็บอากาศยานต้ังแต่เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ซึ่งการท่ีบริษัทบางกอกเอวิเอชั่นฯ มีความประสงค์จะขอย้าย 

ฐานการบินจากสนามบินธารวนามายัง ทนม. น้ัน ขีดความสามารถท้ังจ�านวนบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องช่วยอ�านวยความ

สะดวกของ ทนม. สามารถรองรบัได้ ส�าหรบักรณกีารก�าหนดมาตรการส่งเสรมิสิง่จงูใจ ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว เพือ่ให้เอกชน

เข้ามาลงทุนนั้น กรมท่าอากาศยานได้ก�าหนดมาตรการจูงใจ ยกเว้นค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยานและค่าบริการ 

ที่เก็บอากาศยาน ส�าหรับสายการบินที่มีความประสงค์จะท�าการเปิดเที่ยวบินแบบประจ�ามายังท่าอากาศยานในสังกัด 

ของ กรมท่าอากาศยานจ�านวน ๕ แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ท่าอากาศยานตาก ท่าอากาศยานนครราชสีมา  

ท่าอากาศยานปัตตาน ีและท่าอากาศยานแม่สะเรยีง มกี�าหนดระยะเวลา ๒ ปี (ตัง้แต่วันท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๐)

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด รายงานว่า ท่าอากาศยานนครราชสีมา แต่เดิมได้เปิดให้บริการเส้นทาง

บินแบบไม่ประจ�าเส้นทางนครราชสีมา - เชียงใหม่ - นครราชสีมา ท�าการบินโดยสายการบินกานต์แอร์ (Kan Air) บริษัท  

กานต์นิธิ เอวิเอชั่น จ�ากัด ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ซึ่งปัจจุบันปี ๒๕๕๙ ไม่มีสายการบินเชิงพาณิชย์ท�าการบิน แต่จะมีโรงเรียน 

ฝึกบิน Bangkok Aviation Center (BAC) มาท�าการฝึกบิน และมีเครื่องบินของหน่วยงานราชการมาใช้บริการ โดยปัจจุบัน

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด มีความพร้อมในการให้บริการการเดินอากาศด้านวิศวกรรมและปฏิบัติการ ดังนี้

๑. ระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ ประกอบด้วย ระบบ Instrument Landing System/Distance Measuring 

Equipment (ILS/DME) ระบบ Doppler Very High Frequency Omni-directional Radio Range/Distance Measuring 

Equipment (DVOR/DME) ระบบ Non Directional Radio Beacon (NDB)

๒. ระบบวิทยุสื่อสาร ประกอบด้วย ระบบวิทยุ Local Radio Ultra High Frequency/Very High Frequency 

(UHF/VHF) และ Remote Control Air to Ground Approach (RCAG Approach)

๓. ระบบข่ายสื่อสารหลัก (ข่ายสื่อสารดาวเทียมระบบ Telephony Earth Station (TES) และข่ายสื่อสารส�ารอง  

เช่น ข่ายสื่อสาร Frame Relay เป็นต้น

๔. ระบบข้อมูลการบิน



ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม ประจ�ำปีงบประมำณ
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๑๓๙

ทั้งนี้ การให้บริการการเดินอากาศ ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด มีการ

จัดบุคลากรปฏิบัติงานที่มีความรู ้ความสามารถอย่างครบถ้วน ตามมาตรฐานเงื่อนไขของส�านักงานการบินพลเรือน 

แห่งประเทศไทย

๔.๑๕.๒ กำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนบุรีรัมย์

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ท่าอากาศยานบรุรีมัย์ มอีตัราการเตบิโตของผูโ้ดยสารอย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้ในขณะนีท่้าอากาศยานบรุรีมัย์

ร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์ได้เสนอขอให้กระทรวงการคลัง

ออกกฎกระทรวงประกาศให้สนามบินบุรีรัมย์เป็นสนามบินศุลกากร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมดังกล่าว จึงมีความจ�าเป็น

ที่จะต้องขยายปรับปรุงต่อเติมอาคารให้มีพื้นที่ส�าหรับการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจคนเข้าเมือง หน่วยงานศุลกากร  

หน่วยกักพืช กักสัตว์ และหน่วยงานด้านควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้กรมท่าอากาศยานพิจารณาในเรื่อง 

การพฒันาท่าอากาศยานบรุรีมัย์ ทัง้ส่วนของทางวิง่ ทางขบั ลานจอด และอาคารผูโ้ดยสารให้เพยีงพอต่อการรองรบัจ�านวน

เที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงรองรับหน่วยงานอื่นท่ีเตรียมมาปฏิบัติงานสนับสนุนเพิ่มเติมด้วย ในส่วนของเรื่องอ�านวย 

ความสะดวกและความปลอดภยัของท่าอากาศยานบรุรีมัย์ ขอให้กรมท่าอากาศยานเร่งรดัจดัสรรงบประมาณเพือ่มาก่อสร้าง

แนวรั้วกั้นเขตพื้นท่ีการบิน (Air Side) และรั้วรอบพื้นที่ท่าอากาศยานที่ช�ารุด พังทลาย เนื่องจากการกัดเซาะของน�้า 

ในฤดูฝนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพ่ือความมั่นคงและปลอดภัยของท่าอากาศยาน และขอให้กรมการขนส่งทางบกและ 

กรมท่าอากาศยาน บูรณาการร่วมกันในการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะรับ - ส่งเชื่อมต่อการเดินทางเข้า - ออก 

ท่าอากาศยานบรุรีมัย์ โดยจดัให้มบีรกิารเพือ่เพิม่ทางเลอืกให้แก่ประชาชน และขอให้ด�าเนนิการให้เกดิความสะดวก ปลอดภยั 

และราคาค่าโดยสารที่เป็นธรรม

กรมท่าอากาศยาน รายงานว่า มีแผนการปรับปรุงในส่วนของทางวิ่ง ทางขับ ลานจอด อาคารผู้โดยสาร และ 

การก่อสร้างแนวรั้วกั้น เขตพื้นที่การบิน (Air Side) และรั้วรอบพื้นที่ท่าอากาศยานดังต่อไปนี้

๑. ก่อสร้างทางขบั/ขยายลานจอดอากาศยาน วงเงนิงบประมาณ ๑๒๐ ล้านบาท จะด�าเนนิการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๒. งานปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร วงเงินงบประมาณ ๕๐ ล้านบาท จะด�าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๓. โครงการแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย (รวมถึงการก่อสร้างแนวรั้วกั้นเขตพื้นท่ีการบิน (Air Side) และ 

รั้วรอบพื้นที่ท่าอากาศยานที่ช�ารุด) วงเงินงบประมาณ ๑๖๓.๘๕ ล้านบาท จะด�าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ในส่วนของการร่วมกันจัดระเบียบรถบริการสาธารณะ รับ - ส่ง เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 

กับจังหวัด โดยให้มีบริการเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชน มีความสะดวกปลอดภัยและราคาค่าโดยสารท่ีเป็นธรรมนั้น  

กรมท่าอากาศยานอยู่ระหว่างบูรณาการกับกรมการขนส่งทางบก ในเรื่องการจัดรถโดยสารสาธารณะเข้าไปให้บริการ 

แก่ผู้โดยสาร โดยต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด 

๔.๑๕.๓ กำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนสุรินทร์ภักดี

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ท่าอากาศยานสุรินทร์ภักดี ปัจจุบันใช้ในภารกิจของกองทัพบกและต�ารวจ ซึ่ง บริษัท วิทยุการบินแห่ง

ประเทศไทย จ�ากดัจะจดัส่งเจ้าหน้าทีค่วบคมุการจราจรทางอากาศและวศิวกรมาปฏบิตังิานในกรณทีีไ่ด้รบัแจ้งจากผูใ้ช้บริการ

และในกรณีที่มีอากาศยานมาท�าการบินเป็นคราว ๆ ไป แต่ไม่มีเท่ียวบินพาณิชย์ประจ�า จึงมีข้อเรียกร้องจากฝ่ายการเมือง 

จังหวัด และภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่ต้องการให้ภาครัฐพัฒนาก่อสร้างท่าอากาศยานสุรินทร์ภักดี และจัดให้มี 

เที่ยวบินพาณิชย์เพื่อรับส่งผู้โดยสาร โดยให้มีการศึกษาความเหมาะสมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ จากการตรวจราชการ

ได้รับทราบข้อมูลว่าเนื่องจากข้อจ�ากัดทางด้านกายภาพของท่าอากาศยานสุรินทร์ภักดีที่มีความยาวของทางวิ่งเพียง  
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๑,๕๓๘ เมตร เป็นทางวิ่งแบบข้ึน - ลงโดยไม่ใช้เครื่องวัดประกอบการบิน (Non - Instrument Runway) ปฏิบัติการบิน 

ด้วยทัศนวิสัย (Visual Flight Rule : VFR) เท่านั้น และไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา นอกจากนี ้

ยังมีปัญหาในกระบวนการอนุญาต คือ ยังไม่ได้จัดตั้งเป็นสนามบินอนุญาตตามเงื่อนไขพระราชบัญญัติการเดินอากาศฯ  

และไม่ได้มีการประกาศเขตปลอดภัยในการเดินอากาศโดยรอบท่าอากาศยานไว้ตั้งแต่ต้น ท�าให้มีอาคารสิ่งปลูกสร้างกีดขวาง

แนวร่อนซึ่งเป็นอันตรายต่อการบิน จึงไม่มีความเหมาะสมที่จะจัดให้มีเที่ยวบินพาณิชย์มารับ - ส่งผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน-

สุรินทร์ภักดี จึงขอให้กรมท่าอากาศยานเร่งชี้แจงท�าความเข้าใจต่อผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบหลักการ เหตุผล และอุปสรรค

ข้อจ�ากัดของท่าอากาศยานสุรินทร์ภักดีด้วย

กรมท่าอากาศยาน รายงานว่า ในกรณีที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสนามบินอนุญาต ท�าให้ ไม่สามารถประกาศ

เขตความปลอดภัยในการเดินอากาศ ท�าให้มีอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างกีดขวางแนวร่อนของ อากาศยาน ซึ่งเป็นอันตรายในด้าน

การบินนั้น ปัญหาดังกล่าวมานี้อยู่ในความรับผิดชอบของส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ท้ังในเรื่องการออก 

ใบอนุญาตให้จัดตั้งสนามบินอนุญาตหรือการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับเขตความปลอดภัยในการเดินอากาศ

๔.๑๕.๔ มำตรกำรกำรควำมปลอดภัยทำงกำรบินในกำรจุดบั้งไฟ กำรปล่อยโคมลอยในพื้นที่
เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๔

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

การจุดบั้งไฟ การปล่อยโคมลอย ได้รับรายงานว่า ปัจจุบันมีการออกประกาศของจังหวัด เรื่อง มาตรการ

ป้องกนัและการรกัษาความปลอดภยัและการดแูลรกัษาความสงบเรยีบร้อยของประชาชนในการจดุและปล่อยโคมลอย โคมไฟ 

โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันข้ึนไปสู่อากาศซึ่งก�าหนดให้ผู้ที่จะจัดให้มีสถานที่จุดและปล่อยหรือกระท�าการอย่างใด

เพ่ือให้โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ต้องได้รับอนุญาตจากนายอ�าเภอก่อน และต้องแจ้ง 

วัน เวลา สถานท่ี และระบุจ�านวนการจุดให้กรมท่าอากาศยานทราบและให้ความเห็นชอบ จากนั้นกรมท่าอากาศยานจะได้

ประสานแจ้งให้ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด ทราบล่วงหน้าเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือหลีกเลี่ยงเส้นทางการบิน 

เพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ อย่างไรก็ตาม ขอให้กรมท่าอากาศยานและบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด

ประสานจังหวัด อ�าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยกันก�ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มงวด 

และต่อเนื่องด้วย โดยเฉพาะช่วงเทศกาลที่มีการปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึง

กรมท่าอากาศยาน รายงานว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ใช้อ�านาจตามมาตรา ๔๔ มอบหมายให้แต่ละจังหวัด

ทั่วประเทศออกประกาศจังหวัด เรื่องมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย 

ของประชาชนในการจุดปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน และวัตถุอื่นใดท่ีคล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ โดยได้ระบุมาตรฐาน 

ความปลอดภยั ข้อห้าม และข้อปฏบิติัไว้อย่างชดัเจน ซึง่ท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยานในภมูภิาคทกุแห่งได้ให้ความร่วมมอื 

และประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานในจังหวัดตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัดอยู่แล้ว

บรษิทั วทิยกุารบนิแห่งประเทศไทย จ�ากัด รายงานว่า ศนูย์ควบคมุการจราจรทางอากาศทัง้ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค 

ได้เล็งเห็นถึงความจ�าเป็นในการจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือกับหน่วยงานราชการ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ต่าง ๆ ถึงแนวทางการจัดกิจกรรมจุดพลุ ปล่อยโคมลอยในวันส�าคัญ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการปฏิบัติการบิน  

โดยทีป่ระชมุได้กล่าวถงึพืน้ทีต้่องห้ามในระยะ ๘ กโิลเมตรโดยรอบสนามบนิ เช่น ทีส่นามบนิดอนเมอืงและสนามบนิสวุรรณภมูิ  

รวมถงึการเผยแพร่คลปิวดิโีอให้เหน็ภยัอนัตรายทีเ่กดิผลกระทบด้านความปลอดภยัการเดนิอากาศจากโคมลอย พล ุดอกไม้ไฟ 

ล�าแสงเลเซอร์ ลูกโป่ง อีกทั้งการแสดงให้เห็นพล็อตจุดสีแดงในพื้นท่ีบนจอเรดาร์ท่ีพบเห็นการจุดบ้ังไฟ และยังได้กล่าวถึง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจุดพลุ ปล่อยโคมลอย เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ  

พ.ศ. ๒๕๕๘ และขอให้หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบถึงการเขียน 

แบบฟอร์มการแจ้งข่าวสารเกีย่วกบัความปลอดภยัในการเดนิอากาศ หรอืการออกประกาศนกับนิ (NOTAM) ซึง่ต้องขออนญุาต

จากผูอ้�านวยการเขตส�าหรบักรงุเทพมหานครหรอืนายอ�าเภอท้องทีก่่อนด�าเนนิการ นอกจากนี ้กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมาย



ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม ประจ�ำปีงบประมำณ
 ๒๕๖๐

๑๔๑

ให้ส�านกันติกิารด�าเนนิการจดัท�าประกาศจงัหวดัเพือ่ออกประกาศให้ทกุจงัหวดัก�าหนดแนวทางมาตรการป้องกนัและการรักษา

ความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยหรือกระท�าการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ 

พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ โดยให้แต่ละจังหวัดเป็นผู้ออกประกาศเอง 

จากการติดตามการออกประกาศจังหวัดได้มีการออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยจังหวัดสุรินทร์ได้ออกประกาศ 

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ส่วนจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

อย่างไรก็ตาม บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด ได้ร่วมมือกับกรมท่าอากาศยาน เพื่อช่วยผลักดันก�ากับดูแลให ้

เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว โดยมีการสื่อสาร การประชุมท�าความเข้าใจร่วมกันกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระดับจังหวัด  

ส่วนราชการท้องถ่ินในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ รวมทั้งจะมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจไปยังสถานศึกษา 

ในพื้นที่ เพื่อให้นักเรียนได้น�าไปถ่ายทอดกับผู้ปกครองและชุมชนอีกทางหนึ่ง 

๔.๑๖ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมและการขนส่งทางรางในพืน้ทีเ่ขตตรวจราชการท่ี ๑๔
๔.๑๖.๑ โครงกำรรถไฟทำงคู่ (ชุมทำงถนนจิระ - ขอนแก่น)

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

โครงการรถไฟทางคู่ (ชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น) เป็นงานก่อสร้างทางรถไฟเพิ่ม ๑ ทาง ด้านขวา  

ระยะห่างจากทางเดิม ๖.๐ เมตร รวม ๑๘๗ กิโลเมตร เป็นทางวิ่งระดับพื้น ระยะทาง ๑๘๑.๖ กิโลเมตร และทางรถไฟยกระดับ 

ระยะทาง ๕.๔ กิโลเมตร พร้อมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ ๘๔ สะพาน ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เตรียมการแก้ปัญหา 

จุดตัดทางรถไฟ โดยออกแบบรองรับเป็น ๔ รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ ๑ สะพานยกระดับข้ามทางรถไฟ (Overpass Bridge) 

จ�านวน ๘ แห่ง รูปแบบที่ ๒ สะพานข้ามทางรถไฟรูปตัวยู (U-Turn Bridge) จ�านวน ๒๖ แห่ง รูปแบบที่ ๓ ทางลอดรูปแบบ

ท่อเหลี่ยม (Box Under pass) จ�านวน ๗๖ แห่ง และรูปแบบที่ ๔ ทางรถไฟยกระดับ ๑ แห่ง ที่ขอนแก่น และอยู่ระหว่าง 

ขออนุมัติเพิ่มเติม ๑ แห่ง ที่อ�าเภอบ้านไผ่ ซึ่งจากการตรวจราชการได้รับทราบว่าท่ีสถานีบ้านไผ่มีปัญหาประชาชนในพื้นที่ 

ไม่ต้องการให้ก่อสร้างทางข้ามรางรถไฟและทางรถไฟยกระดับในรูปแบบคันดินสูง ๖ เมตร ซึ่งจะท�าให้บดบังทัศนียภาพและ

แยกวิถีชุมชนเดิมของประชาชนที่อาศัยริมสองข้างทางตามแนวพื้นที่ก่อสร้างการรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับทราบปัญหาและ

ท�าการแก้ไขแบบและรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ใหม่ ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ขณะนี้อยู่ระหว่าง 

การพจิารณาของส�านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จงึขอให้ส�านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

เร่งรัดเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ หรืออย่างช้าภายในมกราคม ๒๕๖๐ 

เพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทยด�าเนินงานให้แล้วเสร็จทันตามแผนงานที่ตั้งไว้ด้วย

ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รายงานมาดังนี้

๑. ส�านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ได้มหีนงัสอื ที ่คค ๐๘๐๖.๓/๔๑๖๘ ลงวนัที ่๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 

เรื่องการแก้ไขแบบรายละเอียดที่บริเวณสถานีบ้านไผ่และปรับวงเงินค่างานของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนน 

จิระ (นครราชสีมา) - ขอนแก่น เสนอกระทรวงคมนาคม

๒. ต่อมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ก�าหนดให้มีการประชุมการแก้ไขแบบรายละเอียดท่ีบริเวณสถานี

บ้านไผ่และปรบัวงเงนิค่างานของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคูช่่วงชมุทางถนนจริะ - ขอนแก่น โดยมรีองปลดักระทรวงคมนาคม 

(หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง) การรถไฟแห่งประเทศไทย ส�านักงานนโยบายและแผนการ

ขนส่งและจราจร ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส�านักงบประมาณและส�านักงานบริหาร 

หนี้สาธารณะเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมมีมติมอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดท�าข้อมูลเปรียบเทียบ 

ข้อด ี- ข้อเสยี ของรปูแบบโครงสร้างต่าง ๆ  เพือ่น�าเสนอทีป่ระชมุในการประชมุครัง้ต่อไป โดยรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงคมนาคม 

ได้ก�าหนดให้มกีารประชมุฯ ครัง้ที ่ ๒/๒๕๖๐ ในวนัพฤหสับดทีี ่ ๑๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชมุ ๒  

กระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณาประเด็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
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๑๔๒

๓. เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย 

ลงพื้นที่อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยเห็นควรให้การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับปรุงแก้ไขแบบรายละเอียดใหม่ตามที่ 

ได้มีการประชุมหารือกับเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พร้อมทั้งแจ้งเลื่อนการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ออกไปก่อน

๔. ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างจัดท�าข้อมูลแบบรายละเอียด ประมาณการค่าก่อสร้าง พร้อมทั้ง 

ข้อมลูเปรยีบเทยีบข้อดี - ข้อเสยีของรปูแบบโครงสร้างต่าง ๆ  ก่อนน�าเสนอกระทรวงคมนาคมและรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงคมนาคม 

พิจารณาก่อนก�าหนดประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๑๗ การตดิตามงานนโยบายของรฐับาลและกระทรวงคมนาคมในพืน้ทีเ่ขตตรวจราชการที ่๑๔
๔.๑๗.๑ กำรติดตำมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๔ 

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเร่งรัดการเบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ โดยเฉพาะ 

งบประมาณวงเงนิไม่เกนิ ๒ ล้านบาทให้เบกิจ่ายภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณวงเงนิ

ตัง้แต่ ๒ - ๕๐๐ ล้านบาท ให้ผกูพนัภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพือ่ให้เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่ระทรวง

คมนาคมและรัฐบาลก�าหนดไว้ และให้วางแผนเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ความส�าคัญกับ 

การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเป็นล�าดับแรก

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทท่ี ๕ (นครราชสีมา) รับข้อเสนอแนะ 

ไว้พิจารณาด�าเนินการต่อไปแล้ว

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้มีการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันและ

เบกิจ่ายเงนิงบประมาณได้ตามแผนทีก่�าหนด ส�าหรบัรายการรายจ่ายลงทนุทีม่วีงเงนิไม่เกนิ ๑ พนัล้านบาท ทีไ่ม่สามารถก่อหน้ี 

ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ ๑ กรมการขนส่งทางบกได้ด�าเนินการเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

แล้ว ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะได้เร่งรัดเพื่อก่อหนี้ผูกพันให้ แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด รายงานว่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้รับอนุมัติงบลงทุนจากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จ�านวน ๗.๔๘๕ ล้านบาท โดยต้ังแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๙ บริษัทฯ ยังไม่มี 

ผลเบิกจ่าย เนื่องจากได้ก�าหนดแผนเบิกจ่ายไว้ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙

กรมเจ้าท่า รายงานว่า ได้ด�าเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ๒๕๖๐ 

ตามที่รัฐบาลก�าหนดโดยเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายแล้ว โดยมีการติดตามเป็นระยะ ๆ

บรษิทั วทิยกุารบนิแห่งประเทศไทย จ�ากดั รายงานว่า เป็นหน่วยงานรฐัวิสาหกจิท่ีไม่ได้ใช้จ่ายจากเงนิงบประมาณแผ่นดนิ  

ซึ่งภายหลังจากที่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด ได้น�าเสนองบประมาณปี ๒๕๖๐ ผ่านความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ แล้ว บริษัท วิทยุการบิน 

แห่งประเทศไทย จ�ากัด ได้ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต้ังแต่แรก เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐ  

ทั้งนี้ จากการด�าเนินงานตามมาตรการดังกล่าว คาดว่าแนวโน้มผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สะสมเดือน

ธันวาคม ๒๕๕๙ เบื้องต้น (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙) เท่ากับ ๑๒๐.๙๒ ล้านบาท (แผนสะสมเดือนธันวาคม จ�านวน  

๘๖.๑๒ ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๒ (เมื่อเทียบกับกรอบเบิกจ่ายจ�านวน ๒,๑๑๒.๒๗ ล้านบาท) ซึ่ง บริษัท วิทยุการบิน 

แห่งประเทศไทย จ�ากดั มแีนวทางในการบรหิารจดัการงบประมาณให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ตอบสนองเป้าหมาย สอดคล้อง

กับแผนวิสาหกิจและแผนการเงินของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด โดยมีการบริหารจัดการตามภารกิจหลัก  

ภารกิจสนับสนุนและภารกิจตามพื้นที่ 

การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับจัดสรรเงิน 

งบประมาณรายจ่าย จ�านวน ๑๗,๘๑๑.๔๘๙๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗,๐๒๓.๘๔๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๔๓  

ส�าหรับการเบิกจ่ายงบประมาณจะเป็นไปตามงวดงานทีเ่กดิขึน้ ซึง่การรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งรดัผูร้บัเหมาให้ด�าเนนิการต่อไป



ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม ประจ�ำปีงบประมำณ
 ๒๕๖๐

๑๔๓

๔.๑๗.๒ กำรจัดระเบียบสถำนีขนส่งผู้โดยสำรในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๔ 

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในเรื่องการจัดระเบียบสถานีขนส่งผู ้โดยสาร 

ได้รับรายงานจากส�านักงานขนส่งจังหวัดในพื้นที่ว่าได้ประสานให้ด�าเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ตารางเวลาเดินรถและ

ปรับปรุงห้องน�้าส�าหรับบริการประชาชนแล้ว จึงขอให้กรมการขนส่งทางบกโดยส�านักงานขนส่งจังหวัดในพื้นที่ประสาน 

ให้ค�าแนะน�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเอกชนผู้บริหารสถานีขนส่งผู้โดยสารในพื้นที่ให้ปรับปรุงสภาพห้องน�้า 

ภายในสถานขีนส่งผูโ้ดยสารแต่ละจังหวัดและรักษาความสะอาดอย่างต่อเนือ่งเพือ่มาตรฐานการให้บรกิารทีด่ ีและให้บรกิาร

ห้องน�้าโดยไม่คิดค่าบริการ ทั้งน้ี กรมการขนส่งทางบกควรพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานีเพื่อน�ารายได้ 

มาใช้ในการดูแลท�าความสะอาดห้องน�้าอีกทางหนึ่ง

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�านักการขนส่งผู้โดยสาร ได้มีหนังสือแจ้งให้สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งทราบถึง

นโยบายของรัฐบาลที่กระทรวงคมนาคมน�าเสนอให้ใช้ห้องน�้าฟรี ส่วนการพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานี

ขนส่งผูโ้ดยสารอยูร่ะหว่างการพจิารณา ส�าหรบัส�านกังานขนส่งจงัหวดันครราชสมีา ชยัภมู ิบรุรีมัย์ และสรุนิทร์ ได้มกีารปรบัปรงุ

ห้องน�้าสถานีขนส่งผู้โดยสารและรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อมาตรฐานการให้บริการที่ดี

๔.๑๗.๓ นโยบำยอนุรักษ์ต้นไม้ตำมแนวเขตทำงในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๔ 

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้อนุรักษ์ต้นไม้ตามแนวเขตทางในกรณีที่มีการก่อสร้างตัดถนนเส้นทางใหม่หรือ

ก่อสร้างขยายเพ่ิมช่องจราจรนัน้ ขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทให้ความส�าคญัในการด�าเนนิการตามนโยบายของ

รัฐบาลดังกล่าว โดยให้ตรวจสอบโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โครงการใดมีแผนด�าเนินการที่มีต้นไม้หวงห้ามในเขตทาง ขอให้

ปรับแผน/แนวเส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดต้นไม้ในเขตทางตามนโยบายของรัฐบาล

กรมทางหลวง รายงานว่า จะรับไว้พิจารณาด�าเนินการต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) รับข้อเสนอแนะไว้

พิจารณาด�าเนินการต่อไปแล้ว

๔.๑๗.๔ นโยบำยด�ำเนินกำรรถบรรทุกน�้ำหนักเกินในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๔ 

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายด�าเนินการปราบปรามรถบรรทุกน�้าหนักเกินท่ีวิ่งบนถนน ท�าให้เกิดความช�ารุด 

เสียหายต่อผิวการจราจร ซึ่งจากการตรวจราชการรับทราบว่าในพื้นที่ได้มีการตั้งด่านชั่งน�้าหนักยานพาหนะเคลื่อนที่  

(Spot Check) ในสายทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง แต่มักประสบปัญหารถบรรทุกหลบเลี่ยงไม่เข้าด่านชั่ง รวมถึงตรวจพบ 

รถดัดแปลงหรือต่อเติมอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้อง จึงขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมการขนส่งทางบก  

ในพืน้ทีใ่ห้ความส�าคญัในการตรวจสอบน�า้หนกัรถบรรทกุอย่างเข้มงวดและต่อเนือ่ง โดยบรูณาการร่วมกบัทหาร ต�ารวจในพืน้ท่ี 

พร้อมทั้งหาแนวทางการด�าเนินการตรวจจับผู้กระท�าความผิดที่ฝ่าฝืนมาตรการของรัฐในเรื่องของการแก้ไขและป้องกันปัญหา

รถบรรทุกน�้าหนักเกินและรถดัดแปลงหรือต่อเติมอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องให้ได้ผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้มีมาตรการแก้ไขและป้องกันรถบรรทุกน�้าหนักเกิน ดังต่อไปนี้

๑. การจัดต้ังสถานีตรวจสอบน�้าหนักบนถนน สายหลักที่ส�าคัญให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันจัดตั้งแล้ว 

จ�านวน ๗๒ แห่ง และเข้มงวดกวดขันให้รถบรรทุกทุกคันเข้าชั่งน�้าหนัก
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๒. การจัดตั้งหน่วยตรวจสอบน�้าหนักเคลื่อนที่ (Spot Check) ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ส�านักงานทางหลวง 

และสถานีตรวจสอบน�้าหนัก) เพื่อตรวจสอบน�้าหนักรถบรรทุกในเส้นทางท่ีไม่มีสถานีตรวจสอบน�้าหนักตั้งอยู่ และเส้นทางที่ 

รถบรรทุกใช้หลบเลี่ยง โดยมีการบูรณาการร่วมกับทหาร ต�ารวจ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีอย่างเข้มงวดเป็นประจ�า 

และต่อเนื่อง

๓. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนที่ส่วนกลาง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๔. การร่วมมือภาคประชาชน เช่น ผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา

๕. การน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมน�้าหนักยานพาหนะ เช่น การก่อสร้างสถานี

ตรวจสอบน�้าหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station) และการติดตั้งระบบ Image Processing

๖. การประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการร้องเรียนให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) รับข้อเสนอแนะไว้

พิจารณาด�าเนินการต่อไปแล้ว

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า กองตรวจการขนส่งทางบกได้ด�าเนินการ ดังนี้

๑. จัดท�าหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ขอให้หน่วยงานในสังกัดจัดส่งผู้ตรวจการ

ขนส่งร่วมสนบัสนนุและให้ความร่วมมอืกบักรมทางหลวงชนบทในการตัง้หน่วยชัง่น�า้หนกัยานพาหนะเคลือ่นที ่(Spot Check) 

รถบรรทุกที่บรรทุกน�้าหนักเกินพิกัดที่กฎหมายก�าหนด

๒. ได้ด�าเนินการกับผู้ที่กระท�าความผิดฐานบรรทุกน�้าหนักเกินพิกัดบนถนนทางหลวงตามท่ีกรมทางหลวงชนบท 

ได้จดัส่งส�าเนารายชือ่ผูป้ระกอบการขนส่ง/ผูก้ระท�าความผดิฐานบรรทกุน�า้หนกัเกนิพกิดัให้กรมการขนส่งทางบกพจิารณาลงโทษ

๓. ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตรวจสอบความพร้อมของรถและผู้ประจ�ารถ (ในช่วงเทศกาลปีใหม่) และปฏิบัติ 

ตามแผนปฏิบัติงานของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตรวจสอบ

จับกุมผู้ที่กระท�าความผิดตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๔. ได้ด�าเนินการตามมาตรการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการ หากพบ 

การกระท�าความผิดจะลงโทษข้ันสูงสุดทันที โดยแก้ไขมาตรการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  

พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๗๘ ข้อหาแก้ไข เพิ่มเติม หรือดัดแปลงอุปกรณ์ส่วนควบของรถ บทลงโทษเดิมตามมาตรา ๑๔๙  

ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท แก้ไขใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายการขนส่ง ทางบก (ฉบับรวม) ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท



ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม ประจ�ำปีงบประมำณ
 ๒๕๖๐

๑๔๕

ภาคใต้เป็นภูมิภาคหนึ่งของไทย ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ขนาบด้วยอ่าวไทยทางฝั่งตะวันออก และทะเลอันดามัน

ทางฝั่งตะวันตก ทุกจังหวัดของภาคมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ยกเว้นจังหวัดยะลาและจังหวัดพัทลุงพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  

มีทิวเขาที่ส�าคัญ ได้แก่ ทิวเขาภูเก็ต ทิวเขานครศรีธรรมราช โดยมีทิวเขาสันกาลาคีรีเป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทย 

กับประเทศมาเลเซีย ประกอบด้วย ๑๔ จังหวัด ได้แก่ ชุมพร กระบี่ นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต 

ระนอง สตูล สงขลา สุราษฎร์ธานี ตรัง และยะลา ซึ่งภาคใต้มีการแบ่งเขตตรวจราชการเป็น ๓ เขต ดังนี้

๑) ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เขตตรวจราชการที่ ๖ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง

๒) ภาคใต้ฝั่งอันดามัน เขตตรวจราชการที่ ๗ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง

๓) ภาคใต้ชายแดน เขตตรวจราชการที่ ๘ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ผูต้รวจราชการกระทรวงคมนาคมได้ตรวจราชการโครงการในพืน้ทีภ่าคใต้จ�าแนกเป็นด้านต่าง ๆ  ได้แก่ ด้านโครงสร้าง

พื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางราง และการติดตามงาน 

ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยมีรายละเอียดดังนี้

๕.๑ การตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๖ 
๑. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานในสังกัด

ด้วยรัฐบาลก�าหนดเป้าหมาย เพือ่ให้เกดิการใช้จ่ายภาครฐัเป็นปัจจยัสนบัสนนุการขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศ 

โดยในไตรมาสการเบิกจ่ายงบประมาณที่ ๑ ให้เบิกจ่ายงบรายจ่ายประจ�าให้ได้ไม่ต�่ากว่าร้อยละ ๓๓ และงบรายจ่ายลงทุน 

ไม่ต�่ากว่าร้อยละ ๑๙ โดยมีเงื่อนไขว่าจะก่อหน้ีผูกพันได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนุมัติเงินประจ�างวดจากส�านักงบประมาณแล้ว ทั้งนี้  

รายจ่ายลงทนุปีเดียวจะต้องก่อหน้ีผกูพนัให้แล้วเสรจ็ภายในไตรมาสที ่๑ หากเป็นรายการทีม่วีงเงนิต่อรายการไม่เกนิ ๒ ล้านบาท  

ให้เบิกจ่ายตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในไตรมาสที่ ๑ และรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท 

จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ประกอบกับได้มีแนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก�าหนด 

มาเพ่ิมเติมว่า รายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่ายที่มีวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ยกเว้นรายการท่ีมีคุณสมบัติ

พิเศษ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นพิจารณาระงับการ

ด�าเนินการและให้น�างบประมาณไปด�าเนินการรายการอื่นที่มีความพร้อมตามแผนและเป้าหมายโครงการในลักษณะที่ก�าหนด 

หรือหากเห็นว่ามีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณนั้นต่อไป ให้เสนอรองนายกรัฐมนตรีท่ีก�ากับหรือ

รัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบและเร่งด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ 

จากการตรวจราชการ ได้รบัรายงานว่า ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจ�านัน้ ทกุหน่วยงานมกีารเบกิจ่ายได้เป็น

ไปตามแผนที่ก�าหนดไว้ ในส่วนของงบรายจ่ายลงทุนนั้น หน่วยงานหลักซึ่งมีงบรายจ่ายลงทุนจ�านวนมากคือ กรมทางหลวง 

และกรมทางหลวงชนบทนั้น ได้มีการประกวดราคาและหาตัวผู้รับจ้างไว้โดยพร้อมท้ังหมดแล้ว สามารถท่ีจะก่อหนี้ผูกพันได้ 

ตามแผนทีรั่ฐบาลก�าหนดเมือ่ได้รบัอนมุตัเิงนิงวดจากส�านกังบประมาณ โดยเฉพาะโครงการท่ีมีวงเงนิงบประมาณต�า่กว่า ๒ ล้านบาท  

ได้มีการลงนามสัญญาไปทั้งหมดแล้วซึ่งคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนนี้ได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนดภายใน 

ไตรมาสที่ ๑ โดยในขณะนี้ตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท 

ณ ส้ินเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีผลการเบิกจ่ายโดยประมาณที่ร้อยละ ๑๐ ซึ่งตามเป้าหมายก�าหนดที่ร้อยละ ๑๙  

ในสิ้นไตรมาสที่ ๑ ในการน้ี จึงขอให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ได้ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 

การตรวจราชการ
ในพื้นที่ภาคใต้ ๐๕



กอ
งต

รว
จร

ำช
กำ

ร ก
ระ

ทร
วง

คม
นำ

คม

๑๔๖

ในส่วนนี้ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก�าหนด อนึ่งส�าหรับรายการงบรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท

นั้น ขอให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทติดตามอย่างใกล้ชิด หากมีโครงการใดที่อาจจะไม่สามารถก่อหนี้ผูกพัน

ได้ทันในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามท่ีรัฐบาลก�าหนด ก็ขอให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทเร่งรัดจัดท�า 

รายละเอียดแผนการด�าเนินการและเหตุผลความจ�าเป็นเพ่ือเสนอกระทรวงคมนาคม พิจารณาโดยเร่งด่วนและเร่งรัด 

การด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกันด้วย ในส่วนของหน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่มีงบรายจ่ายลงทุนนั้น ก็ขอให้ติดตาม

การใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายต่อไป 

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านกังานทางหลวงชนบทที ่๑๑ (สรุาษฎร์ธาน)ี และส�านกังานทางหลวง

ชนบทที่ ๑๔ (กระบี่) รับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาด�าเนินการต่อไปแล้ว

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้มกีารตดิตามเร่งรดัการใช้จ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายเพือ่ให้สามารถก่อหนีผ้กูพนั

และเบกิจ่ายเงนิงบประมาณได้ตามแผนทีก่�าหนด ส�าหรบัรายการรายจ่ายลงทนุทีม่วีงเงนิไม่เกนิ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ทีไ่ม่สามารถ

ก่อหนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ ๑ กรมการขนส่งทางบกได้ด�าเนินการเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคมแล้ว ซึ่งจะได้เร่งรัดเพื่อก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

๒. การติดตามงานตามนโยบายส�าคัญของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม
(๑) ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายให้มีการเข้มงวดกวดขันเรื่องการตรวจจับรถบรรทุกน�้าหนักเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด 

เพื่อเป็นการก�ากับดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวงและทางหลวงชนบทนั้น จากการตรวจราชการได้รับ

รายงานว่า หน่วยงานในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๖ ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมการขนส่งทางบก  

ได้มีการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจและทหาร ในการจัดตั้งด่านชั่งน�้าหนักเคลื่อนท่ีอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ 

โดยด�าเนินการในทางลับไม่มีการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า และกรมการขนส่งทางบกได้ใช้มาตรการตรวจสอบเรื่อง 

การดัดแปลงสภาพรถ เพื่อตรวจสอบเจตนาการกระท�าความผิดร่วมด้วย ซึ่งผลการด�าเนินการยังพบผู้กระท�าความผิดอยู่บ้าง 

และได้มกีารส่งฟ้องต่อศาลเพือ่ด�าเนนิการตามขัน้ตอนของกฎหมายต่อไป ในเรือ่งนี ้ขอให้หน่วยงานในสงักดัทีเ่กีย่วข้องได้แก่  

กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมการขนส่งทางบก ติดตามให้มีการด�าเนินการเรื่องการตรวจจับรถบรรทุก 

น�้าหนักเกินให้มีความต่อเนื่องเป็นประจ�าต่อไป เพื่อเป็นการป้องปรามผู้กระท�าความผิด อย่างไรก็ดี พบว่า อุปกรณ์ 

ชั่งน�้าหนักชนิดเคลื่อนที่ได้ยังมีอยู่จ�านวนจ�ากัดในหลายพื้นท่ี ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการตรวจจับได้อย่างสม�่าเสมอ ดังนั้น  

กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ในส่วนกลาง ควรพจิารณาจดัหาอปุกรณ์การชัง่น�า้หนกัรถบรรทกุ เพือ่ส่งไปประจ�าไว้  

ณ แขวงทางหลวงและแขวงทางหลวงชนบทต่าง ๆ ทั่วประเทศให้มีจ�านวนเพียงพอ รวมไปถึงซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์ที่มีอยู ่

ให้อยู ่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ก็จะเป็นการสนับสนุนให้เกิดศักยภาพในการติดตาม ตรวจจับ และป้องปราม 

การกระท�าความผิดได้ตามนโยบายของรัฐบาล 

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักบ�ารุงทางพิจารณาจัดหาอุปกรณ์การชั่งน�้าหนักรถบรรทุก 

ตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับกรมทางหลวง

ชนบท ในการเข้มงวด กวดขนั ตรวจสอบรถบรรทกุทีบ่รรทุกน�า้หนักเกนิพกิดัท่ีกฎหมายก�าหนด โดยให้บูรณาการในการปฏิบตังิาน 

ร่วมกบัหน่วยงานภายนอก เช่น ทหาร ต�ารวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ที ่จดัตัง้หน่วยชัง่น�า้หนกัแบบ (Spot Check)  

ตรวจสอบรถบรรทุกที่วิ่งบนทางหลวงชนบท

ส�านักงานขนส่งจังหวัดชุมพร รายงานว่า ได้จัดท�าแผนปฏิบัติการร่วมกับแขวงทางหลวงชนบทชุมพร เพื่อตรวจจับ 

รถบรรทุกน�้าหนักเกินเดือนละ ๑ ครั้ง และได้ด�าเนินการร่วมกับแขวงทางหลวงชุมพร จ�านวน ๒ ครั้ง และได้ร่วมกันก�าหนด

แผนการตั้งจุดตรวจสอบรถบรรทุกน�้าหนักเกินอย่างต่อเนื่องแล้ว

ส�านกังานขนส่งจงัหวดันครศรธีรรมราช รายงานว่า ได้ร่วมกบัส�านักทางหลวงท่ี ๑๖ แขวงทางหลวงนครศรธีรรมราชที ่๑  

แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช ต�ารวจทางหลวง ปลัดอ�าเภอ (ฝ่ายความมั่นคง) 



ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม ประจ�ำปีงบประมำณ
 ๒๕๖๐

๑๔๗

พร้อมเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนในเขตพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ ๔๑ (ค่ายวชิราวุธ) ด�าเนินการ

ตั้งจุดตรวจสอบน�้าหนักรถบรรทุก จ�านวน ๒ ครั้ง และได้ร่วมกันก�าหนดแผนการตั้งจุดตรวจสอบน�้าหนักรถบรรทุกในพื้นที่

อย่างต่อเนื่องแล้ว

ส�านกังานขนส่งจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีรายงานว่า ได้ร่วมกบัแขวงทางหลวงสรุาษฎร์ธานทีี ่๑ แขวงทางหลวงสรุาษฎร์ธานี

ที่ ๒ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี ต�ารวจทางหลวง ต�ารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ทหารจากมณฑลทหารบกที่ ๔๕ ด�าเนินการตั้งจุดตรวจสอบน�้าหนักรถบรรทุก จ�านวน ๒ ครั้ง และร่วมกันก�าหนดแผน 

การตั้งจุดตรวจสอบน�้าหนักรถบรรทุกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องแล้ว

(๒) เรือ่งการแก้ไขปัญหาจดุตดัทางรถไฟและอบุตัเิหตใุนบรเิวณทางลกัผ่าน โดยเฉพาะในย่านชมุชนนัน้ รฐัมนตรว่ีาการ 

กระทรวงคมนาคม ได้มีนโยบายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยประสานงานกับกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท  

และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดก�าลังเจ้าหน้าท่ีช่วยสนับสนุนการดูแลอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยในบริเวณ 

จุดตัดทางรถไฟที่ไม่มีเครื่องกั้น ซึ่งกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทได้ด�าเนินการตามท่ีมีนโยบายและข้อสั่งการของ

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้ว รวมไปถงึมแีผนการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟในบรเิวณทีม่ปีรมิาณการจราจรสงูด้วย  

ในเรื่องนี้ ขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และการรถไฟแห่งประเทศไทย ประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง 

ในการก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและด�าเนนิการให้เป็นไปตามแผนทีก่�าหนด อย่างไรกด็ ีในเรือ่งอบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้น้ัน 

ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาวินัยการจราจรของประชาชนผู้ใช้ทางด้วย ในเรื่องนีข้อให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ประสานกับ 

กรมการขนส่งทางบก ร่วมให้การสนับสนุนเรื่องการให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนผู้ใช้เส้นทางผ่านทางรถไฟ 

อีกทางหนึ่ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนมากขึ้นต่อไป 

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักอ�านวยความปลอดภัยประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
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๓. กรมทางหลวง
(๑) แผนการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่เขตตรวจราชการ

เขตตรวจราชการที ่๖ ประกอบด้วย ๔ จงัหวดั คอื ชมุพร สรุาษฎร์ธาน ีนครศรธีรรมราช และพทัลงุ มโีครงข่าย 

ทางหลวงซึ่งเป็นทางหลวงสายหลักจ�านวน ๒ เส้นทางลงสู่ภาคใต้ คือ ทางหลวงหมายเลข ๔ และทางหลวงหมายเลข ๔๑  

อกีทัง้ในพืน้ทีแ่ต่ละจงัหวดั มโีครงข่ายภายในจงัหวดัซึง่มคีวามจ�าเป็นต้องได้รบัการพฒันา เพือ่สนบัสนนุการเตบิโตทางเศรษฐกิจ  

การขนส่งสินค้าและบริการ ตลอดจนสนับสนุนการเชื่อมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากการตรวจราชการเห็นว่า มีโครงการ

พัฒนาโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๖ ซึ่งควรได้รับการสนับสนุน ดังนี้ 

๑) โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข ๔ และทางหลวงหมายเลข ๔๑ 

เน่ืองจากเป็นเส้นทางสายหลักในการเดินทางสู่พื้นที่ภาคใต้ มีอายุการใช้งานมานานและมีสภาพทรุดโทรมมาก โดยเฉพาะ

ทางหลวงหมายเลข ๔๑ น้ัน ได้มข้ีอสัง่การจากการตรวจราชการของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม ให้กรมทางหลวงพจิารณา

จัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการบูรณะปรับปรุงให้แล้วเสร็จตลอดสายทาง ซึ่งทราบว่ากรมทางหลวงได้จัดสรรงบประมาณ 

มาด�าเนนิการต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว แต่ยงัไม่แล้วเสรจ็ตลอดสายทาง จงึขอให้กรมทางหลวงพจิารณา

ความส�าคัญในส่วนนี้และจัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้มีแผนงานบูรณะทางหลวงสายหลักเพื่อให้ทางหลวงอยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ดี โดยเริ่ม 

ด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองมาต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้เสนอขอตั้งงบประมาณ 

เพื่อด�าเนนิการก่อสร้างปรบัปรงุทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนท่าทอง - สวนสมบรูณ์ ช่วงระหว่าง กม.๕๔+๗๐๐ - กม.๘๙+๐๐๐  

วงเงิน ๖๐๐ ล้านบาท และทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนร่อนพิบูลย์ - ไม้เสียบ ช่วงระหว่าง กม.๓๒๐+๐๐๐ - กม.๓๔๙+  

๕๒๕ วงเงิน ๗๕๐ ล้านบาท หากได้รับการจัดสรรงบประมาณจะเร่งด�าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ส�าหรับแผนงานบูรณะ

ทางหลวงสายหลักในช่วงที่เหลือ กรมทางหลวงจะพิจารณาเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป

๒) โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองนครศรีธรรมราช (ทางหลวงหมายเลข ๔๑๐๓) เพื่อเลี่ยงทางหลวง 

หมายเลข ๔๐๑ และทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ เนื่องจากทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ และ ๔๐๘ ในบริเวณท่ีผ่านตัวเมือง

นครศรีธรรมราชนั้น เป็นทางหลวงขนาด ๔ ช่องจราจร ผิวจราจร ๑๓ เมตร บริเวณที่ผ่านชุมชนบ้านต้นเหลียง มีเกาะกลาง

แบบสีกว้าง ๑ เมตร มีปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวันประมาณ ๑๙,๐๐๐ คันต่อวัน และบริเวณท่ีผ่านชุมชนบ้านชะเมา 

มีเกาะกลางแบบสีกว้าง ๐.๕ เมตร มีปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวันประมาณ ๑๕,๐๐๐ คันต่อวัน ซึ่งชุมชนมีการขยายตัว ท�าให้

มีปริมาณการจราจรหนาแน่น เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและไม่สามารถขยายเขตทางได้แล้ว ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว  

จึงจ�าเป็นต้องก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง ซึ่งจะเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงภาคใต้ฝั่งตะวันออกเชื่อมโยงจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นครศรีธรรมราช และสงขลาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณาความส�าคัญของโครงการนี้ และจัดสรร 

งบประมาณมาด�าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา และท�าให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยกับประชาชนมากยิ่งขึ้นต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้มีแผนที่จะด�าเนินการก่อสร้างขยายช่องจราจรทางเลี่ยงเมืองนครศรีธรรมราช (ทางหลวง

หมายเลข ๔๑๐๓) ตอนนาพรุ - จังหูน ช่วงระหว่าง กม.๒๕+๔๕๐ - กม.๓๒+๕๖๐ ระยะทางประมาณ ๗ กิโลเมตร  

โดยจะเสนอขอตั้งงบประมาณเพื่อด�าเนินการใน พ.ศ. ๒๕๖๒

๓) โครงการก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่ท่าอากาศยานชุมพร เนื่องจากท่าอากาศยานชุมพรมีระยะทาง 

ห่างจากตัวเมืองชุมพรประมาณ ๓๗ กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่มีอยู่เดิม คือทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๐ และ ๓๐๒๑ ซึ่งยังเป็น

เส้นทางที่ต�่ากว่ามาตรฐาน ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางไปใช้บริการท่าอากาศยานเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรกด็ ีเนือ่งจากปรมิาณเทีย่วบนิยงัไม่สงูมาก กรมทางหลวงจงึควรพจิารณาปรบัปรงุเส้นทางทีม่อียูเ่ดมิ ให้เป็นเส้นทาง

ท่ีได้มาตรฐานทางหลวงชั้น ๑ (๗/๑๒) เพื่อช่วยให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว 

ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป
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กรมทางหลวง รายงานว่า ทางหลวงดังกล่าวคือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๘๐ ตอนท่าแซะ - ศูนย์ราชการชุมพร 

ช่วงระหว่าง กม.๑๒+๒๗๐ - กม.๒๗+๗๒๒ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๐๑ ตอนเนินสันติ - แยกยายรวย  

ช่วงระหว่าง กม.๑๗+๙๕๐ - กม.๓๑+๕๕๘ รวมระยะทาง ๒๘.๘๒๐ กิโลเมตร กรมทางหลวงได้เสนอขอตั้งงบประมาณ 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อด�าเนินการก่อสร้างแล้ว หากได้รับการจัดสรรงบประมาณจะด�าเนินการก่อสร้างตามขั้นตอนต่อไป

๔) โครงการก่อสร้างสะพานท่ายาง อยู่ในทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๙ ตอนปากคลอง - ปากน�้าชุมพร เป็น 

เส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญของจังหวัดชุมพร เช่น หาดทรายรี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ท่าเรือไปเกาะเต่าและ 

เกาะนางยวน เป็นต้น ปัจจุบันสะพานที่มีอยู่เดิมมีสภาพช�ารุดทรุดโทรม ซึ่งกรมทางหลวงได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 

เพือ่รองรบัการจราจรในระยะสัน้ อย่างไรกด็ ีเนือ่งจากปรมิาณการจราจรทีเ่พิม่ขึน้ และเพือ่ให้เกดิความปลอดภยัแก่ประชาชน

ผู้ใช้เส้นทาง จึงเห็นควรให้กรมทางหลวงพิจารณาตรวจสอบสภาพสะพานว่ามีความเหมาะสมและความจ�าเป็นในการ

ก่อสร้างสะพานท่ายางใหม่หรือบูรณะซ่อมแซมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า จะขอรับไว้พิจารณาด�าเนินการ และแจ้งให้แขวงทางหลวงชุมพรตรวจสอบความช�ารุด 

เสยีหาย และพจิารณาเสนอของบประมาณเพือ่ด�าเนินการก่อสร้างให้เกดิความสะดวกและปลอดภยัในการเดนิทางของประชาชน

ต่อไป

๕) โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับในเขตเมือง

สรุาษฎร์ธาน ีประกอบด้วย ทางแยกต่างระดบั แยกทางหลวงหมายเลข ๔๑  

กับทางหลวงหมายเลข ๔๑๗ (แยกสนามบิน) และทางแยกต่างระดับ  

แยกทางหลวงหมายเลข ๔๒๐ กับทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ (แยกท่ากูบ) 

ซึ่งจากการตรวจราชการได้รับรายงานว่าแยกสนามบินได้มีการออกแบบ

แล้วเสร็จ ประมาณวงเงินค่าก่อสร้างประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท และ 

แยกท่ากูบได้มีการเก็บข้อมูลทั้งหมดแล้วอยู่ระหว่างเตรียมการออกแบบ

ต่อไป ซึ่งการก่อสร้างทางแยกต่างระดับทั้งสองจุดนี้ จะช่วยระบาย 

การจราจร ลดปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่เมืองสุราษฎร์ธานีได้มาก 

จึงเห็นควรให้กรมทางหลวงเร่งรัดด�าเนินการเรื่องการออกแบบให ้

แล้วเสร็จ พิจารณาจัดล�าดับความส�าคัญของโครงการ และจัดสรร 

งบประมาณมาท�าการก่อสร้างตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อให้เกิดความ

สะดวกและความปลอดภัยในการใช้เส้นทางของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้บรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในแผน

พัฒนาทางหลวง พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ โดยจะเสนอขอตั้งงบประมาณ

เพ่ือด�าเนินการก่อสร้างใน พ.ศ. ๒๕๖๒ และทางแยกต่างระดับ แยก

ทางหลวงหมายเลข ๔๒๐ กับทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ (แยกท่ากูบ)  

กรมทางหลวงจะเร่งด�าเนินการออกแบบให้แล้วเสร็จ และเสนอขอรับ 

งบประมาณเพื่อด�าเนินการก่อสร้างต่อไป
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๖) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายรอง ในพื้นที่แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ) ได้แก่ 

ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙, ๔๐๑๕, ๔๑๓๓ ซึ่งปัจจุบันทางหลวงทั้ง ๓ เส้นทางเป็นทางหลวงขนาด ๒ ช่องจราจร ผิวจราจร 

๗ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕ เมตร (๗/๘) มีปริมาณการจราจรประมาณ ๕,๐๐๐ คันต่อวัน และมีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยเฉพาะ

รถจักรยานยนต์ เนื่องจากมีไหล่ทางค่อนข้างแคบ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชน ควรขยาย

ไหล่ทางให้ได้มาตรฐานข้างละ ๒.๕ เมตร เป็นมาตรฐานทางหลวงชั้น ๑ (๗/๑๒) จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดล�าดับ

ความส�าคญัของการเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวงดงักล่าวข้างต้น และจดัสรรงบประมาณมาพฒันาให้เกดิความสะดวกและ

ความปลอดภัยแก่ประชาชนให้เหมาะสมต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ในปี ๒๕๖๐ ได้ด�าเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอนบางสวรรค์ -  

บางหล่อ ช่วง กม.๑๑๓+๒๔๗ - กม.๑๑๓+๗๔๗ ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร จาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๖ ช่องจราจร  

และด�าเนินการขยายคันทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๓ ตอนท่าโรงช้าง - ควนสามัคคี ช่วง กม.๕+๑๘๕ - กม.๕+๘๗๕  

จาก ๘ เมตร เป็น ๑๒ เมตร ส�าหรับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงในส่วนที่เหลือ กรมทางหลวงจะพิจารณาเสนอ

ขอรับงบประมาณด�าเนินการก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยตามความเหมาะสมต่อไป

๗) โครงการปรับปรุงเป็นทาง Climbing Lane มาตรฐานทางพิเศษ ๖ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔๑ 

ตอนทุ่งสง - ร่อนพิบูลย์ ระหว่าง กม.๓๐๘+๑๕๐ - กม.๓๑๑+๑๘๖ เนื่องจากพื้นท่ีบริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นเนินเขา 

ลาดชันและมีปริมาณการจราจรเฉลี่ยมากกว่า ๓๐,๐๐๐ คันต่อวัน (เป็นรถบรรทุกประมาณ ๑๐,๐๐๐ คันต่อวัน) ซึ่งได้รับ

รายงานว่า กรมทางหลวงได้ออกแบบเพิ่มช่องจราจรด้านขวาอีก ๑ ช่องจราจร และให้ช่องซ้ายสุดเป็นช่องจราจรส�าหรับ 

รถบรรทุก หากก่อสร้างแล้วเสร็จบริเวณดังกล่าวจะเป็นทาง Climbing lane มาตรฐานทางชั้นพิเศษ ๖ ช่องจราจร ผิวจราจร

กว้างช่องละ ๓.๕๐ เมตร ผิวจราจรรวม ๒๑.๐๐ เมตร ไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง ๒.๕๐ เมตร ไหล่ทางด้านขวาทางกว้าง ๑.๕๐ 

เมตร ร่องกลางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ซึ่งจะท�าให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้มากขึ้นกว่า 

ในปัจจบุนั จึงขอให้กรมทางหลวงพจิารณาความส�าคญัของโครงการนี ้และจดัสรรงบประมาณมาด�าเนนิการตามทีไ่ด้มกีาร

ออกแบบไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

กรมทางหลวง รายงานว่า จะพิจารณาบรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  

เพื่อจัดสรรงบประมาณเพื่อด�าเนินการในปีต่อไป

๘) โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนทุ่งสง - ร่อนพิบูลย์ ที่ กม.๓๐๘+๗๓๕ เนื่องจากปัจจุบัน

เกิดปัญหาประชาชนในชุมชนบ้านจ�าปาที่อาศัยบริเวณดังกล่าว ต้องไปกลับรถในระยะทาง ๕ กิโลเมตรซึ่งไม่สะดวกจึงลักข้าม

บริเวณร่องกลางท�าให้ไม่ปลอดภัย ซึ่งแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชท่ี ๒ ได้ด�าเนินการปิดกั้นและติดตั้งป้ายเตือนบริเวณ 

ทางข้ามเหล่าน้ันต่อเนื่องเรื่อยมาแต่ยังคงไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน จึงได้มีการออกแบบแนวทางการแก้ไขคือ  

ขยายช่องทางเพิ่มอีก ๑ ช่องจราจร ด้านซ้ายทางระหว่าง กม.๓๐๘+๖๓๕ - กม.๓๐๘+๗๓๕ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร พร้อมกับ

ก่อสร้างจุดกลับรถแบบทางลอดใต้ถนน ขนาด ๒.๕๐x๒.๕๐ เมตร พร้อมเพิ่มส่วนขยายช่องจราจร ระยะทาง ๗๐ เมตร  

เพื่อเชื่อมต่อกับทางเข้า - ออกชุมชนบ้านจ�าปา ในการนี้ กรมทางหลวงจึงควรพิจารณาจัดล�าดับความส�าคัญของโครงการ

ดงักล่าวนี ้และจดัสรรงบประมาณมาด�าเนนิการตามแผนทีก่�าหนดไว้เพือ่ให้เกดิความปลอดภยัแก่ประชาชนในพืน้ทีต่่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า จะรับไว้พิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด�าเนินการในปีต่อไป

(๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการด�าเนินโครงการ

จากการตรวจราชการพบว่า กรมทางหลวงอยู่ระหว่างด�าเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหลายโครงการในพื้นที่

เขตตรวจราชการ โดยมีโครงการที่มีปัญหาอุปสรรคที่ส�าคัญและควรได้รับการสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ดังนี้ 
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๑) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๔ (๑๓๐๓) ตอนนาโหนด - ห้วยทราย ระหว่าง  

กม.๑๑๘๒+๓๙๓ - กม.๑๑๘๔+๒๒๕ ปัจจุบันโครงการมีผลการด�าเนินงานก้าวหน้าร้อยละ ๘๙ และเป็นไปตามแผนการ 

ด�าเนินงาน โดยจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๐ อย่างไรก็ตาม ได้รับรายงานว่ามีปัญหากรณีพิพาทเร่ือง 

กรรมสิทธิ์ที่ดิน จ�านวน ๑ ราย และไม่สามารถเข้าพื้นท่ีด�าเนินการในบริเวณดังกล่าวได้ เนื่องจากเจ้าของกรรมสิทธิ์อ้างว่า 

มีปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินทับซ้อนกับที่ดินข้างเคียงและเจ้าของท่ีดินข้างเคียงได้รับเงินค่าเวนคืนไปแล้ว ท�าให้ตนเองไม่ได้รับ 

ความเป็นธรรม ปัญหาดังกล่าวน้ี น่าจะท�าให้โครงการเกิดความล่าช้า ไม่สามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามแผน จึงเห็นควร 

ให้กรมทางหลวงจัดเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดด�าเนินการเจรจากับเจ้าของที่ดินให้ได้ข้อยุติโดยเร็วท่ีสุด  

เพื่อเร่งรัดด�าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จต่อไป 

กรมทางหลวง รายงานว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างเร่งเจรจากับเจ้าของท่ีดินเพื่อแก้ปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ได้ข้อยุติ

โดยเร็วต่อไป

๒) โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔๑ กับทางหลวงหมายเลข ๔๐๓  

(แยกทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ก�าหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ กันยายน 

๒๕๖๒ รวมระยะเวลาด�าเนินการ ๑,๐๘๐ วัน ปัจจุบันมีผลการด�าเนินการถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ท่ีร้อยละ ๐.๐๔๒  

ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๐.๗๐๒ ซึ่งอยู่ในระยะเริ่มต้นของโครงการ อย่างไรก็ดี จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่า ปัจจุบัน 

ในพื้นที่อยู่ระหว่างประสานงานเรื่องการรื้อย้ายสาธารณูปโภค ซึ่งมีท้ังไฟฟ้าและประปาจ�านวนมาก ท้ังนี้หน่วยงานเจ้าของ

สาธารณปูโภคยงัไม่มแีผนการด�าเนนิการทีช่ดัเจน อาจจะส่งผลกระทบให้เกดิความล่าช้าในการด�าเนนิโครงการได้ นอกจากนัน้

ยงัมคีวามจ�าเป็นต้องขอใช้พืน้ทีบ่างส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทย รวมไปถงึการก่อสร้างชิน้ส่วนขนาดใหญ่จะต้องก่อสร้าง

จากกรุงเทพฯ และน�าขนส่งมาประกอบในพืน้ทีซ่ึง่อาจท�าให้เกดิความล่าช้าได้ ในเรือ่งนี ้ขอให้แขวงทางหลวง และโครงการ 

ร่วมกันประสานติดตามเร่งรัดการด�าเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภคให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และร่วมกับผู้รับจ้างวางแผนการ

ด�าเนนิการก่อสร้างและการขอใช้พืน้ทีจ่ากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ไม่ให้กระทบต่อการด�าเนนิการก่อสร้างในระยะต่อไป 

อนึ่ง ส�าหรับโครงการดังกล่าวนี้ เนื่องจากเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และในพื้นที่ก่อสร้างมีปริมาณการจราจรสูงมากกว่า 

๑๖,๐๐๐ คันต่อวัน โดยส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุก ซึ่งคาดว่า การด�าเนินการก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพการจราจร

ในบริเวณดังกล่าว ในเรื่องนี้ ขอให้แขวงทางหลวง และโครงการ ส�ารวจพื้นที่เพื่อวางแผนการจัดเบี่ยงเส้นทางจราจร  

และวางแผนการจัดการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน และขอให้ค�านึง 

ถึงความสอดคล้องของเส้นทางเบี่ยงการจราจรกับน�้าหนักบรรทุกให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกันด้วย เพื่อป้องกันไม่ให ้

เกิดปัญหาเส้นทางจราจรเสียหายจากน�้าหนักบรรทุกในระยะต่อไป 

กรมทางหลวง รายงานว่า จะแจ้งให้แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) เร่งรัดการประสานงานกับหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องให้ด�าเนนิการรือ้ย้ายสาธารณปูโภคโดยเรว็ และพจิารณาวางแผนการจดัการจราจรและการใช้พืน้ทีเ่พือ่ไม่ให้กระทบ

ต่อการก่อสร้างและการเดินทางของประชาชน

(๓) การป้องกันปัญหาเร่งด่วน ระยะวิกฤต น�้ากัดเซาะชายฝั่งเข้าใกล้พื้นที่ทางหลวง 

จากการลงพืน้ทีต่รวจราชการ ได้ตรวจพบปัญหาน�า้กดัเซาะชายฝ่ังในบรเิวณพืน้ทีท่างหลวงหมายเลข ๔๐๑๓ 

สายปากพนัง - หัวไทร ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงอยู่ในระยะวิกฤต กล่าวคือ ปริมาณการกัดเซาะมีความรุนแรง ปัจจุบัน 

มีคลื่นซัดเข้าถึงบริเวณไหล่ทาง เสาไฟฟ้าบริเวณไหล่ทางปัจจุบันตั้งอยู่บนหาดทราย และตรวจพบการกัดเซาะบางส่วนได้ม ี

ผลกระทบเข้าไปในบริเวณล�าคลองท�าให้เกิดการพังทลายของทางหลวงชนบทที่อยู่บริเวณริมคลอง อย่างไรก็ตาม ปัญหาการ

กัดเซาะดังกล่าว มีบริเวณที่มีความรุนแรงต่างกันในแต่ละช่วง โดยช่วงที่มีความรุนแรงสูงมากคือ ช่วง กม.๔๓+๑๖๘ -  

กม.๔๕+๘๐๐ และช่วง กม.๔๗+๓๙๕ อยู่ในพ้ืนที่ต�าบลขนาบนาก อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบัน 

พบว่าน�้ากัดเซาะได้ท�าให้โครงสร้างคันทางและคอสะพานช�ารุดเสียหายหนักและอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับประชาชนได้  

ในเรือ่งนี ้ส�าหรบักรมทางหลวงในระยะเบือ้งต้นควรเร่งรดัจดัสรรงบประมาณมาด�าเนนิการปรบัปรงุซ่อมแซมโครงสร้างทาง 
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และคอสะพานที่ช�ารุดโดยเร่งด่วน และจัดท�าแนวหินใหญ่เพ่ือลดปัญหาการกัดเซาะจากน�้าทะเลโดยเร็วก่อนที่ความ 

เสยีหายจะทวคีวามรนุแรงมากขึน้จนไม่สามารถป้องกนัได้ ส�าหรบัในระยะยาวอาจมคีวามจ�าเป็นต้องพจิารณาการก่อสร้าง

แนวเส้นทางสายใหม่ เพื่อลดผลกระทบและอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในเรื่องนี้ก็ขอให้กรมทางหลวงพิจารณา

ด�าเนินการส�ารวจพื้นที่ เพื่อวางแผนการด�าเนินงานตามความจ�าเป็นและความเหมาะสมต่อไป 

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ด�าเนินการส�ารวจพื้นท่ีแล้วพบว่า แนวพื้นท่ีท่ีเกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอยู่ในช่วง

ระหว่าง กม.๔๓+๑๗๖ - กม.๕๓+๐๐๐ ระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร โดยในปี ๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณเพื่อด�าเนินการ

ก่อสร้างแนวคนัหินเพือ่แก้ไขปัญหาน�้ากดัเซาะโครงสร้างคนัทาง ช่วงระหว่าง กม.๔๕+๘๓๖ - กม.๔๙+๖๖๐ ระยะทางประมาณ 

๔ กิโลเมตร คงเหลือช่วงที่ต้องด�าเนินการระหว่าง กม.๔๓+๑๗๖ - กม.๔๕+๘๓๖ และช่วง กม.๔๙+๖๖๐ - กม. ๕๓+๐๐  

ระยะทางประมาณ ๖ กิโลเมตร ซึ่งจะขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด�าเนินการต่อไป ส�าหรับโครงสร้างทางและ 

คอสะพานที่ช�ารุด กรมทางหลวงจะด�าเนินการจัดท�าแผนงานเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป

๔. กรมทางหลวงชนบท 
(๑) เรื่องการพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุงนั้น จากการตรวจ

ราชการพบว่า เส้นทางจักรยานดังกล่าวได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ใช้งานแล้วอยู่ในทางหลวงชนบทสาย พท. ๕๐๕๐  

ถนนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มีระยะทาง ๘.๕๕๐ กิโลเมตร อย่างไรก็ดี ในระหว่างลงพื้นที่ได้พบว่า 

เส้นทางดังกล่าวอยู่บริเวณไหล่ทางบนสะพานข้ามทะเลน้อยของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งใช้งานร่วมกับรถยนต์ปกติ และ 

ในบรเิวณดงักล่าวมรีถยนต์และรถบรรทกุใช้เส้นทางด้วยความเรว็สงู ลกัษณะดงักล่าวอาจก่อให้เกดิอนัตรายกบัผูใ้ช้ทางจกัรยานได้  

ในเรื่องนี้ขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข โดยอาจติดตั้งอุปกรณ์แบ่งช่องจราจรให้มีความ

ชดัเจน เพือ่ให้เกดิความสะดวกและความปลอดภยักบัผูป่ั้นจกัรยานและนกัท่องเทีย่ว รวมไปถงึขอให้มกีารประชาสมัพันธ์

ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบถึงเส้นทางจักรยานดังกล่าวเพื่อสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้นต่อไป 

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๔ (กระบี่) รับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา

ด�าเนินการต่อไปแล้ว 

(๒) จากการตรวจราชการได้รบัรายงานว่า กรมทางหลวงชนบทมแีผนจะด�าเนนิการก่อสร้างพฒันาโครงข่ายทางหลวง

ชนบทหลายเส้นทาง เพื่อสนับสนุนการเติบโตของการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์ ตลอดจนสนับสนุนประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน ซึง่เมือ่พจิารณาแล้ว มโีครงการทีก่รมทางหลวงชนบทควรพจิารณาจัดล�าดับความส�าคัญและจัดสรรงบประมาณด�าเนนิการ  

ดังนี้

๑) โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ ที่อ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยก่อสร้างทาง 

ระยะทาง ๑.๖๕๐ กิโลเมตร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ (ทุ่งสง) ให้สามารถรองรับความต้องการขนส่ง

สนิค้าและระบบโลจสิตกิส์ อย่างไรกด็ ีในส่วนนีไ้ด้รบัรายงานว่า โครงการฯ ได้รบัการพจิารณาจดัสรรงบประมาณจากงบพฒันา

กลุ่มจังหวัดแล้ว ในการนี้จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทเร่งรัดด�าเนินการในส่วนที่รับผิดชอบด้านการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ

ตามแผนต่อไป 

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทท่ี ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) รับข้อเสนอแนะ 

ไว้พิจารณาด�าเนินการต่อไปแล้ว

๒) โครงการก่อสร้างถนนสาย นศ ๔๐๔๖ แยก ทล ๔๑๐๓ - บ้านนาพร้าว อ�าเภอพระพรหมและอ�าเภอ 

ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง ๒.๕๐๐ กิโลเมตร เพื่อรองรับการคมนาคมขนส่งและเส้นทางลัดเชื่อมต่อระหว่าง

ถนนกรมทางหลวง ๔๑๐๓ ไปยัง ทล ๔๐๑๕ (อ�าเภอลานสกา) ประมาณการงบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๓๙.๐๐ ล้านบาท 
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ในส่วนน้ี ขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาความส�าคัญของโครงการและจัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการ เพื่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งและการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อไป 

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้กองแผนงานรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาด�าเนินการต่อไปแล้ว

๓) จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่า โครงการสะพานในสายทาง สฎ ๒๐๒๐ แยก ทล ๔๑ - บ้านบางพระ 

อ�าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้างเป็นสะพานความยาว ๗๐ เมตร เริ่มสัญญามาตั้งแต่  

๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ก�าหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ปัจจุบันผลการด�าเนินการก้าวหน้าร้อยละ ๒๒.๐๑  

จากแผนงานร้อยละ ๖๐.๕๐ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๓๘.๔๙ เนื่องจากตามแบบก่อสร้างนั้น งานฐานรากออกแบบเป็นฐานราก

เสาเข็มกลุ่ม แต่เมื่อด�าเนินการก่อสร้างและท�าการตรวจสอบชั้นดินปรากฏว่าบริเวณท่ีก่อสร้างเป็นชั้นหิน ท�าให้ไม่สามารถ 

ตอกเสาเข็มได้ตามข้อก�าหนด จึงจ�าเป็นต้องท�าการตรวจสอบอย่างละเอียดใหม่ทั้งหมดเพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

งานฐานรากใหม่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการแก้ไขแบบแปลน โดยท่ีกรมทางหลวงชนบทได้สั่งพักการด�าเนินโครงการ 

ไว้แล้ว ในเรื่องนี้ขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแบบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพ่ือเร่งรัดการด�าเนินการ 

ต่อไป ส�าหรับความล่าช้าท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุสุดวิสัยนั้น ขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาเหตุผลและความจ�าเป็น 

ในการขยายอายุสัญญาอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายทั้งต่อรัฐและผู้รับจ้างด้วย 

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทท่ี ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) รับข้อเสนอแนะ  

ไว้พิจารณาด�าเนินการต่อไปแล้ว

๕. กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท
ด้วยในระหว่างการลงพื้นที่ตรวจราชการได้ปรากฏว่า มีฝนตกหนักในพื้นท่ีเขตตรวจราชการและจากการติดตาม

ทราบว่า มีฝนตกหนักกระจายตัวในพื้นที่หลายจังหวัดในภาคใต้ รวมถึงได้รับรายงานสถานการณ์น�้าท่วมฉับพลันและน�้าป่า 

ไหลหลากในบางพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว ซึ่งในแต่ละปีที่ผ่านมาจะมีเหตุการณ์ที่ทางหลวงและทางหลวงชนบทได้รับ

ความเสียหายจากอุทกภัยเกิดขึ้นเป็นประจ�า ในเรื่องนี้ ขอให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทได้มีการติดตาม

สถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีการตรวจพบน�้าท่วมสายทางจนโครงข่ายสายทางได้รับความเสียหายนั้น ขอให้เร่งรัด 

เข้าด�าเนนิการให้การช่วยเหลอืประชาชน ให้สามารถเปิดเส้นทางจราจรได้ตามปกตใิห้เรว็ทีส่ดุ ทัง้นี ้ในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็น 

กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณกรณีฉุกเฉินมาเพ่ือด�าเนินการแก้ไขปัญหา 

ผลกระทบจากอทุกภยักรณเีร่งด่วน เพ่ือให้หน่วยงานในพืน้ทีส่ามารถบรหิารจดัการตามขัน้ตอนระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

และเข้าพื้นที่ด�าเนินการได้อย่างทันท่วงที อีกท้ังขอให้แขวงทางหลวงและแขวงทางหลวงชนบทเตรียมการส�ารวจข้อมูล

ความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่เพื่อเสนอขอรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการบูรณะสายทาง

ให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนโดยเร็วต่อไปด้วย

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทท่ี ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) รับข้อเสนอแนะ  

ไว้พิจารณาด�าเนินการ โดยประสานงานกับส�านักบ�ารุงทางต่อไปแล้ว

๖. กรมการขนส่งทางบก 
(๑) เรื่องการเข้มงวดกวดขันการติดตั้งระบบความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนนั้น เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความ

ส�าคัญ ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง จากการตรวจราชการครั้งนี้ ได้รับรายงานว่า ส�านักงานขนส่งจังหวัด 

ในพื้นที่ได้มีการเข้มงวดกวดขันในการตรวจสอบสภาพของรถรับส่งนักเรียน และก�ากับควบคุมให้มีการติดตั้งอุปกรณ์อ�านวย

ความปลอดภัย รวมถึงเครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ตามที่ก�าหนดแล้ว โดยที่ผู ้ประกอบการยินดีให้ความร่วมมือ  

อย่างไรกต็าม ในทุกช่วงการเปิดภาคการศึกษาใหม่ จะตรวจพบมผีูป้ระกอบการทีย่กเลกิการรบัส่งนกัเรยีนและเกดิผูป้ระกอบการ 
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รายใหม่ขึ้นมาทดแทนเสมอ จึงมีผู้ประกอบการรายใหม่ท่ียังไม่ทราบเงื่อนไข กฎระเบียบท่ีก�าหนด และไม่ได้ด�าเนินการให้ 

ถูกต้องตามที่กฎหมายก�าหนด ในเรื่องนี้จึงขอให้กรมการขนส่งทางบก เข้มงวดกวดขันในการตรวจสอบและบังคับใช ้

กฎระเบียบตามท่ีก�าหนด เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อนักเรียนผู้โดยสารและประชาชนผู้ใช้เส้นทาง รวมไปถึงขอให้ 

เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้รับทราบถึงลักษณะข้อบังคับของรถรับส่งนักเรียน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรับรู้ 

และเข้าใจ สามารถช่วยกันสอดส่องดูแลรถรับส่งนักเรียนว่ามีลักษณะเป็นไปตามข้อก�าหนด ข้อบังคับตามมาตรฐานของ 

กรมการขนส่งทางบกหรอืไม่ อีกท้ังช่วยกนัผลกัดนัให้เจ้าของรถรบัส่งนกัเรยีนปรบัปรงุรถให้ได้มาตรฐานมารบัส่งนกัเรยีนด้วย

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภารกิจของกรมการขนส่งทางบก  

ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง โซเชียลมีเดีย และเว็บไซต์ของสื่อมวลชน ดังนี้ 

- มาตรฐานความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน

- ประสานขอความร่วมมือสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรถโรงเรียนและรถรับส่งนักเรียน

นอกจากนี้ ได้มีการเข้มงวดกวดขันการติดตั้งระบบความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน โดยได้ก�าหนดแนวทาง 

การปฏิบัติในการอนุญาตให้ใช้รถยนต์ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ฯ ส�าหรับรับจ้างรับส่งนักเรียน ดังนี้ 

๑. เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน แต่ไม่เกิน ๑๒ คน หรือรถสองแถว หรือรถตู้โดยสาร พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟ

สีเหลืองและป้ายรถโรงเรียน

๒. ที่นั่งผู้โดยสารต้องยึดแน่น ต้องไม่มีพื้นที่ส�าหรับนักเรียนยืน และมีเครื่องมือกรณีฉุกเฉิน เช่น ถังดับเพลิงตามขนาด

และจ�านวนที่ก�าหนด

๓. กรณีรถสองแถว ต้องมีประตูและที่กั้น เพื่อป้องกันนักเรียนตก

๔. กรณีรถตู้โดยสาร ต้องจัดวางที่นั่งเป็นแถวตอนตามความกว้างของตัวรถเท่านั้น 

๕. ผูข้บัรถต้องได้รบัใบอนญุาตขบัรถยนต์ส่วนบคุคลมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรอืได้รบัใบอนญุาตขบัรถยนต์สาธารณะ 

หรือเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

๖. ต้องมีผู้ควบคุมดูแลนักเรียน มีอายุไม่ต�่ากว่า ๑๘ ปี

ส�านักงานขนส่งจังหวัดชุมพร รายงานว่า ได้ประชุมเจ้าของรถรับส่งนักเรียน ตัวแทนโรงเรียนในแต่ละอ�าเภอ  

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจในพื้นที่แต่ละอ�าเภอ และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายทหาร เพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดระเบียบรถรับส่งนักเรียน 

ตามกฎ/ระเบยีบทีก่�าหนด เพือ่ให้เข้าใจข้อกฎหมายและกฎระเบยีบต่าง ๆ  โดยก�าหนดให้รถรบัส่งนกัเรยีนทกุคนัในแต่ละอ�าเภอ

ด�าเนินการยื่นขอรับหนังสืออนุญาตให้ถูกต้องก่อนเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๕๙ ขณะนี้มีรถรับส่งนักเรียนขออนุญาตถูกต้องแล้ว 

จ�านวน ๓๕๖ คัน และได้ด�าเนินการออกตรวจจับรถรับส่งนักเรียนที่ไม่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง

ส�านักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง รายงานว่า ได้จัดชุดผู้ตรวจการ โดยร่วมกับทหารค่ายอภัยบริรักษ์ (ช.พัน ๔๐๒)  

จดัระเบยีบรถรบัส่งนักเรยีนในพืน้ทีจ่งัหวัดพทัลงุ ตามแผนปฏบิตักิารเป็นประจ�าทกุเดอืน สามารถจดัระเบยีบได้รวม ๒๑๔ คนั  

ด�าเนินคดีกับรถรับส่งนักเรียนที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจ�านวน ๗๕ คัน เปรียบเทียบปรับเป็นเงินรวม ๓๖,๐๐๐ บาท 

รวมทั้งได้จัดท�าข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ เว็บไซต์ เพื่อให้รับทราบกฎระเบียบที่ถูกต้อง และได้ตรวจสภาพรถพร้อม

อุปกรณ์ส่วนควบและออกหนังสืออนุญาตส�าหรับรถที่ถูกต้องตามระเบียบจ�านวน ๖๑ ราย

ส�านกังานขนส่งจงัหวดันครศรธีรรมราช รายงานว่า ได้จดัประชมุเจ้าของรถรบัส่งนกัเรยีนแต่ละอ�าเภอ ร่วมกบัอ�าเภอ 

เจ้าหน้าทีต่�ารวจในท้องทีแ่ละเจ้าหน้าทีฝ่่ายทหาร เพือ่ซกัซ้อมแนวทางการจดัระเบยีบรถรบัส่งนกัเรยีนตามกฎระเบยีบทีก่�าหนด 

เพื่อให้เจ้าของรถ/พนักงานขับรถ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจข้อกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ  รวมทั้งได้เข้มงวดกวดขัน

ในการตรวจสอบสภาพรถ และควบคุมก�ากับดูแลให้มีการติดต้ังอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัย โดยได้ด�าเนินการลงพื้นที่  

ตลอดจนประชาสัมพันธ์ชี้แจงท�าความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้มีรถท่ีขออนุญาตถูกต้องผ่านการตรวจสอบสภาพและ 

ตรวจสอบความปลอดภัยของตัวรถแล้วจ�านวน ๒๔๙ คัน

ส�านักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี รายงานว่า ได้ด�าเนินการลงพื้นที่กวดขันชี้แจงท�าความเข้าใจกับเจ้าของรถรับ

ส่งนักเรียนมาอย่างต่อเนื่องให้ด�าเนินการขออนุญาตใช้รถให้ถูกต้อง ท้ังน้ี มีรถท่ีขออนุญาตท้ังสิ้น ๑๕๖ คัน ซึ่งผ่านการ 

ตรวจสภาพและตรวจสอบความปลอดภัยของตัวรถเรียบร้อยแล้ว
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(๒) ด้วยในปัจจุบันปรากฏว่า มีประชาชนจ�านวนมากเดินทางมากรุงเทพฯ เพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเป็นประจ�าทุกวัน รวมไปถึงมีการจัดการของกระทรวงมหาดไทยให้มีผู้แทน

ประชาชนจากจังหวัดต่าง ๆ เดินทางเป็นคณะจ�านวนคราวละมาก ๆ เพื่อเข้ากราบในนามของจังหวัด จึงท�าให้ในทุกจังหวัด  

มีการเดินทางของประชาชนจ�านวนมาก ทั้งรถส่วนตัว รถโดยสารประจ�าทาง และรถรับจ้างทัศนาจร ในเรื่องนี้ขอให ้

กรมการขนส่งทางบกเข้มงวดกวดขันในเรื่องการตรวจสอบสภาพรถโดยสาร พนักงานขับรถ และพนักงานประจ�ารถ  

โดยตัวรถต้องมีสภาพพร้อมใช้งาน มีอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัยครบถ้วนเพียงพอ พนักงานขับรถต้องมีการพักผ่อน 

ท่ีเพียงพอ ไม่ดื่มสุราหรือเสพสารเสพติด รวมไปถึงติดตามก�ากับดูแลระหว่างการเดินทางให้มีความเรียบร้อยปลอดภัย  

ควบคุมการใช้ความเร็วให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนที่เดินทางมาทั้งหมด 

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า

ส�านกังานขนส่งจงัหวัดชมุพร ได้จดัส่งเจ้าหน้าทีผู่ต้รวจการไปประจ�าอยูท่ีก่องอ�านวยการร่วมจงัหวดัชมุพร ณ ร้านอาหาร 

คุณสาหร่ายทุกวัน วันละ ๔ คน ตลอดทั้งปี เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนและด�าเนินการตรวจความพร้อมของรถและ

พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนที่เดินทาง

- ส�านกังานขนส่งจงัหวดัพทัลงุ ได้จดัชดุตรวจการเฉพาะกจิออกตรวจความพร้อมของรถและผูป้ระจ�ารถทีท่างจงัหวัด

ได้ว่าจ้าง เพื่อน�าประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ดังนี้

๑. ได้ตรวจความพร้อมของรถ อปุกรณ์ส่วนควบของรถ และอปุกรณ์ด้านความปลอดภยั พร้อมให้ค�าแนะน�าประชาชน

ที่เดินทางไปร่วมแสดงความไว้อาลัยฯ

๒. ตรวจความพร้อมของผู้ประจ�ารถ ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์

๓. ให้ค�าแนะน�าผู้โดยสารด้านความปลอดภัย เช่น การใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย

๔. แจกของขวัญในการเดินทาง เช่น น�้า ยาดม ขนม

- ส�านกังานขนส่งจงัหวดันครศรธีรรมราช ได้จดัส่งเจ้าหน้าทีผู่ต้รวจการด�าเนนิการร่วมกบัเจ้าหน้าทีฝ่่ายปกครอง ต�ารวจ 

และทหาร ด�าเนินการตรวจความพร้อมของตัวรถและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะก่อนออกเดินทาง เพื่อให้เกิดความ

ปลอดภัยกับประชาชนที่เดินทาง

- ส�านักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ด�าเนินการร่วมกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง ต�ารวจ ทหาร ในการอ�านวย 

ความสะดวก โดยตรวจความพร้อมของรถและผู้ขับรถก่อนออกเดินทางจ�านวน ๓ ครั้ง

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตรวจความพร้อม รถบัส ๑๕ คัน รถตู้โดยสาร ๖ คัน

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตรวจความพร้อม รถบัส ๑๗ คัน รถตู้โดยสาร ๒ คัน

ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตรวจความพร้อมรถบัส ๑๗ คัน รถตู้โดยสาร ๒ คัน

(๓) ด้วยขณะนี้เข้าใกล้เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางเป็นจ�านวนมาก ประกอบกับ 

การเดนิทางมากรงุเทพฯ เพือ่เข้ากราบถวายบงัคมพระบรมศพฯ อาจจะท�าให้มกีารเดนิทางของประชาชนมากขึน้กว่าช่วงเทศกาล 

โดยปกติในทุกปีที่ผ่านมา ในเรื่องนี้ ขอให้กรมการขนส่งทางบกเป็นเจ้าภาพประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผน

การอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน โดยขอให้เข้มงวดกวดขันในมาตรการด้าน 

ความปลอดภยัตามกฎหมาย เช่น การห้ามด่ืมแอลกอฮอล์ การควบคมุความเรว็ รวมถงึควรเพิม่ความเข้มข้นของมาตรการอืน่ๆ  

ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ให้มีการตรวจรถก่อนใช้ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงเบอร์โทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน เช่น  

ศูนย์ปลอดภยัคมนาคม ๑๓๕๖ ศนูย์คุม้ครองผูโ้ดยสารรถสาธารณะ ๑๕๘๔ อกีทัง้ขอให้ประสานงานให้ผูป้ระกอบการรถบรรทุก

หยุดเดินรถในช่วงเทศกาล เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วย 

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภารกิจของกรมการขนส่งทางบก  

ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง โซเชียลมีเดีย และเว็บไซต์ของสื่อมวลชน ดังนี้

๑. จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารเฉพาะกิจ ๑๕๘๔ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ 
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๑๕๖

๒. กรมการขนส่งทางบกร่วมกบัส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาจดันกัศกึษาให้บรกิารตรวจรถฟรช่ีวงเทศกาล

ปีใหม่

๓. กิจกรรม “ตรวจรถ ‘ฟรี’ ขับขี่ปลอดภัย ถวายพ่อหลวง”

นอกจากนี้ ได้ด�าเนินการอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนโดยเข้มงวดกวดขัน 

ในมาตรการด้านความปลอดภัยตามกฎหมาย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยก�าหนดให้หน่วยปฏิบัติการจัดผู้ตรวจการ

ให้ค�าแนะน�าและให้ความรู้แก่ผู้โดยสารบนรถโดยสารประจ�าทางในเส้นทางหมวด ๒ และหมวด ๓ ในเรื่องการดื่มสุราบนรถ

โดยสาร การคาดเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น และได้มีการซักซ้อมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกับขนส่งจังหวัดและ 

ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารทั่วประเทศ ดังนี้ 

๑. ให้ตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารทุกคัน ทั้งในส่วนของความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถ เครื่องยนต์ 

๒. ตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ โดยตรวจวัดแอลกอฮอล์และจัดเตรียมสมุดประจ�ารถ 

รวมทั้งบันทึกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อควบคุมไม่ให้พนักงานขับรถปฏิบัติหน้าที่เกินชั่วโมงที่ก�าหนด

๓. ควบคุมดูแล พนักงานจ�าหน่ายตั๋วไม่ให้จ�าหน่ายตั๋วโดยสารเกินอัตราที่ก�าหนด

๔. ก�าชับพนักงานขับรถ พนักงานบริการ ตรวจสอบ มิให้ผู้โดยสารดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ในขณะโดยสารอยู่ 

ในรถหรือบนรถโดยสารประจ�าทางตลอดการเดินทาง

๕. แจ้งพนักงานขับรถให้ขับรถด้วยความระมัดระวังไม่ใช้ความเร็วเกินกฎหมายก�าหนด

๖. จัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ตรวจสอบ พฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถด้วยระบบ GPS เพื่อป้องกันการใช้

ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก�าหนดอีกทางหนึ่ง

ส�านักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง รายงานว่า ได้ด�าเนินการจัดท�าแผนเพื่ออ�านวยความสะดวกและความปลอดภัย 

ในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. ได้จัดหารถโดยสารไม่ประจ�าทางไว้ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน จ�านวน ๑๑ คัน

๒. แต่งตัง้เจ้าหน้าทีป่ระจ�าศนูย์คุม้ครองผูโ้ดยสารรถสาธารณะ ๑๕๘๔ บรกิาร ๒๔ ชัว่โมง โดยรบัเรือ่งร้องเรยีน จ�านวน 

๓ ราย และแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว

๓. จัดท�าหนังสือขอความร่วมมือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด บริษัท ขนส่ง จ�ากัด เพื่ออ�านวยความสะดวกและ 

ความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร

๔. จัดท�าหนังสือประสานขอความร่วมมือฝ่ายความมั่นคง ได้แก่ ทหาร ต�ารวจ เพิ่มอัตราก�าลังเฝ้าระวัง

๕. จัดท�าค�าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ�าสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อคอยอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน

๖. จดัท�าหนงัสอืขอความร่วมมอื องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เพือ่ตรวจสอบจดุทีม่คีวามเสีย่ง หรอืล่อแหลม และกล้อง

วงจรปิด CCTV

๗. จดัท�าค�าสัง่แต่งต้ังเจ้าหน้าที ่เพือ่ตรวจความพร้อมของรถและผูป้ระจ�ารถ ซึง่ได้ด�าเนนิการตรวจจ�านวน ๒,๖๗๙ คนั 

๘. จัดท�าค�าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุก ๖๔๒ คัน พบการ 

กระท�าผิดจ�านวน ๙๙ คัน

๙. จัดท�าค�าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เพื่อแนะน�าและบังคับใช้กฎหมายกับผู้ใช้บริการในรถโดยสาร

๑๐. จัดเจ้าหน้าที่ออกตั้งจุดตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด 

๑๑. จัดท�าหนังสือขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกหลีกเลี่ยงการใช้งานในช่วงเทศกาล  

จ�านวน ๒๒ ราย

๑๒. จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย ถวายพ่อหลวง” 

๑๓. จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ความปลอดภัย ได้แก่ สื่อวิทยุท้องถิ่นในจังหวัด ป้ายคัตเอาต์ป้ายไวนิล

ส�านักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานว่า ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู ้ตรวจการด�าเนินการร่วมกับเจ้าหน้าท่ี 

ฝ่ายปกครอง ต�ารวจ และทหาร อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนก่อนออกเดินทาง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชน 

ที่เดินทาง
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๗. กรมการขนส่งทางบกและกรมท่าอากาศยาน
ด้วยในพืน้ทีเ่ขตตรวจราชการที ่๖ นี ้มท่ีาอากาศยานจ�านวน ๓ แห่งใน ๓ จงัหวดั ประกอบด้วย ท่าอากาศยานชมุพร 

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ซึ่งปรากฏข้อเรียกร้องจากภาคเอกชนและหน่วยงานในแต่ละ

จังหวัดว่า ควรให้มีรถโดยสารสาธารณะที่สามารถเดินทางเข้าและออกจากท่าอากาศยานได้สะดวกรวดเร็ว เพื่อให้เกิด 

ความสะดวกในการเดินทางของประชาชน อย่างไรก็ดี ในเรื่องนี้ทราบว่า มีข้อจ�ากัดที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขสัญญาตามกฎหมาย

ซึ่งต้องใช้เวลาในการปรับปรุงแก้ไข ในการนี้จึงขอให้กรมการขนส่งทางบกร่วมกับกรมท่าอากาศยาน พิจารณาความ 

เป็นไปได้ในการพัฒนาระบบบริการรถโดยสารสาธารณะรูปแบบต่างๆ ให้เข้าถึงท่าอากาศยานได้อย่างเหมาะสมและ 

เพยีงพอ เพือ่อ�านวยความสะดวกและเป็นตัวเลอืกในการใช้บรกิารของประชาชนและนกัท่องเทีย่ว โดยขอให้ก�าหนดแผนการ

ด�าเนินการให้มีความชัดเจนว่า จะสามารถเปิดให้บริการในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างไรบ้าง และประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ประชาชน

และหน่วยงานต่าง ๆ รับทราบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง ลดข้อร้องเรียนจากประชาชนท้ังท่ีส่งมายังส่วนกลางและ 

ร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ต่อไป

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เพื่อขออนุญาตก�าหนด (ปรับปรุง) เส้นทาง

รถโดยสารประจ�าทาง เพื่อให้การรับ - ส่งผู้โดยสารท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่าอากาศยานท้ัง ๒๘ แห่ง ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ 

กรมท่าอากาศยาน เพือ่การเชือ่มต่อระบบการขนส่งสาธารณะให้ผูใ้ช้บรกิารได้รบัความสะดวกในการเดนิทางขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง

รอผลการพิจารณาจากกรมท่าอากาศยาน

ส�านักงานขนส่งจังหวัดชุมพร รายงานว่า ปัจจุบันมีรถโดยสารประจ�าทางผ่านหน้าท่าอากาศยานชุมพร จ�านวน 

 ๑ เส้นทาง คอื รถโดยสารประจ�าทางหมวด ๓ สายที ่๗๔๙ ชมุพร - บ้านทุง่มหา - บางสะพาน และอยูร่ะหว่างเสนอขอปรบัปรุง

เส้นทางเดินรถ จ�านวน ๑ เส้นทาง คือ เส้นทางรถหมวด ๒ สาย เส้นทางผ่านท่าอากาศยานชุมพร

ส�านักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานว่า ได้ด�าเนินการจัดระบบการขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อกับ 

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชแล้ว ดังนี้

๑. ได้จัดรถยนต์บริการ จ�านวน ๒๗ คัน รับส่งผู้โดยสารจากท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชไปยังจุดหมายปลายทาง 

ที่ผู้โดยสารต้องการ

๒. ได้ประสานไปยงัท่าอากาศยานนครศรธีรรมราช ซึง่มีการรบัหลกัการในเบ้ืองต้นโดยร่วมกนัพจิารณาถงึความเป็นไปได้ 

ในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้เข้าถึงท่าอากาศยานได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งทราบว่าได้มีการแต่งตั้ง 

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าวแล้ว

ส�านกังานขนส่งจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี รายงานว่า ได้ด�าเนนิการจดัระบบการขนส่งสาธารณะเชือ่มต่อกบัท่าอากาศยาน 

สุราษฎร์ธานีแล้ว ดังนี้

๑) จัดรถโดยสารประจ�าทางสายที่ ๘๔๙๙ ตลาดเกษตร ๑ - ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี รับ - ส่งผู้โดยสารระหว่าง 

ในเมืองสุราษฎร์ธานี - ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

๒) จัดรถโดยสารไม่ประจ�าทางบริการรับส่งผู้โดยสารระหว่างท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี - เกาะสมุย

๓) จัดรถยนต์บริการรับส่งผู้โดยสารจากท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีไปยังจุดหมายปลายทางที่ผู้โดยสารต้องการ

๔) จัดรถยนต์รับจ้าง (TAXI - METER) ไว้ให้บริการโดยให้โทรนัดหมายผ่านศูนย์บริการก่อนมารับยังท่าอากาศยาน

สุราษฎร์ธานี 

๘. กรมท่าอากาศยาน
๑) ปัจจุบันการเดินทางทางอากาศเป็นที่นิยมของประชาชน เกิดการเติบโตของความต้องการเดินทางทางอากาศ 

การขยายตัวของธุรกิจสายการบินต้นทุนต�่า ท�าให้ท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน ในส่วนภูมิภาคเกิดความแออัด 

โดยเฉพาะในช่ัวโมงเร่งด่วนนัน้ ในระยะยาวทราบว่า กรมท่าอากาศยานมแีผนการพฒันาท่าอากาศยานแต่ละแห่งซึง่อยูร่ะหว่าง

การด�าเนินการอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี ในเรื่องนี้ ขอให้กรมท่าอากาศยานมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและหน่วยงาน 

ในแต่ละจังหวัดที่ท่าอากาศยานตั้งอยู่ด้วยว่าท่าอากาศยานนั้น ๆ มีแผนและรูปแบบการพัฒนาอย่างไรบ้าง มีก�าหนด 
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ทีจ่ะด�าเนนิการอย่างไร เมือ่ใด กจ็ะเป็นการลดปัญหาด้านความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิารได้ จากการได้รบัทราบแผนการพฒันา

ที่มีความชัดเจน อนึ่ง ส�าหรับในระยะสั้นนั้น ท่าอากาศยานแต่ละแห่งควรด�าเนินการเรื่องการจัดระเบียบพ้ืนที่ภายใน 

ท่าอากาศยาน ให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้สะดวกสบายที่สุด ลดการติดตั้งป้ายหรือสิ่งของที่กีดขวางทางเดินหรือ

พืน้ทีบ่รกิาร ดแูลรกัษาอาคารผูโ้ดยสารให้สะอาดเรยีบร้อย โดยเฉพาะห้องสขุา เพือ่ให้ผูใ้ช้บรกิารได้รบัความสะดวกสบายและ

ความพึงพอใจมากที่สุด 

กรมท่าอากาศยาน รายงานว่า การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนาท่าอากาศยานให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบ 

กรมท่าอากาศยานรับที่จะแจ้งแผนการพัฒนาท่าอากาศยานให้สาธารณชนได้ทราบตามท่ีคณะตรวจราชการให้ความเห็น 

นอกจากจะประชาสมัพนัธ์แผนพฒันาท่าอากาศยานทกุแห่งในภาพรวมแล้ว จะสัง่การให้ท่าอากาศยานในท้องถิน่เผยแพร่ข้อมลู

และประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท่าอากาศยานเพื่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างอีกทางหนึ่งด้วย

ส�าหรับประเดน็การจดัระเบยีบพืน้ทีภ่ายในท่าอากาศยาน กรมท่าอากาศยานได้เริม่ด�าเนนิการ ๕ ส ตัง้แต่เดอืนตลุาคม 

๒๕๕๙ เพื่อปรับปรุงการให้บริการทั้งห้องสุขา อาคารผู้โดยสารและภูมิทัศน์โดยรอบ รวมท้ังได้รับงบประมาณเพื่อปรับปรุง 

สิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ส�าหรับการจัดระเบียบป้ายและพื้นที่เช่าอยู่ในระหว่างด�าเนินการ ซึ่งจะเสร็จเรียบร้อยประมาณ

เดือนเมษายน ๒๕๖๐

๒) จากการลงพื้นที่ตรวจราชการพบว่า ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เกิดปัญหาน�้ารั่วบริเวณหลังคาอาคารผู้โดยสาร 

โดยเฉพาะในช่วงทีม่ฝีนตกหนกั ท�าให้มนี�า้ลงมารวมกนัอยูใ่นฝ้าเพดาน เกรงว่าหากฝ้าเพดานรบัน�า้หนกัไม่ไหวอาจเกดิการถล่ม

ของฝ้าเพดานได้ ในเรื่องน้ี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีได้แก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นด้วยการเจาะฝ้าเพดานให้น�้าไหลลงมาภายใน 

ตวัอาคาร เพือ่เร่งระบายน�า้ลดแรงน�า้หนักทีก่ดทบัฝ้าเพดานไว้เพือ่ป้องกนัการถล่ม ซึง่เรือ่งนีเ้หน็ว่าเป็นปัญหาทีม่คีวามส�าคญัและ 

ควรด�าเนนิการแก้ไขโดยเร่งด่วน จงึขอให้กรมท่าอากาศยานเร่งด�าเนนิการส�ารวจสภาพความเสยีหาย และพจิารณาจดัสรร

งบประมาณไปด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคต 

กรมท่าอากาศยาน รายงานว่า ได้รับงบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๐ เป็นค่าซ่อมปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร  

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อด�าเนินการซ่อมปรับปรุงกันซึมหลังคาอาคารท่ีพักผู้โดยสาร 

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นการเร่งด่วนแล้ว ขณะนี้อยู ่ในระหว่างด�าเนินการซ่อม 

เปลี่ยนท่อเมนประปาและห้องน�้า ปรับปรุงกันซึมหลังคาอาคารที่พักผู้โดยสาร ก�าหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๙. กรมเจ้าท่า
ด้วยในการตรวจราชการได้พบว่า ปัญหาการกัดเซาะของชายฝั่งบริเวณอ�าเภอปากพนังมีการกัดเซาะที่รุนแรงมาก

เข้าขัน้วกิฤต โดยในหลายช่วงพบว่า การกดัเซาะได้ท�าลายพืน้ทีช่ายฝ่ังเข้ามาถงึเขตพืน้ทีท่างหลวงและท�าลายโครงสร้างคนัทาง

บางส่วนได้รับความเสยีหายเป็นจ�านวนมาก ในเรือ่งนี ้ได้มกีารมอบหมายให้กรมทางหลวงพจิารณาด�าเนนิการในส่วนทีเ่กีย่วข้อง

กับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในเส้นทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๓ ปากพนัง - หัวไทร อย่างไรก็ดี พื้นที่ทั้งหมดที่มีปัญหา 

การกัดเซาะนั้น เริ่มต้นจากบริเวณแหลมตะลุมพุกมาถึงบ้านหน้าโกศ มีระยะทางประมาณ ๓๙ กิโลเมตร มีบริเวณที่มีปัญหา 

กัดเซาะรุนแรงประชดิชายฝ่ังระยะทางยาวประมาณ ๒๐ กโิลเมตร กระจายอยูใ่นช่วงต่าง ๆ  ปัจจบุนั กรมเจ้าท่าได้รบัการจดัสรร 

งบประมาณด�าเนินการท�าแนวหินบริเวณชายฝั่งเพื่อลดแรงปะทะของคลื่นที่จะกัดเซาะชายฝั่งเป็นระยะทาง ๔ กิโลเมตร และ

มโีครงการของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงด�าเนินการในลกัษณะเดยีวกนัอกี ๖ กโิลเมตร กระจายอยูใ่นหลาย ๆ ช่วง แต่การแก้ไข 

ปัญหาระยะยาวนัน้ เหน็ควรทีจ่ะต้องเร่งรดัเรือ่งการจดัสร้างเขือ่นกนัคลืน่ ในทะเลตลอดแนวชายฝ่ังทีม่กีารกดัเซาะ ซึง่ทราบว่า 

ได้ด�าเนินการไปแล้ว ๑ โครงการ นอกเหนือจากนั้น อยู่ระหว่างท�าการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจัดท�ารายงาน 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แต่หากการด�าเนินการในส่วนนี้มีความล่าช้า อาจก่อให้เกิดผลกระทบท่ีรุนแรงมากยิ่งขึ้นกว่า 

ในปัจจุบันได้ ดังนั้นจึงขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือด�าเนินการจัดท�าแนวหินเพ่ือการป้องกันคลื่น 

ในระยะเบือ้งต้นอย่างต่อเนือ่งตลอดแนวทีม่กีารกดัเซาะให้แล้วเสรจ็โดยเรว็ โดยอาจประสานกบัจงัหวดัและองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นเพ่ือเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณผ่านหลายช่องทาง เนื่องจากเป็นปัญหาท่ีมีความส�าคัญและต้องได้รับการ

แก้ไขโดยเร่งด่วน นอกจากนั้น ขอให้เร่งรัดเรื่องการจัดท�ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พิจารณาโดยเร่งด่วน หากไม่มีการแก้ไขอาจส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นได้ 

กรมเจ้าท่า รายงานว่า ได้ด�าเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส�ารวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ

ชายฝั่ง เป็นระยะทางทั้งหมด ๓๖ กิโลเมตร และได้รับงบประมาณด�าเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดวิกฤต

รูปแบบก�าแพงหินทิ้งแล้ว เป็นระยะทาง ๕.๖๓ กิโลเมตร ประกอบด้วย

๑. บริเวณบ้านชายทะเล หมู่ ๑ ต�าบลปากพนัง ฝั่งตะวันออก ๐.๘๐ กิโลเมตร งบประมาณปี ๒๕๕๙

๒. บริเวณหมู่ ๖ ต�าบลปากพนัง ฝั่งตะวันออก ๑.๔๓ กิโลเมตร งบประมาณปี ๒๕๖๐ 

๓. บริเวณหมู่ ๗ และหมู่ ๘ ต�าบลขนาบนาก ๑.๒ กิโลเมตร งบประมาณปี ๒๕๖๐

๔. บ้านหน้าโกฏิ ต�าบลท่าพญา ๒.๒ กิโลเมตร งบประมาณปี ๒๕๖๐

ส�าหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กรมเจ้าท่าได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณบริเวณจุดวิกฤตเพิ่มอีก ๑ จุด คือบริเวณ

บ้านหน้าโกฏิ ต�าบลท่าพญา ระยะที่ ๒ ระยะทาง ๒.๑ กิโลเมตร ต่อเนื่องจากงบประมาณปี ๒๕๖๐ โดยมีรูปแบบก่อสร้างเป็น

ก�าแพงหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

ทัง้นี ้ ปัจจบุนักรมเจ้าท่าได้เร่งรดัให้ส่วนทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการจดัท�าผลการศกึษาและรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมแล้ว  

โดยมีผลการด�าเนินการดังนี้

๑. โครงการศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อมและส�ารวจออกแบบโครงสร้างป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง ตัง้แต่บ้านหน้าโกฏิ

ถึงปลายแหลมตะลุมพุก ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างแก้ไขรายงาน EIA ตามความเห็นส�านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คาดว่าจะน�าส่งรายงาน EIA อีกครั้งภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๒. โครงการศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อมและส�ารวจออกแบบโครงสร้างป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง ตัง้แต่บ้านหน้าโกฏิ

ถึงปลายแหลมตะลมุพกุ ระยะที ่๒ ต่อเนือ่งจากระยะท่ี ๑ ครอบคลมุพืน้ท่ีชายฝ่ังจากบรเิวณวัดแหลมตะลมุพกุ ลงมาทางด้านทศิใต้  

ระยะทางประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ปัจจุบันส่งรายงาน EIA ให้ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อมแล้ว เมือ่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมพจิารณา

๓. โครงการศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อมและส�ารวจออกแบบโครงสร้างป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง ตัง้แต่บ้านหน้าโกฏิ

ถึงปลายแหลมตะลุมพุก ระยะที่ ๓ ต่อเนื่องจากระยะที่ ๒ ครอบคลุมถึงปากคลองหน้าโกฏิ ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร ปัจจุบัน

ทีป่รกึษาส่งรายงาน EIA ฉบบัสมบรูณ์ (ฉบบัแก้ไข) ให้กรรมการแล้ว อยูร่ะหว่างกรรมการพจิารณาก่อนส่งให้ส�านกังานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ การตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๗
๑. การติดตามงานตามนโยบายหรือข้อส่ังการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงคมนาคม

๑) มาตรการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในโครงข่ายทางหลวง

ตามทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม ได้มนีโยบายเร่งรดัตดิตามเรือ่งการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยั

ในโครงข่ายทางหลวงและทางหลวงชนบทนัน้ จากการตรวจราชการในพืน้ทีเ่ขตตรวจราชการที ่๗ ได้รบัรายงานจากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

กรมทางหลวง โดยส�านกังานทางหลวงที ่๑๗ (กระบี)่ ได้ด�าเนนิการส�ารวจตรวจสอบจดุเสีย่งจดุอนัตราย (Black spot) 

ในพื้นที่รับผิดชอบ พบว่ามีจุดเสี่ยงจุดอันตรายทั้งสิ้น ๑๑ จุด เป็นลักษณะทางลาดชันจ�านวน ๒ จุด ทางโค้งอันตรายจ�านวน  

๘ จดุ และทางตรงทีเ่สีย่งต่อการหลบัในจ�านวน ๑ จดุ โดยจากการส�ารวจพบว่า มจีดุเสีย่งทีเ่กดิอบุตัเิหตใุนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�านวน ๓ จดุ คือ โค้งวัดสวุรรณคีรวีงศ์ (ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๙ กม.๑+๓๐๐) จงัหวดัภเูกต็ โค้งบ้านบางเสยีด 

(ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ กม.๑๐+๐๐๐ - ๑๐+๓๐๐) จังหวัดพังงา และโค้งแยกสวนปาล์ม (ทางหลวงหมายเลข ๔๑๕๑ 
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กม.๙๔+๐๒๕) จังหวัดกระบี่ โดยในการตรวจราชการ ได้รับ

รายงานว่า กรมทางหลวงได้มกีารส�ารวจสภาพปัญหา และก�าหนด

แนวทางแก้ไขเบื้องต้น เพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุ 

อย่างไรกด็ ีในเรือ่งน้ีเหน็ว่า การแก้ไขปัญหาจดุเสีย่งจดุอนัตรายนัน้ 

ควรมกีารปรบัปรงุแก้ไขอย่างยัง่ยนื เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิอบุตัเิหตุ

ขึน้อกีในอนาคต โดยการวางแผนการแก้ไขจดุเสีย่ง ในลกัษณะของ

การแก้ไขรูปแบบทางกายภาพ (Geometric design) และ 

ด�าเนนิการเพิม่เตมิมาตรการในด้านอืน่ ๆ  เพิม่เติม เช่น การเพิม่เตมิ 

พื้นผิวจราจรที่มีความฝืดในบริเวณจุดเสี่ยง เพื่อให้เกิดความ

ปลอดภยัทีส่งูขึน้ต่อไป จงึขอให้กรมทางหลวงด�าเนนิการส�ารวจ

พ้ืนที่จุดเสี่ยง วางแผน ออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหา 

จุดเสี่ยงที่มีการส�ารวจพบ โดยเฉพาะจุดที่มีการเกิดอุบัติเหตุ

บ่อยครั้ง และจัดสรรงบประมาณไปด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

จุดเสี่ยงอย่างยั่งยืนต่อไป 

กรมทางหลวง รายงานว่า ส�านักงานทางหลวงท่ี ๑๗ (กระบี่) ได้ด�าเนินการส�ารวจพื้นท่ีจุดเสี่ยงวางแผน ออกแบบ

แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว โดยมทีัง้มาตรการระยะสัน้ ซึง่จะใช้งบบ�ารงุปกตใินการด�าเนนิการ และมาตรการแก้ไขถาวร 

ซึ่งอยู่ระหว่างด�าเนินการจัดท�ารูปแบบเพื่อเสนอของบประมาณในโอกาสต่อไป

ในส่วนของกรมทางหลวงชนบทนัน้ ได้รบัรายงานว่า ส�านกังานทางหลวงชนบทที ่๑๔ (กระบี)่ ได้มกีารด�าเนนิโครงการ

อ�านวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย ซึ่งมีกิจกรรมการด�าเนินการโดยสรุป จ�านวน ๙ กิจกรรม ดังนี้ 

(๑) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บริเวณชุมชนและทางแยก 

(๒) งานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง 

(๓) งานปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม 

(๔) งานติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจร 

(๕) งานติดตั้งราวกันอันตราย 

(๖) งานอ�านวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน 

(๗) งานปรับปรุงขยายคอขวดไหล่ทางและสะพาน 

(๘) งานปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน และ 

(๙) งานตัดหญ้าข้างทางเพื่อเพิ่มระยะการมองเห็นปลอดภัย บริเวณทางแยก ทางโค้ง และจุดตัดรถไฟ 



ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม ประจ�ำปีงบประมำณ
 ๒๕๖๐

๑๖๑

โดยทั้ง ๙ กิจกรรมดังกล่าวนั้น เป็นกิจกรรมท่ีกรมทางหลวงชนบทด�าเนินการอยู่เป็นปกติแล้ว อย่างไรก็ดี ได้มี 

นโยบายให้มกีารส�ารวจตรวจสอบ และด�าเนนิการให้มคีวามเข้มข้นมากยิง่ขึน้ตามนโยบายของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม 

ในการน้ี จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทด�าเนินการตามแผนที่ก�าหนดไว้ต่อไป โดยขอให้เน้นบริเวณพ้ืนที่ในย่านชุมชน  

และบรเิวณสถานศกึษา เนือ่งจากโครงข่ายของกรมทางหลวงชนบทเป็นถนนทีม่ลีกัษณะใกล้ชดิและมผีลกระทบต่อสภาพ

ความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านกังานทางหลวงชนบทที ่๑๑ (สรุาษฎร์ธาน)ี และส�านกังานทางหลวง

ชนบทที่ ๑๔ (กระบี่) รับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาด�าเนินการต่อไปแล้ว

๒) มาตรการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการคมนาคมและการขนส่ง 

ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้มีมาตรการเร่งรัดเรื่องการติดตั้งระบบการติดตาม และตรวจสอบรถโดยสาร

สาธารณะและรถบรรทุกด้วยระบบ GPS ซึ่งจากการตรวจราชการได้รับรายงานว่าปัจจุบันรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก

ซ่ึงจดทะเบยีนในพืน้ทีเ่ขตตรวจราชการที ่๗ ได้มกีารตดิตัง้ระบบ GPS และเชือ่มโยงระบบกบักรมการขนส่งทางบกแล้วมากกว่า

ร้อยละ ๙๐ ยกเว้นรถโดยสารทีจ่ดทะเบยีนในจงัหวดัภเูกต็ ซึง่มรีถโดยสารประจ�าทางทีไ่ด้ตดิตัง้ GPS แล้วประมาณร้อยละ ๒๕ 

และรถโดยสารไม่ประจ�าทางและรถบรรทุกด�าเนินการติดตั้ง GPS ไปแล้วประมาณร้อยละ ๕๓ ในส่วนท่ีเหลือนั้น จากการ 

ตรวจสอบพบว่า อยู่ระหว่างการด�าเนินการ และบางส่วนได้มีการด�าเนินการติดตั้งระบบแล้วอยู่ระหว่างการเชื่อมโยง 

ขอให้กรมการขนส่งทางบกโดยเฉพาะส�านักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ติดตาม เร่งรัด ผู้ประกอบการขนส่งให้ด�าเนินการ 

ติดตั้งระบบ GPS ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามแผนที่ก�าหนดไว้โดยเร็วต่อไป อนึ่ง จากการตรวจราชการได้พบว่า รถตู้โดยสาร

สาธารณะซึ่งให้บริการรับส่งนักท่องเที่ยวในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๗ นั้น ได้มีการปรับปรุงแก้ไขสภาพรถให้เป็นไปตามค�าสั่ง

คณะรักษาความสงบแห่งชาติในด้านต่าง ๆ เช่น ปรับปรุงจ�านวนท่ีนั่งผู้โดยสารให้เหลือ ๑๓ ท่ีนั่งแล้ว แต่อาจยังไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงป้ายแสดงข้อมูลจ�านวนที่นั่งที่ปรากฏบนตัวรถ ซึ่งอาจท�าให้เกิดการเข้าใจผิด จึงขอให้กรมการขนส่งทางบก  

ร่วมกับบริษัท ขนส่ง จ�ากัด ประสานให้ผู้ประกอบการด�าเนินการเปลี่ยนแปลงป้ายแสดงข้อมูลจ�านวนที่นั่ง และติดตั้งป้าย

ต่าง ๆ ที่ยังไม่ครบถ้วน เช่น ป้ายแสดงทางออกฉุกเฉิน รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด�าเนินการตรวจสอบ ติดตาม ให้รถตู้โดยสาร

สาธารณะปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรการด้านความปลอดภัยทุกมาตรการอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากตรวจสอบพบผู้ประกอบการ 

ที่มีการฝ่าฝืนมาตรการด้านความปลอดภัยนั้น ก็ขอให้ด�าเนินการตามกฎหมายสูงสุดต่อไปด้วย

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�านักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตได้มีการด�าเนินการตามมาตรการยกระดับมาตรฐาน

ความปลอดภัยด้านการคมนาคมและการขนส่ง เกี่ยวกับการติดต้ังระบบการติดตามและตรวจสอบ รถโดยสารสาธารณะ 

และรถบรรทุกด้วยระบบ GPS รวมถึงการเปลี่ยนแปลงป้ายแสดงข้อมูลจ�านวนที่นั่ง และติดตั้งป้ายต่าง ๆ  ที่ยังไม่ครบถ้วน เช่น 

ป้ายแสดงทางออกฉุกเฉิน ส�าหรับรถตู้โดยสารสาธารณะ อันเนื่องมาจากการปรับปรุงแก้ไขสภาพรถให้เป็นไปตามค�าสั่ง  

คณะรักษาความสงบแห่งชาตไิด้เร่งรดัและก�าชบัให้เจ้าของรถ/ผูป้ระกอบการขนส่งแก้ไขและตดิตัง้ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา

ทีก่�าหนด จากการตรวจสอบพบว่าปัจจบุนัจงัหวดัภเูกต็มรีถโดยสารและรถบรรทกุทีต่ดิตัง้ GPS แล้ว จ�านวนทัง้สิน้ ๕,๕๐๔ คัน 

แยกออกเป็น รถโดยสารประจ�าทาง ๔๘๑ คัน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๖ รถโดยสารไม่ประจ�าทางและรถบรรทุก ๕,๐๒๓ คัน  

คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๑

ส�านักการขนส่งผู้โดยสาร ได้ด�าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแล้ว ดังนี้

๑) ให้กรมการขนส่งทางบกร่วมกับบริษัท ขนส่ง จ�ากัด ประสานให้ผู้ประกอบการด�าเนินการเปลี่ยนแปลงป้ายแสดง

ข้อมลูจ�านวนทีน่ัง่และตดิตัง้ป้ายต่าง ๆ  ทีย่งัไม่ครบถ้วน และจดัเจ้าหน้าทีด่�าเนนิการตรวจสอบตดิตามให้รถตูโ้ดยสารสาธารณะ

ปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรการด้านความปลอดภัยทุกมาตราอย่างเคร่งครัด

(๑) ส�านักการขนส่งผู้โดยสาร ได้มีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง  

การจัดวางที่นั่งรถโดยสารสาธารณะตามมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศ 

กรมการขนส่งทางบก เรื่องการจัดวางที่นั่งรถตู้โดยสารสาธารณะตามมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อด�าเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด
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(๒) กรมการขนส่งทางบก โดยส�านักการขนส่งผู้โดยสาร ได้แจ้งให้ส�านักงานขนส่งทกุจงัหวดัด�าเนนิการในระบบ

รถโดยสารประจ�าทาง ด�าเนนิการตรวจความพร้อมของรถโดยสารประจ�าทางและพนักงานขับรถโดยสารประจ�าทางหมวด ๒  

และ หมวด ๓ ทุกคันที่เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร และจุดจอดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ และ 

ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างวันที่ ๑ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และช่วงระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ และ

ช่วงระหว่างวันที่ ๕- ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส�านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจัดส่งอาจารย์และ

นักศึกษาร่วมปฏิบัติงานร่วมตรวจความพร้อมของรถโดยสารประจ�าทาง และพนักงานขับรถ โดยท่ีในการตรวจสอบสภาพ 

รถโดยสารและพนกังานขบัรถ หากพบผูฝ่้าฝืนหรอืกระท�าความผดิให้ลงโทษขัน้สงูสดุของแต่ละความผดิ ส�าหรบัรถโดยสารและ

พนักงานขับรถคันใดไม่ผ่านการตรวจสอบรายการใด ให้ด�าเนินการแก้ไขหรือให้แจ้งผู้ประกอบการขนส่งเปลี่ยนรถหรือ 

พนักงานขับรถที่มีความพร้อมครบถ้วนมารับส่งแทน

(๓) ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องในวันวิสาขบูชา (วันที่ ๑๐ และ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 

ส�านกัการขนส่งผูโ้ดยสาร มหีนงัสอืแจ้งผูป้ระกอบการให้เตรยีมความพร้อมและเข้มงวดกวดขนัการให้บริการ 

ในช่วงวนัหยดุต่อเน่ือง (ระหว่างวันที ่๑๐ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐) เพือ่เป็นการอ�านวยความสะดวกในการเดนิทางของประชาชน

และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ

๒) ให้กรมการขนส่งทางบกติดตามเร่งรัดผู้ประกอบการขนส่งให้ด�าเนินการติดตั้งระบบ GPS ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ตามแผนที่ก�าหนดไว้โดยเร็วต่อไป

ส�านักการขนส่งผู้โดยสารได้มีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการขนส่ง (บริษัท ขนส่ง จ�ากัด) ที่เดินรถในเส้นทางรถหมวด ๒  

ให้ด�าเนนิการตดิตัง้เครือ่งบนัทกึข้อมลูในการเดนิทางของรถ GPS ตามประกาศกรมการขนส่งทางบกเรือ่ง ก�าหนดประเภทและ

ลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุ

ทะเบียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ด�าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด

กองตรวจการขนส่งทางบก ได้จดัท�าข้อมลูในส่วนทีเ่กีย่วข้องในการจดัระเบยีบรถโดยสารสาธารณะเพือ่ให้ผูป้ระกอบการ 

รถตู้โดยสารสาธารณะ ผู้ประจ�ารถ และประชาชนผู้ใช้บริการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเรียบร้อยแล้ว

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด รายงานว่า ได้มีประกาศ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด เรื่อง การจัดวางท่ีนั่งรถตู้โดยสารสาธารณะ  

ตามมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก�าหนดให้รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน ๒(จ) 

ท่ีมลีกัษณะเป็นรถตูโ้ดยสารต้องมกีารจดัวางทีน่ัง่ให้มทีีน่ัง่ได้ไม่เกนิ ๑๓ ท่ีนัง่ โดยท่ีนัง่แถวหลงัสดุต้องมีช่องทางเดนิขนาดความกว้าง 

ไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร เพื่อให้ผู้โดยสารใช้เป็นทางออกฉุกเฉินด้านท้ายของรถ ต้องมีข้อความว่า “ทางออกฉุกเฉิน” และ

เปิดออกจากตัวรถได้ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นหรือเกิดอุบัติเหตุ 

เพื่อให้การด�าเนินการจัดวางที่นั่งรถโดยสารสาธารณะตามมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ  

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด จึงประกาศให้รถร่วม บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ทราบและถือปฏิบัติ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

รายละเอียดปรากฏตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

๒. การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ตามทีร่ฐับาลมเีป้าหมายการเบกิจ่ายงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพือ่เป็นการเร่งรดัการพฒันา

และกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยก�าหนดเป้าหมายถึงสิ้นไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ ให้หน่วยงานที่ม ี

งบประมาณรายจ่ายลงทุน ต้องเบิกจ่ายงบประมาณได้ที่ร้อยละ ๖๓ นั้น 

จากการตรวจราชการ ได้รับรายงานว่า หน่วยงานในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๗ ซึ่งมีงบประมาณรายจ่ายลงทุน

จ�านวนมาก ได้แก่ กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท นั้น มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๐  

โดยกรมทางหลวงสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๖๒.๓ และกรมทางหลวงชนบทสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๖๑.๕๖ ซึ่งคาดว่า 

เมื่อถึงสิ้นไตรมาสที่ ๓ ในเดือนมิถุนายน ทั้งกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ลงทุน ได้มากกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก�าหนดไว้ จึงขอให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่าย 

งบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนท่ีก�าหนดไว้ต่อไป ส�าหรบัหน่วยงานอืน่ ๆ ทีไ่ม่มงีบประมาณรายจ่ายลงทนุในพืน้ทีน่ัน้ กข็อให้ 

ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจ�าให้เป็นไปตามแผนต่อไปด้วย
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กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ก�าหนดแผนการเบกิจ่ายถงึวนัที ่๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ไว้ทีร้่อยละ ๖๙.๑๒ ผลการเบกิจ่าย 

ร้อยละ ๖๕.๔๗ ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๓.๖๕ ซึ่งจะเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านกังานทางหลวงชนบทที ่๑๑ (สรุาษฎร์ธาน)ี และส�านกังานทางหลวง

ชนบทที่ ๑๔ (กระบี่) รับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาด�าเนินการต่อไปแล้ว

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด รายงานว่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ บริษัท ขนส่ง จ�ากัดได้รับอนุมัติงบลงทุนจากส�านักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จ�านวน ๓๙๕.๘๕๗ ล้านบาท โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - เมษายน 

๒๕๖๐ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ได้เบิกจ่ายงบประมาณ จ�านวน ๑๐.๕๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๗ จากงบประมาณลงทุน

ที่ได้รับอนุมัติ

๓. กรมทางหลวง
๑) การพัฒนาและการเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวง

(๑) จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่า ทางหลวงหมายเลข ๔ มีระยะทางตลอดสายทาง ๕๖๔ กิโลเมตร 

ปัจจุบันเป็นทางหลวงขนาดอย่างน้อย ๔ ช่องจราจรแล้ว ๒๐๕ กิโลเมตร อยู่ระหว่างการก่อสร้างขยายเป็นอย่างน้อย  

๔ ช่องจราจร ๑๔๘ กิโลเมตร คงเหลือที่ยังเป็น ๒ ช่องจราจรทั้งสิ้น ๒๑๑ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๓๘ ของระยะทางทั้งหมด  

ซ่ึงในเร่ืองน้ีเห็นว่า ทางหลวงหมายเลข ๔ เป็นเส้นทางสายประธาน มีความส�าคัญในการเดินทางลงสู่พื้นท่ีภาคใต้ และเป็น 

เส้นทางเชื่อมโยงกับทางหลวงอาเซียน ซึ่งในปัจจุบันทราบว่า ประชาชนบางส่วนนิยมเดินทางด้วยทางหลวงหมายเลข ๔๑  

ท�าให้เกิดการช�ารุดเสียหายเป็นจ�านวนมาก หากกรมทางหลวงสามารถพัฒนาทางหลวงหมายเลข ๔ ให้เป็นอย่างน้อย ๔ ช่อง

จราจรตลอดสายทางได้น้ัน จะช่วยแบ่งเบาปรมิาณการจราจรในเส้นทางหลวงหมายเลข ๔๑ เป็นทางเลอืกในการเดนิทางของประชาชน  

และเป็นเส้นทางส�าคัญในการขนส่งสินค้าลงสู่พื้นท่ีภาคใต้ จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณาความส�าคัญของการพัฒนา

ทางหลวงหมายเลข ๔ และจัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการพัฒนาทางหลวงหมายเลข ๔ ให้เป็นอย่างน้อย ๔ ช่องจราจร

ตลอดสายทางต่อไปด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า ทางหลวงหมายเลข ๔ ช่วง จ.ระนอง - อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ที่ยังเป็น ๒ ช่องจราจรมีระยะ

ทางประมาณ ๑๙๘ กิโลเมตร มีแผนที่จะก่อสร้างเป็นทางหลวง ๔ ช่องจราจรโดยตลอด และได้เสนอของบประมาณ 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อด�าเนินการก่อสร้างช่วง อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน อ.ทับละมุ - บ.ทุ่งมะพร้าว กม.๘๐๓+๓๐๐  

ระยะทาง ๑๐.๓ กิโลเมตร หากได้รับการจัดสรรก็จะเร่งด�าเนินการก่อสร้างต่อไป ส�าหรับทางส่วนท่ีเหลือนั้นบางส่วนอยู่ใน 

เขตพื้นที่อนุรักษ์สิง่แวดล้อม ต้องจดัท�ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมตามกฎหมาย จงึขอรบัไว้พจิารณาด�าเนนิการ

ตามขัน้ตอนต่อไป

(๒) ตามที่ได้รับรายงานว่าจังหวัดกระบ่ีมีความต้องการให้กรมทางหลวงพิจารณาก่อสร้างเส้นทางเลี่ยงเมือง

กระบี่ ระยะทางประมาณ ๒๗.๘ กิโลเมตร นั้น จากการตรวจสอบพบว่า โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการด�าเนินการจัดท�า 

การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากแนวเส้นทางที่ก�าหนดไว้บางส่วนผ่านพื้นที่ป่าไม้โดยส่วนใหญ่เป็นป่าเสื่อมโทรม

และมีการบุกรุกแผ้วถางไปแล้ว ในเร่ืองน้ีเห็นว่า กรมทางหลวงควรพิจารณาเร่งรัดการด�าเนินการศึกษาผลกระทบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม หากผลการศึกษาพบว่า แนวเส้นทางที่ก�าหนดไว้มีความเหมาะสมและสามารถด�าเนินการได้นั้น ก็ขอให้

มีการประสานกับจังหวัดเพ่ือวางแผนการด�าเนินการ และจัดสรรงบประมาณไปด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามล�าดับ

ความส�าคัญของโครงการต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(EIA) ตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ท้ังนี้หากรายงาน EIA  

ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิ(กก.วล.) จะเสนอขอรบัการจดัสรรงบประมาณเพือ่ส�ารวจออกแบบ

รายละเอียดและด�าเนินการก่อสร้างตามขั้นตอนต่อไป
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(๓) ตามที่กรมทางหลวงมีแผนที่จะตัดถนนสายใหม่ คือ ทางหลวงหมายเลข ๔๓๖๗ ช่วง อ.ปลายพระยา - 

อ.ทับปุด ระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร วงเงินค่าก่อสร้างประมาณ ๓,๒๗๐ ล้านบาทนั้น จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่า  

เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างทางหลวงหมายเลข ๔๔ กับทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ซึ่งการพัฒนาเส้นทาง 

ดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนด้านการคมนาคม ทั้งการขนส่งสินค้าและการเดินทางของประชาชนให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว 

ซึง่ปัจจบุนัทราบว่า อยู่ระหว่างข้ันตอนการจดักรรมสทิธิ ์ โดยสามารถด�าเนนิการไปแล้วประมาณร้อยละ ๔๐ ในส่วนนีจ้งึขอให้

กรมทางหลวงเร่งรัดการด�าเนินการเรื่องการจัดกรรมสิทธิ์ ในขณะเดียวกันนี้ ก็ขอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณไป 

ด�าเนินการก่อสร้างโดยเร็ว เพื่อให้เกิดความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ทางหลวงหมายเลข ๔๓๖๗ ช่วง อ.ปลายพระยา - อ.ทับปุดเป็นทางแนวใหม่ ระยะทาง

ประมาณ ๒๖ กโิลเมตร จะขอรบัไปด�าเนนิการเร่งรดัการจดักรรมสทิธิท์ีด่นิให้แล้วเสรจ็โดยเรว็ ก่อนทีจ่ะเสนอขอรบัการจดัสรร

งบประมาณก่อสร้างต่อไป

(๔) ตามที่แขวงทางหลวงตรัง ได้รายงานว่า คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนจังหวัดตรังได้มีข้อเสนอขอให ้

กรมทางหลวงพจิารณาด�าเนินการพฒันาโครงข่ายทางหลวงในพืน้ทีจ่งัหวดัตรงั (โดยบางส่วนอยูใ่นเขตควบคมุของแขวงทางหลวง

กระบ่ีและแขวงทางหลวงสตลู) จ�านวน ๔ สายทาง ประกอบด้วย ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙ ถนนวงแหวนรอบเมอืงตรงั ทางหลวง

หมายเลข ๔๐๔ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๖๒ และทางหลวงหมายเลข ๔๐๔๖ น้ัน จากการตรวจสอบพบว่า ทางหลวงท้ัง ๔ เส้นทาง 

ข้างต้น เป็นทางหลวงขนาด ๒ ช่องจราจร เป็นเส้นทางทีม่ปีระชาชนในพืน้ทีเ่ดนิทางสญัจรเป็นจ�านวนมาก และเป็นเส้นทางหลกั 

ในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญของจังหวัดตรังด้วย ซึ่งเห็นว่าการพัฒนาทางหลวงเหล่านี้จะช่วยสนับสนุน 

ให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว จึงขอให้ 

กรมทางหลวง พิจารณาความส�าคัญในการขยายทางหลวงทั้ง ๔ เส้นทางนี้ให้เป็น ๔ ช่องจราจร และจัดสรรงบประมาณ

มาด�าเนินการตามล�าดับความส�าคัญต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ทางหลวงทั้ง ๔ สาย บรรจุไว้ในแผนพัฒนาทางหลวงระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) 

และจะเสนอขอรบังบประมาณการก่อสร้างตามล�าดบัความส�าคญั ทัง้นีท้างหลวงหมายเลข ๔๐๔ และทางหลวงหมายเลข ๔๑๖ 

อยู่ในโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง 

อ.ย่านตาขาว - อ.ปะเหลียน - อ.ทุ่งหว้า - อ.ละงู เนื่องจากแนวเส้นทางบางส่วนผ่านพื้นที่อนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน 

อยู่ระหว่างการศึกษาจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ทั้งนี้ หากรายงาน EIA ได้รับความเห็นชอบ จะเสนอขอตั้งงบประมาณเพื่อส�ารวจออกแบบรายละเอียดและด�าเนินการก่อสร้าง

ตามขั้นตอนต่อไป

(๕) ตามที่แขวงทางหลวงภูเก็ตได้รายงานว่า กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการออกแบบทางหลวงสายใหม่ในพื้นที่จังหวัด

ภูเก็ต จากบ้านสาคู - บ้านเกาะแก้ว ระยะทางประมาณ ๒๒.๔ กิโลเมตร ประมาณการงบประมาณค่าจัดกรรมสิทธิ์และ 

ค่าก่อสร้าง รวมประมาณ ๑.๓ หมื่นล้านบาท โดยเส้นทางแนวใหม่ที่จะก่อสร้างนี้ จะมีลักษณะเป็นเส้นทางสายหลักสายใหม ่

ทีม่คีวามต่อเนือ่ง มกีารยกระดบัข้ามจดุตดัทางแยกเพือ่ลดปัญหาการจราจร โดยเมือ่ก่อสร้างทางสายใหม่นีแ้ล้วเสรจ็ ทางหลวง

หมายเลข ๔๐๒ ซึง่เป็นทางหลวงสายหลกัในพืน้ทีจ่งัหวดัภเูกต็ จะลดบทบาทลงเป็นเส้นทาง Local Road และสามารถใช้พืน้ที่

บริเวณเกาะกลางถนนเพื่อพัฒนาเส้นทางรถไฟฟ้าเพื่อเชื่อมโยงระบบการขนส่งมวลชนสาธารณะระหว่างสถานที่ส�าคัญ  

เช่น ท่าอากาศยานภูเก็ตกับตัวเมืองและแหล่งท่องเท่ียว ตามแผนงานท่ีส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

ได้ออกแบบไว้ได้โดยสะดวกมากข้ึน ในการน้ี จึงขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดการส�ารวจออกแบบและพิจารณาเร่งรัด 

การก่อสร้างถนนสายใหม่นี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนต่อไป 

กรมทางหลวง รายงานว่าโครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ สายบ้านสาคู - บ้านเกาะแก้ว จังหวัดภูเก็ต ระยะทาง 

๒๒.๔ กโิลเมตร จะเร่งด�าเนนิการส�ารวจออกแบบให้แล้วเสรจ็ก่อนทีจ่ะขอรบัการจดัสรรงบประมาณมาด�าเนนิการจดักรรมสทิธิ์

ที่ดินและก่อสร้างตามขั้นตอนต่อไป
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๒) การตรวจติดตามโครงการที่มีปัญหาอุปสรรค

(๑) จากการตรวจราชการได้รบัรายงานว่า โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายชมุพร - ระนอง ตอน ๔  

(ปี ๒๕๕๙) ระยะทาง ๓๒.๔๕๐ กิโลเมตร เริ่มต้นสัญญาเมื่อ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ก�าหนดสิ้นสุดสัญญา ๑๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๒ ปัจจุบันมีผลการก่อสร้างร้อยละ ๒.๐๒ จากแผนการก่อสร้างประมาณร้อยละ ๑๘ โดยมีปัญหาส�าคัญ คือ ปัญหา 

ป่าไม้ในเขตทาง การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค และการจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน ซึ่งพบว่าปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวจะท�าให้

โครงการไม่สามารถด�าเนินการให้คืบหน้าได้หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคอยู่ในปัจจุบัน และจะท�าให้โครงการ 

มีความล่าช้ามากข้ึนเรื่อยๆ ในเรื่องนี้เห็นว่า กรมทางหลวงควรพิจารณาเร่งรัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยขอให ้

แขวงทางหลวงและโครงการก่อสร้างประสานกับกรมทางหลวงในส่วนกลางเพ่ือสนับสนุนการเร่งรัดการแก้ไขปัญหา  

และเร่งรัดการก่อสร้างเพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยกับประชาชนผู้ใช้เส้นทางตามแผนที่ก�าหนดไว้ต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ด�าเนินการประสานงานกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดด�าเนินการแก้ไขปัญหา 

ทั้งในส่วนของป่าไม้สาธารณูปโภคและการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้ว

(๒) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สายพังงา - กระบี่ ตอน ๓ (ทับปุด - อ่าวลึก) เป็นโครงการก่อสร้างเพื่อ

ขยายทางหลวงหมายเลข ๔ เป็นอย่างน้อย ๔ ช่องจราจร โดยหากโครงการนีก่้อสร้างแล้วเสรจ็ จะท�าให้เส้นทางระหว่างจงัหวัด

กระบ่ีถงึจังหวดัภเูกต็เป็นอย่างน้อย ๔ ช่องจราจรตลอดสายทาง ซึง่จะท�าให้เกดิความสะดวกสบายในการเดนิทางของประชาชน

และนักท่องเที่ยว รวมไปถึงการท�าให้เกิดความเชื่อมโยงและการสนับสนุนระหว่างท่าอากาศยานภูเก็ตกับท่าอากาศยานกระบี่

สามารถด�าเนนิการได้อย่างสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ จากการตรวจราชการได้รบัรายงานว่า ปัจจบุนัโครงการดงักล่าวมผีลการก่อสร้าง

ประมาณร้อยละ ๖๖ จากแผนการก่อสร้างร้อยละ ๙๒ ล่าช้ากว่าแผนประมาณร้อยละ ๒๖ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา  

โครงการมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องติดขัดป่าไม้ในเขตทาง แต่ในขณะนี้ทราบว่า ได้มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้ว  

และโครงการน้ีจะหมดสญัญาในวนัที ่๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยอยูร่ะหว่างการพจิารณาขยายอายสุญัญาจากกรณทีีไ่ม่สามารถ

ส่งมอบพื้นที่และการขยายอายุสัญญาชดเชยวันหยุดในเทศกาลต่าง ๆ อย่างไรก็ดี เนื่องจากช่วงนี้เข้าใกล้ฤดูฝนแล้ว ซึ่งอาจจะ

ท�าให้การก่อสร้างด�าเนินการได้ไม่สะดวก จึงขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดการด�าเนินการก่อสร้างทางในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ  

โดยเฉพาะในส่วนทีย่งัอยูร่ะหว่างการก่อสร้างชัน้โครงสร้างทางให้เร่งด�าเนนิการก่อนเข้าช่วงฤดฝูน และเร่งรดัการก่อสร้าง

ในช่วงชั้นผิวทางให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป เพื่อให้เกิดความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน และสนับสนุน

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามแผนที่ก�าหนดไว้ต่อไป 

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้แจ้งผู้รับจ้างให้เร่งรัดด�าเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลืออยู่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

(๓) ด้วยในปัจจุบัน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอยู่ระหว่างด�าเนินโครงการก่อสร้างจ�านวน ๔ โครงการโดยจากการลงพื้นที่

ตรวจราชการ พบว่า ในระหว่างการด�าเนินการก่อสร้างนี ้ก่อให้เกดิปัญหาการจราจรตดิขดัในบรเิวณทีม่กีารก่อสร้างค่อนข้างมาก  

ในเรื่องนี้จึงขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดการด�าเนินการโครงการก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะโครงการใน 

ล�าดับที่ ๒ และล�าดับที่ ๔ ซึ่งมีความล่าช้าค่อนข้างมาก เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยระหว่างการ

ด�าเนินการก่อสร้างนี้ ขอให้โครงการประสานงานกับแขวงทางหลวงภูเก็ตและต�ารวจเพื่อบริหารจัดการจราจร  

ลดปัญหาการจราจรติดขัดและอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมถึงติดตั้งป้ายแนะน�าและอุปกรณ์อ�านวย 

ความปลอดภัยให้เพียงพอและชัดเจนโดยเฉพาะการสัญจรผ่านในเวลากลางคืน 

อนึ่ง เมื่อโครงการก่อสร้างข้างต้นแล้วเสร็จ จะท�าให้จังหวัดภูเก็ต มีทางลอดทางแยกท้ังหมด จ�านวน ๕ ทางลอด  

โดยในการตรวจราชการได้มีการติดตามการด�าเนินการของศูนย์ควบคุมการจราจรในอุโมงค์ทางลอดของจังหวัดภูเก็ต  

ณ แขวงทางหลวงภเูกต็ ได้รบัรายงานว่า ปัจจบุนัยงัมเีจ้าหน้าทีป่ฏบิตังิานของแขวงทางหลวงภเูกต็ในส่วนนีไ้ม่เพยีงพอ เนือ่งจาก

ต้องมีการจัดก�าลังเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ต่างๆ ในอุโมงค์อย่างต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการ

ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดทั้งหมดแล้วเสร็จและเปิดใช้งานโดยสมบูรณ์ ในเรื่องนี้เห็นว่า กรมทางหลวงควรพิจารณาจัดสรร 

งบประมาณและอตัราก�าลงัเพือ่สนบัสนนุให้แขวงทางหลวงภเูกต็สามารถจดัให้มศีนูย์ควบคมุการจราจรและให้มเีจ้าหน้าท่ี
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ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ในการดูแลอ�านวยความสะดวกในการเดินทางและป้องกันกรณีที่เกิดปัญหาต่าง ๆ  เช่น 

อุปกรณ์มีการช�ารุดเสียหาย ปัญหาน�้าท่วมเนื่องจากฝนตก หรือเกิดอุบัติเหตุภายในอุโมงค์ทางลอด เป็นต้น เพื่อที่จะสามารถ

แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีต่อไป 

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้เร่งรดัการด�าเนนิการก่อสร้างให้แล้วเสรจ็ตามสญัญา ส�าหรบักรณกีารสนบัสนนุงบประมาณ

และอัตราก�าลังในการตัง้จดัศนูย์ควบคมุการจราจรของอโุมงค์ทางลอดนัน้ กรมทางหลวงขอรบัไว้พจิารณาด�าเนนิการตามความ

เหมาะสมต่อไป

๓) การพัฒนาประสิทธิภาพการด�าเนินงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่

(๑) ด้วยส�านักงานทางหลวงที่ ๑๗ (กระบี่) ได้รายงานว่า พื้นที่ภาคใต้เป็นบริเวณที่มีฝนตกชุกตลอดปี ประกอบ

กับการพัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ของภาคเอกชนบางส่วนในช่วงที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดปัญหาการถมที่ดินปิดก้ัน 

เส้นทางไหลของน�า้และล�ารางธรรมชาติ เมือ่เกดิฝนตกจงึท�าให้เกดิปัญหาน�า้ท่วมขงัอย่างรวดเรว็และน�า้ขงัอยูเ่ป็นระยะเวลานาน  

ซึง่การแก้ไขปัญหาเมือ่เกดิภยัพบิตัขิึน้แล้ว เป็นสิง่ทีท่�าได้ยาก การจดัสรรงบประมาณมาเพือ่ปรบัปรงุแก้ไขระบบระบายน�า้และ

บูรณะทางหลวงที่เสียหายจากอุทกภัยเป็นครั้งคราวนั้น ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีอย่างยั่งยืนได้ ในเร่ืองนี ้

เห็นว่า กรมทางหลวงควรพิจารณาเรื่องการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในลักษณะเชิงรุก คือ ด�าเนินการส�ารวจออกแบบและพัฒนา

ระบบระบายน�้าในโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่ภาคใต้ท้ังระบบเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน จึงขอให้กรมทางหลวง 

พิจารณาความส�าคัญของการแก้ไขปัญหาระบบระบายน�้าในโครงข่ายทางหลวงพื้นที่ภาคใต้ทั้งระบบ และจัดสรร 

งบประมาณไปเพื่อการศึกษาและด�าเนินการพัฒนา ตลอดจนประสานกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ 

ทราบถึงปัญหา เพื่อก�ากับดูแลและป้องกันไม่ให้มีการถมที่ดินกีดขวางทางระบายน�้าหรือล�ารางสาธารณะต่อไปด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า เห็นถึงความส�าคัญในการแก้ไขปัญหาระบบระบายน�้าโดยจะทยอยด�าเนินการแก้ปัญหา 

ในจุดที่มักเกิดน�้าท่วมขังบนเส้นทาง และจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องบูรณาการในการบริหารจัดการน�้า

ทั้งระบบต่อไป

(๒) จากการลงพื้นที่ตรวจราชการพบว่า เส้นทางในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะบริเวณที่อยู ่ระหว่างการก่อสร้าง  

ประสบปัญหาต้นหญ้าในบริเวณไหล่ทางและบริเวณเกาะกลางถนนขึ้นสูงและเติบโตอย่างรวดเร็ว ท้ังนี้เนื่องจากพื้นท่ีภาคใต ้

มีฝนตกชุก ซึ่งเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของวัชพืช ในเร่ืองนี้เห็นว่า แขวงทางหลวงทุกแขวงและโครงการก่อสร้าง 

ทกุโครงการในพืน้ที ่ควรมกีารส�ารวจและด�าเนนิการตดัหญ้าในพืน้ทีร่บัผดิชอบอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ไม่ให้เกดิปัญหาต้นหญ้า

ข้ึนสูงบดบังทัศนวิสัย เป็นจุดเสี่ยงในด้านการมองเห็นในระหว่างการขับรถ โดยเฉพาะในพื้นที่โครงการก่อสร้างซ่ึงถนน 

ยงัมลีกัษณะไม่สมบรูณ์นัน้ ควรต้องมกีารก�าชบัผูร้บัจ้างให้มกีารตดัหญ้าในบรเิวณพืน้ทีก่่อสร้างอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ป้องกนั

ปัญหาอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย 

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ก�าชับให้ทุกแขวงทางหลวง ดูแลบ�ารุงรักษาทางหลวง และด�าเนินการตัดแต่งกิ่งไม้และ 

ตัดหญ้าบริเวณเขตทางหลวง มิให้บดบังทัศนวิสัยการมองเห็นข้างทางเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ทางแล้ว ส�าหรับ 

ในพื้นที่โครงการก่อสร้างก็ได้ก�าชับให้ผู้รับจ้างด�าเนินการตรวจสอบและตัดหญ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการบดบังทัศนวิสัย

ของผู้ใช้ทางต่อไปแล้ว

๔. กรมการขนส่งทางบก
๑) ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้ด�าเนินการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพังงาแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้ประกาศให้เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารเม่ือวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และ 

เปิดให้บรกิารแล้วเมือ่วันที ่๑ เมษายน ๒๕๖๐ ปัจจบุนัอยูใ่นการบรหิารของส�านกังานขนส่งจงัหวดัพงังานัน้ จากการตรวจราชการ 

ได้รับรายงานว่า ปัจจุบันได้มีการจัดระเบียบให้รถโดยสารสาธารณะทั้งหมดเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารเรียบร้อยแล้ว  
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และจะมกีารถ่ายโอนสถานีขนส่งผูโ้ดยสารให้กบัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัพงังารบัไปบรหิารในวนัที ่๒๗ มถินุายน ๒๕๖๐ ต่อไป  

ในเรื่องนี้เห็นว่า กรมการขนส่งทางบกควรมีการเจรจากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เรื่องมาตรฐานและข้อก�าหนด

ในการบริหารสถานีขนส่งผู้โดยสารก่อนการส่งมอบให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ด�าเนินการบริหารจัดการ  

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถบริหารจัดการสถานีฯ ได้อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด

แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อไปด้วย 

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�านกังานขนส่งจงัหวดัพังงา ได้รบัการประสานงานจากองค์การบรหิารส่วนจังหวัดพงังา  

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แจ้งก�าหนดการรับโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพังงาในวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐  

และจะท�าพิธีเปิดในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ส�าหรับขั้นตอนในการถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพังงาให้แก่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาน้ัน ส�านักงานขนส่งจังหวัดพังงาได้มีการเจรจาเรื่องมาตรฐานและข้อก�าหนดในการบริหาร

สถานีขนส่งผู้โดยสารให้ทราบ พร้อมจัดท�าบันทึกการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารและภารกิจ จ�านวน ๑๕ 

ภารกิจ ซึ่งครอบคลุมในการบริหารจัดการสถานีฯ อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว

๒) ตามที่ส�านักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตได้รายงานว่า จังหวัดภูเก็ตมีรถโดยสารสาธารณะท้ังรถโดยสารประจ�าทาง  

รถโดยสารไม่ประจ�าทาง และรถบรรทุก จดทะเบียนในพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ตเป็นจ�านวนมากมีล�าดับรองจากกรุงเทพมหานคร  

ซึง่รถเหล่าน้ีต้องเข้ารบัการตรวจสภาพ ณ ส�านกังานขนส่งจงัหวดัภเูกต็ อย่างไรกด็ ีปัจจบุนัพืน้ทีต่รวจสภาพรถโดยสารสาธารณะ

และรถบรรทุกของจังหวัดภูเก็ตมีความคับแคบ มีข้อจ�ากัดในการด�าเนินการตรวจสภาพ ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการได้อย่าง

รวดเรว็ ในเรือ่งนีจ้งึขอให้กรมการขนส่งทางบก พจิารณาสนบัสนนุเรือ่งการจดัการพืน้ที ่เครือ่งมอืและอปุกรณ์ในการด�าเนนิ

การด้านการตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทกุให้กบัส�านกังานขนส่งจงัหวดัภเูกต็อย่างเหมาะสมและมจี�านวน

เพยีงพอ เพือ่ให้สามารถด�าเนนิการด้านการตรวจสภาพได้อย่างรวดเรว็และมีประสทิธภิาพ ซึง่จะส่งผลถงึการพฒันาด้านความปลอดภยั 

ในการขนส่งต่อไปด้วย 

ส�านักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ได้ด�าเนินการในกรณีของการจัดการพื้นท่ี เครื่องมือและอุปกรณ์ในการด�าเนินการ 

ด้านการตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้ส�านักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต

สามารถด�าเนินการตรวจสภาพรถได้อย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพนัน้ อยูร่ะหว่างประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ออกแบบ

และประมาณการค่าใช้จ่าย

๕. กรมเจ้าท่า
๑) เนื่องจากพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๗ เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความส�าคัญ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว 

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะจังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต ซึ่งกรมเจ้าท่ามีภารกิจส�าคัญในการดูแลรักษา 

ความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล โดยเฉพาะความปลอดภัยในบริเวณท่าเรือ การโดยสารเรือ และกิจกรรมทางน�้า 

อย่างไรกด็ ีได้รบัรายงานปัจจบุนั กรมเจ้าท่าต้องแบ่งก�าลงัข้าราชการไปปฏบิตังิานด้านการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผดิกฎหมาย  

(IUU FISHING) ในศูนย์ Port in - port out ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ตามค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท�าให้ก�าลัง 

เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานของกรมเจ้าท่าลดลง ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของกรมเจ้าท่าได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ ในเรื่องน้ีเห็นว่า กรมเจ้าท่าควรพิจารณาให้การสนับสนุนส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา โดยเฉพาะในพื้นที่ 

ภาคใต้ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ส�าคัญ เนื่องจากภารกิจด้านความปลอดภัยเป็นภารกิจท่ีมีความส�าคัญ มีผลกระทบ 

ต่อทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงภาพลักษณ์ของประเทศเป็นอย่างมาก จึงขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาแนวทางการจัดสรร

อัตราก�าลังและงบประมาณในการจัดหาเจ้าหน้าที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการอ�านวยความปลอดภัยใน 

แหล่งท่องเที่ยวทางน�้าให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อไปด้วย 

กรมเจ้าท่า รายงานว่า ด้วยข้อจ�ากัดของกรอบอัตราก�าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถก�าหนดกรอบอัตราก�าลังให้กับ

ทกุหน่วยงานได้อย่างเพยีงพอและเหมาะสม แนวทางการจดัสรรอตัราก�าลงัด�าเนนิการโดยขอรบัการจดัสรรอตัราก�าลงัเพิม่ใหม่

จาก อนุกรรมการในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนกระทรวงคมนาคม เพื่อรองรับภารกิจต่าง ๆ  ที่ผ่านมาได้ขอรับ
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การจัดสรรอัตราก�าลังเพิ่มใหม่เพื่อรองรับภารกิจด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยทางน�้า ซึ่งก็ได้รับการจัดสรรอัตราก�าลัง 

ในต�าแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือและต�าแหน่งเจ้าพนักงานตรวจท่า ซึ่งเป็นสายงานขาดแคลนและจ�าเป็นต้องก�าหนดกรอบ

อตัราก�าลงัให้ครบทกุส�านกังานเจ้าท่าภมูภิาคสาขา และปัจจบุนัได้พจิารณาจดัสรรงบประมาณเพือ่การจ้างเหมาบรกิารเอกชน

เพื่อช่วยปฏิบัติภารกิจในเขตพื้นที่ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๕ จ�านวน ๘ อัตราแล้ว

๒) ตามทีไ่ด้รบัรายงานว่า ศนูย์ควบคมุการจราจรทางน�า้ในพืน้ทีจ่งัหวดัภเูกต็ ซึง่ตัง้อยู ่ณ ท่าเรอือ่าวฉลอง ปัจจบัุน

อุปกรณ์บางส่วนใกล้หมดอายุสัญญารับประกัน และมีการช�ารุดเสียหาย โดยขณะนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัด 

ในการบ�ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบแล้วจ�านวน ๕๐ ล้านบาท ในเรื่องนี้เห็นว่า ศูนย์ควบคุมการจราจรทางน�้าเป็นเครื่องมือ 

ที่ส�าคัญในการจัดการด้านความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งทางน�้าในพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ 

กรมเจ้าท่า จึงเห็นควรที่กรมเจ้าท่าจะต้องจัดสรรงบประมาณไปด�าเนินการบ�ารุงรักษาระบบให้มีความสมบูรณ์พร้อมอยู่เสมอ 

จงึขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาว่างบประมาณท่ีได้รับการจดัสรรจากจงัหวดัเพยีงพอต่อการด�าเนนิการหรอืไม่ หากไม่เพยีงพอ 

กข็อให้พจิารณาจัดสรรงบประมาณไปด�าเนนิการในส่วนทีเ่กีย่วข้องให้เหมาะสมและเพยีงพอ และขอให้กรมเจ้าท่าพจิารณา

ตั้งงบประมาณ เพื่อการบ�ารุงรักษาศูนย์ควบคุมการจราจรทางน�้านี้ให้มีความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องต่อไปด้วย 

กรมเจ้าท่า รายงานว่า งบประมาณการบ�ารุงรักษาศูนย์ควบคุมการจราจรทางน�้าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในส่วนที่เพิ่มเติม

จากจังหวัดภูเก็ต กรมเจ้าท่าจะได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณ (ขอตั้ง) ในปีงบประมาณต่อไป เพื่อบรรจุเป็นค่าใช้จ่ายประจ�า

ที่ต้องได้รับการจัดสรรเป็นประจ�าต่อไป

๖. กรมท่าอากาศยาน 
๑) ท่าอากาศยานนานาชาตกิระบี ่เป็นท่าอากาศยานทีม่อีตัราการเตบิโตของปรมิาณผูโ้ดยสารสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง 

โดยในปีที่ผ่านมา มีปริมาณผู้โดยสารประมาณ ๔ ล้านคน จากความสามารถในการรองรับประมาณ ๓ ล้านคน โดยจากการ

พยากรณ์เบื้องต้นคาดว่า ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่จะมีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นในปีนี้ประมาณร้อยละ ๗ จากปีที่ผ่านมา 

อย่างไรก็ดี จากการติดตามข้อมูลพบว่า การเพิ่มขึ้นของปริมาณผู้โดยสารในช่วง Low season มีการเพิ่มขึ้นสูงกว่าร้อยละ ๗ 

ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า ปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นในปีนี้จะเพิ่มสูงกว่าที่มีการพยากรณ์ไว้ ในเรื่องนี้เห็นว่า กรมท่าอากาศยาน

ควรพิจารณาเร่งรัดเรื่องการพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ตามแผนที่ก�าหนดไว้ โดยเฉพาะในระยะสั้น คือ การเร่งรัด 

การด�าเนินการเรื่องการปรับปรุงระบบเคาน์เตอร์เช็คอิน เป็นระบบ Common Use Terminal System และการติดตั้ง

ระบบ In-line screening เพื่อการ x-ray สัมภาระโหลดใต้ท้องอากาศยาน เพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัย 

ตามมาตรฐานสากล ก่อนเร่งรดัการพัฒนาตามแผนการพฒันาในส่วนอืน่ ๆ  โดยเรว็ต่อไป เพือ่ให้ท่าอากาศยานนานาชาตกิระบี่ 

มีศักยภาพในการรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไป 

กรมท่าอากาศยาน รายงานดังนี้ 

(๑) ระบบ Common Use Terminal Equipment (CUTE) System กรมท่าอากาศยาน ได้ด�าเนินการจ้างบรษิทัเอกชน 

ให้บริการและบ�ารุงรักษาตรวจบัตรโดยสารข้ึนเครื่องของท่าอากาศยานกระบี่ โดยอยู่ระหว่างด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใน

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งคาดว่าจะมีการลงนามกับบริษัทเอกชนได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ และจะสามารถ 

ใช้งานได้ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

(๒) การติดตั้งระบบ In-Line screening เพื่อการ x-ray สัมภาระโหลดใต้ท้องอากาศยาน กรมท่าอากาศยานได้เริ่ม

ด�าเนินการแล้วตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยจัดหาและติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พร้อมสายพาน

ล�าเลียงสัมภาระ ห้องควบคุมและอุปกรณ์ ที่ท่าอากาศยานกระบี่ คาดว่าจะสามารถใช้งานได้ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้

เกิดประโยชน์และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการตามมาตรฐานสากล 
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๒) ด้วยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบ่ี ได้แจ้งให้ทราบว่า ได้รับการร้องเรียนว่ามีมัคคุเทศก์แจ้งกับ 

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ใช้บริการท่าอากาศยานกระบ่ีว่าต้องมีการเก็บเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน โดยจะน�าเงิน 

ดงักล่าวไปมอบให้เจ้าหน้าทีส่�านักงานตรวจคนเข้าเมอืงและเจ้าหน้าทีข่องสายการบนิ เพือ่อ�านวยความสะดวกในการปฏบิตังิาน  

รวมถึงมีข้อเสนอแนะถึงท่าอากาศยานกระบี่ในการพัฒนาจ�านวน ๓ เรื่อง ประกอบด้วย การดูแลรักษาความสะอาดของ 

ห้องสุขา การเร่งรัดการพัฒนาระบบ In-line screening และการยกระดับเรื่องการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของรถยนต์

ทีเ่ข้ามาในบรเิวณท่าอากาศยานกระบีน่ัน้ ในเรือ่งนีข้อให้กรมท่าอากาศยานรบัข้อเสนอแนะของสภาอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว

ไปพจิารณาด�าเนนิการ และขอให้มกีารตรวจสอบในเรือ่งการเรยีกเกบ็ค่าหวัควิจากนกัท่องเทีย่วต่างชาตว่ิา มส่ีวนเกีย่วข้อง

กับท่าอากาศยานหรือไม่ รวมถึงประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือตรวจสอบและด�าเนินการให้ถูกต้อง เพ่ือรักษา 

ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศต่อไปด้วย 

กรมท่าอากาศยาน รายงานว่า ข้อร้องเรียนดังกล่าวข้างต้น กรมท่าอากาศยานจะรับมาด�าเนินการต่อไป และในเรื่อง

การยกระดับเร่ืองการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของรถยนต์ท่ีเข้ามาในบริเวณท่าอากาศยานกระบ่ี กรมท่าอากาศยาน 

มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่นอกเขตการบิน (Landside) โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

(๑) ลานจอดและพื้นที่จอดรถอื่น ๆ  ควรจะมีแสงสว่างเพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงของสนามบิน

(๒) พื้นที่อาคารผู้โดยสารตลอดจนพื้นที่สาธารณะจะต้องมีการเฝ้าระวังและตรวจตราอย่างสม�่าเสมอ จะต้องมีการ 

ลาดตระเวนในส่วนของอาคารผูโ้ดยสาร ผูโ้ดยสารและประชาชนทัว่ไปจะต้องอยูภ่ายใต้การรกัษาความปลอดภยัโดยเจ้าหน้าท่ี

รักษาความปลอดภัยในสนามบินหรือระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

(๓) การปรบัมาตรการรกัษาความปลอดภยัต้องท�าให้แน่ใจว่าพืน้ทีส่าธารณะจะถกูปิดในช่วงเวลาสัน้ ๆ  ตามเหตกุารณ์

ของการเพิม่ระดบัภยัคุกคาม เจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัของสนามบนิจะต้องตรวจตราตระเวนพืน้ทีเ่หล่านัน้เมือ่ถกูเปิดใช้งาน 

ตามปกติ

(๔) ยานพาหนะทุกประเภทจะต้องไม่จอดในเขตพื้นที่ห้ามจอดและพื้นที่ด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร และพื้นที่สุ่มเสี่ยง

อื่น ๆ ตามที่ผู้มีอ�านาจหรือผู้จัดการสนามบินเป็นผู้ก�าหนด

๗. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 
ตามที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ซึ่งคาดว่าจะด�าเนินการ

ได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น จากการตรวจราชการพบว่า การด�าเนินการมีความล่าช้าจากแผนที่ก�าหนด

ไว้อยู่เล็กน้อย อย่างไรก็ดี ท่าอากาศยานภูเก็ตได้รายงานว่าความล่าช้านั้นอยู่ในกรอบท่ีสามารถเร่งรัดการด�าเนินการให้เป็น 

ไปตามแผนที่ก�าหนดได้ รวมถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายพิชิต อัคราทิตย์) ได้เดินทางมาตรวจราชการ 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเร่งรดัการด�าเนนิการพร้อมก�าชบัเรือ่งการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนในระหว่าง 

การก่อสร้างไว้แล้ว จึงขอให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) พิจารณาด�าเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรี 

ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในการเร่งรดัการก่อสร้างและการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนตามแผนทีก่�าหนดไว้ต่อไป 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) รายงานว่า ตามที่บริษัทท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) ได้มีโครงการ

พัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต และได้ว่าจ้างบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง 

ให้ด�าเนินงานก่อสร้าง และได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน HKT-CSC Consortium (CSC) เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปตามแผนงานก่อสร้างนั้น ซึ่งปัจจุบันผลการด�าเนินการก่อสร้างมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 

๙๒.๙๖ ล่าช้ากว่าแผนงานก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ ๐.๖๓ ซึ่งตามแผนงานควรได้ ๙๓.๕๙ โดยเป็นความก้าวหน้าของโครงการ 

ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดังนั้น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) ได้สั่งการให้ที่ปรึกษาควบคุมงานมีหนังสือ

เร่งรดังานก่อสร้างไปยงัผูร้บัจ้างก่อสร้าง เพือ่ให้การด�าเนนิงานเป็นไปด้วยความเรยีบร้อยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผูใ้ช้บรกิารและ

สามารถเปิดใช้อาคารผู้โดยสารภายในประเทศได้ตามแผนงานต่อไป
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๕.๓ การตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๘
ส�าหรบัพืน้ทีภ่าคใต้ชายแดนเขตตรวจราชการที ่๘ ซึง่ประกอบด้วยจงัหวดัสงขลา สตลู ปัตตาน ียะลา และนราธวิาส นัน้  

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมได้ก�าหนดการตรวจราชการในพื้นท่ีเขตตรวจราชการที่ ๘  

ดังต่อไปนี้

๕.๓.๑ กำรตรวจรำชกำรในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๘ (จังหวัดสงขลำและสตูล)

๑. การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ตามทีร่ฐับาลก�าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายภาครฐัเพือ่เป็น

ปัจจยัสนับสนนุการขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศ โดยก�าหนดเป้าหมาย

การเบิกจ่ายภาพรวมในไตรมาสที่ ๒ ที่ร้อยละ ๕๒ ก�าหนดเป้าหมายการ 

เบิกจ่ายงบรายจ่ายประจ�าทีร้่อยละ ๕๕ และงบรายจ่ายลงทนุทีร้่อยละ ๔๑ นัน้ 

จากการตรวจราชการพบว่า ผลการเบกิจ่ายงบประมาณในส่วนของงบรายจ่าย 

ลงทุน โดยเฉพาะกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทในพื้นท่ีช่วงต้น

ไตรมาสที่ ๒ นั้น กรมทางหลวงมีผลการเบิกจ่ายประมาณร้อยละ ๓๖ และ

กรมทางหลวงชนบทมผีลการเบกิจ่ายประมาณร้อยละ ๓๐ ท้ังนีไ้ด้รบัรายงานว่า  

จังหวัดสตูลเป็นพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ซึ่งได้รับยกเว้นเงื่อนไขให้มีการ 

จดัซือ้จดัจ้างด้วยวธีิพเิศษ เน่ืองจากถูกจดัอยูใ่นพืน้ทีเ่สีย่งต่อการก่อเหตกุารณ์ 

ความไม่สงบ จงึมข้ีอจ�ากดับางประการทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการด�าเนนิงานของผูร้บัจ้างและอาจส่งผลกระทบให้การด�าเนนิโครงการ

มีความล่าช้า ในเรื่องนี้ ขอให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทวางแผนการด�าเนินงานให้รอบคอบ รัดกุม ติดตาม

เร่งรัดการด�าเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนด และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่

รัฐบาลก�าหนดต่อไปด้วย ส�าหรับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่มีงบรายจ่ายลงทุนนั้น จากการติดตามทราบว่ามีผลการเบิกจ่ายในส่วน

งบรายจ่ายประจ�าสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลแล้ว จึงขอให้ติดตามการด�าเนินงานและเบิกจ่าย 

งบประมาณให้เป็นไปตามแผนดังที่ได้ด�าเนินการมาแล้วต่อไป 

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านกังานทางหลวงชนบทที ่๑๒ (สงขลา) รบัข้อเสนอแนะไว้พจิารณา

ด�าเนินการต่อไปแล้ว

๒. การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา 
๑) กรมทางหลวงควรพิจารณาเร่งรัดด�าเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง โดยเฉพาะ 

ในโครงการที่มีความส�าคัญเร่งด่วนนั้น ควรด�าเนินการให้สอดคล้องกับแผนการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ 

ที่คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งเป็นช่องทางหลักของพื้นที่ภาคใต้ สามารถ

ด�าเนินการได้อย่างสะดวก คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ โดยมีโครงการที่ควรพิจารณา ดังนี้ 

๑.๑ โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ ตอนแยก

ทางหลวงหมายเลข ๔ (พรุเตียว) - ด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ ๒ 

เป็นการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ มาตรฐานทางชั้นพิเศษ ๔  

ช่องจราจร ระยะทาง ๖.๖๐ กิโลเมตร ประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณ ๑,๙๐๐ ล้านบาท ค่าเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประมาณ ๖๗๓ ล้านบาท ปัจจุบันส�ารวจออกแบบแล้วเสร็จ  

ซ่ึงโครงการนี้เป็นโครงการที่มีความส�าคัญและจ�าเป็นเร่งด่วน 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่โดยตรง 

เนื่องจากปัจจุบันด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่อยู ่ระหว่าง 



ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม ประจ�ำปีงบประมำณ
 ๒๕๖๐

๑๗๑

การก่อสร้างและคาดว่าจะแล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่บริเวณดังกล่าวยังไม่มีถนนเข้าถึงได้โดยตรง ปัจจุบันต้องใช้ทาง

ล�าลองซึ่งกรมศุลกากรด�าเนินการก่อสร้างไว้ชั่วคราวแต่เส้นทางดังกล่าวมีผิวจราจรแคบและโครงสร้างคันทางไม่แข็งแรง  

ไม่เหมาะสมต่อการรองรับปริมาณการจราจรจ�านวนมาก โดยเฉพาะรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ดังน้ัน หากด่านศุลกากร 

แห่งใหม่ก่อสร้างแล้วเสรจ็แต่ไม่มถีนนเข้าไปถงึ จะท�าให้ด่านศลุกากรแห่งใหม่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างคุม้ค่าและมปีระสทิธิภาพ 

จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณาความส�าคัญของโครงการนี้ และจัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการก่อสร้างเพื่อสนับสนุน

ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ให้ด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบระยะเวลาต่อไป

๑.๒ โครงการก่อสร้างทางเลีย่งเมอืงหาดใหญ่ เป็นโครงการก่อสร้างทางเลีย่งเมอืงแนวใหม่ มาตรฐาน

ทางชัน้พเิศษ ๔ ช่องจราจร เขตทาง ๖๐ เมตร ระยะทาง ๒๘.๕๓๒ กโิลเมตร เพือ่ลดปัญหาการจราจรแออดัในตวัเมอืงหาดใหญ่ 

ซึ่งจะท�าให้การเดินทางจากสงขลาไปท่าอากาศยานหาดใหญ่ และไปจังหวัดรอบข้าง รวมถึงเดินทางไปด่านศุลกากรสะเดา 

ไม่จ�าเป็นต้องผ่านตัวเมืองหาดใหญ่ เน่ืองจากปัจจุบันทั้งประชาชนทั่วไปและรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่จะเดินทางไป 

ด่านศลุกากรสะเดาจ�าเป็นต้องเดินทางผ่านตัวเมอืงหาดใหญ่ ท�าให้การจราจรตดิขดัมาก โดยโครงการนี ้ผูแ้ทนจากคณะกรรมการ

ร่วมภาครัฐและเอกชนจังหวัดสงขลาร่วมให้ความเห็นว่าเป็นโครงการที่ส�าคัญและจ�าเป็นเร่งด่วน ซึ่งคณะกรรมการร่วมภาครัฐ

และเอกชนจังหวัดสงขลาจะเสนอเรื่องผ่านจังหวัดสงขลาไปถึงรัฐบาลเพื่อน�าเสนอความส�าคัญของโครงการนี้อีกทางหนึ่ง  

ดังนั้น กรมทางหลวงจึงควรพิจารณาความส�าคัญของโครงการนี้ และพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการก่อสร้าง

ต่อไป

๑.๓ โครงการทางหลวงพิเศษ (Motorway) ระหว่างเมืองหาดใหญ่ - ชายแดนมาเลเซีย ระยะทาง 

๖๓.๕ กิโลเมตร เป็นโครงการส�าคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมระหว่างประเทศ สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

จังหวัดสงขลาให้มีศักยภาพและเกิดประโยชน์ได้จริงอย่างสูงสุด รวมถึงเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศในระดับภูมิภาค

อาเซยีน ปัจจบุนัโครงการนีไ้ด้ส�ารวจออกแบบแล้วเสรจ็ อยูร่ะหว่างการศกึษารปูแบบการลงทนุแบบร่วมทนุภาครฐัและเอกชน 

ทั้งนี้ ผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนจังหวัดสงขลามีความเห็นว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วน 

หากไม่มีการก่อสร้างจะท�าให้เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลาไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการนี้ 

จึงขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาด�าเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษสายนี้ 

เพื่อส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายของรัฐบาลต่อไป 

๑.๔ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ต.พังลา - จุดผ่านแดนถาวร 

(เขตแดนไทย/มาเลเซยี) โดยก่อสร้างและปรบัปรงุทางหลวงให้เป็นมาตรฐานทางชัน้พเิศษเตม็รปูแบบเป็น ๔ ช่องจราจร และ

มีทางเท้า ๒ ข้าง จุดเริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข ๔ กม.๑,๓๐๗+๕๐๐ ถึงจุดสิ้นสุดท่ี กม.๑,๓๐๙+๔๐๐ เป็นโครงการ 

ซึง่รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้เร่งรดัด�าเนนิการ เพือ่ช่วยบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าเรือ่งการจราจรแออดั

จากการจอดรอของรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ โดยการเพิ่มช่องจราจรให้เต็มพื้นที่เขตทาง ให้รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร ์

สามารถจอดชิดไหล่ทางและเหลือพื้นที่ให้รถทั่วไปสามารถสัญจรได้ตามปกติ ขณะนี้ได้มีการออกแบบก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อม

ด�าเนินการก่อสร้างแล้ว โดยได้มีการเสนอเพื่อบรรจุเข้าโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับ

เศรษฐกจิภายในประเทศ (งบกลุม่จงัหวดัภาคใต้ชายแดน) อย่างไรกด็ ีกรมทางหลวงควรพจิารณาความส�าคญัของโครงการนี ้

และพจิารณาบรรจเุข้ารบัการพจิารณาจดัสรรงบประมาณประจ�าปีของกรมทางหลวงด้วยอกีทางหนึง่ เพือ่ป้องกนัในกรณ ี

ที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบกลุ่มจังหวัดได้อีกทางหนึ่งและเร่งรัดด�าเนินการก่อสร้างตามที่ได้ก�าหนดไว้ต่อไป

๑.๕ โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดบั ทางหลวงหมายเลข ๔ ตดักบัทางหลวงหมายเลข ๔๒๘๗ 

(สีแ่ยกควนลงั) เนือ่งจากบรเิวณดงักล่าวเป็นเส้นทางทีม่กีารจราจรผ่านเป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะประชาชนในพืน้ที ่จงึท�าให้

เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง การก่อสร้างทางแยกต่างระดับบริเวณแยกควนลัง จึงสามารถช่วย 

เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรบนโครงข่ายทางหลวงแผ่นดนิสายหลกั (AH2) ลดอบุตัเิหตแุละรองรบัการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ 

ด้วย จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณาความส�าคัญของโครงการดังกล่าวและจัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการก่อสร้าง 

ตามความเหมาะสมต่อไป
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๑๗๒

กรมทางหลวง รายงานความคืบหน้าการด�าเนินการ โครงการทั้ง ๕ ดังนี้

โครงการที ่๑.๑ ได้เสนอขอตัง้งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพือ่ด�าเนนิการก่อสร้างแล้ว หากได้รบัการจดัสรรงบประมาณ

จะเร่งด�าเนินการให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนต่อไป

โครงการที่ ๑.๒ ได้ด�าเนินการออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเสนอขอออกพระราชกฤษฎีกา

ก�าหนดเขตที่ดินบริเวณที่จะเวนคืน และจะเสนอขอตั้งงบประมาณเพื่อด�าเนินการก่อสร้างตามขั้นตอนต่อไป

โครงการที ่๑.๓ ได้จดัส่งรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมให้ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยอยู่ระหว่างการปรับแก้ไขรายงานตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงาน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นโครงการส�าคัญที่มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ภาคใต้

ตอนล่าง กรมทางหลวงจึงได้เตรียมความพร้อมโครงการ โดยได้รับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อด�าเนินการศึกษาวิเคราะห์

ความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการ ก�าหนดแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และจะเร่งรัดด�าเนินการ 

ตามข้อสังเกตต่อไป

โครงการท่ี ๑.๔ ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ 

ความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

โครงการที่ ๑.๕ ได้เสนอขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว หากได้รับการจัดสรรงบประมาณจะเร่งด�าเนินการ 

ให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนต่อไป

๒) กรมทางหลวงชนบท ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงสายรองจ�านวน  

๒ สายทาง เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา จึงควรเร่งรัดการด�าเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง 

โครงข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

- โครงการก่อสร้างถนนสาย สข. ๑๐๒๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - ปาดังเบซาร์ อ�าเภอสะเดา 

จังหวัดสงขลา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง เริ่มต้นสัญญาเม่ือวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ก�าหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่  

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รวมระยะเวลา ๗๓๐ วัน ปัจจุบันมีผลการก่อสร้างร้อยละ ๓๔.๗๘ จากแผนการก่อสร้างร้อยละ ๓๔.๐๒ 

จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทด�าเนินการก่อสร้างถนนสายนี้ให้แล้วเสร็จตามแผนต่อไป

- โครงการพฒันาโครงข่ายถนนสายรองเลยีบแนวชายแดน ในพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสะเดา 

ก่อสร้างเป็นถนนเลียบแนวชายแดนเชื่อมโยงระหว่างด่านศุลกากรสะเดาและด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ ระยะทางรวม 

๓๐.๑๐๐ กโิลเมตร เริม่ด�าเนินการมาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมทีัง้งบประมาณขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสงขลา  

งบประมาณของกรมทางหลวงชนบท และงบพัฒนากลุ่มจังหวัด ส�าหรับใน พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ มีโครงการต่อเนื่องของ 

กรมทางหลวงชนบท ระยะทาง ๑๖.๔๐๐ กโิลเมตร ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างรอลงนามสญัญา ในการนีจ้งึขอให้กรมทางหลวงชนบท

เร่งรัดด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการก่อสร้างโครงข่ายถนนสายนี้ให ้

แล้วเสร็จตลอดสายทาง เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ด่านชายแดนทั้งสองด่านให้เป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์ต่อไป 

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านกังานทางหลวงชนบทที ่๑๒ (สงขลา) รบัข้อเสนอแนะไว้พจิารณา

ด�าเนินการต่อไปแล้ว

๓) กรมการขนส่งทางบก มีโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดสงขลา โดยได้รับรายงานว่า  

จากผลการศกึษาก�าหนดทีจ่ะก่อสร้างสถานขีนส่งสนิค้ามีพืน้ท่ี ๑๗๘ ไร่ ๑ งาน ๘๔ ตารางวา อยูใ่นพืน้ท่ีต�าบลส�านกัขาม อ�าเภอสะเดา  

จงัหวดัสงขลา ทีด่นิทัง้หมดเป็นทีด่นิของเอกชนใกล้ด่านศลุกากรสะเดา ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการศกึษาเรือ่งการให้เอกชนเข้าร่วม

ลงทุนกับรัฐ (PPP) คาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างไรก็ดี กรมการขนส่งทางบกควรพิจารณาเร่งรัด 

การด�าเนินการเน่ืองจากพืน้ทีท่ีก่�าหนดเป็นทีด่นิของเอกชนนัน้ ไม่มกีารด�าเนนิการท�าสญัญาจะซือ้จะขายไว้ตัง้แต่ต้น จงึมโีอกาส

ที่จะเปลี่ยนแปลงเจ้าของหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าท่ีดินสูงขึ้นกว่าท่ีได้ศึกษาไว้ในเบ้ืองต้นได้มาก รวมถึงการเร่งรัด

ด�าเนินการก่อสร้างโดยเร็วนั้น จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบการขนส่งและกระจายสินค้า ช่วยสนับสนุนการพัฒนาของ 

เขตเศรษฐกจิพเิศษได้เป็นอย่างมาก ในการนีจ้งึขอให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาเร่งรดัการด�าเนนิการในส่วนทีเ่กีย่วข้องต่อไป 



ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม ประจ�ำปีงบประมำณ
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๑๗๓

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�านักการขนส่งสินค้า ได้มีแผนการด�าเนินการ ดังนี้

(๑) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ�านวน ๓๒ ล้านบาท เพื่อด�าเนินโครงการศึกษาและ

วิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โครงการสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาคตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัต ิ

การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีแผนจะเสนอผลการศึกษาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

(๒) ขอรับจัดสรรงบประมาณประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วงเงิน ๙.๓๕๘ ล้านบาท เพื่อด�าเนินการส�ารวจอสังหาริมทรัพย์

และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อด�าเนินโครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดสงขลา

(๓) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีแผนด�าเนินการจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเวนคืนที่ดินในการก่อสร้าง

สถานขีนส่งสนิค้าจงัหวดัสงขลา และด�าเนนิการคดัเลอืกเอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการของรฐัตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบญัญตั ิ

การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อมทั้งก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดสงขลาในปลายปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นอกจากน้ี ส�านักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ได้รายงานความคืบหน้าว่า อยู่ระหว่างการให้ท่ีปรึกษาศึกษารูปแบบให้

เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ซึ่งได้มีการตรวจรับงานงวดที่ ๑ และได้รายงานเบื้องต้นเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ แต่

เนื่องจากที่ดินที่เป็นพื้นที่เป้าหมายนั้น เป็นที่ดินของเอกชนรายเดียวกัน จ�านวน ๕ แปลง ซึ่งได้มีการสอบถามราคาซื้อขายไว้

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่ยังไม่มีการท�าสัญญาจะซื้อจะขายแต่อย่างใด จึงมีโอกาสที่เจ้าของที่ดินอาจจะมีการขายที่ดินให้กับผู้สนใจ 

รายอื่น หรือจะมีการปรับราคาที่สูงขึ้น จึงเห็นควรให้กรมการขนส่งทางบกเร่งรัดการด�าเนินการในส่วนนี้เบื้องต้นก่อน

๓. การฟื้นฟู เยียวยา และบูรณะโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย
การฟื้นฟู บูรณะโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งได้รับผลกระทบ 

จากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จากการตรวจราชการพบว่า โครงสร้างพื้นฐานหลายส่วนได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะ 

โครงข่ายทางหลวง ทางหลวงชนบท และโครงข่ายทางรถไฟซึ่งได้รับผลกระทบและมีความเสียหายจ�านวนมาก โดยเส้นทาง 

ที่เสียหายไม่มากนั้น กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อเปิดการจราจร อ�านวย

ความสะดวกให้กับประชาชนไปพลางก่อน ส่วนเส้นทางที่เสียหายรุนแรงนั้น จ�าเป็นต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณมาบูรณะ

แก้ไขเพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนต่อไป ส่วนโครงข่ายทางรถไฟของการรถไฟ 

แห่งประเทศไทยน้ัน ได้มีการระดมก�าลังเจ้าหน้าท่ีและเครื่องจักรเข้าด�าเนินการบูรณะซ่อมแซมเพื่อให้สามารถเปิดการเดิน 

รถไฟตลอดเส้นทางสายใต้ได้โดยเรว็ทีส่ดุ (เบือ้งต้น ณ วนัทีล่งพืน้ที ่ ได้รบัรายงานว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยสามารถจะเปิด

การเดนิรถเส้นทางสายใต้ตลอดเส้นทางได้ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐) อย่างไรก็ดี เนื่องจากสภาวะสภาพอากาศแปรปรวน 

ในพื้นที่ภาคใต้ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ นอกจากโครงข่ายของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และการรถไฟแห่งประเทศไทย

แล้ว ปัญหาอทุกภยัอาจก่อให้เกดิผลกระทบกบัโครงสร้างพืน้ฐานอืน่ ๆ  ด้วย จงึขอให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้แก่ กรมทางหลวง 

กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก กรมเจ้าท่า การรถไฟแห่งประเทศไทย บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ�ากดั (มหาชน) 

และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและส�ารวจตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน

และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด ในกรณีที่ตรวจพบปัญหาในเบื้องต้นที่สามารถแก้ไขได้ 

ขอให้รบีด�าเนนิการโดยค�านงึถึงความปลอดภยัของประชาชนเป็นส�าคญั ส�าหรบัโครงสร้างพืน้ฐานทีอ่าจได้รบัความเสยีหาย 

รุนแรง เช่น โครงข่ายทางหลวงนั้น ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ส�ารวจสภาพความเสียหายและจัดท�าแผนการ

บูรณะซ่อมแซมเสนอต่อหน่วยงานส่วนกลางโดยเรว็หลงัสถานการณ์กลบัเข้าสูภ่าวะปกต ิและขอให้หน่วยงานในส่วนกลาง

พจิารณาจดัสรรงบประมาณไปด�าเนนิการบรูณะซ่อมแซมโครงสร้างพืน้ทีฐ่านต่าง ๆ  ทีไ่ด้รบัความเสยีหาย เพือ่ให้สามารถ

ให้บริการแก่ประชาชนได้เป็นปกติ เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนต่อไป 

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านกังานทางหลวงชนบทที ่๑๒ (สงขลา) รบัข้อเสนอแนะไว้พจิารณา

ด�าเนินการต่อไปแล้ว
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กรมการขนส่งทางบก รายงานมาดังต่อไปนี้ 

ส�านกังานขนส่งจงัหวดัสงขลา ได้ชีแ้จงผลกระทบทีไ่ด้รบัจากการเกดิอทุกภยัว่า ระหว่างวนัที ่๔ - ๖ มกราคม ๒๕๖๐ 

ท�าให้รถโดยสารประจ�าทาง หมวด ๓ สายต่าง ๆ  จ�านวน ๕ เส้นทางไม่สามารถจดัการเดนิรถได้ เพือ่สามารถให้บรกิารประชาชน

ได้เดินทางตามปกติ จึงได้แก้ไขปัญหา โดยการหลีกเลี่ยงเส้นทางที่เกิดน�้าท่วม และจัดเก็บอัตราค่าโดยสารในอัตราเดิม แม้ว่า

ระยะทางจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และได้ก�าชับให้ผู้ประกอบการขนส่งเฝ้าระวัง

ตดิตามสถานการณ์น�า้ท่วมตลอดเวลา หากมเีส้นทางใดทีไ่ม่สามารถจดัการเดนิรถได้ กรณุาแจ้งมายงัส�านกังานขนส่งจงัหวดัสงขลา 

ให้ทราบโดยด่วน เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาในเส้นทางที่ได้รับผลกระทบ

ส�านักงานขนส่งจังหวัดสตูล จังหวัดสตูล เป็นพื้นที่ภาคใต้ที่ไม่ประสบปัญหาอุทกภัย จึงไม่มีโครงสร้างพื้นฐานด้าน

การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ได้รับความเสียหาย

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) รายงานมาดังนี้

๑. แผนพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้เร่งรัดการออกข้อก�าหนดรายละเอียด (TOR) เนื่องจากแผนพัฒนาฯ ไม่ต้อง

จัดท�ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

๒. โครงการปรบัปรงุท่าอากาศยานหาดใหญ่ระยะสัน้ ได้ด�าเนนิการปรบัปรงุอาคารผูโ้ดยสารและสิง่อ�านวยความสะดวก

ให้เป็นไปตามแผนด�าเนินการด้านงบประมาณ

บรษิทั วทิยกุารบนิแห่งประเทศไทย จ�ากดั รายงานว่า ได้ตดิตามสถานการณ์สภาพอากาศและการเกดิอทุกภยัในพืน้ที่

ภาคใต้ ซึ่งได้ท�าการส�ารวจตรวจสอบระบบ/อุปกรณ์ภายในท่าอากาศยานในพื้นที่ภาคใต้แล้ว โดยในส่วนนี้ บริษัท วิทยุการบิน

แห่งประเทศไทย จ�ากัด มีเพียงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชท่ีเกิดน�้านองเข้ามายังสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ Glide 

Slope ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด เล็กน้อย ซึ่งบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด ได้ด�าเนินการ

ยกระดับอุปกรณ์ให้สูงขึ้นจากพื้นและได้ท�าการวิเคราะห์เพื่อก�าหนดมาตรการควบคุมในอนาคตแล้ว

๔. กรมทางหลวง
๑) ตามที่กรมทางหลวงได้รับการร้องเรียนจากประชาชนผ่านศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดสงขลา ขอให้แก้ไข 

ปัญหาน�้าท่วมซ�้าซากบนถนนกาญจนวนิช ทางหลวงหมายเลข ๔ บริเวณสี่แยกคลองหวะ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานั้น 

จากการตรวจสอบพบว่า บริเวณดังกล่าวจะเกิดปัญหาน�้าท่วมเป็นระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตรอยู่ในบริเวณสี่แยกคลองหวะ 

เน่ืองจากสภาพพื้นที่เป็นที่รองรับน�้าจากทางหลวงหมายเลข ๔ ทางหลวงหมายเลข ๔๓ และทางหลวงหมายเลข ๔๐๗  

มีทศิทางน�า้ระบายลงคขู้างทางและระบายขนานไปกบัเขตทางรถไฟสายหาดใหญ่ - ปาดงัเบซาร์ ลงสูค่ลองหวะและไหลลงคลอง

อู่ตะเภา ปัญหาดังกล่าวนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟสายหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ ระบายน�้าขนาน

ไปกบัทางหลวงหมายเลข ๔ ไหลลงสูค่ลองอูต่ะเภา ในเรือ่งนีจ้งึขอให้กรมทางหลวงพจิารณาความส�าคญัของการแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนตามที่ได้รับการร้องเรียนนี้ โดยการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด�าเนินการตามแนวทางที่ได้

วางแผนไว้ต่อไป 

กรมทางหลวง รายงานว่า ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างด�าเนนิการออกแบบรายละเอยีด ก�าหนดแล้วเสรจ็เดอืนพฤษภาคม ๒๕๖๐ 

และจะเสนอขอรับงบประมาณเพื่อด�าเนินการแก้ไขในปีต่อไป

๒) โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับห้าแยกน�้ากระจาย จังหวัดสงขลา เป็นโครงการขนาดใหญ ่

ประกอบด้วย งานกอ่สร้างสะพานจ�านวน ๕ แห่ง อยู่บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๗ จ�านวน ๑ แห่ง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ 

จ�านวน ๓ แห่ง และบนทางหลวงหมายเลข ๔๑๔ จ�านวน ๑ แห่ง พร้อมก่อสร้างทางและระบบอ�านวยความปลอดภัย มีค่างาน

ตามสัญญา ๑,๑๖๒,๔๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท เริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ก�าหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ มีนาคม 

๒๕๖๑ รวมระยะเวลาด�าเนินการ ๑,๐๘๐ วัน ปัจจุบันมีผลการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๙๑ จากแผนการก่อสร้าง 

ร้อยละ ๔๐.๐๑๘ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๓.๑๒๗ 



ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม ประจ�ำปีงบประมำณ
 ๒๕๖๐

๑๗๕

จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่า โครงการนี้มีปัญหาอุปสรรคที่ส�าคัญ ๒ ประการคือ การติดขัดแนวเสาไฟฟ้า

และสายสือ่สาร และการตดิขดัต้นสกัในพืน้ทีโ่ครงการจ�านวนประมาณ ๔๐ ต้น ซึง่ปัญหาเรือ่งแนวเสาไฟฟ้าและสายสือ่สารน้ัน 

โครงการร่วมกับส�านักงานทางหลวงที่ ๑๘ ได้ประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ปัจจุบัน 

ทราบว่ามีการขอตั้งงบประมาณมาด�าเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภคท่ีติดขัดการก่อสร้างแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนด�าเนินการ

เนือ่งจากเป็นเสาไฟฟ้าเส้นหลกัทีม่ผีลกระทบต่อระบบการจ่ายไฟฟ้าให้กบัเมอืงสงขลาทัง้เมอืง จงึต้องมกีารวางแผนด�าเนนิการ

ที่รอบคอบรัดกุมและเกิดผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด แต่ส�าหรับปัญหาเรื่องต้นสักในพื้นที่โครงการนั้น ปัจจุบันยังไม่มี

ความคืบหน้าชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการด�าเนินการ ซึ่งหากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเข้าด�าเนินการล่าช้า 

อาจจะส่งผลให้โครงการไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้างและท�าให้การด�าเนินโครงการเกิดความล่าช้าได้ ในการนี้ 

จงึขอให้กรมทางหลวงในส่วนกลางให้การสนับสนุนประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่เร่งรดัการด�าเนนิการน�าต้นสกั 

ดงักล่าวออกจากพืน้ทีโ่ครงการ เพือ่ทีจ่ะสามารถด�าเนนิงานตามแผนทีก่�าหนดต่อไป อนึง่ เนือ่งจากโครงการนีเ้ป็นโครงการ

ขนาดใหญ่ การด�าเนินการก่อสร้างจ�าเป็นต้องมีการปิดพื้นท่ีจราจรและเบ่ียงการจราจรบางส่วนท�าให้เกิดการจราจรติดขัด 

ในพื้นที่ก่อสร้าง ในเรื่องนี้ขอให้กรมทางหลวงประสานงานกับต�ารวจจราจรวางแผนจัดการจราจร และติดตั้งป้ายเตือน 

ป้ายแนะน�า ระบบไฟฟ้าแสงสว่างต่าง ๆ  ให้เพยีงพอ เพือ่อ�านวยความสะดวกและความปลอดภยัแก่ประชาชนทีต้่องสญัจร

ผ่านบริเวณที่มีการก่อสร้างด้วย รวมไปถึงเนื่องจากโครงการนี้มีการก่อสร้างสะพานข้ามแยกหลายสะพานซึ่งอาจท�าให้เกิด

ความสับสนเรื่องเส้นทางได้ง่าย ดังนั้น เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จน้ัน ขอให้กรมทางหลวงมีการติดต้ังป้ายเตือนและ 

ป้ายแนะน�าเส้นทางให้มคีวามชดัเจนเพยีงพอ เพือ่ให้ผูใ้ช้เส้นทางไม่เกดิความสบัสน โดยเฉพาะนกัท่องเทีย่วและคนนอกพืน้ทีด้่วย

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ด�าเนนิการรือ้ย้ายแนวสายไฟ สายสือ่สาร และล้อมย้าย

ต้นสักออกจากพื้นที่แล้ว และจะเร่งรัดด�าเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป

๓) โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสตูล เป็นการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองจากแยกควนเนียงถึงท่าเรือเกาะนก 

ระยะทาง ๑๐.๕๑๗ กโิลเมตร ปัจจบุนัสิน้สดุสญัญาก่อสร้างแล้วแต่โครงการยงัไม่แล้วเสรจ็ มผีลการด�าเนนิการร้อยละ ๙๔.๑๑ 

ขณะน้ีอยู่ระหว่างการงดช�าระค่าปรับ สาเหตุหลักเนื่องจากโครงการไม่สามารถเข้าพื้นท่ีบางส่วนได้ เพราะประชาชนเจ้าของ

ท่ีดินคัดค้านการเข้าพื้นที่และไม่ยอมรับราคาเวนคืน ซึ่งตามขั้นตอนของกฎหมายนั้น กรมทางหลวงได้ฝากเงินไว้กับธนาคาร

ออมสินและแจ้งการครอบครองพื้นที่แล้ว อย่างไรก็ดี กรมทางหลวงยังคงไม่สามารถเข้าพื้นท่ีได้ เนื่องจากประชาชนเจ้าของ

ที่ดินไม่ยินยอม ทั้งนี้ ได้รับรายงานว่า กรมทางหลวงได้ด�าเนินการชี้แจงสร้างความเข้าใจถึงสิทธิที่เจ้าของที่ดินสามารถด�าเนิน

การได้ตามกฎหมาย คือ การอุทธรณ์เงินค่าทดแทนและการฟ้องศาลปกครองตามขั้นตอนและก�าหนดระยะเวลา แต่เจ้าของ

ท่ีดินยังคงไม่ยอมรับการด�าเนินการของกรมทางหลวง ในเรื่องนี้เห็นว่า โครงข่ายดังกล่าวได้ด�าเนินการก่อสร้างมาแล้วจน 

ใกล้จะแล้วเสรจ็ สมควรเร่งด�าเนนิการก่อสร้างให้แล้วเสรจ็เพือ่เปิดใช้เส้นทางให้เกดิประโยชน์และความคุม้ค่าตามวตัถปุระสงค์

ที่ก�าหนดไว้ ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการรายงานว่า หากสามารถเข้าพื้นที่ได้จะสามารถด�าเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จภายในเวลา 

๑ เดือน ในการนี้ กรมทางหลวงจึงควรประสานงานกับฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อขอรับการสนับสนุน

เจ้าหน้าทีเ่พือ่การคุม้ครองการปฏบิตังิานและคุม้ครองเครือ่งจกัรแล้วเข้าด�าเนนิการตามสทิธแิละหน้าทีข่องกรมทางหลวง

เพื่อก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสตูลให้แล้วเสร็จต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า แขวงทางหลวงสตูลได้ประสานงานเพื่อขอก�าลังเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองเพื่อการก่อสร้างต่อ 

ฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่แล้ว (ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�าเภอเมืองสตูล ผู้ก�ากับการหัวหน้าสถานีต�ารวจภูธร

เมืองสตูล และรองผู้อ�านวยการกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสตูล (กอ.รมน.จังหวัดสตูล) รวม ๔ หน่วยงาน)

โดยได้รบัหนงัสอืแจ้งตอบ จ�านวน ๓ หน่วยงาน คือ กอ.รมน.จงัหวดัสตลู แจ้งว่าไม่มกี�าลงัเจ้าหน้าทีท่หารทีจ่ะให้การสนบัสนนุได้  

สถานตี�ารวจภธูรเมอืงสตลู แจ้งพร้อมให้การสนบัสนนุหากมคีวามชดัเจนในการเจรจาระหว่างแขวงทางหลวงสตลูกบัประชาชน 

และจากนายอ�าเภอเมืองสตูล แจ้งว่าแขวงทางหลวงสตูลจ�าเป็นต้องเจรจากับประชาชนให้มีความชัดเจน ผลการเจรจาควรน�า

เข้าที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล เพื่อฝ่ายปกครอง ต�ารวจ ทหาร จะได้ปฏิบัติงาน

พร้อมกันในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงและบริษัทผู้รับจ้าง ขณะนี้กรมทางหลวงอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางแก้ไข

ปัญหาที่เหมาะสม เพื่อที่จะเร่งรัดด�าเนินการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป
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๔) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖ เป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล ปัจจุบัน

มีการใช้งานมานานกว่า ๑๐ ปี จากการตรวจราชการพบว่า ผิวจราจรส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพที่ดี แต่ในระหว่างสายทางนั้น  

มบีางพืน้ทีท่ีเ่ป็นทางโค้งอนัตราย ซึง่ได้รบัรายงานว่า ทางโค้งดงักล่าวอยูใ่นพืน้ทีเ่ขตป่าไม้ และมอีบุตัเิหตบุ่อยครัง้ แขวงทางหลวง

สตลูได้ด�าเนินการตดิตัง้ก�าแพงคอนกรตีเพือ่แบ่งช่องจราจรให้เกดิความปลอดภยัมากยิง่ขึน้แล้ว แต่ยงัคงเป็นพืน้ทีท่ีเ่ป็นจดุเสีย่ง 

แนวทางที่จะสามารถแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยได้สูงสุดคือ การปรับแนวเส้นทางใหม่เพื่อลดบริเวณทางโค้ง อย่างไรก็ดี  

การจะด�าเนินการได้นั้นต้องได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ด้วย ในเรื่องนี้เห็นว่า กรมทางหลวง ในส่วนกลางควรประสานงาน

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเส้นทางดังกล่าวเพ่ือให้เกิดความสะดวกและ 

ความปลอดภยัในการเดนิทางของประชาชนและให้แขวงทางหลวงสตลูจดัท�าแผนการด�าเนนิการทีม่คีวามชดัเจนเพือ่เสนอ

ขอรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการตามความเหมาะสมและความจ�าเป็นต่อไป 

กรมทางหลวง รายงานว่า ขอรับไว้พิจารณาด�าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อไป

๕) จากการตรวจราชการพบว่า ศูนย์สร้างทาง

สงขลาซึ่งเป ็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านการก่อสร้างและ 

บ�ารงุรกัษาทางหลวงในโครงการด�าเนินการเอง รวมถึงเป็นหน่วยงาน 

ส่วนหน้าในการเข้าช่วยเหลือฉุกเฉินในกรณีทางหลวงที่ได้รับ

ความเสียหายจากภัยพิบัติ ปัจจุบันเครื่องจักรที่อยู่ในความดูแล

มีสภาพช�ารุดทรุดโทรม ไม ่สามารถด�าเนินการได ้อย ่าง 

มีประสิทธิภาพ ตลอดจนได้รับรายงานว่า ปัจจุบันเกิดปัญหา 

การขาดแคลนอัตราก�าลังที่เป็นแรงงานฝีมือ ซึ่งมีความสามารถ

บงัคบัควบคมุเครือ่งจกัรต่าง ๆ  ได้ ในเรือ่งนีเ้หน็ว่า กรมทางหลวง 

ควรพิจารณาแนวทางการซ่อมแซมสภาพเครื่องจักร รวมถึง

จดัหาเครือ่งมอืและเครือ่งจักรใหม่เข้ามาทดแทนเครือ่งจกัรเดมิ

ท่ีช�ารุดเสียหาย เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่สามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ ส�าหรบัเรือ่งปัญหาอตัราก�าลงัพนกังานควบคมุเครือ่งจกัรนัน้ เหน็ควรให้ศนูย์สร้างทางต่างๆ ทัว่ประเทศ 

พิจารณาร่วมกันถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีอยู่ให้สามารถบังคับควบคุมเครื่องจักรต่าง ๆ ได้ และ 

กรมทางหลวงในส่วนกลางควรจัดท�าแผนเพิ่มเติมอัตราก�าลังที่จ�าเป็นให้แก่ศูนย์สร้างทางต่าง ๆ ให้เพียงพอกับ 

ปริมาณงานและเครื่องจักรในความรับผิดชอบ ตลอดจนพิจารณาแนวทางเพิ่มค่าตอบแทนให้เหมาะสมหรือวิธีอื่น ๆ  

ที่จะสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู ้ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้ยังคงท�างานกับกรมทางหลวงต่อไป  

เนื่องจากภาคเอกชนให้ค่าตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าภาครัฐ

กรมทางหลวง รายงานว่า ขอรับไว้พิจารณาด�าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ โดยด�าเนินการซ่อมบ�ารุง

เครื่องจักรกล ทั้งการซ่อมแซมที่ด�าเนินการโดยศูนย์สร้างทางเอง การน�าเครื่องจักรกลเข้าซ่อมท่ีส่วนกลาง และการจัดหา

เครือ่งจกัรกลใหม่ทดแทนเครือ่งจกัรเดมิทีช่�ารดุ ตามหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏบิตัสิ�าหรบัการพฒันาบคุลากรด้านการขบัและ

ควบคมุเคร่ืองจักรกล กรมทางหลวงได้จดัการฝึกอบรมให้แก่บคุลากรทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ท�าหน้าทีข่บัเครือ่งจกัรกลเป็นประจ�า

ทุกปี เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และเทคนิคในการใช้เครื่องจักรกลอย่างถูกต้อง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ
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๕. กรมการขนส่งทางบก
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดให้กรมการขนส่งทางบกด�าเนินการก�ากับ ควบคุม ดูแล เรื่องความปลอดภัย 

ของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกด้วยการติดตั้งระบบ GPS เชื่อมโยงเข้ากับระบบของกรมการขนส่งทางบก เพื่อติดตาม

และตรวจสอบพฤติกรรมการขับข่ีและการกระท�าความผิดของพนักงานขับรถ โดยเฉพาะการเร่งรัดในส่วนของรถตู้โดยสาร 

ซึ่งมีก�าหนดให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ นั้น จากการตรวจราชการพบว่า กรมการขนส่งทางบกได้

เร่งรัดด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและได้มีการติดตั้งระบบติดตามตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะด้วยระบบ GPS ไว้  

ณ ส�านักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามตรวจสอบข้อมูลในระบบตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งระบบ

ดังกล่าวสามารถรายงานข้อมูลส�าคัญต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับตัวรถและพนักงานขับรถ และรายงานพฤติกรรมการขับขี่ตามจริง

ตลอดเวลา (Real Time) ท�าให้สามารถตรวจสอบได้ว่า รถโดยสารสาธารณะคันใดใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด หรือ

กระท�าความผิดอื่น ๆ เช่น ขับรถออกนอกเส้นทางท่ีก�าหนด ในเรื่องนี้ เม่ือกรมการขนส่งทางบกสามารถติดตามตรวจสอบ 

รถโดยสารสาธารณะผ่านระบบดงักล่าวนีไ้ด้ตลอดเวลาแล้ว จากการรายงานทราบว่าปัจจบุนั กรมการขนส่งทางบกจะน�าข้อมลู

การกระท�าความผดิประสานกบัผูป้ระกอบการเพือ่เรยีกมาด�าเนนิการสอบสวนและพจิารณาลงโทษตามความผดิทีไ่ด้กระท�าไป

ในภายหลงั เรือ่งนีเ้หน็ว่าในระยะต่อไป กรมการขนส่งทางบกควรก�าหนดมาตรการควบคมุและบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจรงิจงั

มากขึ้น โดยร่วมกับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ต�ารวจ ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ด�าเนินการสกัดจับรถที่กระท�าความผิด ณ เวลา 

ทีก่ระท�าความผดิ เพือ่เป็นการป้องกนัไม่ให้เกดิความเสีย่งทีจ่ะเกดิอบุตัเิหตจุากการกระท�าความผดินัน้กจ็ะเป็นการใช้ข้อมลู

จากระบบ GPS ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

กรมการขนส่งทางบก รายงานมาดังต่อไปนี้

ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS มีผลการด�าเนินการดังนี้

๑. ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ให้รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์และสิ่งของลักษณะ ๔ และ ๙ ที่ใช้

ลากจูงรถกึ่งพ่วงบรรทุกวัตถุอันตรายในประเภทขนส่งไม่ประจ�าทางและการขนส่งส่วนบุคคล ติดตั้ง GPS ตามเงื่อนเวลา ดังนี้

๑.๑ รถจดทะเบียนใหม่ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

๑.๒ รถที่จดทะเบียนก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ แต่มิได้ติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถมีผล 

ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

๑.๓ รถที่จดทะเบียนก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ แต่ได้ติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถไว้แล้วแต ่

ไม่เป็นไปตามประกาศ มีผลใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘

๒. ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร มาตรฐาน ๔ ที่จดทะเบียนก่อน ๑ 

มกราคม ๒๕๕๖ ต้องติดตั้งและใช้เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่มีคุณลักษณะและระบบการท�างานตามที่ก�าหนดไว้

ในประกาศนี้ให้แล้วเสร็จก่อนการตรวจสภาพรถ เพื่อต่ออายุทะเบียนส�าหรับรถนั้นใน พ.ศ. ๒๕๕๙

๓. ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ จ�านวน ๔ ฉบับ เพื่อก�าหนดให้รถที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ

การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ต้องติดตั้งระบบ GPS ดังนี้

๓.๑ รถที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ต้องท�าการติดตั้ง GPS ทันที ดังนี้

๓.๑.๑ รถทีใ่ช้ในการขนส่งผูโ้ดยสารประเภทการขนส่งประจ�าทางในเส้นทางหมวด ๑ ในเขตกรงุเทพมหานคร 

เว้นแต่รถที่มีการจัดวางที่นั่งเป็นลักษณะสองแถว

๓.๑.๒ รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารประเภทการขนส่งประจ�าทางในเส้นทางหมวด ๒ และ ๓ เว้นแต่รถที่มี 

การจัดวางที่นั่งเป็นลักษณะสองแถว

๓.๑.๓ รถทีใ่ช้ในการขนส่งผูโ้ดยสารประเภทการขนส่งไม่ประจ�าทางเว้นแต่รถทีม่กีารจดัวางทีน่ัง่เป็นลกัษณะ

สองแถว

๓.๑.๔ รถที่ใช้การขนส่งสัตว์และส่ิงของลักษณะ ๑ ลักษณะ ๒ ลักษณะ ๓ และลักษณะ ๕ ท่ีมีจ�านวน 

เพลาล้อ กงล้อและยาง ตั้งแต่ ๓ เพลา ๖ ล้อ ยาง ๑๐ เส้นขึ้นไปในประเภทการขนส่งไม่ประจ�าทางและการขนส่งส่วนบุคคล
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๓.๑.๕ รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์และสิ่งของลักษณะ ๙ ในประเภทการขนส่งไม่ประจ�าทางและการขนส่ง 

ส่วนบุคคล

๓.๒ รถที่จดทะเบียนก่อนวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ต้องท�าการติดตั้ง GPS ตามเงื่อนไขเวลาดังต่อไปนี้

๓.๒.๑ รถทีใ่ช้ในการขนส่งผูโ้ดยสารประเภทการขนส่งประจ�าทางในเส้นทางหมวด ๑ ในเขตกรงุเทพมหานคร 

ที่มีลักษณะเป็นรถตู้โดยสาร ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุทะเบียนใน พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๒.๒ รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารประเภทการขนส่งประจ�าทางในเส้นทางหมวด ๒ และ ๓ เว้นแต่รถที่มี 

การจัดวางที่นั่งเป็นลักษณะสองแถว ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุทะเบียนใน พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๒.๓ รถทีใ่ช้ในการขนส่งผูโ้ดยสารประเภทการขนส่งไม่ประจ�าทางเว้นแต่รถทีม่กีารจดัวางทีน่ัง่เป็นลกัษณะ 

สองแถว ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุใน พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๒.๔ รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์และสิ่งของลักษณะ ๙ ในประเภทการขนส่งไม่ประจ�าทางและการขนส่ง 

ส่วนบุคคล ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุใน พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๒.๕ รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์และสิ่งของลักษณะ ๑ ลักษณะ ๒ ลักษณะ ๓ และลักษณะ ๕ ที่มีจ�านวน 

เพลาล้อ กงล้อและยาง ตั้งแต่ ๓ เพลา ๖ ล้อ ยาง ๑๐ เส้นขึ้นไปในประเภทการขนส่งไม่ประจ�าทาง ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จ

ก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุใน พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๒.๖ รถที่ใช้การขนส่งสัตว์และส่ิงของลักษณะ ๑ ลักษณะ ๒ ลักษณะ ๓ และลักษณะ ๕ ท่ีมีจ�านวน 

เพลาล้อ กงล้อและยาง ตั้งแต่ ๓ เพลา ๖ ล้อ ยาง ๑๐ เส้นขึ้นไปในประเภทการขนส่งส่วนบุคคล ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จ

ก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุใน พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. กรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ เร่งรัดให้รถตู้โดยสาร หมวด ๒ ต้องติดตั้ง GPS 

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเร็วกว่าระยะเวลาท่ีก�าหนดไว้เดิม ท่ีก�าหนดให้ติดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนการตรวจ 

สภาพรถเพื่อต่ออายุทะเบียนใน พ.ศ. ๒๕๖๐

๕. จ�านวนผู้ติดตั้งและให้บริการระบบ GPS ที่เชื่อมต่อข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS กรมการขนส่ง

ทางบก (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐)

๕.๑ จ�านวนผู้ให้บริการ GPS รวมทั้งสิ้น ๑๑๙ ราย

๕.๒ จ�านวนผู้ให้บริการ GPS ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ๘๐ ราย

๕.๓ จ�านวนรุ่น GPS ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก มีจ�านวนทั้งสิ้น ๑๖๙ รุ่น

๕.๔ จ�านวนรถที่เชื่อมต่อข้อมูลกับศูนย์ GPS รวมทั้งสิ้น ๑๔๘,๗๒๕ คัน แบ่งเป็น รถโดยสารประจ�าทาง จ�านวน 

๘,๔๓๖ คัน รถโดยสารไม่ประจ�าทาง จ�านวน ๒๑,๘๒๘ คัน รถโดยสารส่วนบุคคล จ�านวน ๑๓๗ คัน รถบรรทุกไม่ประจ�าทาง 

จ�านวน ๕๘,๒๘๘ คัน รถบรรทุกส่วนบุคคล จ�านวน ๓๗,๙๕๒ คัน และรถอื่น ๆ จ�านวน ๒๒,๐๘๔ คัน

๖. ด�าเนินการเรียกตัวและลงโทษผู้กระท�าผิดกรณีขับรถเร็วเกินที่กฎหมายก�าหนด ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม -  

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จ�านวน ๑๖,๗๙๒ ราย

๗. บทก�าหนดโทษการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

กองตรวจการขนส่งทางบก มีผลการด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. มาตรการในการควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย

๑.๑ ได้ด�าเนินการป้องกันและปราบปราม จับกุมผู้กระท�าความผิดที่ฝ่าฝืนมาตรการของรัฐ โดยบูรณาการร่วมกับ

หน่วยงานในสังกัดกรมการขนส่งทางบก ทหาร ต�ารวจ และบริษัท ขนส่ง จ�ากัด ในพื้นท่ีเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็น 

ไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หากพบการกระท�าความผิด 

จะลงโทษขั้นสูงสุดทันทีทุกกรณี ช่วงที่ผ่านมาได้ตรวจสอบความพร้อมของรถและผู้ประจ�ารถตาม Checklist ที่ก�าหนด 

ตามแผนปฏิบัติการในการจับกุมผู้ที่กระท�าผิดตามมาตรการตรวจความพร้อมคน/ความพร้อมรถทุกสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

ต้นทาง/ปลายทาง โดยมมีาตรการเปรยีบเทยีบปรบัทัง้ผูป้ระกอบการและผูข้บัรถในช่วงเทศกาลต่าง ๆ  และต่อเนือ่งใน พ.ศ. ๒๕๖๐  

หากพบความผิด เช่น รถโดยสารสาธารณะไม่ติดตั้งระบบ GPS หรือผู้ขับรถฝ่าฝืนกฎหมายต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติ 

การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนี้
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- กรณผีูป้ระกอบการไม่ปฏบิตัติามข้อก�าหนดว่าด้วยความปลอดภยั ต้องรบัผดิตามมาตรา ๓๖ ประกอบมาตรา 

๑๓๑ มีโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

- ผู้ประจ�ารถไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดว่าด้วยความปลอดภัย (ไม่แสดงตัวตนผู้ขับรถ/ไม่รูดบัตร) ต้องรับผิด 

ตามมาตรา ๑๐๒ (๔) ประกอบมาตรา ๑๒๗ มีโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

- ไม่มีเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง ต้องรับผิดตามมาตรา ๗๑ ประกอบมาตรา ๑๔๘ 

มีโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตรวจสอบความพร้อมของรถและผู้ประจ�ารถและปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

ทั้งบนถนนสายหลักและถนนสายรองที่เข้า - ออกกรุงเทพฯ เพื่อตรวจสอบจับกุมผู้ท่ีกระท�าความผิดกรณีผู้ประกอบการ 

ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ และกรณีที่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด

๒. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ด้านการบังคับใช้กฎหมาย มีการก�ากับ ควบคุมดูแลการตรวจจับความเร็ว และตรวจนับหน่วยชั่วโมงการท�างาน

ด้วยระบบ GPS หรอืร้องเรยีนผ่านศูนย์ควบคุมผูโ้ดยสารรถสาธารณะ ๑๕๘๔ ได้ตลอด ๒๔ ชัว่โมง ซึง่ประชาชนสามารถร้องเรยีน 

ได้ทนัทหีากพบการใช้ความเรว็รถเกนิทีก่ฎหมายก�าหนด โดยผูต้รวจการจะเรยีกตวัผูก้ระท�าความผดิเพือ่ด�าเนนิการตามขัน้ตอน

ที่กฎหมายก�าหนดไว้ต่อไป

๓. ได้จัดท�าสถิติการจับกุมและปราบปรามผู้กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๓๙ ผู้ประกอบการขนส่ง (ประจ�าทาง ไม่ประจ�าทาง  

ส่วนบุคคล) ใช้หรือยอมให้บุคคลอื่นใช้รถท�าการขนส่งนอกเส้นทางโดยมิได้รับอนุญาตฯ จ�านวน ๒๑๐ ราย และมาตรา ๑๖๑ 

ใช้ความเร็วรถเกินที่กฎหมายก�าหนด (ตรวจจับความเร็วด้วยกล้องเลเซอร์) จ�านวน ๕๙๘ ราย รวมทั้งสิ้น ๘๐๘ ราย

ส�านักการขนส่งผู้โดยสาร ได้จัดท�าหนังสือแจ้งผู้ประกอบการขนส่ง ได้แก่ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ให้ติดตั้งเครื่องบันทึก

ข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) ในเส้นทางหมวด ๒ ท่ีมีลักษณะเป็นรถตู้โดยสารทุกคัน กรณีครบรอบต่ออายุทะเบียน 

ในงวดเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๐ ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุทะเบียนในงวดนี้  

และส�าหรับรถที่ครบรอบต่ออายุทะเบียนในงวดอื่นต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ส�านักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ได้มีการเร่งรัดติดตั้งระบบ GPS ในรถโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะรถตู้ โดยขอให้

ด�าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายในเดอืนมนีาคม ๒๕๖๐ และให้ส�านกังานขนส่งจงัหวดัในพืน้ทีต่ดิตามตรวจสอบผูป้ระกอบการขนส่ง

รถโดยสารสาธารณะด�าเนินการติดต้ังระบบ GPS ให้แล้วเสร็จตามนโยบาย เพื่อน�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการก�ากับ ติดตาม 

ควบคุม ดูแลความปลอดภัยทางถนนให้มีประสิทธิภาพต่อไป รวมถึงการให้ความส�าคัญกับการก�ากับ ควบคุมการขับข่ี 

ของประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น เมาไม่ขบั การใช้ความเรว็เกนิกว่าเกณฑ์ทีก่ฎหมายก�าหนด เป็นต้น ซึง่จากข้อแนะน�า/

ข้อสั่งการดังกล่าว ส�านักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ได้ด�าเนินการจัดประชุมผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อชี้แจงนโยบายในการติดตั้ง

ระบบ GPS ในรถโดยสารสาธารณะทุกคัน แล้วติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก�าหนด โดยมีการประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 

๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ และได้มกีารประชาสมัพนัธ์ให้ผูข้บัรถสาธารณะทกุคนได้ทราบถงึการท�างานของศนูย์ GPS CENTER สงขลา  

ที่ควบคุมการเดินรถสาธารณะตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อไม่ให้รถสาธารณะใช้ความเร็วเกินก�าหนด รวมถึงมีการจัดตั้งกลุ่มไลน์  

“แจ้งรถเร็วเกินก�าหนด” บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แขวงทางหลวง  

แขวงทางหลวงชนบท สถานีต�ารวจภูธรทุกแห่ง เพื่อรับแจ้งเหตุรถท่ีใช้ความเร็วเกินก�าหนด และให้มีการสกัด/ยับยั้งผู้ขับรถ 

ไม่ให้ใช้ความเร็วเกินก�าหนด เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งหากพบการกระท�าความผิดจะเรียกตัวผู้ขับรถ

มาพิจารณาลงโทษต่อไป

ส�านักงานขนส่งจังหวัดสตูล ได้ด�าเนินการติดตั้งระบบติดตามตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะ ด้วยระบบ GPS  

(ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS สตูล) เรียบร้อยแล้วและจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีประจ�าศูนย์ฯ จ�านวน ๒ คน เพื่อติดตาม 

ตรวจสอบข้อมูลในระบบตลอด ๒๔ ชั่วโมง
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๑) เรื่องการพัฒนาศักยภาพท่าเรือสงขลานั้น จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่า ปัจจุบันท่าเรือสงขลา 

มขีดีความสามารถสงูสดุในการรองรบัการขนส่งสนิค้าด้วยตูค้อนเทนเนอร์ได้ทีป่ระมาณ ๑๗๐,๐๐๐ TEUs ต่อปี โดยในปัจจบุนั

มีผลการด�าเนินการประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ TEUs ซึ่งใกล้จะเต็มขีดความสามารถสูงสุดที่สามารถรองรับได้แล้ว ทั้งนี้เนื่องจาก

ท่าเรือสงขลาไม่มกีารตดิตัง้เครนหน้าท่า ท�าให้ในการขนส่งนัน้จ�าเป็นต้องใช้เรอืสนิค้าทีม่กีารตดิตัง้เครนในตวัเพือ่การยกขนตูสิ้นค้า  

ท้ังน้ีจากการศึกษาพบว่า หากสามารถติดตั้งเครนยกขนตู้สินค้าท่ีท่าเรือสงขลานั้น เครน ๑ ตัวจะท�าให้ท่าเรือมีศักยภาพ 

ในการรองรับการขนส่งตู้สินค้าได้ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ TEUs ต่อปี ซึ่งความยาวหน้าท่าของท่าเรือสงขลาสามารถติดตั้งเครน

ยกขนตู้สินค้าได้มากสุดถึง ๔ ตัว อย่างไรก็ดี ในเบื้องต้นหากติดตั้งเครนได้อย่างน้อย ๒ ตัว ก็จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถ

ได้เป็น ๓๐๐,๐๐๐ TEUs ต่อปี โดยบรษิทัผูร้บัสมัปทานบรหิารจดัการท่าเรอืสงขลาอยูใ่นปัจจบุนัได้รายงานว่า หากจะให้บรษิทั

เป็นผู้ลงทุนติดตั้งเครนนั้น บริษัทจะต้องได้รับการต่ออายุสัญญาสัมปทานไปอีก ๒๕ ปี จึงจะด�าเนินการได้คุ้มค่าต่อการลงทุน 

อย่างไรก็ดี ทราบว่า กรมธนารักษ์จะเลือกใช้วิธีการเปิดประมูลสัญญาสัมปทานฉบับใหม่ เพื่อคัดเลือกเอกชนเข้ามาบริหาร

จัดการท่าเรือสงขลา ในเรื่องนี้เห็นว่า กรมเจ้าท่าควรประสานงานกับกรมธนารักษ์ให้ทราบถึงความจ�าเป็นในการยกระดับ

ศักยภาพท่าเรือสงขลาด้วยการติดตั้งเครนยกขนตู้สินค้า เพื่อก�าหนดเป็นเงื่อนไขส�าคัญในสัญญาสัมปทานเพ่ือให้ 

ผู้รับสัมปทานต้องด�าเนินการติดตั้งเครนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการด�าเนินการของท่าเรือสงขลาต่อไป ทั้งนี้เนื่องจาก

ปัจจุบันอายุสัญญาสัมปทานฉบับเดิมได้สิ้นสุดลงแล้ว และอยู่ระหว่างการร่างข้อก�าหนดสัญญาสัมปทานฉบับใหม่ จึงขอให ้

กรมเจ้าท่าติดตามเร่งรัดการด�าเนินการกับกรมธนารักษ์ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการและการพัฒนา 

ท่าเรือสงขลาอันจะน�าไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมต่อไป

กรมเจ้าท่า รายงานว่า ได้ประสานกับกรมธนารักษ์แล้วทราบว่าขั้นตอนการจัดหาผู้บริหารท่าเรือสงขลาอยู่ระหว่าง 

การด�าเนินการคัดเลือกตามขั้นตอนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  

พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึง่คาดว่าจะได้ตัวผูบ้รหิารประมาณเดือนตลุาคม ๒๕๖๐ ทัง้นี ้กรมเจ้าท่าจะตดิตามความก้าวหน้าเป็นระยะต่อไป

๒) เรื่องการก่อสร้างท่าเรือน�้าลึกสงขลาแห่งที่ ๒ นั้น จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่า กรมเจ้าท่าอยู่ระหว่าง

ด�าเนินโครงการศึกษาทบทวนและส�ารวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือน�้าลึกสงขลาแห่งที่ ๒ โดยได้มีการจัดสัมมนาและรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ ๑ ในการก�าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  

(Public Scoping) ไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งการจัดเวทีดังกล่าว มีกลุ่มผู้คัดค้านเดินทางมาชุมนุม

คัดค้านการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น มีการยึดเวทีประชุม และมีการใช้ความรุนแรงจากกลุ่มผู้คัดค้าน จนต้องมีการย้าย 

สถานที่จัดการประชุม ซึ่งในเรื่องนี้ทราบว่า เกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของประชาชน โดยประชาชนบางส่วนเข้าใจว่า 

การก่อสร้างท่าเรือน�้าลึกสงขลาแห่งที่ ๒ จะเกิดขึ้นและใช้ประโยชน์ได้นั้น จะต้องเกิดขึ้นควบคู่กับท่าเรือน�้าลึกปากบาราและ

โครงการรถไฟเชื่อมโยงชายฝั่งอันดามันและอ่าวไทย (รถไฟแลนด์บริดจ์) ซึ่งจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกับประชาชนในพื้นที่ 

ดังนั้นในเรื่องนี้ กรมเจ้าท่าควรต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ให้เห็นถึงความจ�าเป็นและความส�าคัญของ 

การสร้างท่าเรอืน�า้ลกึสงขลาแห่งที ่๒ เพือ่รองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิและความต้องการขนส่งสนิค้าทางเรอืในพ้ืนท่ี

ทีม่คีวามต้องการเพิม่มากขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยชีใ้ห้เหน็ว่าท่าเรอืน�า้ลกึสงขลาแห่งที ่๒ ไม่มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องเชือ่มโยง

กบัท่าเรือน�า้ลกึปากบารา แต่จะเป็นท่าเรอืทีส่ามารถบรหิารจดัการได้ด้วยตวัเอง อนึง่ ส�าหรบัการด�าเนนิการเกีย่วกบัการศกึษา

จดัท�ารายงานผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและสขุภาพ (EHIA) ซึง่ต้องมขีัน้ตอนการด�าเนนิการต่อไปนัน้ ขอให้กรมเจ้าท่าประสาน

กับฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ ขอให้จัดก�าลังเจ้าหน้าที่มาให้ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วย  

เพื่อให้การด�าเนินการสามารถด�าเนินการได้อย่างเรียบร้อย ต่อเนื่อง แล้วเสร็จตามก�าหนดต่อไป 
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กรมเจ้าท่า รายงานว่า ได้ให้ความส�าคญักบัการสร้างความเข้าใจกบัประชาชนในพืน้ที ่โดยได้ด�าเนนิการประชาสมัพนัธ์

โครงการครั้งที่ ๑ แล้วเสร็จตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดท�า

รายงานเสนอส�านักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนที่ที่ปรึกษาด�าเนินการศึกษาส�ารวจออกแบบ

ตามสญัญาต่อไป ทัง้น้ี ทีป่รกึษาได้มกีารลงพืน้ทีเ่พือ่ท�าความเข้าใจกบัประชาชนในพืน้ทีเ่ป็นระยะ ๆ ในประเดน็ข้อกงัวลต่าง ๆ  

ทีเ่กีย่วข้อง อกีทัง้มกีารประสานงานอย่างใกล้ชดิกบัฝ่ายปกครองและฝ่ายความมัน่คงในพืน้ทีใ่นการปฏบิตังิานมวลชนอย่างต่อเนือ่ง

๓) เรือ่งการด�าเนินโครงการศึกษาทบทวนและส�ารวจออกแบบรายละเอยีดและศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อมและสขุภาพ

ในรายละเอียด (EHIA) เพื่อก่อสร้างท่าเรือน�้าลึกจังหวัดสตูล (ปากบารา) นั้น จากการรายงานทราบว่า โครงการฯ มีก�าหนด

ด�าเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยสถานการณ์เบื้องต้นในขณะนี้ ยังมีกลุ่มประชาชนในพื้นท่ีรวมตัวกัน 

เป็นเครือข่ายคัดค้านการด�าเนินโครงการก่อสร้างท่าเรือน�้าลึกปากบาราและมีการเคลื่อนไหวอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โครงการ

ได้แจ้งให้ทราบว่า บริษัทที่ปรึกษาได้มีการจัดเวทีเบื้องต้นก่อนเวที ค.๑ (เวที ค.๑ คือการจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน และผูม้ส่ีวนได้เสยีในการก�าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมและสขุภาพ) แล้วหน่ึงคร้ัง 

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาล ต�าบลก�าแพง อ�าเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งมีการคัดค้านจากกลุ่มต่อต้าน 

และมีก�าหนดจะจัดเวที ค.๑ ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในเรื่องนี้เห็นว่า ผู้บริหารกรมเจ้าท่าควรให้ความส�าคัญ

กับการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่จัดขึ้นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับ 

การก่อสร้างท่าเรือน�้าลึกปากบาราด้วยตนเอง นอกจากนั้น กรมเจ้าท่าควรประสานงานกับฝ่ายปกครองและ 

ฝ่ายความมั่นคงในพ้ืนท่ี ขอให้มีการจัดก�าลังเจ้าหน้าที่เพื่ออ�านวยความสะดวก ดูแลความสงบเรียบร้อย และ 

รักษาความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าท่ีและประชาชนที่เข้าร่วมเวที เพื่อด�าเนินการให้เกิดความสงบ เรียบร้อย ไม่ให้ 

เกิดการใช้ความรุนแรงระหว่างกลุ่มผู้คัดค้านกับผู้จัดงานเหมือนเวทีครั้งที่ ๑ ของโครงการท่าเรือน�้าลึกสงขลาแห่งที่ ๒ 

และสามารถท�าการศึกษาจัดท�ารายงาน EHIA ได้แล้วเสร็จตามก�าหนดสัญญาต่อไป 

กรมเจ้าท่า รายงานว่า ได้ก�าหนดจัดการประชาสัมพันธ์โครงการครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยผู้บริหาร

ระดับสูงของกรมเจ้าท่าได้ให้ความส�าคัญด้วยการลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ อีกทั้งเข้าร่วมการจัดเวที ค. ๑ ตลอดจนได้ประสานงาน

กับฝ่ายปกครองและฝ่ายความมัน่คงอย่างใกล้ชดิ นอกจากนี ้ผูว่้าราชการจงัหวดัสตลูได้มคี�าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการรกัษาความ

สงบเรียบร้อยในการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างท่าเรือน�้าลึกปากบาราจังหวัดสตูล ด้วยแล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่

ทหาร ต�ารวจ ปกครอง และท้องถิ่น เข้าร่วมเป็นกรรมการ อีกทั้งได้มีการประชุมหารือเพื่อก�าหนดแนวทางการจัดเวที ค. ๑ 

เป็นระยะ ๆ และคาดว่าจะสามารถด�าเนินงานศึกษาและส�ารวจออกแบบได้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

๔) ตามที่ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๕ สาขาสตูลได้รายงานว่า ทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้มีการติดตั้ง

ระบบเรดาร์และระบบยนืยนัตัวตนอตัโนมติัในการตรวจสอบและตดิตามเรอืทีอ่ยูใ่นพืน้ทีร่บัผดิชอบแล้ว คงเหลอืเพยีงจงัหวดัสตลู 

ที่ยังไม่มีการติดตั้งระบบดังกล่าว ท�าให้การด�าเนินการยังไม่สมบูรณ์ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบของกรมเจ้าท่าในทะเล 

ฝั่งอันดามันได้ทั้งหมด ในเรื่องนี้เห็นว่า กรมเจ้าท่าควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการติดตั้งระบบดังกล่าว 

ในจังหวัดสตูลให้ครบถ้วนครอบคลุมพื้นที่ทะเลอันดามันในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่าทั้งหมด เพื่อเชื่อมโยงระบบ 

การติดตาม ตรวจสอบเป็นเครือข่ายข้อมูลที่ต่อเนื่องกัน และสามารถใช้เพื่อการติดตาม ตรวจสอบการกระท�าความผิด รวมถึง

ภารกิจด้านความปลอดภัยทางน�้าได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป 

กรมเจ้าท่า รายงานว่า ได้ด�าเนินการขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณเพือ่มาด�าเนนิการตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ -  

๒๕๖๑ แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ อย่างไรก็ตาม กรมเจ้าท่าจะด�าเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

เพื่อมาด�าเนินการในปีงบประมาณต่อไป
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๗. การรถไฟแห่งประเทศไทย
๑) ด้วยผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รายงานว่า ในพื้นท่ีภาคใต้มีเส้นทางรถไฟบางส่วนท่ีมีเนินดินอยู่ 

ด้านข้างสูงกว่าแนวรางรถไฟ เป็นลักษณะเนินดินสูงข่มทางรถไฟ ลักษณะดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายได้หลายประการ เช่น 

การถล่มของเนินดินปิดทางรถไฟ หรือการใช้พื้นที่ลักษณะดังกล่าวเพื่อการก่อความไม่สงบ เป็นต้น การรถไฟแห่งประเทศไทย

จงึได้ด�าเนนิการส�ารวจพบว่า มเีนินดินลกัษณะสงูข่มทางรถไฟซึง่เป็นจดุเสีย่งจ�านวน ๑๓ จดุ ปัจจบุนัได้ด�าเนนิการตดัปรบัเนนิดนิ 

ให้ราบเสมอทางรถไฟไปแล้วจ�านวน ๘ จุด คงเหลืออีก ๕ จุด นั้น ในเรื่องนี้ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาเร่งรัด

ด�าเนนิการตดัปรบัเนินดินซึง่เป็นจุดเสีย่งท่ียงัเหลอือยูใ่นราบเสมอรางรถไฟทัง้หมด เพือ่เป็นการป้องกนัอบุตัเิหตแุละป้องกนั

การใช้ประโยชน์จากผูไ้ม่หวังดใีนการสร้างสถานการณ์ความรนุแรง ซึง่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนทีเ่ป็นผูโ้ดยสารรถไฟด้วย 

การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการจ้างงานซ่อมบ�ารงุทางรถไฟ

และอื่น ๆ ตามสัญญาการจ้าง ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ 

๒) จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่า ขณะนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างด�าเนินโครงการศึกษาและ

ออกแบบระบบรถไฟทางคู่ เส้นทางสุราษฎร์ธานี - ชุมทางหาดใหญ่ - สงขลา ซึ่งเป็นโครงข่ายที่ส�าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ

ด้านการขนส่งสาธารณะ โดยผูแ้ทนจากคณะกรรมการร่วมภาครฐัและเอกชนจงัหวดัสงขลาให้ความเหน็ว่า สมควรเร่งรดัด�าเนนิ

การศกึษาออกแบบและด�าเนนิการก่อสร้างในส่วนของเส้นทางจากสรุาษฎร์ธาน ี- ชมุทางหาดใหญ่ก่อน เนือ่งจากสามารถด�าเนนิ

การได้ง่ายกว่าและมีประโยชน์มากกว่า ในเรื่องนี้เห็นว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยควรรับข้อสังเกตของคณะกรรมการ 

ร่วมภาครฐัและเอกชนจงัหวดัสงขลาไปพจิารณา และขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยพจิารณาเร่งรดัด�าเนนิการโครงการ

ศกึษาออกแบบนีใ้ห้แล้วเสรจ็ เพือ่ก�าหนดแผนการด�าเนนิการก่อสร้างอนัจะน�าไปสูก่ารพฒันาทางเศรษฐกจิตามเป้าหมาย

การพัฒนาโครงการต่อไป 

การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานว่า ได้ด�าเนินการออกแบบโครงการสุราษฎร์ธานี - หาดใหญ่ - สงขลา แล้วเสร็จ 

เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติโครงการ ส่วนการด�าเนินการก่อสร้างคงให้ความ

ส�าคัญกับการก่อสร้างทางคู่ในทางประธานสายหลัก (ช่วงสุราษฎร์ธานี - ชุมทางหาดใหญ่) เป็นล�าดับแรก

๕.๓.๒ กำรตรวจรำชกำรในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๘ (จังหวัดปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส)

๑. ทุกหน่วยงานในสังกัด
๑) เรื่องการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากการตรวจราชการ 

ได้รับรายงานว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมท่ีมีงบประมาณรายจ่ายลงทุนจ�านวนมาก ได้แก่ กรมทางหลวง และ  

กรมทางหลวงชนบทนั้น ยังมีผลการเบิกจ่ายได้ต�่ากว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาลอยู ่เล็กน้อย โดยในส่วนของ 

กรมทางหลวงน้ัน มีผลการเบิกจ่ายส�าหรับแขวงทางหลวงในพื้นท่ี ประมาณร้อยละ ๗๐ เนื่องจากปัญหาเรื่องสถานการณ ์

ความไม่สงบในพื้นที่ ท�าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเร่งรัดการด�าเนินงานได้โดยสะดวก แต่อย่างไรก็ตาม โครงการโดยส่วนใหญ ่

กม็คีวามคบืหน้าการด�าเนนิงานไปค่อนข้างมาก และจะเบกิจ่ายเงนิในงวดงานก่อนสิน้ปีงบประมาณ ซึง่จะท�าให้ผลการเบกิจ่าย

เป็นไปตามเป้าหมาย หรอือาจต�า่กว่าเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ไม่มากนกั ในเรือ่งนี ้จงึขอให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท  

ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของงบประมาณรายจ่ายลงทุนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ให้เป็นไปตามแผน และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ต่อไปด้วย 



ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม ประจ�ำปีงบประมำณ
 ๒๕๖๐

๑๘๓

๒) จากการตรวจราชการพบว่า ยังมีเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้บางส่วน 

ทีไ่ม่ได้รบัเงนิค่าเบีย้เสีย่งภยั โดยเฉพาะในส่วนของกรมท่าอากาศยาน ซึง่รบัทราบว่าขณะนีข้้าราชการทีถ่กูส่งไปจากส่วนกลาง

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ไม่ได้รับเงินค่าเบ้ียเสี่ยงภัยดังกล่าว ในเรื่องนี้ 

เห็นว่า เจ้าหน้าทีซ่ึง่ต้องไปปฏบิตังิานในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ควรเป็นเจ้าหน้าทีท่ีม่คีวามเตม็ใจไปปฏบิตังิานในพืน้ท่ี 

และควรได้รับการดแูลอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรือ่งของค่าเสีย่งภยัซึง่มมีตคิณะรฐัมนตรใีห้แต่ละหน่วยงานสามารถ

ออกระเบียบเพื่อก�าหนดให้มีค่าเสี่ยงภัยส�าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีนี้ได้นั้น ทุกหน่วยงานในสังกัดจึงควรพิจารณา

ก�าหนดให้มีค่าเสี่ยงภัยส�าหรับเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจ 

ให้แก่บุคลากรที่เสียสละลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที ่

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส�ารวจ ตรวจสอบว่ายังมีเจ้าหน้าที่กลุ่มใดของหน่วยงานตนเอง ที่ยังไม่ได้รับเงินค่าเสี่ยงภัย 

หรือสวัสดิการในการดูแลช่วยเหลือ ก็ขอให้เร่งพิจารณาจัดให้มีเงินค่าเสี่ยงภัยหรือสวัสดิการอื่น ๆ ให้เหมาะสม เพื่อเป็น

ขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในพื้นที่ต่อไปด้วย 

กรมการขนส่งทางบก รายงานผลการด�าเนินการ ดังนี้

- ส�านักบริหารการคลังและรายได้

๑) ได้มีการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงิน 

งบประมาณได้ตามแผนที่ก�าหนด โดยหากด�าเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน จะเชิญผู้รับจ้างเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบและ

ร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน เพื่อให้สามารถก่อสร้างและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จ

๒) ได้มีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการส�าหรับการปฏิบัติงานประจ�าส�านักงานในพื้นท่ีพิเศษให้กับเจ้าหน้าท่ีสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้เป็นประจ�าทุกเดือน

- กองการเจ้าหน้าที่

๑) เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกได้รับเงินสวัสดิการส�าหรับการปฏิบัติงานประจ�าส�านักงานในพื้นท่ีพิเศษคนละ 

๒,๐๐๐ บาท เป็นประจ�าทุกเดือน ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการส�าหรับการปฏิบัติงานประจ�าส�านักงานในพื้นท่ีพิเศษ 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมกับเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ทุกเดือน

๒) เจ้าหน้าที่ขอรับความช่วยเหลือในกรณีการถึงแก่กรรมตามระเบียบสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีเจ้าหน้าท่ีขอรับความช่วยเหลือจ�านวน ๕ ราย ได้รับความ 

ช่วยเหลือไปแล้ว ๓ ราย อยู่ระหว่างด�าเนินการให้ความช่วยเหลือ ๒ ราย โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือภายในสิ้นเดือนกันยายน 

๒๕๖๐
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- ส�านักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี

๑) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับจัดสรรงบประมาณด�าเนินงานท้ังสิ้นจ�านวน ๒,๒๕๗,๒๐๐ บาท ขณะนี ้

เบิกจ่ายไปแล้วจ�านวน ๒,๐๗๒,๕๑๑.๖๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๒ ไม่มีปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณ ส�าหรับ 

งบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณแต่อย่างใด

๒) ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในส�านักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี และส�านักงานขนส่งจังหวัด

ปัตตานี สาขาอ�าเภอสายบุรี ได้รับเงินค่าเสี่ยงภัยและเงินสวัสดิการตามสิทธิ์ครบถ้วนทุกคน

- ส�านักงานขนส่งจังหวัดยะลา

๑) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุนแต่อย่างใด ส�าหรับงบด�าเนินงานมีการเบิกจ่าย

ไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๐ ของเงินงบประมาณทั้งสิ้น ซึ่งยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในเดือนกันยายน ที่ยังไม่ได้

รับใบแจ้งหนี้ หากสิ้นเดือนกันยายน คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ครบร้อยละ ๑๐๐ 

๒) ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าเจ้าหน้าทีป่ฏบิตังิานในส�านกังานขนส่งจงัหวดัยะลาและส�านกังานขนส่งจงัหวดัยะลา 

สาขาอ�าเภอเบตง ได้รับเงินค่าเสี่ยงภัยครบถ้วนทุกคน

- ส�านักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส

๑) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่มีงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนแต่อย่างใด ส�าหรับงบด�าเนินงานขณะนี้เบิกจ่าย

ไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙๑ ของเงินงบประมาณทั้งสิ้น ซึ่งยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นภายในเดือนกันยายน หากสิ้นเดือน

กันยายน คาดว่าจะเบิกเงินได้ครบร้อยละ ๑๐๐ 

๒) ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ข้าราชการและลูกจ้างประจ�าที่ปฏิบัติงานในสังกัด ส�านักงาน

ขนส่งจังหวัดนราธิวาส ส�านักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก และสาขาอ�าเภอรือเสาะ ได้รับค่าเสี่ยงภัยทุกคน  

แต่ในส่วนของเจ้าหน้าทีท่ีป่ฏบิตังิานในต�าแหน่งพนกังานขบัรถ ผูช่้วยช่างตรวจสภาพรถ และเจ้าหน้าทีป่ระจ�าศนูย์บรหิารจัดการ

เดินรถระบบ GPS ซึ่งเป็นลักษณะการจ้างเหมาบริการจะไม่ได้รับสวัสดิการในส่วนนี้

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านกังานทางหลวงชนบทที ่๑๒ (สงขลา) รบัข้อเสนอแนะไว้พจิารณา

ด�าเนินการต่อไปแล้ว

กรมท่าอากาศยาน รายงานว่า ขณะนี้ได้มีการเบิกจ่ายเงินค่าเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ที่ท่าอากาศยานนราธิวาสตามระเบียบที่ก�าหนด อย่างไรก็ดี ส�าหรับกรณีท่ีท่าอากาศยานเบตง เน่ืองจากท่ีผ่านมา  

กรมท่าอากาศยานได้ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของระเบียบ ซึ่งขณะนี้ กรมท่าอากาศยานก�าลังเร่งพิจารณา 

จัดให้มีค่าเสี่ยงภัยและสวัสดิการอื่นที่เหมาะสมแล้ว

กรมเจ้าท่า รายงานว่า รับทราบและจะได้ศึกษามติคณะรัฐมนตรีในเรื่องของค่าเสี่ยงภัย เพื่อออกระเบียบก�าหนด 

ค่าเสี่ยงภัยส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด รายงานว่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้รับอนุมัติงบลงทุนจากส�านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ จ�านวน ๓๙๕.๘๕๗ ล้านบาท โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

จ�านวน ๕๕.๘๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๑๐ จากงบประมาณลงทุนที่ได้รับอนุมัติ

๒ กรมทางหลวง 
๑) ทางหลวงหมายเลข ๔๒ เป็นเส้นทางเชือ่มระหว่างจงัหวดัปัตตานแีละจงัหวดัสงขลา ผ่านย่านชมุชนและสถานที ่

ส�าคัญหลายแห่ง ปัจจุบันเส้นทางสายนี้บางส่วนยังเป็นทางหลวงขนาด ๒ ช่องจราจร และบางส่วนเป็นบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง 

จุดอันตราย โดยจากการตรวจราชการพบว่า ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ควรมีการพัฒนาและยกระดับเรื่องมาตรฐานและ 

เรื่องระบบการอ�านวยความปลอดภัย ดังนี้ 

๑.๑ ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนนาจวก - ดอนรัก อ�าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ช่วง กม.๘๒+๖๕๐ - 

กม.๘๓+๖๐๕ และ กม.๘๓+๖๐๕ - กม.๘๗+๖๘๑ ปัจจุบันเป็นทางหลวงขนาด ๒ ช่องจราจร ควรมีการปรับปรุงให้เป็น 

ทางหลวงขนาด ๔ ช่องจราจร ซึ่งจะท�าให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรได้สูงขึ้น สามารถอ�านวยความสะดวกและ 

เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนได้เป็นอย่างดี
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๑.๒ ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนดอนรกั - บอืแน อ�าเภอเมอืงปัตตาน ีจงัหวดัปัตตาน ีเป็นช่วงทีผ่่านย่านชมุชน  

มีสถานที่ส�าคัญ เช่น มัสยิดกรือเซะ และสถานศึกษาที่มีประชากรหนาแน่น เกิดเป็นจุดเสี่ยงต่อผู้ใช้ทาง ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ

บ่อยครั้ง จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่า กรมทางหลวงมีแผนงานที่จะก่อสร้างทางคู่ขนาน ๒ ช่องจราจร บริเวณมัสยิด

กรอืเซะ ถงึบรเิวณทางแยกเข้าบางป ู จาก กม.๑๑๐+๒๓๕ - กม.๑๑๕+๕๓๕ ด้านซ้ายทาง ระยะทาง ๕.๓ กโิลเมตร คาดว่า 

จะใช้งบประมาณ ๑๐๖ ล้านบาท โดยในขณะน้ีอยู่ระหว่างการส�ารวจ หากด�าเนนิการก่อสร้างแล้วเสรจ็ จะช่วยให้เกดิความสะดวก 

และความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้มากยิ่งขึ้น 

๑.๓ ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนดอนรัก - บือแน อ�าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ช่วงบริเวณหน้าสถานี

ขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัปัตตาน ีจากการลงพืน้ทีพ่บว่า บรเิวณดงักล่าวมจีดุกลบัรถและทางแยกเข้าต�าบลจะบงัตกิออยูใ่นบริเวณ

ใกล้เคียงกัน ท�าให้เกิดเป็นจุดเสี่ยงต่อผู้ใช้ทางซึ่งประชาชนในพื้นที่จะขับขี่รถจากจุดกลับรถบริเวณเกาะกลางย้อนศรข้ามถนน

เข้าซอยทีอ่ยูฝ่ั่งตรงข้าม ท�าให้เกดิอบุติัเหตุบ่อยครัง้ แนวทางการแก้ไข กรมทางหลวงได้มกีารส�ารวจและอยูร่ะหว่างการออกแบบ 

คือ ก่อสร้างทางคู่ขนาน ๒ ช่องจราจร หน้าสถานีขนส่งปัตตานี ถึงบริเวณทางแยกเข้าเมืองปัตตานี จาก กม.๑๐๕+๙๘๕ -  

กม.๑๐๗+๑๓๕ ด้านซ้ายทาง ระยะทาง ๑.๑๕๐ กิโลเมตร คาดว่าจะใช้งบประมาณ ประมาณ ๒๓ ล้านบาท ซึ่งเมื่อก่อสร้าง

แล้วเสร็จ จะเป็นการควบคุมไม่ให้เกิดการขับรถย้อนศร และจัดระบบการจราจรบริเวณทางแยกให้เกิดความสะดวก และ 

มีความปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้ทางได้มากขึ้นต่อไป 

๑.๔ ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนนาจวก - ดอนรัก ที่ กม.๙๐+๐๗๘ พื้นที่ อ�าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

ปัจจุบันเป็นสะพานทางรถกว้าง ๒๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๕๒๕ เมตร แต่จากการส�ารวจของกรมชลประทานได้รับรายงานว่า 

ความยาวสะพานทีม่อียูเ่ดมิ ไม่เพยีงพอต่อการระบายน�้า และสะพานมช่ีองเปิดขนาดเลก็ ลกัษณะเป็นคอขวด ท�าให้น�า้เอ่อท่วม

บรเิวณใกล้เคยีง ควรมกีารต่อความยาวสะพานเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการระบายน�้าในเขตทางหลวง โดยกรมทางหลวงได้ด�าเนนิการ 

ส�ารวจออกแบบและก�าหนดแผนที่จะเพิ่มความยาวสะพานอีก ๔๐.๐๐ เมตร เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการระบายน�้า  

และช่วยให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ทางต่อไป 

๑.๕ ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนนาจวก - ดอนรกั อ�าเภอเมอืงปัตตาน ีจงัหวดัปัตตาน ี ช่วง กม.๘๙+๗๒๐ -  

กม.๙๐+๘๕๐ และ กม.๙๔+๗๖๐ - กม.๙๖+๒๖๑ เป็นบริเวณท่ีผ่านย่านชุมชน และปัจจุบันแบ่งทิศทางการจราจรด้วย 

เกาะสี จึงสมควรที่จะมีการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจร โดยการก่อสร้างเป็นเกาะกลาง จุดกลับรถ และติดตั้งไฟฟ้า 

แสงสว่างเพิ่มเติม เพื่ออ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางให้มากยิ่งขึ้นต่อไป 

ในการนี ้จงึขอให้ส�านกังานทางหลวงที ่๑๘ (สงขลา) รวบรวมข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง จดัท�าแผนเสนอต่อกรมทางหลวง

ในส่วนกลาง เพือ่พจิารณาจดัล�าดบัความส�าคญั และพจิารณาจดัสรรงบประมาณไปด�าเนนิการพฒันาโครงข่ายทางหลวง

หมายเลข ๔๒ ให้มีความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ทางตามแผนที่ได้ก�าหนดไว้ต่อไป 

กรมทางหลวง รายงานว่า ทางหลวงหมายเลข ๔๒ สายคลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ได้รับการพิจารณา

บรรจุไว้ในแผนพัฒนาทางหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ ซึ่งจะด�าเนินการตามความเหมาะสมและล�าดับความส�าคัญ 

ส�าหรับข้อเสนอความต้องการของแขวงทางหลวงในพืน้ที ่ตามข้อ ๑.๑) - ๑.๕) หนว่ยงานสว่นกลางของกรมทางหลวง

รับทราบแล้ว และจะพิจารณาจัดล�าดับความส�าคัญ หากโครงการมีล�าดับความส�าคัญสูง จะเสนอขอรับงบประมาณ 

เพื่อด�าเนินการก่อสร้างต่อไป

๒) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙ เป็นเส้นทางเชือ่มระหว่างจงัหวดัปัตตานแีละจงัหวดัยะลา ผ่านย่านชมุชนและสถานที ่

ส�าคัญหลายแห่ง ปัจจุบันเส้นทางสายนี้บางส่วนยังเป็นทางหลวงขนาด ๒ ช่องจราจร และบางส่วนเป็นบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง 

จุดอันตราย โดยจากการตรวจราชการพบว่า ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙ ตอนนาเกตุ - ป่าพ้อ อ�าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

จาก กม.๐+๐๓๕ ถึง กม.๑๘+๐๑๓ ระยะทาง ๑๒.๕๗๒ กิโลเมตร และ กม.๑๐+๑๓๔ ถึง กม.๑๑+๕๗๕ ระยะทาง ๑.๔๔๑ 

กโิลเมตร เป็นช่วงทีส่มควรได้รบัการพฒันาให้เป็น ๔ ช่องจราจร เพือ่ให้เกดิความสะดวกและความปลอดภยัในการเดนิทางของ

ประชาชน ในการน้ี จึงขอให้ส�านักงานทางหลวงท่ี ๑๘ (สงขลา) รวบรวมข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง จดัท�าแผนเสนอต่อกรมทางหลวง 

ในส่วนกลาง เพือ่พจิารณาจดัล�าดบัความส�าคญั และพจิารณาจดัสรรงบประมาณไปด�าเนนิการพฒันาโครงข่ายทางหลวง

หมายเลข ๔๐๙ ให้มีความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ทางตามแผนที่ได้ก�าหนดไว้ต่อไป
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กรมทางหลวง รายงานว่า ขอรับไว้พิจารณาด�าเนินการต่อไป

๓) ตามที่กรมทางหลวงมีแผนที่จะด�าเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๖ ตอนนราธิวาส -  

ปาเซปูเต๊ะ อ�าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จุดเริ่มต้นจาก กม.๒+๓๕๒ ถึงจุดสิ้นสุดที่ กม.๙+๗๙๒ ระยะทาง  

๗.๔๔๐ กิโลเมตร โดยก่อสร้างขยายทางหลวงจาก ๒ ช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจรนั้น จากการตรวจราชการพบว่า โครงการ

ดังกล่าวมีความส�าคัญ เนื่องจากกรมทางหลวงอยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสายแยกจุดตัด ทล. ๔๒  

(ปาลอปาต๊ะ) - บรรจบ ทล. ๔๑๓๖ (บ้านทอน) รวมทางเข้าสนามบินนราธิวาส อ�าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  

ซึ่งเส้นทางทั้ง ๒ เส้นทางน้ี เป็นโครงข่ายที่เชื่อมต่อกัน เม่ือโครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะท�าให้โครงข่าย 

ส่วนที่ยังเป็น ๒ ช่องจราจร กลายเป็นช่วงที่มีลักษณะเป็นคอขวด การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๖ จึงมี 

ความจ�าเป็น เพื่อเป็นการพัฒนาโครงข่ายให้เป็น ๔ ช่องจราจรตลอดสายทาง ท�าให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการ

สญัจรของประชาชน จงึขอให้แขวงทางหลวงนราธวิาสจดัท�ารายละเอยีดเสนอต่อกรมทางหลวงในส่วนกลาง เพือ่พจิารณา

จัดล�าดับความส�าคัญ และพิจารณาจัดสรรงบประมาณไปด�าเนินการก่อสร้างตามแผนที่ก�าหนดไว้ต่อไป 

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้เสนอขอตัง้งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ด�าเนนิการช่วงระหว่าง กม.๒+๓๕๒ - กม.๙+๗๙๒ 

ระยะทางประมาณ ๗.๑๔ กิโลเมตร หากได้รับการจัดสรรงบประมาณจะเร่งด�าเนินการก่อสร้างตามขั้นตอนต่อไป

๔) ตามที่ได้รับรายงานว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีบริเวณท่ีเป็นจุดเสี่ยงจุดอันตรายท่ีส�าคัญ จ�านวน ๒ จุด  

คือ สะพานข้ามคลองตันหยงมัส อ�าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๕ ตอนมะนังตายอ - จือมอ  

ที่ กม.๑๕+๕๗๗ และสะพานข้ามแม่น�้าบางนรา อ�าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๔  

ตอนนราธิวาส - สะปอม ที่ กม.๗+๑๕๐ เนื่องจากถนนที่เชื่อมต่อกับสะพานทั้งสองแห่งได้ก่อสร้างขยายเป็น ๔ ช่องจราจร 

แล้วทัง้ ๒ เส้นทาง แต่ยงัคงเหลอืบรเิวณสะพานทัง้สองแห่งทีไ่ม่ได้มกีารขยายให้เป็น ๔ ช่องจราจรเท่ากบัถนน ท�าให้เกดิปัญหา

คอขวด และเกดิอบัุติเหตุบรเิวณสะพานบ่อยครัง้ โดยเฉพาะสะพานข้ามคลองตนัหยงมสันัน้ เป็นเส้นทางการเสดจ็พระราชด�าเนนิ

ของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีไปยงัพระต�าหนกัพกิลุทอง จงึเหน็ว่ากรมทางหลวงควรให้ความส�าคัญ 

และพิจารณาจัดสรรงบประมาณไปด�าเนินการก่อสร้างขยายสะพานข้ามคลองตันหยงมัสและสะพานข้ามแม่น�้าบางนรา 

เพื่อให้เกิดโครงข่ายที่มีความปลอดภัยต่อการเสด็จพระราชด�าเนินและประชาชนผู้ใช้เส้นทางต่อไป 

กรมทางหลวง รายงานว่า ขอรับไว้พิจารณาด�าเนินการต่อไป

๕) ตามทีก่รมทางหลวงมแีผนทีจ่ะก่อสร้างทางเลีย่งเมืองปัตตาน ีโดยเป็นการก่อสร้างถนนและปรบัปรงุถนนลาดยางเดมิ  

เป็นถนนขนาด ๔ ช่องจราจร ระยะทาง ๑๔.๒ กิโลเมตร เพื่อลดระยะทางจากจังหวัดสงขลา ผ่านจังหวัดปัตตานี  

ไปยงัจงัหวดันราธวิาส โดยไม่ต้องผ่านชมุชน และเมือ่โครงการนีก่้อสร้างแล้วเสรจ็ จะสามารถลดระยะในการเดนิทางได้ประมาณ 

๗ กิโลเมตรนั้น จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่า แผนการด�าเนินการโครงการทางเลี่ยงเมืองปัตตานีนี้ กรมทางหลวง 

ได้ด�าเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยการเวนคืนที่ดินไปแล้วประมาณร้อยละ ๙๐ โดยได้ด�าเนินการมาแล้วมากกว่า ๑๐ ปี  

และเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ซึ่งได้น�าฝากธนาคารออมสินไว้นั้น ได้น�าส่งคืนเพื่อเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว ในการนี้จึงเหลือพื้นที่ที่จะ

ต้องจัดกรรมสิทธิ์อีกประมาณร้อยละ ๑๐ ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณในการจัดกรรมสิทธิ์ประมาณ ๗ ล้านบาท ซึ่งส�านักงาน

ทางหลวงที่ ๑๘ อยู่ระหว่างการขออนุมัติด�าเนินการจัดกรรมสิทธิ์ด้วยวิธีปรองดอง ในเรื่องนี้เห็นว่า กรมทางหลวงควรเร่งรัด

ด�าเนินการเรื่องการจัดกรรมสิทธิ์พื้นที่ส่วนที่เหลือ เพื่อเร่งรัดด�าเนินการก่อสร้างทางเล่ียงเมืองปัตตานี เนื่องจากพื้นท่ี 

ส่วนใหญ่ได้มีการเวนคืนไว้นานแล้ว หากไม่ด�าเนินการก่อสร้าง อาจท�าให้เกิดการเรียกร้องขอที่ดินคืนจากเจ้าของที่ดิน 

ที่ถูกเวนคืนและรับค่าทดแทนไปแล้ว รวมถึงเพื่อให้เป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนต่อไปด้วย 

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้เสนอขอต้ังงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อด�าเนินการก่อสร้าง หากได้รับการจัดสรร 

งบประมาณจะด�าเนินการก่อสร้างตามขั้นตอนต่อไป



ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม ประจ�ำปีงบประมำณ
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๖) ตามที่กรมทางหลวงมีแผนการด�าเนินโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ตามกรอบโครงการพัฒนาสามเหลี่ยม

เศรษฐกจิ มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื ในพืน้ทีแ่ขวงทางหลวงยะลา บนโครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ จ�านวน ๓ โครงการ ประกอบ

ด้วย ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอนยะลา - ตะบิงติงงี ระหว่าง กม.๕๐+๕๐๐ - กม.๖๘+๗๑๔ (เป็นตอนๆ) ตอนควบคุม ๐๒๐๒ 

ตอน ตะบิงติงงี - บ่อหิน ระหว่าง กม.๖๙+๓๐๐ - กม.๑๑๐+๖๓๖ (เป็นตอนๆ) และตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอนบ่อหิน - เบตง 

ระหว่าง กม.๑๑๒+๗๐๐ - กม.๑๕๙+๘๙๒ (เป็นตอนๆ) นั้น จากการตรวจราชการพบว่า ทางหลวงหมายเลข ๔๑๐  

ตอนควบคมุ ๐๒๐๓ ตอนบ่อหนิ - เบตง เป็นทางหลวงขนาด ๒ ช่องจราจร ความกว้าง ๙ เมตร ซึง่ยงัต�า่กว่ามาตรฐานทางหลวงชัน้ ๑  

โดยบรเิวณดงักล่าวเป็นช่วงทีผ่่านพืน้ทีภ่เูขา ไม่สามารถขยายเป็น ๔ ช่องจราจรได้ แต่ควรขยายให้เป็นมาตรฐานทางหลวงชัน้ ๑  

ขนาด ๒ ช่องจราจร ๗/๑๒ เพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ประกอบกับ 

เมื่อท่าอากาศยานเบตงก่อสร้างแล้วเสรจ็นัน้ คาดว่าจะมปีรมิาณการจราจรในพืน้ทีเ่พิม่มากขึน้ ดงันัน้ กรมทางหลวงจงึควร

พิจารณาความส�าคัญในการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ ทั้ง ๓ โครงการข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

ช่วงบ่อหิน - เบตง และจัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการก่อสร้างตามล�าดับความส�าคัญเพ่ือให้เกิดความสะดวกและ 

ความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนต่อไป 

กรมทางหลวง รายงานว่า ทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ สายปัตตานี - เบตง ได้รับการพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา

ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ ซึ่งจะด�าเนินการตามความเหมาะสมและล�าดับความส�าคัญ โดยเสนอขอรับงบประมาณ 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อก่อสร้างขยายเป็นทางขนาด ๔ ช่องจราจร ช่วงระหว่าง กม.๕๐+๕๔๐ - กม.๖๘+๕๕๕ ระยะทางประมาณ 

๑๘.๐๒ กิโลเมตร หากได้รับการจัดสรรงบประมาณจะเร่งด�าเนินการก่อสร้างตามขั้นตอนต่อไป

๗) จากการตรวจราชการได้รบัรายงานว่า กรมทางหลวงมแีผนทีจ่ะด�าเนนิโครงการก่อสร้างทางเลีย่งเมอืงสไุหงโก-ลก 

เป็นการก่อสร้างทางแนวใหม่ จุดเริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนสะปอม - ปาเสมัส ท่ี กม.๒๕๖+๐๐๐ ตัดผ่าน  

ทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๖ ตอนบ้านโคก - สไุหงโก-ลก ที ่กม.๔๗+๐๐๐ บรรจบทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๗ ตอนสไุหงโก-ลก -  

บูเก๊ะตา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ที่ กม.๕+๐๐๐ รวมระยะทาง ๑๖.๐๐ กิโลเมตรนั้น จากการตรวจสอบพื้นท่ีเบ้ืองต้น  

พบว่า แนวเส้นทางดังกล่าวผ่านพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ดังนั้น หากจะด�าเนินการโครงการจะต้องจัดท�ารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ก่อน ซึ่งในขณะนี้กรมทางหลวงยังไม่ได้มีการด�าเนินการใด ๆ ในเรื่องนี้ จึงเห็นว่า

กรมทางหลวงควรพิจารณาด�าเนินการเรื่องการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้น รวมทั้งศึกษาผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมก่อน หากศึกษาแล้วพบว่ามีความเหมาะสมหรือสามารถก�าหนดแนวเส้นทางเพื่อเลี่ยงพื้นที่อนุรักษ์ได้ ก็ขอให้

พิจารณาจัดสรรงบประมาณไปด�าเนินการก่อสร้างตามล�าดับความส�าคัญต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ทางเลีย่งเมอืงสไุหงโก-ลก ได้เสนอขอตัง้งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพือ่ส�ารวจและออกแบบ

รายละเอียด พร้อมจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หากด�าเนินการออกแบบแล้วเสร็จ และรายงานฯ 

ได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิกรมทางหลวงจะเสนอขอตัง้งบประมาณเพือ่ด�าเนนิการก่อสร้างต่อไป

๘) จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่า กรมทางหลวงมีแผนท่ีจะด�าเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้าโก-ลก  

แห่งที ่๓ บรเิวณใกล้เคยีงกบัพืน้ทีด่่านศลุกากรตากใบ อ�าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ซึง่จากการลงพืน้ทีพ่บว่า พืน้ทีฝ่ั่งชายแดน

ประเทศมาเลเซีย ได้มีการเตรียมการไว้เบื้องต้นแล้ว โดยมีการเตรียมพื้นท่ีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และเริ่มมีชุมชน 

เข้ามาตัง้บรเิวณพืน้ทีโ่ดยรอบแล้ว แต่พืน้ทีฝ่ั่งชายแดนประเทศไทยยงัไม่ได้มกีารด�าเนนิการใดๆ ในเรือ่งนีเ้หน็ว่า กรมทางหลวง

ควรพจิารณาเร่งรดัด�าเนนิการในส่วนทีเ่กีย่วข้อง เพือ่พฒันาโครงข่ายทางหลวงเชือ่มโยงระหว่างประเทศเส้นทางนี ้ซ่ึงจะ

เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเป็นการยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของพื้นที่ให้เกิดการ 

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า รบัผดิชอบด้านการออกแบบรายละเอยีด ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างประสานงานกบัประเทศมาเลเซยี

เพื่อจัดการประชุมพิจารณา ให้ความเห็นชอบรูปแบบสะพานข้ามแม่น�้าโก-ลกท่ีอ�าเภอตากใบร่วมกัน ก�าหนดการประชุม

ประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
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๓. กรมทางหลวงชนบท 
ในการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลานั้น ได้มีการก่อสร้างทับเส้นทางของกรมทางหลวงชนบท  

สาย ยล. ๓๐๒๖ แยก ทล. ๔๑๐ - บ้านจันทรัตน์ ช่วง กม.๘+๖๐๘ - กม.๙+๓๗๘ ระยะทาง ๐.๗๗๐ กิโลเมตร  

ซึง่กรมทางหลวงชนบทได้มข้ีอตกลงกบักรมท่าอากาศยานในการก่อสร้าง โดยกรมท่าอากาศยานจะด�าเนนิการก่อสร้างถนนใหม่

ด้านข้างท่าอากาศยาน เชือ่มต่อกบัถนนของกรมทางหลวงชนบท เพือ่ให้โครงข่ายเชือ่มต่อได้สมบรูณ์ตามเดมิ ในเรือ่งนีเ้ห็นว่า  

กรมทางหลวงชนบทควรมีการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทเส้นทางดังกล่าวเพ่ิมเติมเชื่อมต่อกับเส้นทาง 

ซึ่งกรมท่าอากาศยานจะด�าเนินการก่อสร้าง เพื่อให้เป็นโครงข่ายทางหลวงที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นเส้นทาง 

สนับสนุนท่าอากาศยานเบตง รวมถึงสนับสนุนการเดนิทางของประชาชนให้เกดิความสะดวกและความปลอดภยัมากยิง่ขึน้

ต่อไปด้วย 

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักส�ารวจและออกแบบรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาด�าเนินการ 

โดยศึกษาความเหมาะสมต่อไป และให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๒ (สงขลา) รับทราบด้วยแล้ว

๔. กรมการขนส่งทางบก 
ในระหว่างการตรวจราชการ ได้มีตัวแทนผู้ประกอบการขนส่งประจ�าทางด้วยรถโดยสารในนาม “ชมรมรถตู ้

ประจ�าทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ได้มายื่นหนังสือขอความเป็นธรรม เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้กรมการขนส่งทางบก

พิจารณาขยายเวลาในการเปลี่ยนรถโดยสารขนาดเล็กมาตรฐาน ๒ (จ) ซึ่งข้อก�าหนดของคณะกรรมการควบคุมการขนส่ง 

ทางบกกลางก�าหนดให้การเปลี่ยนรถทดแทนรถตู้โดยสารประจ�าทางคันเดิมนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นรถตู้โดยสารได้อีก  

และไม่อนุญาตให้มีการเพิ่มจ�านวนรถตู้โดยสารประจ�าทางอีก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ซึ่งในเรื่องนี้

ทราบว่า กลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าว ได้มายื่นหนังสือถึงกรมการขนส่งทางบกผ่านทางขนส่งจังหวัดยะลาแล้ว เม่ือวันที่ ๒๗ 

กรกฎาคม ๒๕๖๐ และขนส่งจังหวัดยะลาได้ท�าเรื่องน�าเรียนอธิบดีกรมการขนส่งทางบกแล้ว เม่ือวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  

ซึง่ผูป้ระกอบการขนส่งในพืน้ทีใ่ห้เหตผุลว่า รถตูโ้ดยสารในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้เป็นรถทีม่กีารใช้งานน้อย มสีภาพดี 

และปัจจุบัน ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระหนี้สิน ตลอดจนมีความสุ่มเสี่ยงกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี รวมไปถึง 

การเปลี่ยนรถโดยสารเป็นรถมินิบัสจะท�าให้ผู้โดยสารลดลงเนื่องจากรูปแบบบริการไม่สอดคล้องกับความต้องการ ในเรื่องนี้

เห็นว่า กรมการขนส่งทางบกควรมีการพิจารณาเหตุผลและความจ�าเป็นของผู้ประกอบการเฉพาะในพ้ืนที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ว่า สามารถผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษเฉพาะพ้ืนที่ได้หรือไม่ หากพิจารณาแล้วว่าสามารถด�าเนินการได้  

ก็ขอให้พิจารณาสรุปแนวทางความเป็นไปได้เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เพื่อให้มีมติส�าหรับ

รองรับการปฏิบัติตามแนวทางท่ีเหมาะสมต่อไป อย่างไรก็ดี หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถด�าเนินการได้ ก็ขอให ้

มกีารเร่งชีแ้จงเหตุผลและความจ�าเป็นตอบยนืยนัให้กบักลุม่ผูป้ระกอบการในพืน้ที ่เพือ่ให้มกีารปฏบิตัติามแนวทางนโยบาย

ที่ก�าหนดไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปด้วย 

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้ด�าเนินการดังนี้

- ส�านักการขนส่งผู้โดยสาร

คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐  

โดยมีมติห้ามเพิ่มจ�านวนรถตู้โดยสารประจ�าทาง และก�าหนดให้การน�ารถตู้มาเปลี่ยนทดแทนรถตู้โดยสารประจ�าทางคันเดิม 

ต้องด�าเนินการทางทะเบียนและภาษีให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ไปแล้วน้ัน ปัจจุบันคณะกรรมการฯ  

ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณาปรับปรุง (แก้ไข) มาตรการก�าหนดให้มีการใช้ 

รถโดยสารขนาดเลก็แทนรถตูโ้ดยสาร และก�าหนดมาตรการในการเปลีย่นทดแทนรถตูโ้ดยสารประจ�าทาง ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง

การแจ้งผลมติคณะกรรมการฯ ดังกล่าวอย่างเป็นทางการต่อไป

- ส�านักงานขนส่งจังหวัดยะลา

ได้รายงานข้อเรยีกร้องดงักล่าวให้กรมการขนส่งทางบกพจิารณาแล้วพร้อมทัง้ท�าหนงัสอืรายงานผูว่้าราชการจงัหวดั

ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจ�าจังหวัดรับทราบแล้ว
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- ส�านักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส

จากการประสานส�านักงานขนส่งจังหวัดยะลา ได้มีหนังสือรายงานข้อเรียกร้องดังกล่าวให้กรมการขนส่งทางบก

พิจารณาแล้ว พร้อมทั้งท�าหนังสือรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจ�า

จงัหวดัรบัทราบแล้ว เพือ่ขอขยายเวลาในการเปลีย่นรถโดยสารขนาดเลก็มาตรฐาน ๒ (จ) (รถโดยสารปรบัอากาศชัน้ ๒ จ�านวน

ที่นั่งไม่เกิน ๒๐ ที่นั่ง) ที่ไม่ใช่รถตู้โดยสาร และ/หรือ มาตรฐาน ๒ (ค) (รถโดยสารปรับอากาศชั้น ๒ จ�านวนที่นั่งไม่เกิน ๒๑ - 

๓๐ ที่นั่ง) ทดแทนรถตู้โดยสารที่จะครบอายุการใช้งาน ๑๐ ปี ที่มีอยู่เป็นจ�านวนมาก เนื่องจากต้องแบกรับภาระหนี้สินและ 

สุ่มเสี่ยงกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ อีกทั้งจ�านวนผู้โดยสารที่ใช้บริการลดลงไปมาก

๕. กรมท่าอากาศยาน 
๑) ตามทีก่รมท่าอากาศยานอยูร่ะหว่างการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง จงัหวดัยะลานัน้ จากการตดิตามการด�าเนนิ

งานได้รับรายงานว่า ท่าอากาศยานเบตงได้รับการออกแบบให้เป็นท่าอากาศยานขนาดกลาง มีความยาวทางวิ่ง  

๑,๘๐๐ เมตร และมีลานจอดอากาศยานที่สามารถจอดเครื่องบินลักษณะ ATR 72 ซึ่งเป็นเครื่องบินขนาดเล็ก พิสัยการบิน

ระยะใกล้ ได้พร้อมกัน ๓ ล�า โดยที่ความยาวทางว่ิงนี้ ไม่สามารถรองรับอากาศยานพิสัยการบินระยะกลาง เช่น Boeing  

737 ได้ จึงอาจเป็นข้อจ�ากดัในอนาคตเมือ่ปรมิาณความต้องการเดนิทางทางอากาศในพืน้ทีม่กีารเตบิโตมากขึน้ ซึง่จากการตรวจ

ราชการได้รับรายงานเพิ่มเติมว่า ที่ดินซึ่งกรมท่าอากาศยานได้จัดกรรมสิทธิ์ไว้แล้วนั้น ไม่เพียงพอที่จะสามารถขยายความยาว

ทางวิ่งให้ยาวกว่านี้ได้ หากมีความต้องการที่จะขยายความยาวทางวิ่งในอนาคต กรมท่าอากาศยานจ�าเป็นที่จะต้องม ี

การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพิ่มเติมในภายหลัง ดังนั้น ในเรื่องนี้เห็นว่า กรมท่าอากาศยานควรมีการวางแผนและเตรียมการเรื่อง

การจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินไว้ต้ังแต่ในปัจจุบัน ซึ่งจะท�าให้กรมท่าอากาศยานสามารถพัฒนาและยกระดับศักยภาพของ 

ท่าอากาศยานเบตงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในอนาคตต่อไป 

กรมท่าอากาศยาน รายงานว่า กรณนีีเ้ป็นไปตามแผนพฒันากรมท่าอากาศยาน ทีจ่ะด�าเนนิการวางแผนและเตรยีมการ

ส�ารวจทีด่นิเพือ่ใช้ในการต่อขยายทางวิง่จาก ๑,๘๐๐ เมตร เป็น ๒,๑๐๐/๒,๕๐๐ เมตร ซึง่เป็นการเตรยีมความพร้อมในอนาคต

และการคาดการณ์แนวโน้มผู้โดยสารที่จะเติบโตขึ้นต่อไป

๒) จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่า ปัจจุบัน การก่อสร้างท่าอากาศยานเบตงมีปัญหาและอุปสรรค คือ  

กรมท่าอากาศยานยังไม่สามารถส่งมอบที่ดินให้กับผู้รับจ้างได้ จ�านวน ๕ แปลง เจ้าของที่ดินจ�านวน ๓ ราย เป็นพื้นที่ 

ทั้งสิ้น ๙-๓-๐๒ ไร่ ซึ่งเจ้าของที่ดินทั้ง ๓ ราย ยังคงไม่ยอมรับราคาที่ดิน กรมท่าอากาศยานจึงต้องมีการออกพระราชกฤษฎีกา

ก�าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ซึ่งในขณะนี้ ทราบว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนการออกพระราชกฤษฎีกาท่ีใกล้จะแล้วเสร็จ ดังนั้น  

ในขั้นตอนต่อไป จึงขอให้ กรมท่าอากาศยานประสานงานกับจังหวัดและฝ่ายปกครองท้องที่ในการแจ้งให้เจ้าของท่ีดิน 

ทราบเร่ืองการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืน ฯ เพื่อมีผลบังคับ และเร่งรัดให้เจ้าของที่ดินย้ายออกจากพื้นที่ตามขั้นตอน

ของกฎหมาย รวมถึงให้แจ้งถึงสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายที่เจ้าของที่ดินสามารถด�าเนินการได้ เช่น การอุทธรณ์ค่าทดแทน

ที่ดินเพิ่มเติม เป็นต้น และในท้ายท่ีสุดหากยังไม่มีการย้ายออก กรมท่าอากาศยานก็จะต้องด�าเนินการตามขั้นตอนของ

กฎหมายต่อไป เพื่อที่จะสามารถส่งมอบที่ดินให้แก่ผู้รับจ้างและเร่งรัดการก่อสร้างตามแผนที่ก�าหนดไว้ 
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กรมท่าอากาศยาน รายงานว่า ขณะน้ีได้ด�าเนินการปิดประกาศพระราชกฤษฎีกาเวนคืนฯ เพื่อให้มีผลบังคับเป็นไป 

ตามกฎหมายและอยู่ระหว่างแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากกรมท่าอากาศยาน เพื่อเข้าส�ารวจและด�าเนินการ 

ตามกระบวนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะได้แจ้งสิทธิต่าง ๆ แก่เจ้าของที่ดินที่จะได้รับตามกฎหมาย ทั้งนี้ หากท้ายที่สุด

เจ้าของที่ดินไม่ย้ายออก กรมท่าอากาศยานได้เตรียมการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้เจ้าของที่ดินส่งมอบที่ดินแก่ผู้รับจ้าง

และเร่งรัดก่อสร้างต่อไป

๖. กรมเจ้าท่า 
จากการตรวจราชการได้รบัรายงานจากส�านกังานเจ้าท่าภมูภิาคสาขานราธวิาสว่า ประชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดันราธิวาส

ที่ประกอบอาชีพท�าการประมง ได้แจ้งว่าร่องน�้าตามล�าคลองต่าง ๆ ในพื้นท่ี มีความตื้นเขิน การน�าเรือเข้า - ออก ท�าได้ 

ค่อนข้างยาก และภาคประชาชนมีความประสงค์ขอให้กรมเจ้าท่าท�าการขุดลอกร่องน�้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการน�า

เรือเข้า - ออกของประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้วย ร่องน�้าคลองโคกเคียน ร่องน�้าคลองน�้าแบ่ง และร่องน�้าคลองเลย รวมถึง

ประชาชนทีป่ระกอบอาชพีเกษตรกรรมได้ขอให้กรมเจ้าท่าท�าการขดุลอกร่องน�า้เพือ่ลดปัญหาการขาดแคลนน�า้ส�าหรบัท�าการเกษตร  

ท�าให้สามารถกักเก็บน�้าได้มากขึ้น ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ประกอบด้วย ร่องน�้าคลองยะกัง ร่องน�้า

คลองยาบี ร่องน�า้คลองโคกยาง และร่องน�า้คลองโคกะไต รวมเป็นจ�านวนทัง้สิน้ ๗ ร่องน�า้ ซึง่ในเรือ่งนีเ้หน็ว่าการด�าเนนิการ 

ดงักล่าวจะเป็นการช่วยเหลอืและบรรเทาความเดอืดร้อนของประชาชน ซึง่เป็นภารกจิทีส่�าคญัของกรมเจ้าท่า และเป็นนโยบาย

ส�าคัญของรัฐบาลในการดูแลช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ดังนั้นจึงขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาจัดสรรงบประมาณไปด�าเนินการขุดลอกร่องน�้าทั้ง ๗ ร่องน�้าตามการร้องขอของ

ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตามความเหมาะสมต่อไป 

กรมเจ้าท่า รายงานว่า ส�านักงานพัฒนาและบ�ารุงรักษาร่องน�้าชายฝั่งทะเลที่ ๔ ได้จัดท�าค�าของบประมาณเพื่อท�าการ

ขุดลอกร่องน�้าที่ร้องขอแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�านวน ๓ ร่องน�้า คือ ร่องน�้าคลองโคกเคียน ร่องน�้าคลองน�้าแบ่ง 

และร่องน�้าคลองยะกัง ส่วนร่องน�้าที่เหลือจ�านวน ๔ ร่องน�้า จะได้จัดท�าค�าของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

๗. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด 

๑) ตามที่ได้รับรายงานว่า บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด ได้มีการตั้งกรอบงบประมาณและก�าหนด

แผนการด�าเนินงานในการติดต้ังระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ ระบบการสื่อสาร บ้านพักของเจ้าหน้าท่ี รวมถึงออกแบบ

ลักษณะของอาคารหอบังคับการบิน ณ ท่าอากาศยานเบตง ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่า 

กรมท่าอากาศยาน ได้แจ้งให้ บรษิทั วทิยกุารบนิแห่งประเทศไทย จ�ากดั สามารถเข้าพืน้ทีเ่พือ่ท�าการส�ารวจพืน้ทีไ่ด้ตัง้แต่เดือน

กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป เพื่อที่จะน�าข้อมูลจากการส�ารวจไปใช้วางแผนด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน และด้านการออกแบบเส้นทางการจราจรทางอากาศ อย่างไรก็ดี ในเบ้ืองต้นทราบว่า พื้นท่ีท่ีกรมท่าอากาศยาน 

ได้จดัเตรยีมไว้ให้กบับรษัิท วิทยกุารบนิแห่งประเทศไทย จ�ากดั ในการก่อสร้างหอบงัคบัการบนินัน้ เป็นพืน้ทีท่ีม่รีะดบัค่อนข้างสงู 

ซึ่งการก่อสร้างอาคารสูงรอบท่าอากาศยานนั้น จ�าเป็นต้องก�ากับควบคุมให้ถูกต้องตามมาตรฐานเขตปลอดภัยการเดินอากาศ 

ในเรื่องนี้เห็นว่า เมื่อกรมท่าอากาศยานอนุญาตให้บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด สามารถเข้าส�ารวจพื้นที ่

ได้แล้วนั้น ก็ขอให้บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด เร่งด�าเนินการส�ารวจพื้นที่ เพื่อวางแผนการด�าเนินงานใน

ส่วนทีเ่กีย่วข้องโดยเรว็ เนือ่งจากหากมคีวามจ�าเป็นต้องปรบัปรงุแก้ไขรปูแบบทีก่�าหนดไว้ บรษิทั วทิยกุารบนิแห่งประเทศไทย 

จ�ากดั จะได้สามารถเร่งรดัด�าเนินการได้อย่างรวดเรว็ และสามารถทีจ่ะด�าเนนิการก่อสร้างระบบต่าง ๆ ให้แล้วเสรจ็ได้พร้อมกนั 

กับการเปิดใช้ท่าอากาศยานเบตงต่อไปในอนาคต

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด รายงานว่า ในเบื้องต้นได้ด�าเนินการจัดท�ารูปแบบงานสถาปัตยกรรมและ

วิศวกรรมโครงสร้างหอบังคับการบินฯ อาคารบ้านพักพนักงาน และอาคารสนับสนุนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ไฟฟ้าส�ารอง เป็นต้น  

แล้วเสร็จ โดยก�าหนดแผนเข้าส�ารวจพื้นที่ประมาณวันที่ ๒๖ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ควบคู่กับการจัดท�ารายละเอียด Safety  

Assessment เพื่อปรับปรุงรูปแบบอาคารต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัยการเดินอากาศ 
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นอกจากนี้ ได้ด�าเนินการศึกษาแนวทางการออกแบบวิธีปฏิบัติการบินและเส้นทางการจราจรทางอากาศส�าหรับ 

ท่าอากาศยานเบตง และยงัได้มกีารประชมุร่วมกบักรมท่าอากาศยานในฐานะผูบ้รหิารท่าอากาศยานเบตง เพือ่พจิารณาประเดน็

ปัญหาในเรื่องของพื้นที่ของท่าอากาศยานเบตงที่มีข้อจ�ากัดเรื่องกายภาพ 

- เน่ืองจากเป็นพื้นที่สูง มีภูเขาล้อมรอบ และอยู่ใกล้ชายแดนประเทศมาเลเซีย ซึ่งส่งผลกระทบในการออกแบบ 

วิธีปฏิบัติการบิน ดังนี้

๑) กรณีใช้ทางวิ่ง ๒๕ ในการปฏิบัติการบินขึ้นและลง (ทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก) เนื่องจากแนวร่อนลงสู่ทางวิ่ง 

๒๕ มีภูเขาสูงอยู่ด้านทางวิ่ง ดังนั้น จึงไม่สามารถออกแบบโดยใช้เกณฑ์ในการท�า Straight - in Approach ตามมาตรฐานของ

องค์การการบินระหว่างประเทศในการออกแบบได้

- กรณีหากอากาศยานวิ่งขึ้นและกรณีอากาศยานต้องท�าการ Missed Approach จะล�้าเข้าไปในเขตแดนของ 

ประเทศมาเลเซีย เนื่องจากข้อจ�ากัดในเรื่องของต�าแหน่งที่ตั้งและทิศทางของทางวิ่ง

๒) กรณีใช้ทางวิ่ง ๐๗ ในการปฏิบัติการบินขึ้นและลง (ทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก) 

- กรณีการบินลงท่าอากาศยานเบตงด้วยทางวิ่ง ๐๗ อากาศยานจ�าเป็นต้องบินเข้าไปในเขตพื้นท่ีประเทศมาเลเซีย 

พร้อมเลี้ยวและข้ามกลับเข้ามาในเขตประเทศไทยเพื่อลงสู่ทางวิ่ง

๒) จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่า พื้นที่บริเวณท่าอากาศยานเบตง เป็นพื้นที่ที่มีข้อจ�ากัดในเรื่องกายภาพ

ทางธรรมชาติ เนื่องจากเป็นพื้นที่สูง มีภูเขาล้อมรอบ และอยู่ใกล้กับชายแดนประเทศมาเลเซีย ซึ่งบริษัท วิทยุการบิน 

แห่งประเทศไทย จ�ากัด จะต้องมีการส�ารวจอย่างละเอียดเพื่อก�าหนดแนวทางการขึ้นและลงของเครื่องบิน เนื่องจากมีความ

เส่ียงที่เคร่ืองบินจะต้องบินเข้าเขตประเทศมาเลเซียเพื่อกลับล�าเครื่องบิน ในการเดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร ในเรื่องนี้ 

เห็นว่า บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด จะต้องเร่งด�าเนินการเรื่องการส�ารวจข้อมูลเพื่อจัดท�ารายละเอียดเส้นทาง 

การบนิ หากมคีวามจ�าเป็น บรษิทั วทิยกุารบนิแห่งประเทศไทย จ�ากดั อาจต้องมกีารประสานงานเพือ่เจรจากบัประเทศมาเลเซยี

ในการท�าความตกลงให้เครื่องบินของไทย สามารถบินไปกลับล�าเครื่องบินในเขตพื้นที่ประเทศมาเลเซียได้ หรือหากไม่สามารถ

ท�าได้ อาจมีความจ�าเป็นต้องออกแบบเส้นทางการบินให้ใช้การขึ้นลงทางเดียว เพื่อหลีกเลี่ยงการบินเข้าเขตประเทศมาเลเซีย 

จึงขอให้บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด เร่งรัดด�าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให ้

การบริหารจัดการการจราจรทางอากาศบริเวณท่าอากาศยานเบตงมีประสิทธิภาพ มีความสะดวก ปลอดภัย และลด 

ผลกระทบเรื่องการรุกล�้าเขตแดนประเทศเพื่อนบ้าน

บรษิทั วทิยกุารบนิแห่งประเทศไทย จ�ากดั รายงานว่า ได้พจิารณาแนวทางการจดัจราจรทางอากาศ ในการปฏบัิติการ

บินขึ้นและลง ท่าอากาศยานบริเวณทางวิ่ง ๒๕ และ ๐๗ แล้ว ส�าหรับข้อจ�ากัดในเรื่องพื้นที่สูง กรมท่าอากาศยานได้รับทราบ

ข้อจ�ากดัข้างต้นแล้ว โดยมคีวามเหน็ในการด�าเนนิการแก้ไขปัญหาดงักล่าว คอื จากเหตผุลด้านความปลอดภยั ท�าให้อากาศยาน

จ�าเป็นต้องล�้าเข้าไปในเขตแดนประเทศมาเลเซีย ดังนั้น กรมท่าอากาศยานจะเป็นผู้น�าความจ�าเป็นต้องปฏิบัติการบินล�้าแดน 

ประเทศมาเลเซียน้ีเสนอต่อกระทรวงคมนาคม เพื่อมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องเจรจากับประเทศมาเลเซีย ในการอนุญาต 

ให้อากาศยานที่บินขึ้นและลงท่าอากาศยานเบตงบินล�้าเข้าไปในเขตแดนประเทศมาเลเซีย 

ทั้งนี้ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด ได้ด�าเนินการวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่ ซึ่งต้องล�้าแดนเข้าไปใน

เขตประเทศมาเลเซียแล้ว 
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