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กระทรวงคมนาคม มีภารกิจที่ส�าคัญต่าง ๆ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการ การให้บริการ

สาธารณะแก่สังคม ทั้งการขนส่งผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้า ซ่ึงมีรูปแบบการขนส่งท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น  

การขนส่งทางบก การขนส่งทางน�้า การขนส่งทางอากาศ และการขนส่งทางราง รวมไปถึงนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล 

ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการด�าเนินการตั้งแต่ริเริ่มศึกษาโครงการก่อสร้างใหม่ ๆ รวมถึง การซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 

โครงการทีด่�าเนินการแล้วเสรจ็ ให้มอีายกุารใช้งานท่ียาวนาน สามารถอ�านวยความสะดวกและความปลอดภยัแก่ประชาชน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง การบริหารจัดการโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไป 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

ดังนั้น การตรวจราชการจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส�าคัญของผู้บริหารกระทรวงคมนาคม เพื่อใช้ในการติดตาม  

เร่งรัด และก�ากับดูแล การปฏิบัติราชการ และการด�าเนินโครงการภายใต้ภารกิจกระทรวงคมนาคม รวมถึง 

งานตรวจเยีย่มและให้ข้อสงัเกตข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานในสงักดั ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค โดยกองตรวจราชการ

ได้ประมวลให้เห็นภาพรวมการตรวจราชการของผู้บริหารกระทรวงคมนาคมประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งแบ่ง 

พ้ืนที่การตรวจราชการตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ออกเป็น  

๖ กลุ่มใหญ่ ดังน้ี กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ  

กองตรวจราชการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นี้  

จะเป็นภาพสะท้อนที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนาการด�าเนินการให้มีประสิทธิภาพ 

ในอนาคตต่อไป

กองตรวจราชการ

ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ค�ำน�ำ



ว่ำง



สำรบัญ

๑. การตรวจราชการในพื้นที่ภาคกลาง ๑๕
๑.๑ เขตตรวจรำชกำรที่ ๑ ๑๖

๑.๑.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบกในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑ ๑๖

๑.๑.๒ ปัญหาข้อร้องเรียนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑ ๒๓

๑.๑.๓ การด�าเนินการตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑ ๒๓

๑.๒ เขตตรวจรำชกำรที่ ๒ ๒๕
๑.๒.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบกในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๒ ๒๕

๑.๒.๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางน�้าในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๒ ๓๔

๑.๒.๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางรางในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๒ ๓๖

๑.๓ เขตตรวจรำชกำรที่ ๓ ๓๗
๑.๓.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบกในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๓ ๓๗

๑.๓.๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางน�้าในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๓ ๔๗

๑.๓.๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางรางในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๓ ๔๙

๑.๓.๔ ปัญหาข้อร้องเรียนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๓ ๕๐

๑.๓.๕ การด�าเนินการตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๓ ๕๑

๒. การตรวจราชการในพื้นที่ภาคใต้ ๕๕
๒.๑ เขตตรวจรำชกำรที่ ๕ ๕๖

๒.๑.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบกในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๕ ๕๖

๒.๑.๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางน�้าในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๕ ๖๔

๒.๑.๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางอากาศในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๕ ๖๗

๒.๑.๔ ปัญหาข้อร้องเรียนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๕ ๖๘

๒.๑.๕ การด�าเนินการตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๕ ๖๘

๒.๒ เขตตรวจรำชกำรที่ ๗ ๗๐
๒.๒.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบกในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๗ ๗๐

๒.๒.๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางน�้าในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๗ ๘๑

๒.๒.๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางอากาศในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๗ ๘๒

๒.๒.๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางรางในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๗ ๘๕

๒.๒.๕ ปัญหาข้อร้องเรียนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๗ ๘๖

๒.๒.๖ การด�าเนินการตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๗ ๘๗



๓. การตรวจราชการในพื้นที่ภาคตะวันออก ๙๑
๓.๑ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรคมนำคมและกำรขนส่งทำงบก 

  ในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๘ ๙๒
๓.๑.๑ มาตรการอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๘ ๙๒

๓.๑.๒ มาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๘ ๙๔

๓.๑.๓ ระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๘ ๙๔

๓.๑.๔ มาตรการการเดินรถเข้า - ออกท่าเรือแหลมฉบังในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๘ ๙๖

๓.๒ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรคมนำคมและกำรขนส่งทำงน�้ำ 
  ในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๘ ๙๗

มาตรการอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน�้าในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๘ ๙๗

๓.๓ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรคมนำคมและกำรขนส่งทำงรำง 
  ในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๘ ๙๘

มาตรการอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยทางรางในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๘ ๙๘

๓.๔ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรคมนำคมและกำรขนส่งทำงบก 
  ในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๙ ๙๙

๓.๔.๑ มาตรการอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๙ ๙๙

๓.๔.๒ การด�าเนินโครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ สาย จันทบุรี - สระแก้ว ๑๐๐

๓.๔.๓ การแก้ปัญหาจุดเสี่ยงอันตรายทางถนนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๙ ๑๐๑

๓.๔.๔ การแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๙ ๑๐๒

๓.๔.๕ การปรับเปลี่ยนรูปแบบเกาะกลางถนนบนทางหลวงหมายเลข ๓ ตราด - หาดเล็ก 

ในช่วง กม.๔๐๑+๔๕๙ - กม.๔๐๗+๔๕๐ ๑๐๓

๓.๔.๖ การด�าเนินการจุดเสี่ยงอันตรายบนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔  

สายอ�าเภอกบินทร์บุรี - อ�าเภอปักธงชัย จังหวัดปราจีนบุรี ๑๐๔

๓.๔.๗ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะแบ่งทิศทางจราจรและไหล่ทาง  

บนทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ ตอน รังสิต - นครนายก ๑๐๕

๓.๔.๘ การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินก่อนการก่อสร้างถนนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๙ ๑๐๖

๓.๔.๙ การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งบริเวณเนินนางพญา จังหวัดจันทบุรี ๑๐๖

๓.๔.๑๐ โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.๓๐๐๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ - บ้านคลอง ๓๓ 

อ�าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ๑๐๘

๓.๔.๑๑ มาตรการด้านความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๙ ๑๐๘

๓.๔.๑๒ การเตรียมความพร้อมรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ 

ประจ�าปี ๒๕๖๓ "ช้างขาวเกมส์" ณ จังหวัดตราด ๑๑๐



๓.๕ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรคมนำคมและกำรขนส่งทำงน�้ำ 
  ในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๙ ๑๑๑

๓.๕.๑ การแก้ปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU Fishing อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๙ ๑๑๑

๓.๕.๒ การรับมอบพื้นที่ท่าเทียบเรือบ้านหัวแหลม จังหวัดจันทบุรี จากกรมธนารักษ์ ๑๑๒

๔. การตรวจราชการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๑๕
๔.๑ เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๐ ๑๑๖

๔.๑.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางบก ๑๑๖

๔.๑.๒ ด้านการบริหารจัดการงานและบ�ารุงรักษาทางน�้า ๑๒๐

๔.๑.๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางราง ๑๒๐

๔.๒ เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๑ ๑๒๑
๔.๒.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางบก ๑๒๑

๔.๒.๒ ด้านการบริหารจัดการงานและบ�ารุงรักษาทางน�้า ๑๓๑

๔.๒.๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งทางอากาศ ๑๓๓

๔.๓ เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๔ ๑๓๖
๔.๓.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางบก ๑๓๖

๔.๓.๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งทางอากาศ ๑๔๒

๕. การตรวจราชการในพื้นที่ภาคเหนือ ๑๔๗
๕.๑ เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๕ ๑๔๘

๕.๑.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางบก ๑๔๘

๕.๑.๒ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี ๑๕๒

๕.๒ เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๖ ๑๕๓
๕.๒.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางบก ๑๕๓

๕.๒.๒ ด้านการบริหารจัดการงานและบ�ารุงรักษาทางน�้า ๑๖๓

๕.๒.๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางอากาศ ๑๖๓

๕.๒.๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางราง ๑๖๘

๕.๒.๕ นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคม ๑๗๐

๕.๒.๖ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี ๑๗๐



๕.๓ เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๗ และเขตตรวจรำชกำรที่ ๑๘ ๑๗๑
๕.๓.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางบก ๑๗๑

๕.๓.๒ ด้านการบริหารจัดการงานและบ�ารุงรักษาทางน�้า ๑๗๖

๕.๓.๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางอากาศ ๑๗๗

๕.๓.๔ นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคม ๑๘๐

๕.๓.๕ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี ๑๘๐

๕.๒.๖ การเตรียมความพร้อมเพื่ออ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ๑๘๑

๕.๒.๗ อื่นๆ ๑๘๒

ภาคผนวก ๑๘๓



กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑
เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน  ล�าปาง  
ล�าพูน

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๒
เชียงราย  น่าน  พะเยา
แพร่

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง ๒
ก�าแพงเพชร  นครสวรรค์  พิจิตร  
อุทัยธานี

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง ๑
ตาก  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  สุโขทัย
อุตรดิตถ์

เชียงใหม่แม
่ฮ่อ

งส
อน

ลำาปาง

เชียงราย

พะเยา

น่าน

แพร่

สุโขทัย

อุตรดิตถ์

พิษณุโลก

พิจิตร

เพ
ชร

บูร
ณ

์

นครสวรรค์

อุทัยธานี

ตาก

กำาแพงเพชร

ลำา
พูน

เขต ๑๘

เขต ๑

เขต ๘

เขต ๑๐

เขต ๑๑

เขต ๑๒

เขต ๑๓

เขต ๑๔

เขต ๒

เขต ๙

เขต ๓

เขต ๔

เขตส่วนกลาง

เขต ๕

เขต ๗

เขต ๖

เขต ๑๕

เขต ๑๖

เขต ๑๗

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ชุมพร  พัทลุง  สงขลา
นครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
กระบี่  ตรัง  พังงา
ภูเก็ต  ระนอง  สตูล

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
นราธิวาส  ยะลา  ปัตตานี

สุราษฎร์ธานี

ชุมพร

นครศรีธรรมราช

พัทลุง

ปัตตานี

นราธิวาส
ยะลา

สงขลาสตูล

ตรัง

กระบี่

พังงา

ภูเก็ต

ระนอง

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑
กาญจนบุรี  ราชบุรี  สุพรรณบุรี

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
ชัยนาท  ลพบุรี  สิงห์บุรี
อ่างทอง  สระบุรี  พระนครศรีอยุธยา

กรุงเทพมหานคร

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒
ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี  
สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
นนทบุรี  ปทุมธานี  นครปฐม  สมุทรปราการ

กาญจนบุรี

สุพ
รรณ

บุรี
นครปฐม
นนทบุรี

ปทุมธานีพระนครศรีอยุธยา
สระบุรี

ลพบุรีชัยนาท

ราชบุรี

เพชรบุรี

ปร
ะจ

วบ
คีร

ีขัน
ธ์

สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร

สมุทรปราการ

สิงห์บุรี
อ่างทอง

การแบ่งเขตตรวจราชการระดับสำานักนายกรัฐมนตรี ๑๘ เขต
ตามการบริหารงานแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒
จันทบุรี  ตราด  นครนายก
ปราจีนบุรี  สระแก้ว

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑
ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ระยอง

สระแก้ว

จันทบุรี

ตราด

ปราจีนบุรี

ระยอง

ชลบุรี

ฉะเชิงเทรา

นค
รน

าย
ก

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
บึงกาฬ  เลย  หนองคาย  หนองบัวล�าภู  อุดรธานี

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
กาฬสินธุ์  ขอนแก่น  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
ชัยภูมิ  นครราชสีมา  บุรีรัมย์  สุรินทร์

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
ยโสธร  อ�านาจเจริญ  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒
นครพนม  มุกดาหาร  สกลนคร

นครราชสีมา

บุรีรัมย์ สุรินทร์
ศรีสะเกษ

อุบลราชธานี

อำานาจเจริญ
ชัยภูมิ

ขอนแก่น

มหาสารคาม

สกลนคร

บึงกาฬ
หนองคาย

นครพนม

ร้อยเอ็ด

มุกดาหารกาฬสินธ์ุ

อุดรธานี

หนองบัวลำาภู

เลย

ยโสธร





การตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

ภารกจิกระทรวงคมนาคมเป็นภารกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการคมนาคมขนส่งในทกุ ๆ  ด้าน 

ซึ่งภารกิจหลักที่ส�าคัญอย่างหนึ่ง คือ โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ไม่ว่าจะ

เป็นการปรับปรุงพัฒนาโครงการที่มีอยู ่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการส่งเสริม  

การสนับสนุน การก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมในรูปแบบใหม่ ๆ 

ทีเ่ท่าทนัต่อนวตักรรม เท่าทนัต่อการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก ดงันัน้ เพือ่ให้การด�าเนนิการ

โครงการ การด�าเนนิการรปูแบบต่าง ๆ  ประสบผลส�าเรจ็และบรรลวุตัถปุระสงค์ การตรวจราชการ 

จึงเป็นเครื่องมือส�าคัญอย่างหนึ่งของกระทรวงคมนาคม ที่ผู ้บริหารกระทรวงคมนาคม 

ใช้เคร่ืองมือน้ีในการตรวจ ติดตามผล เร่งรัด แนะน�าแก้ไขปัญหาอุปสรรค สดับตรับฟัง

เหตกุารณ์ ให้ทกุโครงการด�าเนนิการได้แล้วเสรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพ และบรรลวุตัถปุระสงค์ 

สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า มคีวามเช่ือมโยงในเครอืข่ายการคมนาคมขนส่งเป็นอย่างดี 

มคีวามสะดวก รวดเรว็ ปลอดภยั

โดยที่กระทรวงคมนาคมได้เล็งเห็นความส�าคัญของการตรวจราชการ จึงได้ออก 

ค�าสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ ๓๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ก�าหนดอ�านาจ 

และขอบเขตการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจ�าปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ ในพื้นที่ เขตตรวจราชการ ๑๘ เขต เช ่นเดียวกันกับส�านักนายกรัฐมนตรี  

และสามารถประมวลผลการตรวจราชการประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในภาพรวม  

ดังต่อไปนี้



ว่ำง ----------



ภาคกลาง
๑๗ จังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง ๑
(๓ จังหวัด)
 กาญจนบุรี
 ราชบุรี
 สุพรรณบุรี

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

กรุงเทพมหานคร

พระนครศรีอยุธยา

กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง ๒
(๔ จังหวัด)
 ประจวบคีรีขันธ์
 เพชรบุรี
 สมุทรสงคราม
 สมุทรสาคร

กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ปริมณฑล
(๔ จังหวัด)
 นนทบุรี
 ปทุมธานี
 นครปฐม
 สมุทรปราการ

กาญจนบุรี

สุพรรณ
บุรี

นครปฐม
นนทบุรี

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรีชัยนาท

ราชบุรี

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์
สมุทรสงคราม

สมุทรสาคร

สมุทรปราการ

สิงห์บุรี

อ่างทอง

เขต ๓

เขต ๑

เขตส่วนกลาง

เขต ๔ เขต ๒
----------



ว่ำง

----------



การตรวจราชการในพื้นที่
ภาคกลาง
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กองตรวจรำชกำร
กระทรวงคมนำคม16

ภาคกลางเป็นภูมิภาคตอนกลางของประเทศไทย มีพื้นท่ีครอบคลุมท่ีราบลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยาตอนบนและ 

ตอนล่าง ประกอบด้วย ๑๗ จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง 

สิงห์บุรี ชัยนาท นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์  

และพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมได้ก�าหนดการเดินทาง 

ไปตรวจราชการตามพื้นที่เขตตรวจราชการ ดังนี้

๑) เขตตรวจราชการที่ ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ จังหวัดชัยนาท 

พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง

๒) เขตตรวจราชการที่ ๒ กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี  

นครปฐม และสมุทรปราการ

๓) เขตตรวจราชการที่ ๓ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี  

และสุพรรณบุรี

๑.๑ เขตตรวจราชการที่ ๑ 
๑.๑.๑ ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนกำรคมนำคมและกำรขนส่งทำงบก 

ในพืน้ทีเ่ขตตรวจรำชกำรที ่๑
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กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า

กรมทางหลวง
รายงานว่า

๑.๑.๑.๑ มาตรการอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑

๑) จากการตรวจราชการในพื้นที่ทราบว่า สายทางที่อยู่ตามแนวเลียบริมน�้า เช่น ในพื้นที่

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ฯลฯ จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดถนนทรุดตัวจากการพังทลายของคันทางอยู่บ่อยครั้ง 

เน่ืองจากชัน้ดนิในระดบัโครงสร้างทางได้รบัผลกระทบจากการเกดิน�า้กดัเซาะ โดยเฉพาะบรเิวณโค้งน�า้หรอืจากระดบัน�า้ 

ทีล่ดต�า่ลงในช่วงฤดแูล้ง ดงันัน้ ขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท หามาตรการในการป้องกนัและเตรยีมการแก้ไข

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเร่งรัดเข้าแก้ไขบูรณะถนนให้การจราจรผ่านได้โดยเร็วที่สุด 

การปรับปรุง  เสริมความแข็งแรง แนวลาดเอียงของคันทาง (Side Slope) ฯลฯ โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�านักบริหารจัดการน�้าและอุทกวิทยา กรมชลประทาน จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

ได้ก�าชับหน่วยงานในพื้นที่ให้ตรวจสอบ เฝ้าระวังถนนท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดทรุดตัวจากการ 

พังทลายของคนัทาง รวมถงึการเตรยีมความพร้อมหากเกดิเหตใุห้ด�าเนนิการแก้ไขซ่อมแซมเบือ้งต้นเพือ่ให้การจราจร

ผ่านได้ พร้อมทั้งให้ผู้เชี่ยวชาญจากกรมทางหลวงเข้าด�าเนินการส�ารวจออกแบบเพื่อซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพปกต ิ

ต่อไป

ได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดในภูมิภาคป้องกันและแก้ไขปัญหาถนน 

ที่มีความเสี่ยงต่อการทรุดตัวต้ังแต่ช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ ระหว่างเกิดเหตุการณ์ และหลังเกิดเหตุการณ์แล้ว  

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๒) จากการตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท สาย ข ๒ ผังเมืองรวม

สระบุรี จังหวัดสระบุรี พบว่าปัจจุบันโครงการมีผลงานโครงการร้อยละ ๔๓.๙๕ จากแผนงานที่ตั้งไว้ร้อยละ ๙๔.๖๖๗  

ซึ่งช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๕๐.๗๑๗ โดยมีวันสิ้นสุดสัญญา ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เนื่องจากเกิดปัญหาอุปสรรคในส่วน 

ของการก่อสร้างสะพานข้ามล�าน�้าจากกรณีไม่สามารถตอกเสาเข็มเยื้องศูนย์และเสาเข็มจมดินความลึกได้ถึง ๓ เมตร  

ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการกัดเซาะของกระแสน�้า จึงจ�าเป็นต้องมีการปรับแก้ไขรูปแบบ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าออกไป  
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ดงัน้ัน เมือ่การแก้ไขปัญหาดงักล่าวได้ข้อยตุแิล้ว ขอให้กรมทางหลวงชนบทด�าเนนิการเร่งรดัก�ากบัให้ผูร้บัจ้างด�าเนนิการ

ก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนทีก่�าหนดไว้ดังกล่าวโดยเรว็ นอกจากนี ้จากการพจิารณารปูแบบและแนวเส้นทางของโครงสร้าง

สะพานและบริเวณเชิงสะพานจะมีระยะทางแนวราบค่อนข้างน้อย คือ มีเพียงประมาณ ๑๐๐ เมตร จะถึงจุดตัดถนน 

ทั้งสองฝั่งทั้งในทิศทางขึ้นและลง คือ จุดตัดทางหลวงชนบทสาย ข ๒ และถนนตะกุด - ตลิ่งชัน รวมถึงเป็นบริเวณติดกับ

แนวเขตทางรถไฟทีก่�าลงัจะพฒันาด้วย ซึง่เวลารถลงทางลาดจะมคีวามเรว็ค่อนข้างสงูมาพบจดุตดัถนน อาจเสีย่งต่อการ

เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาให้ความส�าคัญในเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางของ

ประชาชนบรเิวณนี ้โดยอาจพจิารณาให้มกีารก่อสร้างขยายความยาวในลกัษณะของรปูแบบทีเ่ป็นสะพานข้ามจดุตดัถนน

ดังกล่าว พร้อมทัง้ข้ามทางรถไฟสายตะวนัออกเฉยีงเหนอืออกไปอกีในคราวเดยีวกนั เพือ่ลดความเสีย่งอบัุตเิหตทุีอ่าจเกดิ

จากการสญัจรของประชาชนในพืน้ที ่อย่างไรกต็าม ส�าหรบัการออกแบบโครงการก่อสร้างต่าง ๆ  ของกรมทางหลวงชนบท

ขอให้มีการปรึกษาร่วมกับส�านักอ�านวยความปลอดภัยของกรมทางหลวงชนบทส่วนกลาง ตั้งแต่ข้ันตอนของการส�ารวจ

ออกแบบและพิจารณาการร่วมลงพื้นที่ เพื่อให้โครงการก่อสร้างสามารถอ�านวยความสะดวกและมีความปลอดภัย 

แก่ประชาชนตามวัตถุประสงค์ให้มากที่สุด

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า กรณีผลงานมีความล่าช้ากว่าแผนงาน เนื่องจากเกิดปัญหาอุปสรรคในส่วนของงานก่อสร้างสะพาน

ข้ามล�าน�้า จากกรณีเสาเข็มเยื้องศูนย์และไม่สามารถตอกเสาเข็มจมดินมีความลึกได้ถึง ๓ เมตร จึงมีความเสี่ยง 

ต่อการกัดเซาะของกระแสน�้า ซึ่งกรมทางหลวงชนบทได้แก้ไขแบบก่อสร้างบริเวณดังกล่าว รวมท้ังแก้ไขแผนงาน

ก่อสร้างให้สอดคล้องกับงานที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว และได้น�าแผนงานดังกล่าวมาใช้ก�ากับผู้รับจ้างแล้ว ส�าหรับ 

กรณรีปูแบบและแนวเส้นทางของโครงสร้างสะพานและบรเิวณเชงิสะพานมรีะยะทางในแนวราบประมาณ ๑๐๐ เมตร 

จะถึงจุดตัดของถนนสายตะกุด-ตลิ่งชัน อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้นั้น ในเบื้องต้น กรมทางหลวงชนบท 

จะได้พจิารณาเพิม่เตมิป้าย เครือ่งหมายจราจร และอปุกรณ์อ�านวยความปลอดภยัเพิม่เตมิ ส่วนการพจิารณาก่อสร้าง

ขยายความยาวในลักษณะของรูปแบบที่เป็นสะพานข้ามจุดตัดถนนพร้อมท้ังข้ามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ 

จะได้พิจารณาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม ต่อไป ทั้งนี้ ได้มอบหมายให ้

ส�านักก่อสร้างทาง ส�านักอ�านวยความปลอดภยั และส�านกัส�ารวจและออกแบบ พจิารณาด�าเนนิการตามข้อเสนอแนะ 

ต่อไปแล้ว
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๑.๑.๑.๒ มาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑

๑) เนื่องจากใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่ ขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท 

ด�าเนินการตามมาตรการอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่ก�าหนดขึ้นอย่างเข้มแข็ง 

และต่อเนือ่ง โดยเฉพาะในจดุทีอ่ยูร่ะหว่างการก่อสร้าง ขอให้ประสานผูร้บัจ้างเพือ่ด�าเนนิการคนืพืน้ทีบ่รเิวณจดุก่อสร้าง 

พร้อมทั้งปรับปรุงผิวจราจร ท�าความสะอาด พร้อมทั้งติดตั้งป้ายอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนระบบไฟฟ้า 

ส่องสว่างในสายทางให้มีความพร้อม และมีการเตรียมการบริหารจราจรให้มีความคล่องตัวอย่างมีประสิทธิภาพ  

เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลให้เกิดความสะดวกปลอดภัยด้วย

กรมทางหลวง
รายงานว่า ได้มีมาตรการเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑  

ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ โดยแบ่งเป็น ๔ ด้าน ประกอบด้วย ด้านความปลอดภัย ด้านรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ  

ด้านการอ�านวยความสะดวก และด้านการรายงานเพื่ออ�านวยความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ แก่ผู้ใช้ทาง  

และให้หน่วยงานในพื้นที่ประสานผู้รับจ้างที่มีโครงการก่อสร้าง หรือซ่อมบ�ารุงทางหยุดด�าเนินการตั้งแต่วันที่  

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓ มกราคม ๒๕๖๒

กรมทางหลวง
รายงานว่า

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า ได้สั่งการหน่วยงานในสังกัดท่ีมีงานก่อสร้างให้วางแผนการท�างานให้สอดรับกับแผนอ�านวย 

ความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ โดยการให้ด�าเนินการคืน 

ผิวจราจร พร้อมทัง้ติดต้ังอปุกรณ์อ�านวยความปลอดภยัให้สมบูรณ์เพือ่ให้ประชาชนสามารถเดนิทางได้อย่างปลอดภยั 

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ส�านักอ�านวยความปลอดภัยพิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๒) ขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก ในพื้นที่เขตตรวจ

ราชการที่  ๑ พิจารณาเรื่องการบูรณาการร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการในลักษณะที่จะรณรงค์ส ่งเสริมการ 

ขับขี่รถอย่างปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับกฎจราจร เป็นการปลูกจิตส�านึกและวินัยในการขับขี่ที่ดีในแต่ละสถานศึกษา เช่น การรณรงค์เปิดไฟหน้า  

สวมหมวกกันน็อก เป็นต้น โดยควรให้หน่วยงานกระทรวงคมนาคมเข้าไปรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นให้เกิด 

จิตส�านึกในเรื่องการขับขี่ปลอดภัยและน�าไปปฏิบัติให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ได้ด�าเนินการประชาสมัพนัธ์ให้หน่วยงานในพืน้ท่ีตดิตัง้ป้าย พร้อมท้ังประชาสมัพนัธ์บรเิวณจดุตัง้เตน็ท์

บรกิารทัว่ไทย และด้านหน้าส�านักงานแขวงทางหลวง หมวดทางหลวง รวมถึงในเส้นทางตามความเหมาะสม โดยไม่ให้ 

บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ พร้อมทั้งได้ประสานก�าชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมโครงการ

รณรงค์ส่งเสริมการขับขี่รถอย่างปลอดภัยแล้ว
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กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า ได้มีโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตส�านึกความปลอดภัยประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

กลุม่เป้าหมายเป็นนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่๔ ถงึประถมศกึษาปีที ่๖ และโครงการนกัเรยีนรุน่ใหม่มใีบขบัขี่ 

กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยทั้ง ๒ โครงการ เป็นการ

ปลูกจิตส�านึกและวินัยในการขับขี่ที่ดีในแต่ละสถานศึกษา ส่งเสริมการขับข่ีอย่างปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชน 

ในสถานศกึษา ทัง้นีไ้ด้มหีนงัสอืซกัซ้อมให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัว่ประเทศเป็นผูด้�าเนนิกจิกรรมดงักล่าว โดยประสาน

ความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงชนบท และ กรมทางหลวงในการด�าเนินการปรับปรุงถนนบริเวณ

ใกล้เคียงโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้มีความปลอดภัยตามโครงการ

อ�านวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน

๑.๑.๑.๓ ระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑

๑) ที่ผ่านมาในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ในแต่ละปี หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะร่วม 

บูรณาการกันด�าเนินการมาตรการเพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ซึ่งการรายงานข้อมูลสถิติ 

การเกดิอบุตัเิหตใุนช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ เช่น จ�านวนการเกดิอบุตัเิหต ุจ�านวนผูไ้ด้รบับาดเจบ็ และผูเ้สยีชวีติ

บนท้องถนน พบว่า ในบางครั้งข้อมูลที่ได้รับจากการรายงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และข้อมูลจาก

หน่วยงานสาธารณสุข ต�ารวจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ ข้อมูลสถิติตัวเลขจะเกิดความไม่สอดคล้องกันเนื่องจาก 

มีมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุที่แตกต่างกัน จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะ 

กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และ กรมการขนส่งทางบก มีการรวบรวม จัดเก็บ ข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนน 

ตามขอบเขตภารกจิและถนนในความรบัผดิชอบ ให้มคีวามถกูต้อง และมข้ีอมลูโดยละเอยีดทีเ่พยีงพอ พร้อมทัง้ประสาน

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  

เพื่อน�ามาวิเคราะห์หาเกณฑ์มาตรฐานร่วมกัน หรือมีการชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมก่อนรายงานให้หน่วยงานรับผิดชอบ 

ในส่วนกลางทราบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความผิดพลาดของข้อมูล สร้างความน่าเชื่อถือทางด้านข้อมูล ก่อนมีการ

บันทึกเป็นสถิติ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป

๒) ในส่วนของเทคโนโลยทีีปั่จจบุนัเข้ามามบีทบาทต่อการพฒันาระบบคมนาคมขนส่งทาง

บกอย่างกว้างขวางมากขึ้น เช่น การจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์ การใช้ GPS ก�ากับความเร็วและติดตามต�าแหน่งของ 

รถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับขนส่งโหมดอื่น  

โดยขอให้ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด และ กรมการขนส่งทางบก ร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาระบบการให้บริการขนส่ง 

ทางบกโดยคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ 

ให้ครอบคลุมในหลากหลายมติิการให้บรกิารเพือ่ตอบสนองการให้บรกิารในการเดนิทางให้เกดิความสะดวกสบาย รวดเรว็ 

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า ได้ด�าเนินโครงการหลกัสตูรกลยทุธ์การพฒันาอาสาสมคัรทางหลวงชนบทซ่ึงมเีป้าหมายเป็นครใูนสงักดั

โรงเรียนทีอ่ยูใ่นบรเิวณโครงข่ายทางหลวงชนบท โดยโครงการดงักล่าวได้เชญิวทิยากรจากกรมการขนส่งทางบก และ

สถานีต�ารวจภูธรเข้าร่วมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ครู เพื่อถ่ายทอดและสร้างจิตส�านึกให้

กบันกัเรยีนในสงักดัโรงเรยีนนัน้ ๆ  ปัจจบุนัได้ด�าเนนิการอบรมครไูปแล้วท้ังสิน้ ๓๘๕ คน ใน ๗๖ จังหวดั ท้ังนี ้ได้มอบหมาย 

ให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
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กรมทางหลวง
รายงานว่า ได้น�าระบบสารสนเทศอุบัติเหตุบนทางหลวง (HAIMS) มาใช้จัดเก็บข้อมูล รายงาน สถิติการ 

เกิดอุบตัเิหตุบนทางหลวงในความรบัผดิชอบ ซึง่ในปัจจบัุนระบบ HAIMS ได้เช่ือมข้อมลูอบัุตเิหตกุบัระบบการรายงาน

สภาพการจราจรและบริหารจัดการอุบัติเหตุด้านการขนส่ง (TRAMS) ของส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมอยู่แล้ว 

ทั้งนี้ กรมทางหลวงพร้อมให้ข้อมูลแก่หน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องน�าไปใช้ในการบูรณาการเพื่อลดความผิดพลาดของ

ข้อมูล และสร้างความน่าเชื่อถือทางด้านข้อมูลแก่ประชาชนต่อไป

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า

ได้สั่งการหน่วยงานในสังกัดด�าเนินการประสานส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นบนโครงข่ายทางหลวงชนบท เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องตรงกันกับข้อมูลของศูนย์

อ�านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ส�านักอ�านวยความปลอดภัยพิจารณา 

ด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

ได้จัดท�าแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่งสาธารณะ ดังนี้

๑) DLT GPS แอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้ใช้บริการ ติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมการขับข่ีของรถสาธารณะแบบ 

เรียลไทม์ เพียงระบุหมายเลขทะเบียนรถและจังหวัดจะปรากฏแผนที่เส้นทางเดินรถ ต�าแหน่งของรถคันที่โดยสาร

และอัตราความเร็วที่ใช้หากรถใช้ความเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมายก�าหนดระบบจะแสดงผลให้ทราบ และยังสามารถ 

ร้องเรียน หรือแจ้งเหตุฉุกเฉิน

๒) Taxi OK แอปพลิเคชันส�าหรับเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ ตามโครงการ Taxi OK และ Taxi VIP รถแท็กซี่

มาตรฐานใหม่ที่ติดตั้งอุปกรณ์ตามที่ก�าหนด ได้แก่ GPS Tracking และอุปกรณ์แสดงตัวผู้ขับรถ มาตรค่าโดยสาร  

ปุ่มฉุกเฉินส�าหรับผู้โดยสาร (SOS) กล้องบันทึกภาพภายในรถแบบ snap shot

๓) Smart Bus Terminal แอปพลิเคชันเพื่อใช้ติดตาม ตรวจสอบเส้นทาง และตารางการเดินรถ ระยะเวลา

การรอรถ เวลารถเข้า-ออก ด้วยการต่อยอดจากระบบ GPS Tracking ที่ก�าหนดให้ติดตั้งในรถโดยสารสาธารณะ 

ทุกคัน ยกระดับการให้บริการภายในสถานีขนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางการเดินรถ แสดงผลข้อมูล 

การเดินทางอัตโนมัติ พร้อมแสดงเวลาเข้า-ออก เช่นเดียวกับสนามบิน

๔) DLT CHECKIN IN PLUS แอปพลเิคชนัประเมนิการให้บรกิารของรถแทก็ซีเ่พือ่น�าความคดิเหน็มาปรบัปรงุ

เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการแท็กซี่ไทยให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

โดยส�านักงานเลขานุการกรม กลุม่ประชาสมัพนัธ์และสือ่สารองค์กร ได้ด�าเนนิการประชาสมัพนัธ์แอปพลเิคชนั 

ต่าง ๆ  ได้แก่ แถลงข่าวเปิดตัว ณ กรมการขนส่งทางบก จัดท�าข่าวประชาสัมพันธ์และจัดท�าอินโฟกราฟิกเชิญชวนให้

ดาวน์โหลดแอปพลเิคชนัจดัท�าคลปิวดิโีอสาธติการใช้งาน จดัท�าสกูป๊รายงานพเิศษทางโทรทศัน์ จดัท�าสปอตโทรทศัน์

และสปอตวิทยุ โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อโทรทัศน์วิทยุ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ต่าง ๆ  

และสื่อสารองค์กร เป็นต้น

และปลอดภัยแก่ผู้เดินทาง เช่น การจัดท�า Application ในโทรศัพท์มือถือเพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ 

เป็นต้น และท�าการทดลองให้มีความพร้อม ก่อนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบต่อไป
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บริษัท ขนส่ง จ�ากัด
รายงานว่า ได้ร่วมกันพัฒนาระบบ Smart Bus Terminal เพื่อแสดงข้อมูลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว 

ทราบผ่านจอแสดงตารางการเดินรถขาเข้าและขาออก ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง ๘๑ แห่งทั่วประเทศ  

โดยผ่านแอปพลิเคชัน Smart Bus Terminal ซึ่งแสดงข้อมูลเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนจอแสดงตารางการเดินรถ 

ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร อาทิ ข้อมูลรถ มาตรฐานรถ เส้นทาง เวลาเข้า เวลาออก ชานชาลา และสถานีปลายทาง  

ส่งผลให้สามารถวางแผนเดินทางได้อย่างมั่นใจ ไม่ต้องเสียเวลานั่งรอคอยรถโดยสารเป็นเวลานาน ทั้งยังเชื่อมโยง

ข้อมูลระบบการขนส่งสาธารณะโหมดอื่น ๆ เช่น ตรวจสอบข้อมูลตารางเดินรถไฟ และตารางเท่ียวบินในแต่ละ 

ท่าอากาศยาน เป็นการสร้างความต่อเนื่องการขนส่งสาธารณะทั้งระบบในทุกรูปแบบ (Connectivity) ตั้งแต่ต้นทาง

ไปยังจุดหมายปลายทางสถานที่ที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และด�าเนินการติดตั้งระบบ Smart Bus 

Terminal แล้ว จ�านวนทั้งสิ้น ๘๑ แห่ง แบ่งเป็นระดับจังหวัดจ�านวน ๕๘ แห่ง และระดับอ�าเภอ ๒๓ แห่ง ซึ่งล่าสุด

ตดิตัง้แล้วเสรจ็เพิม่เติมอกีจ�านวน ๓ แห่ง คือ สถานขีนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดักระบี ่สถานขีนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัพษิณโุลก

แห่งที่ ๒ และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ ๒ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ก�ากับ ดูแล ติดตาม 

การเดินทางของรถโดยสารประจ�าทาง ฯลฯ นอกเหนือจากข้อมูลการเดินรถ เช่น ข้อความประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

ต่าง ๆ การส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Smart Bus  

Terminal โดยไม่มีค่าบริการ เพื่อวางแผนการเดินทาง และบริหารจัดการเวลาได้อย่างคุ้มค่า
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๑.๑.๒ ปัญหำข้อร้องเรยีนในพ้ืนทีเ่ขตตรวจรำชกำรที ่๑
จากปัญหาข้อร้องเรียนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง กรณีที่ประชาชนมีความต้องการให้เร่งรัด 

ด�าเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข ๓๐๖๔ ตอน อ่างทอง - ปากดง  จาก ๒ ช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร 

งบประมาณ ๑๘๐ ล้านบาท เนื่องจากมีปริมาณการจราจรเฉลี่ย (ADT)  สูงประมาณ ๑๕,๐๐๐ คันต่อวัน ซึ่งแผน 

ในการด�าเนินโครงการนี้จะใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรมทางหลวง และงบประมาณยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

เข้ามาด�าเนินการสนับสนุนการก่อสร้างด้วย ในการนี้เห็นควรให้แขวงทางหลวงอ่างทองประสานการด�าเนินงานในส่วน 

ที่เกี่ยวข้องร่วมกับจังหวัด และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอให้กรมทางหลวงส่วนกลางพิจารณาเรื่องการจัดสรร

งบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการนี้ รวมทั้งขอให้มีการแจ้งให้ประชาชนท่ีร้องเรียนให้ทราบถึงผลความคืบหน้าของ 

การด�าเนนิงานด้วย

กรมทางหลวง
รายงานว่า ได้ด�าเนินการตรวจสอบแล้ว โครงการดังกล่าวอยู่บนทางหลวงหมายเลข ๓๐๖๔ ตอน อ่างทอง -  

ปากดง กม. ๑๑+๘๐๐ - กม.๒๓+๐๐๐ ระยะทาง ๑๑.๒ กิโลเมตร ท�าการขยายจาก ๒ ช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร 

ซึ่งกรมทางหลวงได้มีการส�ารวจพื้นที่ในเบื้องต้นแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อด�าเนินการ

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ต่อไป

๑.๑.๓ กำรด�ำเนนิกำรตำมนโยบำยรฐับำลในพ้ืนทีเ่ขตตรวจรำชกำรที ่๑
๑) กรณีการน�าน�้ายางพารามาใช้เป็นส่วนผสมของการท�าถนนตามนโยบายของรัฐบาลนั้น จากการ

รายงานของบางส�านักงาน/แขวง ยังคงพบว่า จะน�าเสนอผลการด�าเนินการในลักษณะของระยะทางและจ�านวนเส้นทาง 

เห็นว่ายังไม่ได้คิดค�านวณในเชิงปริมาณของน�้ายางท่ีใช้เป็นวัตถุดิบท่ีสามารถทราบได้อย่างชัดเจนนัก ในเรื่องนี้ขอให้  

กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์คิดค�านวณการใช้น�้ายางพาราท่ีใช้เป็นส่วนผสมของ 

การท�าถนนในความดูแล โดยให้รายงานในลักษณะที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น ในลักษณะเชิงปริมาณน�้าหนักที่มี 

หน่วยวัดเป็น (จ�านวนตัน) เป็นต้น เพื่อให้เป็นแนวทางด�าเนินการในมาตรฐานเดียวกันสามารถน�าข้อมูลมาคิดวิเคราะห์

และรายงานในระดับนโยบายได้อย่างชัดเจน
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กองตรวจรำชกำร
กระทรวงคมนำคม24

กรมทางหลวง
รายงานว่า

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า

ได้มีการทดลอง Hot In-Plant Recycling ซึ่งเป็นการน�าวัสดุที่ได้จากงาน Recycling ผิวทางน�ากลับ

มาใช้ใหม่นั้น แขวงทางหลวงอยุธยาได้ด�าเนินการศึกษาในทางหลวงหมายเลข ๓๕๖ ตอน บ้านหว้า - ปากกราน  

ที่ กม.๐+๐๐๐ - กม.๙+๔๐๑ (เป็นช่วง ๆ) โดยการน�าน�้ายางพารามาทดลองใช้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  

กรมทางหลวง ๔๑๐/๒๕๓๗ เรื่อง มาตรฐาน Asphalt Hot-Mix Recycling และหลักวิศวกรรม ซึ่งอยู่ในระหว่าง 

การศึกษาเพื่อด�าเนินการต่อไป

ได้มอบหมายให้ส�านักบ�ารุงทาง และส�านักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา พิจารณาด�าเนินการตาม 

ข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

กรมทางหลวง
รายงานว่า ปัจจุบัน กรมทางหลวงได้มีการใช้น�้ายางพาราเป็นส่วนผสมของการท�าถนนตามนโยบายรัฐบาล  

ส�าหรับการค�านวณวิเคราะห์ตามมาตรฐานกรมทางหลวง ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กรมทางหลวง ใช้น�้ายางข้น

ปรมิาณ ๑๑,๓๒๘.๗๙ ตนั โดยในการวเิคราะห์การใช้น�า้ยางพาราทีเ่ป็นส่วนผสมของการท�าถนนได้จากการวเิคราะห์

ปริมาณยางแอสฟัลต์เดิมของสายทางที่จะด�าเนินการก่อสร้างนั้น ๆ โดยวิเคราะห์และค�านวณตามหลักวิศวกรรม  

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ทาง

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักบ�ารุงทางพิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๒) ตามที่แขวงทางหลวงอยุธยาได้รายงานเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรการวิจัยและ 

พฒันานวตักรรมหรอืเทคโนโลย ีเพือ่การพฒันาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ โดยได้น�าเสนอโครงการ Hot In-plant 

Recycling ซ่ึงจะใช้วธิกีารน�าวสัดุทีไ่ด้จากการ Recycling ผวิทางน�ากลบัมาใช้เป็นส่วนผสมใหม่อกีครัง้ เพือ่ช่วยลดต้นทนุ

ในการสร้างถนน เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี และควรมีการน�ามาทดลองใช้เป็นต้นแบบการด�าเนินการ  

จึงเห็นควรให้กรมทางหลวงชนบทประสานกับกรมทางหลวงในการท่ีจะขอศึกษาแนวทางและองค์ความรู้เกี่ยวกับ 

งานพฒันานวตักรรมดังกล่าว เพ่ือให้เกดิประโยชน์ต่อวชิาชพีด้านวศิวกรรมงานทางในภาพรวม และสามารถน�าไปประยกุต์

ใช้กับสายทางของกรมทางหลวงชนบทได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท 

พิจารณาความเป็นไปได้ในการน�าน�้ายางพารามาทดลองใช้ในกระบวนการทดสอบ  Hot In-plant Recycling เพื่อใช้ใน

งานก่อสร้างปรับปรุงถนนตามนโยบายของรัฐบาลด้วย
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ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม
ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 25

กรมทางหลวง
รายงานว่า

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า

จะก�าชับให้หน่วยงานในพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัยตามมาตรฐาน และข้อก�าหนดของ

กรมทางหลวงต่อไป

โครงการก่อสร้างทุกโครงการของกรมทางหลวงชนบท ได้ก�าหนดไว้ในสัญญาจ้างให้ผู ้รับจ้าง 

ด�าเนินการอ�านวยความปลอดภัยในขณะก่อสร้าง และได้ก�าชับให้ผู้รับจ้างติดตั้งอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัย 

ในพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานเสมอมา ท้ังนี้ ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทท่ี ๑ (ปทุมธานี)  

และส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๘ (สุพรรณบุรี) พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๒) จากการลงพื้นที่พบว่า ในถนนทางหลวงและทางหลวงชนบทหลายเส้นทางจะมีการติดตั้ง

ป้ายของเอกชนจ�านวนมาก ซึ่งอาจบดบังทัศนวิสัยและเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งในเรื่องนี้ได้รับรายงานว่า 

กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทมีข้อจ�ากัดในการจัดเก็บป้าย เนื่องจากไม่มีก�าลังเจ้าหน้าท่ีท่ีจะสามารถออก 

จัดเก็บป้ายได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่าทุกครั้งท่ีกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท มีการจัดเก็บป้ายแล้วนั้น  

ผู้ประกอบการจะมีการน�าป้ายใหม่มาติดตั้งอย่างรวดเร็ว ซ่ึงท�าให้ในบางครั้งมีการตั้งข้อสังเกตว่ากรมทางหลวง และ 

กรมทางหลวงชนบทไม่ด�าเนนิการให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง โดยในการตรวจราชการได้ทราบว่าส�านกังานป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบและหากตรวจพบป้ายในเขตทางในลักษณะที่บดบังทัศนวิสัย 

การเดินเท้าหรือขับขี่ กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทในพื้นที่อาจมีความผิดในฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  

ซึ่งในเรื่องนี้เห็นว่ากรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทควรพิจารณาด�าเนินการ ดังนี้ 

๑.๒ เขตตรวจราชการที่ ๒ 
๑.๒.๑ ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนกำรคมนำคมและกำรขนส่งทำงบก 

ในพืน้ทีเ่ขตตรวจรำชกำรที ่๒
๑.๒.๑.๑ มาตรการอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๒

๑) ตามที่กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทมีการด�าเนินงานก่อสร้างอยู่ในพื้นที ่

เป็นจ�านวนมากน้ัน ที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า หลายโครงการไม่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์อ�านวย 

ความปลอดภัยอย่างเหมาะสมและเพียงพอ หรือในบางกรณีอาจมีการติดตั้งอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัยในแต่ละ 

พ้ืนทีแ่ตกต่างกนั ซึง่ในเรือ่งนีเ้หน็ว่ากรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทมมีาตรฐานในการก�ากบัดแูล และมข้ีอก�าหนด 

ที่ให้ผู้รับจ้างติดตั้งอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัย เช่น ป้ายเตือน ป้ายแนะน�า ไฟวาบ ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นต้น จึงขอให้

กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ก�ากบั ควบคมุผูร้บัจ้างให้ด�าเนนิการตดิตัง้อปุกรณ์อ�านวยความปลอดภยัในพืน้ที่

ก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งน้ี ควรมีการท�าหนังสือถึงผู้รับจ้างอย่างเป็นทางการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของ 

กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทตรวจสอบการด�าเนินการโดยถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานด้วย เพื่อที่จะสามารถ 

ใช้เป็นหลักฐานในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ในบริเวณที่มีการก่อสร้างในอนาคตต่อไป
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กองตรวจรำชกำร
กระทรวงคมนำคม26

กรมทางหลวง
รายงานว่า

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า

จะด�าเนนิการก�าชบัโครงการก่อสร้างทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของกรมทางหลวงให้มกีารฉดีพ่นน�า้เพือ่

ลดปัญหาฝุ่นละอองตามมาตรฐานที่เหมาะสมต่อไป

ได้มกีารจดัเกบ็ป้ายโฆษณาผดิกฎหมายทีร่กุล�้าเขตทางอย่างสม�่าเสมอ รวมทัง้มช่ีองทางให้ประชาชน

แจ้งเบาะแสได้ทีเ่ฟซบุก๊ และสายด่วน ๑๑๔๖ อกีด้วย ทัง้นี ้ได้มอบหมายให้ส�านกังานทางหลวงชนบทที ่๑ (ปทมุธาน)ี 

และส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๘ (สุพรรณบุรี) พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๓) จากการเดินทางมาตรวจราชการพบว่า มีโครงการก่อสร้างทั้งของรัฐและเอกชนในแนว 

เส้นทางถนนราชพฤกษ์ ท�าให้มีปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้างเป็นจ�านวนมาก ในเรื่องนี้เห็นว่ากรมทางหลวง 

และ กรมทางหลวงชนบทควรตรวจสอบพืน้ทีร่บัผดิชอบ หากตรวจพบว่ามโีครงการก่อสร้างทัง้ของรฐัและเอกชนทีอ่ยูใ่น 

เส้นทางทีรั่บผดิชอบ โครงการใดมปัีญหาฝุน่ละออง กข็อให้ประสานกบัโครงการในการจดัให้มกีารฉดีพ่นน�า้เพือ่ลดปัญหา

ฝุน่ละอองตามมาตรฐานทีเ่หมาะสม ทัง้นี ้หากเป็นโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท กข็อให้

มีการก�ากับควบคุมให้ผู้รับจ้างด�าเนินการฉีดน�้าลดฝุ่นละอองในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วย

กรมทางหลวง
รายงานว่า ได้ก�าชับหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบและพิจารณาการติดตั้งป้ายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 

ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเก็บป้ายภายในพื้นที่ โดยให้มีการบันทึกภาพก่อน  

ขณะด�าเนินการ และหลังด�าเนินการ เพื่อเป็นหลักฐาน ท้ังนี้ กรมทางหลวงได้มีการด�าเนินการแจ้งผู้ท่ีด�าเนินการ 

ติดตั้งป้ายไม่ตรงตาม พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย

(๑) ติดตาม ตรวจสอบ พื้นที่สายทางที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง หากพบว่ามีการลักลอบ 

ติดตั้งป้ายขอให้มีการจัดก�าลังเจ้าหน้าที่ด�าเนินการจัดเก็บป้ายออกจากพื้นที่โดยเร็ว โดยในขณะที่ด�าเนินการจัดเก็บ 

ป้ายนั้น ขอให้มีการถ่ายภาพก่อนด�าเนินการ ขณะด�าเนินการ และหลังด�าเนินการจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

(๒) เรื่องการติดตั้งป้ายบริเวณทางเท้าหรือพื้นท่ีข้างทางนั้น หากพิจารณาในข้อกฎหมาย

แล้วจะพบว่า เป็นการกระท�าที่มีความผิดตามกฎหมายหลายฉบับ ซ่ึงในหลักการของกฎหมายนั้น การกระท�า 

ความผิดตามกฎหมายหลายฉบับนั้น จะพิจารณาความผิดจากกฎหมายท่ีมีอัตราโทษสูงสุด ในเรื่องนี้จึงเห็นว่า 

กรมทางหลวง และ กรมทางหลวงชนบท ควรน�าปัญหาที่เกิดขึ้นแจ้งต่อที่ประชุมจังหวัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสาธารณสุขทราบ เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการร่วมกัน เนื่องจากหากส�านักงาน

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตพิจารณาว่าเป็นความผิดในฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นั้น จะต้องเป็นความผิด 

ของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งจะท�าให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความส�าคัญของปัญหา และเข้ามา

มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางต่อไป
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กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า ในสัญญาจ้างทุกโครงการของกรมทางหลวงชนบทได้ก�าหนดแนวทางข้ันต�่าในการลดผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมให้ผู้รับจ้างต้องด�าเนินการฉีดพรมน�้า เพื่อควบคุมฝุ่นละอองในพื้นที่ก่อสร้าง และได้ก�ากับควบคุมดูแลให้

ผูร้บัจ้างด�าเนินการฉดีพรมน�า้เพ่ือควบคุมฝุน่ละอองในพืน้ทีก่่อสร้างอย่างสม�า่เสมอ ทัง้นี ้ได้มอบหมายให้ส�านกัก่อสร้าง

สะพานและส�านักบ�ารุงทางพิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๔) ตามที่ได้รับรายงานว่า พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๒ (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 

นครปฐม)  เป็นพืน้ทีป่รมิณฑลซึง่มโีรงเรยีนและมหาวทิยาลยัต่าง ๆ  เป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะมหาวทิยาลยัซึง่มนีกัศกึษา  

พักอาศัยอยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยและอาจมีการใช้จักรยานยนต์เป็นยานพาหนะหลักและมีการเดินเท้าข้ามถนน 

เป็นจ�านวนมาก ในเร่ืองน้ีเหน็ว่า กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทควรพจิารณาตรวจสอบเส้นทางในความรบัผดิชอบ 

ซึ่งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย และโรงเรียนต่าง ๆ ว่า ในบริเวณดังกล่าวมีความปลอดภัยของถนนที่เหมาะสมและ 

เพียงพอหรือไม่ เช่น การก�าหนดจุดกลับรถเสมอระดับ และการมีสะพานลอยในบริเวณทางข้าม เป็นต้น หากบริเวณใด

ที่ยังมีระบบอ�านวยความปลอดภัยที่ไม่เพียงพอก็ขอให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท พิจารณาด�าเนินการ

ก่อสร้างปรับปรุงระบบอ�านวยความปลอดภัยต่าง ๆ ให้เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียน 

นักศึกษา และประชาชนต่อไปด้วย

กรมทางหลวง
รายงานว่า ได้ด�าเนินการก�าชับหน่วยงานในพื้นที่ให้ตรวจสอบเส้นทางที่อยู ่ในบริเวณสถานศึกษา เช่น 

มหาวิทยาลยั และโรงเรยีนต่าง ๆ  ให้พจิารณาด้านความปลอดภยัของถนนเป็นพเิศษตามข้อสัง่การของรฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงคมนาคม ต่อไป

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า มมีาตรการปรบัปรงุบรเิวณหน้าโรงเรยีนให้มคีวามปลอดภยัเพือ่เตอืนให้ผูใ้ช้รถใช้ถนนลดความเร็วลง

ก่อนจะถึงพ้ืนที่บริเวณหน้าโรงเรียน รวมถึงการรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียนควบคู่ไปด้วย ซึ่งจะช่วยผลักดันให ้

ผู้ใช้ถนนมีระเบียบวินัย เคารพกฎจราจร และท�าให้เกิดความปลอดภัยในระยะยาว นอกจากนี้ ยังได้อ�านวย 

ความสะดวกในด้านการควบคมุจราจร ด�าเนนิการจดัระเบยีบการจราจร ตลอดจนปรบัปรงุเขตทางไม่ให้มสีิง่กดีขวาง 

การจราจรที่อาจจะท�าให้เกิดอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนด้วย ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ส�านักอ�านวยความปลอดภัย

พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๕) จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่าในพื้นท่ีจังหวัดนครปฐมมีรถบรรทุกอ้อย ซึ่งใช้ 

เส้นทางของกรมทางหลวง และ กรมทางหลวงชนบท จ�านวนมากมีลักษณะบรรทุกน�้าหนักเกินกว่าที่กฎหมาย 

ก�าหนด ท�าให้เกิดผลกระทบต่อถนน ในเรื่องนี้เห็นว่า กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ควรจะประสานงานกับ  

กรมการขนส่งทางบก และต�ารวจ ในการเข้มงวดกวดขันให้มีการตรวจสอบและตั้งตรวจวัดน�้าหนักรถบรรทุกอย่าง 

ต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบว่า ทางราชการมีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยขอให้ทุกหน่วยงาน 

ปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้อ�านาจของตนเองอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู ้ประกอบการได้มีการปรับตัวและปฏิบัติ 

ตามข้อก�าหนดของกฎหมายต่อไป
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กรมทางหลวง
รายงานว่า แขวงทางหลวงสมทุรปราการ ได้ด�าเนนิการตรวจสอบพืน้ที ่พบว่ามศีนูย์การค้าทีป่ระสานขอปรบัปรงุ

พื้นที่บริเวณทางเข้าออกที่ต้องเชื่อมกับทางหลวง ดังนี้

- บริษัท บางนาชอปปิ้งคอมเพล็กซ์ จ�ากัด (บริษัทในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป) ด�าเนินการก่อสร้างทางกลับรถ 

บริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๔ ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ กม.๐+๓๕๐ พร้อมทั้งท�าการ 

เชือ่มต่อถนน และทางพเิศษยกระดบัเฉลมิมหานคร ทีบ่รเิวณสีแ่ยกบางนา ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน บางนา - บางป้ิง  

ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้านจราจร เพื่อให้กรมทางหลวงพิจารณาตามหลักวิศวกรรมต่อไป

- บริษัท เอส เอฟ ดีเวลอปเมนต์ จ�ากัด ด�าเนินการก่อสร้างสะพานกลับรถ บริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๔ 

ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ กม.๗+๓๐๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณา ส�ารวจออกแบบ  

เพื่อให้สอดคล้องตามหลักวิศวกรรม ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้ด�าเนินการพิจารณาเพื่อด�าเนินการก่อสร้างให้เป็นไป 

ตามมาตรฐาน และตามหลักวิศวกรรมของกรมทางหลวง เพื่ออ�านวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนต่อไป

กรมทางหลวง
รายงานว่า

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า ปัจจุบัน กรมทางหลวงชนบทได้ด�าเนินการจัดตั้งด่านชั่งน�้าหนัก สถานีตรวจสอบน�้าหนักยานพาหนะ 

และสุม่ตรวจอย่างสม�า่เสมอในเส้นทางทีม่ปีรมิาณรถบรรทกุมากข้ึน โดยบูรณาการหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องตามนโยบาย

ของกระทรวงคมนาคม ทั้งน้ี ได้มอบหมายให้ส�านักบ�ารุงทางและส�านักงานทางหลวงชนบทท่ี ๑-๑๘ พิจารณา 

ด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๖) ตามที่ได้รับรายงานว่า ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่มีแผนที่จะ

ขยายสาขาเข้ามาเปิดให้บริการในพื้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการเปิดบริการศูนย์การค้าขนาดใหญ่นั้น จะท�าให้มีประชาชนเดินทาง

มาใช้บรกิารจ�านวนมาก และอาจเป็นสาเหตใุห้เกดิปัญหาการจราจรในบรเิวณพืน้ทีท่ีเ่ปิดให้บรกิารได้ ซึง่จากการรายงาน

ทราบว่า การจะก่อสร้างศนูย์การค้าขนาดใหญ่นัน้จะต้องมกีารออกแบบและก่อสร้างทางเชือ่ม ซึง่ต้องได้รบัการพจิารณา

อนุมัติจากกรมทางหลวง จึงจะสามารถด�าเนินการได้ ในเรื่องนี้จึงเห็นว่า กรมทางหลวงควรจะต้องมีการติดตาม  

ตรวจสอบ ศนูย์การค้าต่าง ๆ  ในพืน้ทีร่บัผดิชอบว่า  ได้ด�าเนนิการก่อสร้างทางเชือ่ม และปรบัปรงุพืน้ทีบ่รเิวณศนูย์การค้า

ให้ถูกต้องตามรูปแบบหรือไม่ และในกรณีที่มีการเปิดให้บริการแล้วพบว่า  มีประชาชนมาใช้บริการจ�านวนมาก 

จนเกิดปัญหาการจราจรขึ้นนั้น ศูนย์การค้านั้น ๆ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้น  

ในเร่ืองน้ี จึงขอให้กรมทางหลวงประสานกับศูนย์การค้าในพื้นที่เพื่อจัดท�าแผนการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณ

ศูนย์การค้าต่าง ๆ เพื่ออ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนต่อไปด้วย

แขวงทางหลวงนครปฐมได้มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการเข้มงวดกวดขัน 

ให้มีการตรวจสอบและตั้งจุดตรวจ ชั่งน�้าหนักรถบรรทุก (Spot Check) อย่างต่อเนื่อง ทุก ๑ - ๒ เดือน
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กรมทางหลวง
รายงานว่า ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าในสายทางท่ีรับผิดชอบของกรมทางหลวงในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการนั้น   

มีทางลูกรังอยู่ ๔.๖๒๕ กม. ประกอบด้วย

- ทางหลวงหมายเลข ๓๗๐๑ ตอน ลาดกระบัง - บางควาย ระหว่าง กม.๒๔+๓๘๙ - กม.๒๘+๕๔๑  

(เป็นช่วง ๆ) ระยะทาง ๒.๒๕๑ กม.

- ทางหลวงหมายเลข ๓๗๐๒ ตอน ลาดกระบัง - บางควาย ระหว่าง กม.๒๔+๔๐๗ - กม.๒๘+๗๗๓  

(เป็นช่วง ๆ) ระยะทาง ๒.๑๙๔ กม. ได้รับงบประมาณด�าเนินการกิจกรรมลาดยางทางหลวงแล้วคาดว่าจะ 

ด�าเนินการแล้วเสร็จภายในกันยายน ๒๕๖๒

๘) จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่า พื้นที่ในความรับผิดชอบของส�านักงานทางหลวง 

ที ่๑๓ มแีผนงานโครงการเพือ่การแก้ไขปัญหาการจราจรและการพฒันาเมอืง เพือ่ให้เป็นเมอืงศนูย์กลางการบรกิารธรุกจิ 

การพาณิชย์ การขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านสุขภาพ การศึกษา และการเป็นเมืองที่อยู่อาศัยที่ส�าคัญ จ�านวน ๘ โครงการ 

ประกอบด้วย 

(๑) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกนพวงศ์ จดุตดัทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ และทางหลวง

หมายเลข ๓๔๖๑

(๒) โครงการก่อสร้างขยายช่องจราจรจาก ๔ ช่องจราจรเป็น ๖ ช่องจราจร ทางหลวง

หมายเลข ๓๔๐  (ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี) ช่วง กม.๐+๐๐๐ - ๒๘+๔๔๑

(๓) โครงการก่อสร้างสะพานกลบัรถ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ (ถ.บางบัวทอง -สพุรรณบรุ)ี 

ที่ กม.๓+๔๐๐ และ ๔+๑๕๐

(๔) โครงการก่อสร้างขยายช่องจราจรจาก ๔  ช่องจราจรเป็น ๖ ช่องจราจร ทางหลวง

หมายเลข ๙  (ถ.กาญจนาภิเษก) ช่วง กม.๕๑+๒๕๐ - ๖๐+๑๔๑

(๕) โครงการก่อสร้างขยายช่องจราจรจาก ๔  ช่องจราจรเป็น ๖ ช่องจราจร ทางหลวง

หมายเลข ๓๔๕ (ถ.บางบัวทอง - บางคูวัด) ช่วง กม.๐+๐๐๐ - ๑๐+๕๔๗

(๖) โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถ ทางหลวงหมายเลข ๙ (ถ.กาญจนาภิเษก) ที่  

กม.๔๔+๐๐๐

(๗) โครงการก่อสร้างปรบัปรงุผวิแอสฟัลต์เดมิ เป็นผวิคอนกรตี ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๕ 

(ถ.บางบัวทอง -ไทรน้อย) ระหว่าง กม.๑๔+๓๐๐ - ๒๖+๒๓๒

(๘) โครงการก่อสร้างขยายช่องจราจรจาก ๔ ช่องจราจรเป็น ๖ ช่องจราจร ทางหลวง

หมายเลข ๓๔๖ (ถ.ปทุมธานี - แยกนพวงศ์) ช่วง กม.๒๐+๔๘๐ - ๓๒+๕๓๗ 

๗) จากการตรวจราชการได้รบัรายงานว่า ทางหลวงหมายเลข ๓๗๐๑ และทางหลวงหมายเลข 

๓๗๐๒ ซึ่งเป็นถนนเลียบทางหลวงหมายเลข ๗ ปัจจุบันยังเป็นถนนลูกรังอยู่แต่เป็นระยะทางไม่มาก อย่างไรก็ดี 

ในขณะน้ีกรมทางหลวงได้รับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดสมุทรปราการเพื่อพัฒนาถนนสายดังกล่าวให้เป็น 

ถนนลาดยางแล้ว ในส่วนนี้ จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณาเร่งรัดการด�าเนินการเพื่อก่อสร้างปรับปรุงถนนสายดังกล่าว

ให้เป็นถนนลาดยางตามแผนที่ก�าหนดไว้โดยเร็วต่อไป
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กรมทางหลวง
ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

(๑) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกนพวงศ์ จุดตัด ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ และ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ 

บรรจุอยู่ในแผนแม่บทพัฒนาทางหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ มีแผนจะเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๔

(๒) โครงการก่อสร้างขยายช่องจราจรจาก ๔ ช่องจราจรเป็น ๖ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ 

(ถ.บางบัวทอง - สุพรรณบุรี) ช่วง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒๘+๔๔๑ บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาทางหลวง ๑๐ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) และกรมทางหลวงมีแผนเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๔ ช่วง วงแหวนตะวันตก - 

แยกนพวงศ์ (กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๓+๐๐๐) ส่วนช่วง กม.๑๓+๐๐๐ - กม.๒๘+๔๔๑ ขอรับไว้พิจารณาจัดล�าดับ 

ความส�าคญัร่วมกบัโครงการอืน่ ๆ  ทัว่ประเทศ หากมคีวามจ�าเป็นและเหมาะสมจะเร่งรดัด�าเนนิการขอรบัการจดัสรร

งบประมาณในการก่อสร้างตามล�าดับต่อไป

(๓) โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ (ถ.บางบัวทอง - สุพรรณบุรี) ที่ กม.๓+๔๐๐ 

และ กม.๔+๑๕๐ มีแผนเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๔ พร้อมโครงการก่อสร้าง ขยายช่องจราจรจาก  

๔ ช่องจราจรเป็น ๖ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ช่วงวงแหวนตะวันตก - แยกนพวงศ์

(๔) โครงการก่อสร้างขยายช่องจราจรจาก ๔ ช่องจราจรเป็น ๖ ช่องจราจร ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙  

(ถ. กาญจนาภิเษก) ช่วง กม.๕๑+๒๕๐ กม.๖๐+๑๔๑ กรมทางหลวง อยู่ระหว่างศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสม 

ในการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก  

(กม.๐+๐๐๐ - กม.๘๔+๑๒๗) คาดว่าจะศึกษาแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๓ เพื่อให้ทราบรูปแบบการร่วมลงทุน และคาดว่า

จะเริ่มก่อสร้างโครงการในปี ๒๕๖๕

(๕) โครงการก่อสร้างขยายช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕ บางบัวทอง - บางคูวัด ขอรับไว้พิจารณา 

ความเหมาะสมเพื่อเสนอบรรจุในแผนแม่บททางหลวง ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙

(๖) โครงการก่อสร้างสะพานกลบัรถ ทางหลวงพเิศษหมายเลข ๙ ถ.กาญจนาภเิษก ท่ี กม.๔๔+๐๐๐ ได้ด�าเนนิการ 

ก่อสร้างสะพานกลับรถโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (สถานีรถไฟฟ้าบางใหญ่) ที่ กม.๔๒+๕๐๐ ด�าเนินการแล้วเสร็จ  

ในส่วนการด�าเนินการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถเพิ่มบริเวณ ที่ กม.๔๔+๐๐๐ ซึ่งอยู่บริเวณคลองถนนจ�าเป็นต้อง

ศกึษาความเหมาะสมในการด�าเนนิการ เนือ่งจากกรมทางหลวงอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการศกึษารปูแบบการร่วมทนุรฐั -  

เอกชน (PPP) เพ่ือด�าเนินการโครงการ พฒันาทางหลวงพเิศษหมายเลข ๙ วงแหวนตะวนัตกเป็นระบบปิด (Motorway)  

ซึง่ช่วง บางขนุเทยีน - บางบวัทอง เป็นทางยกระดบั (Viaduct) ในการก่อสร้างสะพานกลบัรถบรเิวณที ่กม.๔๔+๐๐๐ 

จะส่งผลกระทบกับโครงสร้างของทางยกระดับของโครงการ จึงจ�าเป็นต้องศึกษาทบทวนความเหมาะสมก่อน 

การด�าเนินการต่อไป

(๗) โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวแอสฟัลต์เดิมเป็นผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๕ ตอน บางบัวทอง - 

ไทรน้อย นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการซ่อมผิวคอนกรีต

ในเรือ่งนีเ้หน็ว่า โครงการดงักล่าวข้างต้นนี ้เป็นโครงการทีม่คีวามจ�าเป็นต่อการพฒันาพืน้ที่

ตามแผนทีไ่ด้ก�าหนดไว้ ซึง่กรมทางหลวงควรพจิารณาด�าเนนิการเพือ่แก้ไขปัญหาและพฒันาให้เป็นไปตามแผนทีก่�าหนด 

จึงขอให้ส�านักงานทางหลวงที่ ๑๓ จัดท�ารายละเอียดเสนอกรมทางหลวงในส่วนกลางเพื่อพิจารณาขอรับการจัดสรร 

งบประมาณมาด�าเนินการตามแผนที่ก�าหนดไว้ต่อไป
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(๘) โครงการก่อสร้างขยายช่องจราจรจาก ๔ ช่องจราจร เป็น ๖ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๔๖  

(ถ.ปทุมธานี - แยกนพวงศ์) ช่วง กม.๒๐+๔๘๐ - กม.๓๒+๕๓๗ กรมทางหลวง มีแผนงานโครงการในอนาคตที่จะ

ก่อสร้างสะพานปทุมธานี ๓ ข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา รวมทั้งการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางหลวง

หมายเลข ๓๔๖ ช่วง กม.๒๗+๔๐๐ - กม.๓๒+๕๓๗ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงท่ีเก่ียวข้อง 

ดังกล่าว ปัจจุบันการศึกษาความเหมาะสมแล้วเสร็จ ส่วนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)  

ของโครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนน�าเสนอต่อคณะกรรมการผู้ช�านาญการสิ่งแวดล้อม (คชก.) ของส�านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ก่อนเสนอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม (กก.วล.) พิจารณา 

เห็นชอบต่อไป หากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะท�าให้เกิดโครงข่ายเช่ือมโยงการเดินทางระหว่างด้านตะวันออก - 

ตะวันตก ของจังหวัดปทุมธานีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยแบ่งเบาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข ๓๔๖  

ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การขยายช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ช่วง กม.๒๐+๔๘๐ - กม.๒๗+๔๐๐ จึงไม่มี

ความจ�าเป็นในขณะนี้

๙) ในพ้ืนทีเ่ขตตรวจราชการที ่๒ เป็นพืน้ท่ีปรมิณฑลใกล้กบักรงุเทพมหานคร และพบว่ามแีหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ  

เป็นจ�านวนมาก ซึง่แหล่งท่องเทีย่วเหล่าน้ี โดยส่วนใหญ่จะอยูใ่นโครงข่ายของทางหลวงชนบทร่วมกบัถนนของท้องถิน่  

ท�าให้ในช่วงวันหยุดซึ่งมีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวจะเกิดปัญหาการจราจรติดขัดในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวและ

ถนนสายรอง ในเรื่องนี้เห็นว่า กรมทางหลวงชนบทควรประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ีท่ีมีแหล่ง 

ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับโครงข่ายของทางหลวงชนบท ในการจัดท�าแผนการอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัย 

ในการเดินทางของประชาชน รวมถึงประสานกับต�ารวจในการอ�านวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด 

เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้รับความสะดวกสบาย ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนความเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่พื้นที่ชุมชนต่าง ๆ อีกทางหนึ่งด้วย

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านกัอ�านวยความปลอดภยัส�านกังานทางหลวงชนบทที ่๑ (ปทมุธาน)ี และส�านกังาน

ทางหลวงชนบทที่ ๑๘ (สุพรรณบุรี) รับทราบข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๑.๒.๑.๒ มาตรการการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๒

จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่า พื้นท่ีจังหวัดเขตตรวจราชการท่ี ๒ เป็นพื้นที่ที่มี 

รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์วิ่งให้บริการเป็นจ�านวนมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่เขตปริมณฑล และอยู่ใกล้กับท่าเรือและสถานี

ขนส่งสินค้า ซึ่งที่ผ่านมาได้รับรายงานว่ามีการเกิดอุบัติเหตุและตู้คอนเทนเนอร์หลุดหล่นจากรถบรรทุกหัวลาก จนเกิด

การตั้งค�าถามจากสื่อมวลชนและประชาชนถึงมาตรการในการควบคุมก�ากับดูแลให้รถบรรทุกมีการล็อกตู้คอนเทนเนอร์

ให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง ซึ่งในเร่ืองน้ีเห็นว่า เป็นหน้าท่ีหลักของกรมการขนส่งทางบกท่ีจะต้องก�ากับดูแลให้มี 

การล็อกตู้คอนเทนเนอร์ให้ถูกต้องและปลอดภัย จึงขอให้กรมการขนส่งทางบกจัดให้มีการตรวจสอบควบคุมให้มี 

การล็อกตู้คอนเทนเนอร์ให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง และให้มีการตั้งด่านเพื่อตรวจสอบการล็อกตู้คอนเทนเนอร์ระหว่าง 

การเดินทาง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางต่อไปด้วย
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กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า ได้ออกประกาศเรื่องก�าหนดคุณลักษณะ สมรรถนะและการติดตั้งอุปกรณ์ส�าหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า 

ส�าหรับรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้หน่วยงานน�ามาเป็นแนวทางการปฏิบัติในการตรวจ

รถบรรทุกสินค้า โดยจัดผู้ตรวจการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของรถและผู้ขับรถ

ขนส่งสินค้าที่มีรถบรรทุกสินค้า เข้า - ออกพื้นที่เพื่อขนส่งสินค้า กรณีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ตรวจสอบอุปกรณ์

ส�าหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า หรือทวิสล็อก (Twist Lock) ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความมั่นคงแข็งแรง 

ตลอดระยะเวลาที่ท�าการขนส่งเพื่อป้องกันอุบัติเหตุตู้คอนเทนเนอร์หล่นจากตัวรถบนถนนสายหลัก - สายรอง  

หากตรวจพบอุปกรณ์ช�ารุด ผู้ประกอบการขนส่งต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  

มาตรา ๓๖ ประกอบมาตรา ๑๓๑ ไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง ต้องระวางโทษปรับ

สูงสุดไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ส่วนผู้ขับรถไม่ล็อกตู้คอนเทนเนอร์ ต้องรับผิดตามมาตรา ๗๑ ประกอบมาตรา ๑๔๘  

รถที่ใช้ในการขนส่งมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง และมีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามที่ก�าหนดฯ ต้องระวางโทษปรับ

สูงสุด ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๑.๒.๑.๓ ระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๒

๑) ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติตั้งจุดตรวจวัดควันด�า ส�าหรับ

รถโดยสารและรถบรรทุกที่อยู่ในก�ากับของกรมการขนส่งทางบก ตามกฎหมายด้านการขนส่งต่อเนื่องทุกวันตั้งแต่ 

ช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม ๒๕๖๒ นั้น เรื่องดังกล่าวนี้ถือเป็นการด�าเนินการที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและ

แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทย ซึ่งในเรื่องนี้เห็นว่า ภายหลังสิ้นสุดมาตรการในช่วงเดือนมีนาคมแล้ว  

กรมการขนส่งทางบกควรพิจารณาจัดให้การสุ่มตรวจวัดควันด�าในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแสดงให้เห็น 

ถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทของกรมการขนส่งทางบก ที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อย่างไรก็ดี ในการ 

ด�าเนินการน้ี กรมการขนส่งทางบกควรจะมกีารพจิารณาถงึแนวทางวธิกีารปฏบิตัขิองเจ้าหน้าที ่เพือ่ให้เกดิความปลอดภยั

ในการปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของความปลอดภัยจากการถูกท�าร้ายโดยพนักงานขับรถและความปลอดภัยต่อสุขภาพของ

เจ้าหน้าที่ โดยขอให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานตรวจวัดควันด�า และแนวทางการประสาน

งานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ต�ารวจ ให้เข้าร่วมปฏิบัติงานร่วมกัน จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกัน เช่น 

หน้ากากอนามัยชนิดที่สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานให้เพียงพอ รวมไปถึงภายหลัง 

การปฏิบัติงานควรสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาสุขภาพจากการท�างาน  

เป็นขวัญและก�าลังใจในการท�างานของเจ้าหน้าที่ต่อไปด้วย

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า ได้บูรณาการร่วมกับส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และส�านักงานขนส่งจังหวัด ด�าเนินการตรวจวัด 

ควันด�าของรถบรรทุกที่เข้าออกสถานีขนส่งสินค้า และสุ่มตรวจการด�าเนินการของสถานตรวจสภาพรถควบคู่กับ 

การติดตามงานของสถานตรวจสภาพรถเอกชนอย่างใกล้ชิดผ่านศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถ (VICC)  

นอกจากน้ีผู้ตรวจการได้ตั้งจุดตรวจสอบบนทางหลวงสายหลัก - สายรอง และสถานีขนส่งผู้โดยสารในเขตพื้นท่ี 

รับผิดชอบอย่างเข้มงวด หากพบรถมีค่าควันด�าเกินเกณฑ์มาตรฐานจะด�าเนินการเปรียบเทียบปรับขั้นสูงสุดทุกราย 

และแจ้งระงับใช้รถชั่วคราว (พ่น “ห้ามใช้”) ให้น�ารถไปแก้ไขก่อนน�ากลับมาวิ่งให้บริการทุกคัน ท้ังนี้ กองตรวจ 

การขนส่งทางบก ได้จัดเตรียมเครื่องมือในการตรวจวัดควันด�า และอุปกรณ์หน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ตรวจการ 

สวมใส่เพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กและยังจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปีกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
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กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า ในระยะสั้น ส�านักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีได้ประสานเชิญผู้แทนบริษัท ขนส่ง จ�ากัด เทศบาล 

นครรังสิต ต�ารวจ แขวงทางหลวงปทุมธานี ประชุมหารือเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓๐  

กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยที่ประชุมเห็นว่า พื้นท่ีโดยรอบของจุดจอดรถตู้ดังกล่าวเป็นพื้นท่ีในความรับผิดชอบ 

ของแขวงทางหลวงปทุมธานีเทศบาลนครรังสิตไม่สามารถอนุญาตให้จ�าหน่ายอาหารและน�้าดื่มในบริเวณรอบ ๆ  

จุดจอดรถตู้ได้ ดังน้ัน บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ต้องพิจารณาหาแนวทางอื่นเพื่อแก้ไขต่อไป ในระยะยาวส�านักงาน 

ขนส่งจังหวัดปทุมธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า ในปี ๒๕๖๔ สถานีรถไฟฟ้ารังสิตจะเปิดใช้งาน และปัจจุบันยังไม่มี 

การออกแบบการเชือ่มต่อการเดนิทางของผูใ้ช้รถไฟฟ้าไปยงัจดุต่อรถประจ�าทาง ซึง่หากไม่มกีารเชือ่มต่อการเดนิทาง

ที่ดี ผู้โดยสารอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น หากมีการย้ายจุดจอดรถตู้รังสิตไปอยู่บริเวณใกล้เคียง

สถานีรถไฟฟ้า จะเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางที่ดีได้

๒) ด้วยปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับจุดจอดรถตู้โดยสารในพื้นที่รับผิดชอบของกรมทางหลวง 

บริเวณศนูย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค รงัสติ ซึง่บรเิวณดงักล่าว บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั ให้บรกิารแก่ผูป้ระกอบการรถตูร่้วมบริการ 

โดยกรมทางหลวงอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นการชั่วคราว โดยมีเงื่อนไขว่า ไม่สามารถด�าเนินการประกอบธุรกิจใด ๆ  

ในเชิงพาณิชย์ได้ เนื่องจากข้อจ�ากัดจากกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินที่ได้เวนคืนมาเพื่อกิจการของกรมทางหลวง ท�าให้เมื่อมี

การให้บริการนั้น ประชาชนบางส่วนจะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่สามารถ

ขายสินค้าต่าง ๆ โดยเฉพาะน�้าด่ืมและอาหารได้ โดยส�านักกฎหมายของกรมทางหลวงได้ชี้แจงว่า เป็นข้อจ�ากัด 

ของกฎหมาย ไม่สามารถจะพจิารณายกเว้นได้ เนือ่งจากอาจท�าให้เกดิการด�าเนนิการทีข่ดัต่อกฎหมายและกรมทางหลวง

อาจถูกร้องเรียนได้ ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และทุกฝ่ายเห็นใจประชาชนที่มาใช้บริการ จึงได้หารือ 

ร่วมกันเพื่อก�าหนดแนวทางให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาด�าเนินการ ดังนี้

(๑) ในระยะสัน้ ให้กรมการขนส่งทางบก และ บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั ร่วมกนัประสานกบัองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางการบรรเทาปัญหาที่เกิดข้ึน โดยอาจ

พิจารณาใช้สถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อจัดสถานที่

ขายอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีขนาดเล็ก หรือแผงค้าท่ีสามารถเคลื่อนย้ายเก็บสถานที่ได้

สะดวก เพื่อให้บริการแก่ประชาชนเป็นการช่ัวคราว ก็จะสามารถอ�านวยความสะดวก 

ในการให้บริการแก่ประชาชนได้เบื้องต้นไปพลางก่อน

(๒) ในระยะยาว ขอให้กรมการขนส่งทางบก และ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ร่วมกันพิจารณา

แนวทางการย้ายสถานทีจ่ดุจอดรถโดยสารในบรเิวณดงักล่าว ไปยงัสถานทีอ่ืน่ในบรเิวณ

ใกล้เคียงที่มีความเหมาะสม และสามารถประกอบกิจการทางธุรกิจ เพื่อให้บริการ

ประชาชนได้อย่างสะดวกและเหมาะสมต่อไป

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด
รายงานว่า ทางส�านักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี ได้นัดประชุมร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด และ เทศบาลนคร

รังสิต เพื่อแก้ปัญหาในแนวทางจัดท�าสถานที่จ�าหน่ายอาหาร น�้า ส�าหรับผู้ที่มาใช้บริการในสถานที่จุดจอดรังสิต 

เป็นการชั่วคราว ซึ่งที่ประชุมลงความเห็นว่าไม่สามารถด�าเนินการได้ ส�าหรับแนวทางการพิจารณาย้ายสถานท่ี 

จุดจอดรถโดยสาร ในปัจจุบันจุดจอดดังกล่าวเป็นสถานท่ีเหมาะสม บริษัท ขนส่ง จ�ากัด มีความจ�าเป็นต้องใช ้
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สถานที่ดังกล่าวอยู่ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินรถได้ทุกภาค ท�าให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก ทั้งนี้  

ตามมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก�าหนดให้รถหมวด ๓ จ�านวน ๙ เส้นทาง มีต้นทางอยู่ที่รังสิต 

ซ่ึงอยู่ในความดูแลของ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด จึงยังคงมีความจ�าเป็นต้องใช้สถานที่ดังกล่าวต่อไป และยังไม่มีที่ใด 

เหมาะสม

กรมเจ้ำท่ำ
รำยงำนว่ำ ได้ให้ความส�าคัญต่อความปลอดภัยในบริเวณท่าเรือและความปลอดภัยของเรือโดยสารท่ีให้บริการ

ประชาชนโดยได้ด�าเนินการจัดท�าคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยเป็นการจัดท�าเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าการเดินทางของ

ประชาชนและนักท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้ว 

(๒) เอกสารข้อมลูการฝึกซ้อมการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัทางน�า้เพือ่แจกให้แก่พนกังานขนส่งและพนกังานประจ�า

ท่าเทียบเรือที่เข้ารับการฝึกซ้อม คือ การปฏิบัติเมื่อมีผู้โดยสารตกน�้า และมีเรือโดยสารก�าลังเดินเรือเข้าออกบริเวณ

ท่าเทียบเรือ หลักการช่วยเหลือคนจมน�้าด้วยวิธี “ตะโกน โยน ยื่น” วิธีการช่วยเหลือคนจมน�้า และข้อกฎหมายที่

เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

๒) เรื่องการยกสถานะศูนย์ฝึกพาณิชยนาวีให้เป็นองค์การมหาชนเพื่อเพิ่มศักยภาพและอิสระในการ

บรหิารจดัการองค์การน้ัน เป็นเรือ่งทีเ่ป็นการด�าเนินการตามนโยบาย ซึง่กรมเจ้าท่าได้รบันโยบายมาปฏบัิต ิและอยูร่ะหว่าง

ด�าเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายก�าหนด อย่างไรก็ดี ในเรื่องนี้เห็นว่า กรมเจ้าท่าควรต้องพิจารณาถึงสภาพปัญหา 

ที่แท้จริงขององค์การควบคู่ไปกับการด�าเนินการยกสถานะองค์การ เนื่องจากบทบาท และพันธกิจของศูนย์ฝึก 

พาณชิยนาวนีัน้ คือ การผลติบคุลากรเพือ่สนับสนุนกจิการพาณชิยนาวขีองประเทศ ดงันัน้แล้ว การจะสามารถด�าเนนิงาน 

ตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น กรมเจ้าท่าจะต้องมีข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น ข้อมูลจ�านวน 

เรือไทย ข้อมลูความต้องการบคุลากรด้านพาณชิยนาวขีองไทย ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจประเมนิมาตรฐานการก�ากบั

๑.๒.๒ ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนกำรคมนำคมและกำรขนส่งทำงน�ำ้ 
ในพืน้ทีเ่ขตตรวจรำชกำรที ่๒
๑) พืน้ทีเ่ขตตรวจราชการที ่๒ นัน้ เป็นพืน้ทีท่ีม่แีม่น�า้สายหลกัคอื แม่น�า้เจ้าพระยา ซึง่ไหลผ่านพืน้ที่

หลายจังหวัดก่อนออกสู่อ่าวไทย ท�าให้พื้นที่นี้มีการสัญจรทางน�้าทั้งที่เป็นไปเพื่อการขนส่งสินค้าและเพื่อการเดินทาง 

ของประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจ�านวนมาก ในเรื่องนี้เห็นว่า กรมเจ้าท่าจะต้องให้ความส�าคัญใน ๒ เรื่อง คือ  

การดูแลรักษาความปลอดภัยในบริเวณท่าเรือและความปลอดภัยของเรือโดยสารของประชาชน โดยในเรื่องนี้ขอให ้

มีการจัดท�าคู่มือการตรวจสอบความปลอดภัย และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้มงวดกวดขันในการตรวจสอบและดูแลรักษา 

ความปลอดภัยของท่าเรือและเรือโดยสารให้เป็นไปตามมาตรฐาน และอีกประการหนึ่งคือ กรมเจ้าท่าควรจัดให้มีคู่มือ

ปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านอุบัติเหตุทางน�้า และจัดให้มีการฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยและให้การช่วยเหลืออุบัติเหตุทางน�้า 

อยู่เสมอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่า มีความพร้อมและมีความรู้ความสามารถในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะท�าให้การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลส�าเร็จ 

ในการปฏิบัติงานด้วย
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กรมเจ้ำท่ำ
รำยงำนว่ำ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีได้พิจารณาถึงสภาพปัญหาและข้อจ�ากัดของการเป็นส่วนราชการของศูนย์ฝึก

พาณชิย์นาวใีนปัจจบุนัท�าให้การบรหิารและการด�าเนนิงานสถาบนัการศกึษาไม่คล่องตวั ไม่มอีสิระ ขาดความยดืหยุน่

และขาดบรรยากาศของความเป็นสถาบันการศึกษารวมถึงไม่สามารถแข่งขัน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุม 

ทุกสาขาที่ขาดแคลนได้อย่างยั่งยืน ส่งผลกระทบต่อการบริการจัดการด้านอัตราก�าลังและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน

ตามเกณฑ์มาตรฐานการศกึษาระดบัชาตขิองส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา และตามข้อก�าหนดด้านคณุวฒุิ

ของผู้สอนทีก่�าหนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ซึง่เป็นปัญหาทีไ่ม่สามารถแก้ไขได้มาอย่างยาวนาน 

ส่งผลต่อการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวีในปัจจุบันและในอนาคต จึงเป็นการสมควรที่ต้องปรับเปลี่ยน

รูปแบบองค์กรให้ความยดืหยุน่ในการบรหิารจดัการซึง่จะส่งผลดต่ีอความสามารถในการแข่งขันอย่างยัง่ยนืเพือ่พฒันา

บุคลากรให้ครอบคลุมทุกสาขาที่ขาดแคลน การสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การรับการสนับสนุนจากหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ และทิศทางการพัฒนาประเทศ 

ในอนาคต ตลอดจนสามารถตอบสนองนโยบายในการขับเคลื่อนธุรกิจด้านพาณิชยนาวีของชาติสู่การปฏิบัติ และ 

มุ่งสู่การพัฒนาพาณิชยนาวีไทยตามนโยบายพาณิชยนาวีไทย ๔.๐

ทีก่ล่าวมาข้างต้น จงึเป็นเหตผุลในการจดัตัง้สถาบนัพาณชิยนาวไีทย (องค์การมหาชน) ขึน้ เพือ่เป็นสถาบนัหลกั

ในการผลิตบุคลากรและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี และโลจิสติกส์ทั้งในระดับปริญญาตรี และหลักสูตรฝึกอบรม

ระยะสั้นให้กับคนประจ�าเรือ มีวัตถุประสงค์หลักที่ส�าคัญ คือ การให้การศึกษา บริการวิชาการ การฝึกอบรม ท�าการสอน

ท�าการวิจัยและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพช้ันสูง ด้านการเดินเรือ การต่อเรือเครื่องกลเรือ 

ออฟชอร์พาณิชยนาวีโลจิสติกส์ทางทะเลและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการวิจัย บริการวิชาการ และการผลิตบุคลากร 

ด้านพาณิชยนาวีและ นักเดินเรือระดับนานาชาติท่ีได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงานสากล นอกจากนี้การจัดตั้ง 

องค์กรใหม่ ยังเป็นการแก้ไขปัญหาในการจัดการศึกษาของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่เป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้อย่าง

ยั่งยืน ได้แก่

(๑) ปัญหาอัตราการส�าเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรการเดินเรือและหลักสูตรเครื่องกลเรือ ที่มีแนวโน้ม

ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี

(๒) ความไม่สมดุลระหว่าง Demand และ Supply ของบุคลากรด้านพาณิชยนาวีของประเทศไทย

(๓) ปัญหาจ�านวนและคุณสมบัติอาจารย์ประจ�า ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

(๔) ปัญหาขาดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและผลงานทางวิชาการเผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ

(๕) ปัญหาความมั่นคงในธุรกิจพาณิชยนาวีของชาติ ซ่ึงจ�าเป็นต้องมีสถาบันการศึกษาด้านพาณิชยนาวีของรัฐ 

ที่มีความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์และอื่น ๆ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานของอนุสัญญา STCW

ดูแลด้านการขนส่งทางน�้าซึ่งประเทศไทยก�าลังจะถูกตรวจสอบจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ เพื่อที่จะสามารถ

ก�าหนดแผนการด�าเนนิงาน แผนการพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนให้สอดคล้องกบัความต้องการได้อย่าง

แท้จริง ซึ่งจะเห็นได้ว่า การที่ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวีเป็นส่วนหนึ่งของกรมเจ้าท่านั้น จะสามารถใช้เป็นข้อได้เปรียบ 

ในการด�าเนินงานขององค์การได้อย่างไร และหากจะยกสถานะต่อไป จะต้องก�าหนดยุทธศาสตร์องค์การอย่างไร เพื่อให้

สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นสถาบันการศึกษาด้านพาณิชยนาวีอันดับหนึ่งของประเทศไทยได้ต่อไป
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ทั้งนี้ในปัจจุบันการด�าเนินการขอจัดต้ังศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเป็นองค์การมหาชนอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา 

ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ซ่ึงได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมส�าหรับประกอบการจัดตั้งองค์การมหาชน  

ซึง่กรมเจ้าท่าได้ตดิตาม และพจิารณาการด�าเนนิงานจดัท�าข้อมลูเพิม่เตมิจากศนูย์ฝึกพาณชิย์นาวใีนประเดน็ทีส่�านกังาน

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการขอให้ด�าเนินการเพิม่เตมิ ก่อนน�าส่งให้กระทรวงคมนาคม และส�านกังานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาตามล�าดับต่อไป

๑.๒.๓ ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนกำรคมนำคมและกำรขนส่งทำงรำง 
ในพืน้ทีเ่ขตตรวจรำชกำรที ่๒
ตามที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้าหลายเส้นทาง 

เพื่อยกระดับการคมนาคมขนส่งของกรุงเทพและปริมณฑลให้เปลี่ยนรูปแบบสู่การขนส่งทางรางแก้ไขปัญหาการจราจร 

และมุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืนนั้น ประเด็นส�าคัญของการพัฒนาระบบการคมนาคมดังกล่าว คือ การเชื่อมโยงระบบการ

คมนาคม เพื่อให้เกิดการสนับสนุนกันของระบบการขนส่งสาธารณะแต่ละรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ รถไฟฟ้าและ

รถโดยสารประจ�าทางทีจ่ะต้องมกีารออกแบบให้รถโดยสารประจ�าทางสามารถท�าหน้าท่ีเช่ือมโยงระหว่างแหล่งท่ีพกัอาศยั

และน�าส่งประชาชนเข้าสู ่บริการของระบบรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวก ดังนั้น จึงขอให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

แห่งประเทศไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ร่วมกันประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรมการขนส่ง

ทางบก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อร่วมกันก�าหนดแนวทางการพัฒนาระบบการขนส่งมวลชนในพื้นท่ี 

ในลักษณะเชื่อมโยงกันมากกว่า ๑ จังหวัด เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระบบ 

การขนส่งที่ยั่งยืนต่อไป

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รายงานว่า การด�าเนินโครงการรถไฟฟ้าในขั้นตอนการศึกษาออกแบบโครงการรถไฟฟ้าของการรถไฟขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศไทย ที่ผ่านมาได้ค�านึงถึงการพัฒนาระบบการขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างระบบ

รถไฟฟ้ากับระบบขนส่งมวลชนอื่นเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้บริการ เช่น การพัฒนาพื้นที ่

เชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ออกแบบ 

ให้มกีารพัฒนาสิง่อ�านวยความสะดวกเพือ่เชือ่มต่อการเดนิทางประกอบด้วย อาคารท่าเรอืโดยสาร จดุจอดรถโดยสาร

สาธารณะ และสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง ซึ่งเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จบริเวณดังกล่าวจะ

เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างระบบรถไฟฟ้ากับการขนส่งรูปแบบอื่น เช่น รถไฟฟ้า รถโดยสารสาธารณะ และเรือโดยสาร

สาธารณะ โดยคาดว่าจะสามารถประกวดราคาเพื่อหาผู้รับจ้างก่อสร้างได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
รายงานความคืบหน้าในการด�าเนินงาน ดังนี้

(๑) กรณีเส้นทางรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการแล้ว องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจะจัดเดินรถเชื่อมต่อ 

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกับขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่นท้ัง ล้อ ราง เรือ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก 

ในการเดินทาง เช่น รถไฟฟ้าสายสีม่วง จะมีรถโดยสารประจ�าทางเชื่อมต่อตลอดแนวเส้นทางจนสุดปลายทางยกเว้น 

สถานีท่าเรือพระนั่งเกล้า เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงท่าเรือพระนั่งเกล้า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

จึงยังไม่เข้าจอดที่สถานีพระนั่งเกล้า แต่จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเช่ือมต่อระบบรถไฟฟ้า 
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ขนส่งมวลชนกับขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่น ซ่ึงมีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุม ท่ีประชุม 

มีความเห็นว่า ถึงแม้นสถานีรถไฟฟ้าท่าเรือพระนั่งเกล้าจะยังไม่เสร็จ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพควรจะจัด 

รถโดยสารประจ�าทางวิ่งผ่าน ซึ่งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจะใช้รถโดยสารสาย ๑๙๑ เคหะคลองจ่ัน -  

กระทรวงพาณิชย์ โดยให้กลับรถใต้สะพานพระนั่งเกล้า ซึ่งจะทดลองให้รถโดยสารประจ�าทางผ่านบริเวณดังกล่าว 

เป็นเวลา ๓ เดือน และรายงานผลจ�านวนผู้ใช้บริการให้คณะกรรมการดังกล่าวทราบ ขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการ

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปักป้ายหยุดรถโดยสารประจ�าทาง

(๒) กรณีเส้นทางรถไฟฟ้าที่ก�าลังจะเปิด หรือจะเปิดในปี ๒๕๖๓ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีแผนการ

จัดรถโดยสารประจ�าทางไปเชื่อมต่อแต่ละสถานี

(๓) กรณีเส้นทางรถไฟฟ้าเปิดครบทุกเส้นทางเสร็จสมบูรณ์ กรมการขนส่งทางบกมีแผนปฏิรูปเส้นทาง 

โดยน�ารถโดยสารประจ�าทางบางเส้นทางมาเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ที่จะให้บริการในอนาคต ซึ่งขณะนี ้

มอบหมายให้หน่วยงาน สนข. ไปด�าเนินการรวบรวมบูรณาการแผนงานที่เกี่ยวข้อง

๑.๓ เขตตรวจราชการที่ ๓
๑.๓.๑ ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนกำรคมนำคมและกำรขนส่งทำงบก 

ในพืน้ทีเ่ขตตรวจรำชกำรที ่๓
๑.๓.๑.๑ มาตรการอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๓

๑) จากการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า

๑.๑) แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีท่ี ๒ ได้ด�าเนินโครงการการจัดระเบียบการจราจร  

เพือ่ป้องกนัการเกดิอบุติัเหตุจากการขบัขีย้่อนศร และเปลีย่นช่องทางจราจรในระยะกระชัน้ชดิ บรเิวณทางหลวงหมายเลข 

๓๔๒๒ กม.๑๔+๔๓๗ โดยได้มีการจัดประชุมเสนอรูปแบบการด�าเนินการ และรับฟังความเห็นจากองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ต�ารวจ และผู้น�าชุมชน เพื่อท�าความเข้าใจและหาแนวทางด�าเนินการร่วมกัน ทั้งนี้ ได้มีการเสนอจัดระเบียบ

จราจรโดยการสร้างเกาะกลางแบบยก (Raised Median) จากเดิมที่เป็นเกาะกลางแบบเกาะสี (Flush and Painted 

Median) แต่มีประชาชนคัดค้าน จึงได้ปรับมาใช้วิธีการติดตั้ง Barrier Median ชั่วคราวทดแทน เพื่อก�าหนดทิศทาง 

การจราจรไม่ให้มีการขับรถย้อนศร หรือเปลี่ยนช่องทางจราจรในระยะกระชั้นชิด ซึ่งส่งผลให้มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 

น้อยลงจากเดมิ นอกจากนี ้ได้มโีครงการทีอ่ยูร่ะหว่างด�าเนนิการอกี ๒ โครงการ ได้แก่ บรเิวณทางหลวงหมายเลข ๓๔๒๒ 

กม.๑๗+๕๔๗ (คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒) และทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๒ ตอน วังขอน - บ่อพลอย 

ระหว่าง กม.๑+๗๑๖ - กม.๓+๓๓๐ แยกหน้าโรงโม่หนิ (คาดว่าจะแล้วเสรจ็เดอืนมถุินายน ๒๕๖๒)  ท้ังนี ้จากการด�าเนนิการ 

ดังกล่าว จึงขอชมเชยแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒ ในการให้ความส�าคัญกับเรื่องความปลอดภัยทางถนนตามนโยบาย

ของกระทรวงคมนาคม อย่างไรก็ตาม ในการจัดระเบียบพฤติกรรมการขับขี่ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งอาจมีบางราย 

ที่ไม่เห็นด้วย เนื่องจากต้องขับขี่ในระยะทางที่ไกลขึ้น และไม่ได้รับความสะดวก จึงขอให้แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒ 

สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนในจุดเสี่ยงนั้น ๆ เพื่อให้ทราบความจ�าเป็นในการ 

จดัระเบยีบการจราจรดังกล่าว และให้พจิารณาด�าเนนิการแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยอาจเริม่จากการด�าเนนิการในลกัษณะ

ชั่วคราว เช่น การใช้ Barrier กั้น ก่อนที่จะก่อสร้างเป็นโครงสร้างถาวร เพื่อลดความรู้สึกในการได้รับผลกระทบของ

ประชาชนในพื้นที่จากการจัดระเบียบจราจรดังกล่าว
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กรมทางหลวง
รายงานว่า แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒ ด�าเนินการจัดระเบียบการจราจร เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

จากการขับขี่ย้อนศร การเปลี่ยนช่องจราจรระยะกระชั้นชิด และการกลับรถตัดหน้ากะทันหันในช่วงทางขึ้นลงเนิน  

โดยก่อนเริ่มด�าเนินการได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต�ารวจ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

และผู้ประกอบการโรงโม่หินในพื้นที่เพื่อสรุปแนวทางด�าเนินการเป็นมติท่ีประชุมร่วมกันโดยเลือกใช้การติดตั้ง  

Barrier Median ชัว่คราว ติดต้ังป้ายจราจร ติดไฟกะพรบิเตอืนทางแยก เมือ่ตดิตัง้แล้วเสรจ็แขวงทางหลวงสพุรรณบุรี

ที่ ๒ จะท�าการเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุให้ครอบคลุมช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๔ เพื่อสรุป

ข้อมลูผลการด�าเนนิการแจ้งให้ทกุส่วนทีเ่กีย่วข้องร่วมรบัรูร้บัทราบข้อมลูเพือ่มส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการและตระหนกั

ถึงความส�าคัญในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่อน�าไปสู่การด�าเนินการในรูปแบบถาวรในระยะถัดไป 

ปัจจุบันด�าเนินการแล้ว จ�านวน ๒ แห่ง คือ

(๑) ทางหลวงหมายเลข ๓๔๒๒ ตอน ลาดบัวหลวง - สองพี่น้อง ที่ กม.๑๔+๔๓๗ (โค้งสะพานดอนยายมิ) 

(๒) ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๒ ตอน วงัขอน - บ่อพลอย ระหว่าง กม.๑+๗๑๖ - กม.๓+๓๓๐ (แยกหน้าโรงโม่หนิ)

แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) จากส�านักอ�านวย

ความปลอดภัยให้ด�าเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการตามสัญญาคาดว่าจะแล้วเสร็จ

ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จ�านวน ๑ รายการ คือ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๒๒ ตอน ลาดบัวหลวง - สองพี่น้อง 

ระหว่าง กม.๑๗+๒๐๐ - กม.๑๗+๖๔๐

๑.๒) จากการลงพื้นท่ีตรวจติดตามงานแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย 

บนทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน สาลี - สุพรรณบุรี ที่ กม. ๕๖+๐๐๐ - กม.๕๗+๘๐๐ ของแขวงทางหลวงสุพรรณบุรี

ที ่๑ ซึง่เป็นการด�าเนินการตามความร่วมมอืด้านความปลอดภยัทางถนน ในสายทาง MLIT โดยบรเิวณดงักล่าว มปีระชาชน

ทีสั่ญจรไปมาระหว่างชมุชนองครกัษ์ และชมุชนตะค่า ประกอบกบัเป็นจดุตดัทางแยกร่วมกบัทางหลวงชนบท สพ. ๓๐๓๙ 

ท�าให้มีการขับขี่รถตัดกระแสทางหลัก การขับขี่ย้อนศร ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง แขวงทางหลวงฯ จึงได้ด�าเนินการ

ก่อสร้างเพิ่มทางคู่ขนานใหม่ เพ่ือให้ประชาชนสามารถไปกลับรถใต้สะพานบางยี่หนได้อย่างสะดวก และปลอดภัย  

ในกรณีต้องการขับขี่รถข้ามฝั่งถนนดังกล่าว รวมทั้งอยู่ระหว่างการจัดท�าบันได และสะพานข้ามร่องกลางถนนส�าหรับ 

คนข้ามในขนาดความกว้างที่รถจักรยานยนต์ไม่สามารถผ่านได้ เพื่อให้สามารถใช้เดินข้ามฝั่งถนนตามข้อเรียกร้อง 

ของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ในการด�าเนินการดังกล่าว เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการ 

ข้ามถนนดังกล่าว เนื่องจากเป็นบริเวณเชิงสะพานและยังเป็นจุดท่ีมีการขับรถด้วยความเร็ว จึงขอให้แขวงทางหลวง

สุพรรณบุรีที่ ๑ พิจารณาจัดท�าป้ายเตือนเพื่อให้รถ ชะลอความเร็ว หรือการตีเส้น optical speed bar เพื่อควบคุม 

ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงขณะสัญจรผ่านบริเวณจุดทางข้ามดังกล่าว เป็นต้น

กรมทางหลวง
รายงานว่า แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑ ด�าเนินการตรวจสอบงานแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย

บนทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน สาลี - สุพรรณบุรี ที่ กม.๕๖+๐๐๐ - กม.๕๗+๘๐๐ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการขอ

จัดสรรงบประมาณเพื่อด�าเนินการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมทั้งตีเส้น optical speed bar เพื่อให้รถชะลอความเร็ว
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กรมทางหลวง
รายงานว่า แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑ และแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒ บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน 

ท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ไม่ให้มีการรุกล�้าในพื้นที่เขตทาง พร้อมทั้ง ดูแล บ�ารุงรักษาสภาพเส้นทาง ภูมิทัศน์เกาะกลาง

ถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป

๑.๔) จากการที่ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๘ (สุพรรณบุรี) ได้มีโครงการที่ด�าเนินการ

ล่าช้ากว่าแผน จ�านวน ๒ โครงการ ได้แก่ 

(๑) โครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สพ.๒๐๐๔ แยกทางหลวง

หมายเลข ๓๓ - บ้านสุด ระยะทาง ๒.๗๖๓ กม. วงเงิน ๑๘.๘๐ ล้านบาท ระยะ

เวลาสัญญา ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๒ - ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ โดยด�าเนินการได้ผลงาน 

ร้อยละ ๐.๔๐ จากแผนงานร้อยละ ๗๖.๗๖ (ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๗๖.๓๖) 

(๒) กิจกรรมบ�ารุงรักษาทางและสะพาน แก้ไขคันทางทรุดตัว สาย สพ.๓๐๘๗  

แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๒ - บึงบ้านโพธิ์  อ�าเภอเมืองสุพรรณบุรี  

จังหวัดสุพรรณบุรี  ระยะทาง ๐.๗๐๘ กม. วงเงิน ๖.๙๘๙ ล้านบาท ระยะเวลา

สัญญา ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๒ - ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๒ โดยด�าเนินการได้ผลงาน 

ร้อยละ ๒๖.๕๓ จากแผนงานร้อยละ ๕๘.๓๙ (ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๓๑.๘๖) 

ซึ่งทั้ง ๒ โครงการข้างต้น ได้มีการออกหนังสือแจ้งผู้รับจ้างเร่งรัดงาน และด�าเนินการ

มาตรการประกาศตดัสทิธกิารเสนอราคาตัง้แต่เดอืน เม.ย. ๒๕๖๒ รวมทัง้ก�าหนดเชญิผูร้บัจ้างมาประชมุหารอืเพือ่เร่งรดั

การด�าเนินการ ให้เป็นไปตามแผน เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๒ อย่างไรก็ตาม ขอให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๘ 

(สุพรรณบุรี) มีการประสานผู้รับจ้างเร่งรัดการด�าเนินการทั้ง ๒ โครงการข้างต้น อย่างใกล้ชิดเป็นระยะ ๆ ให้เป็นไป 

ตามแผนงานหรือแล้วเสร็จตามอายุสัญญาที่ก�าหนดไว้โดยเร็ว ทั้งนี้ ในกรณีผู้รับจ้างสามารถเร่งรัดงานก่อสร้างได้เป็นไป

ตามแผนแล้วขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาด�าเนินการตามขั้นตอนของกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ในการปลดออกจากมาตรการลงโทษต่าง ๆ ต่อไป

๑.๓) ถนนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท  

มีการให้ความส�าคัญเรื่องการบ�ารุงรักษาสภาพเส้นทาง สภาพภูมิทัศน์เกาะกลางถนนที่เป็นระเบียบสวยงาม รวมท้ัง 

การใช้พ้ืนที่เขตทางและการควบคุมเรื่องการติดป้ายข้างทาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอชมเชยการด�าเนินการ 

ดังกล่าว นับว่าเป็นตัวอย่างในการด�าเนินการที่ดี และขอให้รักษาระดับมาตรฐานในการดูแลสภาพสายทาง และเขตทาง 

ให้เป็นระเบียบอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยขอให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถ่ินอย่างใกล้ชิด ซ่ึงจะเป็นอีกหนึ่งทาง 

ในการก�ากับดูแล ไม่ให้มีการรุกล�้าพื้นที่เขตทางได้
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กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า ได้ให้ความส�าคญักบัการจดัซือ้จัดจ้าง และการบรหิารการเบกิจ่ายงบประมาณ โดยมกีารก�ากบัตดิตาม

เป็นรายสัปดาห์ และมีการประชุม ประจ�าเดือนทุก ๆ เดือน  และในกรณีที่พบว่าผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างล่าช้า

กว่าแผนเกินกว่า ร้อยละ ๑๐  จะด�าเนินการเร่งรัดและแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบว่า ผู้รับจ้างจะไม่มีสิทธิ์ในการเสนอราคา

ในการประมูลงานเป็นเวลาครั้งละ ๓๐ วัน จนกว่าผลงานก่อสร้างจะเป็นไปตามแผนงาน ท้ังนี้ ได้มอบหมายให้

ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๘ (สุพรรณบุรี) พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๒) จากการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี พบว่า

๒.๑) โครงการส�ารวจออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน  

คลองอีจาง - หลุมดิน กับทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ (แยกเขางู) ตอน ราชบุรี - แก้มอ้น ด�าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา 

การจราจรติดขัดสะสมในช่วงเทศกาล ซึ่งโครงการส�ารวจออกแบบฯ ด�าเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการออกแบบเป็น 

สะพานข้ามทางแยก ทัง้น้ี กรมทางหลวงมแีผนทีจ่ะเสนอขอรบังบประมาณสนบัสนนุมาด�าเนนิการก่อสร้างในปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันรูปแบบของโครงการฯ อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานการส�ารวจและประเมิน 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมด้านโบราณคด ีโบราณสถาน และสถานทีส่�าคญัทางประวตัศิาสตร์จากคณะกรรมการผูช้�านาญการ

เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างมีโบราณสถานตั้งอยู่ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการสนับสนุนงบประมาณ 

ในการก่อสร้างโครงการฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขอให้กรมทางหลวงด�าเนินการติดตามการพิจารณาของ 

คณะกรรมการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และให้ได้ผลสรุปโดยเร็วเพื่อเป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดสมบูรณ์ และชัดเจน ส�าหรับ

ประกอบการขอสนับสนุนงบประมาณได้ต่อไป

กรมทางหลวง
รายงานว่า จะได้ด�าเนินการติดตามการพิจารณาของคณะกรรมการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อน�าข้อมูลมา 

ประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

๒.๒) โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับปากท่อ สี่แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔  

กับทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๓ และทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๖ ท่ี กม.๑๒๑+๔๐๐ - กม.๑๒๓+๓๐๐ ระยะทาง  

๑.๘๖ กิโลเมตร จากการรายงานทราบว่าบริเวณสี่แยกควบคุมการจราจรด้วยระบบสัญญาณไฟจราจร ลักษณะรถที่วิ่ง

บนทางหลวงหมายเลข ๔ มกัจะใช้ความเรว็สงู ประกอบกบักระแสการจราจรบนทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๓ และทางหลวง

หมายเลข ๓๒๐๖ มีปริมาณรถบรรทุกและรถขนาดใหญ่จ�านวนมาก ส่งผลต่ออัตราการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูงและ 

ส่งผลต่อการจราจรในเส้นทางใกล้เคียง โดยแนวทางการแก้ไขจะด�าเนินการก่อสร้างเป็นสะพานยกระดับ ๔ ช่องจราจร 

(ไป ๒ ช่องจราจร กลับ ๒ ช่องจราจร) ตามแนวทางหลวงหมายเลข ๔ ข้ามจุดแยกกับทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๓  

และทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๖ ปัจจุบันมีแผนการด�าเนินงานร้อยละ ๒๙.๗๘๐ ผลการด�าเนินงานร้อยละ ๑๘.๑๙๓  

ช้ากว่าแผนร้อยละ ๑๑.๕๗๘  เนื่องจากติดปัญหาการรื้อย้ายสาธารณูปโภคเพื่อขยายพื้นที่ในการเข้าด�าเนินการก่อสร้าง

สะพานและทางคู่ขนาน  ในเรื่องนี้เห็นว่าประเด็นการรื้อย้ายสาธารณูปโภคในเขตทางจะพบว่าเป็นปัญหาอยู่บ่อยครั้ง 

และสาเหตุส�าคัญประการหนึ่งมาจากขั้นตอนการด�าเนินการที่หน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภคต้องได้รับแบบโครงการ 

ที่ได้รับการอนุมัติแล้วเสียก่อน จึงสามารถตั้งงบประมาณและแนวทางในการด�าเนินการรื้อย้ายได้ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบ

ต่อโครงการก่อสร้างฯ ท�าให้ล่าช้าออกไป อย่างไรก็ตาม ขอเน้นย�้าในเรื่องการประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค
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กรมทางหลวง
รายงานว่า

ในพื้นที่ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เช่น จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นต้น เพื่อความราบรื่น 

ในการด�าเนินงานก่อสร้าง และเมื่อมีโครงการท่ีต้องด�าเนินการเก่ียวกับสาธารณูปโภคใด ๆ นั้น ขอให้กรมทางหลวง

ประสานและให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก่อน เพื่อท่ีจะด�าเนินการในส่วนท่ีสามารถด�าเนินการได้ 

ไปก่อนล่วงหน้า นอกจากนี้ จากการรายงานทราบว่าในการก่อสร้างสะพานในโครงการดังกล่าวจ�าเป็นต้องท�าเส้นทาง

เบี่ยงให้แก่ผู้สัญจรสามารถเดินทางได้ รวมถึงจัดพื้นท่ีในการน�าเครื่องจักรเข้าประจ�าการเพื่อด�าเนินการก่อสร้าง และ 

พบปัญหาว่าระบบระบายน�้าเดิมในพื้นที่ก่อสร้างไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการระบายน�้าเท่าท่ีควร หากมีฝนตกหนัก 

ในขณะที่อยู ่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้างจะท�าให้เกิดน�้าท่วมขัง จึงขอให้มีการเร่งรัดวางท่อระบายน�้าระบบใหม่ 

ให้แล้วเสร็จโดยเรว็ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการระบายน�า้ในพืน้ที ่และป้องกนัความเดอืดร้อนทีจ่ะเกดิแก่ประชาชนในพืน้ที่ 

ดังนั้น ขอเน้นย�้าให้กรมทางหลวงก�าชับผู ้รับจ้างให้ด�าเนินงานก่อสร้างตามแผนงานท่ีวางไว้ และอยู่บนพื้นฐาน 

ความปลอดภัย ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนให้น้อยท่ีสุด รวมถึงต้องประชาสัมพันธ์ ช้ีแจงปัญหาแนวทาง 

การด�าเนินงานในช่วงระยะเวลาการก่อสร้างให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบ พร้อมท้ัง ติดตั้งป้ายเตือนบอกทิศทางจราจร 

พร้อมไฟฟ้าแสงสว่างให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงเวลา

กลางคืน

ได้ด�าเนินการแจ้งหน่วยงานในพื้นท่ี ให้ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวข้อง ตั้งแต่ 

เริ่มต้นโครงการฯ เป็นระยะ ๆ อย่างสม�่าเสมอ  แต่ที่เกิดความล่าช้าเนื่องจากความไม่พร้อมของหน่วยงาน

สาธารณูปโภค ที่ไม่สามารถจัดหางบประมาณที่จะน�ามาด�าเนินการรื้อย้ายงานในส่วนที่ติดขัดได้ บางกรณีสามารถ

ท�าการรื้อย้ายชั่วคราวไปก่อน ท�าให้โครงการฯ สามารถด�าเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

พร้อมทั้ง ได้ก�าชับผู้รับจ้างว่าต้องมีความพร้อมในการเข้าท�างานและเมื่อเข้าด�าเนินการแล้วต้อง 

ท�าอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่องให้แล้วเสร็จเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน และผู้ใช้ทางให้มีการตรวจสอบแบบระบายน�้า

ระบบใหม่ ปรับปรุง แก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพการระบายน�้าจริง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการระบายน�้า  

รวมถึงมีการตรวจสอบการไหลของน�้าในพื้นที่หากเกิดฝนตก ซึ่งโครงการฯ ได้เตรียมทางระบายน�้าชั่วคราวไว้  

เพื่อไม่ให้เกิดกรณีน�้าท่วมขังในพื้นที่ก่อสร้างเมื่อเกิดฝนตก ท้ังนี้ กรมทางหลวงได้ท�าหนังสือแจ้ง และลงพื้นที ่

ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่บริเวณสองข้างทางรับทราบข้อมูลก่อนเข้า 

ด�าเนินการวางระบบระบายน�้าต่อไป

๒.๓) งานจ้างเหมาท�าการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๘ 

ตอน ท่าเพนียด- ทุ่งมะสังข์ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง กม.๐+๑๐๐ - กม.๓+๒๐๐ เป็นการด�าเนินการปรับปรุง 

ทางหลวงที่ผ่านย่านชุมชน โดยการขยายไหล่ทางให้กว้างมากขึ้นจากเดิมด้านละ ๑.๐๐ เมตร  เป็น ๑.๕๐ เมตร จากการ

รายงานทราบว่าปัจจุบันผลการด�าเนินงานแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ และอาจพบว่าผู้ขับข่ีมีการใช้ความเร็ว โดยเฉลี่ย 

เพิม่มากขึน้ อย่างไรกต็าม เพือ่ความปลอดภยัของผูส้ญัจรในพืน้ทีด่งักล่าว ขอให้กรมทางหลวงให้ความส�าคญัเรือ่งอปุกรณ์

อ�านวยความปลอดภัย ทั้งในส่วนของเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนน ป้ายเตือนต่าง ๆ บริเวณริมทางให้มีครบถ้วนและ

ชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย
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กรมทางหลวง
รายงานว่า ได้ตรวจสอบแล้วขอเรียนว่า บริเวณดังกล่าวมีโครงการท่ีจะด�าเนินการจ้างเหมาท�าการปรับปรุง

ทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวง หมายเลข ๓๓๙๘ ตอน ท่าเพนียด - ทุ่งมะสังข์ จังหวัด กาญจนบุรี ระหว่าง  

กม.๐+๑๐๐ - กม.๓+๒๐๐ ซึ่งตามรูปแบบการก่อสร้างมีการติดตั้งอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัย ทั้งเครื่องหมาย

จราจรบนผิวทาง และป้ายจราจร ครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่ออ�านวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง เนื่องจากบริเวณก่อสร้าง

เป็นรอยต่อระหว่างทางก่อสร้างใหม่กับทางเดิม จึงได้ด�าเนินการติดตั้งป้ายเตือน “ทางแคบข้างหน้า” จ�านวน ๒ ชุด 

ที่ กม.๒+๗๙๐ และที่ กม.๓+๐๗๙ ด้านซ้ายทางแล้ว

๒.๔) งานแก้ไขและป้องกนัน�า้กดัเซาะ บนทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๙ ตอน ท่าพะเนยีด -  

ช่องสะเดา ระหว่าง กม.๓๗+๑๐๐ - กม.๓๗+๔๕๐ ระยะทาง ๓๔๐ เมตร โดยด�าเนินการก่อสร้างตาข่ายกันหินร่วง 

(Rockfall Protection Netting) เพื่อป้องกันหินร่วงบริเวณลาดเหนือคันทางลงมาปิดทับผิวจราจร จากการรายงาน 

ทราบว่าปัจจุบันยังไม่ได้เริ่มด�าเนินงาน เนื่องจากติดปัญหาการเข้าพื้นที่ป่าไม้ โดยกรมทางหลวงได้ด�าเนินการเสนอเรื่อง

เพื่อขออนุญาตไปยังเขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่าสลักพระแล้ว และได้รับแจ้งผลความคืบหน้าว่าอยู ่ระหว่างรออนุมัติ 

การด�าเนินการจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในเรื่องนี้ ขอให้กรมทางหลวง ติดตามประสานงานในเรื่อง 

ผลการขออนุมัติอย่างใกล้ชิดว่าสามารถเริ่มเข้าพื้นที่ได้เมื่อใด เพื่อเร่งด�าเนินการก่อสร้างฯ และเบิกจ่ายงบประมาณ 

ให้ได้ตามแผนต่อไป

กรมทางหลวง
รายงานว่า เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าสลกัพระ ได้แจ้งว่ากรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่าและพนัธุพ์ชื  ได้พจิารณาอนญุาต

ให้หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ด�าเนินโครงการแก้ไขปัญหาและป้องกันน�้าท่วมทางในทางหลวงหมายเลข 

๓๑๙๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ท่าเพนียด - ช่องสะเดา ระหว่าง กม.๓๗+๑๐๐ - กม.๓๗+๔๕๐ แล้ว และ 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ แจ้งให้แขวงฯ เข้าด�าเนินการในส่วน 

ที่เกี่ยวข้อง และแขวงฯ ได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จ�ากัด เข้าด�าเนินการ

ก่อสร้างแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๒.๕) โครงการก่อสร้างทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง สาย บางใหญ่ - กาญจนบุร ี(มอเตอร์เวย์ 

สาย ๘๑)  มแีผนงานการก่อสร้างผ่านพืน้ที ่๔ จังหวดั ได้แก่ นนทบุร ีนครปฐม ราชบุร ีและกาญจนบุร ีมทีางแยกต่างระดบั

จ�านวน ๘ จดุ ระยะทางรวมทัง้สิน้ ๙๖.๔๑๐ กโิลเมตร ในปัจจบัุนโครงการก่อสร้างฯ ตดิปัญหากรรมสทิธิท์ีด่นิต้องรอ 

การอนมุตักิารขยายกรอบวงเงินเวนคืนจากคณะรัฐมนตร ีประมาณ ๑๔,๐๐๐ ล้านบาท ท้ังนี ้ในพืน้ท่ีของจงัหวดักาญจนบุรี 

มีโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ ตอนที่ ๑๘ - ๒๓ ระหว่าง กม.๖๔+๗๐๐ - กม.๙๖+๔๑๐ โดยผลการด�าเนินการ 

ตอนที่ ๑๘ และ ๑๙ ติดปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินอีกเป็นจ�านวนมากท�าให้ผลการด�าเนินงานมีความคืบหน้าเพียง 

ร้อยละ ๐.๐๔๑ และ ๑๘.๕๙๖ ตามล�าดับ ตอนที่ ๒๐ - ๒๒ สามารถด�าเนินงานก่อสร้างไปได้เกินร้อยละ ๕๐ แล้ว และ

ตอนที่ ๒๓ การก่อสร้างด�าเนินการแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ยังติดค่าเวนคืน

ทีด่นิอยูป่ระมาณ ๗๕๐ ล้านบาท  ดังน้ัน เหน็ว่าหากกรมทางหลวงได้รบัการจดัสรรงบประมาณเพิม่เตมิมาในเบ้ืองต้นแล้ว  

ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรค่าเวนคืนจ�านวนดังกล่าวส�าหรับโครงการก่อสร้างฯ  
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กรมทางหลวง
รายงานว่า ได้ด�าเนินการแก้ไขรูปแบบและแก้ไขสัญญาแล้วเสร็จและได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างด�าเนินการก่อสร้าง 

ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ในส่วนการขออนุญาตเข้าพื้นที่ของ การรถไฟแห่งประเทศไทย และการตั้งงบประมาณ 

ในการรื้อย้ายเครื่องกั้นได้เร่งรัดติดตาม เพื่อให้งานก่อสร้างเสร็จตามแผนงานต่อไป

กำรรถไฟแห่งประเทศไทย
รำยงำนว่ำ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  แจ้งประมาณราคาค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างสะพาน 

ข้ามทางรถไฟ บรเิวณดงักล่าวให้กรมทางหลวงทราบแล้ว  ปัจจบุนัรอการแจ้งยนืยนัจากกรมทางหลวงเพือ่ด�าเนนิการ

จัดท�าบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างกรมทางหลวงกับการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อไป

๒.๗) ในพืน้ทีจั่งหวดักาญจนบรุมีฤีดกูาลเปิดหบีอ้อยโรงงานน�า้ตาลในช่วงเดอืนธนัวาคม -

เมษายน ของทกุปี ซึง่จะมกีารขนส่งอ้อยและมรีถเข้าออกโรงงานเป็นจ�านวนมาก ทัง้นี ้ หากมกีารด�าเนนิงานซ่อมสร้าง 

ถนนในบริเวณใกล้เคียงโรงงานหบีอ้อย นัน้ ผูป้ระกอบการจะขอความอนเุคราะห์กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท  

ให้เลื่อนสัญญาหรือการด�าเนินงานก่อสร้างออกไปจนกว่าจะพ้นฤดูกาลหีบอ้อยเสียก่อน เช่น งานซ่อมสร้างผิวทาง

คอนกรตีเสรมิเหลก็ สาย กจ ๔๐๖๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ - บ้านหนองกร่าง อ�าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบรุี 

ซึ่งจากเดิมสัญญาเริ่มวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ต้องท�าการขยายสัญญาก่อสร้างเป็นวันที่ ๑ 

กรมทางหลวง
รายงานว่า

ในตอนที่ ๑๘ - ๒๓ ก่อนในล�าดับแรก โดยเฉพาะในตอนที่ ๒๐ - ๒๓ ช่วง กม.๗๗+๐๐๐ - กม.๙๖+๔๑๐ (ค่าเวนคืน

ที่ดินประมาณ ๒๘.๗๘ ล้านบาท) หากเร่งด�าเนินการก่อสร้าง ในตอนดังกล่าวให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ จะสามารถ 

เปิดใช้สายทางในช่วงนี้ก่อนเพื่ออ�านวยความสะดวกให้ประชาชนใช้สัญจรได้ก่อนส่วนหนึ่ง

ค่าทดแทนกรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้จ่ายในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจ�านวนเงิน ๖๒๕,๒๖๘,๑๑๘.- 

บาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่ออนุมัติงบประมาณในการด�าเนินการจัดกรรมสิทธิ์เพิ่มเติม

๒.๖) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจดุตดัทางรถไฟ สายทางเลีย่งเมอืงบ้านโป่ง จงัหวดัราชบรุี 

จดุตดัระหว่างทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ ตอน หนองตะแครง - ลกูแก กบัทางรถไฟท่ี กม.๗๙+๓๔๑ (กม.เดมิ) นัน้ จากการ

รายงานทราบว่า ณ เดอืนพฤษภาคม ๒๕๖๒ มแีผนการด�าเนนิงานร้อยละ ๕๑.๒๘ ผลการด�าเนนิงานร้อยละ ๓๘.๔๖  

ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ -๑๒.๘๒ เนือ่งจากติดปัญหาอยู่ ๒ ประเด็น คือ ๑) การปรับแก้รูปแบบการก่อสร้าง ซึ่งขณะนี ้

ด�าเนินการแล้วเรียบร้อย และ ๒) การอนุญาตให้เข้าพื้นท่ีของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซ่ึงต้องด�าเนินการรื้อย้าย 

เครื่องกั้นทางรถไฟอัตโนมัติในบริเวณที่จะด�าเนินการก่อสร้างออกเสียก่อนในปัจจุบัน กรมทางหลวงอยู่ระหว่างรอ 

การประเมินค่ารื้อย้ายเครื่องกั้นจากการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อตั้งงบประมาณในการด�าเนินการ และกรมทางหลวง

ส่วนกลางได้เร่งรัดติดตามเรื่องดังกล่าวด้วยเช่นกัน ดังนั้น ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งรัดด�าเนินการประเมิน 

ค่ารื้อย้ายเครื่องกั้นและประสานงานกับกรมทางหลวงเพื่อกรมทางหลวงจะสามารถด�าเนินการตั้งงบประมาณในการ 

รื้อย้ายเครื่องกั้นและก่อสร้างได้ตามแผนงานที่วางเอาไว้ต่อไป
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กรมทางหลวง
รายงานว่า ได้ก�าชับหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่ให้เร่งรัดด�าเนินการพร้อมกับวางแผนการด�าเนินการในช่วง 

ฤดูหีบอ้อย ท่ีจะเป็นเส้นทางที่มีการขนส่งอ้อยและมีรถเข้าออกโรงงานแล้ว เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในพื้นที่ 

และเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ทางเกิดความปลอดภัยในการสัญจรต่อไป

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า กรมทางหลวงชนบทได้มอบหมายให้ส�านกังานทางหลวงชนบทท่ี ๔ (เพชรบุร)ี และส�านกังานทางหลวง

ชนบทที่ ๑๘ (สุพรรณบุรี) พิจารณาด�าเนินการตรวจสอบพื้นที่โครงการก่อสร้างและซ่อมบ�ารุงทางที่มีรถบรรทุกอ้อย

ใช้เข้าสู่โรงงาน เพื่อวางแผนการก่อสร้างและการจราจรขณะก่อสร้างเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสัญญาโครงการ 

ต่อไปแล้ว

๑.๓.๑.๒ ระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๓

๑) จากนโยบายของกรมการขนส่งทางบกที่ก�าหนดให้รถตู้โดยสารประจ�าทางอายุเกิน ๑๐ ปี  

ต้องเปลีย่นเป็นรถโดยสารขนาดเลก็ (มนิิบสั) เพ่ือความปลอดภยัแก่ผูโ้ดยสารและลดปัญหามลพษิทางอากาศจากรถยนต์นัน้  

ปัจจุบันผู้ประกอบการได้เริ่มน�ารถมินิบัสมาเปลี่ยนทดแทนรถตู้โดยสารที่ครบอายุดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก

จังหวัดสุพรรณบุรีมีปริมาณผู ้โดยสารในสัดส่วนท่ีค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับจ�านวนท่ีนั่งของมินิบัสในปัจจุบัน  

โดยส่วนใหญ่จะมีผู้ใช้บริการในช่วงเช้าและเย็น ท�าให้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารบางรายยังไม่พร้อมท่ีจะเปลี่ยนรถใหม่ 

ประกอบกับรถมินิบัสมีราคาค่อนข้างสูง จึงอาจมีการยกเลิกการให้บริการของรถตู้ในบางเส้นทาง เช่น สาย ๙๙๔  

ซึ่งจะมีรถตู้โดยสารครบอายุ ๑๐ ปี ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ได้มีการเสนอให้มีการพิจารณาการปรับเปลี่ยน 

เส้นทางรถตูเ้พ่ือมาวิง่รบัผูโ้ดยสารเพิม่เตมิในจดุส�าคญัของเส้นทางทีม่กีารหยดุวิง่ ในการนี ้จงึขอให้กรมการขนส่งทางบก 

และบริษัท ขนส่ง จ�ากัด ร่วมกันพิจารณาปริมาณความต้องการเดินทางของผู้โดยสารในแต่ละเส้นทาง และช่วงเวลา 

เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู ้ประกอบการในการก�าหนดเวลาเที่ยวรถ และความถี่ในการเดินรถแต่ละเส้นทางให้มี 

ความเหมาะสม รวมทั้งให้จัดท�าแผนรองรับกรณีที่จะมีการยกเลิกการให้บริการเดินรถตู้โดยสารของผู้ประกอบการไว ้

ล่วงหน้า เพื่อลดผลกระทบต่อผู้โดยสาร และหากต้องมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการให้บริการ ขอให้ด�าเนินการให้เป็นไป

ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และไม่ขัดกับสัญญาสัมปทานการให้บริการเดินรถในเส้นทางของผู้ประกอบการ

นอกจากนี้ ขอให้ส�านักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีตรวจสอบข้อมูลปริมาณรถตู้โดยสารในพื้นที่

จังหวัดสุพรรณบุรี ที่อายุเกิน ๑๐ ปี เปรียบเทียบกับปริมาณรถตู้โดยสารที่ผู้ประกอบการได้มีการแจ้งเปลี่ยนประเภทรถ 

จากรถรับจ้างเป็นรถส่วนบุคคล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการก�ากับดูแลไม่ให้เกิดการน�ารถดังกล่าวมาวิ่งรับส่งผู้โดยสาร 

และให้มปีระชาสมัพนัธ์แจ้งประชาชนได้รับทราบ ข้อมลูเรือ่งการปรบัเปลีย่นรถในเส้นทางต่าง ๆ ในพืน้ท่ี และตระหนกัถึง 

ความเส่ียงจากการใช้บริการรถตู้โดยสารที่ครบอายุ ๑๐ ปี ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุจากความไม่พร้อมของสภาพรถและ 

การไม่ได้รับความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุ

เมษายน ๒๕๖๒ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้น ในเรื่องดังกล่าวขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท 

ค�านึงถึงระยะเวลาของฤดูกาล เปิดหีบอ้อยโรงงานน�้าตาลในการประกอบการพจิารณาวางแผนการด�าเนินงานท�าสัญญา

ในการจ้างเหมางานก่อสร้างให้เหมาะสม เพื่อป้องกันการติดปัญหาในพื้นท่ีจนต้องมีการพิจารณาขยายสัญญาออกไป 

จากเดิม เนื่องจากไม่สามารถเข้าพื้นที่ด�าเนินงานได้ตามช่วงอายุสัญญาที่ก�าหนดไว้ ซึ่งส่งผลให้การด�าเนินโครงการล่าช้า

ออกไปด้วย
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กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า ส�านักงานขนส่งจังหวดัราชบรุร่ีวมกบัคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ลงพื้นที่ในเขต อ�าเภอเมืองราชบุรี  เพื่อพิจารณาจัดกลุ่มตัวอย่างส�ารวจปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ

ที่ด�าเนินธุรกิจดัดแปลงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจังหวัดราชบุรี เพื่อพัฒนาเป็นรถต้นแบบที่มีมาตรฐานเป็นไป 

ตามเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกก�าหนดสามารถด�าเนินการทางทะเบียนได้ และมีความปลอดภัยส�าหรับการน�ารถ

ไปใช้งาน และได้เสนอโครงการดงักล่าวเพือ่ของบประมาณจากกองทนุเพือ่ความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) 

แต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากโครงการดังกล่าวอาจไปซ�้าซ้อนกับโครงการยกระดับมาตรฐานด้าน 

ความปลอดภัยยานยนต์ (รถจักรยานยนต์) ของส�านักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก

๓) จากการรายงานของส�านักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีทราบว่า โดยส่วนใหญ่รถโดยสารสาธารณะที่

ให้บริการในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรีเป็นรถโดยสารหมวด ๑ ซ่ึงจะให้บริการเดินรถในเวลาเช้าและเย็นท่ีมีนักเรียนหรือ

ประชาชนเดินทางไปและกลับจากโรงเรียนและสถานที่ท�างาน โดยในช่วงกลางวันจะหยุดบริการเดินรถเนื่องจากไม่ค่อย

มผีูโ้ดยสารมาใช้บริการ อกีทัง้ประชาชนส่วนใหญ่ในจงัหวดัราชบุรมีกัจะใช้รถส่วนตวัในการเดนิทาง ท�าให้ผลประกอบการ 

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด
รายงานว่า

ส�านักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประสานกับ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด และผู้ประกอบการรถร่วม  

ในการเตรียมความพร้อมน�ารถมินิบัสทดแทนรถตู้ที่ครบอายุ ๑๐ ปี ในเบื้องต้นคาดว่ามีจ�านวนเพียงพอในการ 

ให้บรกิารแก่ผูโ้ดยสาร หากในอนาคตไม่สามารถน�ารถมนิบิสัทดแทนได้ทนัก�าหนดเวลาหรอืไม่เพยีงพอจะด�าเนนิการ

จัดให้มีรถในเส้นทางสายอื่นเดินรถหมุนเวียน เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารต่อไป

ได้ด�าเนินการส�ารวจปริมาณความต้องการเดนิทางของผูโ้ดยสารในเส้นทาง ๙๙๔ กรงุเทพฯ - อูท่อง -  

ด่านช้าง - บ้านไร่ เดิมมีรถตู้ให้บริการทั้งหมด ๒๗ คัน และรถตู้โดยสารครบอายุ ๑๐ ปี จะมีการยกเลิก 

การให้บริการทั้งหมดมี ๒๒ คัน คงเหลือรถตู้ให้บริการผู้โดยสาร ๕ คัน กรณีดังกล่าว บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ได้หารือ 

กบัผูป้ระกอบการรถตู้โดยสารและทางผูป้ระกอบการได้หาแหล่งเงนิทนุทีส่ามารถทยอยน�ารถมนิบัิสมาออกให้บรกิาร

ได้อีกจ�านวน ๑๙ คัน ประมาณเดือน ต.ค. ๒๕๖๒ ดังนั้น ผลกระทบที่จะเกิดในเส้นทางดังกล่าวไม่มี ในส่วน 

ของแผนการรองรับในเส้นทางอื่น ๆ สถานีเดินรถสุพรรณบุรีและกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างส�ารวจเส้นทาง 

เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับการให้บริการเดินรถ

๒) จากการรายงานของส�านักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีเก่ียวกับโครงการศึกษาวิธีการประเมินและ 

ยกระดบัคณุภาพจกัรยานยนต์ดดัแปลงด้วยการเสรมิพ่วงข้าง (จงัหวดัราชบรุ)ี เหน็ว่าเป็นนวตักรรมทีด่ ีหากมกีารพฒันา

มาตรฐานจนกระทั่งมีความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับในอนาคต ในกรณีนี้กรมการขนส่งทางบกควรมีการพิจารณาศึกษา 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการอนุญาตให้สามารถจดทะเบียนยานพาหนะได้ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานดังกล่าว 

ควรได้รับการตรวจสอบและรับรองตั้งแต่ระดับโรงงานประกอบรถ วิศวกรประจ�าโรงงาน รวมถึงมีรายการ (Checklist) 

ว่าต้องผ่านเรือ่งใดบ้างจงึจะได้รบัการรบัรองให้เป็นไปตามมาตรฐานวศิวกรรมความปลอดภยั เพือ่ให้เกดิความปลอดภยั

ทั้งตัวผู้ขับขี่และผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนด้วย
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กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า มีรถโดยสารสาธารณะประจ�าทางหมวด ๑ และหมวด ๔ เช่ือมต่อไปยังแหล่งท่องเท่ียวท่ีส�าคัญ  

เช่น สายที่ ๑๗๓๓ ราชบุรี - วัดประสาทสิทธิ์ สายท่ี ๑๗๓๔ ราชบุรี - โพธาราม - วัดประสาทสิทธิ์ เช่ือมต่อ  

อ�าเภอเมืองราชบุรี ไปยัง อ�าเภอด�าเนินสะดวก และสายที่ ๑๗๓๑ ราชบุรี - โป่งกระทิงบน สายที่ ๘๑๖๑ ราชบุรี -  

โรงเรียนสินแร่สยาม เชื่อมต่อ อ�าเภอเมืองราชบุรี ไปยัง อ�าเภอสวนผึ้ง เป็นต้น แต่เนื่องจากมีผู้โดยสารใช้บริการน้อย  

ผู ้ประกอบการขนส่งประสบภาวะขาดทุน และจ�าเป็นต้องลดจ�านวนเท่ียวการเดินรถให้มีความเหมาะสมกับ 

สภาพเศรษฐกจิ ส�านกังานขนส่งจังหวดัราชบรุ ีประสานกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพือ่ช่วยสนบัสนนุงบประมาณ

ในการพฒันารถโดยสารสาธารณะ ให้มจี�านวนเทีย่ววิง่มากขึน้ในเส้นทางทีม่แีหล่งท่องเทีย่วส�าคญั ๆ  องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแจ้งว่าไม่มีนโยบายสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว

ในการเดินรถไม่อาจน�ามาพัฒนาและบ�ารุงรักษารถโดยสารได้ ดังนั้น หากส�านักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีพิจารณาแล้ว 

เหน็ว่า มคีวามต้องการและพร้อมทีจ่ะสามารถพฒันาระบบการให้บรกิารของรถโดยสารสาธารณะในพืน้ทีจ่งัหวดัราชบรุี 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ควรจะมบีทบาทส�าคญัทีเ่ข้ามาช่วยผลกัดนัและสนบัสนนุในการบรหิารจดัการเรือ่งรถโดยสาร

ดังกล่าว เนื่องจาก เห็นว่าพื้นที่จังหวัดราชบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งทั้งในตัวเมือง และในอ�าเภอต่าง ๆ แต่ยังไม่มี

รถโดยสารสาธารณะที่ให้บริการเข้าไปยังแหล่งท่องเท่ียวโดยตรง ท�าให้ไม่สะดวกส�าหรับผู้เดินทางท่ีไม่ได้ใช้รถส่วนตัว  

ดังน้ัน ขอให้ส�านักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีพิจารณาแนวทางการพัฒนารถโดยสารสาธารณะโดยอาจประสานงาน 

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการหาแนวทางร่วมกันเพื่อให้เกิดการเดินทางท่ีสะดวกมากข้ึน นอกจากนี้ ยังเป็น 

การด�าเนินการเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับรถไฟทางคู่ที่ก�าลังด�าเนินการก่อสร้างอยู่อีกด้านหนึ่งด้วย
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๑.๓.๒ ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนกำรคมนำคมและกำรขนส่งทำงน�ำ้ 
ในพืน้ทีเ่ขตตรวจรำชกำรที ่๓
๑) การด�าเนินการขุดลอกและบ�ารุงรักษาร่องน�้าภายในประเทศที่แม่น�้าท่าจีน อ�าเภอสองพี่น้อง  

ถึง อ�าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จ�านวน ๗ จุด วงเงิน ๒๔.๔ ล้านบาท ก�าหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ มิถุนายน  

๒๕๖๒ ปัจจุบันมีผลการด�าเนินงานร้อยละ ๔๙.๓๗ (ช้ากว่าแผนร้อยละ ๓๕.๙๓) ซึ่งกรมเจ้าท่าได้รายงานเพิ่มเติมว่า 

พ้ืนทีด่งักล่าวเป็นพืน้ทีท่ีไ่ม่ได้มกีารขดุลอกเป็นระยะเวลานาน ท�าให้สภาพของดนิทีขุ่ดลอกข้ึนมาเป็นลกัษณะตะกอนเลน 

ซึง่ต้องใช้ระยะเวลาในการปล่อยให้ดนิแห้งเพือ่ท�าเป็นคนัดนิตามความต้องการของประชาชนในพืน้ที ่ประกอบกบัต้องมี

ขั้นตอนในเรื่องการวัดความลึกของร่องน�้าโดยเครื่องหยั่งน�้า (Echo Sounder) จึงจะสามารถนับเป็นความก้าวหน้าของ

โครงการได้ ซึ่งผู้รับเหมาอยู่ระหว่างเร่งด�าเนินการดังกล่าว ในการนี้ จึงขอให้กรมเจ้าท่าเร่งรัดผู้รับจ้างให้ด�าเนิน 

โครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนโดยเรว็ รวมทัง้ด�าเนนิการตรวจรบังานให้เป็นไปตามหลกัเทคนคิวศิวกรรม และเป็นไปตาม 

ความลึกและความกว้างที่ก�าหนดไว้ในสัญญา โดยเปรียบเทียบก่อนและหลังขุดลอก และให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ 

ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งจะส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกรมเจ้าท่าต่อไป ทั้งนี้ 

ในขั้นตอนการหาตัวผู้รับจ้างโครงการขุดลอกของกรมเจ้าท่าในอนาคต ขอให้พิจารณาความพร้อมของผู้รับจ้างทั้งใน 

ด้านก�าลังคน เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งแนวโน้มที่ผู ้รับจ้างจะมีการรับงานอื่นควบคู่ในเวลาเดียวกัน ท�าให้เกิน 

ความสามารถของผู้รับจ้างรายนั้น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้การด�าเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก�าหนดไว้

กรมเจ้ำท่ำ
รำยงำนว่ำ งานจ้างก่อสร้างขุดลอกและบ�ารุงรักษาร่องน�้าภายในประเทศที่แม่น�้าท่าจีน อ�าเภอสองพ่ีน้อง  

ถึง อ�าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี วงเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๒๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท ปริมาณวัสดุขุดลอกไม่น้อยกว่า 

๖๘๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ระยะทาง ๑๗,๕๕๐ เมตร (๗ จุด) ก�าหนดแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน 

๒๕๖๒ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด วี.เอส.แม็ชซิ่ง ผู้รับจ้างได้ส่งงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ และ 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับและเสนอให้รับไว้ใช้ในราชการเรียบร้อยแล้ว การด�าเนินโครงการแล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดของสัญญา ส�าหรับการตรวจรับผลงานของผู้รับจ้างในงานจ้างก่อสร้างขุดลอกและ 

บ�ารุงรักษาร่องน�้าของกรมเจ้าท่าทุกโครงการ จะใช้ผลการส�ารวจตามหลักวิชาการทางวิศวกรรมที่เป็นสากล  

เพ่ือค�านวณปริมาณวัสดุก่อนการขุดลอกและหลังการขุดลอกมาเปรียบเทียบกันเพื่อคิดเป็นผลงานขุดลอกและ 

ใช้เป็นหลกัฐานประกอบในการตรวจรบังานและเบิกจ่ายเงนิค่าจ้างตามสญัญา ส�าหรบัการประกวดราคาจดัซือ้จดัจ้าง

ของกรมเจ้าท่าได้มีการก�าหนดคุณสมบัติของผู ้เข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ 

อย่างเคร่งครดั โดยปัจจุบนักรมเจ้าท่าได้มกีารจดทะเบยีนผูร้บัจ้างในการจ้างงานขดุลอกและบ�ารงุรกัษาร่องน�า้ภายใน

ประเทศ/ร่องน�้าชายฝั่งทะเลแล้ว โดยผู้รับจ้างท่ีได้รับการจดทะเบียนในแต่ละช้ันจะต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ ์

เบือ้งต้นตามทีก่�าหนดในแต่ละด้าน ๔ ด้าน คอื ด้านฐานะการเงนิ ด้านเครือ่งมอืเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ ด้านบคุลากร

และด้านผลงาน เมื่อได้รับการพิจารณาเป็นผู้มีคุณสมบัติในชั้นใดแล้วจึงจะมีคุณสมบัติเข้ายื่นเสนอราคาตาม 

ความสามารถในแต่ละชั้น ตามที่ก�าหนดในประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกฯ ของกรมเจ้าท่า
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๒) เรื่องเขตพื้นที่รับผิดชอบของกรมเจ้าท่าในพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี นอกจากการดูแลแม่น�้าแควน้อย 

แควใหญ่ ล�าภาชี และแม่กลอง แล้วนั้น ยังมีเขตพื้นที่รับผิดชอบในการควบคุมการจราจรทางน�้าในเขื่อนวชิราลงกรณ์

และเขื่อนศรีนครินทร์ด้วย โดยมีภารกิจในการดูแลเรื่องความปลอดภัยของแพท่ีอยู่ในเข่ือนท้ัง ๒ แห่ง จึงขอเน้นย�้า 

เรื่องการดูแลความปลอดภัยของแพเป็นส�าคัญ โดยขอให้กรมเจ้าท่าดูแลตรวจสอบความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกมิติ 

ทั้งด้านวิศวกรรมความปลอดภัย (การรับน�้าหนักและรูปแบบของแพ) อุปกรณ์ชูชีพประจ�าแพ บุคลากรผู้ควบคุมแพ  

รวมถึงการสร้างการรับรู ้แก่ผู ้ประกอบการแพโดยสารให้ตระหนักและทราบถึงมาตรการความปลอดภัยดังกล่าว  

และด�าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบที่กรมเจ้าท่าก�าหนดไว้ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้มาใช้บริการ นอกจากนี้  

เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่เพิ่มข้ึน กรมเจ้าท่าควรพิจารณาให้ผู้ประกอบการแพดูแลเรื่องการท�า 

ประกันภัยให้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการไว้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการอีกทางหนึ่งด้วย

๑) การตรวจตราและปราบปรามผูล้ะเมดิพระราชบญัญตักิารเดนิเรอืในน่านน�า้ไทยฯ พระราชบญัญตัป้ิองกนั 

เรือโดนกันฯ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอ�านวยความสะดวก ตรวจตราเพื่อรักษาระเบียบการจราจร

ทางน�้าในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรี ซ่ึงดูแลรับผิดชอบในเขตพื้นที ่

จังหวัดกาญจนบุรีได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราปราบปรามผู้ละเมิดพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย 

พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และพระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๒๒ ตลอดจนการตรวจตราการจราจร 

ทางน�้า โดยกวดขันดูแล อุปกรณ์ชูชีพประจ�าแพและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการแพ ให้ปฏิบัติตาม

มาตรการความปลอดภัยที่กรมเจ้าท่าก�าหนดเป็นประจ�าทุกเดือน เดือนละประมาณ ๓ - ๔ ครั้ง 

๒) การออกหน่วยทะเบียนเคลื่อนที่ ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรี มีแผนในการออกหน่วยฯ  

ปีละ ๒ ครั้ง โดยได้ออกหน่วยฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๙ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้บริการเก่ียวกับ 

งานต่าง ๆ เช่น งานทะเบียนเรือ งานสอบประกาศนียบัตร นายท้ายเรือ/ช่างเครื่องเรือพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ 

ให้ความรูก้บัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี และจดัเวทรีบัฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน ณ บรเิวณสะพานมอญฝ่ังมอญ 

ต�าบลวังกะ อ�าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

๓) การด�าเนินการตามประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๒๗/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออก

หนังสือรับรองความปลอดภัยของแพ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

(๑) ในเขตพื้นที่ อ�าเภอเมืองกาญจนบุรี ยังมีปัญหาเรื่องหนังสือเอกสารหลักฐานรับรองหรือยินยอม 

ให้จอดแพ เนื่องจากที่ดินบนฝั่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ทางท่ีดิน ปัจจุบัน จังหวัดกาญจนบุรี ได้ด�าเนินการจัดท่ีจอดแพ  

เพ่ือให้ผู้ประกอบการแพน�าแพไปจอดในทีก่�าหนด ซึง่เป็นหน้าท่ีดนิของกรมธนารกัษ์ หากเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว ธนารกัษ์

จังหวัดกาญจนบุรี จะได้ออกหนังสือรับรองหรือยินยอมให้จอดแพเพื่อมาขอหนังสือรับรองความปลอดภัยของแพ 

ต่อส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรีต่อไป

(๒) ในพื้นที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ (ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติเขาแหลม) เจ้าหน้าท่ีของส�านักงาน 

เจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรี ชี้แจงท�าความเข้าใจผู้ประกอบการแพ ณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม และรับค�าขอ

ออกหนังสือรับรองความปลอดภัยของแพของผู้ประกอบการแพ จ�านวน ๔๑ ราย ตามท่ีกรมอุทยานแห่งชาติ  

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อนุมัติให้ใช้ผังบริเวณที่ก�าหนดให้จอดแพในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ทั้งหมด ๓ จุด คือ 

บริเวณสะพานอุตตมานุสรณ์ (สะพานไม้มอญ) บริเวณจุดชมวิวป้อมปี่ และบริเวณท่าแพ (แก่งกระโตก) ซึ่งทั้ง ๓ จุด 

เป็นพื้นที่เหนือเขื่อนวชิราลงกรณ์ 
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(๓) ในพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์ มีการประชุมจัดระเบียบสังคมชาวเรือชาวแพในพื้นที่ อ�าเภอศรีสวัสดิ์  

เพื่อวางแผนแนวทางก�ากับการดูแล ธุรกิจแพ ในเขื่อนศรีนครินทร์ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ และ ๒๔ กรกฎาคม 

๒๕๖๒ โดยเป็นการบรูณาการท�างานร่วมกนักบัอ�าเภอศรสีวสัดิแ์ละหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ซึง่มเีจ้าหน้าท่ีของส�านกังาน

เจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรีเป็นวิทยากร บรรยายเรื่องความปลอดภัยของแพและประกาศกรมเจ้าท่า 

ที่ ๒๒๗/๒๕๕๙ เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองความปลอดภัยของแพ ในส่วนของ 

หนังสือยินยอมให้จอดแพ ทางจังหวัดกาญจนบุรีมีหนังสือถึงกรมป่าไม้ เพื่อสอบถามว่าอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ 

ของกรมป่าไม้หรือไม่ หากเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จึงจะให้ทางกรมป่าไม้ยินยอมให้จอดแพ เพื่อมา 

ด�าเนินการขอหนังสือรับรองความปลอดภัยของแพต่อกรมเจ้าท่าต่อไป

๔) ด้านความปลอดภัยทางน�้า (เก่ียวกับการรับน�้าหนักและรูปแบบของแพ อุปกรณ์ชูชีพประจ�าแพ  

บุคลากรผู ้ควบคุมแพ และการท�าประกันภัยให้แก่ผู ้เข้ามาใช้บริการ และอื่น ๆ) ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาค 

สาขากาญจนบุรีได้ด�าเนินการตามข้อก�าหนดในประกาศกรมเจ้าท่าท่ี ๒๒๗/๒๕๕๙ ตามข้อ ๖ - ๘ (เกี่ยวกับ 

ลักษณะแพ - การก�าหนดการทรงตัวและความสามารถในการบรรทกุของแพ - อปุกรณ์ประจ�าแพเพือ่ความปลอดภยั)  

ข้อ ๑๑ (การใช้แพต้องมีผู้ควบคุมแพโดยสารที่ถือประกาศนียบัตรไม่ต�่ากว่าผู้ควบคุมเรือที่มิใช่เรือกล) และข้อ ๑๕ 

(ก�าหนดให้ผูอ้�านวยการส�านกัความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม หรอืผูอ้�านวยการส�านกังานเจ้าท่าภมูภิาคสาขา มอี�านาจ

ก�าหนดเงื่อนไขแนบท้ายหนังสือรับรองได้ตามความเหมาะสมและตามความจ�าเป็น เพื่อป้องกันผลกระทบ 

ต่อส่ิงแวดล้อมป้องกนัผลกระทบต่อประชาชนและป้องกนัอบุตัเิหตทุางน�า้ ทัง้นี ้ต้องก�าหนดเงือ่นไขให้ผูป้ระกอบการ

แพจัดให้มีการท�าประกันภัยตามจ�านวนคนที่อนุญาตใช้แพ)

๑.๓.๓ ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนกำรคมนำคมและกำรขนส่งทำงรำง 
ในพืน้ทีเ่ขตตรวจรำชกำรที ่๓
กรณี การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีพื้นท่ีในกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณ 

โดยรอบสถานีรถไฟสุพรรณบุรี ประมาณ ๓๐๐ ไร่ ซึ่งปัจจุบันได้มีประชาชนใช้พื้นที่ดังกล่าวในการท�าการเกษตรริมราง  

โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้บริหารจัดการพื้นท่ีในรูปแบบการให้เช่าท่ีดิน และคิดอัตราค่าเช่าต่อปี ในอัตรา  

๐.๘๐ บาทต่อตารางเมตร นั้น ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางการบริหารจัดการที่ดีระดับหนึ่ง แต่ทราบว่าในพื้นที่อื่น ๆ  

อาจมีปัญหาบุกรุกหรือมีกรณีพิพาท หรือยังไม่ได้ท�าสัญญาท่ีชัดเจน รวมท้ังปัญหาผู ้มีอิทธิพลในพื้นท่ี เป็นต้น  

ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการด�าเนินการของการรถไฟแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยมีแนวทาง

ในการบรหิารพ้ืนทีอ่ย่างเป็นระบบเพือ่ไม่ให้เสยีผลประโยชน์ของรฐั โดยให้มกีารส�ารวจพืน้ทีข่องการรถไฟแห่งประเทศไทย

ที่มีการบุกรุก ให้มาด�าเนินการท�าสัญญาเช่าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งให้ระบุข้อก�าหนดกับประชาชน 

ที่ใช้พื้นที่ดังกล่าว ว่าเป็นการให้เช่าในลักษณะช่ัวคราว ดังนั้น หากการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องมีการขอคืนพื้นที ่

เพื่อด�าเนินกิจการ/โครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทย เช่น การพัฒนาพื้นท่ีเชิงพาณิชย์ การพัฒนาระบบราง  

ทางผู้เช่าจะต้องยินยอมออกจากพื้นที่โดยมิให้มีการเรียกร้องการชดเชยหรือร้องเรียนใด ๆ นอกจากนี้ ขอให้ตรวจสอบ

เขตพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามแนวเส้นทางรถไฟอย่างสม�่าเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพ้ืนท่ี 

ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมด้วย
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กำรรถไฟแห่งประเทศไทย
รำยงำนว่ำ จากการตรวจสอบพบว่ามีผู ้ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี จ�านวน ๑๗ ราย ท่ีมีสัญญาเช่า อย่างเป็น 

ลายลักษณ์อักษร และได้ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อก�าหนดกับประชาชนท่ีใช้พื้นท่ีดังกล่าวว่าเป็นการเช่าในลักษณะ

ชัว่คราว หาก การรถไฟแห่งประเทศไทย ต้องการขอคนืพืน้ทีเ่พือ่ด�าเนนิการ/โครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

ก็ยินยอมออกจากพ้ืนที่โดยไม่มีการเรียกร้องการชดเชยหรือร้องเรียนใด ๆ และได้มีการตรวจสอบเขตพื้นท่ีของ 

การรถไฟแห่งประเทศไทย ตามแนวเส้นทางรถไฟตลอดหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ของการรถไฟ

แห่งประเทศไทยอย่างสม�่าเสมอ

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า ส�านักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสหรือ 

ร้องเรียนกรณีพบการกระท�าความผิดของรถโดยสารสาธารณะ ด้วยการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ 

สายด่วน ๑๕๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนท่ีเกิดจากรถโดยสารสาธารณะ ท้ังเรื่องบริการและด้าน 

ความปลอดภัย มีการติดประกาศหมายเลขสายด่วน ๑๕๘๔ ในรถตู ้โดยสารสาธารณะทุกคน นอกจากนี ้

ยังได้ประชาสัมพันธ์ผ่านหลายช่องทาง เช่น มีป้ายประชาสัมพันธ์หน้าส�านักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี  

ป้ายประชาสัมพันธ์ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน DLT GPS เป็นต้น ซึ่งผลการด�าเนินงาน 

ที่ผ่านมาสามารถแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จได้ภายในเวลาที่ก�าหนด

๑.๓.๔ ปัญหำข้อร้องเรยีนในพืน้ทีเ่ขตตรวจรำชกำรที ่๓
๑) จากการตรวจราชการได้รับทราบว่าเกิดกรณีรถตู้โดยสารในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เส้นทาง 

รถตูส้าย ๘๘ กรงุเทพฯ - สพุรรณบรุ ี- อูท่อง วิง่ให้บรกิารไม่ถงึปลายทางของเส้นทางทีก่�าหนด โดยมกีารถ่ายให้ผูโ้ดยสาร

ไปต่อรถตู้โดยสารคันอื่นที่เป็นต้นทางอีกเส้นทางหนึ่ง เพื่อวิ่งรับส่งไปยังปลายทางแทนซึ่งส่งผลให้เกิดความไม่สะดวก 

ในการใช้บริการ และ ไม่ทราบว่าจะร้องเรียนผ่านช่องทางใด นั้น ในเรื่องนี้ ขอให้ส�านักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีมีการ 

ตรวจสอบและเน้นย�้ากับผู้ประกอบการรถตู้โดยสารให้วิ่งรับส่งผู้โดยสารไปยังปลายทางที่ก�าหนดไว้ไม่ให้มีการวิ่งตัด 

เส้นทาง และให้รถตู้โดยสารทุกคันติดป้ายประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการให้บริการรถสาธารณะ 

(๑๕๘๔) เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้แจ้งปัญหา ข้อร้องเรียน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการรถตู้

โดยสารต่อไป



AH121

218

ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม
ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 51
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๒) เรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ในพื้นท่ีอ�าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่  

ช่วงนครปฐม - หนองปลาไหล ส่วนที่ ๑ ที่ด�าเนินการบริเวณวัดดอนตูม อ�าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มีข้อร้องเรียน 

จากประชาชนในพื้นที่ ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาแก้ไขแบบการสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟขนาด ๓.๐๐ x 

๒.๕๐ เมตร เป็น ๔.๐๐ x ๒.๕๐ เมตร เพือ่ให้รถยนต์ขนาดเลก็ วิง่ลอด  ผ่านอโุมงค์ได้ และขอให้เพิม่ความกว้างทางเดนิเท้า 

ขนาด ๕๐.๐๐ ซม. เป็น ๑.๐๐ เมตร เพื่ออ�านวยความสะดวกปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้สามารถใช ้

ทางเดินเท้าในการสัญจรได้สะดวก ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้พิจารณาด�าเนินการแก้ไขแบบตามข้อร้องเรียนแล้ว  

อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจ�ากัดทางกายภาพของพื้นที่ท�าให้การออกแบบดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของการออกแบบเพื่อให ้

รถจักรยานยนต์ลอดผ่านได้สะดวกเท่านั้น หากเป็นรถยนต์ขนาดเล็กหรือใหญ่กว่านั้นใช้อุโมงค์ดังกล่าว รถจะสัญจร 

ผ่านได้ไม่สะดวกส่งผลให้การจราจรชะลอตัวและติดขัด โดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็นท่ีจะมีผู้สัญจรเป็นจ�านวนมาก 

เน่ืองจากมโีรงเรยีนหลายแห่งในบรเิวณดงักล่าว ซึง่เมือ่การก่อสร้างด�าเนนิการแล้วเสรจ็จะเป็นข้อพจิารณาในการบริหาร

จดัการจราจรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ท่ีว่าก�าหนดให้รถประเภทใดสามารถใช้อโุมงค์ในช่วงเวลาใดได้อย่างไร

ต่อไป ในกรณีที่การรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาแก้ไขแบบหรือการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดตามข้อร้องเรียนของ

ประชาชน โดยที่นอกจากจะค�านึงถึงเรื่องความสะดวกในการสัญจรในพื้นที่แล้ว ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยให ้

ความส�าคัญกับเรื่องวิศวกรรมด้านความปลอดภัยเป็นส�าคัญ รวมถึงประชาสัมพันธ์ท�าความเข้าใจกับหน่วยงานและ

ประชาชนในพื้นที่ให้ทราบถึงหลักและแนวทางการด�าเนินการก่อสร้างให้ทั่วถึงและชัดเจนด้วย

กรมทางหลวง
รายงานว่า

ได้ให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ ตรวจสอบและหาวิธีแก้ไขตามข้อร้องเรียนดังกล่าว ซ่ึงผู้ออกแบบได ้

แจ้งผลการพิจารณาโดยได้แก้ไขตามที่ประชาชนและเทศบาลเมืองบ้านโป่งร้องขอมา แต่ผู้ออกแบบไม่แนะน�าให้

รถยนต์ขนาดเลก็ลงไปใช้ร่วมกบัรถมอเตอร์ไซค์เกรงจะไม่ปลอดภยั เนือ่งจากรศัมวีงเลีย้วช่วงลงอโุมงค์แค่ ๒๐๐ เมตร 

ไม่เพียงพอกับรัศมีวงเลี้ยวของรถยนต์ขนาดเล็กท่ีก�าหนด ๔.๓๙ เมตร ตามมาตรฐานการออกแบบ ผู้ออกแบบจึง 

ไม่รบัรองหากประชาชนและเทศบาลเมอืงบ้านโป่งจะน�ารถยนต์ขนาดเลก็เข้าไปใช้อโุมงค์นี ้แต่ถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์

และรถสามล้อขนาดเล็กรับรองได้ว่ามีความปลอดภัย

๑.๓.๕ กำรด�ำเนนิกำรตำมนโยบำยรฐับำลในพ้ืนทีเ่ขตตรวจรำชกำรที ่๓
๑) ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริมการใช้ยางพารา ซึ่งการใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบ 

ในการก่อสร้างถนน เป็นอีกหนึ่งแนวทางส�าคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต�่าในภาคการเกษตร จึงขอให้ 

กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทให้ความส�าคัญในการคิดค้นนวัตกรรม และผลักดันให้เกิดการน�ายางพารา 

ไปใช้ในการก่อสร้างถนนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของงานก่อสร้างทาง และงานบูรณะเส้นทางเดิม

ได้มีนโยบายการใช้ยางพาราในการด�าเนินการบ�ารุงรักษาทางหลวง โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

มีการใช้ปริมาณยางพาราข้น จ�านวนประมาณ ๑,๒๔๐ ตัน และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีการใช้ปริมาณ 

ยางพาราข้น จ�านวนประมาณ ๑๑,๓๒๘ ตัน ทั้งนี้ ได้ให้ความส�าคัญในการคิดค้นนวัตกรรมด้านยางพารา เพ่ือให ้

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและผู้ใช้ทางต่อไป
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กรมเจ้ำท่ำ
รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำร ดังนี้

- ส�านกังานเจ้าท่าภมูภิาคสาขาสพุรรณบรุ ีได้ด�าเนนิการปักหลกัเขตควบคมุทางน�า้ในพืน้ทีจ่งัหวดัสพุรรณบรุี 

และจังหวัดชัยนาท ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๘  พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ. ๒๕๕๔  บริเวณแม่น�้าท่าจีน แม่น�้าน้อย และ 

แม่น�้าเจ้าพระยา จ�านวน ๒,๐๐๐ หลัก 

- ส�านักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน�้า ได้จัดท�าแผนงานโครงการจ้างเหมาปักหลักเขตควบคุม 

ทางน�า้ครอบคลมุแม่น�า้สายหลกั ๒๕ ลุม่น�า้ (รวมแม่น�า้ท่าจนี) โดยวางเป้าหมายในระยะ ๕ ปีแรก จะด�าเนนิการรงัวดั 

หรือพิสจูน์สอบสวนแนวเขตทางน�า้รมิทีดิ่นระยะทาง ๒,๑๕๐ กม./ปี และปักหลกัเขตควบคมุทางน�า้ จ�านวน ๗๓,๐๐๐ 

หลัก/ปี งบประมาณปีละ ๓๙๖.๗๕๐ ล้านบาท 

- กองส�ารวจและแผนที่ ได้จัดท�าโครงการจ้าง ที่ปรึกษาส�ารวจและจัดท�าแผนที่และรายละเอียด สิ่งล่วงล�้า

ล�าน�้าภายในประเทศ และโครงการส�ารวจถ่ายภาพทางอากาศทุก ๕ ปี เพื่อก�ากับควบคุมตรวจสอบการกระท�า 

ความผิดเกี่ยวกับสิ่งล่วงล�้าล�าน�้าในอนาคตโดยด�าเนินการในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเช่ือมโยง 

และมีส่วนสนับสนุนให้โครงการปักหลักเขตควบคุมทางน�้าด�าเนินการได้สะดวกและสัมฤทธิ์ผลได้ตามเป้าหมาย

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า ได้ส่งเสริมการใช้ยางพาราโดยน�ามาเป็นส่วนผสมในงานก่อสร้าง งานซ่อมบ�ารุง งานอ�านวย 

ความปลอดภัย ซึ่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑ ได้ใช้ยางพาราในงานทางไปแล้ว จ�านวน ๓๓,๖๒๐ ตัน  

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�านวน ๑๑,๓๐๐ ตัน และอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยพัฒนาการน�ายางพารามาใช้ในผลิตภัณฑ ์

ที่เกี่ยวกับการอ�านวย ความปลอดภัยทางถนนเพื่อจะสนับสนุนการใช้ยางพาราในประเทศให้เพิ่มมากข้ึนตามล�าดับ 

ตลอดจนเป็นแนวทางที่จะสามารถต่อยอดน�าไปปรับใช้ในถนนทางหลวงท้องถิ่นต่อไป ทั้งนี้ ได้มอบหมายให ้

ส�านักบ�ารุงทางพิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๒) ในการด�าเนินการปักปันเขตแม่น�้าท่าจีนของกรมเจ้าท่าในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ตามนโยบาย 

ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม น้ัน ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ได้มีการด�าเนินการแล้ว  

จ�านวน ๓ ครัง้ (ครั้งล่าสุดเมื่อปี ๒๕๕๘) โดยมีการใช้เทคโนโลยี GPS มาด�าเนินการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม ในการ 

ด�าเนินงานในส่วนของส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาต่าง ๆ ยังไม่มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ท่ีเก่ียวกับเรื่องช่างรังวัด จึงต้อง 

มีการประสานงานร่วมกับกรมเจ้าท่าส่วนกลาง (กองส�ารวจและแผนที่) เพื่อด�าเนินการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง 

หลังจากที่มีการรังวัดและสอบเขตพื้นที่แล้ว จะต้องใช้เจ้าหน้าที่เพื่อด�าเนินการในขั้นตอนการปักปันเขต และอาจ 

ประสบปัญหาเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ เน่ืองจากต้องมีการจัดสรรอัตราก�าลังในการส�ารวจสิ่งล่วงล�้าล�าน�้าตามนโยบาย 

ของกรมเจ้าท่าด้วย ทั้งน้ี ได้ก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินการปักปันเขตฯ โดยจะมีการส�ารวจหลักหมุดเพื่อพิจารณา 

ขอบเขตพื้นที่ล�าน�้า รวมทั้งส�ารวจแนวเขื่อนริมแม่น�้า เพื่อประกอบการรังวัดและสอบเขตที่ดินร่วมกับเจ้าหน้าที่รังวัด 

ของกรมทีด่นิ ก�าหนดเริม่ด�าเนนิการในเดอืนมถินุายน ๒๕๖๒ ในการนี ้จงึขอให้ส�านกังานเจ้าท่าภมูภิาคสาขาสพุรรณบรุี 

ด�าเนินการก�าหนดแผนงานในการด�าเนินการปักปันเขตของแม่น�้าท่าจีนที่ชัดเจน ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี  

และชัยนาท ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ พร้อมระบุช่วงเวลาในการด�าเนินการ ระยะทาง และงบประมาณที่ต้องใช ้

ด�าเนินการ เช่น งบประมาณในการด�าเนนิการรงัวดัและสอบเขตทีด่นิ เพือ่ให้สามารถด�าเนนิการขอรบัจดัสรรงบประมาณ

ได้สอดคล้องกับแผนงานที่ก�าหนดไว้ และเป็นแนวทางในการพิจารณาสนับสนุนและติดตามผลของหน่วยงานส่วนกลาง

ต่อไป
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ภาคใต้
๑๑ จังหวัด

ภาคใต้ชายแดน
๓ จังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทย
(๕ จังหวัด)
 ชุมพร
 พัทลุง
 สงขลา
 นครศรีธรรมราช
 สุราษฎร์ธานี

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

กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทย
(๓ จังหวัด)
 นราธิวาส
 ยะลา
 ปัตตานี

สุราษฎร์ธานี

ชุมพร

นครศรีธรรมราช

พัทลุง

ปัตตานี

นราธิวาส
ยะลา

สงขลาสตูล

ตรัง

ภูเก็ต

กระบี่

พังงา

ระนอง

เขต ๕

เขต ๖

เขต ๗



ว่ำง ----------



การตรวจราชการในพื้นที่
ภาคใต้
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กองตรวจรำชกำร
กระทรวงคมนำคม56

ภาคใต้เป็นภูมิภาคหนึ่งของไทย ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ขนาบด้วยอ่าวไทยทางฝั่งตะวันออก และทะเล

อันดามันทางฝั่งตะวันตก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ยาวและแคบคิดเป็นระยะทางประมาณ ๗๕๐ กิโลเมตร ส่วนที่

กว้างทีส่ดุของภาคมคีวามกว้างประมาณ ๒๒๐ กโิลเมตร จากฝ่ังตะวนัออกของจงัหวดันครศรธีรรมราช ทีอ่�าเภอปากพนงั

มาถึงฝั่งตะวันตกของจังหวัดพังงา ที่อ�าเภอท้ายเหมือง ส่วนที่แคบที่สุดคือบริเวณ “คอคอดกระ” ในจังหวัดระนอง  

จากฝั่งกระบุรีถึงฝั่งด้านตะวันออกมีความกว้าง ๖๔ กิโลเมตร ประกอบด้วย ๑๔ จังหวัด ได้แก่ ชุมพร นครศรีธรรมราช 

พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล นราธิวาส ปัตตานี ยะลา

ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมได้ก�าหนดการเดินทางไปตรวจราชการตามพื้นที่

เขตตรวจราชการ ดังนี้

๑) เขตตรวจราชการที่ ๕ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

ได้แก่ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา

๒) เขตตรวจราชการที่ ๖ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล

๓) เขตตรวจราชการที่ ๗ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา

๒.๑ เขตตรวจราชการที่ ๕
๒.๑.๑ ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนกำรคมนำคมและกำรขนส่งทำงบก 

ในพืน้ทีเ่ขตตรวจรำชกำรที ่๕
๒.๑.๑.๑ มาตรการอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๕

๑) จากการรายงานทราบว่า เส้นทางส่วนใหญ่บนเกาะสมุยจะอยู่ในความรับผิดชอบดูแล

ของส�านักงานทางหลวงที่ ๑๖ (นครศรีธรรมราช) ซึ่งจ�าเป็นท่ีจะต้องมีเครื่องจักร ยานพาหนะ และเครื่องมือกล  

ประจ�าการไว้ในพื้นที่ เพื่อคอยสนับสนุนในเรื่องการบูรณะซ่อมแซมสายทางเนื่องจากเหตุภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ�า  
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57ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม
ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

กรมทางหลวง
รายงานว่า กรณีเกิดภัยพิบัติบนเส้นทางของกรมทางหลวงในพื้นท่ีเกาะสมุย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒ 

(กาญจนดษิฐ์) จะต้องด�าเนนิการรายงานเพือ่ของบประมาณงานฉกุเฉนิ น�าไปแก้ไขปัญหาโดยการด�าเนนิการเองหรอื

จ้างเหมาและลดภาระการใช้งบประมาณบ�ารงุปกตไิด้ ส่วนในช่วงฤดมูรสมุกรมทางหลวงจะพจิารณาจดัชดุเครือ่งจกัร

เข้าประจ�าในพื้นที่ เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกและปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที

อนึ่ง กรมทางหลวงจะน�าเรื่องดังกล่าวเข้าคณะท�างานการบริหารเครื่องจักร เพื่อพิจารณาความคุ้มค่า 

ตามความเหมาะสมในการจัดเครื่องจักร ยานพาหนะ และเครื่องมือกลเข้าประจ�าในพื้นที่เกาะสมุยเป็นการถาวร 

ต่อไป

๒) จากการลงพืน้ทีต่รวจตดิตามความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามทางแยก

จดุตดัทางเลีย่งเมอืงสรุาษฎร์ธานกีบัทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ (แยกบางใหญ่) และโครงการปรบัปรงุทางแยกต่างระดบั

จดุตดัทางเลีย่งเมอืงสรุาษฎร์ธานกีบัทางหลวงหมายเลข ๔๒๐ (แยกบางกุง้) พบว่า ระดบัของฝาท่อระบายน�า้รมิขอบทาง

มลีกัษณะต�า่กว่าพืน้ผวิจราจรเลก็น้อย ซึง่มผีลท�าให้ผวิจราจรมลีกัษณะมองดเูป็นหลมุถี ่ๆ   ไม่เสมอแนวระดบัตลอดแนว

สะพาน อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่ลักลอบวิ่งขึ้นสะพาน และ 

วิ่งชิดขอบทาง ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาด�าเนินการปรับแก้ไขระดับของฝาท่อระบายน�้าให้มีระดับเดียวกันหรือใกล้

เคียงกับผิวจราจรของสะพานอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความสวยงาม และมีความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

โดยส�านักงานทางหลวงที่ ๑๖ จะต้องเสียงบประมาณค่าเช่าเครื่องจักรกลในส่วนนี้ค่อนข้างสูง ท�าให้ต้องจัดสรร 

งบประมาณงบบ�ารุงปกติในส่วนอื่นเข้ามาชดเชยแทน ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดหา 

เครื่องจักร ยานพาหนะ และเครื่องมือกลเข้ามาประจ�าในพื้นที่เกาะสมุยเป็นการถาวร หรือพิจารณาหาแนวทางอื่น ๆ 

โดยอาจขอส่วนลดค่าเช่า หรือยกเว้นค่าเช่าเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากหากมองในแง่ของการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ 

และความปลอดภัยภายในพื้นที่เกาะสมุยน้ัน แนวทางดังกล่าวจะสามารถช่วยยกระดับความสะดวกและปลอดภัย 

ในการสัญจรรอบเกาะสมุย ซึ่งจะช่วยให้การบูรณะซ่อมแซมสายทางในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว  

ทันการณ์ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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กองตรวจรำชกำร
กระทรวงคมนำคม58

กรมทางหลวง
รายงานว่า

กรมทางหลวง
รายงานว่า

แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชท่ี ๑ ได้ด�าเนินการปรับระยะเวลาของสัญญาณไฟให้สอดคล้องกับ

สภาพการจราจร และได้ประสานงานกับสถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอท่าศาลา จัดเจ้าหน้าท่ีเพื่อช่วยด�าเนินการบริหาร

สัญญาณไฟจราจรในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน หรือในกรณีที่มีการจราจรหนาแน่นแล้ว

๔) จากการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงจุดอันตรายบนทางหลวงหมายเลข ๔๑ อ�าเภอทุ่งสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า เส้นทางเข้า-ออกสนามกีฬาฯ และโรงพยาบาลทุ่งสงเป็นจุดเสี่ยงท่ีมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน 

บ่อยครั้ง (สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ จ�านวน ๙ ครั้ง มีผู้เสียชีวิตจ�านวน ๒ คน และจ�านวน 

ผู้บาดเจ็บจ�านวน ๗ คน) เนื่องจากทางเข้า - ออกดังกล่าวมีต�าแหน่งตรงกับจุดกลับรถบนทางหลวงหมายเลข ๔๑  

และมีปริมาณการจราจรประมาณ ๒๒,๗๗๐ คันต่อวัน ซึ่งแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ ได้เสนอของบประมาณ

โครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ (จุดเสี่ยง) และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๔๑  

ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน ถ�้าพรรณนา - ทุ่งสง ระหว่าง กม.๒๘๙+๖๗๐ - กม.๒๙๑+๑๗๐ ระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตร 

ประมาณ ๕๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นการน�าแนวความคิดการประยุกต์ลักษณะทางกายภาพของสายทางมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

โดยจะมีรูปแบบการด�าเนินการก่อสร้างเป็นทางลอดใต้สะพานในจุดที่เป็นเนินดิน สามารถประหยัดงบประมาณ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดสรรงบประมาณเข้ามาด�าเนินการแก้ไขปัญหาปรับปรุง 

จุดเสี่ยงจุดอันตรายบนทางหลวงหมายเลข ๔๑ บริเวณเส้นทาง เข้า-ออก สนามกีฬาฯ และโรงพยาบาลทุ่งสง เพื่อให ้

การเดินทางของประชาชนเกิดความสะดวกและปลอดภัย ลดจุดตัดของกระแสจราจรบนทางหลวงสายหลัก ลดปัญหา

การเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการปรับปรุงแก้ไข

ปัญหาอุบัติเหตุ (จุดเสี่ยง) และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๔๑  ตอน ถ�้าพรรณนา - ทุ่งสง 

ระหว่าง กม.๒๘๙+๖๗๐ - กม.๒๙๑+๑๗๐ ระยะทาง ๑.๕๐๐ กโิลเมตร งบประมาณ ๕๐ ล้านบาท ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง

ขั้นตอนการส�ารวจและออกแบบ

กรมทางหลวง
รายงานว่า แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน) ได้ด�าเนินการแก้ไขระดับฝาท่อระบายน�้าตามข้อสั่งการ

เรียบร้อยแล้ว

๓) จากการเดนิทางมข้ีอสงัเกตว่า ต�าแหน่งสญัญาณไฟจราจรบนทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ 

ตั้งแต่อ�าเภอท่าศาลา ไปยังอ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น  มีระยะค่อนข้างถี่ตลอดเส้นทาง 

และพบว่าในบางจุดการบริหารจัดการไฟสัญญาณจราจรไม่สอดคล้องกับสภาพการจราจร ณ เวลานั้น ซึ่งท�าให้เกิดการ

จราจรติดขัดและไม่คล่องตัวเท่าที่ควร ขอให้หน่วยงานกรมทางหลวงในพื้นที่พิจารณาวางแผนการบริหารจัดการ 

ไฟสญัญาณจราจรในช่วงดงักล่าวให้เกดิความคล่องตวั ปลอดภยั และสอดคล้องกบัสภาพการจราจรในเส้นทางมากยิง่ขึน้
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59ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม
ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

กรมทางหลวง
รายงานว่า

กรมทางหลวง
รายงานว่า

๕) จุดกลับรถใต้ถนน บริเวณบ้านช่องเขา ต.ถ�้าใหญ่ อ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

บนทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอน ทุ่งสง - ร่อนพิบูลย์ กม.๓๐๘+๗๓๕ เป็นจุดที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานผ่านระบบ VDO Conference เปิดอุโมงค์ทางลอดจุดกลับรถบ้านช่องเขา เมื่อวันที่ ๑๘ 

มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ จุดกลับรถดังกล่าวมีลักษณะทางกายภาพเป็นเนินดินสูง ส�านักงานทางหลวงที่ ๑๖  

จงึได้ด�าเนินการก่อสร้างอโุมงค์ทางลอดใต้ถนนให้การเดนิทางของประชาชนเกดิความปลอดภยัมากยิง่ขึน้ อย่างไรกต็าม 

มีชาวบ้านในพื้นที่จ�านวนหนึ่งร้องเรียนเกี่ยวกับเสียงรบกวนเมื่อมีรถสัญจรวิ่งผ่านในเส้นทางหลักเหนืออุโมงค์ตรงจุดนี้ 

โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถเทรลเลอร์ ซ่ึงสาเหตุอาจเกิดจากพื้นผิวจราจรอาจมีความต่างระดับเล็กน้อย 

หรอืมสีภาพไม่ราบเรยีบเท่าทีค่วร ท�าให้เกดิการสัน่สะเทอืนของกระบะรถบรรทกุดงัรบกวนประชาชนทีม่บ้ีานอยูใ่กล้กบั

บริเวณอุโมงค์ดังกล่าวจากการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี  ทราบว่า ถนนในช่วงนี้ยังอยู่ในระยะประกัน 

ของผู้รับจ้าง ทั้งนี้ จึงขอให้กรมทางหลวงประสานไปยังผู้รับจ้างให้เข้ามาด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขพื้นผิวจราจร 

บนเส้นทางหลวงหมายเลข ๔๑ บริเวณเหนืออุโมงค์ดังกล่าวให้เกิดความเรียบโดยเร็วด้วย

แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน) ได้ด�าเนินการจัดท�าแผนงานความต้องการเบ้ืองต้น  

โครงการก่อสร้างปรับปรุงชั้นผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอน ช่องชาลี - ท่าโรงข้าง ระหว่าง  

กม.๑๐๒+๘๐๐ - กม.๑๒๗+๐๐๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนจัดสรรงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

แขวงทางหลวงนครศรธีรรมราช ที ่๒ (ทุง่สง) ได้ท�าหนงัสอืประสานไปยงัผูร้บัจ้างให้เข้ามาด�าเนนิการ

ปรับปรุงแก้ไขพื้นผิวจราจรจุดดังกล่าวเป็นการเร่งด่วนแล้ว

๖) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ เป็นเส้นทางท่ีสามารถเช่ือมต่อไปยังจังหวัดพังงา และ 

เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งปัจจุบันทราบว่าผิวจราจรมีความเสียหายหลายช่วง โดยแขวงทางหลวง

สุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน) สามารถด�าเนินการซ่อมแซมได้เพียงบางส่วน เนื่องจากส่วนใหญ่เสียหายเกินกว่าจะ 

ซ่อมแซมด้วยงบประมาณงบบ�ารงุปกตไิด้ แขวงทางหลวงสรุาษฎร์ธานทีี ่๑ (พนุพนิ) จงึได้เสนอโครงการก่อสร้างปรบัปรงุ

ชั้นผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอน ช่องชาลี - ท่าโรงช้าง ระหว่าง กม.๑๐๒+๘๐๐ - กม.๑๒๗+๐๐๐  

(ปริมาณการจราจรประมาณ ๒๐,๐๐๐ คันต่อวัน) เพื่อของบประมาณจ�านวน ๕๐ ล้านบาท เข้ามาด�าเนินการปรับปรุง

บรูณะตลอดแนวสายทาง ขอให้กรมทางหลวงพจิารณาจดัสรรงบประมาณเข้ามาด�าเนนิการบรูณะสายทาง บนทางหลวง

หมายเลข ๔๐๑ ตอน ช่องชาล ี- ท่าโรงช้าง ระหว่าง กม.๑๐๒+๘๐๐ - กม.๑๒๗+๐๐๐ ดงักล่าวตามล�าดบัความเหมาะสม  

ซึ่งจะสามารถช่วยให้การเดินทางของประชาชนเกิดความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
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กรมทางหลวง
รายงานว่า โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔๑ กับ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓  

(แยกทุ่งสง) เริ่มสัญญาวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญาวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ระยะเวลาก่อสร้าง  

๑,๐๘๐ วัน ได้รับการขยายอายุสัญญาครั้งที่ ๑ จ�านวน ๑๒๐ วัน โดยสิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

ค่าก่อสร้าง ๙๘๖,๕๔๐,๐๐๐ บาท ผลงานช้ากว่าแผนร้อยละ ๒๗.๐๘๓ และแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราช ที่ ๒ 

(ทุ่งสง) ได้เร่งรัดผู้รับจ้างให้ด�าเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดโดยเร็วด้วยแล้ว

๙) กรณีที่โครงการก่อสร้างมีผลการด�าเนินงานล่าช้ากว่าแผนงาน ซ่ึงสาเหตุเกิดจากผู้รับ

จ้างขาดความรับผิดชอบ มีการรับงานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐหลายโครงการ จึงส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้า

โครงการก่อสร้างของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ในพื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช 

ขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ในพื้นที่ดังกล่าวพิจารณาด�าเนินการตามกฎระเบียบ และข้อก�าหนดในสัญญา

กรมทางหลวง
รายงานว่า

๗) โครงการก่อสร้างที่ส�าคัญรอบวงแหวนเมืองสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย ๑) โครงการ

ก่อสร้างสะพานลอยข้ามทางแยกจุดตัดทางเลี่ยงเมืองสุราษฎร์ธานีกับทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ (แยกบางใหญ่) ๒) 

โครงการปรับปรุงทางแยกต่างระดับจุดตัดทางเลี่ยงเมืองสุราษฎร์ธานีกับทางหลวงหมายเลข ๔๒๐ (แยกบางกุ้ง)  

ซึ่งปัจจุบันโครงการก่อสร้างแยกบางใหญ่ได้เปิดบริการให้รถสามารถสัญจรได้แล้วบางส่วน ซึ่งหากว่าทั้ง ๒ โครงการ 

ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะท�าให้การจราจรรอบวงแหวนเมืองสุราษฎร์ธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น (ในปี ๒๕๖๑  

มีปริมาณการจราจรประมาณ ๓๐,๘๖๑ คันต่อวัน) อย่างไรก็ตาม รถท่ีสัญจรรอบวงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี 

ส่วนใหญ่จะเกิดการสะสมและติดขัด อยู่บริเวณแยกท่ากูบและแยกตาปาน เนื่องจากแยกดังกล่าวเป็นแยกไฟสัญญาณ

จราจร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน)  จึงได้มีแผนที่จะด�าเนินการโครงการปรับปรุงทางแยก โดยการ 

สร้างสะพานข้ามทางแยก งบประมาณรวม ๑,๑๐๐ ล้านบาท (แยกท่ากูบ ๗๐๐ ล้านบาท แยกตาปาน ๔๐๐ ล้านบาท) 

ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดสรรงบประมาณเข้ามาด�าเนินการในโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกดังกล่าว  

(แยกท่ากูบ ๗๐๐ ล้านบาท แยกตาปาน ๔๐๐ ล้านบาท) เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดสะสมบริเวณทางแยก 

และท�าให้การเดินทางรอบวงแหวนเมืองสุราษฎร์ธานีเชื่อมต่อกันเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้การจราจรเกิดความ 

คล่องตัวด้วย

ทางแยกดังกล่าวมีแผนที่จะก่อสร้างเป็นทางแยกต่างระดับเพื่ออ�านวยความสะดวกรวดเร็ว 

ในการจราจรและลดปัญหาอุบัติเหตุบริเวณทางแยก ขณะนี้ส�านักส�ารวจและออกแบบได้ด�าเนินการอยู่ในขั้นตอน

เสนอขอตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๓ เพ่ือว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาในการออกแบบรายละเอียด หากแล้วเสร็จ 

จะพิจารณาเสนอขอตั้งงบประมาณเพื่อด�าเนินการก่อสร้างตามขั้นตอนต่อไป

๘) โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔๑ กับทางหลวง 

หมายเลข ๔๐๓ (แยกทุ่งสง) สถานะ ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๒ พบว่า มีแผนงานโครงการร้อยละ ๗๐.๐๙๗ ผลงาน 

โครงการร้อยละ ๔๓.๐๑๔ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๒๗.๐๘๓ เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวมีฝนตกชุกท�าให้การก่อสร้าง 

เกิดความล่าช้า ขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดและประสานผู้รับจ้างให้ด�าเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนท่ีก�าหนด 

โดยเร็วด้วย



AH121

218

61ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม
ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

กรมทางหลวง
รายงานว่า

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า

ได้ด�าเนินการตามกฎระเบียบและข้อก�าหนดในสัญญาจ้างของโครงการก่อสร้าง เพื่อไม่ให้ 

เกิดความล่าช้าต่อการเบิกจ่ายงบประมาณและการร้องเรียน แต่เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรคเรื่องการย้าย 

ระบบสาธารณูปโภค การย้ายต้นไม้ และมีฝนตกชุก ท�าให้เกิดความล่าช้ากว่าแผนงานที่ก�าหนดไว้ กรมทางหลวง 

ได้แจ้งหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมประชุม เร่งรัด ติดตามโดยตลอด ท�าให้เกิดความคืบหน้าในระดับหนึ่งแล้ว

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านกังานทางหลวงชนบทที ่๑๑ (สรุาษฎร์ธาน)ี พจิารณาด�าเนนิการตามข้อเสนอแนะ

ต่อไปแล้ว

๑๑) เสนอของบประมาณบนทางหลวงชนบทหมายเลข นศ ๔๐๙๕ สายแยกทางหลวง

หมายเลข ๔๑๘๖ - บ้านห้วยตง อ�าเภอนบพิต�า จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง ๑๗.๓๐ กิโลเมตร เป็นถนนลูกรัง 

และเป็นสายทางทีไ่ด้รบัผลกระทบจากพายปุาบกึในช่วงเดอืน มกราคม ๒๕๖๒ ทีผ่่านมา ซึง่ทราบว่า กรมทางหลวงชนบท 

ได้มีการส�ารวจออกแบบเส้นทางดังกล่าว รวมถึงสะพาน ช่องระบายน�้าไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ด�าเนินการก่อสร้างเนื่องจาก 

ติดปัญหาพื้นที่อุทยาน เบื้องต้นส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ได้ยื่นแบบการก่อสร้างไปยัง 

ส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ  เพื่อขออนุญาตเข้ามาด�าเนินการก่อสร้างปรับปรุงอาคารระบายน�้าในจุดท่ีมี 

ความเสียหาย และมีผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในพื้นท่ีเป็นอันดับแรก ในกรณีท่ีส�านักงานทรัพยากรน�้า 

แห่งชาติอนุญาตเข้าพ้ืนที่แล้วน้ัน ขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาจัดสรรงบประมาณเข้ามาด�าเนินการปรับปรุง 

ช่องระบายน�้าในสายทาง นศ ๔๐๙๕ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๔๑๘๖ - บ้านห้วยตง โดยให้พิจารณาด�าเนินการ 

ในจุดที่เกิดความเสียหายบ่อยครั้งหรือจุดที่เกิดปัญหาเป็นประจ�าทุกปีในช่วงฤดูน�้าหลากเป็นส�าคัญ

ได้ให้ความส�าคัญกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมีการก�ากับ 

ติดตามเป็นรายสัปดาห์และมีการประชุมประจ�าเดือนทุก ๆ เดือนและในกรณีที่พบว่าผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง 

ล่าช้ากว่าแผนเกินกว่า ร้อยละ ๑๐ จะด�าเนินการเร่งรัดและแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบว่า ผู้รับจ้างจะไม่มีสิทธิ์ในการ 

เสนอราคาในการประมูลงานเป็นเวลาครั้งละ ๓๐ วัน จนกว่าผลงานก่อสร้างจะเป็นไปตามแผนงาน ทั้งนี้  

ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๑๐) จุดเสี่ยงจุดอันตรายในโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนสายแยก กรมทางหลวง 

๔๐๓ - ถ.เทวบุรี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งในบริเวณ กม.๖+๓๘๐ เป็นจุดเริ่มต้นโครงการฯ มีลักษณะ 

เป็นทางแยกเลียบทางรถไฟ โดยสังเกตพบว่า ในจุดนี้ยังไม่มีป้ายเตือน ไฟฟ้าส่องสว่าง และไม่มีการติดตั้งแผงกั้น  

หรือ Barrier ท�าให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของประชาชนผู้สัญจรในเส้นทางนั้นได้ง่าย โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน

ขอให้แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราชด�าเนินการประสานกับผู้รับจ้างให้เข้ามาด�าเนินการติดตั้งป้ายเตือนไฟฟ้า 

ส่องสว่าง และ Barrier ในจุดดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้

ของโครงการก่อสร้างนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด เนื่องจากปัญหาความล่าช้าดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อผลการเบิกจ่าย 

งบประมาณและประโยชน์ของประชาชน ซึ่งอาจเกิดข้อร้องเรียนและปัญหาตามมาด้วย
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กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า ได้ปรับปรุงถนนลูกรังเดิมให้สามารถใช้การได้ดีในระดับหนึ่งเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน 

ของประชาชนแล้ว แต่เนื่องจากพื้นที่ด�าเนินการอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่คุณภาพลุ่มน�้าชั้น ๑ เอ และ ๒  

ซึ่งจ�าเป็นต้องด�าเนินการตามข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้รับอนุญาตใช้พื้นที่กับกรมป่าไม้ ทั้งนี้  

ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) รับทราบข้อเสนอแนะ และประสานกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อขอทราบความเห็นและแนวทางปฏิบัติในการใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในการก่อสร้างถนน 

ช่วงดังกล่าว

๒.๑.๑.๒ ระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๕

๑) เรือ่งการเชือ่มต่อรถโดยสารสาธารณะระหว่างท่าอากาศยานและสถานท่ีส�าคญัภายในตวัเมอืง  

ถอืเป็นการให้บรกิารทีช่่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่ผูใ้ช้บรกิารท่าอากาศยานให้มคีวามสะดวกมากยิง่ข้ึน ซึง่การให้บรกิาร

รถโดยสารสาธารณะของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช นั้น ทราบว่ามี ๒ เส้นทาง ได้แก่ สายที่ ๗ ท่าอากาศยาน

นครศรีธรรมราช - แยกเบญจมราชูทิศ - สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครศรีธรรมราช และสายท่ี ๘ ท่าอากาศยาน

นครศรีธรรมราช - บ้านท่าแพ - แยกนาหลวง ซึ่งปัจจุบันทั้ง ๒ เส้นทางยังไม่ได้รับความนิยมจากประชาชนผู้ใช้บริการ

เท่าที่ควร ขอให้ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และส�านักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ด�าเนินการหาแนวทาง 

ในการเพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่เชื่อมโยงท่าอากาศยานฯ ทั้ง ๒ เส้นทาง 

ดังกล่าวให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน เพื่อส่งเสริมให้มีจ�านวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถโดยสารขนส่งสาธารณะเพิ่มมาก 

ยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความคับคั่งของการจราจรในพื้นที่ด้วย

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า ส�านักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ด�าเนินการแจ้งให้ผู ้ประกอบการขนส่งรถโดยสาร 

ประจ�าทาง สายที่ ๗ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช - แยกเบญจมราชูทิศ - สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด

นครศรีธรรมราช และสายที่ ๘ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช - บ้านท่าแพ - แยกนาหลวง เพิ่มช่องทาง 

การประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งสื่อทางวิทยุ ป้ายคัทเอาท์ขนาดใหญ่ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม สื่อออนไลน ์

ต่าง ๆ หรือการจัดให้มีโปรโมชั่นสะสมตั๋วเดินทางเครื่องบินแลกตั๋วรถโดยสารประจ�าทาง ในส่วนของทางราชการ

ส�านักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า กรณีการเชื่อมต่อรถโดยสารสาธารณะระหว่างท่าอากาศยานและสถานที่ส�าคัญภายในตัวเมือง  

ซ่ึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชได้ประชุมหารือกับส�านักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว ได้ม ี

การประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัรถโดยสารสาธารณะผ่านช่องทางต่าง ๆ  ประชาชนเริม่ให้ความสนใจและได้รบัผลตอบรบั

การใช้บริการรถสาธารณะเพิ่มมากขึ้น

๒) ทางลาดส�าหรับผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์เป็นหนึ่งในอารยสถาปัตย์ (Universal Design) คือ  

การออกแบบเพื่อให้กับคนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ คนปกติ ผู้พิการ ให้สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งจากการลงพื้นที่ 

ตรวจเยี่ยม ส�านักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชสาขาอ�าเภอทุ่งสง สังเกตพบว่า ทางลาดส�าหรับรถเข็นวีลแชร ์

หน้าส�านักงานมรีะดบัความชนัค่อนข้างสงูมาก ซึง่อาจไม่สะดวกต่อการใช้และอาจไม่ปลอดภยัในการเขน็ขึน้ลงเท่าทีค่วร 

ขอให้ส�านักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชสาขาอ�าเภอทุ่งสง พิจารณาด�าเนินการปรับปรุงทางลาดส�าหรับรถเข็น 

วีลแชร์ให้มีระดับความชันอยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วย

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า ส�านักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาอ�าเภอทุ่งสง ได้ด�าเนินการประสานไปยังส�านักงาน 

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อด�าเนินการตรวจสอบทางลาดส�าหรับรถเข็นวีลแชร์ เพื่อจะได้

ปรับปรุงให้มีระดับความชันอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อไป

๓) โครงการภาพถ่ายผู้โดยสารซ้ือตั๋วโดยสารได้รับส่วนลด ๑๐% เพื่อเป็นการส่งเสริมและ 

เพ่ิมแรงจงูใจให้ประชาชนหนัมาใช้บรกิารของรถโดยสารสาธารณะของบรษิทั ขนส่ง จ�ากดั มากยิง่ขึน้ บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั

ทั่วประเทศจึงได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมโครงการภาพถ่ายผู้โดยสารซื้อตั๋วโดยสารได้รับส่วนลด ๑๐% เพื่อเป็นการ 

เชิญชวนและเพิ่มปริมาณผู้ใช้บริการให้มากยิ่งขึ้น ขอให้ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ภายในพื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี  

และนครศรีธรรมราช จัดท�าข้อมูลพร้อมทั้งเก็บสถิติจ�านวนผู้โดยสารเพื่อเปรียบเทียบผลการด�าเนินการระหว่างก่อน 

และหลัง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการต่อไป

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช และสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดนครศรีธรรมราช  

เพือ่ประชาสมัพนัธ์รถโดยสารประจ�าทางสายดงักล่าว อกีทัง้ได้มกีารจดับอร์ดประชาสมัพนัธ์ในนามกระทรวงคมนาคม 

ภายใต้นโยบาย One Transport ในการจดังานพลงัประชารฐักระตุน้เศรษฐกจิจงัหวดันครศรธีรรมราช อย่างไรกต็าม 

ส�านักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้ท�าการประชาสัมพันธ์การให้บริการรถโดยสารประจ�าทางสายดังกล่าว

อย่างต่อเนื่องต่อไป

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด
รายงานว่า ได้จัดท�าโครงการภาพถ่ายผู้โดยสารซ้ือตั๋วโดยสารได้รับส่วนลด ๑๐% เพื่อเป็นการส่งเสริมและ 

เพิ่มแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้บริการของรถโดยสารสาธารณะของ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด มากยิ่งขึ้น และได้จัดท�า

ข้อมูลสถิติจ�านวนผู้โดยสารเพื่อไว้เปรียบเทียบผลการด�าเนินการระหว่างก่อนและหลังด�าเนินการแล้ว
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กองตรวจรำชกำร
กระทรวงคมนำคม64

กรมเจ้ำท่ำ
รำยงำนว่ำ

(๑) กรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างการจัดท�ากรอบอัตราก�าลัง ๓ ปี เพื่อพิจารณาภารกิจและอัตราก�าลังต่าง ๆ  

ให้เหมาะสมกับความจ�าเป็นเร่งด่วนของแต่ละภารกิจตามล�าดับความส�าคัญของแต่ละพื้นที่ รวมถึงพิจารณา 

ลักษณะงานสายงานที่เหมาะสม ประเภทต�าแหน่งที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจต่าง ๆ เพื่อวางแผน การจัด 

อัตราก�าลังแต่ละประเภท อาทิ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ให้เหมาะสมกับงานของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ 

การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(๒) กรมเจ้าท่า ได้มกีารประสานกบัหวัหน้าส�านกังานปศสุตัว์จงัหวดัสรุาษฎร์ธานเีพือ่ขอพืน้ท่ีจากส�านกังาน

ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว ซึ่งได้รับค�าชี้แจงว่า พื้นท่ีดังกล่าวยังมีการใช้ประโยชน์ในการเก็บวัสดุอุปกรณ์และ

เป็นที่ไว้ส�าหรับเฝ้าระวังและดูอาการของสัตว์ เช่น สุนัขที่อาจมีเชื้อพิษสุนัขบ้าจึงไม่สามารถอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่ได้

๓) หนึ่งในภารกิจที่ส�าคัญของกรมเจ้าท่า คือ การขุดลอกรักษาร่องน�้าภายในประเทศ โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการขนส่งทางน�้า การระบายน�้า และแก้ไขปัญหาภัยแล้งภายในพื้นที่  

ซึ่งก่อนที่จะมีการด�าเนินการขุดลอก กรมเจ้าท่ารายงานว่าได้ด�าเนินการจัดท�าประชาพิจารณ์เพื่อให้ประชาชน 

เข้ามามีส่วนร่วม และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบก่อนด�าเนินการทุกครั้ง จึงขอเน้นย�้าให้กรมเจ้าท่า 

ด�าเนินตามขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ในพ้ืนที ่โดยขอให้กรมเจ้าท่าประชาสมัพนัธ์ชีแ้จงวตัถปุระสงค์และรายละเอยีดเกีย่วกบัการด�าเนนิการขดุลอก โดยเฉพาะ

ประเด็นที่ส่งผลกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อป้องกันการเกิดข้อโต้แย้งและลดข้อร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นตามมา 

ในภายหลัง

๒.๑.๒ ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนกำรคมนำคมและกำรขนส่งทำงน�ำ้ 
ในพืน้ทีเ่ขตตรวจรำชกำรที ่๕
๑) จากการรบัทราบปัญหาของส�านกังานเจ้าท่าภมูภิาคสาขาสรุาษฎร์ธานแีละสาขานครศรธีรรมราช 

รวมทัง้สาขาอืน่ ๆ  ในส่วนภมูภิาค ทราบว่า ส่วนใหญ่มกัจะประสบปัญหาในเรือ่งการขาดแคลนบคุลากรในการปฏบิตังิาน 

ซึ่งในบางภารกิจจ�าเป็นที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการปฏิบัติ

ตามกฎ ระเบียบ กฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเด็นการรื้อ

ถอนสิ่งล่วงล�้าล�าน�้า เป็นต้น ขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาสรรหาบุคลากรในต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ีสื่อสารเฝ้าระวังติดตามเรือ  

นิติกร และพนักงานการเงิน เข้ามาปฏิบัติงานให้มีจ�านวนที่เพียงพอ มีความสอดคล้องและครอบคลุมภารกิจที่ก�าหนดไว้ 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายที่ก�าหนด

๒) จากการสงัเกตการตรวจราชการพบว่า ส�านกังานเจ้าท่าภมูภิาคสาขาสรุาษฎร์ธานมีพีืน้ทีค่่อนข้าง

จ�ากัด ท�าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเท่าท่ีควร ท้ังนี้บริเวณพื้นท่ีด้านหลังของส�านักงาน 

เจ้าท่าฯ เป็นพื้นที่รกร้าง มีเพียงอาคารไม้ร้างเพียง ๑ หลัง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของกรมปศุสัตว์ และไม่มีการ 

ใช้งานแต่อย่างใด ซึ่งส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสุราษฎร์ธานีเห็นว่าหากสามารถเข้าไปใช้พื้นท่ีดังกล่าวได้ ก็จะสามารถ 

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี

ขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เช่น กรมปศสุตัว์ กรมธนารกัษ์ เพือ่ขออนญุาต

ใช้พื้นที่ดังกล่าวในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะช่วยให้การ 

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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65ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม
ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

กรมเจ้ำท่ำ
รำยงำนว่ำ ได้มีการจัดการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและชี้แจงวัตถุประสงค์รายละเอียด 

เกี่ยวกับการด�าเนินการขุดลอก โดยเฉพาะประเด็นที่ส่งผลกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ 

ผู้เกี่ยวข้องทั้งก่อนด�าเนินการขุดลอก ระหว่างขุดลอก และภายหลังการขุดลอกแล้วเสร็จ เพื่อป้องกันการเกิด 

ข้อโต้แย้ง และลดข้อร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นตามมาในภายหลัง ดังนี้

(๑) การประชาสัมพันธ์ก่อนด�าเนินการโครงการขุดลอก เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ 

ส่วนเสียเห็นด้วยกับโครงการขุดลอกนั้น ๆ หรือไม่อย่างไรก่อนจะขอตั้งงบประมาณมาด�าเนินการต่อไป

(๒) การประชาสมัพนัธ์ระหว่างด�าเนนิการขดุลอก กรมเจ้าท่าจะจดัท�าแบบสอบถามความพงึพอใจระหว่าง

ขุดลอกให้ประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีอยู่ในพื้นท่ีได้ตอบแบบสอบถามนั้น พร้อมกับรับฟังปัญหา หรือ 

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากประชาชนมาปรับปรุงแก้ไขในระหว่างด�าเนินการขุดลอก

(๓) การประชาสัมพันธ์หลังการขุดลอก กรมเจ้าท่าจะจัดการประชาสัมพันธ์เพื่อแจกแบบสอบถาม  

และสอบถามความพงึพอใจของประชาชนถงึผลการขดุลอกในพืน้ทีแ่ละสรปุรายงานผลการด�าเนนิการดงักล่าวต่อไป

๔) เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวทางน�้าท่ีส�าคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้ 

เช่น เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะเต่า และเขื่อนรัชชประภา เป็นต้น ซึ่งมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยม 

เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจ�านวนมากในแต่ละปี ขอให้กรมเจ้าท่าก�ากับดูแลและตรวจสอบการอ�านวยความสะดวกและ

ปลอดภัยของเรือโดยสาร ทั้งในเรื่องอุปกรณ์ความปลอดภัย เสื้อชูชีพ อุปกรณ์ ส่วนควบ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานและ 

เพียงพอต่อจ�านวนนักท่องเที่ยว และให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของท่าเทียบเรืออย่างสม�่าเสมอด้วย

กรมเจ้ำท่ำ
รำยงำนว่ำ ได้ด�าเนินการ ดังนี้

(๑) การก�ากับดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยเสื้อชูชีพ และอุปกรณ์ส่วนควบของเรือโดยสาร 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับส�าหรับการตรวจเรือซึ่งก�าหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมเจ้าท่าก�าหนด และเพียงพอต่อ

จ�านวนนักท่องเที่ยว

(๒) การตรวจสอบความปลอดภัยของท่าเทียบเรือโดยสาร กรณีพบว่าท่าเทียบเรือรับส่งผู้โดยสาร มีสภาพ

ไม่ปลอดภัยหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือการเดินเรือ กรมเจ้าท่าจะมีการออกประกาศเตือนห้ามใช้

และให้มีการแก้ไขก่อนใช้งานต่อไป

(๓) ตรวจท่าเรือโดยสาร และเรือโดยสารก่อนเทศกาลส�าคัญต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ 

และเทศกาลลอยกระทง เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวและมีการจัดพนักงานประจ�าท่าเรือท่องเที่ยวที่ส�าคัญ

ด้วยแล้ว

(๔) จัดเจ้าหน้าที่ประจ�าท่าเทียบเรือโดยสารที่ส�าคัญและมีผู้ใช้บริการหนาแน่น ได้แก่ ท่าเทียบเรือโดยสาร

เทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน บ้านตาขุน (เขื่อนรัชชประภา) ท่าเทียบเรือโดยสารบริเวณปากน�้าตาปี บริษัท เรือเร็วลม

พระยา จ�ากัด ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ดอนสัก (แหลมทวด) ท่าเทียบเรือโดยสารบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จ�ากัด 

ท่าเทียบเรือโดยสาร บริษัท ซีทรานส์ เฟอร์รี่ จ�ากัด
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กองตรวจรำชกำร
กระทรวงคมนำคม66

กรมเจ้ำท่ำ
รำยงำนว่ำ โครงการก่อสร้างท่าเทยีบเรอืสาธารณะ (แหลมโพธิ)์ ต�าบล พมุเรยีง อ�าเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

เพื่อพัฒนาการขนส่งและส่งเสริมการท่องเทียวระหว่างอ�าเภอไชยา และหมู่เกาะท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส�าคัญ 

ต่าง ๆ เช่น เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และหมู่เกาะอ่างทอง เป็นต้น ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญระดับโลก  

โดยบริเวณที่จะก่อสร้างท่าเทียบเรืออยู่บริเวณชายหาดแหลมโพธิ์ ต�าบลพุมเรียง อ�าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ซึ่งกรมเจ้าท่าจะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่วิศวกรลงส�ารวจพื้นท่ีเพื่อด�าเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือต่อไป ท้ังนี้จากเส้นทาง

เชื่อมโยงถนนเบื้องต้นพบว่าการเดินทางใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๒๓ ห้วยพุน - พุมเรียง เป็นถนน ๒ เลน 

(รถสวนกัน) ความกว้างของผิวจราจร ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ 

แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน) ส�านักงานทางหลวงที่ ๑๖ (นครศรีธรรมราช) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ด ี

ยังไม่มีแผนในการปรับปรุงหรือขยายสายทางในงบประมาณปี ๒๕๖๓ และหากด�าเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือ 

แล้วเสร็จ และมีผู้ใช้บริการท่าเทียบเรือเป็นจ�านวนมาก กรมเจ้าท่าจะได้ด�าเนินการประสานแขวงทางหลวงจังหวัด

สุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน) เพื่อพัฒนาขยายสายทางหรือปรับปรุงในอนาคตต่อไป

๕) จากการรายงานทราบว่า ชาวบ้านในพืน้ทีต่�าบลพมุเรยีง อ�าเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีมคีวาม

ต้องการให้ก่อสร้างท่าเทียบเรือเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ และสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ 

อย่างยัง่ยนื ซ่ึงส�านกังานเจ้าท่าภมูภิาคสาขาสรุาษฎร์ธานไีด้มแีผนงานโครงการก่อสร้างท่าเทยีบเรอืสาธารณะบรเิวณสวน

สาธารณะเฉลิมพระเกียรติแหลมโพธิ์ (พุมเรียง) เพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี  

พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้กรมเจ้าท่าประสานขอความร่วมมือกับกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทในพื้นที่ในการเตรียม 

การพัฒนาขยายสายทางเพื่อรองรับการคมนาคมและการขนส่งเช่ือมโยงท่าเทียบเรือท่ีจะเกิดข้ึนให้แล้วเสร็จ 

ทันการเปิดใช้ท่าเทียบเรือ ก็จะสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพของท่าเทียบเรือได้มากขึ้น



AH121

218

67ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม
ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

๒.๑.๓ ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนกำรคมนำคมและกำรขนส่งทำงอำกำศ 
ในพืน้ทีเ่ขตตรวจรำชกำรที ่๕
การบริหารจัดการจราจรถนนภายในท่าอากาศยาน ในช่วงระยะเวลาท่ีสายการบินต่าง ๆ  

มเีทีย่วบนิขึน้หรือลงให้บรกิารพร้อมกนัหรือใกล้เคยีงกนั เป็นผลให้เกดิปัญหาการจราจรมคีวามแออดัภายในท่าอากาศยาน

และเกิดการจราจรติดขัดบริเวณทางเข้า-ออก ท่าอากาศยานอยู ่เสมอ แนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาอย่างมี 

ประสิทธิภาพ นั้น ขอให้กรมท่าอากาศยานประสานขอค�าแนะน�า ค�าปรึกษา และความช่วยเหลือจากกรมทางหลวง  

กรมทางหลวงชนบทในพื้นที่ในการบริหารจัดการจราจรภายในท่าอากาศยานและบริเวณทางเข้า-ออกเชื่อมต่อถนน 

ของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ในช่วงที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นเพื่อบูรณาการตามนโยบายของรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงคมนาคม เนือ่งจากกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานทีม่ปีระสบการณ์ในการบรหิาร

จัดการด้านการจราจรเป็นอย่างดี

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า การจัดการระบบการจราจรภายในท่าอากาศยาน ได้จัดให้มีระบบบริหารจัดการจราจรแบบใหม ่

เพื่อให้การจราจรไปในทิศทางเดียว (one way) ป้องกันการจราจรติดขัดในช่วงช่ัวโมงเร่งด่วน และมีการติดป้าย

สัญลักษณ์จราจรอย่างชัดเจน และป้ายเตือนแจ้งผู้มาใช้บริการห้ามจอดรถท้ิงไว้บริเวณลานจอดรถ โดยหากเกิด 

ความเสียหายต่อยานพาหนะ ท่าอากาศยานจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ส่วนบริเวณหน้าอาคารผู้โดยสารได้จัด 

ให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและคอยอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร
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กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชได้ด�าเนินการปรับปรุงและดูแลรักษาเรื่องความสะอาดและกลิ่น

เรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้น ยังมีแผนให้การบริการห้องน�้า โดยการเพิ่มจ�านวนห้องน�้าอีก ๓๐ ห้อง เพื่อให้เพียงพอ 

ต่อความต้องการของผู้โดยสาร

๒.๑.๔ ปัญหำข้อร้องเรยีนในพืน้ทีเ่ขตตรวจรำชกำรที ่๕
๑) จากการรายงานทราบว่าเคยพบปัญหาข้อร้องเรียนของผู้โดยสารเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ

ห้องน�้าสาธารณะภายในท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ซึ่งปัจจุบันกรมท่าอากาศยานได้ด�าเนินการปรับปรุงและ 

ดูแลรักษาเรื่องความสะอาดและกลิ่นของห้องน�้าแล้ว ขอเน้นย�้าให้ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช รวมถึงท่าอากาศยาน

สุราษฎร์ธานี และท่าอากาศยานชุมพร ให้ความส�าคัญในการดูแลรักษาห้องน�้าให้มีสภาพที่ดีและมีความสะอาด 

อยู่ตลอดเวลา เพื่อลดข้อร้องเรียนในด้านการบริการ และเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย 

และชาวต่างประเทศด้วย

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า ในกรณทีีม่ข้ีอร้องเรยีนว่าร้านค้าภายในสนามบินขายสนิค้าราคาสงูเกนิไปนัน้ ส�าหรบัการแก้ไขปัญหา

เรื่องราคา ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชได้ประชุมหรือร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้าภายในสนามบิน เน้นย�้า 

ผู้ประกอบการเกี่ยวกับเงื่อนไขราคาตามข้อตกลงฯ ซึ่งตามข้อตกลงฯ ราคาจะต้องไม่สูงเกินกว่าราคาท้องตลาด

๒.๑.๕ กำรด�ำเนนิกำรตำมนโยบำยรฐับำลในพ้ืนทีเ่ขตตรวจรำชกำรที ่๕
๑) มาตรการลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

จากกรณีปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบกจึงได้มีมาตรการ

ตรวจจบัรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทกุทีม่คีวนัด�าเกนิกว่าค่ามาตรฐาน (ก�าหนดไม่เกนิร้อยละ ๔๕ ) ภายใต้นโยบาย  

One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 ของกระทรวงคมนาคม และปัจจุบันยังคงด�าเนินการตรวจจับอยู่อย่างต่อเนื่อง  

โดยมุ่งเน้นการลดมลพิษที่เกิดขึ้นบนท้องถนนขอให้ส�านักงานขนส่งจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๕ (ชุมพร 

สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช) มีการตรวจจับและติดตามผลการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขอให้ก�าชับ 

ผู ้ประกอบการให้มีการบ�ารุงรักษาเครื่องยนต์และอุปกรณ์ส่วนควบให้มีสภาพสมบูรณ์และมีความพร้อมใช้งาน 

อยู่เสมอด้วย

๒) จากการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ประจ�ากระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 

๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา กระทรวงคมนาคมได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาราคาสินค้า

ภายในท่าอากาศยานที่สูงกว่าปกติ และร้องขอให้มีการจัดให้มีร้านสะดวกซื้อที่มีราคามาตรฐานภายในท่าอากาศยาน  

โดยจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามการด�าเนินงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้มีการสอบถามประเด็นดังกล่าว 

ไปยังท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับทราบว่า ไม่พบปัญหาในประเด็นข้อร้องเรียนท่ีเกิดข้ึน จึงขอเน้นย�้าให ้

กรมท่าอากาศยาน โดยท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี และท่าอากาศยานในความรับผิดชอบมีการก�ากับดูแลในเรื่องราคา

สินค้าของร้านค้าที่เปิดบริการภายในท่าอากาศยานให้อยู่ในระดับท่ีเป็นมาตรฐานและเหมาะสม มีความเป็นธรรม  

ทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ เกิดความพึงพอใจแก่ทั้งสองฝ่ายด้วย
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กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า ส�านกังานขนส่งจงัหวดั เข้มงวดกวดขนัรถทกุคนัทีเ่ข้ารบัการตรวจสภาพเพือ่ด�าเนนิการทางทะเบยีน

ต่าง ๆ หากรถคันใดมีค่าควันด�าเกินก�าหนดจะไม่ผ่านการตรวจโดยให้น�ารถไปปรับปรุงแก้ไขก่อน แล้วจึงน�ารถ 

มาตรวจสภาพใหม่จนกว่าจะมีค่าควันด�าท่ีถูกต้องตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด นอกจากนี้ ยังได้สุ ่มตรวจสอบสภาพ 

การปฏิบัติงานของสถานตรวจสภาพรถที่ศูนย์ควบคุมการตรวจสภาพ (VICC) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ในการใช ้

เคร่ืองมือตรวจสภาพรถ และการตรวจวัดค่าให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่ก�าหนด พร้อมทั้งก�าชับให้ผู้ได้รับใบอนุญาต 

จดัตัง้สถานตรวจสภาพรถเอกชนให้เข้มงวดในการตรวจสภาพรถ นอกจากนี ้มกีารตัง้ด่านตรวจการตรวจจบัรถโดยสาร

สาธารณะ และรถบรรทุกที่มีควันด�าเกินกว่าค่ามาตรฐานด้วยเครื่องตรวจวัดควันด�าระบบความทึบแสง (Opacity) 

อย่างต่อเนื่อง

๒) การดูแลระบบไฟฟ้าส่องสว่างตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตามนโยบาย

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่สั่งการให้หน่วยงาน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ท่ัวประเทศส�ารวจ 

และบ�ารุงรักษาระบบไฟฟ้าส่องสว่างในเส้นทางที่รับผิดชอบให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู ่เสมอนั้น ขอให้ 

กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทในพื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ให้ความส�าคัญในการ 

ด�าเนินการตามนโยบายของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคมในเรือ่งการดแูลระบบไฟฟ้าส่องสว่างดงักล่าวอย่างเข้มงวด

และต่อเนื่อง เพื่อช่วยอ�านวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

กรมทางหลวง
รายงานว่า แขวงทางหลวงชุมพรได้ด�าเนินการจัดเจ้าหน้าท่ีก�าชับ ติดตาม ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่าง  

รวมทัง้ระบบสญัญาณไฟจราจร สญัญาณไฟกะพรบิ ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบให้สามารถใช้งานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

ตลอดเวลา และมีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนแจ้งเหตุไฟฟ้าสัญญาณไฟขัดข้อง เพื่อความรวดเร็วในการ

ตรวจสอบซ่อมแซมต่อไป

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า ได้มีการซ่อมบ�ารุงรักษาระบบไฟฟ้าส่องสว่างในเส้นทางท่ีรับผิดชอบอย่างสม�่าเสมอ และจัดให้มี 

การอบรมหลักสูตรการซ่อมบ�ารุงรักษาเครื่องหมายจราจร ป้ายจราจรและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ให้แก่บุคลากร 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติ รวมทั้งมีช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาเก่ียวกับระบบไฟฟ้าส่องสว่างได้ทั้ง  

สายด่วน ๑๑๔๖ และเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ส�านักอ�านวยความปลอดภัยและส�านักงาน

ทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
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กรมทางหลวง
รายงานว่า ส�านกังานทางหลวงที ่๑๘ และแขวงทางหลวงปัตตานไีด้เข้าพบกบัคณะกรรมการอสิลามฯ ด้วยตนเอง 

เพื่อชี้แจงท�าความเข้าใจถึงหลักการและเหตุผล ซึ่งคณะกรรมการอิสลามฯ เข้าใจและยอมรับส�าหรับการด�าเนินการ

ปรับปรุงขยายช่วงกลับรถเดิมที่เสนอไว้จะด�าเนินการตามหลักวิศวกรรมอย่างเหมาะสม ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน 

ด�าเนินการออกแบบก่อสร้าง

๒) จากการตรวจติดตามและรับฟังบรรยายสรุปโครงการงานป้องกัน แก้ไขปัญหา เยียวยา 

เนื่องจากเหตุอุทกภัยหรือภัยพิบัติต่าง ๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน มีประเด็นปัญหาอุปสรรค ดังนี้

๒.๑) จากการรายงานของแขวงทางหลวงยะลาทราบว่า มีสายทางที่ได้รับความเสียหาย

เน่ืองจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลาที่ยังไม่ได้รับงบประมาณในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๐ จ�านวน  

๑๖ แผนงาน และในช่วงเดือน ต.ค. ๒๕๖๑ จ�านวน ๘ แผนงาน รวมทั้งสิ้น ๒๔ แผนงาน ซึ่งมีแผนงานที่ต้องเร่ง 

ด�าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ประกอบด้วย (๑) การปรับปรุงทางหลวง หมายเลข ๔๒๔๔  ตอน เบตง - ซาโห่ 

ช่วง กม.๒+๘๑๐ - ๒+๘๗๕ มีสภาพพังเสียหายลักษณะ Back Slope Slide โดยได้ของบฉุกเฉิน จ�านวน ๒๙๕,๐๐๐ 

บาท งบประมาณฟื้นฟูจ�านวน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และช่วง กม.๑๘+๐๐๐ - ๑๘+๑๐๐ มีลักษณะคันทางสไลด์  

โดยได้ของบประมาณฟื้นฟูจ�านวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสายทางนี้เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างชายแดนไทยและ

มาเลเซีย และ (๒) การปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๔๓๒๕  ตอนปากบาง - จุฬาภรณ์พัฒนา ๑๐ ช่วง กม.๐+๖๗๓ - 

๐+๗๐๓ งบฉุกเฉินจ�านวน ๑,๔๑๓,๐๐๐ บาท งบประมาณฟื้นฟูจ�านวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท พบว่าไหล่ทางช�ารุด  

ท่อระบายน�้าช�ารุด โดยเป็นเส้นทางส�าคัญที่ชาวมาเลเซียใช้เดินทางเข้ามายังประเทศไทย ซึ่งโครงการข้างต้นยังไม่ได้รับ

งบประมาณมาด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขแต่อย่างใด เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าการฟื้นฟูเส้นทางท่ีได้รับความเสียหาย 

จากอุทกภัยข้างต้นนั้น มีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ควรได้รับงบประมาณมาด�าเนินการบูรณะให้มีสภาพที่เหมาะ

๒.๒ เขตตรวจราชการที่ ๗
๒.๒.๑ ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนกำรคมนำคมและกำรขนส่งทำงบก 

ในพืน้ทีเ่ขตตรวจรำชกำรที ่๗
๒.๒.๑.๑ มาตรการอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๗

๑) จากการรับฟังบรรยายสรุป ทราบว่า ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด

ปัตตาน ีขอให้แขวงทางหลวงปัตตานีปรบัปรุงจุดกลบัรถบรเิวณด้านหน้าศนูย์โอทอปจงัหวดัปัตตาน ีบนทางหลวงหมายเลข 

๔๓ ตอน ปาแด - เกาะเปาะ บริเวณ กม.๘๒+๖๖๒ โดยประสงค์ให้ปรับเปลี่ยนบริเวณ กม.๘๒+๕๕๐ เป็นจุดกลับรถ

แทน ซึ่งจุดกลับรถปัจจุบันเลยทางเข้าส�านักงานคณะกรรมการอิสลามฯ ประมาณ ๑๐๐ เมตร ท�าให้เกิดความไม่สะดวก 

แก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานกิจกรรมทางศาสนา ซ่ึงจัดอยู่บ่อยครั้ง ณ ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามฯ  

อย่างไรกต็าม ความต้องการในการเปิดจดุกลบัรถดงักล่าวไม่สามารถด�าเนนิการได้ เนือ่งจากไม่สอดคล้องกบัข้อกฎหมาย

ของกรมทางหลวง ประกอบกับเป็นทางโค้งซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ แขวงทางหลวงปัตตานีได้น�าเสนอแนวทาง

ที่จะปรับขยายช่วงกลับรถจุดเดิมให้มีระยะวงเลี้ยวเพิ่มมากข้ึน ดังนั้น ขอให้แขวงทางหลวงปัตตานีประสานช้ีแจง 

ท�าความเข้าใจกับส�านักงานคณะกรรมการอิสลามฯ ถึงหลักการและเหตุผลที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนจุดกลับรถได ้

รวมทั้งขอให้ด�าเนินการปรับปรุงขยายเขตทางบริเวณจุดกลับรถที่น�าเสนอไว้ดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม  

อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถอ�านวยความสะดวกและเกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางได้ต่อไป
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ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

แก่การสัญจรอย่างปลอดภัย จึงขอให้แขวงทางหลวงยะลาส่งเสนอโครงการพร้อมท้ังงบประมาณท่ีชัดเจนไปยัง 

กรมทางหลวง ส่วนกลางอกีคร้ังและเหน็ควรให้กรมทางหลวงส่วนกลางพจิารณาจดัสรรงบประมาณในส่วนนีม้าด�าเนนิการ 

ปรับปรุงสายทางในพื้นที่จังหวัดยะลาให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อไปด้วย

๒.๒) โครงการงานป้องกัน แก้ไขปัญหา เยียวยา เนื่องจากเหตุอุทกภัยหรือภัยพิบัติ  

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงนราธิวาส มีถนนได้รับผลกระทบ รวม ๕๕ แห่ง โดยได้ของบประมาณเพื่อมา 

ด�าเนินการแก้ไขปัญหา แบ่งเป็นงบฉุกเฉิน จ�านวน ๓๓ แผนงาน (งบประมาณรวม ๔,๘๗๘,๐๔๑ บาท) งบประมาณฟื้นฟู 

จ�านวน ๒๒ แผนงาน (งบประมาณรวม ๑๘๐,๒๐๖,๐๐๐ บาท) ซึ่งแขวงทางหลวงนราธิวาสได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ฟื้นฟูเพียง ๖ แผนงาน จาก ๒๒ แผนงาน จึงเห็นควรให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมา 

สนับสนุนการด�าเนินการฟื้นฟูบูรณะเส้นทางดังกล่าวให้แก่แขวงทางหลวงนราธิวาสเพื่อให้การเดินทางของประชาชน 

ในพื้นที่และนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียเกิดความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางด้วย

กรมทางหลวง
รายงานว่า

- แขวงทางหลวงยะลาได้เสนอแผนรายประมาณการแล้ว ดังนี้

(๑) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๔๒๔๔ ตอน เบตง - ซาโห่ ระหว่าง กม.๒+๘๑๐ - กม.๒+๘๗๕  

วงเงิน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และระหว่าง กม.๑๘+๐๐๐-กม.๑๘+๑๐๐ วงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งขอจัดสรร 

งบประมาณฟื้นฟูทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

(๒) การปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๔๓๒๕ ตอน ปากบาง - จุฬาภรณ์พัฒนา ๑๐ ช่วง ระหว่าง  

กม.๐+๖๗๓ - กม.๐+๗๐๓ ได้รับงบประมาณฉุกเฉิน วงเงิน ๑,๒๓๓,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนด�าเนินการ

ส�าหรบังบประมาณฟ้ืนฟทูางหลวง วงเงนิ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้เสนอแผนรายประมาณการ ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ และรอจัดสรรงบประมาณต่อไป

- แขวงทางหลวงนราธิวาส ได้เสนอแผนรายประมาณการเพื่อของบประมาณฟื้นฟูทางหลวง จ�านวน  

๒๒ แผน ขณะนี้ได้รับการจัดสรรแล้ว ๖ แผนงาน วงเงินรวม ๑๐๕,๔๙๕,๐๐๐ บาท ดังนี้

(๑) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๕ ตอน จือมอ - สุคิริน ที่ กม.๕๕+๗๐๒ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) ทางหลวงหมายเลข ๔๒๑๗ ตอน ดุซงญอ - ไอร์ตากอ ระหว่าง กม.๕+๔๒๕ - กม.๕+๙๒๕  

วงเงิน ๘,๕๒๒,๖๐๐ บาท

(๓) ทางหลวงหมายเลข ๔๒๑๗ ตอน ดุซงญอ - ไอร์ตากอ ระหว่าง กม.๑๙+๖๒๕ - กม.๒๐+๓๕๖  

วงเงิน ๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๔) ทางหลวงหมายเลข ๔๒๔๑ ตอน สุคิริน - ไอร์ตากอ ระหว่าง กม.๑๒+๗๒๕ - กม.๑๓+๔๕๐ วงเงิน 

๕,๘๗๗,๔๐๐ บาท

(๕) ทางหลวงหมายเลข ๔๒๗๑ ตอน ไอร์ซือเร๊ะ - ไอร์ตากอ ระหว่าง กม.๓๔+๘๐๐ - กม.๓๔+๘๖๐ 

วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๖) ทางหลวงหมายเลข ๔๒๗๑ ตอน ไอร์ซือเร๊ะ - ไอร์ตากอ ระหว่าง กม.๓๖+๙๐๐ - กม.๓๖+๙๔๐ 

วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ในส่วนแผนงานที่เหลือ จ�านวน ๑๖ แผนงาน อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๓
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กรมทางหลวง
รายงานว่า โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้าโก-ลก อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และโครงการก่อสร้าง 

สะพานข้ามแม่น�้าโก-ลก แห่งที่ ๒ อ�าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป็นโครงการระหว่างประเทศ อยู่ในขั้นตอน

ฝ่ายมาเลเซียพิจารณาทบทวนแบบก่อสร้าง ตามบันทึกท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร การบ�ารุงรักษา และการ 

ใช้งานสะพานมิตรภาพ ข้ามแม่น�้าโก-ลก ระหว่างบ้านบูเก๊ะตา ราชอาณาจักรไทย และบูกิตบุหงา ประเทศมาเลเซีย

๔) ตามที่กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รายงานว่า

อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างตามแนวริมเขตทางหลวงและทางหลวงชนบท เช่น สายไฟ หม้อแปลงไฟฟ้า หลอดไฟ ฯลฯ  

ถูกท�าลายโดยกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดี จนเกิดปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งด�าเนินการแก้ไข 

อย่างต่อเน่ือง แต่ด้วยงบประมาณในการบ�ารงุรกัษาในส่วนนีม้จี�ากดั ประกอบกบัการเฝ้าระวงัและป้องกนัปัญหาในพืน้ที่

เส่ียงภัยค่อนข้างด�าเนินการได้ยาก จึงเห็นควรให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ในพื้นท่ีศึกษาหาแนวทางหรือ

มาตรการป้องกันการถูกลอบท�าลายอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างจากผู้ไม่หวังดี โดยอาจขอความร่วมมือจากฝ่ายความมั่นคง 

ในพื้นที่มาช่วยสนับสนุนการด�าเนินการด้วย รวมทั้งให้มีการส�ารวจและจัดท�ารายงานเรื่องความเสียหายและแผนงาน 

ในการดูแลรักษาอุปกรณ์เหล่าน้ีในสายทางที่รับผิดชอบพร้อมท้ังประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปีท่ีเกิดข้ึน เสนอเรื่องให ้

หน่วยงาน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ส่วนกลาง เพื่อขอให้มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณบ�ารุงปกติในพื้นที่

ความไม่สงบให้มากขึ้นเป็นกรณีพิเศษต่อไป

กรมทางหลวง
รายงานว่า แขวงทางหลวงในสังกัดส�านักงานทางหลวงท่ี ๑๘ (สงขลา) ในพื้นท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  

ได้ด�าเนินการป้องกันการถูกลอบท�าลายอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างจากผู้ไม่หวังดี ดังนี้

(๑) ท�าหนังสือขอความร่วมมือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาสัมพันธ์ให้ 

ต�ารวจ ทหาร ประชาชน ในพืน้ทีช่่วยกนัสอดส่องดแูล หากพบเจอการท�าลายอปุกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างในเขตทางหลวง  

ให้แจ้งหมวดทางหลวง หรือแขวงทางหลวงในพื้นที่ทราบเพื่อจะได้แจ้งความด�าเนินคดีทางกฎหมายทันที

(๒) เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” ขอความ

อนุเคราะห์ส่วนราชการระดับจังหวัด อ�าเภอ รวมท้ังภาคเอกชน ให้ช่วยสอดส่องดูแลการท�าลายอุปกรณ์ไฟฟ้าแสง

สว่างในเขตทางหลวง

(๓) หมวดทางหลวงได้ท�าการส�ารวจ ตรวจสอบ การถูกโจรกรรมอุปกรณ์งานทาง และรายงานส่วนกลาง

เป็นประจ�าทุกเดือนซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอแล้ว ทั้งนี้ ได้ด�าเนินการซ่อมแซมทุกครั้งที่ได้รับ

ความเสียหาย

๓) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้าโก-ลก ที่อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และโครงการ

ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�า้โก-ลก แห่งที ่๒ ที ่อ�าเภอสไุหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส เป็น ๒ โครงการทีจ่ะต้องผ่านการตกลง

ร่วมกันระหว่างไทยและมาเลเซีย ซึ่ง ณ ปัจจุบันทั้ง ๒ โครงการไม่สามารถติดต่อประสานงานกับฝ่ายมาเลเซียได้  

จึงขอให้กรมทางหลวงวางแผนและเตรียมความพร้อมในการด�าเนินงานต่าง ๆ และเสนอเรื่องมายังกระทรวงคมนาคม

เพื่อพิจารณาเร่งประสานการเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมาเลเซียให้เกิดความตกลงกันที่ชัดเจน เพื่อน�าไปสู่ 

การด�าเนินโครงการก่อสร้างทั้ง ๒ โครงการดังกล่าว ให้สามารถเดินทางเชื่อมโยงผ่านแดนระหว่างประเทศกันได้โดยเร็ว

ต่อไป
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กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า ได้จัดสรรงบด�าเนินงานหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุให้หน่วยงานในสังกัดด�าเนินการจ้างเหมา

บริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารสถานท่ีตามความเหมาะสมและจ�าเป็น ท้ังนี้ หากหน่วยงานใด 

ในสังกัดไม่ได้วางแผนการใช้เงินในเรื่องดังกล่าวไว้ตั้งแต่ต้นหรือมีแล้วแต่ไม่เพียงพอ กรมทางหลวงชนบทได ้

ด�าเนินการแก้ไขปัญหาโดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายมาเป็นงบด�าเนินงาน เพื่อจัดสรรเป็น 

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ส�าหรับงานที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วน อาทิเช่น ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  

ค่าจ้างบริการท�าความสะอาด เป็นต้น โดยให้หน่วยงานในสังกัดจัดท�าค�าขอเสนอมายังกองแผนงานเพื่อให ้

อธิบดีพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินตามความเหมาะสมและจ�าเป็นต่อไป และได้มอบหมายให้กองแผนงานพิจารณา

จัดสรรงบประมาณส�าหรับจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของแขวงทางหลวงชนบทในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ตามความเหมาะสมและจ�าเป็นเร่งด่วนต่อไปแล้ว

๖) ขอให้แขวงทางหลวงชนบทปัตตาน ีแขวงทางหลวงชนบทยะลา และแขวงทางหลวงชนบท

นราธิวาส ได้มีการพิจารณาเรื่องการส�ารวจ และจัดท�าแผนงานก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร บ้านพักส�าหรับเจ้าหน้าท่ี 

กรมทางหลวงชนบท เพื่อเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลาง มุ่งหวังให้เป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที ่

ผู้ปฏิบัติงาน ให้ได้รับความสะดวกสบายและมีความปลอดภัย ไม่ต้องเดินทางไปอาศัยภายนอกพื้นที่ส�านักงาน ซึ่งจะเป็น

ปัจจัยส�าคัญหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ความไม่สงบชายแดนภาคใต้

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า ได้ประสานความร่วมมือกับอาสาสมัคร กรมทางหลวงชนบท ในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการลอบ

ท�าลายอปุกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างจากผูไ้ม่หวงัด ีและได้มอบหมายให้ส�านกังานทางหลวงชนบทที ่๑๒ (สงขลา) ประสาน

แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ เน้นย�้าขอความร่วมมืออาสาสมัครกรมทางหลวงชนบท ในการตรวจตราและเฝ้าระวัง

การลอบท�าลายอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างตามแนวริมเขตกรมทางหลวงชนบท รวมทั้งให้แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่

พจิารณาจดัท�าแผนการส�ารวจและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการดแูลบ�ารงุรกัษาอปุกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างให้อยูใ่น

สภาพใช้การได้ดีและเกิดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ให้น้อยที่สุด

๕) จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีกรมทางหลวงชนบท 

ในพื้นที่ ๓ จังหวัด (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) จะมีความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งปัจจุบันระบบ

มาตรฐานรักษาความปลอดภัยในส่วนของบริเวณที่ตั้งที่ท�าการแขวงทางหลวงชนบท ทั้งภายในอาคารและพื้นที่โดยรอบ

ภายในร้ัวส�านักงาน ยังไม่มีความเข้มงวดและรัดกุมอย่างเพียงพอ เนื่องมาจากงบประมาณท่ีส่วนกลางท่ีจัดสรรมาให ้

อยู่รวมในงบอุดหนุนทั่วไป ซึ่งมีจ�านวนไม่เพียงพอและไม่เอื้ออ�านวยต่อการด�าเนินการอย่างเต็มท่ีนัก ในเรื่องนี้ เห็นว่า 

ภาครัฐควรเน้นเรื่องการป้องกันเหตุมากกว่าการติดตามหลังเกิดเหตุร้าย จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณา 

ความเป็นไปได้ในการจัดงบประมาณแยกโดยเฉพาะส�าหรบักรณกีารจ้างเจ้าหน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัของแขวงทางหลวง

ชนบทในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้สามารถจัดหาบุคลากรมาดูแลอ�านวยความปลอดภัยท้ังในส่วนของอาคาร 

ส�านักงาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ด้วยระบบที่มีมาตรฐานที่สูงกว่าปกติ อาทิเช่น การเพิ่มอัตรา

ก�าลัง การจัดเวรเดินตรวจตราตามรอบเวลา การติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยและมั่นใจ 

ในการท�างานของเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท
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กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า

ได้ให้ความส�าคัญในการปรับปรุงอาคารสถานท่ีท�าการท่ีพักอาศัยสิ่งก่อสร้างประกอบและระบบ

สาธารณูปโภค เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งานในภารกิจต่าง ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของ 

หน่วยงานในพื้นที่ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กรมทางหลวงชนบทได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคาร 

ที่พักอาศัยแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และปัจจุบันกองแผนงานอยู่ระหว่างจัดท�าแผนพัฒนาทางหลวงชนบท

ประจ�ากรม ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แผนพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานท่ีท�าการ ท่ีพักอาศัยสิ่งก่อสร้าง 

ประกอบ และสาธารณูปโภค ดังนั้น จึงมอบหมายให้กองแผนงานรวบรวมประเด็นความต้องการเก่ียวกับอาคาร 

สถานที่ท�าการ ที่พักอาศัย สิ่งก่อสร้างประกอบและสาธารณูปโภคมาพิจารณาจัดท�าแผนให้ถูกต้อง ครบถ้วน  

และเกิดประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมากที่สุด

๗) เน่ืองจากในขณะน้ีได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มา 

ซึง่อสงัหารมิทรพัย์ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงสาระส�าคญัและรายละเอยีดการด�าเนนิการเกีย่วข้องกบัการเวนคนื 

โดยก�าหนดให้มกีารรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าทีใ่นกรณทีีไ่ม่สามารถด�าเนนิการได้ตามทีก่ฎหมายก�าหนดและก่อให้เกดิ

ความเสียหายแก่รัฐเกิดขึ้นด้วย ในเรื่องนี้จึงขอให้กรมทางหลวง และ กรมทางหลวงชนบท ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีงาน

ก่อสร้างและบางโครงการจ�าเป็นต้องมกีารเวนคนืเป็นจ�านวนมาก ต้องจดัให้มกีารศกึษาและสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการด�าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อไปด้วย

ได้มอบหมายให้ส�านักกฎหมาย ส�านักก่อสร้างทาง ส�านักก่อสร้างสะพาน และส�านักงานทางหลวง

ชนบทที่ ๑ - ๑๘ พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๒.๒.๑.๒ มาตรการการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๗

๑) โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านช่างในด้านการส�ารวจ ออกแบบ เขียนแบบและประมาณ

ราคางานทางและสะพานให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ในส่วนภูมิภาค และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ น้ัน เป็นโครงการทีส่�าคัญต่อการพฒันาศกัยภาพ องค์ความรู ้และทกัษะงานช่างของทัง้กรมทางหลวง 

และกรมทางหลวงชนบท เนื่องจากปัจจุบันได้รับรายงานว่าบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญในด้านนี้

เริ่มเกิดสภาวะขาดแคลนและมีการเกษียณอายุราชการอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ได้รับการทดแทน จึงขอให้กรมทางหลวง  

กรมทางหลวงชนบท ให้ความส�าคัญในการอบรมหลักสูตรด้านการส�ารวจออกแบบเป็นพิเศษ โดยอาจมีการบูรณาการ

ร่วมกันในการจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านนี้ให้เป็นระบบและมีความต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นองค์ความรู้ท่ีส�าคัญเพื่อช่วย 

ขับเคลื่อนภารกิจงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
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กรมทางหลวง
รายงานว่า

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า

กรมทางหลวงได้มุง่เน้นความส�าคญัในการจดัการฝึกอบรมอย่างต่อเนือ่ง ซึง่ส�านกังานทางหลวงที ่๑๘ 

(สงขลา) และแขวงทางหลวงในสังกัดได้สนับสนุนบุคลากรในการเข้าร่วมอบรม ท่ีมีการจัดฝึกอบรมจากส่วนกลาง 

หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และในปี ๒๕๖๒ มีโครงการฝึกอบรม ดังนี้

๑) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร วิศวกรรมงานทาง กรมทางหลวง รุ่นที่ ๘

๒) โครงการฝึกอบรมหลกัสตูร การตรวจสอบความปลอดภยัทางถนนในระหว่างการก่อสร้างทางและสะพาน

ได้เลง็เหน็ความส�าคัญในการฝึกอบรมบุคลากรของกรมทางหลวงชนบท เพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละทกัษะ

ในการท�างานอยูเ่สมอ ทัง้นี ้ กรมทางหลวงชนบทได้ก�าหนดให้มโีครงการฝึกอบรมหลกัสตูรเกีย่วกบังานด้านการส�ารวจ

ออกแบบแก่บุคลากรอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีด้านการส�ารวจและออกแบบได้เพิ่มพูนความรู้ 

ความเข้าใจ และทกัษะในการเขยีนแบบให้เป็นรปูแบบเดยีวกนั ถกูต้องตามหลกัวชิาการ และสอดคล้องกบัพืน้ทีท่ีจ่ะ

ด�าเนินการก่อสร้างทางและสะพาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างสูงสุด และได้มอบหมายให้ส�านักฝึกอบรมให ้

ความส�าคัญกับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับงานด้านส�ารวจออกแบบของบุคลากรกรมทางหลวงชนบท  

ในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ตามข้อเสนอแนะ

๒) จากการลงพืน้ทีต่รวจราชการพบว่า ประชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ มคีวามนยิม

ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางเป็นจ�านวนมาก อย่างไรก็ดี จากการสังเกตจะเห็นได้ว่าประชาชนในพ้ืนที่

ยังคงไม่นิยมสวมหมวกนิรภัย โดยเฉพาะผู้หญิงซ่ึงมีการสวมผ้าคลุมฮิญาบ และมีพฤติกรรมการขับรถฝ่าฝืนทิศทาง 

การจราจร (ขับขี่ย้อนศร) เป็นจ�านวนมาก ซึ่งทราบว่าเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บางส่วนเห็นว่าเป็นวิถีชีวิต 

และไม่อาจบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดได้ เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน ในเรื่องนี้ 

เห็นว่า ลักษณะดังกล่าวท�าให้เกิดความเสี่ยงที่จะท�าให้เกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียต่อชีวิตของประชาชนได้ อย่างไรก็ดี 

ในเร่ืองน้ี อาจต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ีซ่ึงมีความอ่อนไหวหากจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 

ภารกิจส�าคัญจึงเป็นบทบาทของกรมการขนส่งทางบกที่จะต้องให้ความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง 

เกีย่วกบัการขบัขีอ่ย่างปลอดภยัให้แก่ประชาชนในพืน้ที ่เพือ่เป็นการเสรมิสร้างพฤตกิรรมทางบวกโดยเฉพาะในกลุม่เดก็

และเยาวชน โดยร่วมมือกับฝ่ายปกครอง ทหาร ต�ารวจ สถานศึกษา และผู้น�าทางศาสนา เพื่อที่จะเข้าถึงประชาชน 

ทุกกลุ่มทุกพ้ืนที่ จึงขอให้กรมการขนส่งทางบกจัดท�าแผนการด�าเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติ 

ด้านความปลอดภยัอย่างมส่ีวนร่วมและขบัเคลือ่นร่วมกบัทุกภาคส่วน เพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหาอบัุตเิหตจุราจรในพืน้ที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ และใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลการด�าเนินการในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศต่อไป  
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กรมการขนส่งทางบก
รายงานผลการด�าเนินการ ดังนี้

(๑) ส�านักงานขนส่งจังหวัดยะลาได้จัดท�าแผนปฏิบัติการกระบวนงานด้านการขนส่งเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ

ความปลอดภัยในระบบการขนส่งสาธารณะ จังหวัดยะลา ดังนี้ โครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตส�านึก

ความปลอดภัย โครงการ “ปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มี 

ใบขับขี่ โครงการจัดอบรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับหน่วยงานภายนอกและประชาชนท่ัวไป  

ออกเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในโครงการจังหวัดเคลื่อนท่ีของจังหวัดยะลา  

DLT Helmet Area เขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

(๒) ส�านักงานขนส่งจังหวดันราธวิาส ได้จดัท�าโครงการนกัเรยีนรุน่ใหม่มใีบขบัขี ่โครงการสถานศกึษาต้นแบบ

ความปลอดภัยทางถนน จังหวัดนราธิวาส และโครงการชุมชนปลอดอุบัติเหตุในเขตเมืองและท้องที่ทุรกันดาร  

จังหวัด นราธิวาส ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 

เกี่ยวกับการขับขี่ที่ถูกกฎจราจร นอกจากนั้นได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

อุบัติเหตุจราจรเป็นปกติประจ�าทุก ๆ ปี โดยเฉพาะในเทศกาลส�าคัญ (เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์)  

และจะด�าเนินการจัดโครงการที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติด้านความปลอดภัยในทุก ๆ ปี รวมท้ัง

ส�านักงานขนส่ง จังหวัดนราธิวาสได้จัดท�ามาตรการองค์กรเป็นต้นแบบเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย เช่น รณรงค ์

การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐เปอร์เซ็นต์ ภายในส�านักงาน การคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อขับรถยนต์ การจัดท�าป้ายแสดง 

เส้นทางเดินรถภายในส�านักงานเพื่อการขับขี่ปลอดภัย เป็นต้น

(๓) ส�านักงานขนส่งจังหวัดปัตตานีได้มีการด�าเนินการจัดท�าโครงการ Thailand Big Move : Road 

Safety ในชื่อโครงการหนุนเสริมศักยภาพนักเรียน/นักศึกษา เพื่อเอาชนะภัยท้องถนนโดยเปิดพื้นที่ให้ ๕ ภาคีหลัก 

ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น และภาคประชาสังคม รวมตัวกันแล้วหาวิธีเข้าไปปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยในตัวนักเรียนมัธยมศึกษา/นักเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งมีเครือข่ายร่วม จ�านวน ๖๐ คน  

และจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความปลอดภัยอย่างมีส่วนร่วม โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

ได้แก่ โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ โครงการรักทางรักถิ่นจิตอาสาร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

กบักรมทางหลวงชนบท โครงการ Stop Accidents แรงงานปลอดภยัเพิม่วนิยัจราจร เป็นต้น รวมท้ังได้จดัท�ามาตรการ

องค์กรเป็นต้นแบบเพือ่เสรมิสร้างความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน เช่น รณรงค์การสวมหมวกนริภยั ๑๐๐เปอร์เซน็ต์  

ภายในส�านักงาน การคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อขับข่ีรถยนต์ ตลอดจนการปรับปรุงและจัดท�าป้ายเครื่องหมายจราจร 

แสดงทศิทางการเดนิรถภายในส�านกังานเพือ่การขบัขีร่ถอย่างปลอดภยั นอกจากนีไ้ด้มกีารประชาสมัพนัธ์เสรมิสร้าง

ความรูค้วามเข้าใจ เพือ่ปรับเปลีย่นทศันคติด้านความปลอดภยัอย่างมส่ีวนร่วมผ่านสือ่วทิยเุพือ่ให้ประชาชนได้ตระหนกั

รับรู้และร่วมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างยั่งยืนต่อไป
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๓) ด้วยได้รบัรายงานว่า ประชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดันราธวิาสได้ร้องขอกบัส�านกังานขนส่งจงัหวัด

นราธิวาสว่า ประชาชนมีความต้องการให้มีการสร้างสนามทดสอบขับรถในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการอ�านวย

ความสะดวกในการทดสอบขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่ของประชาชน โดยเฉพาะการทดสอบขับรถที่จดทะเบียน 

ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ในเรื่องนี้เห็นว่า การมีสนามทดสอบขับรถส�าหรับรถที่จดทะเบียนตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการขนส่งทางบกทีม่พีืน้ทีเ่พยีงพอและสามารถจดัท่าทดสอบให้ได้มาตรฐานนัน้ เป็นสิง่ท่ีมคีวามจ�าเป็น ซึง่ส�านกังาน

ขนส่งจังหวัดนราธิวาสรายงานว่า ได้ก�าหนดท่ีจะใช้พื้นท่ีบริเวณด้านซ้ายประตูทางเข้าส�านักงานขนส่งจังหวัดพื้นที ่

ขนาด ๖ ไร่ ส�าหรับการก่อสร้าง แต่พื้นที่ดังกล่าวมีความจ�าเป็นต้องใช้วัสดุดินถมปรับพื้นที่ และอยู่ในขั้นตอนการขอรับ

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อด�าเนินการก่อสร้าง ในเรื่องนี้จึงขอให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาด�าเนินการ  

ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขอให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างสนามทดสอบ 

ขับรถส�าหรับรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกให้ได้มาตรฐานแก่ส�านักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส 

เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกและสนองตอบความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

(๒) ขอให้ส�านักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสประสานกับส�านักงานพัฒนาและบ�ารุงรักษา 

ทางน�้าที่ ๔ (สงขลา) ผ่านส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส เพื่อส�ารวจว่าในพื้นที่มีงานขุดลอกที่ต้องการจัดหา 

สถานที่ทิ้งวัสดุหรือไม่ หากมีก็อาจพิจารณาขอรับวัสดุจากการขุดลอกมาใช้ปรับถมพื้นที่ของส�านักงานขนส่งจังหวัด

นราธวิาส โดยให้ตัง้งบประมาณเฉพาะในส่วนของค่าขนย้าย ซึง่จะท�าให้ประหยดัค่าใช้จ่ายในส่วนนีไ้ปได้เป็นจ�านวนมาก

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า การด�าเนินการก่อสร้างสนามทดสอบขับรถส�าหรับรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง 

ทางบกอยู่ในขั้นตอนที่งานบริหารงานทั่วไปด�าเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณเบื้องต้น เพื่อถมพื้นที่ก่อสร้าง 

(พื้นที่ป่าพรุ) และได้เสนอขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ทั้งนี้ ส�านักงาน

ขนส่งจงัหวดันราธวิาสได้มกีารศกึษาข้อมลูเกีย่วกบัค่าขนย้าย พบว่า การน�าวสัดจุากการขดุลอกของกรมเจ้าท่ามายงั

พืน้ทีส่ร้างสนามทดสอบขบัรถส�านักงานขนส่งจงัหวดันราธวิาส มค่ีาใช้จ่ายสงูกว่ากรณดี�าเนนิการซ้ือจากผูป้ระกอบการ 

ถมดินโดยเฉพาะมาก
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กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า

๒.๒.๑.๓ ระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๗

๑) จากการรายงานทราบว่า รถรับส่งนักเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลาปัจจุบันมีสภาพช�ารุด  

ทรุดโทรมค่อนข้างมาก ส�านักงานขนส่งจังหวัดยะลาจึงริเริ่มแนวคิดในการจัดท�าแผนงานขอรับบริจาครถโดยสารที ่

ครบอายุการใช้งาน (รถปลดระวาง) จ�านวน ๑๐ คัน จากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเพื่อน�ามาปรับปรุงสภาพเบื้องต้น 

และมอบให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ภายในจังหวัดยะลา เพื่อใช้ทดแทนรถรับส่งนักเรียนท่ีมีสภาพเก่าและไม่เหมาะสมต่อ 

การใช้งาน ซึ่งทางเด็กนักเรียนและโรงเรียนมีการตอบรับที่ดี ส�านักงานขนส่งจังหวัดยะลาจึงมีแผนงานที่จะด�าเนินการ 

ในระยะต่อไป และขอให้กระทรวงคมนาคมช่วยส่งเสรมิและสนบัสนนุการด�าเนนิการนีด้้วย ทัง้นี ้เหน็ว่าแผนงานดงักล่าว

เป็นการด�าเนนิการทีด่ ีและควรได้รบัการส่งเสรมิและสนบัสนนุในระดบันโยบาย ดงันัน้ ในเบือ้งต้นขอให้ส�านกังานขนส่ง

จังหวัดยะลาส�ารวจความต้องการและจัดท�าแผนงานขอรับบริจาครถโดยสารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพในระยะ 

ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมโดยแนวทางด�าเนินการจัดหางบประมาณในการปรับปรุงสภาพรถ เห็นควร 

ให้กระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบก พจิารณาแนวทางในการท�าความตกลงร่วมกนักบัศนูย์อ�านวยการบรหิาร

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้) เพื่อขอให้สนับสนุนงบประมาณในส่วนนี้  

เพื่อร่วมกันส่งเสริมการด�าเนินการโครงการนี้ ซึ่งเป็นการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่  

๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้วย

เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จังหวัดยะลาได้ด�าเนินการออกค�าสั่งแต่งตั้งและจัดประชุมคณะท�างาน

พิจารณาจดัสรรรถโดยสารทีไ่ด้รบัความอนเุคราะห์จากองค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพให้โรงเรยีนในพืน้ที ่จงัหวดัยะลา 

และในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จังหวัดยะลาโดยขนส่งจังหวัดยะลาได้รับมอบรถโดยสารปลดระวาง จ�านวน ๑๐ คัน 

จากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ณ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ส�านักงานใหญ่) เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ จังหวัดยะลาได้มีการจัดประชุมคณะท�างานพิจารณา 

จัดสรรรถโดยสารที่ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพให้โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลา (เพิ่มเติม) 

ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมในการน�ารถไปปรับปรุงเพื่อน�าไปใช้งานครบทั้ง ๑๐ คัน ซึ่งจัดสรร

ให้ ๑๐ โรงเรียน และได้ท�าการนัดหมายคณะท�างานฯ และผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรรถโดยสาร เพื่อเดินทางไป 

อู่ที่ปรับปรุงรถโดยสารที่ อ�าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อการดูแบบและราคาในการปรับปรุงรถโดยสารให้เหมาะสม

กับงบประมาณที่ในแต่ละโรงเรียนมีเพื่อน�ามาจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย และน�ามาใช้รับส่งนักเรียนได ้

อย่างปลอดภัยต่อไป

๒) ตามทีส่�านกังานขนส่งจงัหวดัยะลาได้มโีครงการขอรบับรจิาครถจากองค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพซึ่งเป็นรถที่ปลดระวางแล้ว เพื่อบริจาคให้กับโรงเรียนในจังหวัดยะลา เนื่องจากรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่จังหวัด

ยะลาที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีสภาพช�ารุด ทรุดโทรม ผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี ซ่ึงเป็นปัญหาต่อเรื่อง

ของความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล โดยจากการส�ารวจเบื้องต้นมีความต้องการรถทั้งสิ้น 

๓๙ คัน จากโรงเรียนจ�านวน ๑๐ โรงเรียน และได้รับการบริจาครถที่ปลดระวางแล้วจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

จ�านวน ๑๐ คัน เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา โดยสามารถน�ารถและอะไหล่มาบริหารจัดการท�าให้สามารถ 

น�ารถมาใช้ได้จ�านวน ๕ คัน ยงัขาดอยูอ่กีเป็นจ�านวนมาก ในเรือ่งนีเ้หน็ว่า โครงการดงักล่าวเป็นโครงการทีด่แีละมปีระโยชน์



AH121

218

79ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม
ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

ต่อประชาชนโดยเฉพาะเดก็นกัเรยีนในพืน้ทีห่่างไกล เพือ่ทีจ่ะได้สามารถเดนิทางไปโรงเรยีนได้อย่างสะดวกและปลอดภยั 

เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกก�าหนดซึ่งนอกจากการขอรับการสนับสนุนจากองค์การขนส่งมวลชน 

กรุงเทพแล้ว กรมการขนส่งทางบกอาจพิจารณาขอรับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการขนส่งอื่น ๆ เช่น บริษัท 

ขนส่ง จ�ากัด ผู้ประกอบการขนส่งรถร่วมโดยสารเอกชน หรือสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะต่าง ๆ  ด้วย เนื่องจาก

ทราบว่ามีผู้ประกอบการเอกชนหลายรายที่มีความสนใจท่ีจะสนับสนุนการด�าเนินการในลักษณะนี้ อีกท้ังควรมีการท�า 

MOU ร่วมกับศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาสังคมในพื้นที่ 

ภาคใต้ด้วย ในเรื่องนี้จึงขอให้ส�านักงานขนส่งจังหวัดยะลาด�าเนินการจัดท�ารายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เสนอต่อ 

กรมการขนส่งทางบกเพือ่พจิารณาให้กรมการขนส่งทางบกประสานกบัผูป้ระกอบการต่าง ๆ  ในการให้การสนบัสนนุกจิการ

เพื่อสังคม ประสานศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อขอให้ร่วมให้การสนับสนุน รวมท้ังน�าแนวคิด 

ของโครงการดังกล่าวนี้ ขยายผลไปยังพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการเดินทางของ

นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศต่อไป ทั้งนี้ ขอให้กรมการขนส่งทางบก โดยส�านักงานขนส่ง 

จังหวัดยะลาจัดส่งข้อมูลให้กับผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เพื่อให้การสนับสนุนประสานงานกับภาคเอกชนต่าง ๆ 

อีกทางหนึ่งด้วย

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า ส�านกังานขนส่งจงัหวดัยะลาได้จัดท�ารายละเอยีดข้อมลูต่าง ๆ พร้อมข้อเสนอแนะให้กรมการขนส่งทางบก 

มีการท�าบันทึกข้อตกลง (MOU) กับศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการร่วมกันสนับสนุนขอรับ

บริจาครถโดยสารซึง่ครบอายกุารใช้งาน (ปลดระวาง) จากหน่วยงานภาครฐัและเอกชนทีม่คีวามประสงค์จะสนบัสนนุ

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) มาท�าการปรับปรุงสภาพและมอบให้โรงเรียนด้อยโอกาส เพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐาน 

รถโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญก�าลังใจและส่งเสริม 

คุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น พร้อมนี้ กรมการขนส่งทางบก 

โดยส�านักงานขนส่งจังหวัดยะลาได้จัดส่งข้อมูลให้กับผู ้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมเพื่อให้การสนับสนุน 

ประสานงานกับภาคเอกชนต่าง ๆ

๓) จากกรณกีารจบักมุรถบรรทกุทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ (มาเลเซยี) ทีเ่ข้ามาขนส่งสนิค้า

ภายในพื้นที่อ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยผู้ประกอบการและตัวแทนผู้ประกอบการขนส่ง (น�้ายางพาราดิบ) ได้มีการ

ร้องขอผ่อนปรนการเข้า - ออกของรถบรรทุกที่จดทะเบียนในต่างประเทศให้สามารถเข้ามาขนถ่ายสินค้าในประเทศ 

ได้อย่างอสิระ แต่อยูภ่ายใต้เง่ือนไขทีก่�าหนด ซึง่แนวทางการด�าเนนิการในเรือ่งนี ้จงัหวดัยะลาได้มคี�าสัง่แต่งตัง้คณะท�างาน

เพ่ือแก้ไขปัญหาการน�ารถบรรทุกที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาในพื้นท่ีอ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีรองผู้ว่า

ราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานคณะท�างาน คาดว่าจะประชุมเพื่อจัดท�าข้อเสนอการผ่อนปรนเชิงพื้นที่ประมาณเดือน

ธนัวาคม ๒๕๖๑ ดงันัน้ในกรณนีี ้เพือ่เป็นการส่งเสรมิเศรษฐกจิการค้าระหว่างประเทศ และเป็นความมัน่คงเชงิพืน้ทีด้่วย 

จึงขอให้ส�านักงานขนส่งจังหวัดยะลาพิจารณาด�าเนินการในส่วนงานท่ีเก่ียวข้องกับคณะท�างานดังกล่าว โดยสนับสนุน

ข้อมลูและประสานกบัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนให้เป็นไปด้วยความราบรืน่ และให้ค�านงึถงึกฎระเบยีบทีก่�าหนดไว้

อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งรายงานให้กระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางบกทราบถึงผลการด�าเนินการต่อไปด้วย
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กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า ส�านักงานขนส่งจังหวัดยะลาได้หาข้อมูลเชิงพื้นท่ี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อน�าข้อมูล 

ทีป่ระชมุคณะท�างานเพือ่แก้ไขปัญหาการน�ารถบรรทกุทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาในพืน้ทีอ่�าเภอเบตง จงัหวดั

ยะลา เพื่อหาแนวทางผ่อนปรนเชิงพื้นที่ เพื่อให้การขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจและการค้าชายแดนสามารถด�ารงอยู่ได้

ในระหว่างการจัดท�าข้อตกลงระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียจนกว่าบรรลุผลส�าเร็จ ท้ังนี้ กรมการขนส่ง

ทางบกมกีารด�าเนนิการเจรจาจดัท�าบนัทกึความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งสนิค้าข้ามพรมแดนระหว่างไทยและมาเลเซยี 

และบนัทกึความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งผูโ้ดยสารข้ามพรมแดนระหว่างไทยและมาเลเซยี ซึง่ปัจจบุนับนัทกึความเข้าใจ

ทั้ง ๒ ฉบับ อยู่ระหว่างการเจรจาโดยล่าสุดได้มีการประชุมคณะท�างานว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนไทย - มาเลเซีย 

ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ เมืองปุตราจายา สหพันธรัฐมาเลเซีย และหากบันทึกความเข้าใจ

ทั้ง ๒ ฉบับ ข้างต้นมีผลใช้บังคับแล้ว จะส่งผลให้เกิดการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารข้ามพรมแดนระหว่างไทยและ

มาเลเซีย อันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในบันทึกความเข้าใจ ฯ ซ่ึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและ 

ความเท่าเทียมระหว่าง ๒ ประเทศ

๔) ตามที่กรมท่าอากาศยานอยู ่ระหว่างการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา  

นั้น ภารกิจส�าคัญประการหนึ่งของกรมการขนส่งทางบก คือ การที่จะต้องจัดให้มีรถโดยสารสาธารณะให้บริการ  

ณ ท่าอากาศยานเบตงให้ครบถ้วนสมบรูณ์ทกุรปูแบบ ซึง่ในเบือ้งต้นได้รบัรายงานว่ากรมการขนส่งทางบกได้มกีารส�ารวจ

และจัดท�ารายละเอียดเส้นทางรถโดยสารสาธารณะระหว่างท่าอากาศยานเบตง ตัวเมืองเบตง และด่านชายแดนเบตง 

เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดี ในเรื่องนี้เห็นว่า นอกจากการขนส่งมวลชนสาธารณะแล้ว กรมการขนส่งทางบกจะต้องจัด 

ให้มรีถโดยสารประเภทต่าง ๆ  ให้ครบถ้วนและสอดคล้องกบัความต้องการของประชาชน เพือ่เป็นทางเลอืกให้กบัประชาชน

อย่างหลากหลาย ซึ่งในเรื่องนี้จะต้องมีการประสานกับกรมท่าอากาศยานในการวางแผนการให้บริการ เพื่อให้ม ี

ความเหมาะสม สะดวก และไม่เกิดปัญหาการแย่งผู้โดยสารเหมือนท่ีเคยเกิดข้ึนในหลาย ๆ พื้นท่ีในอดีต จึงขอให้  

กรมการขนส่งทางบก ประสานกับ กรมท่าอากาศยาน เพื่อวางแผนการให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะต่าง ๆ  

ณ ท่าอากาศยานเบตงให้มีความพร้อม ก่อนการเปิดให้บริการท่าอากาศยานในช่วงประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓  

ต่อไปด้วย

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า การจัดให้มีรถโดยสารสาธารณะให้บริการ ณ ท่าอากาศยานเบตง ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล

เพือ่น�าเสนอคณะท�างานการจัดให้มบีรกิารรถโดยสารสาธารณะภายในท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน พจิารณา

การก�าหนดจุดรับ - ส่งผู้โดยสารของรถโดยสารประจ�าทาง เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ  

หากคณะท�างานฯ มมีตเิหน็ชอบให้มรีถโดยสารสาธารณะให้บรกิาร ณ ท่าอากาศยานเบตง ส�านกัการขนส่งผูโ้ดยสาร

จะได้ด�าเนินการน�าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากิจการขนส่งทางบกเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ก�าหนดเป็นเส้นทาง 

รถโดยสารประจ�าทางต่อไป
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๒.๒.๒ ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนกำรคมนำคมและกำรขนส่งทำงน�ำ้ 
ในพืน้ทีเ่ขตตรวจรำชกำรที ่๗
เรื่องการร้องขอให้เพิ่มอัตราก�าลังระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และปรับระดับต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

ให้มีความทัดเทียมกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ภายในพื้นท่ี เพื่อเป็นแรงจูงใจและขวัญก�าลังใจท่ีดีในการปฏิบัติหน้าที ่

ในพื้นที่เสี่ยงภัย นั้น ทั้งนี้ ในเบื้องต้นเห็นควรให้ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานราธิวาส และสาขาปัตตานี วิเคราะห ์

และจัดท�ารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลความจ�าเป็นในการขอปรับเพิ่มอัตราก�าลังและปรับระดับ

ต�าแหน่งผู้อ�านวยการให้สูงขึ้น เช่น หน้าที่ความรับผิดชอบ การเปรียบเทียบปริมาณงานต่อคนต่อปี ข้อมูลโครงสร้าง

องค์กร และปริมาณงานของหน่วยงานอื่น ฯลฯ ส่งให้กรมเจ้าท่าส่วนกลางเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ในการด�าเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป

กรมเจ้ำท่ำ
รำยงำนว่ำ ขณะน้ีกรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการเก่ียวกับการปรับปรุงโครงสร้างของ

องค์กรและอตัราก�าลงั ทัง้จ�านวนและระดับท่ีเหมาะสมในภาพรวมของกรมเจ้าท่า โดยพจิารณาจากสภาพพืน้ท่ี หน้าที่

ความรับผิดชอบ ตลอดจนภาระงานต่าง ๆ ที่ต้องรับผิดชอบตามบริบทต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบต่อภาระงานใน 

ความรับผิดชอบเพ่ือการออกแบบโครงสร้างท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายต่าง ๆ ตลอดจน 

หลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมทั้งการพิจารณาจัดสรรอัตราก�าลัง ทั้งจ�านวน  

ระดบัประเภทของการจ้างทีเ่หมาะสมสอดคล้องกบัภาระงานตามขอบเขตความรบัผดิชอบ อ�านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย 

และคุณภาพงานที่ต้องรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องกับภาระงานที่เกิดขึ้นจากนโยบายเร่งด่วน หรือภาระงานท่ี 

เกดิขึน้ตามพืน้ทีท่ีม่ลีกัษณะเฉพาะต่าง ๆ  ทัง้นี ้หลงัจากออกแบบโครงสร้างและอตัราก�าลงัแล้วเสรจ็จะได้ด�าเนนิการ

ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมในระยะต่อไป

นอกจากนั้น ขณะนี้กรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างการด�าเนินการจัดท�าแผนอัตราก�าลัง ๓ ปี เพื่อพิจารณา 

การจดัแบ่งอ�านาจหน้าทีร่วมทัง้อตัราก�าลงัทีเ่หมาะสมในภาพรวมของกรมเจ้าท่า ซึง่จะท�าให้สามารถจดัสรรโครงสร้าง

และอัตราก�าลังให้เหมาะสมกับบทบาทภารกิจต่อไป
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๒.๒.๓ ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนกำรคมนำคมและกำรขนส่งทำงอำกำศในพ้ืนทีเ่ขตตรวจ
รำชกำรที ่๗
๑) จากการตรวจราชการได้รบัรายงานว่า ท่าอากาศยานนราธวิาสอยูร่ะหว่างด�าเนนิโครงการปรบัปรงุ

ระบบประปา ระยะที ่๒ และโครงการซ่อมผวิ AC ด้านหวัทางวิง่ ๐๒ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้มกีารขอรบัการพจิารณา

จัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารผู ้โดยสารหลังใหม่พร้อมจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างวงเงินรวม 

ประมาณ ๘๔๐ ล้านบาท ซึ่งการพัฒนาท่าอากาศยานนราธิวาสนั้น เป็นสิ่งที่มีความจ�าเป็น โดยทราบว่า ศูนย์อ�านวยการ

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ต้องการที่จะผลักดันให้ท่าอากาศยานนราธิวาสขยายการให้บริการเป็น 

ท่าอากาศยานนานาชาติ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวในอนาคต ในเรื่องนี้ จึงขอให้ 

กรมท่าอากาศยานพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยานนราธิวาส และศึกษาความ 

เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการขยายการให้บริการของท่าอากาศยานนราธิวาส ตามข้อเสนอของศูนย์อ�านวยการ

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งหากมีแนวโน้มที่สามารถด�าเนินการได้ ก็ขอให้มีการพิจารณาด�าเนินการตามความ 

เหมาะสมในอนาคตต่อไป

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า ได้ส่งค�าขอรับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานก่อสร้างอาคารท่ีพักผู ้โดยสาร 

หลังใหม่ ท่าอากาศยานนราธิวาส ต�าบลโคกเคียน อ�าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ๑ แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 

๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๓ ต้ังงบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๔ ผกูพนังบประมาณ  ๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท ปี ๒๕๖๕ ผูกพันงบประมาณ  ๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารและปรับปรุงภายใน

อาคาร ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้จากเดิม ๘๖๔,๐๐๐ คนต่อปี เป็น ๑,๗๐๐,๐๐๐ คนต่อปี และรองรับผู้โดยสาร

ในชั่วโมงเร่งด่วนจาก ๓๐๐ คนต่อชั่วโมง เป็น ๖๐๐ คนต่อชั่วโมง

๒) เรื่องการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลานั้น จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่า  

การก่อสร้างในส่วนของกรมท่าอากาศยานซึง่ประกอบด้วย ทางวิง่ ทางขับ ลานจอดเครือ่งบิน อาคารผูโ้ดยสารและอาคาร

ประกอบนั้น จะแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน ๒๕๖๒ นี้ หลังจากนั้นจะเป็นการก่อสร้างในส่วนของ บริษัท วิทยุ 

การบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด และงานด้านอุตุนิยมวิทยา รวมไปถึงการด�าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องของ 

ใบอนุญาตและการก�าหนดเส้นทางการบินต่าง ๆ ซึ่งกรมท่าอากาศยานและบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด 

จะต้องมีการประสานกันอย่างใกล้ชิด โดยคาดว่าการด�าเนินการจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการท่าอากาศยาน

เบตงได้ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ในเรื่องนี้จึงขอให้กรมท่าอากาศยานและบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

จ�ากัด ประสานงานกันในการก�าหนดแผนการด�าเนินการ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง 

ทั้งนี้ ขอให้มีการประสานกับหน่วยงานด้านสาธารณูปโภค สายการบิน ฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ในพื้นที่ ในการด�าเนินการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภค และการวางแผนการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ของ

ประชาชนทั้งประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการของท่าอากาศยาน  

ให้มผีูโ้ดยสารในปรมิาณทีเ่หมาะสมและเพยีงพอทีส่ายการบนิจะสามารถให้บรกิารได้ โดยไม่ก่อให้เกดิภาระกบัการบรหิาร

จัดการของกรมท่าอากาศยานในอนาคตต่อไปด้วย
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กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า ได้มีการประชุมหารือในเรื่องความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเบตง กับ ๔ หน่วยงาน  

(กรมท่าอากาศยาน กรมอุตุนิยมวิทยา ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และบริษัท วิทยุการบินแห่ง

ประเทศไทย จ�ากัด) เป็นระยะต่อเนื่องตลอดมา ความคืบหน้าดังนี้

(๑) การเปิดใช้ท่าอากาศยานเบตงในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานก่อสร้างทางวิ่งทางขับ ลานจอดเครื่องบิน 

พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน รวมถึงอาคารที่พักผู้โดยสารของกรมท่าอากาศยาน ขณะนี้ด�าเนินการได้ร้อยละ ๙๐

(๒) งานก่อสร้างอาคารหอบังคับการบินของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด ได้ท�าพิธีวาง 

ศิลาฤกษ์แล้ว และผู้รับจ้างได้เริ่มด�าเนินการก่อสร้างงานฐานรากแล้ว รวมถึงการก่อสร้างอาคารเครื่องช่วย 

การเดินอากาศ VOR/DME ได้เริ่มด�าเนินการก่อสร้างงานฐานรากแล้ว

(๓) ด้านความคืบหน้าในการขอจัดตั้งเครื่องอ�านวยความสะดวกในการเดินอากาศของบริษัท วิทยุการบิน

แห่งประเทศไทย จ�ากัด และกรมอุตุนิยมวิทยา ขณะนี้มีความชัดเจนเรื่องการอนุญาตใช้พื้นที่แล้ว อยู่ในขั้นตอน 

น�าเสนอเอกสารให้กับส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่ออนุมัติจัดตั้งต่อไป

(๔) พิจารณาการใช้ท่าอากาศยานเบตง ในขณะท่ียังไม่ได้รับอนุมัติเป็นสนามบิน อนุญาตเพื่อท�าการบิน

ทดสอบอุปกรณ์เครื่องอ�านวยความสะดวกในการเดินอากาศท่ีประชุมได้ข้อสรุปว่าจะด�าเนินการขออนุญาตเปิดใช้ 

ท่าอากาศยานเบตง ในลกัษณะทีข่ึน้ลงชัว่คราวก่อน ส่วนกรณกีารจดัท�าวธิปีฏบัิตกิารบินด้วยเครือ่งวดัประกอบการบนิ 

เพ่ือให้สามารถใช้ท่าอากาศยานเบตงได้โดยไม่ล�้าแดนประเทศเพื่อนบ้านนั้น ขณะนี้วิธีการปฏิบัติการบินดังกล่าว  

อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องจากส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย แล้ว

(๕) ทั้งสี่หน่วยงานจะจัดให้มีการประชุมหารือรายละเอียด ความคืบหน้าโครงการท่าอากาศยานเบตง 

ครั้งต่อไปในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

นอกจากนี้ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานเบตง อาทิ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  

ได้ไปตรวจเยี่ยมท่าอากาศยานเบตง มิสแกรนด์ไทยแลนด์ร่วมถ่ายภาพท่าอากาศยานเบตง เป็นต้น พร้อมนี้ในส่วนของ 

อ�าเภอเบตงยังจัดกิจกรรมต่าง ๆ หลากหลายช่องทางเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว  อาทิ งานประเพณีของดีเบตง

และงานก่ิงกาชาดเบตง ประจ�าปี ๒๕๖๒ งานบุกเบตงลุยกินทุเรียน ซึ่งมีชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ร่วมงาน เป็นต้น  

เพ่ือเป็นการเชิญชวนให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาใช้บริการท่าอากาศยานเบตง 

ในการเดินทาง

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด
รายงานว่า ได้ด�าเนินงานโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเบตง ในส่วนของการก่อสร้างหอบังคับการบิน อาคาร

เครื่องช่วยการเดินอากาศ (DVOR/DME : Doppler Very High Frequency Omni-Direction Radio Range/

Distance Measuring Equipment) อาคารประกอบอื่น ๆ และอาคารบ้านพักพนักงาน โดยได้ด�าเนินการวาง 

ศิลาฤกษ์ การก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้างตามสัญญา 

และอยู่ระหว่างจัดหาระบบ/อุปกรณ์เพื่อติดตั้งเครื่องอ�านวยความสะดวกในการเดินอากาศที่จ�าเป็น โดยก่อนและ

ระหว่างการด�าเนินการก่อสร้างได้ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านพื้นที่และสาธารณูปโภคแล้ว ส�าหรับแผนที่

การบิน (Instrument Flight Procedures :IFP) ขณะนี้ได้ด�าเนินการจัดท�า Final Chart เพื่อเสนอให้ส�านักงาน 

การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยคาดว่า บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด 
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สามารถเปิดให้บริการ การเดินอากาศ ณ ท่าอากาศยานเบตง ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่

ก�าหนด ทั้งนี้ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด มีการประชุมร่วมกับ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ กรมท่าอากาศยาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา และส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ในเรื่องความคืบหน้าพัฒนาท่าอากาศยานเบตง

ทุกเดือน เพื่อให้การท�างานบูรณาการร่วมกันและส�าเร็จได้ตามเป้าหมาย ส�าหรับการสื่อสารกับสายการบินนั้น  

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด ได้มีการด�าเนินการแจ้งความคืบหน้าเป็นระยะ ในเวทีการประชุม 

ร่วมระหว่าง บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัดกับผู้ใช้บริการแล้ว

๓) จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่า ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีการออก

ระเบียบให้มีการเข้มงวดกวดขันในการน�าของเหลวติดตัวข้ึนเครื่องบินตามมาตรฐานและข้อก�าหนดขององค์การการบิน

พลเรือนระหว่างประเทศ ซึ่งจากการประสานงานภายในทราบว่า มีเป้าหมายหลักในการควบคุมอาหารท่ีมีของเหลว 

ที่ประชาชนนิยมน�าติดตัวขึ้นเครื่องบินเป็นของฝากจากต่างจังหวัด เช่น น�้าจิ้มแหนมเนือง เป็นต้น อย่างไรก็ดี ระเบียบ

ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบถึงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เช่น น�้าจิ้ม หรือ ผลไม้แช่อิ่ม ที่อาจมีส่วนประกอบ

ที่เป็นของเหลวไม่มากนัก ในเรื่องนี้เห็นว่า เนื่องจากข้อก�าหนดดังกล่าวเป็นระเบียบซึ่งเป็นการด�าเนินการตามมาตรฐาน

ความปลอดภัยการบินซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องด�าเนินการให้ถูกต้องและเหมาะสม  

โดยขอให้กรมท่าอากาศยานพิจารณาด�าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่มีข ้อสงสัยเกี่ยวกับระเบียบหรือข ้อก�าหนดของส�านักงานการบินพลเรือน 

แห่งประเทศไทยส�าหรบัผลติภณัฑ์ชมุชนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีใ่ห้บรกิารของท่าอากาศยานแต่ละแห่งนัน้ ขอให้กรมท่าอากาศยาน

ท�าหนังสือเพื่อขอหารือกับส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่อให้ทราบแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกต้องและ 

เหมาะสม

(๒) ขอให้กรมท่าอากาศยานมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจกับประชาชน  

นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการร้านค้าเกี่ยวกับระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เนื่องจากเป็นการด�าเนินการเพื่อความปลอดภัย 

ตามมาตรฐานสากล โดยให้ข้อเสนอแนะกับร้านค้าต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติที่สามารถท�าได้ เช่น การบรรจุ

หีบห่อให้มิดชิด และฝากสัมภาระใต้ท้องอากาศยาน เพื่อให้ร้านค้าได้มีการเตรียมตัวและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ ์

ส�าหรับการให้บริการประชาชนอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามข้อก�าหนดดังกล่าวต่อไป 

(๓) ขอให้กรมท่าอากาศยานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการพัฒนาชุมชน หรือ

หน่วยงานพาณิชย์จังหวัดที่มีหน้าที่ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ให้ทราบถึงระเบียบและแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าข้อมูลไปใช้ในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ีให้มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และติดข้อมูล 

ต่าง ๆ  บนบรรจภุณัฑ์ให้มข้ีอมลูทีค่รบถ้วนเพยีงพอตามข้อก�าหนด เพือ่ให้เจ้าหน้าทีส่ามารถพจิารณาอนญุาตให้ผูโ้ดยสาร

น�าผลิตภัณฑ์ขึ้นเครื่องบินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป  

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า ได้ประชุมซักซ้อมท่าอากาศยาน ในการก�ากับความดูแลทั้ง ๒๘ แห่ง ให้ปฏิบัติงานด้านการบิน 

ให้เป็นไปตามประกาศส�านกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย เรือ่ง หลกัเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์

ทีจ่ะน�าขึน้บนห้องโดยสารอากาศยานหรอืน�าเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบนิสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึง่เป็นระเบยีบ
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กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า ในขั้นตอนการส�ารวจออกแบบรายละเอียดโครงการหากพบว่าจะต้องใช้พื้นที่ของการรถไฟ 

แห่งประเทศไทยในการก่อสร้างกรมทางหลวงชนบทได้มีการประสานงานเก่ียวกับรูปแบบการก่อสร้างกับ  

การรถไฟแห่งประเทศไทย เพือ่ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ การรถไฟแห่งประเทศไทย และเป็นการเตรยีมความพร้อม

ในการขออนุญาตเข้าก่อสร้างในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และได้มอบหมายให้ส�านักส�ารวจและออกแบบ 

และส�านักงานทางหลวงชนบทที ่๑๒ (สงขลา) พจิารณาตรวจสอบโครงการทีอ่ยูร่ะหว่างส�ารวจออกแบบรายละเอยีด 

หากพบว่าจะต้องใช้พืน้ทีข่องการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้ประสานรปูแบบการก่อสร้างกบัการรถไฟแห่งประเทศไทย 

ต่อไป

ฉบับใหม่ของส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ท่ีประกาศบังคับใช้ ตั้งแต่วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒  

เป็นต้นไป ก�าหนดห้ามมิให้ผู้โดยสารน�าของเหลวท่ีมีปริมาตรมากกว่า ๑๐๐ มิลลิลิตร ถือติดตัวข้ึนเครื่องบิน  

แต่อนุญาตให้ฝากเป็นสัมภาระลงทะเบียนโหลดใต้ท้องเครื่องเท่านั้น โดยให้บรรจุในภาชนะที่มิดชิด รวมถึงสินค้า 

บางประเภทที่เข้าข่ายไม่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้ คือ แหนมเนือง เนื่องจากปริมาตรน�้าจิ้มแหนมเนืองท่ีบรรจุ 

รวมอยู่ในชุดอาหารจ�านวน ๑ ถุง มีปริมาตรมากถึง ๔๐๐ มิลลิลิตร ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด ท�าให้ไม่สามารถ

น�าแหนมเนืองขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยานได้ โดยเบื้องต้นท่าอากาศยานทั้ง ๒๘ แห่ง ได้แจ้งข้อมูลไปยัง 

สายการบินต่าง ๆ ให้ท�าความเข้าใจและแจ้งเตือนผู้โดยสารท่ีมีการพกพาแหนมเนืองว่าจะต้องฝากเป็นสัมภาระ 

ลงทะเบยีนเท่านัน้ โดยให้บรรจใุนภาชนะทีม่ดิชดิเพราะจะไม่อนญุาตให้ถือตดิตวัข้ึนเครือ่งบินรวมถึงได้มกีารเผยแพร่

สื่อประชาสัมพันธ์ตามเว็ปไซต์ของกรมท่าอากาศยาน (ส่วนกลาง) และท่าอากาศยานแต่ละแห่งด้วยแล้ว

๒.๒.๔ ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนกำรคมนำคมและกำรขนส่งทำงรำง 
ในพืน้ทีเ่ขตตรวจรำชกำรที ่๗
เร่ืองการขออนุญาตเข้าพ้ืนที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อด�าเนินโครงการก่อสร้างต่าง ๆ  

ของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ที่ผ่านมา พบว่า มีขั้นตอนการด�าเนินการอนุญาตของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

ที่ค่อนข้างล่าช้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อกรอบระยะเวลาด�าเนินงานของโครงการของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท  

ทีต้่องล่าช้าออกไป ตลอดจนจะเป็น ผลกระทบต่อเนือ่งถงึประชาชนและภาพลกัษณ์การด�าเนนิโครงการพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานของภาครัฐ ในเรื่องนี้  จึงขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท มีการเตรียมข้อมูลโครงการ และประสานงาน

กบัเจ้าของพืน้ทีไ่ว้ให้พร้อมก่อนเริม่ด�าเนินโครงการในส่วนการด�าเนนิงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ขอให้มกีารเร่งรัด

ขัน้ตอนและระยะเวลาในการพจิารณาเรือ่งการอนญุาตให้หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้างเข้าพืน้ท่ีได้อย่างรวดเรว็มาก

ยิ่งขึ้น เพื่อให้การท�างานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเกิดการบูรณาการกันอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม เร่ือง “One Transport One Family” นอกจากนี้ ขอให้การรถไฟ 

แห่งประเทศไทยเข้มงวดในเรือ่ง การดแูลรกัษาความสะอาดของห้องน�า้ บรเิวณสถานรีถไฟและบนขบวนรถ เพือ่คณุภาพ

การให้บริการที่ดีแก่ประชาชนผู้เดินทางอย่างต่อเนื่องด้วย
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กำรรถไฟแห่งประเทศไทย
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า

การขอใช้พื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อด�าเนินโครงการก่อสร้างต่าง ๆ บริเวณจุดตัดผ่าน

ทางรถไฟกบัถนน มขีัน้ตอนในการพจิารณา จะต้องน�าเรือ่งเข้าทีป่ระชมุคณะอนกุรรมการกลัน่กรองการอนญุาตและ

แก้ไขปัญหาจดุตัดทางรถไฟกบัถนนระดับจังหวดั และคณะกรรมการร่วมพจิารณาการขออนญุาตและการแก้ไขปัญหา

จดุตดัทางรถไฟกบัถนน และให้ฝ่ายทีเ่กีย่วข้องพจิารณาผลกระทบและค่าใช้จ่ายเพือ่พจิารณาอนญุาตส�าหรบัการดแูล

รักษาความสะอาดบนขบวนรถ ได้ก�าชับผู้รับจ้างให้กวดขัน ควบคุมดูแลพนักงานท�าความสะอาดห้องน�้า ห้องสุขา  

บนขบวนรถโดยสารให้สะอาดโดยสม�่าเสมอ และเข้มงวดในการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาว่าจ้างฯ ตามระเบียบค�าสั่ง

ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดและให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอีกทางหนึ่งด้วยแล้ว

๒.๒.๕ ปัญหำข้อร้องเรยีนในพืน้ท่ีเขตตรวจรำชกำรที ่๗
จากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่ผ่านมาท�าให้ประชาชนบางส่วนร้องเรียนว่ามีถนน 

บางเส้นทางที่มีลักษณะกีดขวางทางระบายน�้า ซึ่งในแนวทางการแก้ไขปัญหาส�านักทางหลวงชนบทที่ ๑๒ (สงขลา)  

ได้จัดสรรงบประมาณกว่า ๙๐ ล้านบาท เพื่อเข้ามาด�าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ขอให้กรมทางหลวง

ชนบทที่ ๑๒ และแขวงทางหลวงชนบทที่อยู่ในความรับผิดชอบ ด�าเนินการส�ารวจ ตรวจสอบสภาพเส้นทางที่มีลักษณะ

กีดขวางทางน�้าเพิ่มเติม พร้อมทั้งประมาณการงบประมาณในการปรับปรุงโครงสร้างถนนเพื่อรองรับปัญหาในระยะสั้น

และระยะยาว โดยอาจประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ประสานกับกรมชลประทานเพื่อปรึกษา

หารือและวิเคราะห์ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนท่ีภูมิศาสตร์ แนวทิศทางการไหลของน�้า แนวเส้นทางถนน 

ที่มีลักษณะกีดขวาง ฯลฯ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่าง ๒ หน่วยงาน มุ่งลดปัญหาการเกิดเหตุอุทกภัยและภัยแล้ง

ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ นอกจากนี้ ขอให้กรมทางหลวงชนบทเตรียมความพร้อมรองรับในการแก้ไขปัญหาหรือ 

ผลกระทบต่อประชาชนจากเหตุอุทกภัย เช่น การเตรียมสะพานเบลีย์และบุคลากรที่มีความช�านาญในการติดตั้ง 

ในกรณีที่มีสะพานขาด เพื่อให้การด�าเนินการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถติดตั้งได้ทันที สร้างความสะดวก

และความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน พร้อมท้ังจัดให้มีป้ายเตือน ป้ายจราจร เพื่อประชาสัมพันธ์และ 

เป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชนด้วย

ได้จัดท�าแผนการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยหรือดินโคลนถล่มตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ 

ระหว่างเกดิเหต ุและรวมถงึการด�าเนนิการฟ้ืนฟกูรมทางหลวงชนบทหลงัเกดิเหตดุ้วย และได้มอบหมายให้ส�านกังาน

ทางหลวงชนบทที่ ๑๒ (สงขลา) ด�าเนินการส�ารวจและตรวจสอบสภาพเส้นทางที่มีลักษณะกีดขวางน�้าเพิ่มเติมพร้อม

ประมาณการงบประมาณในการปรับปรุงโครงสร้างถนน ทั้งนี้ ให้ประสานกรมชลประทานเพื่อปรึกษาหารือและ

วิเคราะห์ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
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๒.๒.๖ กำรด�ำเนนิกำรตำมนโยบำยรฐับำลในพ้ืนทีเ่ขตตรวจรำชกำรที ่๗
๑) จากการตรวจราชการได้รบัรายงานเกีย่วกบัการด�าเนนิงานของกรมทางหลวง และ กรมทางหลวง

ชนบท ซ่ึงมกีารด�าเนนิการตามนโยบายของรฐับาลและกระทรวงคมนาคมในเรือ่งต่าง ๆ  ประกอบด้วย การเข้มงวดกวดขนั

ในเรื่องการติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะน�า ไฟสัญญาณ และอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง การตรวจสอบ

ตดิตามไฟฟ้าแสงสว่างให้มคีวามพร้อมสมบรูณ์ในทกุพืน้ที ่โดยเฉพาะในเขตชมุชน การเข้มงวดกวดขนัควบคมุรถบรรทกุ

น�้าหนักเกิน การใช้ยางพาราในการก่อสร้าง รวมไปถึงการตรวจสอบสายทางให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานทาง

วิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นว่า  การด�าเนินการดังกล่าวของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ มีการด�าเนินการได้เป็นอย่างดีตามนโยบายที่ก�าหนด อย่างไรก็ดี ยังคงได้รับรายงานว่า มีการร้องเรียน

จากประชาชนถึงสภาพสายทางบางพื้นที่ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากรถบรรทุกท�าให้ผิวทางมีการช�ารุด ในการนี้จึงขอ 

เน้นย�้าให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท เข้มงวดในการด�าเนินการตามนโยบายท่ีก�าหนดในทุก ๆ ด้าน และ 

ขอให้มกีารตดิตามการร้องเรยีนร้องทกุข์ของประชาชนในพืน้ทีอ่ย่างใกล้ชดิ เพือ่วางแผนการแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อน

ของประชาชน พัฒนาโครงข่ายสายทางให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานต่อไป

ได้ด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมในด้านต่าง ๆ อย่างสม�่าเสมอ เช่น  

การตรวจสอบมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท การอ�านวยความสะดวกและความปลอดภยั การควบคมุรถบรรทกุ

น�้าหนักเกิน และการสนับสนุนการใช้ยางพาราในการก่อสร้าง เป็นต้น ส�าหรับการร้องเรียนของประชาชน  

กรมทางหลวงชนบท ได้มช่ีองทางให้ประชาชนได้ร้องเรยีนผ่านสายด่วน ๑๑๔๖ เฟซบุก๊และเวบ็ไซต์ของกรมทางหลวง

ชนบท ท้ังน้ี ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทท่ี ๑๒ (สงขลา) พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

ต่อไปแล้ว

๒) ตามทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคมได้เดนิทางไปตรวจราชการในพืน้ทีจ่งัหวดัยะลา และได้มข้ีอ

สั่งการให้กรมทางหลวงพิจารณาปรับปรุงส�านักงานหมวดทางหลวงและบ้านพักเจ้าหน้าท่ีจ�านวน ๓ หมวดทางหลวง 

ประกอบด้วย หมวดทางหลวงเบตง หมวดทางหลวงธารโต และหมวดทางหลวงยะรม นั้น จากการตรวจราชการ 

ทราบว่า ขณะนี้ ได้มีการออกแบบแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งกรมทางหลวงจะมีการ

เร่งรัดการด�าเนนิการต่อไป ในเรือ่งนีเ้หน็ว่า เพือ่เป็นขวญัและก�าลงัใจแก่เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานในพืน้ที ่นอกจากส�านกังาน

และบ้านพักของหมวดทางหลวงตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีข้อสั่งการไปแล้วนั้น กรมทางหลวง และ  

กรมทางหลวงชนบท ควรจะต้องมีการส�ารวจสภาพความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทั้งหมด โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ี 

ซึ่งไม่ใช่คนในพื้นที่เข้าไปปฏิบัติงานชั่วคราว เช่น เจ้าหน้าท่ีควบคุมโครงการก่อสร้าง ว่ามีสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ 

ที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไร และพิจารณาให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้งหมดให้มีคุณภาพชีวิตท่ี 

เหมาะสม มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๒ (สงขลา) พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

ต่อไปแล้ว
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๓) ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบนโยบายท่ีส�าคัญในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม คือ นโยบาย One Transport One Family ซ่ึงหมายถึง ให้มีการบูรณาการการท�างาน 

ร่วมกัน โดยน�าทรัพยากรที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่ มาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด 

ร่วมกัน โดยค�านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนเป็นส�าคัญ อย่างไรก็ดี จากการตรวจราชการได้ทราบว่า  

หน่วยงานในสังกัดยังคงมีการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันเพียงบางภารกิจ เช่น การอ�านวยความปลอดภัย 

ในการเดินทางในช่วงเทศกาล แต่ยังคงมีการบูรณาการแผนการพัฒนาพื้นที่และการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่าง 

หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานร่วมกันอย่างจ�ากัด ในเรื่องนี้เห็นว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม  

ควรมีการประสานความร่วมมือและแผนงานเชิงบูรณาการเพิ่มมากข้ึน โดยจัดให้มีการประชุมน�าเสนอแผนงาน 

ของหน่วยงานในพื้นที่ ติดตามปัญหา อุปสรรค เพื่อรับทราบและช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของ 

แต่ละหน่วยงาน จึงขอให้ส�านักงานทางหลวง ส�านักงานทางหลวงชนบท หรือแขวงทางหลวง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่คมนาคม

จังหวัด (ตามค�าสั่งกระทรวงคมนาคมที่ ๓๒๙/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่มีการมอบหมายเป็น 

ผู้แทนกระทรวงคมนาคมในการประสานงานกับจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมภายในจังหวัด)  

โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย ๑ ครั้งทุก ๒ เดือน  

เพือ่ประสานการปฏบิตังิานของหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคมในพืน้ที ่โดยอาจมกีารเชญิผูต้รวจราชการกระทรวง

คมนาคมที่รับผิดชอบพื้นที่เข้าร่วมการประชุม เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการบูรณการการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

ต่อไป  

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ - ๑๘ พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป
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ภาคตะวันออก
๘ จังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒
(๕ จังหวัด)
 จันทบุรี
 ตราด
 นครนายก
 ปราจีนบุรี
 สระแก้ว

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑
(๓ จังหวัด)
 ฉะเชิงเทรา
 ชลบุรี
 ระยอง

สระแก้ว

จันทบุรี

ตราด

ปราจีนบุรี

ระยอง

ชลบุรี

ฉะเชิงเทรา

นครนายก

เขต ๙

เขต ๘



ว่ำง

----------



การตรวจราชการในพื้นที่
ภาคตะวันออก
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กระทรวงคมนำคม92

ส�านักงานทางหลวงที่ ๑๔ (ชลบุรี) ได้ด�าเนินการคืนพื้นที่ถนนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง พร้อมทั้ง 

ติดตั้งอุปกรณ์ และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืนแล้ว

กรมทางหลวง
รายงานว่า

ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ที่ส�าคัญมากของประเทศ เนื่องจากเป็นศูนย์รวมของระบบกลไกส�าคัญทางเศรษฐกิจ 

ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีความส�าคัญหลายนิคม เป็นจุดเชื่อมโยงการน�าเข้าและส่งออกสินค้า 

ทางเรือขนาดใหญ่ ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือมาบตาพุด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย

และชาวต่างชาติ เป็นพื้นที่เพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตรที่ส�าคัญ ทั้งข้าว ยางพารา และผลไม้หลายชนิด รวมไปถึง 

การเพาะเลีย้งสตัว์น�า้และการประมงอกีด้วย ตลอดจนเป็นพืน้ท่ีซึง่มคีวามเช่ือมโยงใกล้ชิดกบัแนวชายแดนประเทศกมัพชูา 

ซึ่งมีจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนหลายจุด เช่น บ้านหาดเล็ก อ�าเภอคลองใหญ่ ท่ีมีความส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนา

สนับสนุนระบบการค้าชายแดนของประเทศไทย โดยแบ่งเขตตรวจราชการในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็น ๒ เขต ดังนี้

๑) เขตตรวจราชการที่ ๘ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 

ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

๒) เขตตรวจราชการที่ ๙ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ 

ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว

ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมได้ตรวจราชการในพื้นที่ภาคตะวันออกตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ

ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ได้จ�าแนกเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่ง 

ทางบก ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางน�้า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่ง 

ทางราง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก 
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๘
๓.๑.๑ มำตรกำรอ�ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยทำงถนน 

ในพืน้ทีเ่ขตตรวจรำชกำรที ่๘
จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

๑. ให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทในพืน้ท่ี เร่งรดัการคนืพืน้ท่ีถนนท่ีอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 

พร้อมทัง้ตดิตัง้อปุกรณ์และไฟส่องสว่างในเวลากลางคนืเพือ่ให้ประชาชนสามารถสญัจรผ่านได้อย่างสะดวกและปลอดภยั 

พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ปรึกษาและผู้รับเหมาก่อสร้างอยู่ประจ�าพื้นท่ีก่อสร้าง หากมีเหตุขัดข้องต้องสามารถเข้าแก้ไขปัญหา 

ในพื้นที่ได้ทันที
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93ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม
ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

ได้มอบหมายให้หน่วยในสังกัดท่ัวประเทศเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน 

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ทั้งด้านการอ�านวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งในช่วงเทศกาลม ี

การเดินทางของประชาชนเป็นจ�านวนมาก ท�าให้มีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงกว่าปกติ และได้จัดท�าแผน

อ�านวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ภายใต้การรณรงค์ 

“ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด และมอเตอร์ไซค์เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อก” เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติท้ังส่วนกลาง 

และส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะการอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง ตลอดจนการบูรณาการ 

ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเป็นการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล รวมทั้งได้ขอความร่วมมือ 

ให้ผู้รับจ้างคืนผิวจราจรและหยุดก่อสร้าง พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องหมายเตือน ไฟฟ้าแสงสว่าง/สัญญาณ อุปกรณ์ 

ความปลอดภัยครบถ้วนตามรูปแบบที่กรมทางหลวงชนบทก�าหนด ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๒ มกราคม 

๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากที่สุด ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

๒. ให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวง 

ชนบทในพืน้ที ่ดแูลเรือ่งความพร้อมของสภาพสายทาง

และอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัยที่ติดตั้ง เช ่น  

การท�าความสะอาดสายทาง และการตรวจสอบป้าย 

Your Speed และระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้สามารถ 

ใช้งานได้ ๑๐๐% ตลอดจนการจัดให้มีป้ายรณรงค์ 

เพือ่กระตุน้เตอืนผูข้บัขีต่ระหนกัถงึเรือ่งความปลอดภยั 

เช่น “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด และมอเตอร์ไซค์

เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อก” เป็นต้น

ส�านักงานทางหลวงที่ ๑๔ (ชลบุรี) ได้ด�าเนินการตรวจสอบอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัยให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้ว

กรมทางหลวง
รายงานว่า

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า
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ได้มีมาตรการในการด�าเนินการในช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค์ (ระหว่างวันที่ ๑ 

พฤศจิกายน - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑) โดยก�าชับให้หน่วยงานในสังกัดปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพานใน 

ความรับผิดชอบ ตรวจสอบ ปรับปรุง ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้า แสงสว่าง สัญญาณจราจร วางแผน 

การท�างานส�าหรับโครงการก่อสร้างหรือบูรณะทั้งถนนและสะพานให้สอดรับกับช่วงเทศกาล เตรียมความพร้อม 

คืนผิวจราจร ตรวจสอบระบบสายด่วน ๑๑๔๖ ระบบ CCTV ระบบวิทยุสื่อสาร และประชาสัมพันธ์และรณรงค์ 

การอ�านวยความสะดวกและปลอดภัยบนถนน

๓.๑.๒ มำตรกำรกำรป้องกนักำรเกดิอุบตัเิหตทุำงถนนในพ้ืนทีเ่ขตตรวจรำชกำรที ่๘
จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ตามที่ส�านักงานทางหลวงที่ ๑๔ (ชลบุรี) รายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งอันเนื่องมาจาก 

การหลับในของผู้ขับขี่ ซึ่งเป็นเส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงระยอง จ�านวน ๔ เส้นทาง ได้แก่  

(๑) ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข ๓ ตอน กะเฉด - ป่าเตยีน กม.๒๖๗+๐๐๐ - ๒๖๙+๐๐๐ (๒) ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข ๓๖  

ตอน มาบข่า - ทับมา กม.๔๖+๐๐๐ - ๔๙+๐๐๐ (๓) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ ตอน คลองเขต - ยุบชงโค  

กม.๗๘+๐๐๐ - ๘๐+๐๐๐ (๔) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ ตอน ยุบชงโค - แกลง กม.๙๓+๐๐๐ - ๙๗+๐๐๐ 

และอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงจันทบุรี จ�านวน ๒ เส้นทาง ได้แก่ (๑) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓  

ตอน ป้าเตียน - บ้านสิ้ว กม.๒๙๘+๐๐๐ - ๒๙๙+๐๐๐ (๒) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว 

กม.๓๓๕+๐๐๐ - ๓๓๗+๐๐๐ ให้แขวงทางหลวงท่ีรับผิดชอบสายทางดังกล่าวติดตั้งป้ายแจ้งเตือนการหลับใน  

การตีเส้นเตือนผู้ขับขี่ (Rumble Strip) และการติดตั้งราวกั้นอันตราย (Guard Rail) เพื่อป้องกันและลดความรุนแรง 

ของการเกิดอบุตัเิหตุในจุดดังกล่าวด้วย ทัง้นี ้เมือ่ผ่านพ้นช่วงเทศกาลแล้ว ขอให้แขวงทางหลวงในพืน้ทีไ่ด้ท�าการวเิคราะห์

หาสาเหตุที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อหาแนวทางในการป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ดังกล่าวอีกต่อไป

จากการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า เป็นทางหลวงที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ผู้ขับขี่

ไม่ได้ระมัดระวังในการสัญจร ใช้รถด้วยความประมาท และขับรถด้วยความเร็ว ท้ังนี้ ปัจจุบันในบางพื้นท่ีได้เริ่ม 

ด�าเนินการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนการหลับในแล้ว ส่วนการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนในพื้นท่ีอื่น ๆ ท่ีเหลือ และการติดตั้ง

อุปกรณ์อื่น ๆ อยู่ระหว่างด�าเนินการ

๓.๑.๓ ระบบคมนำคมขนส่งสำธำรณะในพ้ืนทีเ่ขตตรวจรำชกำรที ่๘
จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

๑. จากปัญหาและอุปสรรคในการเดินรถโดยสาร สาย กรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา เนื่องจากในเส้นทาง 

การเดินรถ มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และสายสีชมพู และยังมีการก่อสร้างถนนสุวินทวงศ์ และตลาดเก่า 

คลองสวน ๑๐๐ ปี ซึ่งเกิดปัญหาการจราจรติดขัดในเส้นทาง ท�าให้ก�าหนดเวลาในการเดินรถ มีความคลาดเคลื่อน 

ไม่เป็นไปตามตารางเวลาเดนิรถ ท�าให้มรีถไม่พยีงพอในการกลบัไปรบัผูโ้ดยสาร ขอให้ส�านกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

หาแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการเดินรถ เช่น การอนุญาตให้เปลี่ยนเส้นทางเดินรถเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางท่ีม ี

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า

กรมทางหลวง
รายงานว่า



AH121

218

95ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม
ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

การจราจรติดขัด เพื่อป้องกันปัญหาผู้โดยสารตกค้างในช่วงเทศกาลปีใหม่และในกรณีการจัดให้มีรถเสริมขอเน้นย�้าว่า 

ให้รถทุกคันต้องออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารเท่านั้น เพื่อให้สามารถตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในบริเวณจุดพักรถ (Rest Area) และด่านตรวจ ให้กรมขนส่งทางบก 

ให้ความส�าคัญในการตรวจสอบรถบัสทัศนาจร รถบัสน�าเที่ยว ซึ่งอาจไม่ได้รับการตรวจสอบความพร้อมของตัวรถ 

และพนักงานขับรถมาจากต้นทางด้วย
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กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ ส�านักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ได้มีการจัดสรรอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอ�านวยความสะดวก 

ปลอดภยั และการให้บริการประชาชน ณ บริเวณสถานขีนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัชลบุร ีและจดุจอดรถโดยสารประจ�าทาง  

เพิม่เตมิอกี ๑๐ จดุ โดยได้ปฏบิตังิานก�ากบัและตรวจสอบความพร้อมของตวัรถและพนกังานขบัรถโดยสารสาธารณะ

ตามรายการตรวจสอบรถโดยสารและผู ้ขับรถประจ�าวัน (Checklist) นอกจากนี้ ได ้ จัดชุดปฏิบัติงาน 

ตรวจการเฉพาะกิจ ออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกในเส้นทางสายหลัก 

ที่มีการใช้ความเร็วเกินก�าหนด เช่น บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ (ถนนบ้านบึง - แกลง) เป็นต้น

๓.๑.๔ มำตรกำรกำรเดินรถเข้ำ - ออกท่ำเรอืแหลมฉบงัในพ้ืนทีเ่ขตตรวจรำชกำรที ่๘
จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ช่วงเทศกาลปีใหม่ ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ได้ประกาศการเดินรถผ่านเส้นทางเข้า - ออก เพื่อ 

จัดการจราจรไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน โดยก�าหนดให้รถหัวลากหรือรถบรรทุกขาเข้าใช้ประตู 

ที่ ๑ ๓ และ ๔ และขาออกก�าหนดให้ออกจากประตู ๑ เท่านั้น ส�าหรับรถยนต์ส่วนบุคคลก�าหนดให้ผ่านประตูเข้า - ออก  

ที่ประตู ๒ ซึ่งเป็นประตูหลักที่เชื่อมต่อกับถนนสุขุมวิท เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีการเดินทางของประชาชน

มากกว่าปกติ ขอให้ท่าเรือแหลมฉบังก�าชับให้ผู้ขนส่งใช้ความระมัดระวังในการขนส่งสินค้า ผูกมัดรัดตรึงสินค้าให้ 

แน่นหนาก่อนท�าการขนส่ง และให้ท่าเรือแหลมฉบังตรวจสอบการล็อกตู้สินค้าตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย 

ในการขนส่งสินค้าตลอดเส้นทาง ส�าหรับในกรณีสินค้าอันตราย ขอให้ท่าเรือแหลมฉบังขอความร่วมมือผู ้ขนส่ง 

ในการตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะและพนักงานขับรถก่อนท�าการขนส่งอย่างเคร่งครัดด้วย นอกจากนี้  

ในระหว่างทางของการขนส่งสินค้า ขอให้ส�านักงานขนส่งจังหวัดและสาขาในพื้นที่ช่วยตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งว่ารถขนส่ง

ได้มีการล็อกตู้สินค้าเรียบร้อยหรือไม่ และให้ติดตามประเมินผลการด�าเนินการด้วย

ส�านกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชงิเทรา ได้ด�าเนนิการอนญุาตให้ รถโดยสารไม่ประจ�าทางเข้าท�าการรบัส่ง

ผู้โดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดฉะเชิงเทรา จ�านวน ๑๐ คัน และอนุญาตให้รถโดยสารประจ�าทางเดินรถ

นอกเส้นทาง จ�านวน ๕ คัน ทั้งก่อนและในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ โดยเพิ่มเท่ียวการเดินรถรับส่งผู้โดยสาร 

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดฉะเชิงเทราไปกรุงเทพฯ จ�านวน ๕๘ เที่ยว รับส่งผู้โดยสารจ�านวน ๒,๗๐๓ คน  

และได้ตัง้จดุตรวจความพร้อมของรถและผูข้บัรถ ณ บรเิวณด้านหน้าองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย สาขาบางคล้า 

(ฝั่งขาออก) ตั้งแต่วันที่ ๒๗ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ และบริเวณด้านหน้าหมวดการทางบางคล้า (ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่ 

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยด�าเนินการตรวจสอบทั้งรถโดยสารประจ�าทางและรถโดยสาร

ไม่ประจ�าทาง จ�านวน ๘๙๒ คัน แบ่งเป็นรถโดยสารประจ�าทาง จ�านวน ๗๕๓ คัน และรถโดยสารไม่ประจ�าทาง 

จ�านวน ๑๓๙ คัน

๒. เนื่องจาก ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีการก�าหนดจุดปล่อยรถโดยสารสาธารณะเพิ่มเติมนอกเหนือ 

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ จ�านวน ๑๐ จุด ขอให้ส�านักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี 

เตรยีมความพร้อมด้านอตัราก�าลงัเจ้าหน้าทีเ่พือ่จดัสรรให้มกีารกระจายอตัราก�าลงัในการปฏบิตังิานก�ากบัและตรวจสอบ

ด้านความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะตรงจุดปล่อยรถให้เพียงพอและท่ัวถึง รวมท้ังให้มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ 

โดยจดัชดุผูต้รวจการออกสุม่ตรวจจับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกในเส้นทางสายหลกัท่ีใช้ความเรว็เกนิก�าหนดด้วย

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า
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ได้ด�าเนินการดังนี้ 

๑. ออกประกาศเรื่อง ก�าหนดมาตรการการขนส่งสินค้า ณ ทลฉ. ช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ และ 

ลงข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ www.laemchabangport.com 

๒. จัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ เรื่อง การปฏิบัติงานเรือและสินค้าตามสัญญาลงทุน บริหาร 

และประกอบการท่าเทียบเรือ โดยการประชุมครั้งที่ ๒ ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบการก�าหนดมาตรการการขนส่งสินค้า ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ช่วงเทศกาล 

วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ และการประชุมครั้งที่ ๓ ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบก�าหนดแผนการด�าเนนิการสุม่ตรวจสอบการลอ็กตูส้นิค้าของรถหวัลากก่อนออกจาก

หน้า subgate ดังนี้ 

- ท่าเทียบเรือมีป้ายการประชาสัมพันธ์เรื่องการปลด - ล็อกตู้สินค้าทั้งทางเข้า - ออกประตูท่าเทียบเรือ 

- ท่าเทียบเรือสามารถจัดพื้นที่ให้พนักงานขับรถเพื่อให้สามารถลงจากรถเพื่อตรวจสอบการปลด - ล็อก 

ตู้สินค้า ทั้งก่อนการส่งมอบและหลังส่งมอบ 

- ให้กองการท่า ส�านักปฏิบัติการ น�าเรื่องการจ�ากัดความเร็วของรถหัวลากในเขตท่าเรือแหลมฉบัง  

จัดท�าบันทึกผ่านผู้อ�านวยการส�านักปฏิบัติการ เพื่อน�าเข้าที่ประชุมการจราจรต่อไป  

๓. กรณีสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบังได้แจ้ง บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จ�ากัด ผู้ดูแล

คลังสินค้าอันตราย ให้จัดส่งเอกสารการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถก่อนออกปฏิบัติงาน 

อย่างเคร่งครัด และส่งสรุปผลการตรวจให้ท่าเรือแหลมฉบังทุกเดือน

ส�านกังานขนส่งจงัหวดัชลบุรมีกีารจดัชดุปฏบัิตงิานตรวจการเฉพาะกจิ ออกก�ากบัดแูลและตรวจสอบ

รถบรรทุกบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง โดยเฉพาะการตรวจสอบการล็อกตู้สินค้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขนส่ง

สินค้าตลอดเส้นทาง ซึ่งผลการด�าเนินการตั้งแต่ธันวาคม ๒๕๖๑ - มกราคม ๒๕๖๒ มีการเรียกตรวจสอบรถบรรทุก 

จ�านวน ๘๒๖ คัน พบการกระท�าความผิด (ไม่ล็อกตู้สินค้า) จ�านวน ๑๒ ราย ด�าเนินการออกค�าสั่งผู้ตรวจการขนส่ง 

จ�านวน ๘ ราย และเปรียบเทียบปรับ จ�านวน ๔ ราย

๓.๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางนำ้า 
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๘
มำตรกำรอ�ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยทำงน�ำ้ในพ้ืนทีเ่ขตตรวจรำชกำรที ่๘

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

การเตรียมความพร้อมการอ�านวยความสะดวกและดูแลด้านความปลอดภัยทางน�า้ ช่วงเทศกาล 

ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี ๖ (ชลบุรี) ให้ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทราประสาน 

ขอความร่วมมือจากทางวัดสมานรัตนารามในการดูแลอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารนอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ของ 

กรมเจ้าท่าด้วยอีกทางหนึ่ง และในภาพรวมให้ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในพื้นที่จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณท่าเรือ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย
รายงานว่า

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า
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ทุกแห่งให้เพียงพอ พร้อมทั้งตรวจสอบให้ผู ้โดยสารสวมเสื้อชูชีพในขณะโดยสารเรืออย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในการ 

ขอความร่วมมือจากผู้โดยสารของเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่า ที่ท�าหน้าที่อ�านวยความปลอดภัยประจ�าท่าเรือนั้น ขอให้ใช้

วาจาที่สุภาพเพื่อความร่วมมือที่ดีและป้องกันการเกิดปัญหาความไม่พึงพอใจของผู้โดยสาร

ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖ (ชลบุรี) ได้ด�าเนินการสั่งการและก�าชับให้ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาค 

สาขาในความรับผิดชอบ ด�าเนินการก�าชับและเข้มงวดกวดขันพนักงานประจ�าท่าเทียบเรือ ให้บริการประชาชนและ

นักท่องเทีย่วด้วยความสภุาพ พร้อมทัง้ด�าเนนิการประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ดแูลเรือ่งไฟส่องสว่างประจ�าท่าเทยีบ

เรือ พร้อมกับการดูแลรกัษาความสะอาดประจ�าท่าเทยีบเรอื และในส่วนของส�านกังานเจ้าท่าภมูภิาคสาขาฉะเชงิเทรา 

ได้ด�าเนินการประสานกับทางวัดสมานรัตนาราม ขอความร่วมมือในการดูแลอ�านวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร  

โดยวัดสมานรัตนารามได้จัดเจ้าหน้าที่จ�านวน ๑ นาย ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าท่ีของส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาค 

สาขาฉะเชิงเทรา บริเวณจุดอ�านวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ทางน�้าเพื่อก�ากับ ดูแล ให้ค�าแนะน�าและ 

อ�านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวบริเวณท่าเรือวัดสมานรัตนาราม ท่าเรือตลาดน�้าบางคล้า ท่าเรือตลาด 

บ้านใหม่ - วัดโสธร และท่าเรือรตะธารารีสอร์ท พร้อมก�าชับให้ผู้โดยสารสวมใส่เสื้อชูชีพในขณะโดยสารเรือ 

อย่างเคร่งครัด ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการเรือโดยสารได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

๓.๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางราง 
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๘
มำตรกำรอ�ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยทำงรำงในพ้ืนทีเ่ขตตรวจรำชกำรที ่๘

จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

การเตรียมความพร้อมเพื่ออ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยการเดินทางแก่ผู้โดยสารใน 

ช่วงเทศกาล ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยให้ความส�าคญัในเรือ่งมาตรการรกัษาความปลอดภยัและความมัน่คงทัง้ภายใน

สถานีและขบวนรถอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งอ�านวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้โดยสาร และดูแลรักษาความสะอาด

ของห้องสุขาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่จะมีประชาชนมาใช้บริการเป็นจ�านวนมากกว่าช่วงเวลาปกติ

การรถไฟแห่งประเทศไทยได้อ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสาร 

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ทุกเส้นทางทั่วประเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีสถิติการเกิดเหตุในการเดินทาง 

ในเส้นทางสายตะวันออกได้มีการพ่วงรถโดยสารเพิ่มในขบวนรถจากปกติ ประมาณ ๑ - ๒ คัน อย่างเพียงพอต่อ 

ความต้องการเดินทางของประชาชน ไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานี ทั้งนี้ ฝ่ายการช่างโยธา มีการตรวจสอบสภาพทาง

รถไฟให้มีความปลอดภัยทุกเส้นทาง โดยเฉพาะทางตัดผ่านเสมอระดับ ได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง ฝ่ายการช่างกลได้มีการตรวจสอบรถจักร 

รถพ่วง ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ก่อนน�าออกไปให้บริการทุกเส้นทาง ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมได ้

กำรรถไฟแห่งประเทศไทย
รำยงำนว่ำ

กรมเจ้ำท่ำ
รำยงำนว่ำ
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จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ขอให้กรมทางหลวงมีการก�าชับให้ผู้รับจ้างในโครงการก่อสร้างวางกรวยเบ่ียงทางให้มีมุมองศา 

และระยะทางที่สอดคล้องกับความเร็วเฉลี่ยของรถที่สัญจรบนเส้นทางนั้น ๆ เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถมีระยะมองเห็น 

ได้อย่างชัดเจน และสามารถค่อย ๆ ชะลอความเร็วรถ เพื่อเปลี่ยนช่องทางการจราจรได้ทันก่อนถึงพื้นท่ีก่อสร้าง  

รวมทั้งการติดตั้งป้ายเตือน ป้ายจราจร ไฟเตือน ไฟฟ้าแสงสว่าง ในกรณีที่เป็นจุดเสี่ยงอันตรายหรือจุดที่มีการก่อสร้าง

ทางในช่วงกลางคืน

ตรวจสอบและซ่อมบ�ารุงระบบอาณัติสัญญาณต่าง ๆ รวมถึงประแจทางหลีกและเครื่องกั้นถนนให้มีสภาพดี ใช้การ

ได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นการเน้นย�้าการให้ความส�าคัญเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคง ทั้งภายใน

สถานีและขบวนรถอย่างเคร่งครัด โดยให้ถือปฏิบัติตามค�าสั่งลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่องมาตรการป้องกัน 

เหตุอันตรายด้านการเดินรถ การก่ออาชญากรรม การก่อการร้ายต่อกิจการรถไฟฯ ในวันหยุดเทศกาลต่าง ๆ และ 

วันหยุดราชการต่อเน่ือง รวมทั้งฝ่ายปฏิบัติการเดินรถและฝ่ายบริการโดยสารได้มีการอ�านวยความสะดวกด้าน 

ความปลอดภัยเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีในส่วนภูมิภาคจัดตั้งศูนย์ปลอดภัย พร้อมท้ังจัดเจ้าหน้าที่ 

ปฏิบัติงานตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๓.๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบกในพื้นที่
เขตตรวจราชการที่ ๙
๓.๔.๑ มำตรกำรอ�ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยทำงถนน 

ในพืน้ทีเ่ขตตรวจรำชกำรที ่๙



AH121

218

กองตรวจรำชกำร
กระทรวงคมนำคม100

กรมทางหลวง
รายงานว่า

กรมทางหลวง
รายงานว่า

ได้ก�าชับผู้รับจ้างในการด�าเนินการติดตั้งอุปกรณ์เตือน ในงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ 

กรมทางหลวง ก�าหนด โดยมีป้ายเตือน หลักน�าทาง สัญญาณไฟวับวาบ ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่ออ�านวยความสะดวก 

และความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรผ่านในบริเวณพื้นที่ที่มีการด�าเนินการก่อสร้างแล้ว

๓.๔.๒ กำรด�ำเนนิโครงกำรพฒันำทำงหลวงหมำยเลข ๓๑๗ สำย จันทบรุ ี- สระแก้ว
จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ขอให้กรมทางหลวงด�าเนินโครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ให้เป็นไปตามหลัก 

วิศวกรรม ความปลอดภัย กฎหมายสิ่งแวดล้อม และหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งติดตาม 

ผลการด�าเนินการโครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ สาย จันทบุรี - สระแก้ว ในช่วงที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน�้าชั้น 1B 

และชั้น ๒ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ได้แก่ ช่วง กม.๘๒+๐๐๐ - กม.๙๑+๐๐๐ ที่ต้องด�าเนินการตามขั้นตอน

และกฎหมายส่ิงแวดล้อม (EIA) และแจ้งมายังกระทรวงคมนาคม ส�าหรับประเด็นตามข้อร้องเรียนการตัดโค่นต้นไม ้

เพ่ือขยายทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ สาย จันทบุรี - สระแก้ว ขอให้พิจารณาด�าเนินการตามข้ันตอนที่เกี่ยวข้อง 

อย่างเหมาะสม ซึ่งกรมทางหลวงอาจพิจารณาเชิญสื่อมวลชนมารับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงโครงการรวมท้ังประโยชน์ 

ของโครงการที่จะเกิดขึ้นทั้งในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์โครงการไปยัง

ประชาชนในพื้นที่และลดการร้องเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ต่อไป

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ จันทบุรี - สระแก้ว เป็น  ๔ ช่องจราจร ตลอดทั้งเส้นทาง 

ได้ด�าเนินการดังนี้

- ด�าเนินการแล้วเสร็จ ช่วง กม.๐+๐๐๐ - กม.๔๔+๒๐๐ และช่วง กม.๑๓๐+๑๐๐ - กม.๑๔๗+๕๘๗ 

- อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง ช่วง กม.๔๔+๒๐๐ - กม.๖๕+๓๕๐ และ กม.๙๗+๐๐๐ - กม.๑๓๐+๑๐๐ 
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กรมทางหลวง
รายงานว่า โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๓ กับทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๒  

ทางเข้าอ�าเภอท่าใหม่ ซึ่งกรมทางหลวงได้เสนอขอตั้งงบประมาณในปี ๒๕๖๓ เพื่อด�าเนินการก่อสร้างทางแยก 

ต่างระดับดังกล่าวแล้ว หากได้รับการจัดสรรงบประมาณ กรมทางหลวงจะเร่งรัดด�าเนินการต่อไป

๒. การปรบัปรงุจุดเสีย่งจุดอนัตรายบนทางหลวงหมายเลข ๓ ช่วงเขาสมงิ - แม่น�า้ตราด กม.๓๘๖+๕๘๐ 

ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เข้ามาด�าเนินการปรับปรุงบริเวณจุดเข้า - ออก โดยอาจด�าเนินการ

ก่อสร้างช่องจราจรส�าหรบัรอเลีย้ว (Storage Lane) เข้าสูถ่นนสายหลกั พร้อมทัง้ตดิตัง้ป้ายเตอืน เพือ่เพิม่ความระมดัระวัง

ในการขับขี่ให้มากขึ้น หรืออาจมีการติดตั้งการ์ดเรล เพื่อป้องกันความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

- อยู่ระหว่างการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๓ ช่วง กม.๖๕+๓๕๐ - กม.๘๒+๐๐๐ และ  

กม.๙๑+๐๐๐ - กม.๙๗+๐๐๐ เพื่อด�าเนินการก่อสร้างขยายเป็น ๔ ช่องจราจร ตามแผนโลจิสติกส ์

กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

- ช่วง กม.๘๒+๐๐๐ - กม.๙๑+๐๐๐ จะเสนอของบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๔ เพื่อศึกษาจัดท�ารายงาน 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณาเห็นชอบก่อนจะเสนอ 

ขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อด�าเนินการก่อสร้างต่อไป

๓.๔.๓ กำรแก้ไขปัญหำจดุเส่ียงอันตรำยทำงถนนในพ้ืนทีเ่ขตตรวจรำชกำรที ่๙
จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

๑. ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอันตรายบริเวณ 

จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) กับทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๒ โดยให้ด�าเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตาม 

หลักวิศวกรรม และความปลอดภัยด้วย

การป้องกันจุดอันตรายบนทางหลวงหมายเลข ๓ จันทบุรี - ตราด กม.๓๘๖+๕๘๐ ปัจจุบัน 

บริเวณดังกล่าวเป็นทางเชื่อมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทางเข้าวัดห้วงพัฒนา ซ่ึงอยู่ตรงจุดกลับรถระดับพื้นดิน  

(At grade U-turn) เป็นจุดกลับรถที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากกรมทางหลวง ไม่มีช่องจราจรส�าหรับรอเล้ียว  

(Storage lane) มีสภาพกายภาพไม่เหมาะสมในการเปิดเป็นจุดกลับรถ เนื่องจากเป็นทางลงเนิน การด�าเนินการ 

แก้ไขจุดอันตราย (Black spot) กรมทางหลวงจ�าเป็นต้องปิดจุดกลับรถบริเวณดังกล่าว เพื่อความปลอดภัย โดยมี 

จุดกลับรถที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยรองรับอยู่แล้ว ที่ กม.๓๘๕+๕๐๐ และ กม.๓๘๗+๔๐๐ การปิด 

จุดกลับรถดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน รวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช ้

เส้นทางสัญจร

กรมทางหลวง
รายงานว่า
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๓. ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งการ์ดเรลในจุดที่มีความเสี่ยงในการ

เกิดอุบัติเหตุเป็นช่วง ๆ อย่างเหมาะสม บนทางหลวงหมายเลข ๓ ได้แก่

๓.๑ ตอน เขาสมิง - แม่น�้าตราด จ�านวน ๔ ช่วง คือ กม. ๓๘๔+๗๘๐ - กม.๓๘๕+๒๐๐ ระยะทาง 

๘๔๐ เมตร งบประมาณ ๑.๖๖๔ ล้านบาท กม.๓๘๗+๗๕๐ - กม.๓๘๘+๑๕๐ และ  

กม.๓๘๘+๓๕๐ - กม.๓๘๘+๗๕๐ ระยะทางรวม ๘๐๐ เมตร งบประมาณ ๑.๕๘๔ ล้านบาท 

และ กม.๓๙๔+๘๗๐ - กม.๓๙๕+๓๐๐ ระยะทาง ๘๐๔ เมตร งบประมาณ ๑.๕๙๒ ล้านบาท

๓.๒ ตอน แม่น�้าเวฬุ - เขาสมิง จ�านวน ๓ ช่วง คือ กม.๓๗๕+๘๐๐ - กม.๓๗๖+๑๔๐ ระยะทาง 

๖๘๐ เมตร งบประมาณ ๑.๓๔๗ ล้านบาท กม.๓๗๙+๖๕๐ - กม.๓๘๐+๑๐๐ ระยะทาง  

๖๖๔ เมตร งบประมาณ ๑.๓๑๕ ล้านบาท และ กม.๓๘๑+๐๐๐ - กม.๓๘๑+๔๐๐ ระยะทาง  

๖๖๔ เมตร งบประมาณ ๑.๓๑๕ ล้านบาท

กรมทางหลวง
รายงานว่า

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

กม.๙+๒๘๐ - กม.๑๐+๖๐๐ กรมทางหลวงได้เสนอขอตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๓ เพื่อด�าเนินการก่อสร้างขยาย 

เป็น ๔ ช่องจราจร ส่วนที่เหลือขอรับไว้พิจารณาในปีต่อ ๆ ไป

กรมทางหลวงมีโครงการติดตั้งราวกั้นอันตราย (Guard rail) ในจุดที่มีความเสี่ยงในการ 

เกิดอุบัติเหตุเป็นช่วง ๆ บนทางหลวงหมายเลข ๓ จังหวัดตราด ดังนี้

- ช่วงแม่น�้าเวฬุ - เขาสมิง กม.๓๗๕+๘๐๐ - กม.๓๗๖+๑๔๐ กม.๓๗๙+๖๕๐ - กม.๓๘๐+๑๐๐ และ  

กม.๓๘๑+๐๐๐ - กม.๓๘๑+๔๐๐ 

- ช่วงเขาสมงิ - แม่น�า้ตราด กม.๓๘๔+๗๘๐ - กม.๓๘๕+๒๐๐ กม.๓๘๗+๗๕๐ - กม.๓๘๘+๑๕๐ กม.๓๘๘+๓๕๐ -  

กม.๓๘๘+๗๕๐ และ กม.๓๙๔+๘๗๐ - กม.๓๙๕+๓๐๐ 

โดยอยู่ระหว่างการขอรับจัดสรรงบประมาณในแผนงานพื้นฐานโครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัย 

กิจกรรมอ�านวยความปลอดภัยทางถนน และได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

ได้ด�าเนินการติดต้ังราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน แม่น�้าเวฬุ - เขาสมิง กม.๓๘๒+๓๐๘ -  

กม.๓๘๒+๗๓๒ งบประมาณ ๑.๑๙๐ ล้านบาท แล้วเสร็จ

๓.๔.๔ กำรแก้ไขปัญหำกำรจรำจรในพ้ืนทีเ่ขตตรวจรำชกำรที ่๙
จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

๑. ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อด�าเนินการก่อสร้างขยายช่องจราจร 

จาก ๒ ช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๙ ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง จังหวัดจันทบุรี  

ในช่วง กม.๔+๓๘๐ - กม.๑๐+๖๐๐ ระยะทางประมาณ ๖.๒๒ กิโลเมตร เนื่องจากปัจจุบันเส้นทางช่วง กม. ดังกล่าว  

มีลักษณะเป็นคอขวด ท�าให้เกิดปัญหาการจราจรในพื้นที่ ซึ่งหากได้รับการจัดสรรงบประมาณเข้ามาด�าเนินการ 

ก่อสร้างปรับปรุงขยายเป็น ๔ ช่องจราจรตลอดแนวสายทางแล้วนั้น จะท�าให้การเดินทางเข้าสู่เขาคิชฌกูฏ ซ่ึงเป็น 

สถานที่ท่องเที่ยวที่ส�าคัญเป็นไปอย่างสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กรมทางหลวง
รายงานว่า
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โครงการทางแยกต่างระดับเขาไร่ยา จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๓ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๙  

กรมทางหลวงขอรับไว้พิจารณาเพ่ือบรรจุในแผนแม่บทพัฒนาทางหลวง ระยะ ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙  

เพื่อใช้ในการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อด�าเนินการก่อสร้างต่อไป

๓.๔.๕ กำรปรบัเปล่ียนรปูแบบเกำะกลำงถนนบนทำงหลวงหมำยเลข ๓ ตรำด - หำดเลก็  
ในช่วง กม.๔๐๑+๔๕๙ - กม.๔๐๗+๔๕๐
จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อด�าเนินการก่อสร้างปรับเปลี่ยนรูปแบบ 

เกาะกลางถนน จากเกาะสีเป ็นเกาะยก (Raised Median) ในช่วง กม.๔๐๑+๔๕๙ - กม.๔๐๗+๔๕๐  

อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ เนื่องจากอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากกรณีประชาชน 

ใช้พื้นที่เกาะสีเป็นพื้นที่หยุดเพื่อรอเลี้ยวหรือรอกลับรถรวมถึงกรณีการแซงบนเกาะสีด้วย

โครงการปรับปรุงเกาะกลางแบบยก (Raised Median) แทนเกาะกลางแบบสี (Paint marking)  

บนทางหลวงหมายเลข ๓ ตราด - หาดเล็ก ในช่วง กม.๔๐๑+๔๕๙ - กม.๔๐๗+๔๕๐ กรมทางหลวงอยู่ระหว่าง 

เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๓ เพื่อด�าเนินการต่อไป

กรมทางหลวง
รายงานว่า

กรมทางหลวง
รายงานว่า

๒. ขอให้กรมทางหลวงด�าเนนิการศกึษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจราจรบรเิวณแยกเขาไร่ยา 

บนทางหลวงหมายเลข ๓ จังหวัดจันทบุรี อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจพิจารณาเป็นสะพานหรืออุโมงค์ข้ามทางแยก  

ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรได้เป็นอย่างดี ท�าให้รถที่สัญจรไปมาเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
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๓.๔.๖ กำรด�ำเนนิกำรจดุเส่ียงอนัตรำยบนทำงหลวงหมำยเลข ๓๐๔ สำย  
อ�ำเภอกบนิทร์บรุ ี- อ�ำเภอปักธงชยั จังหวดัปรำจีนบรุี
จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

๑. จุดจอดรถฉุกเฉินบนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ สาย อ.กบินทร์บุรี - อ.ปักธงชัย จ.ปราจีนบุรี  

ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อมาด�าเนินการก่อสร้างจุดจอดรถฉุกเฉินเพิ่มเติม จ�านวน ๒ จุด  

ได้แก่ กม.๒๐๘+๘๖๐ และ กม.๒๑๐+๗๖๐ ตามที่กรมทางหลวงในพื้นที่ได้เสนอแผนงานในการป้องกันและลดปัญหา

อุบัติเหตุไว้ เพ่ือให้สามารถครอบคลุมบริเวณจุดเส่ียง จุดอันตรายในช่วงการขับข่ีลงเขาท่ีลาดชัน ซ่ึงจะช่วยสามารถ 

ลดความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรมทางหลวง
รายงานว่า

กรมทางหลวง
รายงานว่า

ปัจจุบันกรมทางหลวงมีจุดจอดรถฉุกเฉินอยู่แล้ว ท่ี กม.๒๑๑+๑๑๐ และ กม.๒๑๐+๐๖๐ แต่เมื่อ 

เปิดใช้งานจริงแล้ว ไม่เหมาะสมและพื้นที่ไม่เพียงพอ จึงได้เสนอเป็น กม.๒๐๘+๘๖๐ แต่ได้พิจารณาตรวจสอบ 

สภาพพื้นที่แล้ว ไม่สามารถท�าได้ ด้วยเหตุผลการจ�ากัดด้านพื้นที่ และการออกแบบ ยังอยู่ในขั้นตอนการหารือ 

การออกแบบต่อไป เพื่อความปลอดภัยของประชาชนท่ีสัญจรไปมา กรมทางหลวงได้ติดตั้งอุปกรณ์อ�านวย 

ความปลอดภัย เช่น ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟเตือน สัญญาณเส้นจราจรที่ผิวทาง ป้ายบอกเตือนเพิ่มเติมแล้ว

๒. การซักซ้อมแผนฉุกเฉินบนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ช่วง กบินทร์บุรี - ปักธงชัย ขอให ้

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงปราจีนบุรี ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�านักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ทหาร ต�ารวจ กู้ภัย ฯลฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมการซักซ้อมแผนฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ

ใหญ่ในสายทาง อาจมีการจ�าลองเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุจากรถบรรทุกสารเคมีอันตรายพลิกคว�่าภายในอุโมงค์ 

เชื่อมผืนป่า และเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วนเก่ียวข้องได้ฝึกซ้อมและมีประสบการณ์กับสถานการณ์ 

ฉุกเฉิน สามารถรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การซักซ้อมแผนฉุกเฉินบนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ช่วงกบินทร์บุรี - ปักธงชัย แขวงทางหลวง

ปราจนีบรุ ีร่วมกบัส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัปราจนีบรุ ีได้ร่วมกนัฝึกซ้อมแผนปฏบิตักิารระงบั

ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง บนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ (อุโมงค์ทางเช่ือมผืนป่า) โดยมีหน่วยงาน 

รับผิดชอบเป็นไปตามค�าสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ท่ี ๓๗๙๖/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะท�างาน 

ฝึกซ้อมแผนปฏบิติัการระงับอบุติัภยัจากการคมนาคมและขนส่งบนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ช่วง กม.๑๙๑+๘๖๐ -  

กม.๑๙๕+๓๑๐ (อุโมงค์ทางเชื่อมผืนป่ามรดกโลก) จังหวัดปราจีนบุรี ประจ�าปี ๒๕๖๑ โดยล่าสุดได้ร่วมฝึกซ้อม  

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
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๓.๔.๗ โครงกำรปรบัปรงุภมิูทัศน์บรเิวณเกำะแบ่งทศิทำงจรำจรและไหล่ทำง  
บนทำงหลวงหมำยเลข ๓๐๕ ตอน รงัสติ - นครนำยก
จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะแบ่งทิศทางจราจรและไหล่ทาง บนทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ 

ตอน รงัสิต - นครนายก โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ทศันยีภาพของสายทางเกดิความสวยงามมคีวามเป็นระเบยีบเรยีบร้อย 

และปลอดภัยในการสัญจรเป็นหลัก จ�านวน ๓ โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรวม ๕๐ ล้านบาท ได้แก่

๑. ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕  ตอน คลอง ๑๔ - องครักษ์ ระหว่าง กม.๓๔+๒๐๐ - กม.๔๔+๐๐๐

๒. ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕  ตอน องครักษ์ - นครนายก ระหว่าง กม.๔๔+๒๐๐ - กม.๕๘+๓๐๐

๓. ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕  ตอน องครักษ์ - นครนายก ระหว่าง กม.๕๘+๔๐๐ - กม.๗๒+๖๖๕

ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะแบ่งทิศทาง

จราจรและไหล่ทาง บนทางหลวงหมายเลข ๓๐๕  ทั้ง ๓ โครงการ ที่แขวงทางหลวงนครนายกเสนอ ตามความจ�าเป็น

และเหมาะสมต่อไปด้วย

กรมทางหลวง
รายงานว่า โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางแบ่งทิศทางจราจรและไหล่ทาง บนทางหลวงหมายเลข 

๓๐๕ ตอน รังสิต - นครนายก ทั้ง ๓ โครงการ อยู่ระหว่างการเตรียมการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณประจ�าปี 

๒๕๖๔ เพื่อด�าเนินการต่อไป
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ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยได้อธิบายขั้นตอนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ข้อกฎหมาย 

สิทธิของผู้ถูกเวนคืน และตอบค�าถามข้อสงสัยของประชาชน พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์กฎหมายและความรู้ 

เกี่ยวกับการเวนคืนให้ประชาชนรับทราบทางเว็บไซต์ของกรมทางหลวงชนบทเป็นประจ�า ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบท

ได้มอบหมายให้ส�านักกฎหมายพิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๓.๔.๙ กำรพฒันำโครงข่ำยคมนำคมขนส่งบรเิวณเนนินำงพญำ จังหวดัจันทบรุี
จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

๑. การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งบริเวณเนินนางพญา จังหวัดจันทบุรี ให้กรมทางหลวงชนบท

ประสานเทศบาลต�าบลสนามไชย และหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการจัดหารถ 

และก�าหนดเส้นทางจุดรับ - ส่ง ให้มีความพร้อมส�าหรับการขนส่งนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่มีการติดตั้ง

กล้อง CCTV บริเวณเนินนางพญา ซึ่งถือเป็นมาตรการท่ีสามารถป้องปรามและติดตามผู้กระท�าผิดตลอดจนท�าให้ 

สามารถบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในสายทาง และสามารถน�าข้อมูลมาวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดบนถนน 

และเหตุโจรกรรม ซึ่งมีผลต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว เพื่อด�าเนินการป้องกันในเชิงรุกได้ต่อไป ให้กรมทางหลวง

ชนบทพิจารณาการติดตั้งกล้องในสายทางอื่น ๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญ และมีแนวโน้มในการเกิดอุบัติเหตุจากการ

ขับขี่ยานพาหนะในเส้นทางดังกล่าว

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า

๓.๔.๘ กำรจดักรรมสิทธ์ิทีดิ่นก่อนด�ำเนนิกำรก่อสร้ำงถนนในพ้ืนทีเ่ขตตรวจรำชกำรที ่๙
จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินก่อนด�าเนินการก่อสร้างถนน ให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท  

มีการชี้แจงประชาสัมพันธ์ข้อก�าหนดและแนวทางการปฏิบัติตามหลักข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องให้ประชาชน ได้รับทราบ

โดยทั่วกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิในการอุทธรณ์ตามกฎหมายดังกล่าว

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า กรมทางหลวงชนบทได้มอบหมายให้ส�านกังานทางหลวงชนบทที ่๓ (ชลบรุ)ี พจิารณาด�าเนนิการตาม

ข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
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กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า กรมทางหลวงชนบทได้มอบหมายให้ส�านักส�ารวจและออกแบบร่วมกับส�านักงานทางหลวงชนบท 

ที่ ๓ (ชลบุรี) พิจารณาความเหมาะสมและแนวทางด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป

๒. การก่อสร้างสะพาน Sky Walk เช่ือมระหว่างเนินนางพญาและเนินเขาทางด้านทิศใต้ เพื่อเป็น 

Landmark ที่ส�าคัญแห่งใหม่บนสายทาง รย.๔๐๓๖ โดยกรมทางหลวงชนบทและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการ

หารือถึงแนวทางในเบื้องต้น รวมทั้งมีการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่แล้ว พบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยส�าหรับ

การพัฒนาสะพาน Sky Walk ดังกล่าว ซึ่งจะสามารถช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

เพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจภายในจังหวัด อย่างไรก็ตาม ในการน�าข้อเสนอดังกล่าวไปพัฒนาให้เกิดผล 

อย่างเป็นรูปธรรมนั้น เห็นควรให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสะพาน Sky Walk  

เชื่อมระหว่างเนินนางพญาและเนินเขาทางด้านทิศใต้ โดยให้มีการพิจารณาครอบคลุมในทุกมิติ เช่น ด้านกฎหมาย  

ด้านผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ รวมท้ังความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน โดยอาจ 

ด�าเนินการในรูปแบบโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี
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๓.๔.๑๐ โครงกำรก่อสร้ำงถนนสำย นย.๓๐๐๗ แยกทำงหลวงหมำยเลข ๓๐๕ -  
บ้ำนคลอง ๓๓ อ�ำเภอองครกัษ์ จังหวดันครนำยก
จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

จากปัญหาความล่าช้าของโครงการก่อสร้างถนนสาย นย.๓๐๐๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ -  

บ้านคลอง ๓๓ อ�าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งจะสิ้นสุดอายุสัญญาในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถานะโครงการ 

ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ มีแผนการด�าเนินการร้อยละ ๙๗ ผลการด�าเนินการร้อยละ ๑๘ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๗๙  

มีการรายงานว่าสาเหตุเกิดจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง จากการหารือกับกรมทางหลวงชนบทในพื้นท่ีคาดว่าโครงการ

ดังกล่าว ผู้รับจ้างอาจจะไม่สามารถด�าเนินการแล้วเสร็จตามอายุสัญญาที่ก�าหนด จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณา

ด�าเนินการในขัน้ตอนต่าง ๆ  ตามรายละเอยีดทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของกรมทางหลวงชนบท และตามสญัญากฎระเบยีบ 

และข้อกฎหมายต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้ผู ้รับจ้างยกมาเป็นประเด็นข้อกล่าวอ้างได้ว่าเป็นความผิดของ 

กรมทางหลวงชนบท หากมีการฟ้องร้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป

ปัจจุบันผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงาน ซึ่งกรมทางหลวงชนบทได้ด�าเนินการเร่งรัดและแจ้งมาตรการ 

การตัดสิทธิ์ในการประมูลงานในครั้งต่อไป โดยคาดว่าผู้รับจ้างมีแนวโน้มท่ีจะละท้ิงงาน ซ่ึงกรมทางหลวงชนบท 

เตรยีมการทีจ่ะแจ้งบอกเลกิสญัญา และหาผูร้บัจ้างรายใหม่เข้าท�างานให้ส�าเรจ็ลลุ่วงต่อไป ทัง้นี ้กรมทางหลวงชนบท

ได้มอบหมายให้ส�านักก่อสร้างทางพิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า

ส�านักการขนส่งผู้โดยสารได้จัดท�าโครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด ๒ หมวด ๓  

โดยการตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถโดยสารประจ�าทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และจุดจอดรถ  

ซึ่งได้มีหนังสือขอให้ผู ้ประกอบการขนส่งด�าเนินการตามมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ  

ทั้งน้ี ส�านักงานขนส่งจังหวัดตราด ฝ่ายตรวจสภาพรถ ได้ด�าเนินการตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถโดยสาร

สาธารณะให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และมีสภาพพร้อมใช้งานทั้งรถ และผู้ขับรถก่อนน�ามาใช้งานทุกครั้ง  

ณ ฝ่ายตรวจสภาพรถ ส�านักงานขนส่งจังหวัดตราด ตามที่กฎหมายก�าหนดให้รถโดยสารสาธารณะต้องน�ารถโดยสาร

สาธารณะเข้ารับการตรวจสภาพรถปีละ ๒ ครั้ง นอกจากนี้ ส�านักงานขนส่งจังหวัดตราดได้มีการซักซ้อมความเข้าใจ

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า

๓.๔.๑๑ มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยของรถโดยสำรสำธำรณะ 
ในพืน้ทีเ่ขตตรวจรำชกำรที ่๙
จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

๑. ขอให้ส�านักงานขนส่งจังหวดัจนัทบุร ีและตราด ก�ากบัดแูลในเรือ่งสภาพความพร้อมของรถโดยสาร

ทีว่ิง่ให้บรกิารให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภยัของกรมการขนส่งทางบกอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะรถตูโ้ดยสาร

สาธารณะ เช่น อุปกรณ์ ส่วนควบต่าง ๆ ยางรถยนต์ เป็นต้น พร้อมท้ังก�ากับดูแลในเรื่องจ�านวนช่ัวโมงการท�างาน 

ของพนักงานขบัรถให้อยูใ่นเกณฑ์ทีก่�าหนดด้วย โดยมุง่ให้การเดนิทางของประชาชนเป็นไปอย่างปลอดภยั ลดความเสีย่ง

ของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน
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ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถให้ตรวจสอบสภาพและความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ และ 

ผู้ขับรถ โดยจัดท�าแบบตรวจสอบสภาพและความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ (Checklist) ทุกคร้ัง 

ก่อนท�าการขนส่ง และก�าชับเรื่องมาตรการความปลอดภัยทางถนน พร้อมท้ังได้ก�าชับให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 

ด้านความปลอดภัยประจ�าศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS จังหวัดตราด เฝ้าระวังการใช้ความเร็วเกินอัตรา 

ทีก่ฎหมายก�าหนดและเฝ้าก�ากบัดูแลในชัว่โมงการท�างานของพนกังานขับรถให้อยูใ่นเกณฑ์ท่ีก�าหนด โดยการเฝ้าระวงั

ในพื้นที่จังหวัดตราดที่รับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมง กรณีพบการกระท�าผิดให้แจ้งเตือนผู้ประกอบการขนส่ง  

เพื่อด�าเนินการลงโทษพนักงานขับรถและไม่ให้กระท�าผิดซ�้า เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสาร

สาธารณะ

ส�านักการขนส่งผู้โดยสารได้จัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด  

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม  ขนาดย่อม (บยส.) เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน 

๒๕๖๑ ภายใต้โครงการเปลี่ยนรถโดยสารประจ�าทางขนาดเล็กแทนรถตู้โดยสาร และได้จัดท�าโครงการแนะแนว 

แก้ไขปัญหาการประกอบการขนส่งประจ�าทางเชิงรุก โดยได้ลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยม ณ สถานท�าการของผู้ประกอบการ 

เพื่อให้ผู ้ประกอบการสามารถแก้ไขปัญหาการจัดการเดินรถให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในใบอนุญาต  

และให้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนรถตู้โดยสารสาธารณะที่หมดอายุเป็นมินิบัส เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานและ 

คุณภาพการให้บริการ รวมทั้งร่วมกับกลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของกรมการขนส่งทางบก เผยแพร ่

ข่าวการเปลี่ยนรถตู้โดยสารสาธารณะที่หมดอายุเป็นมินิบัส หรือไมโครบัส ผ่านเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก 

www.dlt.go.th และสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

๒. ให้กรมการขนส่งทางบกด�าเนนิการวางแผนการเตรยีมความพร้อมรองรบัในกรณทีีผู่ป้ระกอบการ

จะขอเปลี่ยนจากรถตู้ที่ครบก�าหนดอายุการใช้งานเป็นรถมินิบัส หรือไมโครบัส ให้เกิดความชัดเจน พร้อมท้ังให้มีการ

ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติให้ผู้ประกอบการทราบเบ้ืองต้น รวมท้ังจัดระเบียบรถตู้ท่ีหมดอายุ 

การใช้งานแล้ว เพื่อลดปัญหาการลักลอบน�ารถมาวิ่งโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายด้วย

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า



AH121

218

กองตรวจรำชกำร
กระทรวงคมนำคม110

๓.๔.๑๒ กำรเตรยีมควำมพร้อมรองรบักำรจัดกำรแข่งขนักฬีำเยำวชนแห่งชำต ิครัง้ที ่๓๖  
ประจ�ำปี ๒๕๖๓ “ช้ำงขำวเกมส์” ณ จังหวดัตรำด
จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

๑. กรณีจังหวัดตราดได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ 

ประจ�าปี ๒๕๖๓ “ช้างขาวเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยขอให้ส�านักงานขนส่งจังหวัดตราด  

และ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ภายในพื้นที่ ด�าเนินการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการรองรับการเดินทางของ 

นักกีฬา เจ้าหน้าที่ และนักท่องเที่ยว ในช่วงที่จะมีการจัดการแข่งขันฯ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับฤดูการท่องเท่ียว 

ของจังหวัดตราด 

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด
รายงานว่า อยู่ระหว่างด�าเนินการจัดท�าแผนการเดินรถเพื่อรองรับการเดินทางของนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และ 

นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ในเรื่องการตรวจสอบสภาพรถและความพร้อมของพนักงานขับรถ ทางส�านักงานขนส่ง 

จังหวัดตราด และบริษัท ขนส่ง จ�ากัด ได้ด�าเนินการเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง

๒. ขอให้ส�านักงานขนส่งจังหวัดตราด และบริษัท ขนส่ง จ�ากัด ภายในพื้นที่ ด�าเนินการวางแผนและ

เตรยีมความพร้อมอย่างบรูณาการและมปีระสทิธภิาพ ในการรองรบัการเดนิทางของนกักฬีา เจ้าหน้าทีแ่ละนกัท่องเทีย่ว 

ในช่วงทีม่กีารจดัการแข่งขนักฬีาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ท่ี ๓๖ โดยขอให้มกีารประชาสมัพนัธ์เส้นทางท่ีให้บรกิาร การส�ารอง

รถตู้โดยสารไว้กรณีที่รถให้บริการไม่เพียงพอ ทั้งนี้ รถท่ีวิ่งให้บริการจะต้องผ่านการตรวจสอบสภาพรถ พร้อมท้ัง 

มีการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก�าหนดด้วย

ส�านักงานขนส่งจังหวัดตราดได้พิจารณาก�าหนดเส้นทางรถโดยสารประจ�าทางรอบเมือง จุดเริ่มต้น

จากสถานีขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัตราดเชือ่มต่อสถานทีร่าชการ สถานศกึษา และสิน้สดุทีส่�านกังานขนส่งจงัหวดัตราด 

(วงกลมซ้ายขวา) และแยกช่วงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราดถึงเนินตาแมว ซ่ึงผ่านสนามกีฬาจังหวัดตราด  

นอกจากนี้ ส�านักงานขนส่งจังหวัดตราด ได้จัดส่งรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรมการขนส่งทางบก  

เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางเพื่อพิจารณาอนุมัติเส้นทางดังกล่าวต่อไป

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า
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ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

๓.๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางนำ้า 
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๙

๓.๕.๑ กำรแก้ไขปัญหำกำรท�ำประมงผดิกฎหมำย หรอื IUU Fishing อย่ำงมี
ประสิทธิภำพในพืน้ทีเ่ขตตรวจรำชกำรที ่๙
จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ขอให้ ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรีให้ความส�าคัญในการแก้ไขปัญหาการท�าประมง 

ผิดกฎหมาย หรือ IUU Fishing อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทะเบียนรับการตรวจสอบเรือ โดยให้ 

มีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอน ระยะเวลาด�าเนินการ และเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ แจ้งไปยังเจ้าของเรือเพื่อด�าเนินการ 

ให้ถูกต้องตามก�าหนด รวมทั้งให้จัดท�าข้อมูลทะเบียนเรือในพื้นท่ี เพื่อใช้ประกอบการตรวจเรือให้เกิดความครบถ้วน

สมบูรณ์ต่อไป

กรมเจ้ำท่ำ
รำยงำนว่ำ ได้เปิดให้เจ้าของเรือประมงท่ีมีทะเบียนเรือและใบอนุญาตใช้เรือท่ีระบุขนาดไม่ถึง ๑๐ ตันกรอส  

ให้ลงทะเบียนเพื่อรับการตรวจสอบเรือได้ที่ ส�านักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา  

ส�านักงานประมง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต�าบล/เทศบาล) ในพื้นที่ ๒๒ จังหวัดชายทะเล 

สมาคมประมง สมาพันธ์ประมงต่าง ๆ ในพื้นที่ และศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ เข้า - ออก (PIPO) ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเรือเมืองท่าจันทบุรี มีจ�านวน ๘๙๒ ล�า ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาค 

สาขาจันทบุรีได้ด�าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทางหน่วยงานราชการระดับจังหวัด อ�าเภอ องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น สมาคมประมง ในพื้นที่และสถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อประชาสัมพันธ์ข้ันตอน ระยะเวลาการด�าเนินการ

และเอกสารต่าง ๆ ในการลงทะเบียนเพื่อรับการตรวจสอบเรือ ทั้งนี้ ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียนเพื่อรับ 

การตรวจสอบเรือในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีเจ้าของเรือประมงที่มีทะเบียนเรือและใบอนุญาตใช้เรือท่ียัง 

ไม่ด�าเนินการลงทะเบียน เพื่อรับการตรวจสอบเรือ ซ่ึงส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรีได้ให้เจ้าหน้าที่ออก

ประชาสัมพันธ์และติดตามเจ้าของเรือประมงตามรายชื่อเจ้าของเรือที่ไม่มาลงทะเบียนเพื่อมาด�าเนินการลงทะเบียน

ให้ทันภายในระยะเวลาที่ก�าหนดด้วยอีกทางหนึ่ง
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กรมเจ้ำท่ำ
รำยงำนว่ำ สะพานท่าเทยีบเรอืบ้านหวัแหลมก่อสร้างโดยใช้งบประมาณก่อสร้างตามโครงการพฒันาประมงทะเล

ชายฝั่งพื้นบ้าน กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อปี ๒๕๓๗ ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ได้ขอให้กรมประมงซึ่งเป็น

หน่วยงานบริหารหรือดูแลรับผิดชอบท่าเทียบเรือ ส่งมอบท่าเทียบเรือบ้านหัวแหลมให้กรมเจ้าท่า เพื่อจะได้จัดส่ง 

เจ้าหน้าทีไ่ปส�ารวจออกแบบและของบประมาณด�าเนนิการปรบัปรงุซ่อมแซม โดยอธบิดกีรมเจ้าท่าได้ลงนามในหนงัสอื

มอบอ�านาจให้ผู้อ�านวยการส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรีเป็นผู้ยื่นเรื่องขอใช้สะพานท่าเทียบเรือดังกล่าวต่อ

กรมธนารักษ์พืน้ทีจ่นัทบรุแีล้ว และจะเร่งด�าเนนิการขอรบัมอบพืน้ทีท่่าเทยีบเรอืบ้านหวัแหลมจากกรมธนารกัษ์พืน้ที่

จันทบุรีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๓.๕.๒ กำรรบัมอบพืน้ทีท่่ำเทยีบเรอืบ้ำนหวัแหลม จังหวดัจันทบรุ ีจำกกรมธนำรกัษ์
จากการตรวจราชการได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ขอให้กรมเจ้าท่าเร่งด�าเนินการตามข้ันตอนการรับมอบพื้นท่ีท่าเทียบเรือบ้านหัวแหลมจาก  

กรมธนารักษ์ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง ก่อนด�าเนินการส�ารวจออกแบบและของบประมาณเพื่อ 

พัฒนาให้เป็นท่าเทียบเรือท่องเที่ยวต่อไป
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๐ จังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑
(๕ จังหวัด)
 บึงกาฬ
 เลย
 หนองคาย
 หนองบัวล�าภู
 อุดรธานี

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง
(๔ จังหวัด)
 กาฬสินธุ์
 ขอนแก่น
 มหาสารคาม
 ร้อยเอ็ด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๑
(๔ จังหวัด)
 ชัยภูมิ
 นครราชสีมา
 บุรีรัมย์
 สุรินทร์

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒
(๔ จังหวัด)
 ยโสธร
 อ�านาจเจริญ
 อุบลราชธานี
 ศรีสะเกษ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๒
(๓ จังหวัด)
 นครพนม
 มุกดาหาร
 สกลนคร

นครราชสีมา

บุรีรัมย์ สุรินทร์
ศรีสะเกษ

อุบลราชธานี

อำานาจเจริญ

ชัยภูมิ

ขอนแก่น กาฬสินธุ์

สกลนคร

มุกดาหาร

บึงกาฬ

หนองคาย

นครพนม

มหาสารคาม ร้อยเอ็ด

หนองบัวลำาภู

เลย
อุดรธานี

ยโสธร

เขต ๑๐

เขต ๑๒

เขต ๑๓

เขต ๑๔

เขต ๑๑
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคหนึ่งในประเทศไทยตั้งอยู ่บนแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร มีเนื้อที ่

มากที่สุด ประมาณ ๑๖๘,๘๕๔ ตารางกิโลเมตร หรือมีเนื้อที่ร้อยละ ๓๓.๑๗ เทียบได้กับหนึ่งในสามของพื้นที่ทั้งหมด 

ของประเทศไทยโดยจัดได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประกอบด้วย ๒๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ขอนแก่น ชยัภมู ินครพนม นครราชสมีา บงึกาฬ บรุรีมัย์ มหาสารคาม มกุดาหาร ยโสธร ร้อยเอด็ เลย ศรสีะเกษ สกลนคร 

สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวล�าภู อ�านาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี 

เพือ่ให้การตรวจราชการได้รบัทราบผลการด�าเนนิงาน ปัญหา อปุสรรคได้มากทีส่ดุ คณะผูต้รวจราชการกระทรวง

คมนาคม จึงได้ก�าหนดการเดินทางไปตรวจราชการตามพื้นที่เขตตรวจราชการ ดังนี้

๑) เขตตรวจราชการที่ ๑๐ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ 

ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวล�าภู และอุดรธานี

๒) เขตตรวจราชการที่ ๑๑ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 

ได้แก่ จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และสกลนคร

๓) เขตตรวจราชการที่ ๑๒ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด

๔) เขตตรวจราชการที่ ๑๓ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 

ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์

๕) เขตตรวจราชการที่ ๑๔ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 

ได้แก่ จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อ�านาจเจริญ และอุบลราชธานี

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมได้ตรวจราชการโครงการในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ตามแผนการ

ตรวจราชการกรณีปกติ ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ�าแนกเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ 

ระบบการขนส่งทางบก ด้านการบริหารจัดการงานและบ�ารุงรักษาทางน�้า ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 

ขนส่งทางอากาศ และด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางราง โดยสรุปประเด็นส�าคัญในภาพรวมได้ ดังนี้

๔.๑ เขตตรวจราชการที่ ๑๐
๔.๑.๑ ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนและระบบกำรขนส่งทำงบก มีดงันี้

๑. การด�าเนินการแก้ไขปัญหาค่าฝุ่นละออง PM 2.5 

นโยบาย PM 2.5 เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคมซ่ึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะ 

ช่วยลดปัญหามลภาวะภายในเขตเมืองและเพื่อสุขภาพท่ีดีของประชาชนซ่ึงทราบว่าท่ีผ่านมาส�านักงานขนส่งจังหวัด 

ทั่วประเทศได้มีการด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ขอให้กรมการขนส่งทางบกด�าเนินการแก้ไขปัญหา

ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการตรวจสอบสภาพรถโดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ท่ีมีการปล่อย 

ควันด�าในอัตราที่สูงเกินกว่าค่ามาตรฐานที่ก�าหนด ซึ่งหากผู้ขับขี่หรือผู้ประกอบการรายใดกระท�าความผิดหรือละเมิด 

ข้อกฎหมายขอให้มีการด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดด้วย



AH121

218

117ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ได้จัดส่งผู ้ตรวจการออกตรวจวัดควันด�ารถบรรทุกและรถโดยสารบนท้องถนนอย่างสม�่าเสมอ  

โดยบังคับใช้กฎหมายกับรถที่ปล่อยควันด�าเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายก�าหนดด้วยการเปรียบเทียบปรับ  

รายละ ๕,๐๐๐ บาท และสั่งห้ามใช้รถด้วยการพ่นห้ามใช้ทุกราย ซ่ึงเจ้าของรถจะต้องน�าไปแก้ไขให้ค่าควันด�า 

ไม่เกินก�าหนดและน�ารถไปตรวจสภาพ ณ ส�านักงานขนส่งจังหวัด จึงจะลบข้อความห้ามใช้และน�ารถไปใช้งานได้ 

ส�าหรับรถที่ค่าควันด�าสูงแต่ไม่เกินที่กฎหมายก�าหนด (อยู่ระหว่าง ๓๐ - ๔๕ เปอร์เซ็นต์) ผู้ตรวจการจะออกใบให้

เจ้าของรถตรวจสอบเครือ่งยนต์ไม่ให้ค่าควนัด�าเกนิก�าหนด หากตรวจพบบนท้องถนนจะลงโทษอย่างเดด็ขาดทกุราย  

ผลการตรวจวัดควันด�ารถบรรทุกและรถโดยสารท่ัวประเทศในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ -  

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ตรวจวัดควันด�ารถทั่วประเทศ จ�านวนทั้งสิ้น ๑๒๕,๑๓๙ คัน พบรถที่มีค่าควันด�าเกิน 

ก�าหนด จ�านวน ๓,๓๒๙ คัน นอกจากนี้ ได้มีการเข้มงวดในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถเอกชน 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กรมการขนส่งทางบกก�าหนดไว้ด้วย

๒. โครงการรถโดยสารประจ�าทาง บึงกาฬ - บอลิค�าไซ

ตามแผนงานโครงการพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและ 

ขบัเคลือ่นการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศของกรมการขนส่งทางบกในพืน้ท่ีของจงัหวดับึงกาฬนัน้ ได้มกีารเสนอโครงการ

รถโดยสารประจ�าทาง บึงกาฬ - บอลิค�าไซ เพื่อให้บริการเดินรถระหว่างประเทศ ซึ่งทราบว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวได้แสดงความประสงค์เหน็พ้องร่วมกนัในโครงการดงักล่าวด้วย ในการนี ้ได้มกีารน�าเสนอโครงการดงักล่าว

ไปยงักรมการขนส่งทางบกส่วนกลาง เพือ่ด�าเนนิการศกึษาออกแบบและจดัท�าแผนงบประมาณในเบือ้งต้นแล้ว ในส่วนนี้  

ขอให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาด�าเนินการศึกษารายละเอียดต่าง ๆ เช่น งบประมาณ เส้นทางความต้องการของ

ประชาชน และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเดินรถระหว่างประเทศในเส้นทางดังกล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถ

รองรับการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ ๕ (บึงกาฬ - บอลิค�าไซ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเปิดให้

บริการได้ทันทีหลังจากมีการเปิดใช้สะพานฯ

ตามที่จะมีการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งท่ี ๕ (บึงกาฬ - ปากซัน) ส�านักงานขนส่ง 

จังหวัดบึงกาฬจะได้มีการเสนอกรมการขนส่งทางบกพิจารณาศึกษาความเหมาะสมในการก�าหนดให้ม ี

รถโดยสารประจ�าทางระหว่างประเทศเส้นทาง บึงกาฬ - บอลิค�าไซ ต่อไป

๓. ปัญหาการจอดรถริมเขตทางของรถบรรทุก

กรณีที่มีรถบรรทุกขนสินค้าขนาดใหญ่จอดรถริมเขตทางเพื่อรอเข้าด่านศุลกากรจังหวัดหนองคาย  

ซ่ึงเป็นสาเหตุให้เกิดการจราจรติดขัดบนถนนบริเวณหน้าด่านศุลกากร และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้สัญจรไปมา 

ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ขอให้กรมการขนส่งทางบกและกรมทางหลวงประสานงานกันเพื่อด�าเนินการบังคับใช้

กฎหมายตามอ�านาจและหน้าที่ เช่น พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พระราชบัญญัติทางหลวง เป็นต้น เพื่อเป็น 

การกวดขันวินัยจราจร และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้แก่ประชาชนด้วย

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า
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กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า การจอดรถบรรทุกริมเขตทางเพื่อรอเข้าด่านศุลกากรจังหวัดหนองคายมีหน่วยงานดูแลในแต่ละส่วน

ที่รับผิดชอบ โดยศุลกากรหนองคายได้จัดระเบียบก�าหนดจุดจอดรถบรรทุกบริเวณหน้าด่าน และแขวงทางหลวง

หนองคายก�าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจะจัดท�าจุดพักรถบรรทุกในการจอดรถขนานสองแถว 

ให้เป็นระเบียบไม่กีดขวางการจราจร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท�าแผนประมาณการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ 

ทั้งน้ี ส�านักงานขนส่งจังหวัดหนองคายได้ประสานกับแขวงทางหลวงหนองคายในการตรวจสอบและบังคับใช้ 

กฎหมายตามอ�านาจหน้าที่ต่อไป

๔. โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ ๕ (บึงกาฬ - บอลิค�าไซ) จังหวัดบึงกาฬ

ความคบืหน้าโครงการก่อสร้างสะพานมติรภาพไทยลาวแห่งที ่๕ (บึงกาฬ - บอลคิ�าไซ) จงัหวดับึงกาฬ 

ปัจจุบันทราบว่าอยู่ระหว่างการส�ารวจแหล่งวัสดุก่อสร้างเพื่อพิจารณาด�าเนินการจัดท�าราคากลาง โดยได้มีการ 

ด�าเนินการส�ารวจแหล่งวสัดรุ่วมกบัเจ้าหน้าทีข่องสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวขอให้กรมทางหลวงด�าเนนิการ

จดัท�าราคากลางของวสัดกุ่อสร้างให้เป็นไปตามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบต่าง ๆ และหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อขจัดปัญหาเก่ียวกับการถูกร้องเรียน 

ในเรื่องการทุจริตและการประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
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๕. โครงการก่อสร้างที่ด�าเนินการล่าช้ากว่าแผนงานโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนเชิงลาดสะพานข้ามห้วยฮี้ บ้านซางใต้ - บ้านดอนแดง ต�าบลซาง อ�าเภอเซกา 

จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง ๕ กิโลเมตร งบประมาณ ๒๘.๘ ล้านบาท ซึ่งได้สิ้นสุดสัญญาไปแล้ว เมื่อวันที่  ๖ พฤษภาคม 

๒๕๖๒ สถานะ ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ผลงานโครงการร้อยละ ๔๕.๙๗ ซึ่งปัญหาความล่าช้าดังกล่าวทราบว่าเกิดจาก

ผูรั้บจ้างเข้ามาด�าเนนิการก่อสร้างล่าช้ากว่าก�าหนด และมฝีนตกในพืน้ทีอ่ย่างต่อเนือ่ง อย่างไรกต็าม กรมทางหลวงชนบท

ได้มีการด�าเนินการท�าหนังสือแจ้งเตือนให้เร่งรัดการก่อสร้างและติดตามผลทุกสัปดาห์ โดยทางผู้รับจ้างได้ช�าระค่าปรับ

ตามที่ระบุไว้ในสัญญาอย่างครบถ้วน ในเรื่องนี้ ขอให้กรมทางหลวงชนบทเร่งรัดและติดตามผลการด�าเนินการก่อสร้าง 

ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม หากผู้รับจ้างไม่สามารถด�าเนินการให้แล้วเสร็จได้ก็ขอให้ด�าเนินการตามกฎระเบียบ  

ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖. กรณีมีน�้าขังบนสายทางหลวง และทางหลวงชนบท

จากการเดินทางตรวจราชการในพื้นท่ีจังหวัดหนองคาย และบึงกาฬ พบว่าในบางจุดจะมีน�้าขัง  

บนสายทางอาจเกิดจากเมื่อมีฝนตกหนักน�้าจะระบายไม่ทัน หรืออาจเกิดจากบริเวณนั้นมีลักษณะเป็นแอ่งหรือที่ลุ่ม 

โดยเฉพาะในช่วงทางโค้งซึง่อาจเป็นสาเหตุให้เกดิอบัุตเิหตใุนสายทางต่อผูขั้บข่ีได้ ขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท  

ด�าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดน�้าขังบนสายทางอย่างยั่งยืน 

เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๗. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ

จากการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ พบว่าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬถือได้ว่า  

เป็นสถานีฯ ที่มีการบริหารจัดการที่ดีแห่งหนึ่ง ทั้งในด้านการจัดสรรพื้นที่ใช้สอย ความสะอาดภายใน และบริเวณรอบ ๆ  

อาคารที่พักผู้โดยสาร การให้บริการ และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่สามารถรองรับกับคนทุกเพศทุกวัย จึงเห็นควร

ให้ใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬเป็นสถานีฯ ต้นแบบ เนื่องจากสถานีฯ นี้มีความพร้อมและมีศักยภาพในการ 

ให้บริการสูงสามารถใช้เป็นสถานีฯ น�าร่องในการให้บริการยุคใหม่ โดยให้สถานีขนส่งผู้โดยสารในจังหวัดอื่น ๆ สามารถ

เดนิทางเข้ามาศกึษาดงูาน ซึง่จะสามารถน�าแนวทางการบรหิารจดัการไปประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์และมปีระสทิธิภาพ

ให้แก่สถานีที่ตนรับผิดชอบต่อไป
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๔.๑.๒ ด้ำนกำรบรหิำรจดักำรงำนและบ�ำรงุรกัษำทำงน�ำ้ มดีงันี้
การก�ากับดูแลความปลอดภัยบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางน�้า

จากการรายงานทราบว่าแหล่งท่องเที่ยวทางน�้าที่ส�าคัญ ๆ  ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ และอุดรธานี ได้แก่ 

บึงหนองหาน จังหวัดอุดรธานี บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เป็นต้น ซึ่งในช่วงวันหยุดจะมีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยว

เป็นจ�านวนมาก ขอให้กรมเจ้าท่าก�ากับดูแลในเรื่องอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัยทางน�้า เช่น เสื้อชูชีพ ห่วงยาง ฯลฯ 

อย่างเข้มงวด พร้อมทั้งให้มีการตรวจสอบสภาพความพร้อมของท่าเทียบเรือให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอด้วย

๔.๑.๓ ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนและระบบกำรขนส่งทำงรำง มีดงันี้
การปรับแผนงานการก่อสร้างโครงการ

จากการรายงานทราบว่าโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดหนองคายมีโครงการฯ ที่อยู่ 

ในความรับผิดชอบดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทย จ�านวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟทางคู่ ช่วง ขอนแก่น - 

หนองคาย และโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วง นครราชสีมา - หนองคาย ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงปี ๒๕๖๕ 

และ ๒๕๗๐ ตามล�าดับ โดยในแผนงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วง ขอนแก่น - หนองคาย ทราบว่าสถานีปลายทาง

ของโครงการฯ จะสิ้นสุดที่สถานีรถไฟหนองคาย ในขณะที่โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วง นครราชสีมา - หนองคาย  

จะด�าเนนิการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๒ ในจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นสะพานเฉพาะเส้นทางรถไฟ 

เพื่อเชื่อมต่อไปยังสถานีรถไฟเวียงจันทน์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรูปแบบสะพานจะมีรางรถไฟ 

๒ รูปแบบ คือ Standard Gauge ความกว้าง ๑.๔๓๕ เมตร ไว้ส�าหรับรองรับโครงการรถไฟความเร็วสูง และ Meter 

Gauge ความกว้าง ๑ เมตร ไว้ส�าหรบัรองรบัโครงการรถไฟทางคู ่ ซ่ึงจะเหน็ได้ว่าสะพานท่ีจะด�าเนนิการก่อสร้างแห่งใหม่ 
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จะรวมทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู่ไว้ด้วยกัน นั่นหมายความว่าโครงการรถไฟทางคู่จะต้องรอให้ 

โครงการรถไฟความเรว็สงูแล้วเสรจ็ก่อนจงึจะสามารถเชือ่มต่อไปยงัสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวได้ ในเรือ่งนี้  

มข้ีอเสนอแนะว่า เนื่องจากการด�าเนินการก่อสร้างของโครงการรถไฟทางคู่จะแล้วเสร็จก่อนโครงการรถไฟความเร็วสูง

ตามที่คาดการณ์ไว้ประมาณ ๕ ปี การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงควรพิจารณาความเป็นไปได้ ในการปรับแผนงาน 

การก่อสร้างสะพานฯ ที่อยู่ในแผนงานของรถไฟความเร็วสูงให้มาบรรจุอยู่ในแผนงานของโครงการรถไฟทางคู่แทน  

เพ่ือขยายเส้นทางรถไฟทางคู่จากสถานีหนองคายให้สามารถเชื่อมต่อไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ 

โดยเร็ว ซึ่งจะท�าให้เกิดการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนและยังเป็นการน�าแนวทางการด�าเนินการรถไฟ

ทางคู่มาพัฒนาให้สอดรับกับโครงการรถไฟความเร็วสูงต่อไปในอนาคต

๔.๒ เขตตรวจราชการที่ ๑๑
๔.๒.๑ ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนและระบบกำรขนส่งทำงบก มีดงันี้

๑. การด�าเนินงานตามนโยบาย “One Transport One Family”

ตามนโยบายของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) เรื่อง  

“One Transport One Family” ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๑ (นครพนม 

มุกดาหาร สกลนคร) ประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงานอย่างบูรณาการ มีการ 

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรม ทรัพยากร และช่วยเหลือสนับสนุนงานท่ีเก่ียวเนื่องระหว่างกัน โดยมีวัตถุประสงค ์

เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมสามารถบรรลุตามเป้าหมายในภารกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล ดังตัวอย่าง เช่น กรณีการก่อสร้างถนนทางเข้าท่าอากาศยานนครพนม จังหวัดนครพนม ท่ีได้รับ 

การสนับสนุนและช่วยเหลือจากกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ในพื้นที่ ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้และแนวทางการปฏิบัติที่ดี

ของนโยบาย “One Transport One Family” เนื่องจากเป็นการร่วมมือกันของหน่วยงานในสังกัดอย่างบูรณาการ  

โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นส�าคัญ
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ส�านักงานขนส่งจังหวัดนครพนมได้มีการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือ

สนับสนุนงานที่เกี่ยวเนื่องระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมภายในจังหวัดนครพนมอย่างต่อเนื่อง

กรมทางหลวง
รายงานว่า พร้อมประสานความร่วมมอืในการขบัเคลือ่นภารกจิหลกักบัทกุหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม

เพื่อมุ่งเน้นผลประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นส�าคัญมาโดยตลอด

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า โครงการก่อสร้างถนนทางเข้าท่าอากาศยานนครพนมดงักล่าว คอื ถนนสายเชือ่มศนูย์ซ่อมอากาศยาน -  

ศูนย์กลางการค้าชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพ แห่งท่ี ๓ ระยะทาง ๒๓.๑๐๒ กิโลเมตร เป็นการส่งเสริม 

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบทั้งทางบก ทางน�้า ทางราง และทางอากาศ เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด

นครพนม ซึ่งกรมทางหลวงชนบทได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายในกระทรวงคมนาคมท�าให้โครงการ

ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดียิ่ง และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า
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๒. การอ�านวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒ ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงคมนาคมในพ้ืนท่ี 

เขตตรวจราชการที่ ๑๑ (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) ด�าเนินการวางแผนการอ�านวยความสะดวกและปลอดภัย 

ในการเดินทางของประชาชนในทุกโหมดการเดินทางให้เกิดความเชื่อมโยงอย่างบูรณาการ พร้อมทั้งให้มีการเตรียมการ 

ฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีท่ีมีการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้การช่วยเหลือของ 

เจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ประสบเหตุ

ส�านักงานขนส่งจังหวัดสกลนครได้ด�าเนินการตามแผนอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัย 

ในการเดินทางของประชาชน โดยบูรณาการร่วมกับท่าอากาศยานสกลนคร และบริษัท ขนส่ง จ�ากัด ให้เกิด 

ความเชื่อมโยงทุกโหมดการเดินทาง พร้อมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณ ี

ทีม่กีารเกดิอบุตัเิหตหุรอืเหตกุารณ์ฉกุเฉนิ เพือ่ให้การช่วยเหลอืของเจ้าหน้าทีเ่ป็นไปอย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

ลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ประสบเหตุ

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า
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กรมทางหลวง
รายงานว่า จะได้น�าข้อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นไปพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างสะพาน และจัดเจ้าหน้าที่

ลงพ้ืนทีต่รวจสอบสภาพโครงสร้างของสะพานทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบในพืน้ทีอ่ย่างสม�า่เสมอและแก้ไขปัญหาได้อย่าง

ทันท่วงทีเพื่อป้องกันการเกิดเหตุต่อไป

กรมทางหลวง
รายงานว่า รับทราบข้อสั่งการ โดยมีการเตรียมความพร้อมร่วมมือกับหน่วยงานในส่วนภูมิภาคอย่างบูรณาการ

เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนบนทางหลวงต่อไป

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า ได้ดูแลความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามมาตรการ (๗-๗-๗)๓  

อย่างเข้มข้น ตลอดจนร่วมรณรงค์ ขบัช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด และมอเตอร์ไซค์เปิดไฟ ใส่หมวกกนันอ็ก ให้ประชาชน

ได้รับทราบ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด
รายงานว่า มีการจัดเตรียมแผนบริหารจัดการเดินรถในกรณีรถโดยสารไม่เพียงพอ โดยได้จัดเตรียมทั้งรถ  

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด รถร่วม และรถทะเบียน ๓๐ ท�าการขออนุญาตกับกรมการขนส่งทางบกในการส�ารองระบาย 

ผู้โดยสารไม่ให้มีตกค้าง และได้จัดกิจกรรม “สงกรานต์ ปลอดภัย เมาไม่ขับ” เพื่อให้พนักงานขับรถ และรถร่วม  

ได้ลงนามปฏิญาณตนว่าจะมอบบริการที่ดีให้แก่ประชาชน มีการแจกสื่อรณรงค์ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ คู่มือการเดินทาง

สงกรานต์อย่างไรให้ปลอดภยั ร่วมกบักองบงัคบัการต�ารวจภธูรจดัอบรมให้ความรูใ้นเรือ่งการขบัขีอ่ย่างไรให้ปลอดภยั

บนท้องถนน และเตรยีมความพร้อมก่อนเดินทางโดยตรวจเชค็รถโดยสารให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน ตรวจเชค็อปุกรณ์

ส่วนควบ ควบคมุความเรว็ จดัพนกังานขบัรถและพนกังานบรกิารให้ครบตามจ�านวนรถโดยสารทีใ่ห้บรกิาร พร้อมทัง้

ตั้งจุดตรวจรถโดยสารบนทางหลวงสายหลักเพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู ้โดยสาร 

ตลอดการเดินทาง

๓. การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนารูปแบบการก่อสร้างสะพาน

จากกรณีสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๓ (นครพนม - ค�าม่วน) เกิดรอยร้าวรอยแตก (Crack) 

บริเวณฐานรับน�้าหนักสะพานที่เป็นเสาตอม่อใต้ฐานรับสะพาน ๒ จุด ที่ตั้งอยู่ในช่วงของริมตลิ่งทั้ง ๒ ฝั่ง (ฝั่งไทยและ 

ฝั่งลาว) และกรณีการเลื่อนหลุดของแผ่นยึดแบริ่งสะพานระหว่างตัวสะพานกับตอม่อ (Elastomeric Bearing)  

ในเรื่องนี้ ขอให้กรมทางหลวงด�าเนินการถอดบทเรียนประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากทั้ง ๒ กรณี เพื่อน�ามาปรับปรุงแก้ไข

และพัฒนารูปแบบการก่อสร้างสะพานให้เกิดความแข็งแรง ปลอดภัย และยั่งยืนต่อไป และขอให้กรมทางหลวง 

จดัเจ้าหน้าทีล่งพืน้ทีต่รวจสอบสภาพโครงสร้างของสะพานทีร่บัผดิชอบในพืน้ทีอ่ย่างสม�่าเสมอเพือ่ตรวจสภาพความพร้อม

และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
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๔. โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๑๓ ตอน สมเด็จ - จังหวัดสกลนคร ระหว่าง  

กม.๘๖+๐๐๐ - กม.๑๖๘+๕๐๓ ระยะทาง ๘๓.๔๓๓ กิโลเมตร ทราบว่ามีแผนจะด�าเนินการปรับปรุงจากมาตรฐาน 

ชั้นทาง ๗/๘ เป็น ๗/๑๒ ประมาณ ๓๑.๕๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๓๘๐ ล้านบาท ซึ่งเส้นทางดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็น 

เส้นทางที่ตัดผ่านเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน อาจก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และติดขัด 

การขออนญุาตเข้าพืน้ทีข่องกรมป่าไม้และกรมอทุยานฯ ได้ส่งผลให้ไม่สามารถด�าเนนิการก่อสร้างสายทางได้ อย่างไรกต็าม  

ส�านักงานทางหลวงที่ ๓ (สกลนคร) จึงได้น�าเสนอแนวเส้นทางใหม่ บนทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๙ ๒๒๘๗ ๒๒๙๑  

สาย สกลนคร - เต่างอย - กุฉินารายณ์ - กาฬสินธุ์ ระยะทางประมาณ ๑๕๙ กิโลเมตร เพื่อหลีกเลี่ยงแนวเส้นทางเดิม 

ในเรื่องน้ี ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อศึกษาแนวเส้นทางใหม่ดังกล่าวและขอให้มีการศึกษา 

รายละเอยีดด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพือ่หลกีเลีย่งปัญหาด้านสิง่แวดล้อม แต่เบ้ืองต้นทราบว่าเป็นเส้นทีก่ระทบ

กับสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าแนวเส้นทางเดิม ซึ่งจะท�าให้สามารถด�าเนินการพัฒนาสายทางดังกล่าวในอนาคตได้ง่ายกว่า
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กรมทางหลวง
รายงานว่า

กรมทางหลวง
รายงานว่า

กรมทางหลวง
รายงานว่า

แนวเส้นทางใหม่บนทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๙ ๒๒๘๗ และ ๒๒๙๑ สาย สกลนคร - เต่างอย -  

กุฉินารายณ์ - กาฬสินธุ์ ระยะทางประมาณ ๑๕๙ กิโลเมตร การด�าเนินการอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสม 

ในการด�าเนินงานและความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณดังกล่าวต่อไป

๕. โครงการก่อสร้างเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสกลนครและนครพนม

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๒๓ สกลนคร - อ�าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง

ทั้งหมด ๖๕.๗๘ กิโลเมตร ปัจจุบันสายทางดังกล่าวเป็น ๔ ช่องจราจร ประมาณ ๓๒.๐๘๑ กิโลเมตร เหลืออีก ๓๓.๖๖๙ 

กิโลเมตร ที่ยังคงเป็น ๒ ช่องจราจร ซึ่งทางหลวงหมายเลข ๒๒๓ นั้น เป็นทางหลวงแนวตะวันตก - ตะวันออก  

ที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสกลนครกับอ�าเภอทางตอนใต้ของจังหวัดนครพนม ซ่ึงมีแผนจะขอการจัดสรรงบประมาณ  

เพื่อขยายเป็น ๔ ช่องจราจร ให้ครอบคลุมตลอดเส้นทางด้วยวงเงินงบประมาณ ๑,๐๑๐ ล้านบาท โดยจะด�าเนินการ 

ของบประมาณในช่วงปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการก่อสร้าง 

เส้นทางเพื่อเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสกลนครและนครพนม เพื่อให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปอย่างสะดวก 

และปลอดภัยด้วย

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๒๓ ช่วง สกลนคร - อ�าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  

ระยะทางทั้งหมด ๖๕.๗๘ กิโลเมตร ปัจจุบันสายทางดังกล่าวเป็น ๔ ช่องจราจร ประมาณ ๓๒.๐๘๑ กิโลเมตร  

คงเหลืออีก ๓๓.๖๖๙ กิโลเมตร ที่ยังคงเป็น ๒ ช่องจราจร คาดว่าจะของบประมาณ และเริ่มด�าเนินการโครงการ 

ดังกล่าวในปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

๖. การพิจารณาประเมินราคาที่ดินในการก่อสร้างโครงการ

ประเด็นปัญหาประการหนึง่ของการก่อสร้างทางหลวงและทางหลวงชนบท คอื ประชาชนไม่ยนิยอม

รบัราคาการเวนคนืทีดิ่นทีท่างหน่วยงานรฐัประเมนิให้ จงึไม่ยอมย้ายออกจากพืน้ทีก่่อสร้าง ซึง่ถอืเป็นปัญหาส�าคญัทีท่�าให้ 

งานก่อสร้างสายทางของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทต้องล่าช้ากว่าแผนที่ก�าหนดอยู่บ่อยครั้ง ในเรื่องนี้  

ขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ให้ความส�าคัญในเรื่องการพิจารณาประเมินราคาท่ีดินอย่างเหมาะสมและ 

เป็นธรรม เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนจากการอุทธรณ์ค่าเวนคืนท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างของเจ้าของท่ีดิน ซ่ึงจะสามารถ 

ช่วยให้โครงการก่อสร้างด�าเนินการได้เป็นไปตามแผนงานที่ก�าหนด

กรมทางหลวงได้ใช้เกณฑ์การประเมินราคาท่ีดินอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามข้อก�าหนดและ 

หลักเกณฑ์ที่ได้ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด
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กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า ได้ด�าเนินการตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐  

โดยการก�าหนดราคาค่าทดแทนเยยีวยาให้แก่ผูไ้ด้รบัผลกระทบต้องก�าหนดให้อย่างเป็นธรรมตามขัน้ตอนของกฎหมาย 

ดังนี้

๑) ค่าทดแทนต้นไม้ยนืต้น ได้น�าข้อมลูอ้างองิจากราคาของส่วนราชการหลาย ๆ  หน่วยงานมาเปรยีบเทยีบราคา

เพื่อน�ามาใช้เป็นฐานในการคิดราคาค่าทดแทน

๒) ค่าทดแทนอาคารสิง่ปลกูสร้าง ได้ก�าหนดราคาโดยการถอดแบบและประมาณราคา และใช้ราคาค่าวสัดแุละ

ค่าแรงที่เป็นปัจจุบันจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และส�านักดัชนีเศรษฐกิจ

การค้า หรือส�านักงานพาณิชย์จังหวัด เป็นต้น

๓) ค่าทดแทนที่ดิน ได้ก�าหนดโดยพิจารณาตามมาตรา (๑) - (๕) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และคู่มือการก�าหนดเงินค่าทดแทนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนท่ีดิน

อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ของกระทรวงคมนาคม

๗. การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๑

จากการรายงานเรื่องการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๑ (นครพนม 

มุกดาหาร สกลนคร) พบว่าในบางพื้นที่มีสถานการณ์น�้าท่วมเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ท�าให้ประชาชนประสบปัญหาความ 

เดือดร้อนอย่างต่อเนื่องตลอดมา ในเรื่องนี้ ขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ด�าเนินการบริหารจัดการแก้ไข 

ปัญหาพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงด้านอุทกภัยที่เกิดข้ึนซ�้าซากอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน พร้อมท้ังก�ากับดูแลและ 

บริหารจัดการการก่อสร้างถนนและช่องทางระบายน�้าต้องมีความสอดคล้องกันในพื้นที่ไม่เป็นอุปสรรคกีดขวางทิศทาง 

การไหลของน�้า เพื่อป้องกันและแก้ไขความเดือดร้อนตลอดจนลดข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ด้วย

กรมทางหลวง
รายงานว่า กรมทางหลวงรับทราบข้อสั่งการ และได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาน�้าท่วมในบริเวณที่เกิดซ�้าซากแล้ว 

บางส่วน และในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จจะเร่งรัดด�าเนินการต่อไป

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า ได้ให้หน่วยงานในสังกัดตรวจสอบตามแผนการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติจากอุทกภัยหรือ 

ดินโคลนถล่ม เพื่อป้องกันทางหลวงชนบทในความรับผิดชอบ (Prevention) โดยเฝ้าระวังพื้นท่ีเสี่ยง/พื้นท่ีที่อาจ 

ได้รบัผลกระทบ หรอืเคยได้รบัผลกระทบจากเหตภุยัพบิตัทิีผ่่านมา ตรวจสอบความมัน่คงแขง็แรงของถนนและสะพาน 

รวมทัง้ตดิตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชดิ พร้อมท้ังก�าชับหน่วยส�ารวจออกแบบให้ส�ารวจสภาพภมูปิระเทศและค�านวณ

ออกแบบระบบระบายน�้าตามหลักวิศวกรรมอย่างเพียงพอเพื่อมิให้ถนนกีดขวางสภาพการระบายน�้าที่มีอยู่เดิม 

ตามธรรมชาติ
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๘. การก�าหนดบทลงโทษตามกฎหมายของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ

ระบบ GPS Tracking เป็นเทคโนโลยีที่สามารถใช้ติดตามพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถ 

เช่น การใช้ความเร็ว ฯลฯ โดยจะควบคุมก�ากับดูแลผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS โดยเจ้าหน้าท่ีของ 

กรมการขนส่งทางบกที่ประจ�าอยู่ทั้งในส่วนกลางและส�านักงานขนส่งจังหวัดท่ัวประเทศตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ส�าหรับการ 

ใช้ความเรว็ของรถโดยสารสาธารณะจะถกูก�าหนดไว้ไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ซ่ึงท่ีผ่านมาในกรณท่ีีรถโดยสารประจ�าทาง 

ใช้อัตราความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนดนั้น ทราบว่า กรมการขนส่งทางบกได้มีการด�าเนินการตักเตือนและลงโทษ 

ผู้กระท�าความผิดไปบางส่วนแล้ว แต่ยังไม่มีมาตรการท่ีเข้มข้นและข้อมูลข่าวสารท่ีเผยแพร่สู่สาธารณชนเท่าท่ีควร  

จึงขอให้กรมการขนส่งทางบกด�าเนินการพิจารณาเรื่องการก�าหนดบทลงโทษตามกฎหมายและด�าเนินการแก่ผู้กระท�า

ความผดิให้เป็นรปูธรรมอย่างชดัเจนและเคร่งครดั เพือ่แสดงให้เหน็ถงึความใส่ใจในเรือ่งความปลอดภยัแก่ผูโ้ดยสารและ 

ให้ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบเกรงกลัวต่อบทลงโทษและไม่ลักลอบกระท�าผิดต่อข้อกฎหมายต่อไป

ปัจจุบนัศนูย์บรหิารจัดการเดินรถระบบ GPS ได้ให้ทีป่รกึษาโครงการศกึษาออกแบบและพฒันาระบบ

บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมก�ากับดูแลความปลอดภัยในการใช้รถ 

ใช้ถนนของรถโดยสารและรถบรรทุก จัดท�าระบบออกหนังสือเรียกตัวผู้ประกอบการขนส่งโดยอัตโนมัติ ซึ่งคาดว่า

ระบบดงักล่าวจะแล้วเสรจ็ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ทัง้นี ้กรมการขนส่งทางบกได้มกีารตัง้จดุตรวจสอบบนทางหลวง 

เป็นถนนสายหลกั - สายรอง และพบว่ารถโดยสารประจ�าทางทีบ่งัคบัต้องตดิตัง้ระบบ GPS ไม่มกีารตดิตัง้ระบบ GPS 

ผูต้รวจการจะออกค�าสัง่ผูต้รวจการในข้อหาความผดิตามมาตรา ๗๑ พร้อมระงบัใช้รถเป็นการชัว่คราว (พ่นเครือ่งหมาย

ห้ามใช้รถ) และออกค�าสั่งนายทะเบียนให้ผู้ประกอบการขนส่งน�ารถไปตรวจสภาพเพื่อแก้ไขรถคันดังกล่าวให้ถูกต้อง 

หากรถโดยสารประจ�าทางเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะลงโทษในอัตราข้ันสูงสุดตามท่ีกฎหมายก�าหนดและเพิกถอน 

การจดทะเบียนรถ ระงับใช้รถ พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า
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๙. การประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

จากการรายงานข้อมูลของส�านักงานขนส่งจังหวัดสกลนครพบว่า ความนิยมในการใช้บริการ 

รถโดยสารสาธารณะในเส้นทางระหว่างท่าอากาศยานสกลนครและตัวเมืองสกลนครยังมีปริมาณไม่มากนักเมื่อเทียบกับ

สัดส่วนโดยรวมของปริมาณผู้โดยสารที่มาใช้บริการท่าอากาศยาน ซ่ึงทราบว่ารถท่ีให้บริการระหว่างท่าอากาศยาน

สกลนครและตัวเมืองสกลนครเป็นรถโดยสารสองแถว มีอัตราราคาค่าโดยสารเพียง  ๑๐ บาท ตลอดสาย และมีเส้นทาง

ผ่านจดุทีส่�าคญั ๆ  หลายแห่ง ในเรือ่งนี ้ขอให้ท่าอากาศยานสกลนครและส�านกังานขนส่งจงัหวดัสกลนครร่วมกนัสนบัสนนุ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในเส้นทางเชื่อมโยงจากท่าอากาศยานสกลนคร 

ไปยังตัวเมืองมากยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหาการจราจรคับคั่งและมลภาวะทั้งในพื้นที่ท่าอากาศยานและตัวเมืองสกลนคร

ส�านักงานขนส่งจังหวัดสกลนครได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมาใช้บริการรถโดยสาร

สาธารณะในเส้นทางเชื่อมโยงจากท่าอากาศยานสกลนครไปยังตัวเมืองโดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางเฟซบุ ๊ก 

ของส�านักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร และสถานีวิทยุ อสมท. สกลนคร คลื่น FM 107.0 MHz ทุกวันจันทร์ - ศุกร์  

เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า
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กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า ท่าอากาศยานนครพนมร่วมกบัส�านกังานขนส่งจงัหวดัสกลนครได้ประชาสมัพนัธ์เชิญชวนให้ใช้บรกิาร

รถสาธารณะ โดยมีป้ายประชาสัมพันธ์และให้บริการสอบถามที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงบริการระหว่าง

ท่าแร่และสถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน และมป้ีายจอดรถอยูร่ะหว่างเส้นทางดงักล่าว ท้ังนี ้ในส่วนของการประชาสมัพนัธ์

ภายนอกท่าอากาศยาน บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ได้ด�าเนินการประชาสัมพันธ์ด้วยแล้ว

๑๐. งานซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบท

โครงการงานซ่อมฟ้ืนฟทูางหลวงชนบทอนัเนือ่งจากภยัพบัิต ิปี ๒๕๖๑ สะพานมติรภาพไทย - ญีปุ่่น 

(สะพานข้ามล�าน�้าก�่า) สายทาง สน.๓๐๕๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๓ (บ้านตองโขบ) - บ้านนาแก้ว อ�าเภอ 

เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สถานะ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีผลความก้าวหน้าโครงการ ร้อยละ ๖๙.๖๖  

จากแผนงานโครงการ ๗๖.๓๕ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๖.๖๙ วันสิ้นสุดสัญญา ๗ เมษายน ๒๕๖๒ ผลงานท่ีล่าช้ากว่า 

แผนงานเนื่องจากมีการระบายน�้าจากหนองหารลงสู่ล�าน�้าก�่า ท�าให้ปริมาณน�้ามากข้ึน เป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง  

อย่างไรก็ตาม ขอให้กรมทางหลวงชนบทหาแนวทางในการเร่งรัดการด�าเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตาม

แผนงานและแล้วเสร็จภายในอายสุญัญาทีก่�าหนด เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ทีใ่ช้เส้นทางและสะพานในการสญัจรได้อย่าง

สะดวกและปลอดภยัด้วย

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๖ (กาฬสินธุ์) เร่งรัดการด�าเนินการต่อไปแล้ว
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๔.๒.๒ ด้ำนกำรบรหิำรจดักำรงำนและบ�ำรงุรกัษำทำงน�ำ้ มดีงันี้
การก�ากับดูแลความปลอดภัยบริเวณท่าเทียบเรือและเรือโดยสาร

จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร มีพรมแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ 

มแีม่น�้าโขงกัน้ระหว่างสองประเทศ ซึง่เป็นแม่น�้าทีม่คีวามส�าคญัทัง้ในด้านการอปุโภคบรโิภค การขนส่งสนิค้าการเกษตร 

และการท่องเที่ยวของประชาชนริมสองฝั่งโขง ส�าหรับการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างกันหรือการขนส่งสินค้าส่วนใหญ่ 

จะเดินทางโดยเรือ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร จะมีท่าเรือท่ีส�าคัญ คือท่าเทียบเรือท่องเท่ียวเทศบาล

นครพนม จังหวัดนครพนม และท่าเทียบเรือท่าข้ามเทศบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ที่เปิดให้บริการเรือข้ามฟาก 

และเรือท่องเที่ยวแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในเรื่องนี้ จึงขอให้ส�านักงานเจ้าท่า

ภูมิภาคที่ ๗ สาขานครพนม ก�ากับดูแลในเรื่องความปลอดภัยของท่าเทียบเรือและเรือโดยสารที่ให้บริการอย่างเข้มงวด 

ทั้งในเรื่องสภาพความพร้อมของตัวเรือ อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เสื้อชูชีพ เป็นต้น พร้อมท้ังขอให้ส่งเจ้าหน้าที ่

คอยก�ากบัดแูลในจดุเสีย่งต่าง ๆ  โดยเฉพาะในช่วงทีม่เีทศกาลทีส่�าคญั ๆ  ในจงัหวดันครพนม เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาล

สงกรานต์ งานนมัสการองค์พระธาตุพนม เป็นต้น
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กรมเจ้ำท่ำ
รำยงำนว่ำ ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๗ สาขานครพนม ได้มีค�าสั่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดูแลด�าเนินการ 

ตรวจสอบในส่วนของความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับตัวเรือและเครื่องจักร อุปกรณ์ความปลอดภัย ตรวจสอบ 

สภาพโป๊ะเทียบเรือ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมเจ้าท่าก�าหนด รวมทั้งก�าชับเจ้าหน้าที่ประจ�าท่าเรือให้ด�าเนินการ

ตรวจสอบควบคุมดูแล ผู้ควบคุมเรือ กัปตันเรือ นายท้ายเรือ ให้มีความพร้อมที่จะท�าการควบคุมเรือ หากพบว่า 

ผู้ควบคุมเรือมีความไม่พร้อมส�าหรับการควบคุมเรือให้สั่งหยุดเรือและแจ้งให้ผู ้อ�านวยการเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๗  

สาขานครพนม ทราบทันที ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาได้สั่งการให้เพิ่มความพร้อมในการดูแลประชาชน

ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยได้เพิ่มเจ้าหน้าท่ีประจ�าท่าเทียบเรือโดยสารจากปกติ ๒ นาย เป็น ๔ นาย  

พร้อมทั้งได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อดูแลประชาชน นอกจากน้ี  

ได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเรือตรวจการณ์ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย 

ตามล�าน�้าโขง ต�ารวจน�้า ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา ในการดูแล 

ความปลอดภัยในจุดเสี่ยงต่าง ๆ ได้แก่ หาดแห่ หาดมโนภิรมย์ หาดทรายทอง จุดล่องแพหนองหาร เป็นต้น
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กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดท�าแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่เชิงพาณิชย์ภายนอกอาคารท่ีพัก 

ผู้โดยสารส�าหรับกิจกรรมการบริหารลานจอดรถยนต์ท่าอากาศยานนครพนม เพื่อหาผู้ประกอบการมาด�าเนินการ 

จัดเก็บค่าบริการลานจอดรถยนต์ และคาดว่าจะสามารถด�าเนินการได้ภายในปี ๒๕๖๒

๒. มาตรการในการป้องกันเผชิญเหตุอุทกภัย

กรณเีหตอุทุกภยัในพืน้ทีจ่งัหวดันครพนม และสกลนคร จากพาย ุ“เซนิกา” ในช่วงเดอืนกรกฎาคม -  

สิงหาคม ๒๕๖๐ ท่าอากาศยานในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๑ โดยเฉพาะท่าอากาศยานสกลนครได้รับผลกระทบ 

น�้าท่วมสูงรอบบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยาน ซึ่งในส่วนนี้เห็นว่าแผนการเตรียมความพร้อมของท่าอากาศยานเพื่อรองรับ 

เหตุอุทกภัยนั้นถือเป็นเรื่องที่มีความจ�าเป็นที่ต้องด�าเนินการอย่างเร่งด่วน ดังนั้น ขอให้ท่าอากาศยานนครพนม และ 

ท่าอากาศยานสกลนคร ด�าเนินการวางแผน ศึกษา หาแนวทางในการรองรับสถานการณ์และแก้ไขปัญหาในกรณ ี

การเกิดสถานการณ์อุทกภัยหรือภัยพิบัติ โดยมีมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งใน 

ระยะเร่งด่วนและในระยะยาว เพื่อให้มีแผนงานในการป้องกันและแผนเผชิญเหตุท่ีจะสามารถจัดการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ทั้งผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่ และ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

๔.๒.๓ ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนและกำรคมนำคมขนส่งทำงอำกำศ มีดงันี้
๑. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมของท่าอากาศยานนครพนม

จากการรายงานของท่าอากาศยานนครพนมทราบว่าปัจจุบันลานจอดรถภายในท่าอากาศยาน

นครพนมสามารถจอดรถได้ประมาณ ๑๔๐ คัน และก�าลังประสบปัญหาพื้นที่จอดรถไม่เพียงพอต่อผู้เข้ามาใช้บริการ 

ท่าอากาศยาน โดยในอนาคตตามแผนการพัฒนาท่าอากาศยานปี ๒๕๖๒ จะมีการก่อสร้างพัฒนาพื้นท่ีลานจอดรถ 

เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถรองรับการจอดรถได้ประมาณ ๓๐๐ คัน และทราบว่า ยังไม่มีแผนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 

การจอดรถแต่อย่างใด ในเรื่องนี้ จึงขอให้ท่าอากาศยานนครพนมพิจารณาเรื่องการให้บริการลานจอดรถ เนื่องจาก 

จะสามารถน�ารายได้ส่วนนีม้าใช้ในการพฒันางานในภารกจิของท่าอากาศยานนครพนม เช่น การปรบัปรงุและซ่อมบ�ารงุ

ลานจอดรถให้มีมาตรฐานและคุณภาพบริการที่ดีขึ้นในระยะยาวด้วย

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า กรมท่าอากาศยาน รายงานว่า ท่าอากาศยานสกลนครได้จดัท�าแผนเผชญิเหตอุทุกภยัเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว 

โดยเทียบกับเอกสารขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หมายเลข ๙๑๓๗ คู่มือบริการสนามบิน ส่วน ๗ 

การวางแผนฉุกเฉิน หัวข้อ ๔.๘ ภัยพิบัติธรรมชาติ (ICAO Document 9137 Airport Services Manual Part 7 

Airport Paragraph 4.8 Natural Disaster) เป็นไปตามข้อก�าหนดและสามารถน�าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ 

ส�าหรบัท่าอากาศยานนครพนมอยูร่ะหว่างจดัท�าคูม่อืแผนเผชญิเหตอุทุกภยัแล้วเสรจ็ภายในเดอืนพฤษภาคม ๒๕๖๒
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กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า ปัจจุบันท่าอากาศยานสกลนครมีผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายกู้ภัยและดับเพลิง ประกอบด้วย ข้าราชการ  

ลูกจ้างประจ�า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว โดยมีข้าราชการท�าหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ ่มงาน โดย 

กรมท่าอากาศยานได้มีการจัดสวัสดิการแก่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑) ให้มีบ้านพักส�าหรับเจ้าหน้าที่ โดยอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเพื่อให้เพียงพอกับผู้ปฏิบัติงาน

ที่ท่าอากาศยานสกลนคร

๒) มหีลกัเกณฑก์ารพจิารณาเงินเพิ่มพเิศษรายเดือน ให้แกล่กูจา้งประจ�าผู้ปฏบิัตงิานในต�าแหน่งพนกังานกู้ภยั 

และพนักงานดับเพลิง ตามประกาศของกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การได้รับเงินเพิ่ม

ส�าหรับลูกจ้างประจ�าผู้ปฏิบัติงานในต�าแหน่งพนักงานกู้ภัย และพนักงานดับเพลิงกรมท่าอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๖๒  

ในส่วนของพนักงานราชการได้ด�าเนินการขออนุมัติเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน ซ่ึงอยู่ในข้ันตอนการรอพิจารณาอนุมัติ

จากส�านกังาน ก.พ. และต�าแหน่งลกูจ้างชัว่คราวได้ด�าเนนิการพจิารณาเงนิเพิม่พเิศษรายเดอืนจากเงนินอกงบประมาณ

ประเภทหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน โดยได้มีการจ้างผู้ช�านาญการเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ก�าหนดหลักเกณฑ ์

และเงื่อนไขการได้รับเงินเพิ่มส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน

๔. การอ�านวยความสะดวกบริเวณท่าอากาศยานนครพนม

การให้บริการรถโดยสารสาธารณะจากท่าอากาศยานนครพนมเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดนครพนมนั้น 

ทราบว่า ได้เปิดการให้บริการในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ซึ่งสามารถช่วยอ�านวยความสะดวกและปลอดภัย 

ในการเดินทางของประชาชนผู้ใช้บริการท่าอากาศยานได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม จุดจอดหรือศาลาท่ีพักผู้โดยสาร 

รถประจ�าทางมเีพยีงบรเิวณด้านฝ่ังตรงข้ามของท่าอากาศยานนครพนมเท่านัน้ ในเรือ่งนี ้จงึขอให้ท่าอากาศยานนครพนม

ประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก และกรมทางหลวงในพืน้ทีใ่นการจดัหาพืน้ทีแ่ละด�าเนนิการ

ก่อสร้างป้ายรถโดยสารประจ�าทางบริเวณด้านหน้าท่าอากาศยานนครพนมบนทางหลวงหมายเลข ๒๒ (ถนนนิตโย)  

ช่วง กม.๒๒๗.๐๐ - กม.๒๒๘.๐๐ อย่างเหมาะสมเพื่อรองรับความต้องการการใช้รถโดยสารให้เกิดความสะดวกและ

ปลอดภัยและยังช่วยส่งเสริมการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะของประชาชนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย

๓. ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ปัญหาการขาดแคลนพนักงานเจ้าหน้าที่ในฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัยของท่าอากาศยานสกลนคร  

สาเหตุส�าคัญประการหนึ่งเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานในส่วนนี้จะมีต�าแหน่งเป็นเพียงพนักงานราชการหรือ 

ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งไม่มีความมั่นคงและสวัสดิการในสายงานเท่าที่ควร จึงไม่สามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ในระยะยาวได้ เป็นผลให้พนักงานเหล่านี้จะขอออกเพื่อเปลี่ยนไปท�างานที่อื่น เพื่อแสวงหาความมั่นคงและมีสวัสดิการ 

ท่ีดขีึน้ ท�าให้บคุลากรทีม่คีวามรูค้วามช�านาญเฉพาะด้านต้องสร้างขึน้มาใหม่ตลอดเวลา ดงันัน้ จงึขอให้กรมท่าอากาศยาน

พิจารณาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงโครงสร้างและต�าแหน่งที่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในฝ่ายดับเพลิง 

และกู้ภัยให้สามารถมีความก้าวหน้าในสายงานได้สูงข้ึนหรือส่งเสริมและจัดให้มีสวัสดิการท่ีดีมากข้ึน เพื่อเป็นการ 

สร้างขวัญก�าลังใจในการท�างานและการปฏิบัติหน้าท่ี ท�าให้ผู ้ปฏิบัติงานเกิดความรักองค์กรและสามารถท�างาน 

ได้จนเกษียณอายุต่อไป
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กรมทางหลวง
รายงานว่า รับทราบข้อสั่งการดังกล่าวโดยจะด�าเนินการประสานงานกับหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก 

ในพื้นที่ เพื่อก�าหนดจุดก่อสร้างป้ายรถโดยสารประจ�าทางบริเวณด้านหน้าท่าอากาศยานนครพนมต่อไป

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า ได้หารือกับกรมการขนส่งทางบก เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา 

การให้บริการรถสาธารณะที่ท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน ซึ่งหน่วยงานท้ังสองแห่งมีความเห็นร่วมกัน 

ที่จะจัดต้ังคณะท�างานเพื่อด�าเนินการจัดการรถสาธารณะที่ให ้บริการในพื้นที่ท ่าอากาศยานทุกแห่งของ 

กรมท่าอากาศยานอย่างเป็นระบบ โดยกรมท่าอากาศยานจะรับผิดชอบในเรื่องจุดรับ - ส่งผู้โดยสาร และอ�านวย 

ความสะดวกให้แก่รถสาธารณะที่เข้ามาให้บริการ ส่วนกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ก�าหนดเส้นทางเดินรถบริการ

สาธารณะ ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ยกร่างค�าสั่งจัดตั้งคณะท�างานดังกล่าว และจะมีการหารือในรายละเอียด

ของหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันต่อไป ในระหว่างนี้ท่าอากาศยานนครพนมได้ประสานขอความอนุเคราะห์จาก 

แขวงทางหลวงนครพนมในการพจิารณาจัดหาพืน้ท่ีและด�าเนนิการก่อสร้างป้ายรถโดยสารประจ�าทางบรเิวณด้านหน้า

ท่าอากาศยานแล้ว
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๔.๓ เขตตรวจราชการที่ ๑๔
๔.๓.๑ ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนและระบบกำรขนส่งทำงบก มีดงันี้

๑. การจัดหารถในการให้บริการประชาชน

ตามที่ส�านักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีได้ก�าหนดเส้นทางเดินรถหมวด ๑ สายที่ ๑๕ เส้นทาง

เดินรถเริม่ต้นจากท่าอากาศยานอบุลราชธานี - โรงพยาบาลสรรพสทิธิ ์ - ทุ่งศรเีมอืง - โรงแรมยโูฮเทล - แยกกโิลศนูย์ - 

โรงแรมปทมุรตัน์ - โรงแรมเนวาด้า - โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี - ห้างสรรพสินค้าโลตัส - ศูนย์การค้าซิตี้มอล - 

มหาวิทยาลัยการจัดการฯ - สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติ และได้ผู้ประกอบการเดินรถในเส้นทางดังกล่าวแล้ว 

แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างผู้ประกอบการด�าเนินการจัดหารถมาให้บริการ  

ซึ่งผู้ประกอบการเดินรถได้รับการขยายเวลาในการบรรจุรถแล้ว จ�านวน ๑ ครั้ง ภายหลังจากที่ได้รับใบอนุญาต 

ประกอบการขนส่ง เนื่องจากเส้นทางเดินรถสายท่าอากาศยานอุบลราชธานี - สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติ  

เป็นเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเข้าสู่ตัวเมือง และเป็นจุดเปลี่ยนระบบการขนส่งระหว่างการเดินทางทางอากาศ

และทางบก จึงขอให้ส�านักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีเร่งรัดไปยังผู ้ประกอบการในการจัดหารถมาให้บริการ 

แก่ประชาชนโดยเรว็ เพือ่เพิม่ทางเลอืกแก่ประชาชนในการเดนิทางเชือ่มต่อท่าอากาศยานอบุลราชธานกีบัสถานทีต่่าง ๆ  

ภายในตัวเมือง

ส�านักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีได้ด�าเนินการแจ้งเร่งรัดไปยังผู้ประกอบการขนส่งในเส้นทาง 

หมวด ๑ สายที่ ๑๕ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี - ทุ่งศรีเมือง - สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้จัดหา

รถมาวิ่งให้บริการแก่ประชาชนโดยเร็วแล้ว โดยปัจจุบันผู้ประกอบการขนส่งได้ขอขยายระยะเวลาการน�ารถเข้า 

ด�าเนินการทางทะเบียนและภาษีรถออกไปอีกจนถึงวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซ่ึงเป็นการขอขยายเวลาเป็น 

ครั้งที่ ๒

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า
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กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า ได้ด�าเนนิการประสานงานกบั บรษิทั อบุลรวมใจพฒันาเมอืง จ�ากดั ผูป้ระกอบการเดนิรถในโครงการ 

Smart Bus เส้นทางท่าอากาศยานอบุลราชธาน ี- สถานขีนส่งผูโ้ดยสารเฉลมิพระเกยีรต ิเพือ่หารอืในการน�ารถโดยสาร

วิ่งเข้ามาจอดรับผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี โดยก�าหนดการเดินรถจะให้บริการในช่วงเดือนกรกฎาคม 

๒๕๖๒ เพื่อรองรับเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษา ประจ�าปี ๒๕๖๒

๒. การก�าหนดจุดจอดรถโดยสารชั่วคราวของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี

จากการตรวจราชการได้รบัทราบว่าสถานขีนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัอบุลราชธานตีัง้อยูบ่รเิวณใกล้เคยีง

กับโครงการก่อสร้างแยกดงอู่ผึ้ง และแยกวนารมย์ ซึ่งโครงการก่อสร้างจะท�าให้เกิดปัญหาการจราจรคับคั่งและติดขัด  

จะส่งผลกระทบต่อการน�ารถโดยสารเข้าจอดทีส่ถานไีด้ล่าช้ากว่าปกต ิในเรือ่งนี ้ถอืว่ามคีวามส�าคญัเนือ่งจากมผีลกระทบ

ต่อเวลาในการเดินทางของประชาชน จึงขอให้ส�านักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาเรื่องการก�าหนดจุดจอด 

รถโดยสารชัว่คราวทีเ่หมาะสม เพ่ือให้สามารถส่งผูโ้ดยสารในระหว่างทางได้เป็นช่วง ๆ  ก่อนถึงสถานไีด้ โดยเมือ่มกีารก�าหนด 

จุดจอดรถชั่วคราวแล้วให้มีการประสานแจ้งกับต�ารวจในพื้นที่เพื่ออ�านวยความสะดวกในการจัดการจราจร และให ้

กรมการขนส่งทางบก และบริษัท ขนส่ง จ�ากัด ในพื้นที่แจ้งผู้ประกอบการเดินรถให้ทราบ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนทราบถึงจุดจอดรถชั่วคราว รวมถึงช้ีแจงท�าความเข้าใจกับประชาชนให้ทราบว่าจุดจอดท่ีก�าหนดข้ึนนั้นเป็น 

จดุจอดชัว่คราวในระหว่างทีม่กีารด�าเนนิการก่อสร้างแยกดงอูผ่ึง้ และแยกวนารมย์ เท่านัน้ เพือ่ป้องกนัการร้องเรยีนจาก

ประชาชนภายหลังเมื่อมีการยกเลิกจุดจอดรถชั่วคราว เมื่อโครงการก่อสร้างด�าเนินการแล้วเสร็จ

ส�านักงานขนส่งจังหวดัอบุลราชธานไีด้แจ้งให้ผูป้ระกอบการขนส่งผูโ้ดยสารภายในจงัหวดัอบุลราชธานี

ได้รับทราบและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านการจราจรท่ีจะเกิดข้ึนระหว่างท่ีมีการก่อสร้าง 

ส�าหรบัการก�าหนดจุดจอดชัว่คราวอยูร่ะหว่างการพจิารณาด�าเนนิการโดยจะพจิารณาจากแผนการจดัระบบการจราจร

ของผู้ก่อสร้างว่ากระทบกับการเดินรถโดยสารประจ�าทางในแต่ละเส้นทางเพียงใด และค�านึงถึงความสะดวก 

ความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนต่อจากจุดจอดรถชั่วคราว

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด
รายงานว่า อยูร่ะหว่างการประสานงานกบัส�านกังานขนส่งจงัหวดัอบุลราชธานแีละผูป้ระกอบการเดนิรถให้ทราบ 

หลังจากนั้นจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงจุดจอดรถช่ัวคราว รวมถึงช้ีแจงท�าความเข้าใจกับประชาชน 

ให้ทราบว่าจุดจอดที่ก�าหนดขึ้นนั้นเป็นจุดจอดช่ัวคราวในระหว่างท่ีมีการด�าเนินการก่อสร้างแยกดงอู่ผึ้งและ 

แยกวนารมย์เท่านัน้ เพือ่ป้องกนัการร้องเรยีนจากประชาชนภายหลงัเมือ่มกีารยกเลกิจดุจอดรถชัว่คราวเมือ่โครงการ

ก่อสร้างด�าเนินการแล้วเสร็จ

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า
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๓. การวางแผนงาน/โครงการก่อสร้างโครงการในอนาคต

จากการตรวจติดตามการด�าเนินงานในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๔ ได้รับทราบว่ามีแผนงาน/

โครงการของกรมทางหลวงที่มีปัญหาอุปสรรคเนื่องจากการไม่สามารถเข้าพื้นท่ีโครงการได้ ดังนั้น ในการท่ีจะ 

ด�าเนนิโครงการก่อสร้างอืน่ ๆ  ในอนาคต เมือ่กรมทางหลวงทราบถงึแนวเส้นทาง รปูแบบ และแผนการด�าเนนิงานโครงการ

ทีช่ดัเจนและมคีวามพร้อมในระดับหน่ึงแล้ว หากคาดว่าจะตดิปัญหาอปุสรรคของการเข้าพืน้ทีก่่อสร้าง ขอให้กรมทางหลวง

ด�าเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการล่วงหน้าในระยะแรก ๆ ท้ังเรื่องการรื้อย้ายสาธารณูปโภค  

และการขออนุญาตตัดต้นไม้ เพื่อให้หน่วยงานน้ันได้เข้าด�าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องก่อนซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให ้

เกิดปัญหาการไม่สามารถเข้าพื้นที่ด�าเนินงานที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินโครงการก่อสร้างอื่น ๆ ต่อไป

กรมทางหลวง
รายงานว่า รับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเมื่อมีแผนด�าเนินการท่ีชัดเจนจะด�าเนินการประสานงานกับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า เพื่อก่อให้เกิดการประสานงานอย่างเป็นระบบต่อไป
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กรมทางหลวง
รายงานว่า รับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะโดยจะเร่งรัดให้ผู้รับจ้างด�าเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

๕. การตรวจสอบพื้นที่ก่อนการด�าเนินโครงการก่อสร้าง

ในการด�าเนินโครงการขยายทางหลวงเป็น ๔ ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๑  

ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ที่ กม.๕+๕๐๐ - กม.๕๔+๐๐๐ จากการตรวจสอบในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic 

Information System : GIS) ของกรมศิลปากร ในช่วง ศรสีะเกษ - ภเูงนิ ท่ี กม.๑๐ (บ้านโพนค้อ) และช่วง ศรสีะเกษ -  

ภเูงิน ที ่กม.๑๙ (บ้านพยห์ุ) พบว่าบรเิวณดงักล่าวมโีบราณสถานทีย่งัไม่ได้ขึน้ทะเบยีน แต่จากการส�ารวจในพืน้ทีจ่รงิแล้ว

ไม่พบโบราณสถานบริเวณบ้านพยุห์แต่อย่างใด แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ จึงมีหนังสือสอบถามไปยังส�านักศิลปากร

ที่ ๑๐ (นครราชสีมา) แต่ยังไม่ได้รับการแจ้งผลจากหน่วยงานดังกล่าว ในส่วนนี้ ขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดติดตาม 

ผลการพิจารณาจากกรมศิลปากรเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน นอกจากนี้ ในการด�าเนินโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ขอให ้

กรมทางหลวงใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบพื้นที่ด�าเนินโครงการให้รอบคอบและรัดกุม เนื่องจากหากตรวจสอบ

แล้วพบว่าบริเวณที่จะด�าเนินโครงการต้ังอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ หรืออุทยาน

ประวัติศาสตร์ ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ในระยะทาง  

๑ กิโลเมตร โครงการนั้นจะต้องด�าเนินการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมด้วย ซึง่จะส่งผลต่อแผนการด�าเนนิการก่อสร้างให้มขีัน้ตอนและระยะเวลาทีม่ากขึน้ด้วย

กรมทางหลวง
รายงานว่า แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ ได้เร่งรัดติดตามผลการตรวจสอบเรื่องโบราณสถานจากกรมศิลปากร 

ส่วนการด�าเนินการตามโครงการก่อสร้างใด ๆ มีการตรวจสอบพบว่าบริเวณที่จะด�าเนินโครงการตั้งอยู ่ใกล ้

โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ในระยะทาง ๑ กิโลเมตร กรมทางหลวงจะพิจารณาในการ 

ด�าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

๔. การประเมินศักยภาพและความพร้อมของผู้รับจ้าง

ตามที่แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ มีการด�าเนินงานก่อสร้างเกาะกลางแบบยก (Raised Median) 

แบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัยบนทางหลวงหมายเลข ๒๒๑ จ�านวน ๓ ตอน ได้แก่ ๑) ช่วง ศรีสะเกษ - ภูเงิน  

ตอน ๑ ที่ กม.๓+๖๐๐ - กม.๔+๔๐๐ และที่ กม.๔+๗๘๐ - กม.๔+๘๗๕ (บ้านโพนค้อ) มีผลการด�าเนินงานคิดเป็น 

ร้อยละ ๕๔.๑๑ ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๓.๘๖ ๒) ช่วง ศรีสะเกษ - ภูเงิน ตอน ๒ ที่ กม.๒๑+๓๗๕ - กม.๒๑+๘๗๐ 

(พยุห์) ผลการด�าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑๐ ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๑๐.๕๕ และ ๓) ช่วง ศรีสะเกษ - ภูเงิน  

ตอน ๓ ที่ กม.๓๓๗+๒๐๐ - กม.๓๘+๔๕๐ (ศรีรัตนะ) มีผลการด�าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒.๒๘ ล่าช้ากว่าแผนงาน 

ร้อยละ ๑๑.๔๗ ซึ่งใน ๒ ตอนแรก คาดว่าจะสามารถเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จตามแผนได้ แต่ในตอนที่ ๓ นั้น ผู้รับจ้าง  

(หจก. ท่าทรายรุ่งอรุณ) ติดขัดทางด้านความพร้อมในการด�าเนินงาน ซึ่งแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ ได้มีกระบวนการ

เร่งรัดการด�าเนินงานไปยังผู้รับจ้างแล้ว อย่างไรก็ตาม ในการหาตัวผู้รับจ้างส�าหรับโครงการอื่น ๆ ขอให้กรมทางหลวง

พิจารณาประเมินศักยภาพและความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของผู้รับจ้างว่าจะสามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และแล้วเสร็จภายในอายุสัญญาที่ก�าหนดไว้หรือไม่ เพื่อไม่ให้โครงการล่าช้าและอาจส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่าย 

งบประมาณในภาพรวมได้ต่อไป
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กรมทางหลวง
รายงานว่า

๖. การสนับสนุนงบประมาณมาด�าเนินโครงการพัฒนาสายทาง

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณและผลักดันในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๔ มีดังนี้

๑) งานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๑ ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน  

ที่ กม.๓๑+๐๐๐ งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท

๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ๒๐๘๕ ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ที่ กม.๓+๑๐๐ - 

กม.๕+๐๐๐ งบประมาณ ๓๕ ล้านบาท

๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ๒๑๗๑ ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น�้ายืน ที่ กม.๔๐+๕๐๐ -  

กม.๔๓+๐๐๐ งบประมาณ ๔๕ ล้านบาท 

๔) งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๙ ตอน เสลภูมิ -  

ค�าโพนสูง ที่ กม.๙+๗๑๙ (รวมบริเวณคอสะพาน) งบประมาณ ๒๔ ล้านบาท ซึ่งหากไม่ด�าเนินการให้แล้วเสร็จก่อน 

ฤดฝูนในปี ๒๕๖๒ คาดว่าถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๙ ช่วงกโิลเมตรตามทีเ่สนอขอจะไม่สามารถสญัจรผ่านได้ในช่วง

ฤดูฝนที่มีน�้าหลากและต้องใช้ทางเลี่ยงไปค�าโพนสูง ระยะทางรวม ๑๖ กิโลเมตร

๕) โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๒๐ ตอน วังหิน - ขุขันธ์ ระหว่าง  

กม.๒๒+๐๐๐ - กม.๔๗+๐๐๐ ระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร งบประมาณ ๗๕๐ ล้านบาท

๖) โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอน ห้วยทับทัน - 

ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.๒๓๕+๗๐๕ - กม.๒๔๙+๓๖๗ ระยะทาง ๑๓.๗๙๕ กิโลเมตร งบประมาณ ๗๐๐ ล้านบาท

ในส่วนน้ี ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณมาด�าเนินโครงการข้างต้น 

ตามล�าดับความส�าคัญและความจ�าเป็นเร่งด่วนอย่างเหมาะสมต่อไป เพื่อให้เกิดการพัฒนาสายทางที่ช่วยอ�านวยความ

สะดวกปลอดภัยและมีสภาพที่ดีเหมาะแก่การใช้สัญจรต่อไป

จะด�าเนินการพิจารณาความเหมาะสมทั้ง ๖ โครงการ และจะได้จัดท�าแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณตามล�าดับความส�าคัญและความจ�าเป็นเร่งด่วนอย่างเหมาะสมต่อไป

๗. โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด

จากการที่ส�านักงานทางหลวงที่ ๙ (อุบลราชธานี) ด�าเนินโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด

บริเวณทางแยกดงอู่ผึ้ง บนทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ที่ กม.๒๗๖+๔๗๗ และโครงการแก้ไข

ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณทางแยกวนารมย์ บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอน หนองยอ - อุบลราชธานี  

ที ่กม.๕๘๐+๒๐๐ ซึง่จะด�าเนินการก่อสร้างเป็นระยะเวลา ๓ ปี เริม่ตัง้แต่เดอืนเมษายน ๒๕๖๒ ถึงปี ๒๕๖๔ ท้ังนี ้คาดว่า 

ในช่วงระหว่างการก่อสร้างจะส่งผลกระทบท�าให้ปริมาณจราจรคับคั่งและติดขัด โดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็น ในส่วนนี้ 

ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๗ (อุบลราชธานี) ได้เตรียมแผนการรองรับและวางแผนการเดินทางของประชาชนในชั่วโมง

เร่งด่วน โดยใช้เส้นทาง สาย อบ.๒๐๖๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓ ที่ กม.๒๘๕+๓๐๐ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 

๒๑๒ ถนนคลังอาวุธ ต�าบลขามใหญ่ อ�าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง ๓.๕๑๕ กิโลเมตร  

เป็นเส้นทางลัด ทางเลี่ยง เพ่ือบรรเทาปัญหาการจราจรในช่วงการก่อสร้างดังกล่าว ในส่วนนี้ ขอให้กรมทางหลวง 

และกรมทางหลวงชนบทในพื้นที่มีการบูรณาการร่วมกันในการบรรเทาปัญหาการจราจรในช่วงการก่อสร้าง และสร้าง

ความเข้าใจให้กับประชาชน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเส้นทางลัดทางเลี่ยงต่าง ๆ ด้วย



AH121

218

141ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กรมทางหลวง
รายงานว่า

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า

ในระหว่างการก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรตดิขดับรเิวณทางแยกดงอูผ่ึง้ และแยกวนารมย์ นัน้  

กรมทางหลวงได้ด�าเนนิการร่วมประชมุแบบบรูณาการกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในพืน้ทีเ่พือ่ช่วยกนัแก้ไขปัญหาจราจร

ช่วงก่อสร้าง และช่วยบรรเทาผลกระทบทีเ่กดิกบัประชาชนบรเิวณสองข้างทางอกีทางหนึง่ด้วยแล้ว

กรมทางหลวง
รายงานว่า รับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และจะได้ด�าเนินการปฏิบัติงานร่วมกันตามนโยบาย One  

Transport One Family ต่อไป

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท�างานให้แก่บุคลากร 

ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงชนบท และการสร้างภาพลักษณ์

ด้วยโซเชียลมีเดีย โดยเน้นการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ ท้ังนี้ ได้มอบหมายให้ส�านักฝึกอบรม และส�านักงาน 

ทางหลวงชนบทที่ ๗ (อุบลราชธานี) พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด
รายงานว่า ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่บุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทั้งระยะสั้นและระยะยาวตาม 

ความเหมาะสม เช่น จัดให้มีโครงการฝึกอบรมและพัฒนาในหลักสูตร “Enterprise Architecture” (EA) โดยจะ

ด�าเนินการในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

ได้มีการบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาจราจรในจังหวัดต่าง ๆ ผ่านคณะอนุกรรมการจัดระบบ

การจราจรทางบกของจังหวัดนั้น ๆ รวมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์การด�าเนินงานตามภารกิจของกรมผ่านเว็บไซต์  

เฟซบุก๊ และรายการวทิยหุมอทาง อย่างสม�า่เสมอ ทัง้นี ้ได้มอบหมายให้ส�านกังานทางหลวงชนบทที ่๗ (อบุลราชธาน)ี 

พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๘. การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนางาน

จากการตรวจราชการพบว่าในการน�าเสนอผลการด�าเนินงานของหน่วยงานมีการน�าเทคโนโลยี 

นวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการน�าเสนอ เช่น การท�าภาพจ�าลองเสมือนจริงของโครงการก่อสร้าง เมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จ

ท�าให้สามารถเข้าใจและเหน็ภาพชดัเจนยิง่ขึน้ ซึง่การน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการปฏบิตังิานนัน้ มคีวามสอดคล้อง

กับทั้งยุทธศาสตร์กรม ยุทธศาสตร์กระทรวง และยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้น ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

ให้ความส�าคญัในการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการพฒันางานของหน่วยงาน จดัท�าระบบคลงัข้อมลูของหน่วยงาน 

รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมแก่บุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามความเหมาะสม ซึ่งจะ

ท�าให้ได้ประโยชน์ทัง้ทางด้านวชิาการและเป็นการสร้างเครอืข่ายในการปฏบิตังิานร่วมกนัตามนโยบาย One Transport 

One Family
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กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า จะพิจารณาด�าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการน�าเทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ 

น�าเสนองานในช่วงไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อไป

๔.๓.๒ ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนและกำรคมนำคมขนส่งทำงอำกำศ มีดงันี้
๑. แผนการพัฒนาท่าอากาศยานอุบลราชธานี

สภาพพืน้ทีปั่จจุบนัของท่าอากาศยานอบุลราชธาน ีมลีานจอดอากาศยาน รองรบัเครือ่งขนาด B737 

ได้จ�านวน ๕ ล�า ในเวลาเดยีวกนั ซึ่งตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานอุบลราชธานีจะมีงานก่อสร้างขยายลานจอดเครื่องบิน 

เพื่อให้สามารถรองรับเครื่องบินขนาด B737 ได้เพิ่มขึ้นเป็นจ�านวน ๑๐ ล�า ในเวลาเดียวกัน วงเงินงบประมาณ ๓๐๐  

ล้านบาท ด�าเนินการในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ แต่เนื่องจากท่าอากาศยานอุบลราชธานีเป็นท่าอากาศยาน 

ที่รองรับทั้งเที่ยวบินพาณิชย์ เที่ยวบินส�าหรับฝึกบิน และเท่ียวบินส่วนราชการ พื้นท่ีลานจอดท่ีมีอยู่ในปัจจุบันหากมี 

เครื่องบินช�ารุดต้องจอดรอจะท�าให้เกิดผลกระทบต่อการจราจรในพื้นที่การบิน ดังนั้น การขยายลานจอดเครื่องบิน 

และเพิ่มทางขับใหม่จะท�าให้เกิดประโยชน์และเกิดความสะดวกต่อการขึ้น - ลง ของอากาศยานยิ่งขึ้น จึงขอให ้

กรมท่าอากาศยานพิจารณาเร่งรัดในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการขยายลานจอดอากาศยานและทางขับใหม่ของ 

ท่าอากาศยานอุบลราชธานีให้เร็วขึ้น จากแผนเดิมท่ีมีก�าหนดไว้ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ เป็นภายใน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ เพื่อรองรับเที่ยวบินและช่วยให้การจราจรของท่าอากาศยานไม่แออัดจนเกินไป
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กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า ตามที่ได้มีแผนก่อสร้างขยายลานจอดเครื่องบินท่าอากาศยานอุบลราชธานี ในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗  

เพือ่ให้เป็นไปตามแผนกรมท่าอากาศยานได้จ้างบรษิทัทีป่รกึษาส�ารวจและออกแบบแล้วเสรจ็ ในปี ๒๕๖๑ แต่เนือ่งจาก

พ้ืนที่ผู ้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินคือกองทัพอากาศ กรมท่าอากาศยานจึงต้องท�าการขออนุญาตใช้พื้นที่ตามบันทึก 

ข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์และการปฏิบัติงานทางภาคพื้นดินในสนามบินร่วมกันระหว่างกรมการบินพาณิชย์ 

(กรมท่าอากาศยานในปัจจุบัน) กับกองทัพอากาศ ซึ่งในขณะนี้กรมท่าอากาศยานท�าการรวบรวมแบบเพื่อที่จะเสนอ

ขออนุญาตต่อกองทัพอากาศ หากได้รับการอนุมัติให้ใช้พื้นท่ีกรมท่าอากาศยานจะด�าเนินการขอรับการจัดสรร 

งบประมาณการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อไป

๒. การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อสะพานเทียบเครื่องบินตัวใหม่ของท่าอากาศยานอุบลราชธานี

จากการตรวจราชการทราบว่าท่าอากาศยานอุบลราชธานีมีจ�านวนสายการบินพาณิชย์ท่ีให้บริการ 

จ�านวน ๔ สายการบิน ปัจจุบันมีสะพานเทียบเครื่องบิน จ�านวน ๒ ตัว แต่สามารถใช้งานได้เพียง ๑ ตัว เท่านั้น  

ส่วนสะพานเทยีบอกีตวัทีม่อียูร่ะหว่างรอการซ่อมแซมและรอการรบัโอนสะพานเทยีบเครือ่งบนิตวัเก่าจากท่าอากาศยานกระบี่ 

ที่จะด�าเนินการจัดซื้อใหม่ ในส่วนนี้ ท่าอากาศยานอุบลราชธานีได้ด�าเนินการขอจัดซ้ือสะพานเทียบเครื่องบินตัวใหม่ 

อีกจ�านวน ๒ ตัว ให้เพียงพอกับอากาศยานที่เข้า - ออก แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงขอให้ 

กรมท่าอากาศยานพิจารณาจัดสรรงบประมาณแก่ท่าอากาศยานอุบลราชธานีเพื่อด�าเนินการจัดซื้อสะพานเทียบ 

เครื่องบินตัวใหม่ให้เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท่าอากาศยานที่จะเพ่ิม

จ�านวนหลุมจอดอกี ๕ หลมุจอดด้วย ทัง้นี ้การมสีะพานเทยีบนอกจากจะเป็นการอ�านวยความสะดวกส�าหรบัการขึน้ - ลง

ของผูโ้ดยสารจากเครือ่งบนิสูอ่าคารผูโ้ดยสารแล้วยงัช่วยให้ผูโ้ดยสารได้รบัความปลอดภยัเนือ่งจากสามารถเดนิเข้าอาคาร

ที่พักท่าอากาศยานได้โดยตรงโดยไม่ต้องเดินลงผ่านบริเวณลานจอดอากาศยานซึ่งมีกิจกรรมรถวิ่งขนถ่ายสัมภาระด้วย

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า กรณีสะพานเทียบเครื่องบินท่าอากาศยานอุบลราชธานีขณะนี้สามารถใช้งานได้ทั้ง ๒ ตัวแล้ว  

(มีอายุการใช้งาน ๒ ปี และ ๒๑ ปี ตามล�าดับ) อย่างไรก็ตาม กรมท่าอากาศยานได้อนุมัติแผนให้ด�าเนินการ 

ย้ายสะพานเทยีบเครือ่งบนิจากท่าอากาศยานกระบี ่(อายกุารใช้งาน ๗ ปี) มอบให้ตดิตัง้ทีท่่าอากาศยานอบุลราชธานี

หลังจากที่ท ่าอากาศยานกระบี่ได้ติดต้ังของใหม่เรียบร้อยแล้ว เพื่อทดแทนตัวท่ีมีอายุการใช้งาน ๒๑ ปี  

ของท่าอากาศยานอุบลราชธานี ดังน้ัน หลังจากได้รับมอบสะพานเทียบเครื่องบินจากท่าอากาศยานกระบี่แล้ว 

จะส่งผลให้ท่าอากาศยานอบุลราชธานีมสีะพานเทียบท่ีสามารถใช้งานได้ จ�านวน ๓ ตวั แต่ละตวัมอีายกุารใช้งาน ๒ ปี  

๗ ปี และ ๒๑ ปี ตามล�าดบั ซึง่หากมกีารช�ารดุขดัข้องยงัคงมเีพยีงพอต่อการใช้งานและไม่ส่งผลกระทบต่อการบรกิาร

อีกต่อไป ส�าหรับกรณีการจัดหาทางลาดกรมท่าอากาศยานได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๓ ในการจัดหา

ทางลาดล�าเลียงผู ้โดยสารทุพพลภาพขึ้น/ลงอากาศยาน และอยู่ระหว่างพิจารณาโครงสร้างและพื้นที่รวมทั้ง 

องค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องของท่าอากาศยานอุบลราชธานี



ว่ำง ----------



ภาคเหนือ
๑๗ จังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
(๔ จังหวัด)
 เชียงใหม่
 แม่ฮ่องสอน
 ล�าปาง
 ล�าพูน

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒
(๔ จังหวัด)
 เชียงราย
 น่าน
 พะเยา
 แพร่

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒
(๔ จังหวัด)
 ก�าแพงเพชร
 นครสวรรค์
 พิจิตร
 อุทัยธานี

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑
(๕ จังหวัด)
 ตาก
 พิษณุโลก
 เพชรบูรณ์
 สุโขทัย
 อุตรดิตถ์

เชียงใหม่

แม่ฮ่องสอน

ลำาปาง

เชียงราย

พะเยา

น่าน

แพร่

สุโขทัย

อุตรดิตถ์

พิษณุโลก

พิจิตร เพชรบูรณ์

นครสวรรค์

อุทัยธานี

ตาก

กำาแพงเพชร

ลำา
พูน

เขต ๑๕

เขต ๑๖

เขต ๑๘

เขต ๑๗
----------



ว่ำง ----------



การตรวจราชการในพื้นที่
ภาคเหนือ
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๕.๑ เขตตรวจราชการที่ ๑๕
๕.๑.๑ ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนและระบบกำรขนส่งทำงบก มีดงันี้

๑. โครงการก่อสร้างทางลอดต่างระดับบนถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง - หางดง อ�าเภอสันป่าตอง 

อ�าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งการด�าเนินการก่อสร้างออกเป็น ๕ ตอน โดยตอนท่ี ๑ ถึงตอนท่ี ๓ ด�าเนินการ 

แล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู ่ระหว่างก่อสร้างตอนที่ ๔ ซ่ึงด�าเนินการก่อสร้างทางลอดคู่ขนานเลียบคลองชลประทาน  

ฝั ่งละ ๒ ช่องจราจร ความยาว ๔๖๒.๕๐ เมตร และทางคู ่ขนานเลียบคลองชลประทานฝั่งละ ๒ ช่องจราจร  

ความยาว ๑,๘๓๐ เมตร งบประมาณ ๗๒๐ ล้านบาท เริ่มสัญญาวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ และสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ 

ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยผลงาน ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ มีผลงานรวมร้อยละ ๕.๙๔๘ ล่าช้ากว่าแผนอยู่ร้อยละ ๔๔.๕๘๔ 

เน่ืองจากติดปัญหาการรื้อย้ายสาธารณูปโภคและพื้นที่ก่อสร้างเป็นที่ของกรมชลประทาน ขณะนี้ปัญหาดังกล่าว 

ได้ด�าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ ในเรื่องนี้ ขอให้กรมทางหลวงชนบทเร่งรัดด�าเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่ 

ก�าหนดไว้ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในทางหลวงหมายเลข 

๑๐๘ ช่วงผ่านเขตชุมชนหางดง ชุมชนสันป่าตอง และชุมชนบ้านทุ่งเสี้ยว ส�าหรับตอนที่ ๕ ปัจจุบันออกแบบแล้วเสร็จ  

จงึขอให้กรมทางหลวงชนบท วางแผนในการด�าเนนิการก่อสร้าง เพือ่ไม่ให้เกดิความล่าช้า พร้อมทัง้ประสานกบัหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้เกิดอุปสรรคในการก่อสร้างต่อไป

ภาคเหนือ เป็นภูมิภาคที่อยู่ด้านบนสุดของประเทศไทย มีลักษณะภูมิประเทศประกอบไปด้วยเทือกเขาสลับ 

ซบัซ้อน มพีืน้ทีร่วมทัง้หมด ๙๓,๖๙๐.๘๕ ตารางกโิลเมตร ประกอบไปด้วย ๙ จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เชยีงราย 

เชียงใหม่ ล�าพูน ล�าปาง พะเยา แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ 

เพือ่ให้การตรวจราชการได้รบัทราบผลการด�าเนนิงาน ปัญหา อปุสรรค ได้มากท่ีสดุ คณะผูต้รวจราชการกระทรวง

คมนาคม จึงได้ก�าหนดการเดินทางไปตรวจราชการตามพื้นที่เขตตรวจราชการ ดังนี้

๑) เขตตรวจราชการที่ ๑๕ ภาคเหนือตอนบน ๑ 

ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล�าปาง และล�าพูน

๒) เขตตรวจราชการที่ ๑๖ ภาคเหนือตอนบน ๒ 

ได้แก่ จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา และแพร่

๓) เขตตรวจราชการที่ ๑๗ ภาคเหนือตอนล่าง ๑ 

ได้แก่ จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์

๔) เขตตรวจราชการที่ ๑๘ ภาคเหนือตอนล่าง ๒ 

ได้แก่ จังหวัดก�าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี

คณะผูต้รวจราชการกระทรวงคมนาคมได้ตรวจราชการโครงการในพืน้ทีภ่าคเหนอื จ�าแนกเป็นด้านต่าง ๆ  ได้แก่ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางบก ด้านการบริหารจัดการงานและบ�ารุงรักษาทางน�้า ด้านโครงสร้าง 

พื้นฐานและการคมนาคมขนส่งทางอากาศ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางราง และด้านอื่น ๆ ในพื้นที ่

เขตตรวจราชการ อาท ิการด�าเนินการตามนโยบายของรฐับาล และนโยบายของกระทรวงคมนาคม การตดิตามการใช้จ่าย 

งบประมาณประจ�าปี และการเตรียมความพร้อมเพื่ออ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน เป็นต้น
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ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า กรมทางหลวงชนบทได้มอบหมายให้ส�านกัก่อสร้างทางพจิารณาด�าเนนิการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๒. โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๑ ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) 

ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง กม.๑๕+๓๑๐.๐๐๐ ถึง กม.๒๓+๐๐๐.๐๐๐ ระยะทาง 

๗.๖๙๐ กม. งบประมาณ ๒๘๘.๗๕๑ ล้านบาท โดยการด�าเนินการล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากติดปัญหาการรื้อย้าย

สาธารณูปโภค ซึ่งปัจจุบันได้ประสานรื้อย้ายเรียบร้อยแล้ว แต่การด�าเนินการยังได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจาก 

เข้าสู่ฤดฝูน ท�าให้การก่อสร้างต้องล่าช้าออกไป ในเรือ่งนี ้ขอให้กรมทางหลวงเร่งรดัการด�าเนนิการก่อสร้างให้เป็นไปตาม

แผนที่ก�าหนดไว้ และวางแผนการเปิดพื้นที่หน้างานและบริหารจัดการการจราจรในระหว่างการก่อสร้างเพื่อลด 

ผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทาง รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนและผู้ที่ใช้เส้นทาง เพื่อให้การเดินทาง 

และการจราจรเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

กรมทางหลวง
รายงานว่า ได้ประสานและก�าชับไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดด�าเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  

และให้บรหิารจดัการจราจรบรเิวณพืน้ทีก่่อสร้างให้มคีวามสะดวกและความปลอดภยัแก่ผูใ้ช้เส้นทาง พร้อมทัง้เร่งรดั 

ผู้รับจ้างการด�าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งปัจจุบันมีผลงานร้อยละ ๕๕
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กรมทางหลวง
รายงานว่า

จะน�าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ตามลักษณะ

ทางกายภาพของพื้นที่สภาพการจราจร และสภาพแวดล้อมสองข้างทาง หากมีความจ�าเป็นและเหมาะสม 

จะด�าเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างตามล�าดับความส�าคัญต่อไป

กรมทางหลวง
รายงานว่า

ได้ประสานและก�าชับไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้ติดตามและแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดแล้ว แต่เนื่องจาก 

ตดิปัญหาในทางกฎหมายซึง่จะมผีลท�าให้การก่อสร้างล่าช้าออกไป จงึได้มกีารปรบัแก้แบบก่อสร้างเพือ่ลดผลกระทบ

จากปัญหาดงักล่าว โดยค�านงึถงึหลกัวศิวกรรมและจะไม่ก่อให้เกดิปัญหาการบดบงัทศันวสิยัแก่ผูใ้ช้ทาง ทัง้นี ้จะเร่งรดั

การก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

๔. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑ เชียงใหม่ - ล�าพูน ตอนสามแยกดอยติ - จังหวัดเชียงใหม่  

การเดินทางจาก จังหวัดล�าปาง เข้าสู ่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลข ๑๑ เป็นทางหลวง 

ขนาด ๔ ช่องจราจร ซึ่งช่วงสามแยกดอยติ จังหวัดล�าพูน - จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการขยายช่องจราจร จากเดิม ๔ ช่อง

จราจร เป็น ๖ ช่องจราจร และมีการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก รวมท้ังสิ้น ๔ ทางแยก ได้แก่ ทางแยกเหมืองง่า  

ทางแยกเหมืองกวัก จังหวัดล�าพูน ทางแยกป่าแดด และทางแยกสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ท้ังนี้ พบว่า ทางแยกดอยติ 

จังหวัดล�าพูน มีการควบคุมทางแยกด้วยสัญญาณไฟจราจร ยังไม่มีโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกดังกล่าว 

แต่อย่างใด หากโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนสามแยกดอยติ - เชียงใหม่ แล้วเสร็จ จะท�าให้ทางแยก

ดอยติเป็นทางแยกแห่งเดียวที่ไม่มีสะพานข้ามทางแยก ซึ่งจากการสอบถามข้อมูลในพื้นที่ พบว่า บริเวณทางแยกแห่งนี้

มีปัญหาการจราจรติดสะสมยาว มีอุบัติเหตุการชนท้ายเกิดขึ้นบ่อยครั้ง อาจส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด  

และอาจก่อให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุในการใช้ทางหลวงบริเวณทางแยกดอยติได้ ในเรื่องนี้ ขอให้กรมทางหลวงพิจารณา 

ถึงความจ�าเป็นในการด�าเนินการโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกดอยติ จังหวัดล�าพูน เพื่อให้การจราจรคล่องตัว  

มีประสิทธิภาพ สะดวกและปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทางในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เชื่อมโยง จังหวัดเชียงใหม่ ล�าปาง  

และล�าพูน ต่อไป

๓. โครงการสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๑ กับทางหลวงหมายเลข ๑๑ (แยกเมโทร 

หรือแยกภาคเหนือ) จังหวัดล�าปาง ระหว่าง กม.๗๑๒+๔๕๐ - กม.๗๑๕+๑๐๐ ระยะทาง ๒.๖๕๐ กม. โดยเริ่มต้น 

สัญญาวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ งบประมาณ ๕๕๑.๔๐๐ ล้านบาท ผลงาน  

ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ มีผลงานร้อยละ ๓๓.๖๙๒ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๒๓.๔๓๑ เนื่องจากติดปัญหาการรื้อย้าย

สาธารณูปโภคและหลักกิโลยักษ์ที่บดบังทัศนวิสัย ซึ่งขณะนี้การรื้อย้ายสาธารณูปโภคได้ด�าเนินการไปได้เกือบ 

เสร็จสิ้นแล้ว เหลือเพียงหลักกิโลยักษ์ที่ยังติดปัญหาในทางกฎหมายอยู่ ในเรื่องนี้ ขอให้กรมทางหลวงติดตามปัญหานี้

อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การด�าเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแยกดังกล่าว ไม่เกิดการบดบังทัศนวิสัยแก่ผู้ใช้เส้นทางและ 

ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมต่อไป



AH121

218

151ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม
ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

กรมทางหลวง
รายงานว่า

๕. ปัญหารถบรรทุกน�้าหนักเกิน ขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมการขนส่งทางบก  

บูรณาการร่วมกันหามาตรการตรวจสอบน�้าหนักรถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดตั้งด่านชั่งน�้าหนัก

เคล่ือนที่ (Spot Check) เพื่อควบคุมและป้องกันปัญหารถบรรทุกน�้าหนักเกินกว่ากฎหมายก�าหนด รวมท้ัง ควรให ้

กรมการขนส่งทางบกร่วมตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนควบและสภาพรถบรรทุกให้ปฏิบัติตามกฎหมายด้วย

ส�านักงานขนส่งจังหวัดล�าพูน ได้ร่วมหารือกับแขวงทางหลวง และแขวงทางหลวงชนบท เพื่อก�าหนด

แนวทางในการบรูณาการตัง้จดุตรวจสอบน�า้หนกัรถบรรทกุ โดยส�านกังานขนส่งจงัหวดัล�าพนู ร่วมตรวจสอบอปุกรณ์

ส่วนควบและสภาพรถบรรทุกให้ปฏิบัติตามกฎหมาย จ�านวน ๔ ครั้ง/เดือน

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า

ปัจจุบันกรมทางหลวงได้มีการด�าเนินการจัดตั้งด่านชั่งน�้าหนักเคลื่อนที่ (Spot Check) เพื่อควบคุม 

ตรวจสอบ และป้องกนัปัญหารถบรรทกุน�า้หนกัเกนิกว่ากฎหมายก�าหนดมาอย่างต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ อย่างไรกต็าม

จะได้บูรณาการและประสานงานร่วมกับกรมทางหลวงชนบท และกรมการขนส่งทางบก เพื่อร่วมกันหาแนวทางและ

มาตรการตรวจสอบน�้าหนักรถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ปัจจุบัน กรมทางหลวงชนบทได้มีการด�าเนินการจัดตั้งด่านช่ังน�้าหนัก สถานีตรวจสอบน�้าหนัก 

ยานพาหนะ และสุม่ตรวจอย่างสม�า่เสมอในเส้นทางทีม่ปีรมิาณรถบรรทกุมากขึน้ โดยบรูณาการหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ส�านักบ�ารุงทางและส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ - ๑๘ 

พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๖. นโยบายยกระดับความปลอดภัยของกระทรวงคมนาคม Check คน Check รถ Checking point 

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขอให้กรมการขนส่งทางบกด�าเนินการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการในพื้นที ่

ให้เข้าใจถึงมาตรการดังกล่าว และจัดเจ้าหน้าทีใ่ห้เพยีงพอในการประจ�าจดุตรวจความพร้อม Checking point พร้อมทัง้ 

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด�าเนินการสอดคล้องไปในทางเดียวกัน

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า
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ส�านักงานขนส่งจังหวัดล�าพูน ได้ประสานกับสถานีต�ารวจภูธรจังหวัดล�าพูน เพื่อขอใช้พื้นที่ในการ 

ตั้งจุดตรวจ Checking Point ณ ด่านตรวจวังดิน (เส้นทาง ทล. ๑๑ ฝั่งขาเข้า) ต�าบลป่าไผ่ อ�าเภอลี้ จังหวัดล�าพูน 

พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ทั้งทางโทรศัพท์และแจ้งเป็นหนังสือ ให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ 

ทุกประเภทรับทราบและด�าเนินการตามนโยบายยกระดับความปลอดภัยของกระทรวงคมนาคม Check คน  

Check รถ Checking Point ซึ่งในส่วนของการ Check คน และ Check รถ ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการฯ น�ารถโดยสาร

เข้ารับการตรวจสภาพ และพนักงานขับรถเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทุกคัน ทุกคน ณ ส�านักงานขนส่งจังหวัด

ล�าพูน และส�านักงานขนส่งสาขาตามที่ก�าหนด และในส่วนของ Checking Point กรมการขนส่งทางบกได้มีประกาศ

นายทะเบียนกลาง เรื่อง การก�าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรฐานบริการในการประกอบการขนส่งและก�าหนดจุดตรวจ

รถโดยสารสาธารณะ (Checking Point) โดยน�ารถเข้ารับการตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถและคนขับรถ  

ณ จุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ Checking Point ในเส้นทางหรือท้องที่ที่รถนั้นท�าการขนส่ง ทั้งนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่

ประจ�าจุดตรวจ Checking Point จ�านวน ๓ ผลัด ผลัดละ ๓ คน/วัน ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง และรายงานผลการ 

ปฏิบัติงานผ่านระบบทุกวัน

๕.๑.๒ กำรติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ�ำปี
ในการเบิกจ่ายงบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๒ เนื่องจากกระทรวงคมนาคมมีผลการเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณ

ประจ�าปี ๒๕๖๒ (เฉพาะส่วนราชการ) ณ เดอืนสงิหาคม ๒๕๖๒ ร้อยละ ๖๕.๘๖ ยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวง

คมนาคม โดยเฉพาะ กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ในพื้นท่ี ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ

ก่อสร้างในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ล�าปาง และล�าพูน ให้เป็นไปตามแผน เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของกระทรวง

คมนาคมเพิ่มขึ้น

กรมทางหลวง
รายงานว่า ในเบือ้งต้นได้ประสานและก�าชบัไปยงัส�านกังานทางหลวงที ่๑ (เชยีงใหม่) และแขวงทางหลวงในสงักดั 

ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า ได้ให้ความส�าคญักบัการจัดซือ้จัดจ้าง และการบรหิารการเบกิจ่ายงบประมาณ โดยมกีารก�ากบัตดิตาม

เป็นรายสัปดาห์ และมีการประชุมประจ�าทุกเดือน ซึ่งกรณีที่พบว่าผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างล่าช้ากว่าแผนเกินกว่า 

ร้อยละ ๑๐ จะด�าเนินการเร่งรัดและแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบว่าผู้รับจ้างจะไม่มีสิทธิ์ในการเสนอราคาในการประมูลงาน

เป็นเวลาคร้ังละ ๓๐ วนั จนกว่าผลงานก่อสร้างจะเป็นไปตามแผนงาน ทัง้นี ้ได้มอบหมายให้ส�านกังานทางหลวงชนบท

ที่ ๑๐ (เชียงใหม่) พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า
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๕.๒ เขตตรวจราชการที่ ๑๖
๕.๒.๑ ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนและระบบกำรขนส่งทำงบก มีดงันี้

๑. โครงการงานป้องกัน แก้ไขปัญหา การฟื้นฟู เยียวยา เนื่องจากปัญหาอุทกภัยหรือภัยพิบัติ  

โดยส�านักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่) ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทางหลวง ทั้งสิ้น ๑๐๑ โครงการ  

งบประมาณรวม ๑๙.๙๒๕ ล้านบาท ในส่วนน้ีโครงการส่วนใหญ่ยงัไม่ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณมาด�าเนนิการเท่าทีค่วร  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแล้ว การบูรณะฟื้นฟูสายทางที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเป็นเรื่องที่ควรให้ความส�าคัญ 

ในล�าดับแรก ๆ จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณาเร่งรัดการจัดสรรงบประมาณเข้ามาด�าเนินการแก้ไข ฟื้นฟู และเยียวยา

ในสายทางทีเ่สยีหายจากเหตุอทุกภยัในพืน้ทีเ่ขตตรวจราชการที ่๑๖ โดยเรว็ เพือ่ให้สายทางอยูใ่นสภาพทีด่ ีและปลอดภยั

แก่การสัญจรของประชาชน

กรมทางหลวง
รายงานว่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ๓๖ โครงการ วงเงิน ๖.๕๒๒๕ ล้านบาท และยังไม่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ ๖๕  โครงการ วงเงิน ๑๓.๔๕๑๕ ล้านบาท แยกเป็นรายแขวง ดังนี้

๑. แขวงทางหลวงแพร่ จ�านวน ๔ โครงการ วงเงิน ๖๕,๙๐๐ บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วทั้งหมด

๒. แขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๑ จ�านวน ๑๔ โครงการ วงเงิน ๗.๕๔๖๒๖ ล้านบาท ได้รับงบประมาณ จ�านวน 

๓ โครงการ วงเงิน ๕.๔๗๑๐๖ ล้านบาท คงเหลือ ๑๑ โครงการ วงเงิน ๒.๐๗๕๒ ล้านบาท ที่ยังไม่ได้รับ

งบประมาณ

๓. แขวงทางหลวงเชยีงรายที ่๒ จ�านวน ๔ โครงการ วงเงนิ ๑.๐๒๔๗ ล้านบาท ยงัไม่ได้รบัจดัสรรงบประมาณ

๔. แขวงทางหลวงพะเยา จ�านวน ๓ โครงการ วงเงิน ๕๙๔,๗๐๐ บาท ยังไม่ได้รับงบประมาณ

๕. แขวงทางหลวงน่านที่ ๑ จ�านวน ๑๙ โครงการ วงเงิน ๓.๑๑๕๒ ล้านบาท ยังไม่ได้รับงบประมาณ

๖. แขวงทางหลวงน่านที่ ๒ จ�านวน ๕๗ โครงการ วงเงิน ๗.๕๗๘๒๔ ล้านบาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

จ�านวน ๒๙ โครงการ วงเงิน ๙๘๕,๕๔๐ บาท คงเหลือที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ จ�านวน ๒๘ โครงการ 

วงเงิน ๖.๕๙๒๗ ล้านบาท

ทั้งนี้ ในสายทางที่ได้รับความเสียหายแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ กรมทางหลวงให้แขวงทางหลวง

ในพืน้ทีใ่ช้งบประมาณบ�ารงุปกติเข้าไปด�าเนนิการแก้ไขเบ้ืองต้น เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิความเสยีหายเพิม่ข้ึนและเป็นการ

อ�านวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ทางต่อไป

๒. โครงการปรับปรุงขยายเพิ่มช่องจราจรบริเวณแยกสนามบิน จากการลงตรวจสอบพื้นที่บริเวณ 

ทางเข้า - ออกท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ทชร.) พบว่า บริเวณแยกสนามบิน บนทางหลวงชนบท ชร.๕๐๒๓  

ช่องจราจรที่มุ่งหน้าเข้าสู่ท่าอากาศยานบริเวณเหนืออุโมงค์ทางลอดจะมีลักษณะเป็นคอขวด (จาก ๒ ช่องจราจร เป็น  

๑ ช่องจราจร) ท�าให้การจราจรบริเวณดังกล่าวติดขัดเป็นประจ�า ซึ่งในระยะแรก ท่าอากาศยานฯ มีแผนที่จะด�าเนินการ

แก้ไขปัญหาโดยการปรับขยายทาง เข้า - ออก เพิ่มจากฝั่งละ ๑ ช่องจราจรเป็น ๒ ช่องจราจร และกรมทางหลวงชนบท

มีแผนงานที่จะปรับปรุงขยายเพิ่มช่องจราจรบริเวณแยกสนามบิน เพื่อขยายพื้นผิวจราจรและพื้นที่อุโมงค์ทางลอด 

ด้านล่าง โดยได้เสนอขอรับงบประมาณในปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ในส่วนนี้ขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาประสาน 

รปูแบบการก่อสร้างร่วมกบั บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากดั (มหาชน) ให้เกดิความเหมาะสมและเช่ือมต่ออย่างสอดรบักนั 

ระหว่างสายทางภายนอก และบริเวณประตูทางเข้า - ออก ท่าอากาศยาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการสัญจรได้อย่างสะดวก 

และปลอดภัย
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๓. ปัญหาด้านการจราจรภายในท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ทชร.) ซึ่งท่าอากาศยานฯ  

ได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาโดยมีการบริหารจัดการเส้นทางภายในท่าอากาศยานให้สามารถเดินทางเข้า - ออก 

จากท่าอากาศยานฯ ไปยงัพ้ืนทีต่่าง ๆ ได้หลายช่องทางเพิม่มากข้ึน เพือ่เป็นการระบายและกระจายรถท่ีเดนิทางเข้า - ออก 

ภายในท่าอากาศยานฯ ให้เกิดความคล่องตัว สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในส่วนเส้นทางที่เชื่อมต่อ

กับสายทางของกรมทางหลวงชนบทในพื้นที่ จึงขอให้ส�านักงานทางหลวงชนบทท่ี ๑๗ (เชียงราย) พิจารณาเรื่อง 

การตดิตัง้เสาสัญญาณไฟจราจร ซึง่จะช่วยป้องกนัปัญหาการเกดิอบุตัเิหตบุรเิวณจดุตดัทางแยก เพือ่อ�านวยความสะดวก

และปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้เดินทางเข้า - ออกภายในท่าอากาศยาน

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๗ (เชียงราย) อยู่ระหว่างตรวจสอบความเหมาะสมจุดตัดทางแยก  

ที่จะด�าเนินการติดต้ังสัญญาณไฟจราจรบนถนนสาย ชร.๕๐๒๓ ซึ่งหากพบว่ามีความเหมาะสมที่จะด�าเนินการ  

ก็จะได้พิจารณาจัดหางบประมาณมาด�าเนินการต่อไป

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า แขวงทางหลวงชนบทเชียงรายได้ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยการทุบขอบ 

ฐานเสาไฟจราจรและเกาะกลางถนนฝั่งทางซ้ายขาเข้าสนามบินออกไป ๕๐ - ๘๐ เซนติเมตร เพื่อขยายผิวจราจร 

ให้รถยนต์สามารถสัญจรได้ ๒ ช่องจราจร เป็นการชั่วคราว ส�าหรับการปรับปรุงขยายผิวการจราจรเป็นการถาวร  

กรมทางหลวงชนบทได้ด�าเนินการส�ารวจออกแบบแล้วเสร็จและได้เสนอขอตั้งงบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๓  

จ�านวน ๒๖ ล้านบาท มาด�าเนินการแล้ว
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๔. การใช้ยางพาราในโครงการก่อสร้างที่อยู ่ในความรับผิดชอบดูแลของกรมทางหลวง และ 

กรมทางหลวงชนบท ตามนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องนี้ขอให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท จัดท�ารูปแบบ 

การน�าเสนอข้อมลูในส่วนของปรมิาณการใช้ยางพาราให้มหีน่วยวดัในลกัษณะรปูแบบเดยีวกนั เพือ่ให้ง่ายต่อความเข้าใจ 

มมีาตรฐานเดียวกนั และสามารถสะท้อนผลการด�าเนนิงาน ตลอดจนน�าข้อมลูมาคดิวเิคราะห์และรายงานในระดบันโยบาย

ได้อย่างชัดเจน

กรมทางหลวง
รายงานว่า การใช้ยางพาราในโครงการก่อสร้าง ตามนโยบายของรฐับาลนัน้ กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท  

ได้ประสานรูปแบบการน�าเสนอข้อมูลของปริมาณการใช้ยางพาราเป็นหน่วยวัดรูปแบบเดียวกัน และมีมาตรฐาน

เดียวกันเพื่อสะท้อนผลการด�าเนินงานและรายงานในระดับนโยบายในรูปแบบเดียวกันต่อไป

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า ได้จัดท�าข้อมลูของปริมาณการใช้ยางพารา โดยใช้หน่วยวดัเป็นตนั ท้ังนี ้ได้มอบหมายให้ส�านกับ�ารงุทาง 

พิจารณาด�าเนินการตามข้อสั่งการต่อไปแล้ว

๕. การน�ายางพารามาใช้เป็นส่วนประกอบในการก่อสร้างถนน เพือ่ส่งเสรมิการใช้ยางพาราตามนโยบาย 

ที่รัฐบาลสนับสนุนให้เกิดการใช้ยางภายในประเทศ ซ่ึง ณ ปัจจุบัน กรมทางหลวงได้มีนวัตกรรมน�ายางพารามาเป็น 

ส่วนประกอบในงานอปุกรณ์ความปลอดภยั เช่น หลกัน�าทาง หลกัน�าโค้ง เป็นต้น ซึง่ถอืเป็นเรือ่งทีส่ามารถน�ามาประยกุต์

ใช้ให้เกดิประโยชน์ให้แก่องค์กร และยงัช่วยเหลอืเกษตรกรชาวสวนยางในประเทศด้วย ในเรือ่งนี ้เหน็ควรให้กรมทางหลวงชนบท  

พิจารณาประสานขอข้อมูลและองค์ความรู ้จากกรมทางหลวงเก่ียวกับนวัตกรรมในการน�ายางพารามาใช้ในงาน 

ด้านความปลอดภัย เพื่อจะสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในสายทางของกรมทางหลวงชนบทได้อย่างเหมาะสมด้วย
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กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า ปัจจุบัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกับกรมทางหลวง จัดท�าคู่มือปฏิบัติงานควบคุม 

คุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุ งานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) 

โดยกรมทางหลวงชนบทจะได้น�าคู ่มือปฏิบัติงานดังกล่าวมาใช้กับงานก่อสร้างถนนของกรมทางหลวงชนบท 

ตามความเหมาะสมกบัสภาพพืน้ทีแ่ละปรมิาณจราจรต่อไป ทัง้นี ้กรมทางหลวงชนบทได้มอบหมายให้ส�านกับ�ารงุทาง

พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

กรมทางหลวง
รายงานว่า

กรมทางหลวง
รายงานว่า

การน�ายางพารามาใช้เป็นส่วนประกอบในการก่อสร้างถนน ทั้งงานด้านการก่อสร้างทาง บ�ารุงทาง 

และงานอ�านวยความปลอดภัย กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท อยู่ระหว่างการประสานด้านข้อมูล และ 

แลกเปลีย่นองค์ความรูร้ะหว่างหน่วยงานเพือ่พฒันานวตักรรมในการน�ายางพารามาใช้เป็นส่วนประกอบการก่อสร้าง

ถนนต่อไป

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยางพาราเป็นวัสดุส�าคัญในการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน  

เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบส�าคัญในการใช้กับ 

เครื่องหมายจราจร อุปกรณ์อ�านวยความสะดวก อุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัย และระบบระบายน�้าในงานถนน  

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ส�านักบ�ารุงทาง ซึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการฯ ประสานขอข้อมูลจากกรมทางหลวง 

เพื่อน�ามาประกอบการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ยางพาราเป็นวัสดุส�าคัญในการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนของ 

กรมทางหลวงชนบทต่อไป

๖. การส่งเสริมการใช้ยางพาราของกระทรวงคมนาคมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง  

โดยเฉพาะในส่วนงานของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทนัน้ ส่วนใหญ่จะน�ามาใช้เป็นส่วนผสมในแอสฟัลต์ (Asphalt)  

ในงาน Para AC. และ Para Slurry เพื่อใช้ในงานท�าถนน โดยบางส่วนจะถูกใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอุปกรณ์อ�านวย

ความปลอดภัย รวมถึงป้ายบอกทางและ Barrier แต่ยังคงมีปริมาณการใช้น�้ายางพาราไม่มากนัก ในเรื่องนี้ จึงเสนอแนะ

ให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท พิจารณาน�ายางพารามาใช้ในงานก่อสร้างถนนในสัดส่วนท่ีเพิ่มมากข้ึน  

ในขั้นตอนการท�าชั้นพื้นทาง (Base) ของถนน อย่างไรก็ตาม การน�ายางพารามาเป็นส่วนผสมในชั้น Base จะต้อง 

ค�านึงถึงหลักวิศวกรรมเป็นส�าคัญ เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อความแข็งแรง อายุการใช้งานของถนน และความคุ้มค่า

ของงบประมาณด้วย

จะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม ความแข็งแรง

และอายุการใช้งานของถนน รวมทั้งความคุ้มค่าของงบประมาณ ซึ่งหากมีความจ�าเป็นและเหมาะสมจะเร่งรัด 

ด�าเนินการต่อไป

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า
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กรมทางหลวง
รายงานว่า การพิจารณาออกแบบแก้ไขและฟื้นฟูสายทางที่เกิดจากอุทกภัยและน�้าป่าไหลหลาก ผู้ออกแบบ 

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้น�าข้อมูลการบริหารจัดการน�้าจากส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติมาประกอบการพิจารณา 

รูปแบบการแก้ไขและฟื้นฟูสายทางให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คุ้มค่าทั้งทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

ได้จัดท�าแผนการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 

เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยหรือดินโคลนถล่มตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ 

ระหว่างเกิดเหตุ และรวมถึงการด�าเนินการฟื้นฟูทางหลวงชนบทหลังเกิดเหตุด้วย

๘. โครงการก่อสร้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมภายในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๖  

พบว่า มีโครงการที่ส�าคัญ เช่น โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเชียงราย โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๑๐๙๘ -  

ทล.๑ อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โครงการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ  

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ เป็นต้น ประกอบกับโครงการรถไฟทางคู่ฯ จะด�าเนินการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๔ และเปิดให้ใช้บริการในปี ๒๕๖๕ ในส่วนนี้ ขอให้ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท  

กรมการขนส่งทางบก และการรถไฟแห่งประเทศไทย พิจารณาวางแผนรูปแบบการเชื่อมโยงในด้านการเดินทาง  

การขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกันอย่างบูรณาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ระบบการขนส่งของภูมิภาค 

และในภาพรวมของประเทศ โดยขอให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท พจิารณาด�าเนนิการวางแผนการก่อสร้าง

สายทางให้รองรับเชื่อมโยงการเดินทางของประชาชนและระบบการขนส่งสินค้าทั้งภายในและการเชื่อมโยงไปยัง 

ประเทศเพื่อนบ้าน (Seamless Transportation) ส�าหรับในส่วนของการเชื่อมต่อกับระบบรางนั้น ขอให้หน่วยงาน 

ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ในพื้นที่ประสานกับการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาก่อสร้าง 

ถนนเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟ

รายงานว่า ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้ด�าเนินการศึกษาส�ารวจออกแบบ

โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย (แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓)  

โดยมกีารออกแบบให้โครงการรองรบัการเปลีย่นรปูแบบการขนส่ง (Mode Shift) สูร่ะบบรางกบัแนวรถไฟทางคูส่าย

เด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้มีการประชุมบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลการท�างาน

ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการสามารถด�าเนินการและ

เชื่อมต่อการขนส่งได้อย่างไร้รอยต่อ (Seamless Transportation) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและนโยบายของ

กระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า

๗. ปัญหาความเสียหายของสายทางท่ีเกิดจากกรณีเหตุอุทกภัย และน�้าป่าไหลหลาก ในช่วงมรสุม  

ในเรื่องนี้ ขอให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท พิจารณาออกแบบการแก้ไขและฟื้นฟูสายทาง โดยให้น�า 

ข้อมูลการบริหารจัดการน�้าจากส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติมาประกอบการพิจารณารูปแบบการก่อสร้างร่วมด้วย 

เพื่อลดปัญหาถนนกีดขวางเส้นทางการระบายน�้า ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสายทาง และเป็นการ

ประหยัดการใช้งบประมาณในการซ่อมแซม ฟื้นฟูถนนที่ได้รับความเสียหายด้วย
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กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า

กรมทางหลวง
รายงานว่า ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างด�าเนินการโครงการก่อสร้างทางเลีย่งเมอืงเชยีงราย และโครงการก่อสร้างทางหลวง

บริเวณแยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๘ - ทางหลวงหมายเลข ๑ (ทช.) อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

และโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมกับสถานีรถไฟในพื้นท่ีควบคุมส�านักงานทางหลวงท่ี ๒ (แพร่) อยู่ระหว่างจัดท�า 

แผนเสนอของบประมาณ จ�านวน ๒ แผนงาน ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๓๓ เช่ือมต่อสถานีเชียงราย และ  

ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๒ เชื่อมต่อสถานีป่าแดด

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กรมทางหลวงชนบทอยู ่ระหว่างจัดท�าแผนแม่บทพัฒนาโครงข่าย 

ทางหลวงชนบท สนับสนุนระบบการขนส่งทางราง ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กองแผนงานรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา

ด�าเนินการให้เหมาะสมสอดคล้องกับผลการศึกษาต่อไป

กำรรถไฟแห่งประเทศไทย
รำยงำนว่ำ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ออกแบบโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ 

โดยค�านึงถึงรูปแบบการเชื่อมโยงในด้านการเดินทางการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัต ิ

ด�าเนินโครงการแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ปัจจุบันอยู่ระหว่างกฤษฎีกาพิจารณาพระราชกฤษฎีกา 

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์

๙. โครงการก่อสร้างถนนสาย พร. ๔๐๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๒ - บ้านกลาง อ�าเภอเมอืงแพร่  

จังหวัดแพร่, อุตรดิตถ์ ระยะทาง ๓๙.๖๓๒ กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง ๘.๐๗๕ กิโลเมตร เป็นถนนลูกรัง ๓๑.๕๕๗ 

กิโลเมตร ซ่ึงอยู่ในเขตอุทยานฯ เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่าง ๒ จังหวัด คือ แพร่ และอุตรดิตถ์ มีปริมาณการจราจร  

๑๙๐ คันต่อวัน ซึ่งเดิมเป็นถนนด้านความมั่นคงของประเทศ แต่ปัจจุบันเป็นถนนการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติท่ีส�าคัญ  

ซึ่งปัจจุบันกรมป่าไม้ได้อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้แล้ว ในส่วนนี้ ขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

เข้ามาด�าเนินการก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาสายทางดังกล่าวให้เป็นเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ระหว่างจังหวัดแพร่  

และอุตรดิตถ์ ซึ่งมีพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานล�าน�้าน่าน

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

อุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติล�าน�้าน่าน ซึ่งกรมอุทยานฯ ได้อนุมัติโครงการปรับปรุงผิวจราจร 

เส้นทางสายภูพญาพ่อ - เชิงทอง (ถนนสาย พร.๔๐๐๑) ภายใต้หลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ 

อทุยานแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๔ โดยได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณจากกรมทางหลวงชนบท ทัง้นี ้กรมทางหลวงชนบท

ได้มอบหมายให้กองแผนงานพจิารณาจดัสรรงบประมาณตามล�าดบัความส�าคญัเร่งด่วนและกรอบวงเงนิงบประมาณ

ต่อไปแล้ว
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บริษัท ขนส่ง จ�ากัด
รายงานว่า

๑๐. การจัดหารถโดยสารประจ�าทางสาธารณะระหว่างประเทศ (ไทย - ลาว) ขอให้ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด 

พิจารณาจัดหารถโดยสารประจ�าทางสาธารณะระหว่างประเทศ (ไทย - ลาว) รุ่นใหม่ท่ีมีสมรรถนะเพียงพอต่อการ 

เดินทางในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง และมีสภาพรถพร้อมให้บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศ

กรมทางหลวง
รายงานว่า

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด มีรถโดยสารที่มีสมรรถนะเครื่องยนต์ ที่สามารถให้บริการในเส้นทาง  

น่าน - หลวงพระบาง แต่ปัจจุบันยังไม่มีการจัดการเดินรถมาทดแทน เพราะรถโดยสารในเส้นทางอยู่ระหว่าง 

การซ่อมอุบัติเหตุ และ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด คาดว่าจะสามารถจัดการเดินรถได้ภายใน ตุลาคม ๒๕๖๒

๑๑. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ สาย น่าน - อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ ตอน ทุ่งช้าง - 

บ.ปอน มีแผนงานร้อยละ ๕๖.๕๓๒ ผลงานร้อยละ ๘๐.๘๙๑ เร็วกว่าแผนงาน ร้อยละ ๒๔.๓๕๙ (สถานะ  

ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒) โดยโครงการฯ มีผลงานเร็วกว่าแผนงานค่อนข้างมาก ท�าให้การเบิกจ่ายในการด�าเนินการ

ก่อสร้างไม่ทันต่อความก้าวหน้าของปริมาณงาน ซ่ึงอยู่ในระหว่างข้ันตอนการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจาก 

โครงการก่อสร้างอืน่ทีม่คีวามล่าช้าเข้ามาด�าเนนิงานในส่วนนีแ้ทน ในเรือ่งนี ้ขอให้กรมทางหลวงด�าเนนิการประสานงาน

และติดตามเร่งรัดการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง

และจราจร และส�านักงบประมาณ เป็นต้น อย่างใกล้ชิด เพื่อให้โครงการฯ สามารถด�าเนินการก่อสร้างต่อไปโดยที่ไม่ต้อง

หยดุชะงกั ซึง่จะเป็นการสร้างความรูส้กึทีดี่ให้แก่ประชาชนในพืน้ที ่เนือ่งจากมโีอกาสใช้ถนนเส้นดงักล่าวได้เรว็กว่าก�าหนด

ปัจจุบัน กรมทางหลวงได้รับเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว  

ขณะน้ี อยู่ระหว่างเร่งรัดด�าเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอนต่อไป เพื่อให้โครงการฯ สามารถด�าเนินการก่อสร้างได้ 

อย่างต่อเนื่อง และแล้วเสร็จโดยเร็วกว่าก�าหนด

๑๒. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ สายน่าน - อ�าเภอเฉลมิพระเกยีรต ิตอน บ.ปอน - อ�าเภอ

เฉลิมพระเกียรติ กม.๔๗๑+๙๕๕ - กม.๕๐๕+๘๓๕ ระยะทาง ๓๓.๘๙๘๗ กิโลเมตร งบประมาณ ๑,๓๐๐ ล้านบาท  

และโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ สาย อ�าเภอร้องกวาง - อ�าเภองาว ตอน ๔ กม.๓๐+๐๐๐ -  

กม.๖๔+๑๕๕.๕๕๖ ระยะทาง ๓๔.๑๕๖ กิโลเมตร งบประมาณ ๒,๐๐๐ ล้านบาท ปัจจุบันทั้ง ๒ โครงการอยู่ในช่วง

ระหว่างรอการพิจารณารายงานขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จึงขอให้กรมทางหลวงด�าเนินการช่วย

ผลักดันและสนับสนุนให้โครงการดังกล่าวส�าเร็จลุล่วงโดยเร็ว เนื่องจากทั้ง ๒ โครงการ เป็นโครงการที่มีความส�าคัญ 

ในการเชือ่มโยงการคมนาคมระหว่างภมูภิาค ซึง่จะช่วยพฒันาทางด้านเศรษฐกจิและการท่องเท่ียวให้เจรญิเตบิโตมากยิง่ขึน้
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กรมทางหลวง
รายงานว่า เมื่อปี ๒๕๕๒ กรมทางหลวงได้ท�าการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Feasibility Study) โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาค ทางหลวงหมายเลข 

๑๐๒๖ ตอน ผาเวียง - ปากนาย (กม.๗๕+๙๕๗) เพื่อบรรจบทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๙ ตอน น�้าปาด - ปากนาย  

(กม.๑๐๑+๒๑๘) โดยมีการก่อสร้างทางใหม่พร้อมสะพานข้ามหุบเขาและเข่ือนสิริกิติ์ ความยาว ๑,๔๖๐ เมตร  

ผลการศึกษาพบว่า ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน อย่างไรก็ตามกรมทางหลวงมีแผนปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๖  

ตามแนวเส้นทางเดิม ซึ่งได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาทางหลวง ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) โดยท�าการปรับปรุง 

เพ่ิมมาตรฐานชั้นทางจากมาตรฐานชั้น ๔ เป็นช้ัน ๑ หรือช้ันพิเศษตามความเหมาะสมของลักษณะทางกายภาพ 

ของเส้นทาง สภาพการจราจร และชุมชน

กรมทางหลวง
รายงานว่า ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ น่าน - อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของคณะกรรมการผู้ช�านาญการ

พิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) หากได้รับความเห็นชอบจะเสนอขอรับการจัดสรร 

งบประมาณ และเร่งรัดด�าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป ส่วนโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ 

ช่วง กม.๔๙+๗๗๐ - กม.๖๔+๑๑๕ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ผลงานร้อยละ ๒๘.๒ คาดว่าจะแล้วเสร็จ  

ภายในตลุาคม ๒๕๖๓ ส�าหรบัช่วง กม.๓๐+๐๐๐ - กม.๔๙+๗๗๐ ขณะนี ้อยูร่ะหว่างการศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อม 

(EIA) หากรายงาน EIA ได้รับความเห็นชอบจะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อท�าการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ 

โดยเร็วต่อไป

๑๓. โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๖ และ ๑๓๓๙  

อ�าเภอนาหมื่น - บ.ปากนาย - อ�าเภอน�้าปาด จังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ ปัจจุบันเส้นทางเชื่อมต่อในการเดินทางระหว่าง 

จังหวัดน่าน ไปยัง จังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถเดินทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๖ โดยจะต้องนั่งแพขนานยนต์

ข้ามฟากเพื่อเดินทางต่อไปบนทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๙ ซึ่งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่อยู่ทางตอนเหนือของเขื่อนสิริกิต์ิ 

ในส่วนน้ี หากมีการก่อสร้างสะพานทดแทนการใช้แพขนานยนต์ จะท�าให้การเดินทางของประชาชนสะดวกและ 

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แขวงทางหลวงน่านที่ ๑ จึงได้มีแนวความคิดในโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจ 

ภูมิภาคทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๖ และ ๑๓๓๙ อ�าเภอนาหมื่น - บ.ปากนาย - อ�าเภอน�้าปาด กม.๗๕+๙๕๗ เพื่อให้เกิด

การเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์ ซึ่งหากมองในแง่ทางด้านเศรษฐศาสตร์ อาจจะยังไม่สามารถน�ามาคิดค�านวณเปรียบเทียบ

ความคุ้มค่าได้ แต่หากโครงการน้ีเกิดขึ้นในอนาคต คาดว่าจะมีปริมาณรถที่สัญจรผ่านเส้นทางนี้เพิ่มขึ้นอย่างมาก  

เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวสามารถย่นระยะเวลาและระยะทางในการเดินทางของประชาชนได้เป็นอย่างดี ในเรื่องนี้  

ขอให้กรมทางหลวงศกึษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสะพานเชือ่มต่อระหว่างทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๖ และ ๑๓๓๙ 

เพื่อให้การคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย



AH121

218
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ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

กรมทางหลวง
รายงานว่า

๑๔. การพฒันาโครงการปรบัลดความลาดชันด้านเรขาคณติทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๘ ด้วยภมูปิระเทศ 

ของทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๘ อยู่ในช่วงภูเขาสูงชัน ซ่ึงมีความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุต่อประชาชนผู้ท่ีสัญจร 

ผ่านเส้นทางดังกล่าว แขวงทางหลวงน่านที่ ๒ จึงมีแนวความคิดที่จะปรับปรุงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยจะศึกษาความเป็น

ไปได้และรูปแบบการพัฒนาโครงการปรับลดความลาดชันด้านเรขาคณิตทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๘ ระหว่าง  

กม.๕๐+๐๐๐ - กม.๖๐+๐๐๐ ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท พร้อมท้ังมีโครงการศึกษา 

ความเป็นไปได้ขยายช่องจราจรตามมาตรฐานทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๘  อ�าเภอท่าวงัผา - บ.สะเกิน - บ.สบทุ - อ�าเภอเชยีงค�า  

กม.๐+๐๐๐ - ๕๐+๐๐๐, ๖๐+๐๐๐, ๙๘+๔๙๕.๓๐๐ งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท โดยจะด�าเนินการขยายไหล่ทาง 

ให้มีความกว้างเพิ่มมากขึ้น จากมาตรฐานทางชั้น ๔ เป็นมาตรฐานทางชั้น ๑ เพื่อให้รถที่สัญจรในเส้นทางดังกล่าว 

สามารถจอดรถในเขตทางได้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัย ในเรื่องนี้ ขอให้ กรมทางหลวงเร่งรัดศึกษา 

ความเป็นไปได้และรูปแบบการพัฒนาโครงการปรับลดความลาดชันด้านเรขาคณิตทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๘ ระหว่าง 

กม.๕๐+๐๐๐ - กม.๖๐+๐๐๐ ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร เพื่อเป็นการพัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐานทางวิศวกรรม  

ท�าให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

กรมทางหลวงขอรับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาด้านความปลอดภัยบนทางหลวงหมายเลข 

๑๑๔๘ ระหว่าง กม.๕๐+๐๐๐ - กม.๖๐+๐๐๐ ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร มาพิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสม 

และความเป็นไปได้ รวมทั้งออกแบบแก้ไขและปรับลดความลาดชันด้านเรขาคณิต พร้อมท�าการปรับปรุงเป็น 

มาตรฐานทางชั้น ๑ ผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ขยายไหล่ทางจากเดิมกว้างข้างละ ๑ เมตร เป็นข้างละ ๒.๕๐ เมตร  

ตามลักษณะทางกายภาพของพืน้ทีแ่ละสภาพแวดล้อมสองข้างทาง โดยมแีผนจะเสนอขอรบังบประมาณในปี ๒๕๖๔ 

หากได้รับงบประมาณจะเร่งรัดด�าเนินการโดยเร็วต่อไป

๑๕. ทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติภายในพื้นที่ จังหวัดน่าน เนื่องจากภูมิประเทศ 

ส่วนใหญ่ของจังหวดัน่าน มลีกัษณะเป็นพืน้ทีภ่เูขา เส้นทางหลวงท่ีตดัผ่านจงึมคีวามลาดชันค่อนข้างสงู เมือ่เกดิฝนตกหนกั

หรือพายุ หน้าดินที่ปกคลุมเชิงเขาจะเกิดการถล่มปิดเส้นทางอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งพบว่าเส้นทางหลวงที่ได้รับผลกระทบ 

จากภัยพิบัติอยู่เป็นประจ�า คือ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๖ ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ และทางหลวง

หมายเลข ๑๐๘๑ ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ โดยท้ัง ๒ สายทาง มีการเกิดเหตุดินโคลนถล่มเป็นประจ�าทุกปี  

สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านในพ้ืนที ่และเสีย่งต่อการเกดิอบุตัเิหตแุก่ผูใ้ช้เส้นทางดงักล่าว ดงันัน้ ขอให้กรมทางหลวง

พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการหาแนวทางหรือวิธีการป้องกันดินโคลนถล่มเส้นทางดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ  

เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้เส้นทาง และหลีกเลี่ยงปัญหาดินโคลนถล่มปิดกั้นเส้นทางที่เกิดขึ้น 

เป็นประจ�าทุกปีอย่างยั่งยืน

กรมทางหลวง
รายงานว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอขอรับงบประมาณเพื่อหาแนวทางและวิธีป้องกันดินโคลนถล่มในงานฟื้นฟู

ทางหลวงเพือ่คนืสูส่ภาพอย่างยัง่ยนื ในปี ๒๕๖๓ ท้ัง ๒ สายทาง ซ่ึงหากได้รบังบประมาณจะเร่งรดัด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ 

โดยเร็วต่อไป
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กรมทางหลวง
รายงานว่า ปัจจุบันกรมทางหลวงอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และ 

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Feasibility Study) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๒ ซึ่งโครงการฯ มีการตัดผ่าน

พื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม หากรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้รับความเห็นชอบ  

จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด�าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการเร่งรัด 

การด�าเนินการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กรมทางหลวงได้เสนอขอรับงบประมาณเพื่อท�าการส�ารวจและออกแบบ 

รายละเอียดโครงการฯ ควบคู่กันไประหว่างการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของ 

คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)

กรมทางหลวง
รายงานว่า

๑๖. การแก้ไขปัญหาความลาดชันของสายทาง ด้วยเส้นทางภายในพื้นที่จังหวัดแพร่ มีลักษณะเส้นทาง

ตัดผ่านช่วงเขา ซึ่งในบางจุดจะมีความลาดชันค่อนข้างสูง และมีเขตทางค่อนข้างแคบ ท�าให้ผู้ขับขี่สัญจรผ่านจุดดังกล่าว

มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุ แขวงทางหลวงแพร่จึงได้เสนอขอรับงบประมาณเพื่อด�าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย

๑) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑ สาย เด่นชัย - ล�าปาง ระยะทาง ๕๒ กิโลเมตร  

งบประมาณ ๒,๖๐๐ ล้านบาท ปัจจบุนัเส้นทางนีเ้ป็นมาตรฐานทางชัน้ ๓ จงึมแีผนทีจ่ะด�าเนนิการขยายเป็น ๔ ช่องจราจร 

เนื่องจากเป็นช่วงขึ้นลงเขา มีความลาดชันสูง และมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

๒) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๓ สาย แพร่ - วังชิ้น ระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร  

งบประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท เป็นมาตรฐานทางชั้น ๔ ซึ่งมีเขตทางค่อนข้างแคบ เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ จึงขอปรับปรุง

ขยายไหล่ทาง โดยจะด�าเนินการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้น ๑ 

๓) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑๒๔ สาย อ�าเภอวงัชิน้ - เถิน ระยะทาง ๓๑.๓ กโิลเมตร 

งบประมาณ ๔๖๕ ล้านบาท เป็นสายทางที่เชื่อมต่อไปยัง อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปัจจุบันเป็นมาตรฐานทางชั้น ๔  

จึงขอปรับปรุงขยายไหล่ทางเป็นมาตรฐานทางชั้น ๑ ในเรื่องนี้ ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาน�าโครงการดังกล่าว 

เข้าสู่แผนการก่อสร้างทางหลวง โดยให้จัดล�าดับความส�าคัญและจัดสรรงบประมาณเข้ามาด�าเนินการท้ัง ๓ โครงการ 

เนื่องด้วยทั้ง ๓ โครงการจะเกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างเสนอขอรบังบประมาณเพือ่ก่อสร้างขยายเป็นทางขนาด ๔ ช่องจราจร ในปี ๒๕๖๓ 

ช่วง กม.๓๗๐+๙๑๓ - ๓๘๕+๕๕๐ หากได้รับงบประมาณจะเร่งรัดด�าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป 

ส�าหรบัช่วงทีเ่หลอืมกีารตัดผ่านพืน้ทีอ่นุรกัษ์ตามกฎหมายสิง่แวดล้อม จะด�าเนนิการศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) 

หากรายงาน EIA ได้รบัความเหน็ชอบจะเสนอขอรบัการจดัสรรงบประมาณและเร่งรดัด�าเนนิการก่อสร้างให้แล้วเสรจ็

โดยเร็วต่อไป

๑๗. โครงการทางเลีย่งเมอืงน่าน ให้กรมทางหลวงพจิารณาผลกัดนัโครงการทางเลีย่งเมอืงน่านให้เกดิขึน้ 

โดยเร็ว และหากมีการด�าเนินการก่อสร้างเส้นทางดังกล่าวเกิดข้ึนจริง จะท�าให้เศรษฐกิจภายในพื้นท่ีจังหวัดน่าน  

มีการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเส้นเลี่ยงเมืองน่านจะสามารถลดต้นทุนในการคมนาคมขนส่งและ 

โลจิสติกส์ของผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี ช่วยกระตุ้นการน�าเข้าและส่งออกของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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163ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม
ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

กรมเจ้ำท่ำ
รำยงำนดงันี้

๕.๒.๒ ด้ำนกำรบรหิำรจดักำรงำนและบ�ำรงุรกัษำทำงน�ำ้ มดีงันี้
ด้านอปุกรณ์อ�านวยความปลอดภยัในการสญัจรทางน�า้ ขอให้กรมเจ้าท่าก�ากบัดแูลให้ผูโ้ดยสารทกุคน 

สวมใส่เสื้อชูชีพก่อนลงเรือโดยสารอย่างเข้มงวด โดยห้ามมิให้ผู้โดยสารลงเรืออย่างเด็ดขาดหากไม่ได้สวมใส่เสื้อชูชีพ

๑. ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย ได้ก�าชับเจ้าหน้าท่ีให้ความเข้มงวดกวดขันให้นักท่องเท่ียวสวมเสื้อชูชีพ 

ทุกครั้งเมื่อลงเรือ โดยในเรือโดยสารทุกล�าจะมีเสื้อชูชีพติดตั้งอยู่ครบตามจ�านวนผู้โดยสาร เมื่อผู้โดยสารลงเรือ

แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือให้สวมเสื้อชูชีพทุกครั้งก่อนออกเรือ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเป็นไปตาม

ข้อสั่งการ พร้อมทั้งประกาศเสียงตามสายอัตโนมัติของระบบติดตามเรือโดยสารและสินค้าเมืองท่าเชียงแสน  

อย่างต่อเนื่องทุก ๑๐ - ๑๕ นาที/ครั้ง

๒. ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ ได้จัดท�าแผนบริหารงานด้านความปลอดภัยทางน�้า ประจ�าปีงบประมาณ  

และแผนปฏิบัติ Action Plan โดยจัดท�าแผน/โครงการ/กิจกรรม ด้านความปลอดภัยทางน�้า ดังนี้

- มาตรการตรวจสภาพความปลอดภัยตัวเรือแพ อุปกรณ์ความปลอดภัยประจ�าเรือแพ

- มาตรการด้านบคุลากร ให้ความรูแ้ละออกประกาศนยีบตัรฝ่ายเดนิเรอืและช่างกลเรอื แก่ผูป้ฏบิตังิานบนเรอืแพ

- มาตรการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยว ผู้ใช้บริการ ประชาชน สวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะโดยสารเรือแพ  

หรือลงเล่นน�้า

- มาตรการออกตรวจตราปราบปรามตามแผนเพื่อบังคับใช้กฎหมายป้องกันการกระท�าผิด

- มาตรการรับแจ้งเหตุและข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัย ผ่านช่องทางแอปพิเคชันไลน์ (QR Code)

- มาตรการดูแลความปลอดภัยทางน�้า แหล่งท่องเที่ยวทางน�้า ช่วงเทศกาลจัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแล 

ความปลอดภัยทางน�้า โดยบูรณาการร่วมกับจังหวัด ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

ทั้งนี้ ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ได้จัดท�าที่พักส�าหรับพนักงานประจ�าท่าเทียบเรือบ้านปากนาย  

อ�าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุม กวดขัน และประชาสัมพันธ์ มาตรการด้าน 

ความปลอดภัยทางน�้า เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางน�้า ซึ่งได้ด�าเนินการดังนี้ (๑) จัดให้พนักงานประจ�า 

ท่าเทียบเรือรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยทางน�้าผ่านแอปพลิเคชันไลน์ โดยรายงาน  

๒ เวลา (๑๒.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น.) เพือ่ก�ากบัดแูลให้ผูโ้ดยสารสวมใส่เสือ้ชชูพีก่อนลงเรอืและขณะอยูใ่นเรอืโดยสาร

ทกุคร้ัง (๒) ให้เจ้าหน้าทีพ่นกังานตรวจเรอืตรวจสอบอปุกรณ์ความปลอดภยัประจ�าเรอืและตวัเรอื ให้มคีวามปลอดภยั 

ตามมาตรฐาน (๓) สร้างค่านิยมเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน�้าที่ถูกต้องให้กับผู้ประกอบการส่วนราชการ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ ทั้งด้านการขนส่งทางน�้าและการท่องเที่ยว

๕.๒.๓ ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนและกำรคมนำคมขนส่งทำงอำกำศ มีดงันี้
๑. การปรบัปรงุพฒันาจุดจอดรบัส่งผูโ้ดยสารบรเิวณด้านหน้าอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสารของท่าอากาศยาน 

แม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ทชร.) ในส่วนนี้เห็นควรให้ท่าอากาศยานฯ พิจารณาด�าเนินการจัดให้มีศาลาพักคอยผู้โดยสารที่มี

หลงัคาเพ่ิมเติมในจุดดังกล่าว เพือ่เป็นการจัดให้มบีรกิารท่ีดแีก่ประชาชนผูม้าใช้บรกิาร เนือ่งจากในช่วงเวลาบ่าย แสงแดด

จะส่องมายังด้านตะวันตกของอาคารที่พักผู้โดยสาร และส่องถึงบริเวณผู้โดยสารพักรอรถโดยสารประจ�าทางด้วย
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กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า จะศึกษาพิจารณาความเป็นไปได้ในการขยายความยาวทางวิ่งท่าอากาศยานน่านนคร ตามข้อสั่งการ

ต่อไป

ท่าอากาศยานฯ ได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้

- การด�าเนินการระยะสั้น ได้เพิ่มที่พักคอยผู้โดยสารในจุดที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งสามารถป้องกันแสงแดดและ 

กันฝน ท�าให้ผู้มาใช้บริการสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม

- การด�าเนินการระยะยาว ได้จัดท�าโครงการแผนพัฒนางานเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความแออัด ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๕ โดยใช้งบลงทุนประจ�าปี ได้แก่ งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานฯ งานปรับปรุงระบบ 

ถนนภายในท่าอากาศยาน พร้อมซุม้ทางเข้าและก่อสร้างทางยกระดบั ส่งผลให้บรเิวณทีพ่กัคอยผูโ้ดยสารป้องกนั

แสงแดดและกันฝน

๒. แผนพัฒนาท่าอากาศยานแพร่ที่จะด�าเนินการขยายความยาวทางวิ่ง จาก ๓๐ x ๑,๕๐๐ เมตร  

เป็น ๓๐ x ๒,๑๐๐ เมตร นั้น เห็นควรให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการขยายทางวิ่งจากเดิม ๓๐ x ๑,๕๐๐ เมตร  

เป็น ๔๕ x ๒,๑๐๐ เมตร ในคราวเดยีว เพือ่สามารถรองรบัอากาศยานขนาดใหญ่ เช่น Airbus 320 (Code : 4C) เนือ่งจาก

การเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับอากาศยานขนาดใหญ่จะเป็นแรงจูงใจที่ดีในการลงทุนของสายการบิน 

จากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า ได้พิจารณาจ้างที่ปรึกษาความเป็นไปได้และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขยายพัฒนา 

ท่าอากาศยานแพร่ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาค�าของบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ๒๕๖๓

๓. ท่าอากาศยานน่านนคร หนึ่งในสนามบินศุลกากร สังกัดกรมท่าอากาศยาน ซึ่งมีความยาวทางวิ่ง 

๔๕ x ๒,๐๐๐ เมตร โดยมาตรฐานของสนามบินศุลกากรที่จะสามารถรองรับอากาศยานระหว่างประเทศได้นั้น มีการ

ก�าหนดเกณฑ์ความยาวทางวิ่งของท่าอากาศยานไว้ท่ีข้ันต�่า ๔๕ x ๒,๒๐๐ เมตร และเนื่องจากปัจจุบันมีอัตราการใช้

บริการของผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๖๑ มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๑.๙๐ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ 

เหน็ควรให้กรมท่าอากาศยาน พจิารณาเรือ่งการวางแผนการจดัซือ้ทีด่นิในส่วนของการต่อขยายความยาวทางวิง่เพิม่เตมิ 

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการพัฒนาท่าอากาศยานในอนาคต โดยให้มีการด�าเนินการอย่างรัดกุม 

และเหมาะสม เกดิผลกระทบต่อประชาชนน้อยทีส่ดุ ซึง่จะสามารถช่วยลดปัญหาข้อร้องเรยีนจากภาคประชาชนได้เป็นอย่างดี

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)
รายงานว่า
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165ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม
ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า ขณะนี้ ท่าอากาศยานแพร่อยู่ระหว่างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน�้าขาเข้า ในระหว่างนี้จึงเปิดห้องน�้าของ

อาคารส�านักงานให้ผู้โดยสารใช้ชั่วคราว และคาดว่าจะแล้วเสร็จสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ส�าหรับการก�ากับดูแล

ความสะอาดของห้องน�้าภายในท่าอากาศยานน่านนคร ได้ก�าชับให้มีการท�าความสะอาดก่อนเที่ยวบินลงอย่างน้อย 

๑ ชั่วโมง และปฏิบัติงานจนถึงเที่ยวบินสุดท้าย โดยต้องด�าเนินการท�าความสะอาดตามก�าหนดรายการประจ�าวัน 

ประจ�าสัปดาห์ และประจ�าเดือนตามแผน รวมทั้งท่าอากาศยานทั้งหมดที่อยู่ในสังกัดกรมท่าอากาศยานด้วย

- จดัพนกังานท�าความสะอาดประจ�าห้องน�า้ทกุจดุภายในอาคารผูโ้ดยสาร โดยเพิม่วงรอบในการท�าความสะอาด

และการจัดเก็บขยะ และได้ด�าเนินการจัดเจ้าหน้าที่ส่วนบริการท่าอากาศยานเดินตรวจสอบความสะอาดของ

ห้องน�้า และแนะน�าจุดให้บริการห้องน�้าอื่นแก่ผู้โดยสาร

- อบรมพนักงานท�าความสะอาดให้ทราบข้อปฏบัิต ิข้อควรระมดัระวงั กริยิามารยาทต่าง ๆ  ท้ังช่วงเช้าและช่วงบ่าย

- ติดตามดูแลสิ่งบกพร่องและอุปกรณ์ที่ช�ารุด ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

- จัดโครงการประกวดแม่บ้านท�าความสะอาดดีเด่น เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน และเป็นการสร้าง

จิตส�านึกให้พนักงาน

- สนบัสนนุให้พนกังานท�าความสะอาดร่วมกจิกรรมของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชยีงราย (ทชร.) และกจิกรรม 

๕ ส เพื่อความสามัคคีในการท�างาน

๔. ความสะอาดของห้องน�้าสาธารณะภายในอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยาน ในเรื่องนี้ขอให้  

ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศยานแพร่ และท่าอากาศยานทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของกรมท่าอากาศยาน และบริษทั 

ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) ให้ความส�าคัญในการก�ากับดูแลในเรื่องความสะอาดของห้องน�้าสาธารณะภายใน

อาคารที่พักผู้โดยสารอย่างเข้มงวดและรักษามาตรฐานความสะอาดที่ดีอย่างต่อเนื่องด้วย

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)
รายงานว่า
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๕. การบังคับใช้กฎหมายให้ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ท่ีเข้ามาในเขตพื้นท่ีท่าอากาศยาน ในเรื่องนี้ขอให ้

กรมท่าอากาศยาน และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) บูรณาการความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก 

ในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เข้ามาในเขตพื้นที่ท่าอากาศยานต้องสวมหมวกกันน็อกทุกคน 

เพื่อรณรงค์ให้เกิดความตระหนักและปลูกจิตส�านึกรักษาวินัยจราจร ลดความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุ และเพื่อความ

ปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้เดินทางด้วย

ต้ังแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ได้ก�าหนดให้พืน้ทีภ่ายในส�านกังานของกรมการขนส่งทางบก และส�านกังาน

ขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% พร้อมจัดสถานท่ีจอดรถจักรยานยนต์ ส�าหรับ 

ผู้ที่ไม่ได้สวมหมวกนิรภัยเข้ามาติดต่อราชการภายในบริเวณเขตพื้นที่สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ไว้โดยเฉพาะ ส�าหรับ

การก�าหนดให้สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% จะเริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่บุคลากรภายในหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก

ในการเป็นแบบอย่างทีด่ใีห้กบัประชาชนทีข่บัขีร่ถจกัรยานยนต์เข้ามาตดิต่อราชการด้วย ทัง้นี ้ส�านกังานขนส่งจงัหวดัเชยีงราย 

ได้จดัท�าหนังสอืขอความร่วมมอืท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชยีงราย (ทชร.) เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทัว่ไป

ทราบแล้ว นอกจากนี้ส�านักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายยังได้ให้การสนับสนุนเครื่องมือและบุคลากรในการจัดกิจกรรม

ด้านการส่งเสรมิความปลอดภยั โดยได้ร่วมกบัท่าอากาศยานฯ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ขับข่ีปลอดภยั ณ ท่าอากาศยานฯ  

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมประกอบด้วย 

- ๓ มาตรการขับขี่ปลอดภัย ได้แก่ ๑) ขับช้า ไม่เกินกฎหมายก�าหนด ถึงบ้านปลอดภัย ๒) เปิดไฟหน้ารถ 

เวลากลางวัน และ ๓) คาดเข็มขัดทั้งคนขับและผู้โดยสารรถสาธารณะทุกที่นั่ง ช่วยลดอุบัติเหตุ

- การตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ

- การปล่อยแถวรณรงค์รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า ได้ด�าเนินการส่งเสริมและรณรงค์ให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาภายในท่าอากาศยานฯ เกิดความตระหนักและ

ปลูกจิตส�านึกรักษาวินัยจราจร ลดความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่ยานพาหนะ โดยได้มีการจัดท�า 

สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบป้ายไวนิล แผ่นพับ สติ๊กเกอร์ เผยแพร่ภายในท่าอากาศยานในสังกัด รวมทั้งได้รณรงค์

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของกรมท่าอากาศยาน และท่าอากาศยานในสังกัดอย่างต่อเนื่อง

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ทชร.) มีโครงการรณรงค์ขับข่ีปลอดภัยในช่วงเทศกาล 

เป็นประจ�าทุกปี ติดป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ขับข่ีปลอดภัย และกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก ด้านความ

ปลอดภัย ลดการสูญเสีย การได้รับบาดเจ็บ และเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันผู้ขับขี่รถสาธารณะภายในเขตท่าอากาศยานฯ

๖. การปรบัปรงุต�าแหน่งของอปุกรณ์ภายในอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสารของท่าอากาศยานน่านนคร จากการ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมท่าอากาศยานน่านนคร พบว่า จอท่ีใช้แสดงเท่ียวบินภายในอาคารฯ มีต�าแหน่งการติดตั้งในระดับ 

ที่ค่อนข้างสูง ท�าให้ผู้ใช้บริการมองเห็นข้อมูลเที่ยวบินได้ไม่ชัดเจนเท่าท่ีควร อีกท้ัง พื้นท่ีบริเวณระหว่างห้องโถงท่ีพัก 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)
รายงานว่า

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า
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กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า ท่าอากาศยานน่านนครได้ด�าเนินการปรับลดต�าแหน่งของจอแสดงเท่ียวบินในต�าแหน่งให้สามารถ 

มองเหน็ข้อมลูเทีย่วบนิได้อย่างชดัเจนเรยีบร้อยแล้ว ทัง้นี ้ก�าลงัพจิารณาความเหมาะสมในการจดัฉากกัน้พืน้ทีบ่รเิวณ

ระหว่างห้องโถงทีพ่กัผูโ้ดยสารและห้องพกัผูโ้ดยสารขาเข้าและขาออก ให้เป็นสดัส่วนชดัเจน โดยจะค�านงึถงึมาตรฐาน

ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินการต่อไป

๗. การเพ่ิมป้ายจราจรเข้าสู ่ท ่าอากาศยานน่านนคร ขอให้ท่าอากาศยานน่านนครประสาน 

แขวงทางหลวงน่านที่ ๑ ร่วมกันพิจารณาด�าเนินการติดตั้งป้ายบอกทาง หรือเครื่องหมายจราจรในการแนะน�าเส้นทาง

เข้าท่าอากาศยานฯ เพิ่มเติม และให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน รวมท้ังขอให้ปรับเพิ่มขนาดตัวอักษรของป้ายชื่อ 

ท่าอากาศยานน่านนคร เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ผูโ้ดยสารและห้องพกัผูโ้ดยสารขาเข้าและขาออกไม่มฉีากกัน้พืน้ทีอ่ย่างเป็นสดัส่วนทีช่ดัเจน ขอให้ท่าอากาศยานน่านนคร

ด�าเนินการปรับลดต�าแหน่งของจอทีวีลงมาให้ผู้ใช้บริการสามารถมองเห็นข้อมูลเท่ียวบินได้อย่างชัดเจน รวมถึงขอให้

กรมท่าอากาศยานพิจารณาจัดสรรงบประมาณเข้ามาด�าเนินการก่อสร้างกั้นพื้นที่ระหว่างห้องโถงที่พักผู้โดยสารและ 

ห้องพักผู้โดยสารขาเข้าและขาออกอย่างเหมาะสม เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และเพื่อเป็น 

การรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
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โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ ๓๓๖ ไร่ แบ่งการ

ด�าเนินการเป็น ๓ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ โครงการจะรองรับและอ�านวยความสะดวก ในการขนส่งสินค้าทางถนน ระหว่างประเทศเป็นหลัก 

มีพื้นที่ในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจปล่อยสินค้า (CIQ) ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (CCA) ได้ใน

อนาคต นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ส�าหรับรวบรวมและกระจายสินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ (Container Freight Station) 

และลานเปลีย่นหวัลาก - หางพ่วง ระหว่างรถบรรทกุไทยกับรถบรรทุกต่างประเทศ โดยมแีผนในการเปิดให้บรกิารปี ๒๕๖๓

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า

ท่าอากาศยานน่านนครยู่ระหว่างการส�ารวจเส้นทางเพื่อเพิ่มป้ายจราจรและป้ายบอกทางเข้าสู่ 

ท่าอากาศยาน และกรณีปรับเพิ่มขนาดตัวอักษรของป้ายชื่อท่าอากาศยานน่านนคร อยู่ระหว่างพิจารณาด�าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง

๘. แนวทางในการเพิม่รายได้ของท่าอากาศยานแพร่  ขอให้ กรมท่าอากาศยานประสานความร่วมมอืกบั 

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการพจิารณาด�าเนนิการส่งเสรมิการท่องเทีย่วภายในพืน้ทีจ่งัหวดัแพร่ พร้อมทัง้ 

ให้มกีารประชาสัมพนัธ์และสร้างเรือ่งราวการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม เกษตรกรรม และธรรมชาต ิซึง่จะเป็นการเชญิชวน

ให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดแพร่ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผล

ท�าให้ผลประกอบการของท่าอากาศยานฯ เพิม่ขึน้ตามมา และยงัเป็นการกระตุน้เศรษฐกจิภายในจงัหวดัแพร่ อกีทางหนึง่

ท่าอากาศยานแพร่ ได้ด�าเนินการประสานความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยมีการ 

จัดกิจกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ดังนี้ 

๑) กิจกรรมท่องเที่ยวตามรอยพาสปอร์ตและแผนที่ “บ้านเก่าเล่าเรื่องเมืองไม้สัก”

๒) Phrae Es Battle 2019 การแข่งขันเอสเย็นชิงแชมป์จังหวัดแพร่ ๒๕๖๒ 

๓) งานสืบสานประเพณีตานสลากก๋วย ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง

๔) กิจกรรม Special For Lady Month ส่งเสริมให้กลุ่มผู้หญิง และกลุ่ม Phrae Young Designer รวมถึง 

ชุมชนผ้าและร้านจ�าหน่ายผ้าหม้อห้อมแฟชั่นร่วมสมัยทั่วจังหวัดแพร่ จ�านวน ๓๔ ร้าน

๕) กิจกรรมโปรแกรมท่องเที่ยว “ฉลองเมืองพล ยลเมืองแพร่” ทั้งนี้ ท่าอากาศยานแพร่ ได้ประสานส่งข้อมูล

สถิติผู้โดยสารให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�านักงานแพร่ เพื่อเป็นข้อมูลการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ในล�าดับต่อไป

๕.๒.๔ ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนและระบบกำรขนส่งทำงรำง มีดงันี้
๑. โครงการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ ซึ่งจะมีการก่อสร้างระบบ 

รางรถไฟมาเชื่อมต่อเพื่อขนส่งสินค้า จึงขอให้ กรมการขนส่งทางบก และการรถไฟแห่งประเทศไทยให้ความส�าคัญ 

ในเรื่องการจัดเตรียมพื้นที่ในการด�าเนินกิจกรรมด้านการขนส่งและโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ  

ตลอดจนเตรียมแผนงานรองรับการขยายตัวในระยะต่อไป หากมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต



AH121

218

169ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม
ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

กำรรถไฟแห่งประเทศไทย
รำยงำนว่ำ ได้ออกแบบโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ โดยให้ความส�าคัญ 

ในเร่ืองการจัดเตรียมพื้นที่ในการด�าเนินกิจกรรมด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งได้ออกแบบลานกองเก็บตู้สินค้า  

(Container Yard : CY) ที่แพร่ พะเยา ป่าแดด เชียงราย และศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าที่เชียงของ

๒. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ มีระยะทางรวม ๓๒๓.๑ กิโลเมตร  

ผ่านพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ ล�าปาง พะเยา และ เชียงราย ซึ่งตามรูปแบบของโครงการก่อสร้างฯ ที่การรถไฟ

แห่งประเทศไทยก�าหนด จะมีเขตทางกว้าง ๕๐ เมตร ซ่ึงจ�าเป็นท่ีจะต้องมีการเวนคืนท่ีดินค่อนข้างมาก และจะต้อง 

ด�าเนนิการจ่ายค่าเวนคนืทีด่นิให้แก่เจ้าของทีด่นิทีม่เีส้นทางรถไฟตดัผ่าน ซึง่ในบางครัง้จะเกดิข้อร้องเรยีนจากประชาชน

ตามมาว่าได้ค่าชดเชยการเวนคืนที่ดินในอัตราราคาต�่ากว่าที่ควร ดังนั้น ในกรณีที่มีการจ่ายเงินเวนคืนที่ดินนั้น ขอให้ 

การรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาชดเชยค่าเวนคืนที่ดินในอัตราที่เหมาะสม เกิดความเป็นธรรม ลดปัญหาการอุทธรณ์

ค่าชดเชยที่ดิน และเกิดประโยชน์ต่อทั้งประเทศและประชาชน

กำรรถไฟแห่งประเทศไทย
รำยงำนว่ำ การจ่ายค่าชดเชยเวนคนืทีด่นิในส่วนของโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชยั - เชยีงราย - เชยีงของ 

จะพิจารณาจากคณะกรรมการก�าหนดราคา ซึ่งคณะกรรมการฯ จะพิจารณาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน

และการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๐

ระยะที่ ๒ โครงการจะรองรับและสนับสนุนการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) 

ในการเปลีย่นรปูแบบการขนส่งกบัระบบราง โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ออกแบบย่านรถไฟและแนว Spur Line 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนารถไฟทางคู่สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ ในพื้นท่ีโครงการเรียบร้อยแล้ว  

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้มีการเตรียมพื้นท่ีลานกองเก็บตู้สินค้า (Container Yard) และอาคารปฏิบัติงาน 

ส่วนอื่น ๆ เพื่อรองรับการท�างานของการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว โดยมีแผน 

เปิดให้บริการปี ๒๕๖๕ สอดคล้องกับแผนการเปิดให้บริการโครงการรถไฟทางคู่ฯ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ระยะที่ ๓ จากผลการศึกษาของส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้ออกแบบให้พื้นที่โครงการ

ระยะที่ ๑ และ ระยะที่ ๒ รองรับปริมาณสินค้าได้กว่า ๒๗๐,๐๐๐ TEUs ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้เตรียมพื้นที่

ส�าหรับการขยายตัวของโครงการในอนาคตอีกประมาณ ๗๓ ไร่ ซึ่งท�าให้พื้นที่โครงการ ๓๓๖ ไร่ สามารถรองรับ

ปริมาณสินค้าได้ประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ TEUs ท้ังนี้ จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบพื้นท่ีโครงการดังกล่าวให้มีความ 

เหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณสินค้าที่จะเพิ่มขึ้น รวมถึงรูปแบบการขนส่งที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
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๕.๒.๕ นโยบำยเร่งด่วนของกระทรวงคมนำคม
นโยบาย PM 2.5 เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วย 

ลดปัญหามลภาวะภายในเขตเมอืง และเพือ่สขุภาพทีด่ขีองประชาชน ซึง่จากการตรวจราชการทราบว่าส�านกังานขนส่งจงัหวดั 

ทั่วประเทศได้มีการด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ช่วงต้นปี ๒๕๖๒  

ในเรื่องนี้ ขอให้ส�านักงานขนส่งจังหวัดน่าน และแพร่ ด�าเนินการแก้ไขปัญหามลภาวะ PM 2.5 อย่างต่อเนื่องต่อไป  

โดยให้มีการตรวจสอบสภาพรถ โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ทราบว่าส่วนใหญ่มีการปล่อยควันด�าในอัตราที่สูง 

เกินกว่าค่ามาตรฐาน ซึ่งหากผู้ขับขี่หรือผู้ประกอบการรายใดกระท�าความผิดหรือฝ่าฝืน ขอให้มีการด�าเนินการให้เป็นไป

ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดด้วย

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด
รายงานว่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้รับอนุมัติงบลงทุนจากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ (สศช.) จ�านวน ๑๔๗.๒๕๔ ล้านบาท โดย ต.ค. ๒๕๖๑ - ส.ค. ๒๕๖๒ บริษัทฯ ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

จ�านวน ๖๕.๙๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗๖ จากงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติ

 

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า ส�านักงานขนส่งจังหวัดน่าน และแพร่ ได้ด�าเนินการโดยเน้นย�้าให้ผู ้ตรวจการเข้มงวดในการ 

ตรวจวัดควันด�ารถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะ ณ จุดตรวจการ สุ่มตรวจควันด�าของรถโดยสารประจ�าทาง  

ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และได้ก�าชับนายช่างตรวจสภาพรถให้เข้มงวดในการตรวจสภาพกรณีย้ายเข้า โอน  

แก้ไข สาระส�าคัญ ที่ส�านักงานขนส่งจังหวัด รวมทั้งตรวจสอบมลพิษทางอากาศและเสียงของรถราชการ

๕.๒.๖ กำรติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ�ำปี
ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทุกหน่วยงาน เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๒  

โดยเฉพาะงบลงทุน
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๕.๓ เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และเขตตรวจราชการที่ ๑๘ 
๕.๓.๑ ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนและระบบกำรขนส่งทำงบก มีดงันี้

๑. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยริเริ่มด�าเนินการ 

จัดให้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแก่ประชาชน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในเรื่องค่าโดยสารรถของบริษัท ขนส่ง จ�ากัด  

แต่ได้รับรายงานว่าบริษัท ขนส่ง จ�ากัด มีสถิติการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้โดยสารไม่มากเท่าท่ีควร ในเรื่องนี้  

ขอให้บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ตรวจสอบสาเหตุ พร้อมทั้งเพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่มีสิทธิใช้บัตรสวัสดิการ

แห่งรัฐมาใช้บริการรถโดยสารของบริษัท ขนส่ง จ�ากัด เดินทางให้มากขึ้น เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายตามเป้าประสงค ์

ของรัฐบาลที่ตั้งไว้

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด
รายงานว่า ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการใช้สิทธิเดินทาง 

กับรถโดยสารของบริษัท ขนส่ง จ�ากัด ในวงเงิน ๕๐๐ บาทต่อเดือน ท�าให้ประชาชนมาซื้อตั๋วรถโดยสารของบริษัทฯ 

มีจ�านวนน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับจ�านวนผู้ถือบัตร ท้ังนี้ ได้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ โดยนายสถานีเดินรถได ้

ด�าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยการ

ลงพืน้ทีพ่บประชาชน เพือ่แนะน�าข้อมลูรายละเอยีดในการใช้บตัรสวสัดกิารแห่งรฐั การใช้สทิธเิดนิทางกบัรถโดยสาร

ของ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ทุกเส้นทาง และจัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์หน้าช่องจ�าหน่ายตั๋ว จุดจอด ตัวแทนจ�าหน่ายตั๋ว

ของบริษัท ขนส่ง จ�ากัด ทุกแห่ง นอกจากนี้ ส่วนกลางของ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด มีการเพิ่มการประชาสัมพันธ์ 

บตัรสวัสดิการแห่งรฐั เช่น จดัท�าป้ายประชาสมัพนัธ์ หรอืป้ายไวนลิบัตรสวสัดกิารแห่งรฐั เพือ่ให้ประชาชนได้รบัทราบ

ข้อมูล ประชาชนได้รับประโยชน์ในการเดินทาง และกลับมาใช้บริการกับบริษัท ขนส่ง จ�ากัด มากยิ่งขึ้น

๒. อทุกภยัจากพายโุซนร้อนโพดลุ กรณเีหตอุทุกภยัจากพายโุซนร้อนโพดลุส่งผลให้โครงสร้างพืน้ฐาน 

เช่น ถนน และสะพาน บางพื้นที่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบูรณะ 

ฟื้นฟู และป้องกันในระยะยาว ในเรื่องนี้ เห็นควรให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท พิจารณาวางแผน 

ในการปรับปรุงรูปแบบงานการก่อสร้าง และแผนการขอรับจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม โดยการออกแบบถนนและ

สะพานให้มคีวามแขง็แรง ใช้วสัดุทีท่นทานต่อกระแสน�า้ในช่วงน�า้หลาก รวมถงึการฝังท่อลอดให้มขีนาดเหมาะสม สามารถ

รองรับการระบายน�้าได้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะจุดที่ถูกน�้าท่วมหรือกัดเซาะเกิดความเสียหายบ่อยครั้ง เพียงพอในการ

ใช้ประโยชน์เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยในระยะยาว ช่วยลดความสิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมบ�ารุงด้วย นอกจากนี้  

ขอให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท มีการตรวจสอบสายทางที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาน�้าท่วม 

อย่างสม�่าเสมอ

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า กรมทางหลวงชนบทได้จัดท�าแผนการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด 

ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยตั้งแต่ก่อน 

เกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และรวมถึงการด�าเนินการฟื้นฟูทางหลวงชนบทหลังเกิดเหตุด้วย ท้ังนี้ ได้มอบหมายให้ 

ส�านักบ�ารุงทางพิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
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๓. การแก้ไขปัญหาสถานการณ์น�า้ท่วมบนถนนทางหลวง และทางหลวงชนบทในพืน้ท่ีจงัหวดัพษิณโุลก  

จากการลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น�้าท่วมบนถนนทางหลวง และทางหลวงชนบทในพื้นที่จังหวัด

พิษณุโลก พบว่า สาเหตุหนึ่งที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสน�้า จนก่อให้เกิดน�้าท่วมขัง สาเหตุส�าคัญเนื่องจาก 

มีบ้านเรือนประชาชนบุกรุกและปลูกสร้างกีดขวางทางระบายน�้าตามธรรมชาติ ดังนั้น ในการก่อสร้างถนนในระยะต่อไป 

จึงเห็นควรให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท พิจารณาเรื่องรูปแบบของผังเมือง มีการศึกษาข้อมูลทิศทาง 

การไหลของน�า้ และปรบัแบบในการสร้างถนนให้สอดคล้องกบัพืน้ทีน่ัน้ โดยค�านงึถงึเรือ่งประสทิธภิาพของการระบายน�า้ 

เป็นส�าคัญด้วย เพื่อให้การแก้ไขปัญหาน�้าท่วมเป็นไปอย่างมีระบบ ไม่สร้างปัญหาและผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและ 

เสี่ยงต่อความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวด้วย
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กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า กรมทางหลวงชนบท ได้ให้หน่วยงานในสงักดัตรวจสอบเพือ่ป้องกนัทางหลวงชนบทในความรบัผดิชอบ  

(Prevention) โดยเฝ้าระวงัพืน้ทีเ่สีย่ง/พืน้ทีท่ีอ่าจได้รบัผลกระทบ หรอืเคยได้รบัผลกระทบจากเหตภุยัพบิตัทิีผ่่านมา 

ตรวจสอบความมัน่คงแขง็แรงของถนนและสะพาน รวมท้ังตดิตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด พร้อมท้ังก�าชับหน่วยส�ารวจ 

ออกแบบให้ส�ารวจสภาพภูมิประเทศและค�านวณออกแบบระบบระบายน�้าตามหลักวิศวกรรมอย่างเพียงพอเพื่อมิให้

ถนนกีดขวางสภาพการระบายน�้าที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาติ ท้ังนี้ ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๘ 

(นครสวรรค์) และส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๙ (อุตรดิตถ์) พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๔. การป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นนโยบายหนึ่งท่ีรัฐบาลให้ความส�าคัญ ปัจจัยการ 

เกิดอุบัติเหตุสิ่งหนึ่งมาจากสภาพความไม่พร้อมของสภาพเส้นทางหรืออุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัยบนเส้นทาง ดังนั้น 

เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่มาจากความบกพร่องดังกล่าว ขอให้หน่วยงาน กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท 

ให้ความส�าคัญในการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยบริเวณทางแยก และบนสายทางต่าง ๆ โดยให้มีการส�ารวจ 

ตรวจสอบสภาพ ปรับปรุงหรือติดตั้งอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัยเพิ่มเติม เช่น การติดตั้งป้ายเตือน การตีเส้นกันล่ืน 

ทาสีช่องจราจรให้มีความคมชัด ไม่ซีดจาง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในเวลากลางคืน  

รวมทั้งการตรวจสอบจุดกลับรถอันตรายตามพื้นที่ต่าง ๆ หากพื้นที่ใดมีการจราจรหนาแน่น เห็นควรพิจารณาขอรับการ

จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการก่อสร้างสะพานกลับรถเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

ในพื้นที่เป็นอย่างมาก

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า กรมทางหลวงชนบทได้ก�าชับหน่วยงานในสังกัดให้ตรวจสอบสภาพสายทาง ปรับปรุง หรือติดตั้ง

อปุกรณ์อ�านวยความปลอดภยัเพิม่เติมตามมาตรฐานความปลอดภยั ทัง้นี ้ได้มอบหมายให้ส�านกัอ�านวยความปลอดภยั 

ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๘ (นครสวรรค์) และส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๙ (อุตรดิตถ์) พิจารณาด�าเนินการ 

ตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว 

๕. ส่งเสริมการใช้ยางพารามาท�าหลักน�าทางหรืออุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัยงานทางอื่น ๆ ตามที่

ได้รบัรายงานจากผูแ้ทนแขวงทางหลวงอทุยัธาน ีทราบว่า โดยปกตเิสาหลกัน�าทางหรอืหลกัน�าโค้ง (guide post) รมิถนน

จะใช้วสัดทุีเ่ป็นลกัษณะคอนกรตีเสรมิเหลก็ ซึง่มคีวามทนทานแต่ส่งผลกระทบทางอ้อมต่อผูใ้ช้รถใช้ถนน หากเกดิอบุตัเิหตุ

รถลืน่เฉีย่วชนหลกัน�าทางอาจท�าให้ผูป้ระสบเหตไุด้รบับาดเจบ็สาหสัจากการกระแทกหลกัน�าทาง จงึมแีนวคดิน�ายางพารา

มาใช้เป็นส่วนประกอบในการท�าหลักน�าทาง ซ่ึงยางพารานี้มีคุณสมบัติท่ีทนทานแต่ยืดหยุ่นซ่ึงจะช่วยลดแรงปะทะและ

ลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับตัวรถและผู้ขับขี่ได้มากขึ้น ในเรื่องนี้ ขอให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท พิจารณา

ศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อส่งเสริมการใช้ยางพารามาท�าหลักน�าทางหรืออุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัยงานทางอื่น ๆ 

เพื่อให้เป็นมาตรฐานทางด้านวิศวกรรมในรูปแบบเดียวกัน มุ่งสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน และเป็นการปฏิบัต ิ

ตามนโยบายรัฐบาลเรื่องการสนับสนุนให้มีการใช้ยางพาราในงานทางด้วย
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กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า กรมทางหลวงชนบทอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยพัฒนาการน�ายางพารามาใช้ในผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับ 

การอ�านวยความปลอดภัยทางถนน เพื่อจะสนับสนุนการใช้ยางพาราในประเทศให้เพิ่มมากข้ึนตามล�าดับ ตลอดจน

เป็นแนวทางที่จะสามารถต่อยอดน�าไปปรับใช้ในถนนทางหลวงท้องถิ่นต่อไป ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ส�านักบ�ารุงทาง 

พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๖. แผนการพัฒนาเส้นทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตามท่ีได้รับรายงานจากส�านักงานทางหลวงท่ี ๖ 

(เพชรบูรณ์) ว่า แผนการพัฒนาเส้นทางหลวงหมายเลข ๑๒ ซ่ึงเป็นเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก  

(EWEC : East West Economic Corridor) เชือ่มต่อ อ�าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ถึงจงัหวดัมกุดาหาร รวมระยะทาง ๗๗๐  

กิโลเมตร มีการก่อสร้างขยายเป็น ๔ ช่องจราจรแล้วเสร็จ ๖๙๐ กิโลเมตร คงเหลือระยะทางจาก อ�าเภอหล่มสัก -  

อ�าเภอคอนสาร ระหว่าง กม.๓๖๖+๐๘๙ - กม.๔๔๗+๐๒๔ ระยะทาง ๘๐.๙๓๕ กิโลเมตร ปัจจุบันยังเป็น ๒ ช่องจราจร  

ซึ่งกรมทางหลวงไม่สามารถด�าเนินการต่อได้ เน่ืองจากประสบปัญหาจากการคัดค้านของกลุ่มเครือข่ายองค์กรและ 

กลุม่อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมเพราะเป็นช่วงผ่านอทุยานแห่งชาตนิ�้าหนาว นัน้ ประเดน็ปัญหาดงักล่าว

จ�าเป็นต้องพิจารณาในระดับนโยบาย จึงเห็นควรให้กรมทางหลวงช้ีแจงท�าความเข้าใจกับกลุ่มท่ีคัดค้านและจัดเตรียม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้พร้อม เพื่อน�าเสนอผู้บริหารกระทรวงคมนาคม พิจารณาหาแนวทางแก้ไขในระดับนโยบายต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ มีมติให้ขยายเป็น ๔ ช่องจราจร  

ช่วง กม.๓๖๖+๐๘๙ - กม.๓๗๑+๑๖๕ ระยะทาง ๕.๐๗๖ กโิลเมตร (พืน้ท่ีจงัหวดัเพชรบูรณ์) งบประมาณ ๓๕๐ ล้านบาท  

และช่วง กม.๔๔๗+๖๓๕ - กม.๔๔๘+๑๙๐ ระยะทาง ๐.๕๕๕ กโิลเมตร (พืน้ทีจ่งัหวดัขอนแก่น) งบประมาณ ๕๐ ล้านบาท  

รวมทัง้สิน้ ๔๐๐ ล้านบาท จึงเหน็ควรให้กรมทางหลวงพจิารณาจดัสรรงบประมาณช่วงระยะทางดงักล่าวไว้เป็นล�าดบัแรก 

เพื่อให้สามารถก่อสร้างเป็น ๔ ช่องจราจรในส่วนที่สามารถด�าเนินการได้ก่อนต่อไป 
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๗. โครงข่ายทางหลวงระเบยีงเศรษฐกจิตะวนัออก - ตะวนัตก (EWEC) เนือ่งจากทางหลวงหมายเลข ๑๒  

(สาย ตาก - อ�าเภอแม่สอด) และทางหลวงหมายเลข ๑๓๐ เป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าผ่านแดนไทย - เมียนมา และ 

เป็นเส้นทางตามโครงข่ายทางหลวงระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (EWEC) ด้วย ท�าให้ปริมาณการขนส่งสินค้า

เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งกระบวนการขนส่งสินค้าผ่านด่านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวร อ�าเภอแม่สอด ส่งผลให้เกิดปัญหา

การจราจรติดขัด จึงเห็นควรให้กรมทางหลวงพิจารณาหาแนวทางการบริหารจัดการจราจร เพื่อลดปัญหาจราจรและ

อ�านวยความสะดวกแก่รถบรรทุกขนส่งสินค้าและประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

๘. ทางหลวงหมายเลข ๑ ระหว่าง กม.๓๘๖+๑๗๖ - กม.๔๙๒+๖๓๑ ตามท่ีได้รับรายงานจาก 

แขวงทางหลวงก�าแพงเพชร ทราบว่า บนทางหลวงหมายเลข ๑ ระหว่าง กม.๓๘๖+๑๗๖  - กม.๔๙๒+๖๓๑ ซึ่งเป็นทาง

ค่อนข้างตรงมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เช่น รถชนต้นไม้ บริเวณไหล่ทางและเกาะกลาง สาเหตุเกิดจากการใช้ความเร็ว 

ในการขบัขีเ่กนิกว่าทีก่ฎหมายก�าหนด การหลบัใน รวมถงึการร้องเรยีนไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพยีงพอ ท�าให้เป็นปัญหาอปุสรรค

ในการเดนิทาง ซึง่ถนนดังกล่าวมคีวามยาว ๑๐๖.๔๕๕ กโิลเมตร แขวงทางหลวงก�าแพงเพชรได้ตดิตัง้ราวกนัอนัตรายแล้ว  

๑๑.๘๔๔ กิโลเมตร คิดเป็นประมาณร้อยละ ๑๐ ของความยาวถนนช่วงดังกล่าวเท่านั้น จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณา

จัดสรรงบประมาณการติดตั้งอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัยเพิ่มเติม เช่น ราวกันอันตราย ไฟส่องสว่าง ฯลฯ บนถนน

ทางหลวงหมายเลข ๑ ดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันและลดความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

๙. ปัญหาการยกระดับมาตรฐานทางของทางหลวงชนบทในพืน้ทีซ่ึง่อยูใ่นเขตป่าสงวน ตามทีส่�านกังาน

ทางหลวงชนบทที่ ๙ (อุตรดิตถ์) ประสบปัญหาการยกระดับมาตรฐานทางของทางหลวงชนบทในพื้นที่ซึ่งอยู่ในเขต 

ป่าสงวนที่ยังไม่สามารถด�าเนินการได้ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จ�านวน ๓ สาย ๑๗ กิโลเมตร พิษณุโลกจ�านวน ๔ สายทาง 

๘๒ กโิลเมตร รวมถนนลกูรงั ๓๐ กโิลเมตร และเพชรบูรณ์ จ�านวน ๒ สายทาง ๓๒ กิโลเมตร จึงเหน็ควรให้กรมทางหลวงชนบท 

ประสานรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อหาทางด�าเนินการแก้ไขปัญหา รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูล 

ที่เกี่ยวข้องให้พร้อม เพื่อน�าเสนอกรมทางหลวงชนบท ส่วนกลาง ก่อนพิจารณารวบรวมเรื่องน�าเสนอผู้บริหารกระทรวง

คมนาคมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขในระดับนโยบายต่อไป

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า การก่อสร้างถนนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หน่วยงานในพื้นท่ี (แขวงทางหลวงชนบทท่ีเก่ียวข้อง)  

จะต้องเป็นผูย้ืน่เรือ่งขออนญุาตใช้ประโยชน์ในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาต ิตามมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญตัป่ิาสงวน 

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ กับกรมป่าไม้ เมื่อได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว จึงจะเสนอเข้าแผนงานก่อสร้างได้ ท้ังนี้  

ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๙ (อุตรดิตถ์) พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว



AH121

218

กองตรวจรำชกำร
กระทรวงคมนำคม176

๑๐. การบนัทกึสถติิข้อมลูรายละเอยีดผูข้บัขีห่รอืผูข้บัรถโดยสารสาธารณะกระท�าความผดิ กรณผีูข้บัขี่

หรือผู้ขับรถโดยสารสาธารณะกระท�าความผิด โดยเฉพาะการกระท�าความผิดที่เกิดขึ้นซ�้า ๆ ขอให้กรมการขนส่งทางบก

บันทึกสถิติข้อมูลรายละเอียดให้ชัดเจน ถูกต้อง และก�าหนดมาตรการลงโทษที่เด็ดขาด โดยพิจารณาเพิ่มระดับ 

ความเข้มข้นในการจัดการกับผู้กระท�าความผิดให้รุนแรงมากข้ึนตามล�าดับอย่างเป็นรูปธรรม เช่น กระท�าผิดครั้งท่ี ๑  

กระท�าผิดครัง้ที ่๒ ต้องได้รบัการลงโทษทีม่ากขึน้ และประชาสมัพนัธ์ให้สาธารณชนได้ทราบถงึการลงโทษผูฝ่้าฝืนให้เหน็

เป็นตัวอย่าง เพื่อมุ่งป้องปรามผู้ขับขี่รายอื่นเกิดความเกรงกลัวและไม่ท�าผิดในระยะต่อไป

๑๑. การน�านวตักรรมของอปุกรณ์อ�านวยความปลอดภยับนถนนในรปูแบบใหม่ ๆ  มาใช้เพือ่เสรมิสร้าง 

ความปลอดภัยบนท้องถนน ตามที่แขวงทางหลวงได้มีรายงานเรื่องการน�านวัตกรรมของอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัย

บนถนนในรูปแบบใหม่ ๆ  มาใช้เพือ่เสรมิสร้างความปลอดภยับนท้องถนน เช่น การตเีส้นก้างปลาในลกัษณะบบีช่องจราจร 

(Optical Speed Bar) การติดตั้งป้ายแสดงความเร็ว (Your speed) การฉาบผิวหยาบด้วยวัสดุมีสีกันลื่น บริเวณใกล้ 

ทางโค้งหรือจดุเสีย่งอบุติัเหตุนัน้ กรมทางหลวงควรจะให้ข้อมลูและถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบันวตักรรมด้านความปลอดภยั

ของวิศวกรรมจราจรดังกล่าวแก่กรมการขนส่งทางบก และขอให้ กรมการขนส่งทาบกน�านวัตกรรมเครื่องหมายจราจร

ของกรมทางหลวงดังกล่าวไปบรรจุเพิม่เติมไว้ในเนือ้หาวชิาการในแบบทดสอบการขอรบัใบอนญุาตขบัขีใ่ห้มคีวามทนัสมยั 

และสอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบนั เพือ่สร้างการรบัรูใ้ห้แก่ประชาชนได้เข้าใจ และขับข่ีได้อย่างถูกต้อง มคีวามปลอดภยั

มากขึ้น

๕.๓.๒ ด้ำนกำรบรหิำรจดักำรงำนและบ�ำรงุรกัษำทำงน�ำ้ มดีงันี้
๑. การแก้ไขปัญหาแม่น�้าล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมถนน จากสถานการณ์อุทกภัยท่ีเกิดข้ึนส่วนหนึ่งมาจาก

น�้าในแม่น�้าล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมถนนและชุมชนก่อให้เกิดความเสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่น�้าน่าน ซึ่งเป็นภารกิจของ

กรมเจ้าท่าในการขุดลอกเพื่อการระบายน�้าอย่างรวดเร็ว การแก้ไขปัญหาสิ่งล่วงล�้าล�าน�้า เป็นต้น จึงขอให้กรมเจ้าท่า  

โดยส�านกัวศิวกรรมส�ารวจพืน้ทีร่มิน�า้ทีม่คีวามเสีย่งโดยประสานร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่รวบรวมและจดัท�าค�าขอ

งบประมาณในการวางแผนโครงการทีเ่กีย่วข้องกบัการขดุลอกและแก้ไขปัญหาน�า้ท่วม รวมทัง้การให้ความช่วยเหลอืและ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เมื่อเกิดน�้าท่วม เช่น การน�าเรือท้องแบนมาให้บริการประชาชน และขอให้กรมเจ้าท่า 

ให้ความส�าคญัในการประสานงานร่วมกบัจงัหวดัหรอืหนว่ยงานอืน่ ๆ  เพือ่ให้การด�าเนนิงานแก้ไขปัญหาเกีย่วกบัอุทกภยั

และการขนส่งทางน�้าในภูมิภาคได้รับการบูรณาการร่วมกัน
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๒. โครงการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟแูหล่งน�า้บงึสไีฟ เป็นโครงการทีจ่งัหวดัพจิติรและกรมทรพัยากรน�า้ได้ร่วมกนั

วางโครงการและศึกษา เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูบึงสีไฟส�าหรับใช้เป็นที่กักเก็บน�้าและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ  

โดยจังหวัดพิจิตรได้ขอรับการสนับสนุนจากกรมเจ้าท่าในฐานะเจ้าของพื้นที่ให้เป็นผู้ด�าเนินการขุดลอก ซึ่งกรมเจ้าท่าได้

ว่าจ้างผู้รับจ้าง ๒ ราย แบ่งการปฏิบัติงานขุดลอกเป็น Phrase ๑ และ Phase ๒ แต่ปรากฏว่า Phrase ๒ ปัจจุบัน 

ผู้รับจ้างขอหยุดงานเป็นการชั่วคราว เนื่องจากไม่มีพื้นที่เก็บกองวัสดุที่ได้จากการขุดลอก (ผู้ขุดลอก Phrase ๑ กองไว ้

เตม็พืน้ทีร่อบบงึ) อย่างไรกต็าม จะมกีารทยอยประมลูขายและขนส่งดนิออกไปตัง้แต่ตลุาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ประกอบ

กับกรมทางหลวงชนบทมีโครงการที่จะก่อสร้างทางจักรยานรอบบึงสีไฟ แต่ไม่อาจด�าเนินการได้ เนื่องจากติดขัดกองดิน

จากการขุดลอกดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น ในการด�าเนินการ

จะต้องพิจารณาถึงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบ จึงขอให้กรมเจ้าท่าเร่งรัดหาแนวทางการแก้ไขหรือ

บรรเทาปัญหาดังกล่าว และถึงแม้ผู้รับจ้างขอหยุดงานชั่วคราวก่อนแต่กรมเจ้าท่าควรต้องจัดท�าแผนการด�าเนินงาน 

ในภาพรวมของทั้งโครงการ มีการก�าหนดเป้าหมายในการท�างานให้ชัดเจน พร้อมรายงานความคืบหน้าแก่ส่วนกลาง 

เป็นระยะ ๆ ในเบื้องต้นเห็นควรให้มีการหาผู้สนใจมาประมูลรับขนส่งดิน โดยส�ารวจหาพื้นที่ที่สามารถรองรับปริมาณ

กองดนิทัง้หมดทีข่ดุลอกจากบงึสไีฟ พร้อมทัง้วางแผนเรือ่งงบประมาณในการขนส่งดนิ รวมทัง้ก�าหนดมาตรการขนส่งดนิ

ไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชน อย่างไรก็ตาม การด�าเนินการใด ๆ ขอให้เป็นไปตามข้ันตอน กระบวนการ กฎหมาย 

และระเบียบที่ก�าหนดไว้ นอกจากนี้ จากการลงพื้นที่บึงสีไฟท�าให้พบว่า การขุดลอกท�าให้สภาพแวดล้อมในบึง 

มีความอุดมสมบูรณ์ มีการปล่อยพันธุ์ปลา และชาวบ้านในพื้นที่เข้ามาหาปลาไปประกอบอาหารและค้าขายได้ ในกรณีนี้ 

กรมเจ้าท่าจงึควรพจิารณาเรือ่งการปรบัปรงุบงึสไีฟเป็นแหล่งอนรุกัษ์และเพาะพนัธุส์ตัว์ทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณบึง เพือ่ส่งเสรมิ

พัฒนายกระดับเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อีกทางหนึ่ง

๕.๓.๓ ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนและกำรคมนำคมขนส่งทำงอำกำศ มีดงันี้
๑. โครงการจัดสร้างอาคารศูนย์บังคับการบินสนามบินแม่สอดแห่งใหม่ เนื่องจากโครงการจัดสร้าง

อาคารศนูย์บงัคบัการบนิสนามบนิแม่สอดแห่งใหม่ประสบปัญหาสภาพอากาศฝนตกในปรมิาณมาก ท�าให้เกดิความล่าช้า

ในการก่อสร้าง (ระยะเวลาก่อสร้าง พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - เมษายน ๒๕๖๓)  ซึ่งยังสามารถเร่งงานได้ทันเวลา จึงขอให้

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด เร่งรัดผู้รับจ้างให้ก่อสร้างเสร็จทันภายในระยะเวลาท่ีก�าหนดและรายงาน 

ความคืบหน้าการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ

ปัจจุบันมีผลการด�าเนินงานก่อสร้างอาคารชั้น ๒ จากทั้งหมด ๔ ชั้นแล้ว โดยมีแผนงานสะสมตั้งแต่ 

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๔๐ ผลงานก่อสร้างสะสม คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑๕ 

ซึ่งล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากประสบปัญหาฝนตกหนักในช่วงฤดูฝน ท�าให้ไม่สามารถท�างานกลางแจ้งได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ 

ได้มีการเร่งรัด/บริหารจัดการร่วมกับคู่สัญญาเป็นประจ�า โดยให้เพิ่มจ�านวนแรงงานและจัดเตรียมวัสดุเข้าพื้นท่ีให้

พร้อมใช้งานเพื่อท�างานได้รวดเร็วและมากข้ึน ให้แล้วเสร็จตามสัญญาภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ โดยบริษัทฯ  

จะรายงานผลให้กระทรวงคมนาคมทราบ ทกุ ๒ เดอืน ภายในวนัที ่๑๕ ของเดอืน จนกว่างานก่อสร้างอาคารจะแล้วเสร็จ

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด
รายงานว่า
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กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า กรมท่าอากาศยานด�าเนินการตามมาตรฐานในการตรวจสอบสัมภาระผู้โดยสารก่อนข้ึนอากาศยาน 

ทุกท่าอากาศยานในสังกัดของกรมท่าอากาศยาน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามที่ส�านักงานการบินพลเรือน 

แห่งประเทศไทยก�าหนด โดยมีการประชาสัมพันธ์ข้ันตอนการเตรียมตัวก่อนการตรวจค้นให้กับผู้โดยสารวางสิ่งของ

ที่ติดตัว เช่น คอมพิวเตอร์พกพา แบตเตอรี่ส�ารอง ก่อนเข้าเครื่อง X-Ray พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ ์

เรื่องขนาดของของเหลว เจล สเปรย์ แบตเตอรี่ส�ารองท่ีสามารถน�าไปกับสัมภาระติดตัวได้ และวัตถุต้องห้าม 

ที่ไม่สามารถน�าติดตัวไปได้ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เสียงตามสายอีกช่องทางหนึ่ง

๒. มาตรฐานการตรวจสอบสมัภาระผูโ้ดยสารก่อนข้ึนเครือ่งบิน ประเดน็เกีย่วกบัการตรวจสอบสมัภาระ 

ผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องบิน ที่แต่ละท่าอากาศยานมีมาตรฐานการปฏิบัติไม่เหมือนกัน เช่น การถอดเข็มขัด รองเท้า ฯลฯ 

รวมถงึปัญหาทีผู้่โดยสารบางส่วนยงัมคีวามสบัสนในเรือ่งปรมิาณความจขุองเหลว และปรมิาณความจไุฟฟ้าของแบตเตอรี่

ส�ารองแบบพกพา (power bank) อาวุธ ของมีคม และสิ่งของอื่น ๆ ที่ห้ามน�าติดตัวขึ้นเครื่องบิน เนื่องจากส่งผลกระทบ

ต่อความปลอดภัยด้านการบิน จึงขอให้กรมท่าอากาศยานตรวจสอบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในเรื่องการตรวจสอบ

สัมภาระผู้โดยสาร รวมทั้งวัตถุหรือสิ่งของต้องห้ามน�าขึ้นเครื่องบินให้ชัดเจน และประกาศเป็นข้อบังคับและหลักปฏิบัติ

แก่ท่าอากาศยานทุกแห่งในประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ชี้แจงให้ผู้โดยสารและ

ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและเข้าใจตรงกัน
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๓. การให้บริการของท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ปัจจุบันได้รับรายงานว่าท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ 

ไม่มีสายการบินพาณิชย์มาให้บริการรับ - ส่งผู้โดยสาร พร้อมทั้งให้ข้อมูลว่าท่าอากาศยานฯ มีความพร้อมของโครงสร้าง

พื้นฐานและอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านการบินที่เป็นมาตรฐาน สามารถที่จะรองรับอากาศยาน

และผู้โดยสารได้ จึงเห็นควรให้กรมท่าอากาศยานพิจารณาเรื่องส่งเสริมการตลาดด้านการบิน โดยประชาสัมพันธ์ให ้

ข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมให้บริการของท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งด�าเนินการในลักษณะที่จะจูงใจให ้

บริษัทสายการบินพาณิชย์มาสนใจท�าการบิน รวมทั้งหาจุดแข็งหรือเสริมศักยภาพในมิติการท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติ 

และชุมชน เพื่อให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโตมากขึ้น โดยหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น จังหวัด การท่องเที่ยว 

แห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการท่องเที่ยว เป็นต้น

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า กรมท่าอากาศยานมมีาตรการสนบัสนนุสายการบินต้นทุนต�า่ (Low Cost Airline) ให้บรกิารประชาชน

ในภูมิภาคเพิ่มขึ้น และให้มีคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานสากล ซึ่งได้ส่งเสริมการขยายเครือข่ายการบินมายัง

ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ทั้งนี้ ได้มีมาตรการจูงใจ คือ ส่วนลดค่าบริการขึ้นลง และส่วนลดค่าเช่า

พื้นที่ ดังนี้

- เส้นทางการบนิใหม่ภายในประเทศ ๑) ค่าบรกิารขึน้ลงของอากาศยานและค่าบรกิารลดลงในลกัษณะขัน้บันได 

เป็นระยะเวลา ๓ ปี คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ในปีแรก ร้อยละ ๖๕ ในปีที่ ๒ และร้อยละ ๕๐ ในปีที่ ๓ ตามล�าดับ  

๒) ค่าเช่าพื้นที่ในอาคาร ลดลงในอัตราร้อยละ ๕๐ เป็นระยะเวลา ๓ ปี

- เส้นทางการบินระหว่างประเทศ ๑) ค่าบริการขึ้นลงของอากาศยานและค่าบริการลดลงในลักษณะขั้นบันได 

เป็นระยะเวลา ๓ ปี คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ในปีแรก ร้อยละ ๖๐ ในปีที่ ๒ และร้อยละ ๕๐ ในปีที่ ๓ ตามล�าดับ  

๒) ค่าเช่าพื้นที่ในอาคารลดลงในอัตราร้อยละ ๕๐ เป็นระยะเวลา ๓ ปี
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กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า กรมท่าอากาศยานได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการด�าเนินการต่าง ๆ โดยใช้ ทั้งภาพนิ่งและ

ภาพเคลื่อนไหวในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และเฟซบุ๊ก 

ท่าอากาศยานในสังกัด ซึ่งจะมีการเผยแพร่ภาพข่าวและกิจกรรมให้ประชาชนรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า กรมทางหลวงชนบทได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการด�าเนินงานผ่านสื่อออนไลน์ อาสาสมัคร

ทางหลวงชนบท (อส.ทช.) และรายการวิทยุ ทช. หมอทาง ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ และมีช่องทางรับข้อร้องเรียน

หรอืแจ้งเหตตุ่าง ๆ  ได้ทีส่ายด่วนทางหลวงชนบท ๑๑๔๖ ท้ังนี ้ได้มอบหมายให้ส�านกัฝึกอบรม ส�านกังานทางหลวงชนบท 

ที่ ๘ (นครสวรรค์) และส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๙ (อุตรดิตถ์) พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๒. การตั้งจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะทุก ๆ ระยะทาง ๙๐ กิโลเมตร ทั่วประเทศ ตามที่รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายให้กรมการขนส่งทางบกด�าเนินการตั้งจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะทุก ๆ  

ระยะทาง ๙๐ กิโลเมตร ทั่วประเทศ เพื่อตรวจความพร้อมของรถ พนักงานขับรถโดยสารประจ�าทาง และไม่ประจ�าทาง

อย่างต่อเนื่องทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยเริ่มด�าเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ขอให้ส�านักงาน

ขนส่งจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘ ให้ความส�าคัญในการด�าเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงคมนาคมด้วย โดยก�าหนดจุดตรวจสอบสภาพความพร้อมและความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ 

(checking point) ให้มีท�าเลที่ตั้งที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดปัญหาจราจร และส่งผลกระทบ 

ต่อผู้ใช้เส้นทาง พร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรค จัดเก็บสถิติ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป

๕.๓.๕ กำรติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ�ำปี
ขอให้ทุกหน่วยงานมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่ได ้

ก�าหนดไว้ โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลานี้เป็นไตรมาสสุดท้ายประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และขอให้มีการเตรียม 

ความพร้อมในการวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปด้วย

๕.๓.๔ นโยบำยเร่งด่วนของกระทรวงคมนำคม
๑. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด�าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

คมนาคม ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีนโยบายให้ความส�าคัญในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 

ข่าวสาร การด�าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมให้สาธารณชนได้รับทราบ นั้น จึงขอให้ 

ทุกหน่วยงานรับนโยบายดังกล่าวไปด�าเนินการ โดยเฉพาะในการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีส�าคัญ เช่น การเร่งรัดแก้ไข

ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่งที่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน ตลอดจนการแก้ไขปัญหา 

ข้อร้องเรียนร้องทุกข์ให้เป็นที่ยุติ โดยขอให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง 

ชัดเจน รวดเร็ว รวมถึงการชี้แจงการด�าเนินงานของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจการท�างานของ 

หน่วยงาน ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต่อไป



AH121

218

181ผลงำนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม
ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า กรมท่าอากาศยานได้เตรียมข้อมูลและรายละเอียดโครงการ พร้อมการพิจารณาศึกษาวางแผน 

เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๓ ไว้เบื้องต้นตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแล้ว

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า กรมทางหลวงชนบทได้ให้ความส�าคัญกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ 

โดยการก�ากับติดตามเป็นรายสัปดาห์ และมีการประชุมประจ�าเดือน ทุก ๆ เดือน ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ส�านักงาน

ทางหลวงชนบทที ่๘ (นครสวรรค์) และส�านักงานทางหลวงชนบทท่ี ๙ (อตุรดติถ์) พจิารณาด�าเนนิการตามข้อเสนอแนะ 

ต่อไปแล้ว

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด
รายงานว่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ บรษัิท ขนส่ง จ�ากดั ได้รบัอนมุตังิบลงทุนจากส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ (สศช.) จ�านวน ๑๔๗.๒๕๔ ล้านบาท ได้เบิกจ่ายงบประมาณ จ�านวน ๗๔.๓๕๒ ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ ๕๐.๔๙ จากงบประมาณลงทุนที่ได้รับอนุมัติ

๕.๓.๖ กำรเตรยีมควำมพร้อมเพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยให้แก่ประชำชน 
การให้บริการขนส่งผู้โดยสารแก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย และมีความประทับใจ  

เป็นหัวใจส�าคัญของงานบริการ ในเรื่องนี้ ขอให้ กรมท่าอากาศยาน การรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัท ขนส่ง จ�ากัด 

ให้ความส�าคัญในการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณท่าอากาศยาน อาคารผู้โดยสาร สถานีรถไฟและสถานีขนส่ง  

โดยเฉพาะห้องน�้าอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งตรวจสอบเครื่องสุขภัณฑ์ภายในห้องน�้าให้มีความพร้อมในการให้บริการ 

แก่ผู้โดยสารได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด
รายงานว่า บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ให้ความส�าคัญในการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอาคารผู้โดยสาร โดยเฉพาะ

ห้องน�้าอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งตรวจสอบเครื่องสุขภัณฑ์ภายในห้องน�้าให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร

ได้อย่างต่อเนื่อง ส�าหรับสถานีที่อยู่ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๗ (ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์) 

และพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๘ (ก�าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ 

กรมการขนส่งทางบก โดยกรมการขนส่งทางบกได้ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอาคารผู้โดยสาร โดยเฉพาะห้องน�้า

อย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งตรวจสอบเครื่องสุขภัณฑ์ภายในห้องน�้าให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้โดยสารได้อย่าง

ต่อเนื่องตลอดเวลา
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กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า กรมท่าอากาศยานได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสารกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกอย่าง

บรูณาการ และการปรบัใช้เทคโนโลยเีพือ่ให้แผนงาน/โครงการด�าเนนิการอย่างรวดเรว็และทนัสมยั โดยใช้ QR code 

ในการจัดส่งเอกสารส�าหรับประกอบการประชุมในหน่วยงาน

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า

กรมทางหลวงชนบทได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทท่ี ๘ (นครสวรรค์) และส�านักงาน

ทางหลวงชนบทที่ ๙ (อุตรดิตถ์) พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๒. เรือ่งการจดัท�าข้อมลูและสถติกิารด�าเนนิงานต่าง ๆ  ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ขอให้ทุกหน่วยงาน 

ให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบสถานะของข้อมูลให้มีความทันสมัยและ  ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ มีการระบุสถานะ 

ห้วงเวลาของชุดข้อมูลให้มีความชัดเจน เพื่อใช้ในการรายงานไปยังส่วนกลางหรือหน่วยงานอื่น ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหาร 

ใช้ข้อมูลนั้นในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจในระดับนโยบายเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

ต่อไป

กรมท่าอากาศยานได้จัดให้มีระบบการตรวจสอบสถานะของข้อมูลเบ้ืองต้น เกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ 

เรียกเก็บเงิน เพื่อให้การด�าเนินงานระหว่างกรมท่าอากาศยาน และส่วนกลางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กรมทางหลวงชนบทได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทท่ี ๘ (นครสวรรค์) และส�านักงาน

ทางหลวงชนบทที่ ๙ (อุตรดิตถ์) พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๕.๓.๗ อืน่ๆ
๑. ขอให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้ความส�าคัญกับการบูรณาการความร่วมมือกันทั้งในด้านการ 

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน ในทุกระดับ เช่น หัวหน้าหน่วย หัวหน้างาน และ 

เจ้าหน้าที่ ในการประสานงานเพื่อให้การด�าเนินการตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงคมนาคม ตลอดจนการแก้ไข

ปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ สามารถเกิดการขับเคลื่อน สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีระหว่างหน่วยงานท้ังทางบก  

ทางน�้า ทางอากาศ และทางรางให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงการบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก เช่น จังหวัด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
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กระทรวงคมนาคม
๓๘ ถนนราชด�าเนินนอก 

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

www.mot.go.th


