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การตรวจราชการของกระทรวงคมนาคมเป็นบทบาทส�าคัญอย่างหนึ่งที่สนับสนุนภารกิจแต่ละด้านของกระทรวง

คมนาคม ให้ขบัเคลือ่นอย่างสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาต ินโยบายรฐับาล เพือ่ให้สอดรบักบัความต้องการของประชาชน 

อาทิ งานอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัย การให้บริการประชาชนด้านขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น  

ซึง่นอกจากจะมบีทบาทในการสนับสนุนผลกัดันการด�าเนนิการภาครฐัแล้ว อกีด้านหนึง่ยงัได้มกีารสดบัรบัฟังความต้องการ

และความพึงพอใจในการให้บรกิารของหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคมจากการลงพืน้ทีต่รวจราชการในส่วนภมูภิาค

อีกด้วย

ดังนั้น หนังสือผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคมประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ฉบับนี้จึงเป็นบทสรุป

ประมวลผลวิเคราะห์จากบันทึกข้อสั่งการตามข้อสังเกตข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมและ 

สรุปผลการด�าเนินงานของหน่วยงานตามข้อสั่งการดังกล่าวท่ีน�าเสนอผู้บริหารในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ระหว่าง 

วนัที ่๑ ตลุาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๑) เพือ่ให้เหน็ผลทีส่บืเนือ่งจากข้อสงัเกตข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ 

ตลอดจนการบูรณาการการท�างานร่วมกันที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและอ�านวยความสะดวกระบบ 

โลจิสติกส์ให้มีความสมบูรณ์ต่อเนื่องและครอบคลุมท้ังประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 

ชาวไทย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้มีการด�าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ในอนาคตต่อไป

กองตรวจราชการ

ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ค�าน�า



สารบัญ

๑.  การตรวจราชการของกระทรวงคมนาคม ๘

๑. งานอ�านวยความสะดวก ความปลอดภัย และการให้บริการประชาชน 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งทางบก ๑๐

๑.๑ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑ ๑๐

๑.๒ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑, ๒ และ ๑๘ ๑๑

๑.๓ พื้นที่จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสระบุรี ๒๒

๑.๔ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๓ ๒๔

๑.๕ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕ ๓๕

๑.๖ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๖ ๔๐

๑.๗ พื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต ๔๕

๑.๘ พื้นที่จังหวัดสงขลา ๔๙

๑.๙ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส ๕๑

๑.๑๐ พื้นที่จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี ๕๓

๑.๑๑ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๒ ๕๗

๑.๑๒ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๓ ๖๐

๑.๑๓ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๔ ๖๖

๑.๑๔ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๖ ๗๑

๑.๑๕ พื้นที่จังหวัดเชียงราย ๘๐

๑.๑๖ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ ๘๕

๑.๑๗ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๘ ๙๐

๒. งานอ�านวยความสะดวก ความปลอดภัย และการให้บริการประชาชน 

ด้านการบริหารจัดการงานและบ�ารุงรักษาทางน�้า ๙๕

๒.๑ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑ ๙๕

๒.๒ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑, ๒ และ ๑๘ ๙๖

๒.๓ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕ ๙๘

๒.๔ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๖ ๙๙

๒.๕ พื้นที่จังหวัดสงขลา ๑๐๑

๒.๖ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส ๑๐๒



๒.๗ พื้นที่จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี ๑๐๕

๒.๘ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๒ ๑๐๕

๒.๙ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๖ ๑๐๖

๒.๑๐ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๘ ๑๐๗

๓. งานอ�านวยความสะดวก ความปลอดภัย และการให้บริการประชาชน 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งทางอากาศ ๑๑๐

๓.๑ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๒ ๑๑๐

๓.๒ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๔ ๑๑๑

๓.๓ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๖ ๑๑๒

๓.๔ พื้นที่จังหวัดเชียงราย ๑๑๕

๓.๕ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๗ ๑๑๕

๔. งานอ�านวยความสะดวก ความปลอดภัย และการให้บริการประชาชน 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางราง ๑๑๘

๔.๑ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๒ ๑๑๘

๔.๒ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๓ ๑๒๐

๔.๓ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๖ ๑๒๐

๔.๔ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๘ ๑๒๑

๒.  การบรูณาการร่วมกบัหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม ๑๒๒

๒.๑ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑, ๒ และ ๑๘ ๑๒๒

๒.๒ พื้นที่จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี ๑๒๔

๒.๓ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๖ ๑๒๕

๒.๔ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส ๑๒๗

๒.๕ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๒ ๑๓๐

๒.๖ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๓ ๑๓๑

๒.๗ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๔ ๑๓๒

๒.๘ พื้นที่จังหวัดเชียงราย ๑๓๓

๓.  การด�าเนนิการตามนโยบายของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม  
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ๑๓๔

๓.๑ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑ ๑๓๔

๓.๒ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๓ ๑๓๕

๓.๓ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๖ ๑๓๕

๓.๔ พื้นที่จังหวัดสงขลา ๑๓๖

๓.๕ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส ๑๓๗

๓.๖ พื้นที่จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี ๑๓๗



๓.๗ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๒ ๑๔๒

๓.๘ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๓ ๑๔๓

๔.  มาตรการเตรียมความพร้อมรองรับเทศกาลปีใหม ่
พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๔๔

๔.๑ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑ ๑๔๔

๔.๒ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕ ๑๔๗

๔.๓ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๔ ๑๕๗

๔.๔ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๕๗

๕.  การอ�านวยความสะดวกและความปลอดภยัรองรบัการเดนิทาง 
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖๒

๕.๑ พื้นที่จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี ๑๖๒

๕.๒ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๖ ๑๗๐

๕.๓ พื้นที่จังหวัดสงขลา ๑๗๒

๕.๔ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส ๑๗๓

๕.๕ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๘ ๑๗๕

๖.  การจัดสรรงบประมาณ ๑๗๘

๖.๑ พื้นที่จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี ๑๗๘

๖.๒ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๖ ๑๗๙

๖.๓ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๓ ๑๘๒

๖.๔ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๘๒

๖.๕ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๘ ๑๘๓

๗.  เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องขอความเป็นธรรม ร้องขอ 
ความอนุเคราะห์ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในพื้นที่ ๑๘๔

๗.๑ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕ ๑๘๔

๗.๒ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๖ ๑๘๗

๗.๓ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๒ ๑๘๘

๗.๔ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๓ ๑๘๘

๗.๕ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๙๐

๗.๖ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๘ ๑๙๑

๗.  บทสรปุ ๑๙๒



ปีงบประมาณ 2561



กระทรวงคมนาคมมีแผนงาน/โครงการที่ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาประเทศที่หลากหลายโดยมุ่งเชื่อมโยงโครงข่าย

คมนาคมด้านโครงสร้างพืน้ฐานการคมนาคมทางบก ทางน�า้ ทางอากาศ และทางราง เพือ่พฒันาระบบการขนส่งโลจสิตกิส์ 

และการท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

ดังน้ัน เพ่ือให้การตรวจราชการของกระทรวงคมนาคมเป็นไปตามนโยบายของรฐับาล และนโยบายของกระทรวงคมนาคม 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมจึงได้มีการตรวจ ติดตามผลการด�าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

เพือ่ให้ค�าแนะน�า ข้อสงัเกตข้อเสนอแนะ ในการด�าเนนิงานโครงการต่าง ๆ  ตามแผนการตรวจราชการประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงคมนาคมจึงได้ก�าหนดการตรวจราชการตามการแบ่งเขตตรวจราชการ ดังนี้

ภาคกลาง

เขตตรวจราชการที่ ๑ ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด

สระบุรี

เขตตรวจราชการที่ ๒ ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุร ีจังหวัดสิงห์บุร ีและจังหวัดอ่างทอง

ภาคตะวันออก

เขตตรวจราชการที่ ๓ ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครนายก 

และจังหวัดสมุทรปราการ

เขตตรวจราชการที่ ๙ ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุร ีจังหวัดชลบุร ีจังหวัดระยอง และจังหวัดตราด

ภาคตะวันตก

เขตตรวจราชการที่ ๔ ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุร ีจังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุร ีและจังหวัดสุพรรณบุรี

เขตตรวจราชการที่ ๕ ประกอบด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด

สมุทรสงคราม

การตรวจราชการของ
กระทรวงคมนาคม

กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๘



ภาคใต้

เขตตรวจราชการที่ ๖ ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธาน ีจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัด

พัทลุง

เขตตรวจราชการที่ ๗ ประกอบด้วย จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี ่และจังหวัดตรัง

เขตตรวจราชการที่ ๘ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัด

นราธิวาส

ภาคเหนือ

เขตตรวจราชการที่ ๑๕ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม ่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล�าปาง และจังหวัดล�าพูน

เขตตรวจราชการที่ ๑๖ ประกอบด้วย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแพร่

เขตตรวจราชการที่ ๑๗ ประกอบด้วย จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ และ 

จังหวัดอุตรดิตถ์

เขตตรวจราชการที่ ๑๘ ประกอบด้วย จงัหวดัก�าแพงเพชร จงัหวดัพจิติร จงัหวดันครสวรรค์ และจงัหวดัอทุยัธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เขตตรวจราชการที่ ๑๐ ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธาน ีจังหวัดหนองบัวล�าภ ูจังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ 

และจังหวัดเลย

เขตตรวจราชการที่ ๑๑ ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร

เขตตรวจราชการที่ ๑๒ ประกอบด้วย จงัหวดัร้อยเอด็ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคาม และจงัหวดักาฬสนิธุ์

เขตตรวจราชการที่ ๑๓ ประกอบด้วย จังหวัดอ�านาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร และจังหวัด

ศรีสะเกษ

เขตตรวจราชการที่ ๑๔ ประกอบด้วย จังหวัดสุรินทร ์จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย ์และจังหวัดชัยภูมิ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมที่รับผิดชอบในแต่ละเขตตรวจราชการ ได้เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่ 

ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันตกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งได้ให้ข้อสังเกตและ 

ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ งานอ�านวยความสะดวกความปลอดภัย  

และการให้บริการประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งทางบก งานอ�านวยความสะดวกความปลอดภัย  

และการให้บริการประชาชนด้านการบริหารจัดการงานและบ�ารุงรักษาทางน�้า งานอ�านวยความสะดวกความปลอดภัย 

และการให้บริการประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งทางอากาศ งานอ�านวยความสะดวก 

ความปลอดภัย และการให้บริการประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางราง การบูรณาการร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม การด�าเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มาตรการเตรียมความพร้อมรองรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ การอ�านวย

ความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ การจัดสรรงบประมาณ  

และเร่ืองร้องเรยีนร้องทกุข์ ร้องขอความเป็นธรรม ร้องขอความอนเุคราะห์ เพือ่แก้ไขความเดอืดร้อนในพืน้ที ่สรปุประเดน็

ส�าคัญในภาพรวมได้ ดังนี้

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๙



การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์เป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมมุ่งเน้น

ในการพัฒนายกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างประเทศ 

สร้างโครงข่ายเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคต่าง ๆ พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยงเส้นทางเมืองหลัก

และเมืองรอง รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางเดินทางด้วยความสะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัยตามหลักมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัย ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

ได้เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑.๑ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑ มีดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงผิวทางและการขยายช่องจราจรบริเวณถนนริมแม่น�้าป่าสัก

โครงการปรับปรุงผิวทาง AC เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และขยายช่องจราจรถนนริมแม่น�้าป่าสัก 

(ทางหลวงชนบทหมายเลข อย.๓๐๓๒) อ�าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสายทาง 

ในการเชื่อมต่อการขนส่งระหว่างการขนส่งทางถนนและทางน�้าตลอดล�าน�้าป่าสักเข้าสู่นิคมอุตสาหกรรม โดยมีส�านัก

ส�ารวจและออกแบบกรมทางหลวงชนบทเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนั้น ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการส�ารวจออกแบบ 

เมื่อการออกแบบแล้วเสร็จคาดว่าจะด�าเนินการขอรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการได้ในปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ เป็นต้นไป ทั้งนี้ สายทาง อย.๓๐๓๒ เป็นสายทางที่มีการเชื่อมต่อกับเส้นทางของกรมทางหลวงด้วย จึงขอให ้

กรมทางหลวงชนบทประสานกับกรมทางหลวงเพื่อวางแผนในการปรับปรุงและพัฒนาร่วมกัน และเร่งรัดการ 

ด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักส�ารวจและออกแบบพิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

ต่อไปแล้ว

๒. การพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามทีก่รมทางหลวงชนบทได้รายงานแผนเตมิเตม็ระบบขนส่งและโลจสิตกิส์ของจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

เพื่อการพัฒนารอบด้านอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย (๑) โครงการขยายและปรับปรุงถนนเลียบแม่น�้าป่าสักสาย อย.๓๐๓๒ 

แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๗ - บ้านบางระก�า เชื่อมถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ�าเภอบางปะหัน (๒) โครงการ

ปรับปรุงถนนเลียบแม่น�้าป่าสักสาย อย.๔๐๒๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๗๐ - บ้านศาลาลอย อ�าเภอท่าเรือ  

(๓) โครงการปรับปรุงถนนสาย อย.๒๐๔๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒ - บ้านอุทัย (๔) โครงการเชื่อมต่อโครงข่าย 

ถนนสาย อย.๒๐๕๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒ - บ้านโปรตุเกส (๕) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  

งานอ�านวยความสะดวก ความปลอดภัย และการให้บริการประชาชน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งทางบก

กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๑๐



และส�ารวจออกแบบแก้ไขปัญหาจราจร งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�า้ป่าสกับรเิวณถนนป่ามะพร้าว จังหวดัพระนครศรอียธุยา  

(๖) โครงการศึกษาผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) และส�ารวจออกแบบแก้ไขปัญหาจราจร ก่อสร้างอโุมงค์ลอดทางรถไฟ นัน้  

ในเรื่องนี้เห็นว่าโครงการทั้งหมดเป็นโครงการที่มีความจ�าเป็นเพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ให้มศีกัยภาพด้านการขนส่งและโลจิสตกิส์ จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทในพืน้ทีจ่ดัท�ารายละเอยีดเสนอกรมทางหลวง

ชนบทในส่วนกลางเพื่อขอรับพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า โครงการดังกล่าวข้างต้น มีแนวทางการด�าเนินงาน ดังนี้ (๑) ศึกษาความเหมาะสม

และเป็นไปได้ของโครงการ/ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (๒) ส�ารวจออกแบบรายละเอียด (๓) ส�ารวจ

อสังหาริมทรัพย์ (๔) เวนคืนที่ดิน และ (๕) ก่อสร้าง ซึ่งกรมทางหลวงชนบทจะได้ด�าเนินโครงการตามขั้นตอน 

และล�าดับความส�าคัญเร่งด่วนต่อไป

๓. การส�ารวจพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเพื่อวางแผนในการแก้ไขปัญหา 

เนือ่งจากถนนของกรมทางหลวงชนบทโดยส่วนใหญ่เป็นถนนทีส่ร้างอยูบ่นคนัคลองชลประทาน ซึง่ในอดตี

มเีป้าหมายให้เป็นทางล�าลอง และออกแบบโดยอาศยัแรงจากน�า้ในคลองชลประทานช่วยในการรองรบัน�า้หนกัรถบรรทกุ 

ดงันัน้ เมือ่เกดิสถานการณ์ภยัแล้งท�าให้ความสามารถในการรบัน�้าหนกัของคนัคลองลดลง และเกดิปัญหาคนัทางทรดุตวั

เป็นจ�านวนมาก ในเรื่องนี้ จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทเร่งด�าเนินการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่และควรมีการส�ารวจพื้นที ่

ที่มีความเสี่ยงเพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ปัจจุบันกรมทางหลวงชนบทได้ตั้งคณะท�างานการก�าหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบ

พืน้ทีด่นิถล่มบรเิวณไหล่เขา พืน้ทีเ่สีย่งถนนทรดุ และพืน้ทีเ่สีย่งคอสะพานขาด โดยมสี�านกับ�ารงุทางเป็นเลขานุการ 

ซึ่งคณะท�างานมีแนวทางการด�าเนินงานประกอบด้วย (๑) การคัดกรองแนวสายทางที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงในเบื้องต้น 

(๒) การจัดท�าหลักเกณฑ์การตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง และ (๓) การหาแนวทาง/วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา  

รวมท้ังการจัดท�าแบบและประมาณราคาในเบื้องต้น ซึ่งหากการด�าเนินงานทั้ง ๓ แนวทางข้างต้นแล้วเสร็จ  

สามารถด�าเนินการแก้ไขปัญหาคันทางทรุดตัวได้ครอบคลุมทั้งหมด โดยจะมีแผนระยะเร่งด่วน แผนระยะสั้น  

แผนระยะกลาง และแผนระยะยาว รวมทั้งแผนเผชิญเหตุในเรื่องดังกล่าว

 ๑.๒ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑, ๒ และ ๑๘ มีดังนี้

๑. การแก้ไขปัญหาน�้าท่วมผิวจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิต

ตามที่กรมทางหลวงโดยส�านักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ) ได้มีแผนการพัฒนาคูน�้าริมถนนวิภาวดีรังสิต  

โดยแบ่งระยะการด�าเนินการออกเป็น ๒ ระยะ (ในปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ซึ่งทราบว่ามีแผนงานจ�านวนมากที่ต้อง 

ด�าเนินงานอาจท�าให้เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาความล่าช้าในการด�าเนินงานตามมาได้ จึงขอให้ ส�านักงานทางหลวงที่ ๑๓ 

ก�ากับดูแลการด�าเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนและกรอบระยะเวลาที่วางไว้ เพ่ือพัฒนาและ 

แก้ไขปัญหาน�า้ท่วมผิวจราจรบนถนนวภิาวดรีงัสติให้ได้ผลอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร

ติดขัด ลดความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรในเส้นทางได้เป็นอย่างดี

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๑๑
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๑๒

กรมทางหลวง รายงานว่า ส�านักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ) ได้ก�ากับดูแลโดยแบ่งระยะการด�าเนินการออกเป็น  

๒ ระยะ (ในปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) มีการวางแผนก�ากับดูแลการด�าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผน

และกรอบระยะเวลาทีว่างไว้ เพือ่พฒันาและแก้ไขปัญหาน�า้ท่วม ซึง่ได้แก่ โครงการพฒันาคนู�า้รมิถนนวภิาวดรีงัสติ 

(ระยะที่ ๑) ทางหลวงหมายเลข ๓๑ เชื่อมโยงถนนพหลโยธนิ ทางหลวงหมายเลข ๑ กม.๔+๙๙๐ - กม.๒๘+๗๐๐ 

เป็นแห่ง ๆ โดยเริ่มด�าเนินการ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระยะเวลาด�าเนินการ ๒๔๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่  

๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ส่วนในระยะที่ ๒ จะด�าเนินการในปีงบประมาณถัดไป

๒. โครงการก่อสร้างขยายช่องจราจรบนทางหลวงพเิศษหมายเลข ๙ (ถนนวงแหวนตะวนัตก)

แผนงาน/โครงการก่อสร้างขยายช่องจราจรจาก ๔ ช่อง เป็น ๖ ช่องจราจร บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ 

(ถนนวงแหวนตะวันตก) ช่วง กม.๕๑+๒๕๐ - กม.๖๐+๑๔๑ ระยะทาง ๘.๘๙๑ กิโลเมตร งบประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท 

ตามที่แขวงทางหลวงนนทบุรีได้น�าเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาด�าเนินการนั้น ทราบว่ามีปริมาณการจราจร

สงูถงึ ๑๑๙,๗๘๔ คันต่อวนั จึงเหน็ควรให้กรมทางหลวงส่วนกลางพจิารณาสนบัสนนุงบประมาณมาด�าเนนิการก่อสร้าง 

เพ่ือบรรเทาปัญหาการจราจรหนาแน่นในปัจจุบัน รวมท้ังควรจัดสรรงบประมาณพัฒนาขยายช่องจราจรให้เป็น  

๔ ช่องจราจร บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ต่อเนื่องไปยังพื้นที่จังหวัดปทุมธานีให้ตลอดเส้นทางด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า แผนงาน/โครงการก่อสร้างขยายช่องจราจรจาก ๔ ช่อง เป็น ๖ ช่องจราจร บนทางหลวง

พิเศษหมายเลข ๙ (ถนนวงแหวนตะวันตก) ช่วง กม.๕๑+๒๕๐ - กม.๖๐+๑๔๑ นั้น เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๙ ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก  

ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน เป็นระบบปิด (จัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง) โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

กรมทางหลวงได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด�าเนินการก่อสร้างทางบริการทางหลวงพิเศษ หมายเลข ๙  

ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส�าหรับช่วงทางหลวงเดิม 

จะมีการด�าเนินการปรับปรุงเป็นระบบทางหลวงพิเศษ (Motorway) ต่อไป



ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๑๓

๓. การก�ากับดูแลในเรื่องการตรวจจับรถบรรทุกที่มีน�้าหนักเกิน

ในเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ช่วงจังหวัดสระบุรีเป็นเส้นทางที่มีรถบรรทุกใช้สัญจร

ขนส่งสนิค้าค่อนข้างหนาแน่นตลอดเวลา เนือ่งจากเป็นเส้นทางสายหลกัทีเ่ชือ่มต่อระหว่างภาคกลางไปยงัภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ ท�าให้ถนนในเส้นทางดังกล่าวเกิดความช�ารุดเสียหายได้ง่าย จึงขอให้ กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวง

สระบุรี ก�ากับดูแลในเรื่องการตรวจจับรถบรรทุกที่มีน�้าหนักเกินให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนดอย่างเคร่งครัด  

เพื่อรักษาสภาพผิวจราจรและยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น และยังสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ

บนสายทางดังกล่าวด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด่านควบคุมน�้าหนัก และหน่วยงานในพ้ืนท่ี 

แขวงทางหลวงสระบรีุร่วมกบัหน่วยงานในพืน้ท่ีตรวจจบัรถบรรทุกท่ีมนี�า้หนกัเกนิตามกฎหมายอย่างเคร่งครดัแล้ว

๔. การแก้ไขปัญหาการจราจรตดิขดับรเิวณทางหลวงพเิศษหมายเลข ๙

เน่ืองด้วยในทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๔ บริเวณที่เป็นสะพานข้ามทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ (ถนน 

กาญจนาภิเษก) ในพื้นที่อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีลักษณะรูปแบบเส้นทางเป็นคอขวด (จากถนน ๔  

ช่องจราจร ลดลงเหลือ ๒ ช่องจราจรเพื่อข้ามสะพาน) ท�าให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นท่ี ซึ่งแนวทางการ 

ด�าเนินการในระยะเร่งด่วน แขวงทางหลวงปทุมธานีชี้แจงว่า ได้วางแผนจัดสรรงบบ�ารุงปกติเข้ามาแก้ไขแล้ว โดยจะมี

การตเีส้นปรบัเพิม่จ�านวนช่องจราจรใหม ่จาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๓ ช่องจราจรในเส้นทางเดมิ ดงันัน้ ขอให้แขวงทางหลวง

ปทมุธานีออกแบบและด�าเนนิการแก้ไขปัญหาบรเิวณถนนและสะพานทีเ่ป็นคอขวดดังกล่าวอย่างมปีระสทิธภิาพและ

เหมาะสม หากพิจารณาแล้วพบว่ามีปริมาณการจราจรสูงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกรมทางหลวงก�าหนดก็ขอให ้

แขวงทางหลวงปทุมธานีจัดท�าแผนของบประมาณมาด�าเนินการก่อสร้างขยายในเส้นทางตรงจุดนี้ต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้แก้ไขปัญหาในการขยายสะพานข้ามทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ถนนวงแหวนรอบนอก 

กรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก บนทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๔ นั้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้าง 

ทางแนวใหม่ สายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๙ (ด้านตะวันตก) ต่อเชื่อมทางหลวงหมายเลข ๓๔๗  

(สะพานสามโคก) และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๙ (ด้านตะวันออก) ไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 

๓๕๒ ได้ด�าเนินการศึกษาและออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู ่ระหว่างการพิจารณารายงาน 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยหากได้รับความเห็นชอบ กรมทางหลวง

จะด�าเนินการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนเพื่อเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในการด�าเนินการก่อสร้างต่อไป

๕. โครงการก่อสร้างจุดกลับรถและสะพานลอยบนถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อเช่ือมโยงไปยัง  

ท่าอากาศยานดอนเมือง

โครงการก่อสร้างจุดกลับรถและสะพานลอยบนถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อเช่ือมโยงเข้าไปยังท่าอากาศยาน

ดอนเมือง ขอให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานท่ี ๓ (ปทุมธานี) วางแผนการบริหารจัดการจราจรในบริเวณจุดที่ม ี

การก่อสร้างให้เกิดความคล่องตวั และเร่งรดัการก่อสร้างให้แล้วเสรจ็ตามแผนทีก่�าหนดไว้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 

รวมทั้งเร่งรัดการก่อสร้างโครงการจุดกลับรถบนถนนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ (ถนนกาญจนาภิเษก) บริเวณ 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ ให้เป็นไปตามแผนงานและกรอบระยะเวลาที่วางไว้ด้วย เพื่อให้ประชาชน 

ได้เดินทางและใช้สัญจรเกิดความสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม
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๑๔

กรมทางหลวง รายงานว่า ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 

แขวงทางหลวงกรุงเทพ สนามบินดอนเมือง ต�ารวจ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ติดป้ายบอกทาง เพื่อวางแผนการ

บริหารจัดการจราจรในบริเวณจุดที่มีการก่อสร้างให้เกิดความคล่องตัว และเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ 

ตามแผนที่ก�าหนดไว้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ส่วนโครงการจุดกลับรถบนถนนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ 

(ถนนกาญจนาภิเษก) ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

๖. ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมส�าหรับข้าราชการใหม่

การสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและการฝึกปฏิบัติงาน

ทางด้านวิศวกรรมเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับวิศวกรรุ่นใหม่ ๆ ในสังกัดของ

กระทรวงคมนาคมที่จ�าเป็นต้องมีทักษะความรู ้ทางด้านวิศวกรรมใน 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ดังนั้น จึงเห็นควรให้ศูนย์สร้าง

บูรณะสะพานทุกแห่งซึ่งนอกจากจะมีภารกิจในการด�าเนินการก่อสร้าง

บูรณะสะพานเองด้วยแล้ว ขอให้พิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ใน 

การด�าเนินภารกิจในลักษณะเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรม  

ทั้งในเรื่องการออกแบบ การด�าเนินการก่อสร้าง คุณสมบัติของวัสดุ

อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ส�าหรับการก่อสร้าง ฯลฯ เพ่ือส่งเสริมทักษะ 

การเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกรมทางหลวง โดยเฉพาะ 

ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการใหม่ให้มีความรู้ความสามารถ 

และมีความเชี่ยวชาญในด้านงานโยธาก่อนที่จะมีการรับผิดชอบก�ากับ

ดูแลโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวงต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้มีการจัดฝึกอบรมวิศวกรโยธาที่ได้รับ 

บรรจุใหม่โดยเวียนฝึกอบรมทุกหน่วยงาน รวมท้ังเข้าร่วมเรียนรู้

ภารกิจการด�าเนินการก่อสร ้างของศูนย ์บูรณะสะพานของ 

กรมทางหลวง เป็นระยะเวลา ๑ ปี เพื่อให้วิศวกรบรรจุใหม่ม ี

ความรู้ และมีความเชี่ยวชาญในด้านงานโยธาก่อนไปปฏิบัติหน้าท่ี 

ในต�าแหน่งที่ได้รับการบรรจุต่อไป

๗. แนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรหนาแน่นและติดขัดบนทางหลวงหมายเลข ๑  

(ถนนพหลโยธิน)

ปัญหาการจราจรหนาแน่นและติดขัดบนทางหลวงหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ช่วง กม.๕๕+๐๐๐ -  

กม.๕๖+๐๐๐ ฝ่ังขาเข้าถนนวงแหวนตะวนัออก มุง่หน้ากรงุเทพมหานคร บรเิวณอ�าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

โดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็นของทุกวันจะมีรถติดสะสมเป็นจ�านวนมาก เนื่องจากเป็นถนนสายส�าคัญท่ีมีเส้นทาง 

เชือ่มต่อกนัเป็นวงแหวนล้อมรอบตวัเมอืงกรงุเทพมหานคร นนทบรุ ีปทมุธาน ีและสมทุรปราการ จงึขอให้กรมทางหลวง

ด�าเนินการศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาบริเวณจุดดังกล่าวอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรเทาปัญหา 

การจราจรติดขัด มุ่งให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนในระยะยาวด้วย
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กรมทางหลวง รายงานว่า ปัจจุบันได้มีการด�าเนินการโครงการปรับปรุงทางแยกต่างระดับบางปะอิน เริ่มด�าเนินการ

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ระยะเวลา ๘๔๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในระหว่างด�าเนินการ

แขวงทางหลวงอยุธยาและโครงการก่อสร้างได้ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดการจราจรในบริเวณ 

ที่มีการก่อสร้างให้เกิดความคล่องตัว เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนในการสัญจร

๘. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒๒ สายทางเลีย่งเมอืงนครสวรรค์ (ด้านตะวนัตก)

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒๒ สายทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก) ระหว่าง  

กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๒+๖๐๐ เว้น กม.๑๑+๔๕๘ - กม.๑๒+๔๒๕ สถานะความคืบหน้ามีแผนงานรวมร้อยละ ๗๑.๔๑๔  

ผลงานรวมร้อยละ ๔๒.๔๐๖ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๒๙.๐๐๘ และ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑ สาย นครสวรรค์ -  

สลกบาตร ระหว่าง กม.๓๕๓+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๓๗๓+๐๐๐.๐๐๐ สถานะความคืบหน้า มีแผนงานรวมร้อยละ ๖๓.๓๘๒  

ผลงานรวมร้อยละ ๔๕.๔๖๔ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๑๗.๙๑๘ ซึ่งผลการด�าเนินการก่อสร้างทั้ง ๒ โครงการ มีความล่าช้า

กว่าแผน จึงขอให้กรมทางหลวงประสานและก�ากับผู้รับจ้างให้เร่งรัดการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผลงาน 

การก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานและแล้วเสร็จภายในอายุสัญญาที่ก�าหนดไว้ด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒๒ สายทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก) 

ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๒+๖๐๐ เว้น กม.๑๑+๔๕๘ - กม.๑๒+๔๒๕ สถานะเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑  

ผลการด�าเนินการร้อยละ ๔๖.๘๙ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๐.๘๒ ซ่ึงได้มีการปรับแผนการด�าเนินงาน เนื่องจากติด 

วนัหยดุเทศกาลโดยขยายอายสุญัญาจาก ๗๒๐ วนัเป็น ๗๔๓ วนั โดยจะสิน้สดุสญัญาวนัที ่๑๒ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒ 

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑ สาย นครสวรรค์ - สลกบาตร ระหว่าง กม.๓๕๓+๐๐๐ - กม.๓๗๓+๐๐๐ 

สถานะเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ผลการด�าเนินการร้อยละ ๖๘.๖๒ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๑๗.๘๒๕ ระยะเวลา 

ด�าเนินการ ๗๒๐ วัน โดยจะสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งทั้ง ๒ โครงการ มีความล่าช้ากว่า

แผนการด�าเนินการที่ตั้งไว้ กรมทางหลวงได้ก�าชับนายช่างโครงการให้ติดตามเร่งรัดผู้รับจ้างแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  

ทีม่คีวามล่าช้าของการด�าเนินงาน พร้อมท้ังเพิม่อตัราการท�างานให้เรว็ข้ึนเพือ่ให้เป็นไปตามแผนการก่อสร้างต่อไป

๙. โครงการก่อสร้างขยายเส้นทางเป็น ๔ ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๑๑๕

โครงการก่อสร้างขยายเส้นทางเป็น ๔ ช่องจราจร และเพิ่มประสิทธิภาพบนทางหลวงหมายเลข ๑๑๕  

ก�าแพงเพชร - พิจิตร ช่วง กม.๓+๖๐๐ - กม.๓๕+๖๘๐ ช่วงท่ียงัไม่ได้รบังบประมาณ ได้แก่ ช่วง กม.๖+๘๕๐ - กม.๘+๒๐๐  

ช่วง กม.๑๑+๒๐๐ - กม.๑๓+๘๕๐ และ ช่วง กม.๑๙+๕๐๐ - กม.๒๒+๒๐๐ จึงเห็นควรให้กรมทางหลวงเสนอ 

ของบประมาณในการขยายทางหลวงหมายเลข ๑๑๕ ให้เป็น ๔ ช่องจราจร ทั้ง ๓ ช่วงดังกล่าว เพื่อให้ประชาชน 

ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางตลอดสายทาง

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างขยายเส้นทางเป็น ๔ ช่องจราจร และเพิ่มประสิทธิภาพบนทางหลวง

หมายเลข ๑๑๕ ก�าแพงเพชร - พิจิตร ช่วง กม.๓+๖๐๐ - กม.๓๕+๖๘๐ ช่วงที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ ได้แก่  

ช่วง กม.๖+๘๕๐ - กม.๘+๒๐๐ ช่วง กม.๑๑+๒๐๐ - กม.๑๓+๘๕๐ และ ช่วง กม.๑๙+๕๐๐ - กม.๒๒+๒๐๐ 

อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๓ ทั้ง ๓ ช่วง เพื่อขยายทางหลวงเป็น ๔ ช่องจราจรต่อไป
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๑๐. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหารถบรรทุกน�้าหนักเกิน

ปัญหาการป้องกันและแก้ไขรถบรรทุกน�้าหนักเกินส่งผลให้ถนนเสียหายนั้นเป็นปัญหาส�าคัญท่ีกระทรวง

คมนาคมและรัฐบาลให้ความส�าคัญในการหาแนวทางป้องกัน และด�าเนินการให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ในพื้นที่ 

จังหวัดก�าแพงเพชร และนครสวรรค์ มีการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างภาคของกรมทางหลวง จ�านวน ๒ โครงการ 

ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก) และโครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข ๑๑๕ 

ประกอบกับในสายทางมีโรงโม่หิน มีพืชผลทางการเกษตรท้ังอ้อย มันส�าปะหลัง ท่ีมีรถบรรทุกขนส่งอย่างต่อเนื่อง  

จึงขอให้แขวงทางหลวงก�าแพงเพชร แขวงทางหลวงพจิติร และแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที ่๑ ด�าเนนิมาตรการป้องกนั 

และแก้ไขปัญหารถบรรทุกน�า้หนกัเกนิ โดยให้ลงพืน้ทีต่รวจจบัอย่างจรงิจงัและเข้มงวด มุง่เน้นไม่ให้มผีูฝ่้าฝืนกระท�า

ความผดิอย่างเป็นรปูธรรม เพือ่เป็นการป้องกนัถนนท่ีก่อสร้างใหม่ในสายทางดังกล่าวให้มีระยะการใช้งานได้ยาวนานข้ึน

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้มอบหมายให้แขวงทางหลวงก�าแพงเพชร แขวงทางหลวงพิจิตร และแขวงทางหลวง

นครสวรรค์ที่ ๑ ประสานงานกับส�านักงานควบคุมน�้าหนักยานพาหนะ และหน่วยงานในพื้นที่ด�าเนินการ 

ตามมาตรการตรวจจับอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สายทางดังกล่าวมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

๑๑. โครงการทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันออก

โครงการทางเลีย่งเมอืงนครสวรรค์ด้านตะวนัออก ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ (กม.๐+๐๐๐) แยกดอนดู ่ -  

บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ (กม.๑๕+๒๖๗) (ระยะทาง ๑๕.๓๐๐ กิโลเมตร) เป็นสายทางส�าคัญที่เชื่อมต่อระหว่าง 

ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในช่วง

เทศกาลของประชาชนได้เป็นอย่างดี ทราบว่าปัจจุบนัได้มกีารด�าเนนิการเวนคนืท่ีดนิในสายทางดงักล่าวเป็นท่ีเรยีบร้อยแล้ว  

โดยจะเสนอขอรับงบประมาณที่จะด�าเนินการก่อสร้าง (งบประมาณ ๑,๕๐๐ ล้านบาท) ในปี ๒๕๖๒ จึงเห็นควร 

ให้กรมทางหลวงส่วนกลางพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

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

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

ที่ดินพร้อมออกแบบเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๓ ต่อไป

๑๒. โครงการบูรณะสายทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความเสียหายพื้นผิวจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน  

เกรียงไกรกลาง - เกยไชย - ศรีมงคล ช่วง กม.๑๐+๓๐๐ - กม.๙๓+๑๙๐ อ�าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็น 

เส้นทางเชื่อมโยงไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ ชัยภูมิ และจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ พบว่ามีสภาพความเสียหาย

เกิดขึ้นร้อยละ ๗๐ – ๘๐ ของสายทาง เนื่องจากมีรถบรรทุกหนักและรถขนส่งสินค้าทางการเกษตรใช้เส้นทางนี้เป็น

จ�านวนมาก จงึขอให้กรมทางหลวงพจิารณาจัดท�าเป็นโครงการของส่วนกลางในการบรูณะสายทางให้เกดิความสะดวก

และปลอดภัยแก่ประชาชน เนื่องจากงบบ�ารุงปกติประจ�าปีของแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๒ ที่ได้รับจัดสรรนั้น  

ไม่เพียงพอต่อการบูรณะสายทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ได้ตลอดทั้งระยะทาง ๙๐ กิโลเมตร พร้อมทั้ง ขอให้ 

กรมทางหลวงเร่งรัดจัดหาเครื่องชั่งน�้าหนักเคลื่อนที่ให้แก่แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๒ (ตากฟ้า) เนื่องจากในเขต

พื้นที่นี้มีรถบรรทุกขนาดใหญ่ลักลอบบรรทุกสินค้าที่มีน�้าหนักเกินกว่ากฎหมายก�าหนดวิ่งขนส่งอยู่เป็นประจ�าด้วย
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กรมทางหลวง รายงานว่า แขวงทางหลวงนครสวรรค์ท่ี ๒ ได้ประสานงานกับส�านักงานควบคุมน�้าหนักยานพาหนะ 

และหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ จัดตั้งด่านตรวจจับน�้าหนักบรรทุกเกินเป็นประจ�าอยู่แล้วเพื่อให้สายทางดังกล่าว

มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

๑๓. การส�ารวจและติดตั้งป้ายบอกระดับความสูงของทางลอด (Underpass)

วตัถปุระสงค์ของการใช้ทางลอด (Underpass) นัน้เพือ่อ�านวยความสะดวกและเสรมิสร้างความปลอดภยั 

ในการเดินทางของประชาชน และแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ ดังนั้น ในเส้นทางใดของกรมทางหลวง กรมทางหลวง

ชนบททีม่ทีางลอดอยูใ่นสายทาง ขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ด�าเนนิการส�ารวจและติดต้ังป้ายหรอืไม้คาน 

บอกระดบัความสงูของทางลอดให้ชดัเจนในทกุจดุ เพือ่ให้รถทีส่ญัจรผ่านจดุทางลอดทราบถงึข้อจ�ากดัความสงูของ 

ทางลอด ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้รถที่มีความสูงเกินกว่าระดับความสูงของทางลอดเข้าไปใช้ทางลอดหรือป้องกัน 

การชนโครงสร้างของทางลอดเกิดความเสียหายและก่อให้เกิดปัญหาการจราจรในพื้นที่

กรมทางหลวง รายงานว่า การใช้ทางลอด (Underpass) ในเส้นทางที่มีทางลอดอยู่ในสายทางที่มีความรับผิดชอบ 

ของกรมทางหลวง ได้ก�าชับให้หน่วยงานในพื้นท่ีด�าเนินการติดตั้งป้ายบอกระดับความสูงของทางลอด เพื่อให ้

ทราบถึงข้อจ�ากัดความสูงของทางลอดอยู่แล้ว ส่วนจุดที่ยังไม่มีการติดตั้งกรมทางหลวงได้เร่งรัดด�าเนินการเพื่อ

ป้องกันความเสียหายของโครงสร้างของทางลอด และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักบ�ารุงทางพิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๑๔. การตัดแต่งกิ่งไม้ริมสายทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

ในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนนี้อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ท�าให้ต้นไม้ตามสายทางอาจโค่นล้ม

จากแรงลมพายุได้ โดยเฉพาะในสายทางที่มีต้นไม้บริเวณริมสายทางจ�านวนมาก อาทิ ทางหลวงหมายเลข ๑ ช่วง 

นครสวรรค์ - ก�าแพงเพชร หรอืเส้นทางอืน่ ๆ จงึขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ด�าเนนิการตัดแต่งกิง่ไม้ 

รมิสายทางให้มคีวามเป็นระเบยีบเรยีบร้อยและเกดิความสวยงาม เพือ่ทศันยีภาพทีด่แีละลดความเสีย่งทีก่ิง่ก้านของต้นไม้ 

จะหลุดหล่นลงบนถนน ก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุแก่ผู้สัญจรเส้นทางดังกล่าวได้ รวมทั้งขอให้กรมทางหลวง

พจิารณาจดัสรรงบประมาณเพือ่ตดิตัง้การ์ดเรลตลอดแนวเส้นทางบนทางหลวงหมายเลข ๑ ช่วง กม.๓๘๖+๐๐๐ -  

กม.๔๙๒+๐๐๐ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุรถตกถนนชนต้นไม้และยังสามารถช่วยป้องกันหรือ 

ลดผลกระทบจากต้นไม้ที่โค่นล้มลงบนสายทางจากกรณีลมพัดแรงด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า แขวงทางหลวงพิจิตรได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อที่จะด�าเนินการในปี ๒๕๖๒ จ�านวน  

๕ จุด คือ

๑) ช่วง กม.๔๓๘+๔๑๖ - กม.๔๔๒+๑๒๐ 

๒) ช่วง กม.๔๖๒+๘๐๐ - กม.๔๖๓+๙๒๐

๓) ช่วง กม.๔๖๔+๗๙๖ - กม.๔๖๖+๑๖๖

๔) ช่วง กม.๔๘๖+๗๓๒ - กม.๔๘๗+๘๗๗

๕) ช่วง กม.๔๔๔+๖๕๐ - กม.๔๔๘+๒๐๕

ซึ่งจุดที่เหลืออยู่ในระหว่างขอจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๓ ต่อไป
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๑๘

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้ก�าชับและสั่งการในการประชุมผู้บริหารให้แขวงทางหลวงชนบทและหมวดบ�ารุง

ทางหลวงชนบทเฝ้าระวงัและด�าเนินการทนัท ีโดยมอีาสาสมคัรกรมทางหลวงชนบท ในพืน้ทีป่ระสานข้อมลูข่าวสาร

ช่วยด�าเนินการ และได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี) ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ 

(สระบุรี) และส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๘ (นครสวรรค์) พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๑๕. การลักลอบโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการ

ในกรณีที่มีการลักลอบโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกรมทางหลวง  

กรมทางหลวงชนบท เช่น สายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ป้ายจราจร ฯลฯ อาทิ แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง ได้รายงาน

ปัญหาอุปสรรคในเรื่องการถูกลักขโมยสายไฟฟ้า ในสายทางกรมทางหลวงชนบท จ�านวน ๓ สายทาง ได้แก่ อท.๔๐๐๔ 

อท.๔๐๐๖ และ อท.๔๐๐๙ รวม ๑,๑๗๐ เมตร มูลค่าความเสียหาย ๓๘๑,๐๐๐ บาท เป็นต้น ขอให้กรมทางหลวง  

กรมทางหลวงชนบทหามาตรการแก้ไขและป้องกันปัญหาในเบื้องต้น พร้อมทั้งประสานแจ้งทางจังหวัดและ 

กรมทางหลวงชนบทส่วนกลางให้ทราบ พร้อมทัง้ประสานต�ารวจในการช่วยสอดส่องดแูล เนือ่งจากตามนโยบายของ

กระทรวงคมนาคมถนนต้องมีแสงสว่างตลอดสายทาง โดยอาจพิจารณาด�าเนินการติดต้ังอุปกรณ์ป้องกัน 

ความเสี่ยง เช่น ติดตั้ง Spotlight หรือกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงของสายทางนั้น ๆ ด้วย นอกจากนี้ ขอให ้

กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ประชาสัมพันธ์ชี้แจงถึงกรณีที่เกิดขึ้นให้ประชาชนทราบถึงข้อเท็จจริง เพื่อให้

ชาวบ้านในพื้นที่ตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดข้ึนพร้อมท้ังขอความร่วมมือจากภาคประชาชน เช่น อาสาสมัคร

ทางหลวงชนบทช่วยกันสอดส่องดูแลความเรียบร้อยในสายทางเพิ่มมากขึ้น

กรมทางหลวง รายงานว่า ในการลกัลอบโจรกรรมทรพัย์สนิของทางราชการในเขตพืน้ท่ีความรบัผดิชอบนัน้ ได้มอบหมาย 

ให้หน่วยงานในพื้นที่ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ในจังหวัดให้ช่วยสอดส่องดูแลเพื่อป้องกันการโจรกรรม 

ที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินต่าง ๆ บนทางหลวงต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านกังานทางหลวงชนบทที ่๑ (ปทมุธาน)ี ส�านกังานทางหลวงชนบท

ที่ ๒ (สระบุรี) และส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๘ (นครสวรรค์) พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๑๖. การพฒันาระบบการขนส่งผู้โดยสารและการเตรยีมความพร้อมการเชือ่มต่อระบบขนส่ง 

สาธารณะกับสถานีรถไฟความเร็วสูง

จากการรายงานของส�านักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทราบว่าแผนงาน/โครงการท่ีมีปัญหา

อุปสรรคในพื้นที่ ได้แก่ โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องมาจากการไม่ได้รับ 

งบประมาณปี ๒๕๖๒ จากส�านักงบประมาณ ท�าให้แผนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดต้องหยุดชะงักลง  

จึงขอให้กรมการขนส่งทางบก และส�านักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประสานแนวทางการด�าเนินการกับ

จงัหวดัในเรือ่งการพฒันาระบบการขนส่งผู้โดยสารทัง้ภายในเมอืงและการเตรยีมความพร้อมเรือ่งแนวทางการเชือ่มต่อ 

ระบบขนส่งสาธารณะกบัสถานรีถไฟความเรว็สงูอยธุยา ให้สามารถรองรบัการให้บรกิารขนส่งผูโ้ดยสารโดยสะดวกด้วย

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า กรมการขนส่งทางบก (ส�านักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ได้มีการ 

ด�าเนินการ ดังนี้



ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๑๙

๑) จัดเตรียมข้อมูลเส้นทางและโครงข่ายเชื่อมโยงถนนที่ใช้ส�าหรับการเข้า - ออก สถานีรถไฟความเร็วสูงให้ม ี

ความสะดวกในการเดินทางอย่างเพียงพอ

๒) จดัเตรียมข้อมลูแนวเส้นทางในการให้บรกิารระบบการขนส่งสาธารณะทีม่อียูใ่นปัจจบุนัประกอบด้วยรถโดยสาร

ประจ�าทางหมวด ๑ จ�านวน ๕ เส้นทาง รถโดยสารประจ�าทางหมวด ๔ จ�านวน ๒๓ เส้นทาง ให้เชื่อมโยง 

กับสถานีรถไฟความเร็วสูงรวมถึงแผนการปรับปรุงหรือก�าหนดเส้นทางเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับความต้องการ

ในการเดินทางของประชาชน

๑๗. โครงการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในระบบการคมนาคมและการขนส่ง

โครงการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในระบบการคมนาคมและการขนส่งในพื้นที่เขตตรวจ

ราชการที ่๑, ๒ และ ๑๘ ขอให้ส�านกังานขนส่งจงัหวดัท่ีเกีย่วข้องในพ้ืนท่ีดังกล่าวให้ความส�าคัญกบัเรือ่งการควบคุม ก�ากบั  

ดูแล และการตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะให้อุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ เช่น สภาพยาง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  

สัญญาณไฟ ฯลฯ มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน โดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถปฏิบัติงานตรวจก�ากับอย่างเคร่งครัด  

และเป็นไปตามรอบเวลาในการเข้ารับการตรวจสภาพรถตามที่ก�าหนดไว้อย่างสม�่าเสมอด้วย เพื่อให้เกิดความ

ปลอดภัยแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�านักงานขนส่งจังหวัดในพื้นที่ ได้แก่ ส�านักงานขนส่งจังหวัดอยุธยา ปทุมธานี 

สระบุรี นนทบุรี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พิจิตร ก�าแพงเพชร อุทัยธานี และนครสวรรค์ ได้ด�าเนินการ

ตามข้อสั่งการและเสนอแนะในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น

๑) ด้านการตรวจสภาพรถ ได้ก�าชบัและสัง่การให้ฝ่ายตรวจสภาพรถเข้มงวดกวดขันการตรวจสภาพรถโดยเฉพาะ 

รถโดยสารสาธารณะทุกคันก่อนช�าระภาษีประจ�าปี จะต้องน�ารถเข้ารับการตรวจสภาพด้วยเครื่องมือตรวจ

สภาพรถอิเล็กทรอนิกส์ภายในโรงงานตรวจสภาพรถเท่านัน้ และทุกคนัท่ีผ่านการตรวจสภาพจะต้องมอีปุกรณ์

และส่วนควบทีค่รบถ้วนถูกต้องตามที่นายทะเบียนก�าหนด

๒) ด้านการติดตามและลงโทษผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยการใช้ศูนย์บริหารจัดการเดินรถ GPS  

ตรวจสอบ และติดตามรถโดยสารสาธารณะท่ีครบรอบให้น�ารถเข้ารับการตรวจสภาพ ครั้งท่ี ๒ (กลางปี)  

แต่ไม่น�ามาเข้ารับการตรวจสภาพภายในระยะเวลาท่ีก�าหนดว่ามีการน�ามาใช้งานบนท้องถนนอยู่หรือไม ่

หากพบว่ามีการน�ามาใช้งานจะด�าเนินการส่งเจ้าหน้าทีต่รวจการออกปฏบิตักิารตดิตามผูป้ระกอบการขนส่ง 

มาลงโทษในสถานหนักทนัที

๓) มาตรการด้านการควบคุม และก�ากับดูแลด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจการออกปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจ 

ความพร้อมของตวัรถและพนกังานขบัรถโดยสารสาธารณะ บรเิวณถนนสายหลกัและสายรองภายในจังหวัด

ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงการใช้กล้องตรวจจบัความเรว็ Speed Camera 

ควบคุมการใช้ความเร็วและการแก้ไขต่อเตมิอปุกรณ์ส่วนควบไม่ถกูต้องตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวงอกีมาตรการ

หนึง่ด้วย นอกจากนี ้ ส�านักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีได้จัดท�าโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านความปลอดภัย

ในการใช้รถใช้ถนนให้กบักลุม่บคุคลต่าง ๆ  ได้แก่ เดก็นกัเรยีน บุคคลในชมุชน ผูขั้บข่ีรถจกัรยานยนต์สาธารณะ
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๑๘. การเร่งรัดด�าเนินการจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิจิตรแห่งใหม่

เนือ่งด้วยผูป้ระกอบการไม่ประสงค์จะต่ออายสุญัญาใบอนญุาตจดัตัง้และด�าเนนิการสถานขีนส่งผูโ้ดยสาร

จังหวัดพิจิตร ท�าให้การด�าเนินการของสถานี สิ้นสุดลงในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ส�านักงานขนส่ง

จังหวัดพิจิตรได้มีแผนรองรับโดยจัดจุดจอดรถโดยสารชั่วคราวไว้ให้บริการประชาชน ในพื้นที่ด้านหน้าอาคารบริเวณ 

ทางเข้าสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนั้น ขอให้กรมการขนส่ง 

ทางบกเร่งรัดด�าเนินการในขั้นตอนการประกาศยกเลิกและประกาศรับค�าขอจัดตั้งสถานีแห่งใหม่เพื่อหาผู้ประกอบ

การรายใหม่โดยเร็ว ในระยะนี้เนื่องจากจุดจอดรถโดยสารแห่งนี้เป็นจุดให้บริการชั่วคราว ระบบสาธารณูปโภคและ

พืน้ทีใ่ห้บรกิารอาจไม่เอือ้อ�านวยเท่าท่ีควรขอให้ส�านกังานขนส่งจงัหวดัพจิติรอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนผูใ้ช้

บริการให้ได้รับคุณภาพการให้บริการที่ดีตามมาตรฐานอย่างเหมาะสมด้วย

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�านักการขนส่งผู้โดยสารมีการด�าเนินการ ดังนี้

๑) มีหนังสือเรื่องการยกเลิกสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิจิตร เพื่อน�าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ลงนามประกาศกระทรวงคมนาคมเรียบร้อยแล้ว

๒) ได้ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เปิดรับมอบที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร

จังหวัดพิจิตรแห่งใหม่แทนแห่งเดิม และประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เชิญชวนให้ผู้ประสงค์จะลงทุน

ก่อสร้างเพื่อจัดตั้งและด�าเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิจิตรแห่งใหม่แทนแห่งเดิม โดยยื่นค�าขอรับ 

ใบอนุญาตให้อธบิดกีรมการขนส่งทางบกลงนามประกาศทัง้สองฉบบั ซึง่อธบิดกีรมการขนส่งทางบกได้ลงนาม

ประกาศทัง้สองฉบบัเมือ่วนัที ่๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พร้อมทัง้ได้มหีนงัสอืขอความร่วมมอืในการเผยแพร่ประกาศ

กรมการขนส่งทางบกดังกล่าว เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้วย ส�านักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร

ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรในการขอใช้พื้นท่ีและอาคารบางส่วน 

ของสนามกีฬาจังหวัดพิจิตรและได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจ�าทางรวมทั้ง 

รถร่วมให้ต้ังจุดจ�าหน่ายต๋ัวและน�ารถโดยสารประจ�าทางเข้าใช้จุดจอดรถโดยสารประจ�าทาง (ชั่วคราว)  

จงัหวดัพจิติร โดยจะเริม่ตัง้แต่วนัศกุร์ที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จนกว่าจะมกีารจดัให้ม/ีจดัตัง้สถานี

ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิจิตรแห่งใหม่แล้วเสร็จ

๑๙. การก�าหนดจุดจอดตรวจรถโดยสาร (Check Point)

ปัจจุบันสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิจิตรไม่มีการด�าเนินการเนื่องจากผู้ประกอบการไม่ประสงค์ท่ีจะ 

ต่อสัญญา ท�าให้รถโดยสารไม่มีจุดจอด (Check Point) เพื่อตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัย ทั้งสภาพรถ และ

ความพร้อมของพนักงานขับรถ ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี (ปลวกสูง) พบว่ามีระยะทาง 

ห่างจากอ�าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เพียง ๒๕ กิโลเมตร ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ นครสวรรค์ - พิษณุโลก  

จึงเห็นควรให้กรมการขนส่งทางบกด�าเนินการปรับปรุงเงื่อนไขให้รถโดยสารที่มีเส้นทางผ่านสถานีและก�าหนด 

รถโดยสารทีย่งัไม่มเีงือ่นไขน�ารถเข้าใช้สถาน ีเข้ามาใช้สถานขีนส่งผูโ้ดยสารวชริบารม ี(ปลวกสงู) เป็นจดุจอดตรวจ

รถโดยสาร (Check Point) และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้รถโดยสารจอดรับผู้โดยสารกลางทางให้มีการรับส่ง 

ผู้โดยสารภายในสถานีเท่านั้น

กรมการขนส่งทางบก รายงานผลการด�าเนินการ ดังนี้

๑) ได้ด�าเนนิการประสานกบัผูป้ระกอบการท่ีมเีส้นทางผ่านสถานขีนส่งผูโ้ดยสารวชิรบารม ี ให้ยืน่ค�าขอเพือ่ก�าหนด

ปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถให้มีจุดจอดที่สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี (ปลวกสูง) เรียบร้อยแล้ว
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๒๑

๒) ได้อนุญาตให้บริษัท โสภณทาวเวอร์เฮาส์ จ�ากัด จัดตั้งและด�าเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารอ�าเภอวชิรบารมี 

จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๐

๓) ปัจจุบันมีรถโดยสารประจ�าทางที่ก�าหนดเง่ือนไขไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งให้สถานีขนส่งผู้โดยสาร

อ�าเภอวชิรบารมีเป็นจุดจอด จ�านวน ๖ เส้นทาง เป็นเส้นทางหมวด ๒ จ�านวน ๔ เส้นทาง และหมวด ๓  

จ�านวน ๒ เส้นทาง ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการเดินทางของประชาชน ส�านักงานขนส่งจังหวัด

พิจิตรจึงได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ขอให้ส�านักการขนส่งผู้โดยสารพิจารณาก�าหนดให ้

รถโดยสารประจ�าทางเส้นทางหมวด ๒ และหมวด ๓ ที่มีเส้นทางเดินรถผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารอ�าเภอ 

วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ให้น�ารถเข้าใช้สถานีนอกเหนือจากการขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งให้น�า 

รถเข้าใช้สถานี เพื่ออ�านวยความสะดวกและเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒๐. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา

จากการรายงานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา อ�าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท สถานะ  

ณ มิถุนายน ๒๕๖๑ พบว่ามีแผนงานร้อยละ ๗๒.๙๔ ผลงานร้อยละ ๖๖.๙๕ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๕.๙๙ ซึ่งในอีก  

๓ เดือนข้างหน้าจะเป็นช่วงฤดูน�้าหลาก หากการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ทราบว่าอาจท�าให้การด�าเนินการก่อสร้าง 

ต้องหยดุชะงกัลง จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทเร่งรดัการด�าเนนิการในส่วนงานก่อสร้างทีอ่ยูใ่นพืน้น�า้ให้แล้วเสรจ็ทนั 

ฤดูน�้าหลาก ซึ่งจะเป็นอุปสรรคส�าคัญที่ท�าให้งานล่าช้าล่วงเลยไปถึงปีถัดไปได้

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา อ�าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท  

เดิมมีก�าหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ แต่ติดขัดปัญหาการอนุญาตปลูกสร้างสิ่งก่อสร้าง

ล่วงล�้าล�าน�้า เป็นเหตุให้ต้องขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน และได้มอบหมายให้ส�านักก่อสร้างสะพาน เร่งรัด

ด�าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไปแล้ว

๒๑. โครงการก่อสร้างทางเข้าวัดม่วง

โครงการตามแผนงานโครงงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายใน

ประเทศที่ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมรับผิดชอบในการตรวจพื้นท่ีจังหวัด

อ่างทอง ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางเข้าวัดม่วง ต�าบลหัวตะพาน อ�าเภอวิเศษชัยชาญ ระยะทาง ๑.๐๓๐ กิโลเมตร  

งบประมาณ ๔๘ ล้านบาท มีผลงานประมาณร้อยละ ๔๘.๐ จากแผนงานร้อยละ ๕๗.๐ ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๙.๐ 

จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทเร่งรัดให้มีผลการก่อสร้างเป็นไปตามแผนและแล้วเสร็จภายในอายุสัญญาด้วย (วันที่

สิ้นสุดสัญญา ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างทางเข้าวัดม่วง ต�าบลหัวตะพาน 

อ�าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มีผลงานร้อยละ ๕๙.๕๒ เทียบกับแผนงานร้อยละ ๖๘.๓๙ มีความล่าช้า 

ร้อยละ ๘.๘๗ เนือ่งจากติดขดัปัญหาการก่อสร้างก�าแพงกนัดนิ และได้มอบหมายให้แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง

เร่งรัดการด�าเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานต่อไปแล้ว
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๒๒. โครงการก่อสร้างทาง สาย ค. ผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ (บริเวณถนนมหาเทพ)

โครงการก่อสร้างทาง สาย ค. ผงัเมอืงรวมเมอืงนครสวรรค์ (บรเิวณถนนมหาเทพ) จงัหวดันครสวรรค์ ระยะ

ทาง ๑.๘๕๕ กิโลเมตร เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ กับถนนกงไกรลาศ สถานะโครงการ

ปัจจุบันมีแผนงานร้อยละ ๘๓.๙๓ ผลงานร้อยละ ๑๘.๙๘๙ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๖๔.๙๗๑ เนื่องจากติดปัญหา 

พระราชกฤษฎกีาเวนคืนทีดิ่นหมดอาย ุท�าให้ไม่สามารถเวนคนืท่ีดนิในส่วนท่ีเหลอืเพือ่ก่อสร้างต่อไปได้ปัจจบัุนอยูร่ะหว่าง

การน�าพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินขึ้นทูลเกล้าฯ ให้มีผลบังคับใช้ ในเรื่องนี้ ขอให้กรมทางหลวงติดตามความคืบหน้า 

เรื่องการต่ออายุพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน และให้มีการวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อเร่งรัดการด�าเนินงาน 

หลังจากมีการประกาศบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้การเวนคืนและการก่อสร้าง

โครงการเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้ด�าเนินการเรื่องการขอต่ออายุพระราชกฤษฎีกาแล้ว โดยส�านักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรีได้น�าร่างพระราชกฤษฎีกาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๑ และได้มอบหมายให ้

ส�านักกฎหมายติดตามการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน และมอบหมายให้ส�านักก่อสร้างทางวางแผนเร่งรัด

การก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไปแล้ว

๒๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าบึงสีไฟ 

ความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน�า้บึงสไีฟ จงัหวดัพจิติร Phase ๑ และ Phase ๒ ซ่ึงกรมเจ้าท่า

โดยศนูย์พฒันาและบ�ารงุรกัษาทางน�า้ที ่๒ (นครสวรรค์) ได้ด�าเนนิการขดุลอก แต่เนือ่งจากน�า้ในบงึมปีรมิาณมาก จ�าเป็น

ต้องจดัสรรพืน้ทีข่องบงึสไีฟออกเป็นหลาย ๆ  ส่วนประกอบกบัต้องใช้เทคนคิการถมคนัดนิเป็นเขือ่นกัน้น�า้และสบูน�า้ออก

ก่อนด�าเนินการขุดลอกในแต่ละส่วน ปัจจุบันพบว่ามีผลการด�าเนินงานค่อนข้างล่าช้ากว่าแผนอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม  

ขอให้กรมเจ้าท่าเร่งรัดการด�าเนินการขุดลอกบึงสีไฟให้แล้วเสร็จภายในอายุสัญญา (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)  

พร้อมทัง้ให้พจิารณาหาแนวทางการบรหิารจดัการดนิจากการขดุลอกให้เหมาะสมและเป็นไปตามระเบยีบทีก่�าหนด 

รวมทั้งหลังการขุดลอกให้มีการจัดท�าแผนการบ�ารุงรักษาและพัฒนาบึงสีไฟให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัด

และกรมทางหลวงชนบทได้มีโครงการก่อสร้างทางจักรยานรอบบึงสีไฟ แต่ติดปัญหาพื้นท่ีด�าเนินการบางส่วนท่ียัง 

อยูร่ะหว่างด�าเนินการโครงการขดุลอกของกรมเจ้าท่า จงึขอให้กรมเจ้าท่าและกรมทางหลวงชนบทโดยแขวงทางหลวง

ชนบทพิจติรปรกึษาหารอืร่วมกนัอย่างใกล้ชดิเพือ่วางแผนขัน้ตอนการด�าเนนิงานให้มคีวามสอดคล้องกนัตามล�าดบั 

เพื่อให้กรมทางหลวงชนบทสามารถด�าเนินการโครงการก่อสร้างได้ตามแผนที่วางไว้ด้วย

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๘ (นครสวรรค์) พิจารณาด�าเนินการ

ตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

 ๑.๓ พื้นที่เขตจังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสระบุรี มีดังนี้

๑. การบ�ารุงดูแลรักษาสถานีบริการต�ารวจทางหลวงบริเวณทางหลวงหมายเลข ๑๑๗

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ต�ารวจทางหลวงได้ขอความอนเุคราะห์รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคมในเรือ่ง 

ขอรับการสนับสนุนการก่อสร้างสถานีบริการต�ารวจทางหลวงบนทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคมจงึได้สัง่การให้แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที ่๑ ด�าเนนิการเรือ่งการออกแบบ และประมาณการงบประมาณในการ 



ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๒๓

ก่อสร้าง ซึง่ปัจจุบนัได้ด�าเนินการดังกล่าวแล้วเสรจ็ โดยจะมแีผนการก่อสร้างสถานบีรกิารต�ารวจทางหลวงบรเิวณทางหลวง

หมายเลข ๑๑๗ ตอน นครสวรรค์ - คลองพลัง ด้านใต้ กม.ที่ ๒๓+๗๗๓ งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างประมาณ 

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในเรือ่งนี ้ขอให้กรมทางหลวงตรวจสอบและท�าความตกลงกับต�ารวจทางหลวงใหม้ีความชัดเจน

ว่าหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ สถานีบริการต�ารวจทางหลวงรวมถึงความรับผิดชอบในการบ�ารุงดูแลรักษาสถาน ี

ดังกล่าวนั้นจะเป็นของหน่วยงานใดต่อไปในอนาคต

กรมทางหลวง รายงานว่า โดยแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที ่ ๑ ส�านกังานทางหลวงที ่ ๑๑ (ลพบรุ)ี ได้ตรวจสอบแล้ว  

ขอรายงานว่าโครงการก่อสร้างสถานีบริการต�ารวจทางหลวงดังกล่าว อยู่บนทางหลวงหมายเลข ๑๑๗  

ตอน นครสวรรค์ - คลองพลงัด้านใต้ ที ่ กม.๒๓+๗๗๓ ด้านซ้ายทาง ได้ด�าเนนิการออกแบบเรยีบร้อยแล้ว ซึ่งมี 

การปรับรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานมากข้ึนตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายแล้ว 

และอยู่ระหว่างประมาณราคาและจัดท�าแผนรายประมาณการเพื่อขอรับงบประมาณเพิม่เตมิประจ�าปี ๒๕๖๒  

หลังจากด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๑ จะส่งมอบอาคารสถานีบริการต�ารวจ

ทางหลวงดังกล่าวให้กับต�ารวจทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบการบ�ารุงดูแลรักษาต่อไป

๒. โครงการงานป้องกนั แก้ไขปัญหา การฟ้ืนฟเูยยีวยา เนือ่งจากปัญหาอทุกภยัหรอืภยัพบิตัิ

โครงการงานป้องกัน แก้ไขปัญหา การฟื้นฟูเยียวยา เนื่องจากปัญหาอุทกภัยหรือภัยพิบัติต่าง ๆ จากการ

รายงานทราบว่า แขวงทางหลวงในความรับผิดชอบของส�านักงานทางหลวงท่ี ๑๑ (ลพบุรี) มีเพียง ๒ แขวงเท่านั้น  

ทีไ่ด้รับงบประมาณตามโครงการดังกล่าว ได้แก่ แขวงทางหลวงลพบุรทีี ่๒ (ล�านารายณ์) ได้รบังบประมาณในการปรบัปรงุ

ถนน จ�านวน ๕ งาน ด�าเนินการแล้วเสร็จ จ�านวน ๓ งาน อยู่ระหว่างด�าเนินการ จ�านวน ๒ งาน และแขวงทางหลวง

นครสวรรค์ ๒ (ตากฟ้า) ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงถนน จ�านวน ๑๐ งาน ด�าเนินการแล้วเสร็จ จ�านวน ๘ งาน  

อยู่ระหว่างด�าเนินการ จ�านวน ๒ งาน ในเรื่องนี้ ขอให้แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๒ (ล�านารายณ์) และแขวงทางหลวง

นครสวรรค์ที ่๒ (ตากฟ้า) เร่งรดัด�าเนนิงานการปรบัปรงุถนนในความรบัผดิชอบให้แล้วเสรจ็ตามแผนและกรอบเวลา 

ที่ก�าหนดไว้ เพื่อให้การเดินทางสัญจรของประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวกและปลอดภัย และในส่วนของ 

แขวงทางหลวงอื่น ๆ ในความรับผิดชอบของส�านักงานทางหลวงที่ ๑๑ นั้น หากมีความจ�าเป็นต้องใช้งบประมาณ

ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ประสานกรมทางหลวงส่วนกลางเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินการ

ปรับปรุงสายทางต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ในพื้นที่รับผิดชอบของส�านักงานทางหลวงที่ ๑๑ (ลพบุรี) ได้รับงบประมาณ โครงการฟื้นฟู

โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ จ�านวน  

๒ หน่วยงาน เนือ่งจากได้รบัผลกระทบจากพายดุเีปรสช่ัน ในช่วงเดอืนตลุาคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วย

๑) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๒ จ�านวน ๑๐ โครงการ วงเงิน ๑๕๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท แล้วเสร็จจ�านวน  

๘ โครงการ ส่วนที่เหลือ ๒ โครงการ ได้มีหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างให้เข้าด�าเนินการแล้ว ดังนี้

- ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน เกยไชย - ศรีมงคล ตอน ๑ ท่ี กม.๕๕+๘๐๐ - กม.๕๙+๐๐๐ วงเงิน 

๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาด�าเนินการ ๙๐ วัน สิ้นสุดสัญญา เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งเกิน

อายุสัญญาแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

- ทางหลวงหมายเลข ๓๐๐๔ ตอน ไดตาล - วงัพกุิล ท่ี กม.๘๒+๐๐๐ - กม.๘๓+๗๐๐ วงเงิน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

ระยะเวลาด�าเนินการ ๙๐ วัน สิ้นสุดสัญญา เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งเกินอายุสัญญาแล้ว  

คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑



กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๒๔

๒) แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๒ จ�านวน ๕ โครงการ วงเงิน ๑๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แล้วเสร็จจ�านวน ๔ โครงการ 

ส่วนที่เหลือ ๑ โครงการ คือ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๗ ตอน จงโก - ล�าสมพุง ที่ กม.๑+๑๗๕ - กม.๔+๑๐๐ 

วงเงิน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาด�าเนินการ ๒๑๐ วัน สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑  

คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา

๓. โครงการเพื่อบูรณะทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน เกยไชย - ศรีมงคล

จากการรายงานสภาพปัญหาสายทางในความรบัผดิชอบของแขวงทางหลวงนครสวรรค์ท่ี ๒ (ตากฟ้า) บรเิวณ

ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน เกยไชย - ศรมีงคล พบว่าชัน้ทางในสายทางดงักล่าวมคีวามเสยีหายค่อนข้างมากเนือ่งจาก

มีรถบรรทุกหนักใช้เป็นเส้นทางประจ�าในการสัญจรไปมาโดยเฉพาะรถบรรทุกอ้อย ในเรื่องนี้ ขอให้แขวงทางหลวง

นครสวรรค์ที่ ๒ (ตากฟ้า) เสนอโครงการเพื่อบูรณะสายทางดังกล่าวตลอดท้ังสาย โดยพิจารณาน�าเสนอแนวทาง 

การบูรณะซ่อมแซมถนนที่เหมาะสมในการรองรับรถบรรทุกหนักท่ีสัญจรในสายทางดังกล่าว รวมถึงการน�าเสนอ

เหตผุลความจ�าเป็นในการขอสนบัสนนุงบประมาณโครงการขนาดใหญ่เพือ่ด�าเนนิการบรูณะสายทางทัง้สายในคราวเดยีว

กรมทางหลวง รายงานว่า ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน เกยไชย - ศรีมงคล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้าง

ขยายทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน นครสวรรค์ - ชัยภมู ิ(โครงข่ายท่ี ๖ นครสวรรค์ - ชัยภมู ิ- อ�าเภอบ้านไผ่ -  

มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - ยโสธร - อุบลราชธานี - ช่องเม็ก) ของแผนการก่อสร้างทางสายหลักเป็น ๔ ช่องจราจร 

(ระยะที่ ๒) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๓๘ และได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

เพื่อด�าเนินการเป็นช่วง ๆ อย่างต่อเนื่อง ส�าหรับช่วงดังกล่าว กรมทางหลวงขอรับไว้พิจารณาเพื่อเสนอขอรับ

จัดสรรงบประมาณ ๒๕๖๓ ต่อไป

 ๑.๔ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๓ มีดังนี้

๑. การจัดท�าแผนในการดูแลทางหลวงหมายเลข ๓๕๙

ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ เป็นสายทางทีอ่ยูใ่นความดแูลของทัง้แขวงทางหลวงสระแก้ว และแขวงทางหลวง

ปราจีนบุรี จากการสัญจรผ่านเส้นทางพบว่ามีหญ้าและวัชพืชค่อนข้างยาวและหนาแน่นจนบดบังป้ายจราจรริมขอบทาง 

จงึขอให้แขวงทางหลวงสระแก้ว และแขวงทางหลวงปราจนีบรุ ีเร่งด�าเนนิการตดัหญ้าและก�าจดัวชัพชืต่าง ๆ  บรเิวณ

สองข้างทางในทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ และจัดท�าแผนในการดูแลตามรอบเวลาที่เหมาะสมมากขึ้น เพื่อลด 

ความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้เร่งด�าเนินการตัดหญ้าและก�าจดัวชัพชืบรเิวณ ๒ ข้างทาง พร้อมท้ังได้ตดัแต่งต้นไม้บรเิวณ 

๒ ข้างทาง เพื่อก่อให้เกิดทัศนวิสัยในการขับข่ีท่ีดี นอกจากนี้ยังได้ด�าเนินการปรับแผนงาน ตัดหญ้าและตัดแต่ง 

กิ่งใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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๒. แผนในการพัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๙

จากการรายงานทราบว่าแขวงทางหลวงปราจีนบุรีมีแผนในการพัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๙  

ช่วง ปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ โดยปรับปรุงขยายสายทางดังกล่าวเป็น ๔ ช่องจราจร มีจุดเริ่มต้นบริเวณ กม.๓+๒๐๐  

(โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร) - กม.๑๙+๕๘๕ (ตลาดท่าประชุม) ระยะทางรวม ๑๖.๖๕๘ กิโลเมตร งบประมาณ 

๖๒๐ ล้านบาท เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยแขวงทางหลวงปราจีนบุรีมีแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาโดยวิธีการก่อสร้างจุดกลับรถแบบเกือกม้า บริเวณ กม.๑๗๘+๙๖๐ หน้าทางเข้านิคมอุตสาหกรรม ๓๐๔  

งบประมาณ ๗๐ - ๘๐ ล้านบาท ในเรื่องนี้ ขอให้กรมทางหลวงให้ความส�าคัญและพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา

การจราจรและลดอุบัติเหตุในสายทางดังกล่าวให้มีความเหมาะสม และสนับสนุนงบประมาณมาด�าเนินการเพื่อให้

เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังเป็นการรองรับการเดินทางของนักท่องเท่ียวท่ีนิยมใช้

เส้นทางนี้ด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า นอกจากการขยายช่องจราจรทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๙ และก่อสร้างสะพานกลับรถ 

ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ยังได้ด�าเนินการติดตั้งป้ายจราจรในบริเวณที่เกิดอุบัติเหต ุ

บ่อย ๆ เพื่อเป็นการป้องกันและช่วยแก้ไขปัญหาจราจร และลดอุบัติเหตุในสายทางดังกล่าวด้วย

๓. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๔ 

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๔ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔ (บางนา - ตราด) - บรรจบ

ทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) กม.๑๖+๔๕๐.๐๐ - กม.๑๙+๕๐๐.๐๒ ทราบว่ามีแผนงานโครงการร้อยละ ๖.๕๖  

ผลงานร้อยละ ๐.๖๗ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๕.๘๙ (สถานะ ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑) เนื่องจากประสบปัญหาด้านการ

รือ้ย้ายสาธารณูปโภค ในพืน้ทีก่่อสร้าง เช่น สายโทรศพัท์ เป็นต้น ดังนัน้ ขอให้ กรมทางหลวงพิจารณาเร่งรดัประสานงาน 

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาด�าเนินการรื้อย้ายโดยเร็วเพื่อให้ผลการด�าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๔ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔ (บางนา - 

ตราด) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานงานสาธารณูปโภคในการรื้อย้าย

๔. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓

ในระหว่างการด�าเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ บางปู - อ�าเภอบางปะกง ตอน ๑ - ๕ 

ระหว่าง กม.๔๗+๔๕๐ - กม.๗๖+๐๒๒ อาจท�าให้เกิดการจราจรติดขัดไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป 

ดงันัน้ ขอให้กรมทางหลวงพจิารณาวางแผนการบรหิารจดัการด้านการจราจรในสายทางช่วงทีอ่ยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 

ดงักล่าวอย่างมีประสทิธภิาพ มุ่งให้เกิดความสะดวก คล่องตัว และปลอดภยั ในการเดินทางของประชาชนผูใ้ช้เส้นทาง  

ทั้งนี้ทราบว่าในส่วนการด�าเนินการก่อสร้างโครงการตอน ๑ - ๓ ยังติดขัดปัญหาในเรื่องสิ่งปลูกสร้างและบ้านเรือน 

ของประชาชนที่อยู่ในเขตแนวการก่อสร้าง กรมทางหลวงจึงควรพิจารณาหาแนวทางการประสานงานเพื่อเร่งรัด 

การรือ้ย้ายสิง่ปลกูสร้างและแก้ไขปัญหาให้โครงการสามารถด�าเนนิการต่อไปได้อย่างเหมาะสม และก่อสร้างแล้วเสรจ็ 

ภายในอายุสัญญาด้วย



กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๒๖

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ บางปู - อ�าเภอบางปะกง มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

ตอนที่ ๑ ผลงานร้อยละ ๑.๑๐ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๖.๐๖

ตอนที่ ๒ ผลงานร้อยละ ๒.๔๐ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๖.๑๕

ตอนที่ ๓ ผลงานร้อยละ ๐.๕๐ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๔.๗๙

ตอนที่ ๔ ผลงานร้อยละ ๑.๑๒ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๔.๑๙

ตอนที่ ๕ ผลงานร้อยละ ๐.๓๙ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๔.๐๐ (สถานะเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑)

ปัจจุบันโครงการตอนที่ ๑ - ๓ อยู่ระหว่างประสานงานสาธารณูปโภคในการรื้อย้าย

๕. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๐๔

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ สาย มีนบุรี - ฉะเชิงเทรา เป็นการพัฒนาสายทางท่ีสามารถ 

เชื่อมต่อจากท่าเรือแหลมฉบังไปยังจังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงเป็นประตูส�าคัญสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันพบว่า 

ในเส้นทางน้ีมปีริมาณการจราจรค่อนข้างหนาแน่น จงึขอให้แขวงทางหลวงฉะเชงิเทราให้ความส�าคญัในการพจิารณา

หาแนวทางในการบริหารจัดการจราจรในเส้นทางดังกล่าว โดยเฉพาะในช่วงที่มีการด�าเนินการก่อสร้างอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด บริหารสภาพการจราจรให้มีความคล่องตัวและปลอดภัยมากขึ้น 

ส่งผลให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกลดระยะเวลาในการเดินทาง

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ มีนบุรี - ฉะเชิงเทรา ได้ด�าเนินการก�าชับ 

ผู้ว่าจ้างในการติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณไฟวับวาบ/แสงสว่าง พร้อมทั้งทางเบี่ยงจราจร บริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้

เป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมดแูลบ�ารงุรกัษาให้มคีวามสมบรูณ์ เพือ่ความปลอดภยัของผูส้ญัจรบนเส้นทางดงักล่าว

อย่างเคร่งครัด

๖. โครงการก่อสร้างทางจักรยานทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๙

ตามที่แขวงทางหลวงนครนายกมีแผนงาน/กิจกรรมท่ีจะก่อสร้างทางจักรยานทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๙ 

ตอน นครนายก - น�้าตกนางรอง ระหว่าง กม.๒+๐๐๐ - กม.๑๗+๔๐๐ ซึ่งอยู่ระหว่างด�าเนินการส�ารวจออกแบบและ 

มีแผนที่จะเสนอของบประมาณมาด�าเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในส่วนของกระทรวงคมนาคม ขอให้กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงนครนายก

พจิารณาออกแบบเส้นทางจักรยานโดยมีการจัดช่องจราจรหรอืแบ่งแยกคนัทางส�าหรบัช่องทางจกัรยานไว้โดยเฉพาะ

ออกจากช่องจราจรในเส้นทางหลักของรถยนต์ อย่างไรก็ตาม ขอให้พิจารณาด�าเนินการตามความเหมาะสมและ

สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางร่วมกัน นอกจากนี้ ขอให้กรมทางหลวงประสาน 

กับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต�ารวจ ร่วมกันประชาสัมพันธ์ ก�ากับดูแลไม่ให้มีการจอดรถยนต์ 

ริมเส้นทางหลวง โดยเฉพาะในเส้นทางที่มีแหล่งท่องเที่ยวหรือร้านค้าริมทาง และเส้นทางที่มีการจัดให้มีช่องทาง

จักรยานตามแนวริมทางด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้มีการก่อสร้างทางจักรยานบริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๙ ตอน นครนายก - น�้าตก

นางรอง ที่ กม.๒+๐๐๐ - กม.๑๗+๔๐๐ ด้านขวาทางด�าเนินการแล้วเสร็จ และด้านซ้ายทางอยู่ในระหว่าง 

การส�ารวจออกแบบ โดยยดึหลกัทางวศิวกรรมเพือ่ความปลอดภยัแก่ผูใ้ช้ทาง และเพือ่ขอรบัการจดัสรรงบประมาณ
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ต่อไป นอกจากนี้ กรมทางหลวงได้ก�าชับให้แขวงทางหลวงนครนายก ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการจอดรถยนต์ริมเส้นทางหลวง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้วยแล้ว

๗. โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงจุดผ่านแดนสายหนองเอี่ยน - สตึงบท

โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงจุดผ่านแดนสายหนองเอี่ยน - สตึงบท ตอน ๓ กม.๒๕+๒๑๑ -  

กม.๒๙+๙๒๕ อ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว งบประมาณจ�านวน ๖๗๐ ล้านบาท กรมการทหารช่าง กองทัพบก 

เป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการก่อสร้าง แต่การด�าเนินการในช่วงนี้ได้ชะลอการก่อสร้างไว้ก่อน เนื่องจากรอการจัดสรร 

งบประมาณก่อสร้างในส่วนของงบประมาณปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติมจากกรมทางหลวง ประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๖๑  

ถ้าได้รับการโอนงบประมาณจากกรมทางหลวงแล้ว คาดว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑  

ในเรื่องนี้ ขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ�านวน ๑๕๕ ล้านบาท  

โดยเร็ว คือประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้กรมการทหารช่าง สามารถใช้งบประมาณมาด�าเนินการก่อสร้าง 

ให้แล้วเสร็จตามแผนและกรอบเวลาที่คาดไว้ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

กรมทางหลวง รายงานว่า เมื่อได้รับงบประมาณในปี ๒๕๖๒ แล้ว จะเร่งรัดด�าเนินการเบิกจ่ายไปให้กรมการทหารช่าง 

โดยเร็วที่สุด

๘. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๓

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๓ สายปราจีนบุรี - อ�าเภอกบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน  

แยกหนองชะอม - อ�าเภอประจันตคาม (กม.๑๔๖+๗๑๑.๔๕๒ - กม.๑๗๕+๕๖๒.๙๓๑) แบ่งการก่อสร้างออกเป็น  

๓ ตอน ความคืบหน้าการด�าเนินการ ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ทั้ง ๓ ตอนล่าช้าเนื่องจากติดขัดปัญหาการจัดกรรมสิทธิ์

ทีด่นิในพืน้ทีท่ีจ่ะก่อสร้าง มกีารคดัค้านจากประชาชน จากการประสานงานทราบว่าขณะนีอ้ยูร่ะหว่างขัน้ตอนด�าเนนิการ

ของกระทรวงคมนาคม ในการเสนอเร่ืองการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนและประกาศกรณีมีความจ�าเป็นเร่งด่วน  

คาดว่าจะใช้เวลา ๓ - ๔ เดือน อย่างไรก็ตาม ในระยะนี้ ขอให้กรมทางหลวงหาแนวทางในการประสานเร่งรัดเรื่องการ

จดักรรมสทิธ์ิทีด่นิในส่วนทีย่งัเป็นปัญหา และเตรยีมความพร้อมในส่วนของงบประมาณส�าหรบัจ่ายค่าชดเชยให้เป็นไป 

ตามแผนงานและวงเงินท่ีได้วางไว้ เพื่อเร่งรัดการเข้าพื้นที่ให้ได้โดยเร็ว เมื่อประกาศกรณีจ�าเป็นเร่งด่วนและ 

พระราชกฤษฎีกาในสายทางดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว
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๒๘

กรมทางหลวง รายงานว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานเรื่องการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ยังเป็นปัญหา และได้มี 

การเตรียมความพร้อมเรือ่งค่าชดเชยต่าง ๆ ไว้ เพือ่ให้สามารถเข้าด�าเนนิงานในพืน้ท่ีให้ได้อย่างรวดเรว็ท่ีสดุ

๙. โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน

ตามที่กรมทางหลวงชนบทได้ด�าเนินโครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤ ๅไน 

จังหวัดสระแก้ว ระยะทางประมาณ ๖๖.๗ กิโลเมตร เพื่อใช้สัญจรทดแทนถนนสายทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๖  

หรือ ๓๒๕๙ เดิมเชื่อมระหว่างอ�าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา กับอ�าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว และมีเส้นทาง

ผ่านพืน้ทีเ่ขตรกัษาพันธุส์ตัว์ป่าเขาอ่างฤ ๅไน ประมาณ ๑๕ กโิลเมตร แต่เนือ่งจากถนนสายดงักล่าวมอีบัุตเิหตรุถชนสตัว์ป่า 

อยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น ในการก่อสร้างถนนของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทในลักษณะที่เป็นสายทางตัดผ่าน 

หรือใกล้พ้ืนที่เขตอุทยานหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ดังเช่น สายทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๙ และสายทางของ 

กรมทางหลวงชนบททีอ่ยูร่ะหว่างด�าเนนิการดงักล่าวนัน้ ขอให้มกีารพจิารณาให้ความส�าคญัในเรือ่งการตดิตัง้อปุกรณ์

อ�านวยความปลอดภยัในสายทางเพิม่เตมิไว้โดยเฉพาะ เช่น การจ�ากดัความเรว็ การจ�ากดัประเภทรถทีใ่ช้ในสายทาง 

การติดตั้งป้าย ทาสี ตีเส้น ฯลฯ เพื่อเตือนผู้ขับขี่รถให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้สายทางดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้

เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และสัตว์ป่าที่ข้ามทางดังกล่าวด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สายทางเลี่ยงเขาอ่างฤ ๅไน ทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๙  

ตอน ปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ ได้บรรจุในแผนแม่บทพัฒนาทางหลวง ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ ซึ่งปัจจุบัน 

ได้ด�าเนินการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น ยังไม่ได้ด�าเนินการออกแบบรายละเอียดและจัดกรรมสิทธ์ิ  

โดยจะพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้ให้ความส�าคัญและก�าชับหน่วยก่อสร้างทุกหน่วยติดตั้งป้ายระหว่างก่อสร้างและ

ไฟฟ้าแสงสว่างให้ครบถ้วนตามมาตรฐานทีก่�าหนดและเป็นไปตามนโยบายของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม 

และได้มอบหมายให้ส�านักก่อสร้างทางและส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๓ (ฉะเชิงเทรา) พิจารณาด�าเนินการ

ตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
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๒๙

๑๐. การส�ารวจ ตรวจสอบรายละเอียดของพื้นที่เขตทางที่จะด�าเนินการก่อสร้าง

ขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทให้ความส�าคัญในการส�ารวจ ตรวจสอบรายละเอียดของ

พื้นที่เขตทางโดยเฉพาะกรณีเรื่องกรรมสิทธิ์ท่ีดินของประชาชนท่ีมีพ้ืนท่ีเกี่ยวเนื่องและทับซ้อนกับแนวเขตทางที่จะ

ก่อสร้าง ขอให้ตรวจสอบเรื่องการแบ่งโฉนดที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมายและได้ข้อยุติชัดเจนก่อนการก่อสร้าง เพื่อ

ป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รบัความเดือดร้อนจากปัญหาการไม่มกีารแบ่งโฉนดเวลาซือ้ขาย ซึง่อาจส่งผลกระทบให้โครงการ

ติดขัดปัญหา และเกิดความล่าช้าตามมาภายหลัง

กรมทางหลวง รายงานว่า ในกรณีที่มีการด�าเนินการขยายสายทางนั้น จะท�าการส�ารวจแนวเส้นทางและเขตทางที่จะ

ด�าเนินการก่อสร้าง พร้อมทั้งมีหน่วยงานในการจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินโดยประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ที่จะ

ก่อสร้างอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านกัส�ารวจและออกแบบร่วมกบัส�านกักฎหมายพจิารณาด�าเนนิการ 

ตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๑๑. การรื้อย้ายสาธารณูปโภคในช่วงเริ่มต้นการก่อสร้างโครงการ

ปัญหาอุปสรรคในด้านการติดขัดการรื้อย้ายสาธารณูปโภคในช่วงเริ่มต้นการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ นั้น 

ขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทศึกษาความเป็นไปได้ในการประสานติดต่อหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง 

เช่น การไฟฟ้า การประปา ฯลฯ ก่อนที่จะมีการด�าเนินการก่อสร้างจริง เพ่ือช้ีแจงให้หน่วยงานเหล่านั้นทราบถึง

ปัญหาและสามารถเตรยีมความพร้อมในการสนบัสนนุด้านการรือ้ย้ายก่อนทีจ่ะมกีารเริม่ลงมอืปฏบิตั ิซึง่จะสามารถ

ช่วยลดปัญหาความล่าช้าในการด�าเนินงานให้แล้วเสร็จตามอายุสัญญาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ก�าชบัหน่วยงานในพืน้ทีใ่ห้ตรวจสอบสาธารณปูโภคของแต่ละพืน้ทีก่่อนด�าเนนิการก่อสร้าง

เป็นประจ�าอยู่แล้ว หากโครงการใดมีสาธารณูปโภคอยู่ในพื้นท่ีทางหน่วยงานในพื้นท่ีจะประสานงานประชุมกับ

หน่วยงานด้านสาธารณูปโภค เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรือ้ย้ายสาธารณปูโภคเพือ่ช่วยลดปัญหาความล่าช้าเพ่ิม

ประสิทธภิาพในการด�าเนินงานให้มากขึ้นต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มีการท�าข้อตกลง (MOU) กับการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค 

ในการประสานแผนงานโครงการตลอดจนการแก้ไขปัญหาการรื้อย้ายสาธารณูปโภคและจะได้ประสานอย่าง 

ใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป และได้มอบหมายให้ส�านักส�ารวจและออกแบบพิจารณาด�าเนินการตาม 

ข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๑๒. โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.๓๐๐๗

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.๓๐๐๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ - บ้านคลอง ๓๓ อ�าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก เป็นโครงการในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท โดยท�าการขยายถนนเดิมจาก ๒ ช่องจราจร 

เป็น ๔ ช่องจราจร ระยะทางรวม ๑๘.๓๖๘ กิโลเมตร วันเริ่มต้นสัญญา ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ วันสิ้นสุดสัญญา ๘ สิงหาคม 

๒๕๖๒ งบประมาณ ๖๘๑.๓ ล้านบาท สถานะโครงการ ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ แผนงานร้อยละ ๕๐.๖๘ ผลงาน 
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๓๐

ร้อยละ ๑๔.๖๙ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๓๕.๙๙ ท้ังนี้ การด�าเนินงานมีความล่าช้าค่อนข้างมาก เนื่องจากผู้รับจ้าง 

ขาดสภาพคล่องในการด�าเนินงาน ในเรื่องนี้ ขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาหาแนวทางในการเร่งรัดและก�ากับ

การด�าเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนอย่างใกล้ชิด

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า มิได้นิ่งนอนใจในเรื่องดังกล่าวโดยได้มีหนังสือเร่งรัดงานก่อสร้างแล้ว จ�านวน ๔ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑, ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ตามล�าดบั ทัง้น้ี ได้มอบให้ส�านักก่อสร้างทางพจิารณาหาแนวทางในการเร่งรดัและก�ากบัการให้ผูร้บัจ้างด�าเนนิการ 

อย่างเต็มที่ต่อไป

๑๓. โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ - บ้านป่าไร่

โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ - บ้านป่าไร่ ต�าบลป่าไร่ อ�าเภออรัญประเทศ  

จังหวัดสระแก้ว ระยะทางรวม ๑๒.๕๐ กิโลเมตร โครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นสายทางตัดใหม่เพื่อเช่ือมทางหลวง

หมายเลข ๓๔๘ มายังด่านศุลกากรอรัญประเทศ (บ้านป่าไร่) ซ่ึงกรมทางหลวงชนบทได้ด�าเนินการส�ารวจออกแบบ 

แล้วเสร็จ ในปัจจุบันอยู่ระหว่างขอออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕  

แต่จากการรายงานทราบว่าบริเวณฝั่งที่เชื่อมต่อกับกัมพูชานั้น ยังไม่มีแผนในการก่อสร้างถนนมาเช่ือมกับสายทางของ

กรมทางหลวงชนบท เนื่องจากความไม่พร้อมของสภาพพื้นที่ทางด้านความมั่นคง ในเรื่องนี้ ขอให้กรมทางหลวงชนบท

รับทราบข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาวางแผนการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางบริเวณชายแดนในระยะต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้จัดท�าโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ - บ้านป่าไร่ เพื่อ

สนับสนุนพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัสระแก้ว ตามทีค่ณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

ได้ประกาศในท้องที่ ต�าบลท่าข้าม ต�าบลบ้านด่าน และต�าบลป่าไร่ อ�าเภออรัญประเทศ และต�าบลผักขะ อ�าเภอ

วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว โดยเป็นเส้นทางสนับสนุนการด�าเนิน

โครงการนิคมอุตสาหกรรมสระแก้วและพื้นที่รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในอนาคต ทั้งนี้ กรมทางหลวง

ชนบทขอรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาด�าเนินการต่อไป

๑๔. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้าบางปะกง แห่งที่ ๓

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้าบางปะกง แห่งที่ ๓ (พร้อมถนนเชื่อมต่อตามแนวถนนสาย ง ๑, ง ๒ 

ผงัเมอืงรวม) อ�าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา โครงการดงักล่าวได้รบัความเหน็ชอบให้ด�าเนนิการก่อสร้างตาม

มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารจงัหวดัแบบบรูณาการ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ครัง้ที ่๑/๒๕๕๒ เมือ่วนัที ่๖ มกราคม ๒๕๕๒ 

โดยขอรับการสนับสนุนจากกรมทางหลวงชนบท มีวัตถุประสงค์ในการช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร โดยไม่ต้องผ่าน 

เมืองฉะเชิงเทรา เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน และเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ด้านเหนือ 

กับด้านตะวันออกให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบทควรพิจารณาในการสนับสนุนงบประมาณ 

มาด�าเนนิการตามความเหมาะสมต่อไป เพือ่เป็นการลดปัญหาการจราจรในตวัเมอืงและเชือ่มโยงโครงข่ายคมนาคม

ให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น
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๓๑

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า เมื่อปี ๒๕๕๒ ได้ด�าเนินการส�ารวจออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพาน

ข้ามแม่น�า้บางปะกง แห่งที ่๓ พร้อมถนนเช่ือมต่อ แต่ตดิปัญหาต้องจดัท�ารายงานการวเิคราะห์ ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

ซ่ึงปัจจุบันมีการปรับปรุงระเบียบกฎหมายเป็นผลให้โครงการไม่อยู่ในข่ายต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห ์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีกต่อไป ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบทจะได้พิจารณาทบทวนโครงการหากเห็นว่าเหมาะสม 

ที่จะด�าเนินการจะได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

๑๕. โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.๓๐๐๑

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.๓๐๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ - บ้านบางน�า้เปรีย้ว จงัหวดันครนายก 

และจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเส้นทางสนับสนุนท่ีส�าคัญในด้านการขนส่งและโลจิสติกส์บนทางหลวงหมายเลข ๓๓๑  

โดยโครงการดังกล่าวมีความล่าช้าจากการติดปัญหากรรมสิทธิ์ท่ีดินริมเขตทาง (ระยะทางประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร)  

ทั้งนี้ อาจมีการขอขยายอายุสัญญาอีก ๖ เดือน จากวันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 

จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทเร่งรัดด�าเนินการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้สามารถเข้าพ้ืนท่ีเพ่ือท�าการก่อสร้างได้โดยเร็ว  

รวมทั้งขอให้เร่งรัดผู้รับจ้างให้ด�าเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน และแล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่ก�าหนดด้วย 

นอกจากน้ี ในส่วนของการบ�ารุงรักษาสายทางภายหลังการก่อสร้างนั้น ขอให้กรมทางหลวงชนบทให้ความส�าคัญ 

ในการป้องกันและบ�ารุงรักษาสายทางนี้หลังจากมีการด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยให้มีการตรวจสอบน�้าหนัก

บรรทกุอย่างเข้มงวดและต่อเนือ่ง และขอให้กรมทางหลวงชนบทก�ากบัดแูลในเรือ่งความปลอดภยัในช่วงระยะเวลา

การก่อสร้าง อย่างเคร่งครัด โดยให้มีการติดตั้งและตรวจสอบป้ายเตือน ป้ายจราจร ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ด้านความปลอดภัยและมีจ�านวนเพียงพอ พร้อมทั้งให้มีการบริหารจัดการจราจรให้เกิดความคล่องตัว เพ่ือลด 

ความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างด้วย
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๑๖. การดแูลสภาพพ้ืนทีบ่ริเวณส�านกังานโครงการก่อสร้างทีอ่ยู่ระหว่างด�าเนนิการในพืน้ที่

ทั่วประเทศ

จากการตรวจราชการพบว่าพื้นที่บริเวณด้านหน้าส�านักงานโครงการก่อสร้างถนนสาย นย.๓๐๐๑  

แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ - บ้านบางน�้าเปรี้ยว จังหวัดนครนายก และจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากในช่วงที่มีฝนตก 

จะมสีภาพพ้ืนทีค่่อนข้างเฉอะแฉะ มนี�า้ขงั ไม่เหมาะแก่การจอดเครือ่งจกัร หรอืยานพาหนะ ต่อมาเมือ่วนัที ่๑๘ กรกฎาคม 

๒๕๖๑ ทราบว่า กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทนครนายกได้เริ่มด�าเนินการปรับปรุงบริเวณด้านหน้า

ส�านักงานโครงการ โดยการเทคอนกรีตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการด�าเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

จึงขอชื่นชมและขอให้กรมทางหลวงชนบทรับทราบไว้เพ่ือเป็นแนวทางการด�าเนินการในการให้ความส�าคัญในการ

ดูแลสภาพพื้นที่บริเวณส�านักงานโครงการก่อสร้างท่ีอยู่ระหว่างด�าเนินการในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ให้มีความเหมาะสม

และเอื้อต่อการปฏิบัติงาน และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรด้วย

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักก่อสร้างทาง พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้ให้ความส�าคัญ

และก�าชับหน่วยก่อสร้างทุกหน่วย ติดตั้งป้าย

ระหว่างก่อสร้างและไฟฟ้าแสงสว่างให้ครบถ้วน

ตามมาตรฐานทีก่�าหนดและเป็นไปตามนโยบาย

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและ 

ได้มอบหมายให้ส�านักก่อสร้างทางพิจารณา

ด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๑๗. การก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารอ�าเภออรัญประเทศ

จากการรายงานทราบว่าในพื้นที่อ�าเภออรัญประเทศยังไม่มีการจัดตั้งสถานีขนส่งผู ้โดยสารอย่าง 

เป็นทางการ แต่ในพืน้ทีดั่งกล่าวเป็นพืน้ทีท่ีม่แีหล่งตลาดการค้าชายแดนและมจีดุผ่านแดนระหว่างประเทศทีส่�าคญั ท�าให้

มคีวามหนาแน่นของผูโ้ดยสารทีเ่ดินทางมาทัง้คนไทยและคนต่างด้าวค่อนข้างสงู ในเรือ่งนี ้ขอให้ส�านกังานขนส่งจงัหวดั

สระแก้ว ก�ากบั ดแูล ตรวจสอบ ระบบการขนส่งสาธารณะบรเิวณจดุจอดรถโดยสารชัว่คราวด่านชายแดนอรญัประเทศ 

ให้มมีาตรฐานความปลอดภยัอย่างเข้มงวด พร้อมทัง้เร่งรดัให้เอกชนด�าเนนิการก่อสร้างสถานขีนส่งผูโ้ดยสารอ�าเภอ

อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้อนุญาตไว้ต้ังแต่ปี ๒๕๖๐ ด้วย เพ่ือใช้เป็นสถานที ่

ให้บริการประชาชนผู้เดินทางที่มีมาตรฐานและเกิดความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ต่อไป
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กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้มกีารก�ากบั ดแูล และจดัระเบยีบ จดุจอดรถโดยสารสาธารณะ ณ บรเิวณตลาดสด

เทศบาล ๒ อ�าเภออรัญประเทศ โดยก�าหนดให้เป็นจุดจอดรถโดยสารประจ�าทางช่ัวคราว และส�านักงานขนส่ง

จังหวัดสระแก้ว ได้มีการบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ และเจ้าหน้าท่ีทหาร จากมณฑลทหารบกที่ ๑๙  

ตรวจสอบรถโดยสารประจ�าทางในช่วงเทศกาลส�าคัญ ๆ โดยการตรวจสอบความพร้อมของคนขับรถและ 

สภาพตัวรถให้มีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจและเกิดความปลอดภัยในการ 

เดินทางของผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�า ส�าหรับการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารอ�าเภออรัญประเทศ  

ได้ด�าเนินการเร่งรัดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตด�าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและภายในเวลาที่ก�าหนด  

โดยปัจจุบันผู้ได้รับอนุญาตอยู่ระหว่างตกลงรายละเอียดการจ้างกับผู้รับเหมา ซึ่งส�านักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว

จะด�าเนินการเร่งรัดผู้ขอรับใบอนุญาตอย่างต่อเนื่อง

๑๘. การจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครนายกแห่งใหม่

เน่ืองจากใบอนุญาตจัดต้ังและด�าเนนิการสถานขีนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดันครนายกได้หมดอายลุง ประกอบกบั 

ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาต กรมการขนส่งทางบกจึงประกาศยกเลิกสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด

นครนายก เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ท้ังนี้เพื่อให้การบริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารนครนายกยังคงด�าเนิน 

ต่อไป ขนส่งจังหวัดนครนายกจึงได้พิจารณาให้สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งนี้เปิดให้บริการประชาชนต่อไป เพื่อรองรับการ

ใช้บริการของประชาชนภายในพืน้ที ่และรอการจดัตัง้สถานขีนส่งผูโ้ดยสารแห่งใหม่ ทัง้นีท้ราบว่าขนส่งจงัหวดันครนายก

ได้มกีารจ่ายค่าเช่าพืน้ทีใ่ห้แก่ผูป้ระกอบการ ซึง่อาจจะไม่เป็นไปตามระเบยีบข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง เนือ่งจากใบอนญุาต

ของสถานีขนส่งผู้โดยสารได้หมดอายุสัญญาแล้ว จึงเห็นควรให้กรมการขนส่งทางบกและส�านักงานขนส่งจังหวัด

นครนายกได้มีการศึกษาถึงระเบียบหลักข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะน�ามาใช้อ้างอิงในการด�าเนินการดังกล่าวให้ 

ถกูต้อง รวมถึงเหตผุลความจ�าเป็นในการยงัคงเปิดให้บรกิารสถานขีนส่งผูโ้ดยสารนครนายกต่อไป เพือ่ป้องกนัปัญหา

ที่จะเกิดขึ้นภายหลังหากมีการตรวจสอบของหน่วยงานต่าง ๆ
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กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า สถานีขนส่งผู ้โดยสารจังหวัดนครนายก ได้มีการประกาศยกเลิกไปแล้ว  

เมือ่วนัที ่ ๒๗ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๑ ท�าให้ไม่มสีถานขีนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดันครนายกตามกฎหมายต่อไป อย่างไรกด็ี  

กรมการขนส่งทางบกแจ้งให้ส�านักงานขนส่งจังหวัดนครนายกประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัด

นครนายก เพ่ือพิจารณาสถานทีจ่อดรถโดยสารประจ�าทางช่ัวคราวแทนพืน้ท่ีสถานขีนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดันครนายก

แห่งเดิม ซึ่งส�านักงานขนส่งจังหวัดนครนายกรายงานให้ทราบว่าไม่มีหน่วยงานใดที่มีสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อใช้

เป็นสถานที่จอดรถโดยสารประจ�าทางชั่วคราวได้ และแจ้งว่า บริษัท ศรีเมืองพัฒนานครนายก จ�ากัด ยินดีให้ใช้

พื้นที่ของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครนายกแห่งเดิมเป็นสถานีจอดรถโดยสารประจ�าทางช่ัวคราวในระหว่าง

การด�าเนินการจดัให้มสีถานแีห่งใหม่ โดยไม่มกีารเรยีกเกบ็ค่าบรกิารเกีย่วกบัการด�าเนนิการของสถานแีต่อย่างใด 

เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวก ในการเดินทางด้วยรถโดยสารประจ�าทางให้กับประชาชน และเพื่อจัดระเบียบ

รถโดยสารในจงัหวดันครนายกในช่วงเวลาทีจ่ดัหาสถานทีท่ีเ่หมาะสมในการก่อสร้างสถานขีนส่งผูโ้ดยสาร ส�าหรบั

ความคืบหน้าในการจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครนายกแห่งใหม่ได้ด�าเนินการของบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปี ๒๕๖๒ ในการก่อสร้างในวงเงิน ๖๐ ล้านบาท และได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ในวงเงิน ๑๒ ล้านบาท และผูกพันปี ๒๕๖๓ จ�านวน ๔๘ ล้านบาท โดยใช้ที่ดินเอกชนมอบให้ เนื้อที่จ�านวน ๕ ไร่ 

และท�าการขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขออนุมัติแบบและจัดท�าราคากลาง

๑๙. การดัดแปลงสภาพรถหรือใช้รถผิดประเภทน�ามาใช้เป็นรถรับส่งนักเรียน

ในเรื่องของรถบริการรับส่งนักเรียน โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทของจังหวัดต่าง ๆ บางแห่งมีการดัดแปลง

สภาพรถหรือใช้รถผิดประเภทน�ามาใช้เป็นรถรับส่งนักเรียน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ และลักษณะ

ภูมิประเทศของพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งทราบว่าในกรณีรถดัดแปลงดังกล่าวนั้นยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่ง 

ทางบกที่ก�าหนดไว้ ทั้งนี้ ขอให้กรมการขนส่งทางบกมีการก�าชับผู้ประกอบการและประชาชนให้ตระหนักในเรื่อง

โครงสร้างรถที่ไม่ได้มาตรฐานจะมีผลต่อความปลอดภัยในการใช้งานรับส่งนักเรียน พร้อมท้ัง ก�ากับดูแลให้ต้องม ี

การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ขอให้กรมการขนส่งทางบกได้ศึกษาเรื่อง

มาตรฐานของรถที่ใช้รับส่งนักเรียนที่ถูกต้อง พร้อมทั้งก�าหนดประเภทรถรูปแบบที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน 

เพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้ด�าเนินการเข้มงวดกวดขันการติดตั้งระบบความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน 

และได้ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติในการอนุญาตให้ใช้รถยนต์ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ส�าหรับ

จ้างรับส่งนักเรียน ดังนี้

๑) เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน แต่ไม่เกิน ๑๒ คน หรือสองแถว หรือรถตู้โดยสาร พร้อมติดตั้งสัญญาณ

ไฟสีเหลืองและป้ายรถโรงเรียน

๒) ที่นั่งผู้โดยสารต้องยึดแน่น ต้องไม่มีพื้นที่ส�าหรับนักเรียนยืน และมีเครื่องมือกรณีฉุกเฉิน เช่น ถังดับเพลิงตาม

ขนาดและจ�านวนที่ก�าหนด

๓) กรณีรถสองแถว ต้องมีประตูและที่กั้นเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เด็กนักเรียนตกจากรถได้

๔) กรณีรถตู้โดยสาร ต้องจัดวางที่นั่งเป็นแถวตอนตามความกว้างของตัวรถเท่านั้น

๕) ผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์

สาธารณะ หรือเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

๖) ต้องมีผู้ควบคุมดูแลนักเรียน มีอายุไม่ต�่ากว่า ๑๘ ปี



ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๓๕

นอกจากน้ี รถยนต์ที่น�าไปใช้รับส่งนักเรียนต้องผ่านการรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา ต้องได้

มาตรฐานตามทีก่รมการขนส่งทางบกก�าหนด และต้องน�ารถเข้าตรวจสภาพ ณ ส�านกังานขนส่งจงัหวดัในเขตพืน้ที่

ที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาตั้งอยู่

 ๑.๕ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕ มีดังนี้

๑. มาตรการตรวจ จับ รถบรรทุกที่มีประสิทธิภาพ

จากการส�ารวจส่วนใหญ่พบว่ารถบรรทุกที่มีน�้าหนักเกินเป็นปัจจัยหลักที่ท�าให้ถนนได้รับความเสียหาย 

มากที่สุด โดยในแต่ละปีจะใช้งบประมาณในการซ่อมบ�ารุงเป็นจ�านวนมาก ที่ผ่านมากรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท 

และกรมการขนส่งทางบก ได้มีมาตรการตรวจสอบรถบรรทุกโดยจัดตั้งด่านชั่งน�้าหนักเคลื่อนที่ (Spot Check)  

เพ่ือควบคุมและป้องกันปัญหารถบรรทุกน�้าหนักเกินกว่ากฎหมายก�าหนด แต่ปรากฏว่าสถิติการตรวจจับผู้กระท�าผิด 

ยังไม่ได้ผลในทางปฏิบัติเท่าที่ควร ทั้งนี้ จึงขอให้ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมการขนส่งทางบกหา

แนวทางมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อตรวจก�ากับรถบรรทุกดังกล่าวให้ได้สถิติการจับกุมเป็นรูปธรรมด้วย โดย 

โทษผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๙ น�้าหนักบรรทุกหรือน�้าหนักลงเพลา

เกินกว่าที่ก�าหนด ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือน ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ แต่ในปัจจุบัน 

เครื่องชั่งน�้าหนักแบบเคลื่อนที่มีอยู่เพียงบางแขวงทางหลวงเท่านั้น ในเรื่องนี้ จึงขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดจัดหา 

เครือ่งชัง่น�า้หนกัแบบเคลือ่นทีใ่ห้ครบทุกแขวงด้วย เพือ่ให้สามารถปฏบิตังิานตรวจจบัรถบรรทกุน�า้หนกัเกนิได้อย่าง

ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพต่อไป

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ผู้ตรวจการกรมการขนส่งทางบกได้ด�าเนินการตามนโยบาย กรมการขนส่งทางบก 

สนับสนนุและให้ความร่วมมอืกบักรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ในการเข้มงวด กวดขนั ตรวจสอบรถบรรทกุ

น�้าหนักเกินพิกัดที่กฎหมายก�าหนด (Spot Check) และรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงหรือมีการต่อเติม ดัดแปลง 

แก้ไขตวัถงั โครงสร้างบรรทกุทีผ่ดิกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก โดยมกีารบรูณาการร่วมกบัหน่วยงานภายนอก 

เช่น ทหาร ต�ารวจ และส�านักงานขนส่งจังหวัดในเขตพื้นที่พบผู้กระท�าความผิดบนถนนสายหลักและสายรอง  

ผลการด�าเนินการจับกุมและปราบปรามผู้กระท�าความผิด พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนี้  

ปี ๒๕๖๐ จ�านวน ๑๔,๙๔๐ ราย ปี ๒๕๖๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐) จ�านวน ๒,๗๑๖ ราย นอกจากนี้  

ได้น�ามาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เช่น ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกต้องจัดท�าใบ

ก�ากบัการขนส่งไว้ประจ�ารถขณะท�าการขนส่งทกุคนั เพือ่แสดงต่อผูต้รวจการ หากผูป้ระกอบการขนส่งทีไ่ม่จดัท�า

ใบก�ากบัการขนส่งให้ถกูต้องครบถ้วนจะมคีวามผดิตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามมาตรา 

๓๕ ประกอบมาตรา ๑๓๑ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีทางราชการก�าหนด ปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นต้น  

หากพบการกระท�าความผิดจะลงโทษปรับขั้นสูงสุด ยึดรถ หรือออกค�าสั่งให้น�ารถไปแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้ หากมี

ค�าพิพากษาอันถึงที่สุด จะเสนอให้นายทะเบียนโดยอนุมัติของคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการ

ขนส่งของผู้ได้รับอนุญาตต่อไป

นอกจากนี้ ส�านักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ด�าเนินการอยู ่ในข้ันตอนเสนอค�าสั่งจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ตามโครงการรถบรรทุกสีขาว ซ่ึงได้แต่งตั้งคณะท�างานประกอบด้วยคณะกรรมการอ�านวยการ

ป้องกนัปราบปรามรถบรรทกุน�า้หนกัเกนิ คณะท�างานด้านกฎหมาย คณะท�างานประชาสมัพนัธ์ และคณะท�างาน

ด้านการรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงาน
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๓๖

กรมทางหลวง รายงานว่า ส�านักงานควบคุมน�้าหนักยานพาหนะได้ด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการเข้มงวด

กวดขัน ควบคุมและตรวจสอบรถบรรทุกที่มีน�้าหนักเกินกว่ากฎหมายก�าหนดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีสถานี 

ตรวจสอบน�้าหนักถาวรครอบคลุมโครงข่ายทางหลวงท่ัวประเทศ โดยให้รถบรรทุกท่ีวิ่งผ่านสถานีเข้าตรวจสอบ

น�้าหนักทุกคัน และยังมีการจัดหน่วยตรวจสอบน�้าหนักเคลื่อนท่ี (Spot Check) เพื่อท�าการออกสุ่มตรวจสอบ 

น�้าหนักรถบรรทุกในเส้นทางหลบเลี่ยงสถานี ซึ่งผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ สามารถ

จับกุมรถบรรทุกน�้าหนักเกินบนทางหลวง จ�านวน ๔,๔๕๔ คัน และ ๒,๐๙๘ คัน ตามล�าดับ นอกจากนี้  

ได้มีแผนการด�าเนินงานการควบคุมน�้าหนักยานพาหนะ โดยขอตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๒ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 

เครื่องชั่งน�้าหนักเคลื่อนที่ พิกัดน�้าหนัก ๑๕ ตัน จ�านวน ๒๐ เครื่อง และเครื่องชั่งน�้าหนักเคลื่อนที่ พิกัดน�้าหนัก 

๑๕ ตัน แบบแผ่นยาว จ�านวน ๕ ชุด เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของส�านักงานควบคุมน�้าหนักยานพาหนะ

ของกรมทางหลวงต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ปัจจุบันได้ด�าเนินการจัดตั้งด่านชั่งน�้าหนัก สถานีตรวจสอบน�้าหนักยานพาหนะ  

และสุ่มตรวจ โดยบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมีมาตรการใช้กล้องวงจรปิดติดตามตรวจสอบ

การปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีอ่ย่างเข้มงวดในเส้นทางหลวงชนบททีร่บัผดิชอบ พร้อมทัง้ได้มอบหมายให้ส�านกังาน

ทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี) และส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๘ (สุพรรณบุรี) พิจารณาด�าเนินการตาม 

ข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว 

๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านชายแดนถาวรบ้านพุน�้าร้อน 

เนื่องด้วยกรมศุลกากรจะมีการเตรียมด�าเนินโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่บ้านพุน�้าร้อน  

จังหวัดกาญจนบุรี โดยการก่อสร้างส�านักงานด่านศุลกากรบ้านพุน�้าร้อน ซึ่งก�าหนดจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๓ และตามที่

กรมการขนส่งทางบกมีแผนพัฒนาก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดกาญจนบุรี และสถานีขนส่งผู้โดยสารบ้านพุน�้าร้อน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพประเทศไทยในการเป็นผู้น�าและเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของ ASEAN ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ ดังนั้น จึงขอให้กรมการขนส่งทางบก

พิจารณาให้มีการศึกษาความเหมาะสม ความคุ้มค่าในการลงทุนของการด�าเนินโครงการท้ัง ๒ โครงการ ซึ่งได้มี 

การจดัสรรพ้ืนทีข่องกรมธนารกัษ์เพือ่การพฒันาของส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องไว้แล้ว และขอให้กรมการขนส่งทางบก



ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๓๗

พจิารณาการต่อขยายเพิม่เส้นทางเดนิรถ บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั ของรถโดยสารหมวด ๒ จากเดมิ กรงุเทพฯ - กาญจนบรุี 

เป็น กรุงเทพฯ - บ้านพุน�้าร้อน เพื่อเป็นการเตรียมแผนงานในการส่งเสริมศักยภาพทางด้านการค้าระหว่างประเทศ 

และเพื่อรองรับการขนส่งผู้โดยสารโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ จากการตรวจราชการ

พบว่าเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างกาญจนบุรี - ชายแดนบ้านพุน�้าร้อน ระยะทางประมาณ ๕๒ กิโลเมตร โดยเฉพาะ 

เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๙ ยงัเป็น ๒ ช่องจราจร ซ่ึงเหน็ควรให้มกีารพฒันาขยายให้เป็น ๔ ช่องจราจร และทราบว่า 

ไม่มีปัญหาในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีพื้นที่เขตทางรองรับพร้อมด�าเนินการตลอดเส้นทางดังกล่าว ทั้งนี้ จึงขอให ้

กรมทางหลวงพิจารณาจัดท�าแผนงานเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณมาพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการขนส่งและ 

โลจสิตกิส์ในเส้นทางสูป่ระเทศเพือ่นบ้านผ่านด่านชายแดนดังกล่าวโดยเรว็ เพือ่ให้สอดรบักบัการก่อสร้างสถานขีนส่ง

สินค้ากาญจนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสารบ้านพุน�้าร้อน และส�านักงานด่านศุลกากรบ้านพุน�้าร้อนต่อไป

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�านักการขนส่งผู้โดยสารได้ท�าการส�ารวจความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะใช้ในการ

สร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบ้านพุน�้าร้อน อ�าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

และรายงานให้กรมการขนส่งทางบกทราบแล้ว คือ หมวด ๓ สายที่ ๓๙๖ สมุทรสาคร - บ้านพุน�้าร้อน  

และหมวด ๔ จังหวัดกาญจนบุรี สายที่ ๘๑๗๒ กาญจนบุรี - บ้านพุน�้าร้อน และสายที่ ๘๑๙๑ กาญจนบุรี -  

บ้านตะเคียนงาม ช่วง กาญจนบุรี - บ้านหนองลากค้อน - บ้านพุน�้าร้อน

นอกจากนี้ ส�านักการขนส่งสินค้าได้ด�าเนินการศึกษาและวิเคราะห์โครงการสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค  

ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยผลการศึกษา 

ระบุว่า โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดกาญจนบุรี ควรให้มีการชะลอโครงการ/ทบทวนนโยบาย 

การจัดต้ังสถานีขนส่งสินค้า เน่ืองจากปริมาณสินค้าท่ีคาดว่าจะเข้าใช้บริการสถานีขนส่งสินค้ามีจ�านวนน้อย  

ส่งผลให้ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์และการเงินของสถานีขนส่งสินค้า ณ ปีที่เปิดให้บริการตามแผนแม่บท 

(Master Plan) ต�่ากว่าเกณฑ์ ดังนั้น เพื่อให้การด�าเนินโครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดกาญจนบุรี

สอดคล้องกับผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ และเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเกิดประโยชน์สูงสุด 

จงึได้ชะลอโครงการออกไปก่อน ทัง้น้ี ได้มหีนงัสอืแจ้งกระทรวงคมนาคมทราบแล้ว และขณะนี ้บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั  

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ�าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารหมวด ๒ ได้ด�าเนินการ 

ส�ารวจเส้นทางในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับปัจจุบันมีรถโดยสารประจ�าทางท่ีเดินรถถึงบ้านพุน�้าร้อน 

จ�านวน ๓ เส้นทาง

กรมทางหลวง รายงานว่า เส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่าง

กาญจนบุรี - ชายแดนบ้านพุน�้าร้อน อยู่บน

ทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๙ ตอนหนองบัว -  

ด่านแม่ธะมี ่ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๕๒+๓๐๓ 

รวมระยะทาง ๕๒ กิโลเมตร ปัจจุบันเป ็น  

๒ ช่องจราจร ซึ่งกรมทางหลวงก�าลังด�าเนินการ

ตรวจสอบเส้นทางเพื่อขอจัดสรรงบประมาณ 

ต่อไป



กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๓๘

๓. ความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย บางใหญ่ -

กาญจนบุรี

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี กม.๐+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๙๖+ 

๔๑๐.๐๐๐ ระยะทางรวม ๙๖.๔๑๐ กิโลเมตร เป็นเส้นทางเช่ือมต่อโครงข่ายคมนาคมสู่ภาคตะวันตกและโครงการ 

ท่าเรือน�้าลึกทวาย ประเทศเมียนมาร์ เพื่อส่งเสริมการส่งออกไปยังด้านประเทศฝั่งตะวันตกได้สะดวกยิ่งขึ้นโครงการ

ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ได้แก่ บางใหญ่ - บ้านโป่ง ระยะทาง ๕๑ กิโลเมตร ก่อสร้าง

เป็นถนนขนาด ๖ ช่องจราจร และบ้านโป่ง - กาญจนบุรี ระยะทาง ๔๗ กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นถนนขนาด ๔ ช่องจราจร 

สิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔ ถนนกาญจนบุรี - อู่ทอง อ�าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โครงการก่อสร้าง

ทางหลวงพเิศษ (มอเตอร์เวย์) หมายเลข ๘๑ น้ีมสีญัญาท้ังหมด ๒๕ ฉบับ ซ่ึงความคบืหน้าของโครงการส่วนใหญ่ช้ากว่าแผน 

เกือบทั้งหมด (ช้ากว่าแผนงาน ๒๓ สัญญา และเร็วกว่าแผนงานเพียง ๒ สัญญา คือ สัญญาที่ ๑๔ ช่วง กม.๔๖+๐๐๐  

ถึง กม.๕๐+๐๐๐ และ สัญญาที่ ๒๓ ช่วง กม.๙๒+๐๐๐ ถึง กม.๙๖+๔๑๐) เมื่อพิจารณาในภาพรวมสัญญาทั้ง ๒๕ ฉบับ 

พบว่ามีความคืบหน้าของโครงการประมาณร้อยละ ๓๕ คิดเทียบกับความก้าวหน้าของโครงการตามแผนงาน ณ ปัจจุบัน 

อุปสรรคที่ส�าคัญ คือ การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เนื่องจากราคาที่ดินในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครปฐม มีการปรับ

ราคาสูงกว่าราคาประเมินไว้เมื่อ ๗ - ๘ ปีก่อนค่อนข้างมาก ซึ่งกรมทางหลวงก�าลังประเมินราคาใหม่โดยใช้เกณฑ์ราคา

เทียบเคียงกับการจ่ายเวนคืนที่ดินของรถไฟฟ้าสายสีม่วงมาพิจารณา อีกหนึ่งปัญหาที่ส�าคัญ คือกรมชลประทานปฏิเสธ

ไม่อนญุาตในการเข้าพืน้ทีเ่พ่ือก่อสร้างโครงการบางส่วน ปัจจบัุนอยูใ่นระหว่างการรอขออนมุตัเิพือ่เข้าพืน้ท่ี ท้ังนี ้จงึขอให้ 

กรมทางหลวงได้ด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแนวทางที่กรมทางหลวงวางแผนไว้ต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด�าเนินการตามแผนที่วางไว้ พร้อมกับประสานเรื่อง 

จดักรรมสิทธิท์ีดิ่น และประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในพืน้ท่ีก่อสร้างควบคูก่นัไปด้วย เพือ่ให้การด�าเนนิงานเป็นไป 

ตามแผนต่อไป
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๔. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ ตอน ทางแยกเจดีย์ - เจดีย์สามองค์

ตามที่ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรีได้ด�าเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ ตอน ทางแยกเจดีย์ - เจดีย์

สามองค์ ขณะนี้มีผลการก่อสร้างร้อยละ ๖๕.๗๙ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๑๐.๔๓ พบว่าพื้นท่ีก่อสร้างอยู่ในพื้นท่ีท่ียังไม่มี 

ข้อตกลงก�าหนดเส้นเขตแดนที่ชัดเจนตั้งแต่แนวพิกัดแนวเขาคอนโด พิกัด MS ๓๕๘ ๙๒๑ ถึง MS ๓๔๙ ๙๑๘ บริเวณ

โครงการก่อสร้างที่ กม.๑๖+๒๒๕ - กม.๑๗+๐๐๐ รวมทั้งปัญหาการยุติการก่อสร้างทั้งหมดระหว่าง กม.๑๗+๐๐๐ -  

กม.๑๘+๔๘๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากมีฝนตกหนัก มีน�้าผสมตะกอนดินไหลเข้าสู่ฝั่งประเทศเมียนมาร์ 

แนวทางการแก้ไขปัญหาทราบว่าศูนย์สร้างทางกาญจนบุรีได้ประสานงานร่วมกับฝ่ายทหารไทยในพื้นท่ีเพื่อเจรจาหารือ

ฝ่ายทหารเมียนมาร์ ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ จึงขอให้ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรีได้ด�าเนินการร่วมกับฝ่ายทหารไทย 

ในพื้นที่ตามแผนที่ก�าหนดไว้ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว เพื่อลดข้อพิพาทและให้โครงการก่อสร้างสามารถด�าเนินการต่อไปได้ 

กรมทางหลวง รายงานว่า ศูนย์ก่อสร้างทางกาญจนบุรี ส�านักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ได้ประสานงานร่วมกับ 

ฝ่ายทหารไทยในพื้นที่เพื่อเจรจาหารือฝ่ายทหารเมียนมาร์ต่อไป 

๕. โครงการก่อสร้างปรบัปรงุบรเิวณทางแยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ ตอน ลูกแก - ท่าเรอื 

ส�านักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ได้มีโครงการก่อสร้างปรับปรุงบริเวณทางแยกทางหลวงหมายเลข 

๓๒๓ ตอน ลูกแก - ท่าเรอื ระหว่าง กม.๒๖+๖๒๗ - กม.๒๗+๑๙๗ (แยกท่ามะกา) และบรเิวณทางแยกทางหลวงหมายเลข 

๓๒๓ ตอน ลูกแก - ท่าเรอื ระหว่าง กม.๒๘+๐๒๕ - กม.๒๘+๓๗๕ เนือ่งจากถนนสายนีม้กีารสญัจรของรถบรรทกุจ�านวน

มาก ผวิจราจรบรเิวณทางแยกจึงเกดิความเสยีหายได้ง่ายจากร่องล้อเวลารถบรรทุกเบรคและเคลือ่นออกตวั กรมทางหลวง

จึงมีโครงการปรับปรุงทางแยกจากเดิมเป็นผิวแอสฟัลต์จะปรับปรุงใหม่เป็นผิวคอนกรีต เพื่อให้ผิวจราจรสามารถทน 

ต่อแรงกดและเสียดทานของล้อรถบรรทุกได้ แต่ขณะนี้พบปัญหาว่าสมาคมชาวไร่อ้อยและโรงน�้าตาลในพื้นที่คัดค้าน 

ไม่ให้ด�าเนินการก่อสร้างในช่วงนี้ เนื่องจากเป็นฤดูกาลหีบอ้อยอาจท�าให้เกษตรกรตัดอ้อยส่งไม่ทันตามก�าหนดปิดหีบ  

ทางจังหวัดจึงได้มีการจัดประชุมหาข้อตกลงระหว่างชาวไร่อ้อย และหน่วยงานกรมทางหลวงในพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี 

ได้ข้อสรุปเบื้องต้น คือจะเริ่มด�าเนินการปรับปรุงก่อสร้างถนนอีกครั้งหลังจากวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และเพื่อช่วย 

หลีกเล่ียงการจราจรติดขัด และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น หากจ�าเป็นต้องมีการขยายอายุสัญญาขอให้  

กรมทางหลวงพิจารณาเรื่องการขยายอายุสัญญาของโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางแยกดังกล่าวให้ถูกต้องและ 

เป็นไปตามข้อกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่ก�าหนดไว้ด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการยกระดับความปลอดภยัทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ ตอน ลกูแก -  

ท่าเรือ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๖+๖๒๗ - กม.๒๗+๑๙๗ และทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ ตอน ลูกแก - ท่าเรือ  

ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๘+๐๒๕ - กม.๒๘+๓๗๕ ซึ่งได้เริ่มต้นสัญญา วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และสิ้นสุดสัญญา

วนัที ่๕ มนีาคม ๒๕๖๑ น้ัน จังหวดักาญจนบุรไีด้ขอความอนเุคราะห์ให้ชะลอการก่อสร้าง เนือ่งจากการด�าเนนิการ 

ก่อสร้างในช่วงนั้น ตรงกับฤดูกาลเก็บเกี่ยวอ้อย ซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่บริเวณนั้น ๑๐ โรงงาน ผลิตอ้อย ๑๐.๕๐ - 

๑๑.๐๐ ล้านตัน มีปริมาณจราจรในช่วงนั้นประมาณ ๑๔,๐๐๐ คัน และยังเป็นแหล่งชุมชน ซึ่งมีปริมาณการ 

จราจรมาก กรมทางหลวงได้ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทผู้รับจ้าง เพื่อพิจารณาขอเลื่อนการ

ก่อสร้างปรบัปรงุทางแยกดงักล่าวออกไปก่อน เพือ่ลดผลกระทบด้านการจราจร ทัง้นี ้ยงัคงค�านงึถงึกฎหมายหรอื

ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
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๔๐

 ๑.๖ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๖ มีดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดบัจดุตดัทางหลวงหมายเลข ๔๑ กบัทางหลวงหมายเลข 

๔๐๓ (แยกทุ่งสง)

โครงการก่อสร้างที่ส�าคัญในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ 

จดุตดัทางหลวงหมายเลข ๔๑ กบัทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ (แยกทุ่งสง) จังหวดันครศรธีรรมราช ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างด�าเนนิการ 

มผีลงานรวมร้อยละ ๑๖ ช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๑.๔ อย่างไรกต็าม ขอให้กรมทางหลวง ก�ากบัดแูลให้มผีลการก่อสร้าง

เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะการให้ความส�าคัญในการบริหารจัดการจราจรในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ให้เกิดปัญหา

จราจรติดขัดหรืออุบัติเหตุ มุ่งให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้สัญจรผ่านจุดก่อสร้างดังกล่าว

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔๑ กับทางหลวงหมายเลข 

๔๐๓ (แยกทุ่งสง) ผลงานร้อยละ ๒๐.๘๗๙ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๔.๑๙๒ ไม่มีปัญหาอุปสรรค ได้ก�าชับและเร่งรัด

ให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผน และมีการบริหารการจราจรในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยจัดประชุมการเบี่ยง 

การจราจรบริเวณสะพานข้ามทางรถไฟ เพื่ออ�านวยความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทางหลวงต่อไป

๒. โครงการก่อสร้างที่ส�าคัญในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการก่อสร้างทีส่�าคญัในพืน้ทีจ่งัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีได้แก่ 

๑) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางเลีย่งเมอืงสรุาษฎร์ธานี 

กับทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ (แยกบางใหญ่) วันเริ่มต้นสัญญาโครงการ 

๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ และวันสิ้นสุดสัญญาโครงการ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

แผนงานร้อยละ ๒๗.๙๐๑ ผลงานร้อยละ ๓๓.๘๓๔ เร็วกว่าแผนงาน 

ร้อยละ ๕.๙๓๓ ๒) โครงการปรับปรุงทางแยกต่างระดับจุดตัดทางเลี่ยง

เมืองสุราษฎร์ธานี กับทางหลวงหมายเลข ๔๒๐ (แยกบางกุ้ง) วันเริ่มต้น

สัญญาโครงการ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ และวันสิ้นสุดสัญญาโครงการ  

๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ แผนงานร้อยละ ๒.๕๖๘ ผลงานร้อยละ ๒.๕๖๘  

ซึ่งเป็นไปตามแผนที่ก�าหนด ทั้งสองโครงการนี้พบปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง โดยเฉพาะช่วงเช้าและ

เยน็ จงึขอให้กรมทางหลวงพจิารณาหาแนวทางในการบรหิารจดัการเพิม่ประสทิธภิาพการจราจรบรเิวณจดุก่อสร้าง

ของทัง้สองโครงการ โดยประสานความร่วมมอืกบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจในพืน้ทีใ่นการวางแผนจดัการจราจร เพือ่อ�านวย

ความสะดวกและความปลอดภัย บรรเทาความเดือดร้อน และข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ

ก่อสร้างบริเวณดังกล่าวด้วย
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๔๑

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ด�าเนินการขอความร่วมมือกับสถานีต�ารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามข้อสังเกตและ 

ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว

๓. โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข ๔๒๐ สาย วงแหวนรอบเมอืงสรุาษฎร์ธานี

โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๐ สาย วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี กม.๑๗+๖๘๒ -  

กม.๓๐+๖๘๒ รวมระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร รวมงานก่อสร้างสะพาน ๒๒ แห่ง ขณะนี้มีผลงานล่าช้าร้อยละ ๑๓.๐๖  

จากการรายงานทราบว่าในงานก่อสร้างบางพื้นที่นั้น มีผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องปัญหาการระบายน�้าบ้าง แต่ได ้

มกีารด�าเนนิการแก้ไขปัญหาเพือ่ลดผลกระทบดงักล่าวแล้ว อย่างไรกต็าม ขอให้ศูนย์สร้างทางสงขลาในฐานะผูร้บัผดิชอบ 

โครงการเร่งรัดการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก�าหนด รวมท้ังพิจารณาหาแนวทางในการป้องกัน และแก้ไข

เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ด�าเนินโครงการจนก่อสร้างแล้วเสร็จด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๐ สาย วงแหวน รอบเมืองสุราษฎร์ธานี  

ช่วง กม.๑๗+๖๘๒ - กม.๓๐+๖๘๒ รวมระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร ด�าเนินการโดยศูนย์สร้างทางสงขลาระยะเวลา

ด�าเนินการ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ปัจจุบัน สถานะผลงาน ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ผลงานรวมล่าช้ากว่า 

แผนร้อยละ ๑๔.๙๘ เนื่องจากพื้นที่เป็นดินอ่อน ดินปากแม่น�้า มีน�้าขึ้นน�้าลง จ�าเป็นต้องใช้วิธีการสูบน�้าออกก่อน 

เพ่ือจะเข้าท�างานทุกวัน ประกอบกับตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมฝนตกหนักมาโดยตลอดเป็นผลให้ด�าเนินการ 

ได้ล่าช้ากว่าแผน
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๔๒

๔. การเร่งรัดโครงการที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างที่อยู ่ระหว่างการด�าเนินการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบทในพื้นที่จังหวัด

นครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง มีหลายโครงการท่ีด�าเนินการล่าช้ากว่าแผนค่อนข้างมาก เนื่องจากปัญหาข้อจ�ากัด 

ของผูร้บัจ้างรบังานจ�านวนมากในพืน้ทีเ่ชน่เดียวกับกรมทางหลวง อย่างไรกต็าม ขอให้กรมทางหลวงชนบทหาแนวทาง

ในการเร่งรัดก�ากับดูแลผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องให้ด�าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อประโยชน ์

ต่อประชาชนผู้ใช้ทางและมีส่วนช่วยเร่งรัดผลการเบิกจ่ายตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมและรัฐบาลด้วย

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้ก�ากบัดแูลผูร้บัจ้างอย่างใกล้ชดิและต่อเนือ่ง และได้เร่งรดัการเบกิจ่ายงบประมาณ

ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แล้ว ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) 

และแขวงทางหลวงชนบทในสังกัด มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๗๐.๔๖ ซึ่งสูงกว่าแผนการเบิกจ่ายที่ก�าหนดไว้  

ร้อยละ ๖๙.๘๘ และส�านักงานทางหลวงชนบทท่ี ๑๔ (กระบ่ี) และแขวงทางหลวงชนบทในสังกัด มีผลการ 

เบิกจ่ายร้อยละ ๖๖.๔๓ ซึ่งสูงกว่าแผนการเบิกจ่าย ที่ก�าหนดไว้ร้อยละ ๖๔.๔๔ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ส�านักงาน

ทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) และส�านักงานทางหลวงชนบทท่ี ๑๔ (กระบ่ี) พิจารณาด�าเนินการตาม 

ข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๕. การพัฒนาเส้นทางถนนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในภาคใต้

ตามทีร่ฐับาลมนีโยบายสนบัสนนุการพฒันาเส้นทางถนนเพือ่สนบัสนนุการท่องเทีย่วในภาคใต้ ซึง่ส�านกังาน

ทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ได้วางแผนด�าเนินงานก่อสร้างสายทางท่ีเก่ียวข้องแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าพื้นที่ 

เพื่อด�าเนินการได้ เนื่องจากบางพื้นที่ต้องผ่านเขตอุทยานแห่งชาติจึงไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง

บางพ้ืนทีร่าคาค่าเวนคนืทีดิ่นสงูส่งผลให้การก่อสร้างล่าช้า โดยเฉพาะอย่างยิง่โครงการก่อสร้างถนนบนเกาะพะงนั จงัหวดั

สรุาษฎร์ธาน ีและจังหวดัชมุพร จึงมคีวามเหน็ว่า การก่อสร้างถนนในแหล่งท่องเท่ียวท่ีตดิขัดปัญหาดงักล่าวต้องด�าเนนิการ 

เป็นกรณพีเิศษ จงึขอให้กรมทางหลวงชนบทพจิารณาจดัท�าข้อมลูโครงการพฒันาเส้นทางเพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ซึ่งมีความจ�าเป็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลน�าเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาก่อนเสนอ 

คณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการในระดับนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ตั้งคณะกรรมการร่วม

เพ่ือการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ 

นกัท่องเทีย่วได้รบัความสะดวกในการเดินทางพฒันาเส้นทางท่องเทีย่วใหม่เชือ่มโยงเส้นทางเมอืงหลกัและเมอืงรอง  

ซ่ึงกรมทางหลวงชนบทจะได้ด�าเนินการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดแคลนให้เหมาะสมสอดคล้องกับ 

สภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ ระเบียบ และกฎหมายของพื้นที่นั้น ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กองแผนงาน

ร่วมกับส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) และส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๔ (กระบี่) พิจารณา

ด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๖. การแก้ไขปัญหารถรับจ้างผิดกฎหมาย

กรณีรถยนต์รับจ้างผิดกฎหมายบนเกาะพะงันและเกาะเต่า ซึ่งส�านักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

อยูร่ะหว่างด�าเนินการตามมาตรการเพือ่แก้ไขปัญหาดงักล่าว อย่างไรกต็าม ขอให้กรมการขนส่งทางบกรบัทราบปัญหา

พร้อมทั้งให้ส�านักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีด�าเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาและจัดระเบียบรถรับจ้าง 

ดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องต่อไปด้วย
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กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�านักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. กรณีรถยนต์รับจ้างผิดกฎหมายบนเกาะพะงัน

๑.๑) รถยนต์น่ังส่วนบคุคลไม่เกนิ ๗ คน (รย.๑) รถตูน้ัง่สามตอนท่ีมปีระตไูม่น้อยกว่าสีป่ระต ู เครือ่งยนต์ต้องมี 

ความจใุนกระบอกสบูรวมกนัไม่ต�า่กว่า ๑,๕๐๐ ซี.ซี. ให้ด�าเนนิการจดทะเบียนเป็นรถยนต์บรกิาร (ป้ายเขยีว)  

และส�านักงานขนส่งจังหวดัสรุาษฎร์ธานไีด้ขออนมุตักิรมการขนส่งทางบกจดทะเบียนรถยนต์บรกิาร (ป้าย

เขียว) ลักษณะรถยนต์น่ังสองตอนท้ายบรรทุกส�าหรับพื้นที่เกาะพะงัน และได้รับอนุมัติถูกต้องตาม

กฎหมายเรียบร้อยแล้ว

๑.๒) รถยนต์น่ังส่วนบคุคลเกนิ ๗ คน (รย.๒) ลกัษณะนัง่สองแถว ท่ีประชุมมมีตใิห้จดัระเบียบเป็นรถโดยสาร

ส�าหรบัรบัส่งลกูค้าของกจิการท่องเทีย่ว โดยจะต้องใช้รถเพือ่ให้บรกิารรบั - ส่ง นกัท่องเทีย่วของกจิการ

ตนเองเท่าน้ัน และห้ามน�าไปใช้ท�าการรบัจ้างโดยคดิค่าโดยสารอย่างเดด็ขาด

๑.๓) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน (รย.๒) ท่ีมีลักษณะเป็นรถตู้ให้ด�าเนินการจดทะเบียนเป็นรถโดยสาร 

ไม่ประจ�าทางทีใ่ช้ในการขนส่งผูโ้ดยสาร (ประเภททะเบียน ๓๐/๓๖) 

๑.๔) รถยนต์บรรทกุส่วนบคุคล (รย.๓) ให้ด�าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและจดทะเบียนรถเป็นรถยนต์นั่งเกิน 

๗ คน (รย.๒)

๒. กรณีรถยนต์รับจ้างผิดกฎหมายบนเกาะเต่า

๒.๑) เทศบาลต�าบลเกาะเต่าส�ารวจจ�านวนรถยนต์ส่วนบุคคลท่ีน�ามาท�าการรบัจ้างรบัส่งนกัท่องเท่ียวในเกาะเต่า

๒.๒) ท้องถิ่นเกาะเต่าเห็นชอบให้ใช้รถยนต์นั่งสองตอนท้ายบรรทุกมาจดทะเบียนเป็นรถยนต์บริการรับส่ง 

นักท่องเทีย่ว (ป้ายเขยีว)

๒.๓) ส�านักงานขนส่งจังหวดัสรุาษฎร์ธานขีออนมุตักิรมการขนส่งทางบกจดทะเบยีนรถยนต์บรกิาร (ป้ายเขยีว) 

ลกัษณะรถยนต์นัง่สองตอนท้ายบรรทกุและได้รบัอนมุตัถิกูต้องตามกฎหมายแล้ว ในพืน้ทีเ่กาะเต่า จ�านวน 

๑๑๕ คัน

๗. ปัญหารถแท็กซี่มิเตอร์บนเกาะสมุย

ปัญหารถแทก็ซีม่เิตอร์บนเกาะสมยุไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร (มเิตอร์) เนือ่งจากอ้างว่าอตัราค่าโดยสารทีก่�าหนดไว้ 

อยู่ในเกณฑ์ที่ต�่า จึงได้มีการเสนอขอปรับอัตราค่าโดยสารจากเดิม ๒ กิโลเมตรแรก ๕๐ บาท ขอปรับเกณฑ์ใหม่เป็น  

๑๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารของกรมการขนส่งทางบก โดยคณะกรรมการ

ควบคุมขนส่งทางบกกลาง ทั้งนี้ จึงขอให้กรมการขนส่งทางบกเร่งรัดประสานเรื่องการพิจารณาปรับอัตราค่าโดยสาร

ของรถแทก็ซีบ่นเกาะสมุยดงักล่าวด้วย เพือ่ให้หน่วยงานในพ้ืนทีส่ามารถปฏบิติังานและก�ากบัดูแลการขนส่งให้เป็นไป 

ตามระเบียบที่ก�าหนดไว้ได้อย่างชัดเจนต่อไป 

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้พจิารณาแล้วเหน็ควรให้ส�านกังานขนส่งจงัหวดัสรุาษฎร์ธานพีจิารณาด�าเนนิการ

ภายใต้เงื่อนไขการพัฒนาปรับปรุงสภาพตัวรถให้มีคุณภาพบริการที่ดี และด�าเนินการมาตรการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการปฏเิสธผูโ้ดยสารและการไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร รวมทัง้ยกระดบัมาตรฐานการให้บรกิารแทก็ซีท่ีม่คีณุภาพ

มคีวามปลอดภยัและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนทุกระดบั ตามโครงการ TAXI OK ก่อนการพจิารณา

ปรับอัตราค่าโดยสาร ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีพิจารณาทบทวนการขอปรับ

อัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ในอ�าเภอเกาะสมุย
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ทัง้น้ี การพจิารณาปรบัอตัราค่าโดยสารและค่าบรกิารอืน่ส�าหรบัรถแทก็ซีม่เิตอร์ จะต้องพจิารณาด้วยความ

รอบคอบให้ครอบคลมุทกุปัจจัยโครงสร้างทัง้ระบบ กรมการขนส่งทางบกได้ว่าจ้างมลูนธิสิถาบันวจิยัเพือ่การพฒันา

ประเทศไทยเพื่อท�าการศึกษาการพัฒนาความปลอดภัยและคุณภาพการให้บริการรถแท็กซี่ และหาแนวทางการ

ก�าหนดอัตราค่าโดยสารและค่าบริการอื่นของการให้บริการรถแท็กซี่

๘. ปัญหารถโดยสารสาธารณะไม่เข้าใช้จดุจอดในสถานขีนส่งผูโ้ดยสารจงัหวัดสุราษฎร์ธานี

ปัญหารถโดยสารสาธารณะ (รถหมวด ๒ หมวด ๓ รถมินิบัสและรถตู้) ไม่เข้าใช้จุดจอดในสถานีขนส่ง 

ผู้โดยสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่ใช้จุดจอดในตัวเมือง ณ จุดตลาดเกษตร ๑ และ ๒ แทน เนื่องจากเคยเป็นสถานีของ

ชมุชนมาก่อน แต่จากการลงพืน้ทีต่รวจสอบพบว่า ลกัษณะพืน้ทีไ่ม่มคีวามเหมาะสมในการเป็นจดุจอดรถหรอืสถานขีนส่ง 

เนื่องจากผิวทางมีสภาพขรุขระ เป็นหลุมบ่อ ไม่มีที่นั่งพักรอและห้องน�้าสาธารณะจัดไว้ให้บริการ อีกทั้งมีร้านค้าอยู่ใน

พืน้ทีแ่ออดัจ�านวนมาก ท�าให้มรีถขนส่งสนิค้าจอดร่วมกบัรถโดยสารสาธารณะด้วย จงึเหน็ควรให้กรมการขนส่งทางบก

พจิารณาตรวจสอบและจัดระเบียบพืน้ท่ีใหม่ เพือ่ให้สามารถบรหิารจดุจอดรถให้เป็นระเบยีบเรยีบร้อย และในระหว่าง

ด�าเนินการเห็นควรให้ส�านักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีประสานผู้ดูแลพื้นที่จุดจอดตลาดเกษตร ๑ และ ๒ ให้มี

การจัดสิ่งอ�านวยความสะดวก เช่น ที่นั่งพักคอย ห้องน�้า ฯลฯ ไว้บริการผู้โดยสารเพิ่มเติมด้วย

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้ด�าเนินการแจ้ง 

ผู ้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจ�าทาง 

ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้น�ารถเข้าหยุดหรือจอด 

รับ - ส่งผู้โดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด 

สุราษฎร์ธานี และแจ้งเจ้าของพื้นที่ตลาดเกษตร ๑ 

และ ๒ ให้ปรับปรุงและจัดระเบียบพื้นที่ตลาด

เกษตร ๑ และ ๒ ให้เป็นระเบยีบเรยีบร้อย เหมาะสม 

ในการใช้พื้นที่เป็นจุดจอดรถหรือสถานีขนส่ง และ

จดัผูต้รวจการคอยควบคมุก�ากบัดแูลให้รถโดยสาร

ประจ�าทางเข้าหยุดหรือจอดเพื่อรับ - ส่งผู้โดยสาร 

ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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 ๑.๗ พืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา จงัหวดันครศรธีรรมราช จงัหวดักระบี ่และจงัหวดัภเูกต็ มดีงันี้

๑. โครงการก่อสร้างทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง สาย หาดใหญ่ - ชายแดนไทย - มาเลเซยี

โครงการก่อสร้างทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง สาย หาดใหญ่ - ชายแดนไทย - มาเลเซยี มจีดุเริม่ต้นโครงการ 

กม.ที่ ๐+๐๐๐ บริเวณบ้านควนทรายทอง บนทางหลวงหมายเลข ๔ - กม.ที่ ๖๒+๕๙๖ บริเวณทางเข้าด่านศุลกากร

สะเดาแห่งใหม่ ระยะทางรวม ๖๒.๕๙๖ กิโลเมตร ในเรื่องนี้ ขอให้กรมทางหลวงมีการติดตามความคืบหน้าของ 

การขอออกพระราชกฤษฎีกาเวนคนืที่ดินอย่างใกล้ชิดเปน็ระยะ และเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับหลักการและเหตุผล 

พร้อมทัง้รายละเอยีดข้อมลูโครงการดงักล่าว เพือ่น�าเสนอในทีป่ระชมุคณะรฐัมนตรใีนช่วงปลายปี ๒๕๖๑ เนือ่งจาก

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่และมีการวางแผนการด�าเนินงานมาค่อนข้างยาวนาน

กรมทางหลวง รายงานว่า ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างขัน้ตอนการเสนอขอออกพระราชกฤษฎกีาเวนคนืทีด่นิ และเตรยีมน�าเสนอ

โครงการในการประชุมนอกสถานที่ของคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการในวันท่ี ๒๐ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  

ณ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง

๒. โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับห้าแยกน�้ากระจาย

โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับห้าแยกน�้ากระจาย ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗ ตัดทางหลวงหมายเลข 

๔๐๘ และตัดทางหลวงหมายเลข ๔๑๔ จังหวัดสงขลา มีลักษณะโครงการเป็นงานก่อสร้างสะพาน จ�านวน ๕ แห่ง  

บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๗ จ�านวน ๑ แห่ง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ จ�านวน ๓ แห่ง และบนทางหลวงหมายเลข 

๔๑๔ จ�านวน ๑ แห่ง สถานะโครงการ ณ ปัจจุบัน แผนงานร้อยละ ๘๘.๓๘๕ ผลงานร้อยละ ๘๐.๗๒๙ ล่าช้ากว่าแผน

ร้อยละ ๗.๖๕๖ ดงันัน้ ขอให้กรมทางหลวงเร่งรดัด�าเนนิการให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผนทีว่างเอาไว้และแล้วเสรจ็

ภายในอายุสัญญา เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการท่ีช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรท่ีมีปริมาณหนาแน่นถึง 

๔๐,๐๐๐ คันต่อวัน รวมท้ังให้ความส�าคัญในเรื่องการบริหารจัดการจราจรในช่วงที่โครงการยังไม่แล้วเสร็จให้

ประชาชนสามารถสัญจรผ่านได้อย่างสะดวกและปลอดภัยด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการดังกล่าวมีแผนงานร้อยละ ๘๕.๖๘๔ ผลงานร้อยละ ๘๕.๐๔๙ ล่าช้ากว่าแผนงาน

ร้อยละ ๐.๖๓๕ ได้รบัอนุมติัขยายระยะเวลาก่อสร้างตามมตคิณะรฐัมนตร ีช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ 

ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ และได้รับอนุมัติให้ปรับแผนงานใหม่ เป็นสิ้นสุดสัญญา วันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้  

ได้เร่งรัดผู้รับจ้างให้ด�าเนินการก่อสร้างให้ได้ผลงานร้อยละ ๔.๐๐๐ ต่อเดือน คาดว่าจะสามารถก่อสร้าง 

ได้แล้วเสร็จตามแผนงานที่ปรับใหม่

๓. โครงการก่อสร้างขยาย ๔ ช่องจราจร สาย อ�าเภอนาทวี - ด่านประกอบ 

โครงการก่อสร้างขยาย ๔ ช่องจราจร สาย อ�าเภอนาทว ี- ด่านประกอบ อ�าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ระหว่าง 

กม.ที่ ๒๓๕+๔๕๙ - กม.ที่ ๒๕๑+๔๒๕ ระยะทางประมาณ ๑๕.๙๖๖ กิโลเมตร สถานะโครงการ ณ ปัจจุบันมีความ

ก้าวหน้าของแผนงานร้อยละ ๗๗.๖๓๕ ผลงานร้อยละ ๗๑.๖๙๐ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๕.๙๔๕ เนื่องจากติดปัญหา

กรรมสิทธิ์ที่ดิน และพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าสงวน รวมถึงจ�าเป็นต้องมีการรื้อย้ายเสาไฟฟ้าซึ่งท�าให้เกิดปัญหาติดขัด 

ในการก่อสร้าง ดังนั้น จึงขอให้กรมทางหลวงประสานให้มีการเร่งรัดการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้ และ

ส�าหรับแนวทางในการด�าเนินการโครงการในอนาคตกรณีที่กรมทางหลวงจะมีแผนการก่อสร้างโครงการในพื้นท่ีใด
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๔๖

ขอให้มีการตรวจสอบพื้นที่ท่ีจะท�าการก่อสร้างว่าเป็นพื้นที่หวงห้ามที่ต้องมีการด�าเนินการตามกฎหมายด้าน 

สิง่แวดล้อมหรอืไม่ เนือ่งจากการด�าเนนิการตามขัน้ตอนดงักล่าวต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานพร้อมทัง้ขอให้ศกึษา

กฎหมายและขั้นตอนในการขออนุญาตในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนและเร่งด�าเนินการตามข้ันตอนท่ีก�าหนดไว้ เพ่ือ 

ไม่ให้เกิดความล่าช้าหรือติดขัดปัญหาในการด�าเนินงานก่อสร้างในภายหลัง

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการดังกล่าวมีแผนงานร้อยละ ๙๑.๑๕๐ ผลงานร้อยละ ๘๐.๐๙๗ ช้ากว่าแผนร้อยละ 

๑๑.๐๕๓ (สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑) ได้ท�าการเร่งรัดการก่อสร้างเพื่อจะให้แล้วเสร็จตามแผนงาน

ที่ก�าหนดไว้แล้ว แต่ติดปัญหาที่ดินในเขตป่าสงวนที่ไม่สามารถจ่ายเงินค่าที่ดินได้ และที่ดินส�านักงานปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรมที่ไม่มีหลักฐาน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ในการก่อสร้างช่วงทางเข้าด่านประกอบประมาณ ๓ กิโลเมตร  

ในส่วนการประสานให้มกีารเร่งรดัการก่อสร้างนัน้ ได้ด�าเนนิการแก้ไขแบบก่อสร้างและออกแบบด�าเนนิการแล้วเสรจ็  

ขณะน้ีอยู่ระหว่างรอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง อีกทั้งได้มีการประชุมร่วมกับจังหวัดและ

หน่วยงานในพืน้ทีเ่พือ่แก้ไขปัญหาโดยเรว็ก่อนสิน้สดุสญัญาก่อสร้าง และจะน�าเรือ่งเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

เพื่อพิจารณาตามล�าดับขั้นตอน เช่นการขอลด/งดค่าปรับ เนื่องจากการติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งจะต้องคิดค�านวณ

ระยะเวลาก่อสร้างใหม่ หากแก้ไขปัญหาไม่ทนัตามสญัญาจ้าง จะมอบหมายแขวงทางหลวงหรอืศนูย์สร้างทางเข้ามา 

ด�าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ

๔. โครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๐ ตอน ยะหา - บาละ

โครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๐ ตอน ยะหา - บาละ ระหว่าง กม.ที่ ๑+๙๐๐ - กม.ที่ ๑๒+๕๐๐ 

และ กม.ที ่๑๓+๓๐๐ - กม.ที ่๑๘+๒๔๕ ระยะทาง ๑๕.๕๔๕ กโิลเมตร โดยมกีารก่อสร้างขยายคนัทางเดมิเป็นมาตรฐาน

ทางชั้น ๑ สถานะโครงการ ณ ปัจจุบัน แผนงานรวมร้อยละ ๒๗.๔๒๖ ผลงานรวมร้อยละ ๘.๒๔๘ ล่าช้ากว่าแผน 

ร้อยละ ๑๙.๑๗๘ การด�าเนินงานติดปัญหาสภาพอากาศในพื้นที่มีฝนตกชุก รวมถึงปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดน 

ในเรื่องนี้ ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาหามาตรการในการเร่งรัดหรือปรับแผนงานให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และ

สถานการณ์ เพื่อให้มีการด�าเนินงานแล้วเสร็จตามแผนและกรอบเวลาที่วางเอาไว้

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการดังกล่าวมีแผนงานร้อยละ ๓๗.๔๖๕ ผลงานร้อยละ ๒๒.๘๐๑ ช้ากว่าแผนร้อยละ 

๑๔.๖๖๔ (สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒) ได้ท�าการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องและบริษัทผู้รับจ้างเพื่อหา

แนวทางให้สามารถท�าการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งคาดว่าจะท�าการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้

๕. โครงการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์

โครงการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ของแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑ จ�านวน ๒ โครงการ  

คือ งานขยายผิวทางจราจร ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๓ ตอน นครศรีธรรมราช - 

ปากพนัง ตอน ๒ ระหว่าง กม.ที่ ๒๗+๖๕๐ - กม.ที่ ๒๙+๐๗๔ และบนทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๔ ตอน เชียรใหญ่ - 

ปากพนัง ระหว่าง กม.ที่ ๒๘+๓๘๐ - กม.ที่ ๓๐+๓๑๓ โดยท้ัง ๒ โครงการ อยู่ระหว่างด�าเนินการประสานงาน 

ในการร้ือย้ายระบบสาธารณูปโภค ในเรื่องนี้ เห็นว่าแนวทางในการด�าเนินโครงการคราวต่อไปของกรมทางหลวง  

ขอให้มีการเตรียมแผนด�าเนินงานและประสานกับหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคในพ้ืนที่ต้ังแต่ก่อนเริ่มโครงการ  

เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดข้ึนอีกเนื่องจากการด�าเนินงานของกรมทางหลวงย่อมต้องทราบสภาพพ้ืนที่อยู่ก่อน 

แล้วว่าต้องประสานกับหน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภคในพื้นที่แห่งใดบ้าง
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กรมทางหลวง รายงานว่า ได้เตรียมแผนด�าเนินงานและประสานกับหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคในพื้นที่และได้เชิญ

ประชุมหน่วยงานที่มีสาธารณูปโภคในเขตทางมาร่วมประชุม โดยได้แจ้งโครงการที่จะด�าเนินการก่อสร้าง 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพือ่ให้หน่วยงานต่าง ๆ  เตรยีมความพร้อมในการรือ้ย้ายสาธารณปูโภคทีค่าดว่าจะติดขดั

งานก่อสร้างแล้ว เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

๖. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอน เฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอน เฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ กม.ท่ี ๓๗+๖๐๐ -  

กม.ที่ ๓๘+๖๐๐ ระยะทางรวม ๒๗.๑๐๐ กิโลเมตร เป็นการด�าเนินการขยายทางหลวง จาก ๒ ช่องจราจร เป็นช้ัน 

ทางพิเศษ ๔ ช่องจราจร โดยส�านักงานทางหลวงท่ี ๑๖ ได้เข้าไปท�าการส�ารวจและออกแบบพร้อมประเมินค่างาน 

ในบริเวณดังกล่าว โดยเบื้องต้นคาดว่า ใช้งบประมาณ ๕๐ ล้านบาท ในเรื่องนี้ ขอให้แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราช

ที่ ๑ เร่งรัดในการประสานขออนุมัติงบประมาณมาด�าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการก่อสร้างเสนอส�านักแผนงานแล้ว เมื่อวันที่ 

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณ ๕๐ ล้านบาท เพื่อด�าเนินการต่อไป

๗. โครงการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์

การขอสนับสนุนงบประมาณโครงการพฒันาระบบขนส่งและโลจสิตกิส์ เพือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขนั

และขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศงานตัดถนนแนวใหม่ (Bypass) จ�านวน ๒ จุด คือ ๑) ทางหลวงหมายเลข 

๔๐๑ สิชล - ท่าแพ ระหว่าง กม.ที่ ๒๓๖+๐๐๐ - กม.ที่ ๒๔๓+๐๐๐ และ ๒) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอน  

หัวถนน - เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.ที่ ๑๓+๓๗๙ - กม.ที่ ๑๖+๙๘๔ เพื่อเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงภาคใต้

ฝั่งตะวันออก เส้นทางเชื่อมโยงระหว่าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ให้สมบูรณ์และมีความสะดวก

ในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น ในเรื่องนี้ ขอให้แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑ เร่งด�าเนินการในการประสานเสนอ

แนวคิดในการก่อสร้างงานตัดถนนแนวใหม่ (Bypass) ทั้ง ๒ จุด ไปยังกรมทางหลวงส่วนกลางเพื่อให้ส�านักส�ารวจ

และออกแบบพิจารณาด�าเนินการเรื่องส�ารวจออกแบบเส้นทางดังกล่าว เพ่ือช่วยลดปัญหาการจราจรในเส้นทาง 

สายหลัก

กรมทางหลวง รายงานว่า ในเบื้องต้นแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑ ได้เสนอแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวง 

ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกทัง้ ๒ จุด บรรจุในแผนยทุธศาสตร์ข้ันพืน้ฐานของจงัหวดันครศรธีรรมราชแล้ว และจะประสาน

เสนอแนวคิดเหตุผลความจ�าเป็นในการก่อสร้างงานตัดถนนแนวใหม่ (Bypass) ไปยังส่วนกลางตามข้อเสนอแนะ

ต่อไป

๘. การบรรจุโครงการเส้นทางถนนสะพานศรีสุราษฎร์ ตัดผ่านสะพานแยกบางอิฐ - 

ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ไว้ในแผนงานของกรมทางหลวง

จากการรายงานทราบว่าแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน) ได้รับการประสานจากจังหวัด

สรุาษฎร์ธานี ขอให้มกีารพจิารณาบรรจเุส้นทางคมนาคมขนส่งของจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี โดยด�าเนนิการศกึษาความเหมาะสม 

และบรรจุแผนงานโครงการของถนน ๑ เส้นทาง คือ ถนนสะพานศรีสุราษฎร์ ตัดผ่านสะพานแยกบางอิฐ - ทางหลวง
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หมายเลข ๔๐๑ ตามมติที่ประชุมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ด�าเนินการสร้างถนนสายส�าคัญในระยะเร่งด่วน ในกรณี 

ดังกล่าวขอให้แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน) ประสานส�านักแผนงานในการเข้ามาร่วมพิจารณาเรื่อง 

ดังกล่าวก่อนด�าเนินการบรรจุการก่อสร้างเส้นทางสายใหม่ไว้ในแผนงานของกรมทางหลวงต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน) ได้ด�าเนินการประสานงานกับส�านักแผนงาน  

เพื่อขอเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบและพิจารณาบรรจุการก่อสร้างเส้นทางสายนี้ไว้ในแผนงานของกรมทางหลวง 

ต่อไป

๙. โครงการก่อสร้างของกรมทางหลวงในพื้นที่จังหวัดระนอง และภูเก็ต

โครงการก่อสร้างของกรมทางหลวงในพื้นที่จังหวัดระนอง และภูเก็ต ได้แก่

๑) โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้างในพื้นท่ีจังหวัดระนอง ได้แก่ โครงการ 

ขยายทางสายประธานให้เป็น ๔ ช่องทางจราจร ช่วง ชุมพร - ระนอง ตอน ๔ กม.ที่ ๕๑๓+๓๐๐ - กม.ที่ ๕๔๕+๗๕๐ 

ระยะทาง ๓๒.๔๕๐ กิโลเมตร ผลงาน ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๘ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๒๙.๐๑  

และตอน ๕ กม.ที่ ๕๘๕+๒๕๐ - กม.ที่ ๖๐๓+๐๐๐ ระยะทาง ๑๗.๗๕ กิโลเมตร ผลงาน ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑  

คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๘ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๑๙.๐๐

๒) โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 

๒.๑) โครงการก่อสร้างทางกลับรถต่างระดับ (เกือกม้า) บนสายทางหลวงหมายเลข๔๐๒ กม.ที่  

๒๙+๓๘๓ , กม.ที่ ๓๙+๘๐๐ สถานะโครงการ ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ แผนงานร้อยละ  

๙๘.๓๒ ผลงานร้อยละ ๔.๓๕ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๙๓.๙๗ 

๒.๒) โครงการก่อสร้างทางลอดห้าแยกฉลอง สถานะโครงการ ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ แผนงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ผลงานร้อยละ ๔๖.๐๖ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๕๓.๙๔ 

โดยโครงการในพ้ืนที่จังหวัดระนอง และภูเก็ต มีผลการด�าเนินการล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากติดปัญหาในเรื่อง

กรรมสิทธิ์ที่ดินและการรื้อย้ายสาธารณูปโภคท�าให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ตามก�าหนดเวลา ส่งผลให้ผลการด�าเนินงาน 

ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวในการด�าเนินโครงการในอนาคต ขอให้กรมทางหลวง 

ด�าเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าต้ังแต่ข้ันตอนการออกแบบ โดยเฉพาะเรื่องการรื้อย้าย

สาธารณูปโภคและเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งมีขั้นตอนที่ต้องด�าเนินการที่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน 

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการทั้ง ๔ โครงการ มีผลการด�าเนินการล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากติดปัญหาในเรื่อง

กรรมสิทธิ์ที่ดินและการรื้อย้ายสาธารณูปโภค ท�าให้ไม่สามารถเข้าพื้นท่ีได้ตามก�าหนดเวลาซ่ึงปัจจุบันได้เร่งรัด

ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

๑๐. โครงการก่อสร้างทางจักรยาน สะพานบางริ้น - องค์การบริหารส่วนต�าบลหงาว  

บนทางหลวงหมายเลข ๔

กิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศของกรมทางหลวง 

ในพ้ืนทีจ่งัหวัดระนอง ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางจักรยาน สะพานบางริน้ – องค์การบรหิารส่วนต�าบลหงาว บนทางหลวง

หมายเลข ๔ ระหว่าง กม.ที่ ๖๐๓+๔๑๐ - กม.ที่ ๖๑๐+๗๒๒ (ด้านซ้ายทาง) ระยะทาง ๗.๓๑๒ กิโลเมตร งบประมาณ 



ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๔๙

๕๘,๕๘๘,๐๐๐ บาท ณ เดือนมถินุายน ๒๕๖๑ มผีลการด�าเนนิงานรวมคดิเป็นร้อยละ ๘๐ ช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๑๖.๕๐ 

ในส่วนนี ้ขอให้กรมทางหลวงเร่งรดัให้มีการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานและแล้วเสรจ็ภายในกรอบเวลาทีก่�าหนดไว้  

พร้อมทัง้ให้พจิารณาจัดสรรงบประมาณเพือ่ปรบัปรงุภมูสิถาปัตยกรรมของเส้นทางจกัรยานดงักล่าวให้เกดิทศันยีภาพ 

ทีส่วยงาม มคีวามร่มรืน่เหมาะแก่การใช้เส้นทางเพ่ือการออกก�าลงักายหรอืการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพ้ืนทีด้่วย

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ด�าเนนิการก่อสร้างแล้วเสรจ็ตามก�าหนดเวลา มผีลการด�าเนนิการเป็นทีพ่อใจของจงัหวดั

และประชาชนในพื้นที่ในส่วนของการปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมของเส้นทางจักรยานดังกล่าวให้เกิดทัศนียภาพ

ที่สวยงาม มีความร่มรื่น เหมาะแก่การใช้เส้นทางเพื่อการออกก�าลังกายหรือการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

ในพืน้ทีน้ั่นอยูร่ะหว่างด�าเนินการประสานงานกับพืน้ท่ีเพือ่ออกแบบและประสานของบประมาณมาด�าเนนิการต่อไป

๑๑. การบูรณะฟื้นฟูยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๔

จากการตรวจราชการทราบว่าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (สายเพชรเกษม) ในพื้นท่ีจังหวัดพังงา  

มีสภาพทรุดโทรมในหลายช่วงท�าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ประกอบกับเมื่อฝนตกชุกจะเกิดน�้าท่วมขังบนสายทาง  

โดยเฉพาะบนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ควบคุม ๐๙๐๒ ตอน อ่าวเคย - บางนายสี ระหว่าง กม.ที่ ๖๙๒+๙๓๓ - กม.ที่ 

๗๘๖+๓๘๓ ระยะทาง ๗๑.๒๕ กิโลเมตร งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม 

๐๙๐๒ ตอน ตะกั่วป่า - บางสัก ระหว่าง กม.ท่ี ๗๖๘+๔๐๐ - กม.ท่ี ๗๘๖+๖๒๗ ระยะทาง ๑๘.๒๒๗ กิโลเมตร  

งบประมาณที่ใช้ ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในส่วนนี้ ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาสนับสนุนงบประมาณมาบูรณะฟื้นฟู  

ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๔ ในช่วงดังกล่าว เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชนและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสายทางด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า มแีผนการด�าเนนิการคอืแผนแม่บทพฒันาทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน อ�าเภอครุะบุร ี- อ�าเภอ

ตะกั่วป่า (กม.๗๑๓+๕๐๐ - กม.๗๖๕+๘๐๔) เสนองบประมาณปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๒,๒๐๐ ล้านบาท  

และตอน ตะกั่วป่า - บางสัก (กม.๗๖๘+๔๐๐ - กม.๗๘๐+๙๐๖) เสนองบประมาณปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๕๘๐ 

ล้านบาท 

 ๑.๘ พื้นที่จังหวัดสงขลา มีดังนี้

๑. การอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กรณีการด�าเนินโครงการประชารฐัสวสัดกิารของบรษิทั ขนส่ง จ�ากดั ตัง้แต่เดอืนตลุาคม ๒๕๖๐ - กมุภาพนัธ์ 

๒๕๖๑ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด มีการให้ความช่วยเหลือประชาชนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้เป็นส่วนลดค่าโดยสาร

ของรถบริษัท ขนส่ง จ�ากัด โครงการดังกล่าวยังมีอุปสรรค เนื่องจากการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐประชาชนต้องเดินทาง

ด้วยรถโดยสารของบริษัท ขนส่ง จ�ากัด และเป็นการเดินทางที่มีต้นทางหรือปลายทางที่กรุงเทพฯ เท่านั้น แต่ผู้โดยสาร

ส่วนใหญ่นิยมเดินทางระหว่างจังหวัดการจัดสวัสดิการแห่งรัฐจึงอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการในการเดินทาง 

ของประชาชน จึงขอให้บริษัท ขนส่ง จ�ากัด รับไว้เป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดสวัสดิการให้ตรงกับความต้องการ 

เช่น การจัดสวัสดิการให้สามารถใช้ส�าหรับการเดินทางในระยะสั้นหรือระหว่างจังหวัด เป็นต้น



กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๕๐

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด รายงานว่า กรมบัญชีกลางได้สอบถามมายัง บริษัท ขนส่ง จ�ากัด เรื่องการติดตั้งเครื่องช�าระ 

ค่าโดยสาร (EDC) โดยก�าหนดเงื่อนไขการติดตั้งเครื่องต้องเป็นหน่วยงานของบริษัท ขนส่ง จ�ากัด ไม่รวมตัวแทน

จ�าหน่ายตั๋ว รถร่วมเอกชน และบริษัทจ�าหน่ายตั๋วโดยสารเอกชน ซ่ึงฝ่ายธุรกิจเดินรถได้แจ้งความประสงค์ 

ขอติดตั้งเครื่อง EDC สถานีเดินรถส่วนภูมิภาค จ�านวน ๑๒๑ เครื่อง ส่วนสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลาเป็น

ตัวแทนจ�าหน่ายตั๋วโดยสารของบริษัท ขนส่ง จ�ากัด ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชน จึงไม่ตรงตามเงื่อนไข ณ ปัจจุบัน 

อยู่ระหว่างการพิจารณาขออนุมัติติดตั้งเครื่อง EDC ให้กับตัวแทนจ�าหน่ายตั๋วโดยสารที่เป็นเอกชนในสถานีขนส่ง

ผู้โดยสารทีม่ผีูโ้ดยสารจ�านวนมาก และมคีวามต้องการใช้บตัรสวสัดกิารแห่งรฐั ส�าหรบัประเดน็การด�าเนนิการให้

ประชาชนใช้บัตรสวัสดิการในการเดินทางระยะสั้นหรือระหว่างจังหวัดบริษัท ขนส่ง จ�ากัด ได้ด�าเนินการอยู่แล้ว

ในเส้นทางที่บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ได้รับอนุญาตให้เดินรถ เช่น สายที่ ๖๑๕ นว-พล ซึ่งประชาชนใช้บัตรดังกล่าว

ช�าระค่าโดยสารได้ นอกจากนี้ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ได้รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๑ โดยเฉพาะ

งบลงทุนว่าได้รับอนุมัติงบลงทุนจากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จ�านวน 

๓๔๐.๗๓๔ ล้านบาท โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เมษายน ๒๕๖๑ ได้เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จ�านวน 

๑๔๑.๖๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕๘ จากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

๒. โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่ด�าเนินการบนถนนสายแยก ทางหลวงหมายเลข 

๔๑๐ – บ้านจันทรัตน์ (ทางแยกเข้าท่าอากาศยานเบตง) โดยท�าการก่อสร้างเป็นผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด ๔ 

ช่องจราจร กว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างด้านละ ๒.๕๐ เมตร งบประมาณ ๓๒.๓๙๐ ล้านบาท ปัจจบัุนได้ด�าเนนิการ 

ออกแบบแล้วเสรจ็ และคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสรจ็ในปี ๒๕๖๒ ซึง่จะท�าให้เกดิการเชือ่มโยงระบบโครงข่ายคมนาคม

ที่มีประสิทธิภาพ สามารถอ�านวยความสะดวก และปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ในกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ๒๕๖๒ ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

โครงการดังกล่าว จ�านวน ๓๒.๓๙๐ ล้านบาท หากได้รับจัดสรรงบประมาณครบถ้วนตามที่ขอรับการสนับสนุน 

จะได้เร่งรัดด�าเนนิการต่อไป และได้มอบหมายให้กองแผนงานตดิตามเรือ่งงบประมาณและให้ส�านกังานทางหลวง

ชนบทที่ ๑๒ (สงขลา) เตรียมความพร้อมพื้นที่ที่จะด�าเนินการต่อไปแล้ว

๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๔ (พรุเตียว) - ด่านศุลกากรสะเดา 

แห่งที่ ๒ โดยมีการแบ่งโครงการออกเป็น ๒ ตอน คือ ตอนที่ ๑ กม.ที่ ๕๗+๑๐๐ - กม.ที่ ๖๑+๒๐๐ ระยะทาง ๔.๑ 

กิโลเมตร ตอนที่ ๒ กม.ที่ ๖๑+๒๐๐ - กม.ที่ ๖๒+๕๙๖ ระยะทาง ๑.๓๙๖ กิโลเมตร ปัจจุบันผลการด�าเนินการล่าช้า 

กว่าแผนร้อยละ ๓.๔๕ เน่ืองจากอยูร่ะหว่างด�าเนินการจดักรรมสทิธิท์ีด่นิ และขอออกพระราชกฤษฎกีาเวนคนื ในเรือ่งนี้  

ขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดด�าเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ เพ่ือแก้ปัญหาการจราจรทางหลวง 

สายหลักซึ่งเชื่อมต่อกับทางหลวงสายพิเศษระหว่างเมือง และเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษสะเดา และสนับสนุนการพัฒนาด่านสะเดาแห่งที่ ๒
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กรมทางหลวง รายงานว่า แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) ได้รายงานผลความคืบหน้า คือ สภาเทศบาลต�าบล

ส�านักขามได้ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ�าปี ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบในโครงการก่อสร้างดังกล่าว 

ในปัจจุบันการด�าเนินการช้ากว่าแผนร้อยละ ๓.๔๕ เนื่องจากอยู่ระหว่างด�าเนินการจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน และ 

ขอออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินซึ่งได้ด�าเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ดิน และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน 

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อรังวัดที่ดินที่ถูกเวนคืน และเร่งส�ารวจรายการทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนแล้ว  

ตามที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ส�ารวจ

๔. โครงการก่อสร้างเพือ่แก้ไขปัญหาปรมิาณการจราจรรองรบัการเจรญิเตบิโตในอนาคต

โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับห้าแยกน�้ากระจาย เป็นการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาทางหลวง 

ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหา 

การจราจรและเป็นการรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต โดยด�าเนินการก่อสร้างทางแยกบนทางหลวงหมายเลข ๔๐๗ 

ตัดทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ และทางหลวงหมายเลข ๔๑๔ งบประมาณ ๑,๑๖๓ ล้านบาท สถานะ ณ เดือน กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๑ มีแผนงานรวมร้อยละ ๗๒.๗๕ ผลงานรวมร้อยละ ๗๘.๘๖ เร็วกว่าแผนร้อยละ ๖.๑๑ โครงการดังกล่าวเป็น

โครงการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาปริมาณการจราจรท่ีหนาแน่น โดยบริเวณจุดท่ีก่อสร้างทางแยกจะมีปริมาณจราจร

ประมาณ ๔๐,๐๐๐ คันต่อวัน และจากการที่ได้ลงพื้นที่ตรวจบริเวณพื้นที่ก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืนนั้น พบว่า 

กรมทางหลวงได้ให้ความส�าคญักับการบรหิารจดัการจราจร และดแูลเกีย่วกบัอปุกรณ์อ�านวยความสะดวก เช่น ไฟฟ้า

ส่องสว่าง ป้ายบอกทาง เป็นต้น เพื่อให้การเดินทางสัญจรผ่านพื้นที่ก่อสร้างของประชาชนระหว่างที่โครงการยังไม่

แล้วเสร็จเป็นไปด้วยความสะดวกและปลอดภัย

กรมทางหลวง รายงานว่า แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑ ได้ก�าชับให้ผู้รับผิดชอบโครงการควบคุม ดูแลอุปกรณ์อ�านวย

ความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายบอกทาง ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเพื่อเป็น 

การป้องกันอุบัติเหตุ และให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการจราจร เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดในบริเวณ

พื้นที่ก่อสร้าง

 ๑.๙ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีดังนี้

๑. การอ�านวยความปลอดภัยระหว่างการด�าเนินการก่อสร้าง

ปัจจุบันทางหลวงหมายเลข ๔๐๖๖ สาย บ้านโกตาบารู - อ�าเภอรามัญ - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๔๒ 

ที่ กม. ๑๘๐+๑๐๕ ที่บ้านปาลอบาต๊ะ เป็นโครงข่ายทางหลวงท่ีใกล้ท่ีสุดท่ีเช่ือมโยงจังหวัดยะลา กับจังหวัดนราธิวาส 

หากประชาชนต้องการเดนิทางไปสนามบนินราธวิาส จะต้องเดนิทางผ่านตวัเมอืงนราธวิาส โดยมรีะยะทางประมาณ ๒๙ 

กโิลเมตร แขวงทางหลวงนราธวิาสจงึได้ด�าเนนิโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดนิ สายแยกจดุตดัทางหลวงหมายเลข ๔๒ 

(ปาลอปาต๊ะ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๖ (บ้านทอน) รวมทางเข้าสนามบินนราธิวาส ที่ กม. ๐+๐๐๐.๐๐๐ 

(กม.๑๘๐+๑๐๕ ทางหลวงหมายเลข ๔๒) - กม.๑๑+๒๐๐.๔๐๒ (กม.๙+๗๙๒ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๖) และทางเข้า

สนามบิน กม.๙+๗๙๒ - กม.๑๒+๕๗๐ รวมระยะทาง ๑๓.๙๗๘ กิโลเมตร โดยเมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถ 

ร่นระยะทางได้ประมาณ ๑๖ กิโลเมตร ในส่วนนี้ ในระหว่างช่วงที่ด�าเนินการก่อสร้างขอให้แขวงทางหลวงนราธิวาส 

ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายสะท้อนแสง และไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งจัดให้มี

อุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัยให้พร้อมก่อนการเปิดใช้สายทางดังกล่าวด้วย
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กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างทางดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของส�านักก่อสร้างทางที่ ๑ และได้

ประสานงานกับนายช่างโครงการทราบว่า ได้ด�าเนินการติดตั้งป้ายเตือน ป้ายสะท้อนแสง และไฟฟ้าแสงสว่าง  

ตามข้อเสนอแนะแล้ว ในส่วนการจดัให้มอีปุกรณ์อ�านวยความปลอดภยัให้พร้อมก่อนเปิดใช้สายทางนัน้ ได้ก�าหนด

รายการก่อสร้างอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัยไว้ในสัญญาจ้างแล้ว

๒. การประสานงานกับหน่วยงานในการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง

กรณีไฟฟ้าส่องสว่างบางส่วนที่ดับและไม่มีการซ่อมแซมนั้น เกิดจากไฟฟ้าส่องสว่างดังกล่าวด�าเนินการ 

โดยศนูย์อ�านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ แต่ตดิตัง้บนเขตทางของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท หรอื

ท้องถิ่น เกิดการเสื่อมสภาพ และมิได้มีการซ่อมแซมเนื่องจากเป็นทรัพย์สินของศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ มิได้ส่งมอบให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท หรือท้องถิ่น จึงไม่อาจด�าเนินการซ่อมแซมได้ โดยที่ไฟฟ้า 

ส่องสว่างดงักล่าวตดิตัง้บนเขตทางของกรมทางหลวง หรอืกรมทางหลวงชนบทจงึท�าให้เข้าใจว่าเป็นความรบัผดิชอบของ

กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทในการซ่อม ซ่ึงในเรื่องนี้ กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทในพื้นท่ีได้ 

ชีแ้จงท�าความเข้าใจกบัประชาชนในพ้ืนทีแ่ล้ว ในส่วนนี ้ขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทในพืน้ทีป่ระสานกบั 

หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด�าเนินการจัดหางบประมาณเพื่อซ่อมแซมต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า แขวงทางหลวงนราธิวาสได้รับทราบแล้วและจะด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๒ (สงขลา) ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง 

ที่ติดตั้งโดยศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หากปรากฏว่าช�ารุดเสียหายก็ให้แจ้งประสาน 

ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ด�าเนินการซ่อมแซมต่อไปแล้ว

๓. การบ�ารุงรักษาสายทาง

ในการจัดสรรงบประมาณให้กับกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทในพื้นท่ีเพื่อซ่อมแซมบ�ารุงรักษา

เส้นทางในความรบัผดิชอบนัน้ เนือ่งจากภาคใต้ชายแดนอตัราค่าจ้างบุคลากรจะแตกต่างจากพืน้ท่ีอืน่โดยต้องคดิค่าประกันภยั 

เพิม่ขึน้ด้วย จงึท�าให้งบประมาณทีไ่ด้รบัถกูใช้ส�าหรบัค่าจ้างบุคลากรเกอืบร้อยละ ๔๐ ท�าให้เหลอืงบประมาณส�าหรบัจดัซ้ือ 

อปุกรณ์ต่าง ๆ ในการซ่อมแซมไม่เพียงพอ เน่ืองจากการจดัสรรงบประมาณค�านวณจากปรมิาณงาน (workload) จงึขอให้ 

กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทได้ตรวจสอบและจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอเพื่อให้การบ�ารุงรักษา 

เส้นทางในความรบัผิดชอบสามารถท�าได้ครบถ้วน เนือ่งจากปัจจบุนัหลายเส้นทางมกีารใช้งานมานาน มคีวามช�ารดุ

บ่อยครั้ง

กรมทางหลวง รายงานว่า แขวงทางหลวงนราธิวาสได้ด�าเนินการของบบ�ารุงปกติเพิ่มเติมแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรับ

เงินจัดสรรเพื่อมาด�าเนินการต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักบ�ารุงทางและส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๒ (สงขลา)  

ร่วมกันพิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
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๔. การสนับสนุนบุคลากรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

จากการตรวจเยีย่มหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคมในพืน้ทีจ่งัหวดันราธวิาสในภาพรวมบคุลากรของ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีความตั้งใจในการปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และมีขวัญก�าลังใจ 

ทีเ่ข้มแขง็ อย่างไรกต็าม เหน็ควรให้หน่วยงานส่วนกลางในสงักดักระทรวงคมนาคมพจิารณาให้การสนบัสนนุบคุลากร

ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทในพ้ืนท่ีควรเพ่ิมบุคลากรด้านช่าง

โดยรับโอนจากหน่วยงานในพื้นที่ที่สามารถสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ด้วยภาษายาวีได้ เนื่องจากหากสามารถ

สือ่สารให้ประชาชนในพืน้ทีเ่ข้าใจได้ว่าโครงการทีด่�าเนนิการอยู ่เช่น การปรบัปรงุถนนขยายช่องจราจรจะท�าให้เกดิ

ความสะดวกสบายในการเดนิทาง และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพืน้ทีจ่ะช่วยให้การปฏบิตังิานเป็นไปด้วยความ

ปลอดภัยและได้รับความร่วมมือจากประชาชน อีกท้ัง ลดข้อร้องเรียนจากความไม่สะดวกในช่วงการก่อสร้างด้วย 

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกระทรวงคมนาคมให้ความส�าคัญในการพิจารณาให้ผลตอบแทนและ

สวัสดิการความก้าวหน้าในสายงานที่เหมาะสม เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยด้วย

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักบริหารกลางด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

 ๑.๑๐ พื้นที่จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี มีดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน ตราด - หาดเล็ก

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน ตราด - หาดเล็ก ในแต่ละตอนมีปัญหาและอุปสรรค ท�าให้

ผลการด�าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้ ดังนี้

๑) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน ตราด - หาดเลก็ ตอน ๒ ส่วนท่ี ๑ ช่วง กม.๔๒๖+๓๐๒ -  

กม.๔๒๙+๕๐๐ (กม.๒๗+๒๑๒ - กม.๓๐+๔๑๐ (เดิม)) ระยะทาง ๓.๑๙๘ กิโลเมตร อยู่ระหว่างรอใบอนุญาต 

การท�าไม้จากกรมป่าไม้

๒) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน ตราด - หาดเลก็ ตอน ๒ ส่วนท่ี ๒ ช่วง กม.๔๘๔+๐๙๐ -  

กม.๔๘๗+๔๕๕ LT (กม.๘๕+๐๐๐ - กม.๘๘+๓๖๕ (เดิม)) ระยะทาง ๓.๓๖๕ กิโลเมตร ติดขัดท่อประปา  

อยู่ระหว่างการรื้อย้าย

๓) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน ตราด - หาดเล็ก ตอน ทางแยกเข้า ต�าบลไม้รูด -  

บ้านคลองจาก อยู่ระหว่างรอใบอนุญาตการท�าไม้จากกรมป่าไม้ และติดขัดสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์) 

อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องนี้เห็นว่า กรมทางหลวง ควรเร่งรัดการก่อสร้างทางสายนี้

เพ่ือเป็นการพัฒนาพื้นที่รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและการเชื่อมโยงด้านการขนส่งระหว่างประเทศ จึงขอให้ 

แขวงทางหลวงตราดร่วมกับโครงการก่อสร้างทั้ง ๓ โครงการ ติดตาม ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัด

การด�าเนินงานในส่วนที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เพ่ือให้โครงการสามารถด�าเนินการต่อไปได้ และขอให้เร่งรัด 

ด�าเนินการก่อสร้างในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จให้เป็นไปตามแผนต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ ตราด - หาดเล็ก มีสถานะผลการด�าเนินงาน 

(พฤษภาคม ๒๕๖๑) ดังนี้

๑) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน ตราด - หาดเล็ก ตอน ๒ ส่วนที่ ๑ มีผลการด�าเนินงานร้อยละ 

๔๘.๙๑
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๕๔

๒) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน ตราด - หาดเล็ก ตอน ๒ ส่วนที่ ๒ มีผลการด�าเนินงานร้อยละ 

๖๗.๒๓ ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างองค์การอตุสาหกรรมป่าไม้รือ้ย้ายต้นไม้ในเขตทาง และตอนท่ี ๓ มผีลการด�าเนนิงาน 

ร้อยละ ๓๐.๓๑

๓) โครงการกอ่สร้างทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน ตราด - หาดเลก็ ตอน ทางแยกเข้า ต�าบลไม้รดู - บ้านคลองจาก  

มีผลการด�าเนินงานร้อยละ ๐.๓๐ ติดปัญหาต้นไม้ในเขตทาง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาจากกรมป่าไม้

กรณีขอรื้อย้ายต้นไม้ในเขตทาง

ทั้งนี้ กรมทางหลวงจะเร่งรัดการด�าเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

๒. โครงการขยายช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข ๓

จากการลงพืน้ทีต่รวจราชการพบว่าทางหลวงหมายเลข ๓ ช่วงทีผ่่านจงัหวดัระยองนัน้ มปีรมิาณการจราจร

แออัดหนาแน่น รวมไปถึงมีบริเวณที่เป็นทางแยกซึ่งมีสัญญาณไฟจราจรต่อเนื่องกันเป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะในช่วง

เวลาเร่งด่วนช่วงเช้าและช่วงเยน็นัน้จะมปีรมิาณการจราจรสงูมากท�าให้เกดิปัญหาการจราจรตดิขดั ซึง่ในเรือ่งนีท้ราบว่า

กรมทางหลวงมแีผนทีจ่ะจัดท�าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ ช่วง บ้านฉาง - ระยอง ระหว่าง กม.๑๙๖+๒๕๐ -  

กม.๒๔๑+๗๓๖ เพื่อขยายทางหลวงหมายเลข ๓ บริเวณดังกล่าวจาก ๔ ช่องจราจร เป็น ๘ ช่องจราจร และโครงการ

ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุมระยอง - กะเฉด ระหว่าง กม.๒๒๖+๐๐๐ - กม.๒๓๑+๐๐๐ เพื่อขยาย 

ช่องจราจรจาก ๔ ช่องจราจร เป็น ๖ ช่องจราจร พร้อมก่อสร้างสะพานข้ามแยก ซึ่งทั้ง ๒ โครงการ จะสามารถช่วยแก้ไข

ปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข ๓ ในช่วงท่ีผ่านจังหวัดระยองได้ ในการนี้ จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณา

ความส�าคญัของโครงการดงักล่าว และพจิารณาจดัสรรงบประมาณมาด�าเนนิการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนท่ีก�าหนดไว้ 

ตามล�าดับความจ�าเป็นและความส�าคัญต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ บ้านฉาง - ระยอง เป็นโครงการตามแผนงานพัฒนา

ทางหลวงรองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่งจะเสนอ

ขอรับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป ส�าหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ ระยอง - กะเฉด 

พร้อมสะพานข้ามแยกตลาดตะพง ปัจจบุนัปรมิาณจราจรยงัไม่สงูมากจงึขอรบัไว้พจิารณาเพือ่บรรจใุนแผนแม่บท

พัฒนาทางหลวงระยะ ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ และจัดล�าดับความส�าคัญตามความเหมาะสมในการเสนอ

ขอรับจัดสรรงบประมาณต่อไป

๓. การพัฒนาเส้นทางสายเฉลิมบูรพาชลทิต

ตามมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงมหาดไทยร่วมกันพัฒนาเส้นทาง 

สายเฉลิมบูรพาชลทิต ในบริเวณที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเช่ือมโยงด้านการท่องเท่ียวตลอด 

เส้นทางตัง้แต่จงัหวดัชลบรุถีงึจงัหวดัจนัทบรุนีัน้ กรมทางหลวงชนบทได้รายงานว่าขณะนีก้รมทางหลวงชนบทมโีครงการ

ที่จะพัฒนาพ้ืนที่ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวเนินนางพญา และหาดเก็บตะวัน โดยขณะนี้อยู่ในระหว่าง 

ข้ันตอนการส�ารวจออกแบบ ยังไม่มีงบประมาณส�าหรับการก่อสร้าง ในเรื่องนี้เห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการ 

ทีม่ปีระโยชน์ในการส่งเสรมิด้านการท่องเทีย่วในพืน้ท่ีจงัหวดัจนัทบุร ีจงึขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาความส�าคัญ

ของโครงการดังกล่าวและจัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป



ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๕๕

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้ส�ารวจพื้นที่และออกแบบเบื้องต้นแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดท�าแบบรายละเอียด 

และประมาณราคาเพื่อประกอบการจัดหางบประมาณด�าเนินการต่อไป และได้มอบหมายให้ส�านักส�ารวจและ

ออกแบบเร่งรัดการออกแบบรายละเอียดและประมาณราคาให้แล้วเสร็จโดยเร็วแล้ว

๔. การก่อสร้างขยายความยาวทางวิ่งของท่าอากาศยานตราด

ตามที่ บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ประกอบการท่าอากาศยานตราด ได้เสนอความ

ประสงค์ที่จะก่อสร้างขยายความยาวทางวิ่งของท่าอากาศยานตราดจาก ๑,๘๐๐ เมตร เป็น ๒,๕๐๐ เมตร ซึ่งปัจจุบัน 

มข้ีอจ�ากดัเนือ่งจากติดปัญหาถนนของกรมทางหลวงชนบทบรเิวณหวัทางวิง่นัน้ จากการสอบถามผูแ้ทนบรษิทัได้รายงานว่า 

บริษัทได้มีการท�าหนังสือถึงกรมทางหลวงชนบทเพื่อขอให้พิจารณาออกแบบก่อสร้างเป็นอุโมงค์ทางลอดใต้ทางวิ่ง 

ท่าอากาศยาน โดยบริษัทยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท้ังการออกแบบและการก่อสร้างทุกข้ันตอนซ่ึงผู้แทนกรมทางหลวง

ชนบทได้รายงานว่า ขณะนีก้รมทางหลวงชนบทอยูร่ะหว่างการพจิารณารายละเอยีดข้อกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง 

เนื่องจากกรมทางหลวงชนบทไม่มีประสบการณ์ด�าเนินการในลักษณะนี้มาก่อน ในเรื่องนี้เห็นว่าการด�าเนินการลักษณะ

ดังกล่าวเป็นแนวทางที่หากด�าเนินการได้ก็จะเป็นประโยชน์ในการยกระดับศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งทางอากาศ

ในพื้นที่ภาคตะวันออกส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยวได้อย่างดียิ่ง จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทเร่งรัด 

การพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องและด�าเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อก�าหนดแนวทางและข้อก�าหนดในการอนุญาตปรับปรุง

ทางหลวงชนบท สาย ตร.๔๐๓๓ เป็นทางลอดให้ทางวิ่งของท่าอากาศยานตราดแล้ว และได้มอบหมายให้ 

คณะท�างานพิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๕. การตรวจสุขภาพพนักงานขับรถโดยสารประจ�าทาง

ตามทีก่รมการขนส่งทางบกได้ร่วมกบัผูป้ระกอบการรถโดยสารประจ�าทางจดัให้มกีารตรวจสขุภาพพนกังาน

ขับรถโดยสารประจ�าทางแล้วพบว่า พนักงานขับรถท่ีมีอายุมากกว่า ๕๐ ปี บางคนตรวจพบโรคประจ�าตัว เช่น โรค 

ความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นอาการที่อาจเพิ่มความเสี่ยงของการหมดสติในขณะขับรถ โดยกลุ ่มอาการดังกล่าวนี ้

อยู่ในแผนที่กรมการขนส่งทางบกเตรียมจะมีการแก้ไขกฎหมายให้ครอบคลุมในการพิจารณาเพื่อออกใบอนุญาตขับขี ่

ในอนาคต อย่างไรก็ดี ในระหว่างนี้กรมการขนส่งทางบกได้ร่วมกับผู้ประกอบการรณรงค์ให้พนักงานขับรถ ได้มีการ 

ออกก�าลงักายและดูแลรกัษาสขุภาพเพือ่ลดความเสีย่งทีอ่าจจะก่อให้เกดิอบุตัเิหตสุร้างความเสยีหายต่อชวีติและทรพัย์สิน

ของผูโ้ดยสาร ในเรือ่งนีเ้หน็ว่า เป็นเรือ่งทีม่คีวามส�าคญัและจ�าเป็น จงึควรได้รบัการสนบัสนนุและตรวจสอบ ดแูล ควบคมุ

ให้มคีวามพร้อม จึงขอให้ กรมการขนส่งทางบกร่วมกบั บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั ตรวจสอบเรือ่งปัญหาสขุภาพของพนกังาน

ขับรถโดยสารประจ�าทางทั้งในส่วนของบริษัท ขนส่ง จ�ากัด และรถร่วม บริษัท ขนส่ง จ�ากัด และดูแลพนักงาน 

ขับรถให้มีความพร้อมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้วย

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้ประสานงานกับบริษัท ขนส่ง จ�ากัด ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบปัญหาสุขภาพ

ของพนักงานขับรถโดยสารประจ�าทางของบริษัท ขนส่ง จ�ากัด และรถท่ีเข้าร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด และ 

ขอให้รณรงค์ให้พนกังานขบัรถได้มกีารออกก�าลงักาย ตรวจสอบ ดแูลสขุภาพควบคมุให้มคีวามพร้อมในการปฏบิตัิ

หน้าที่พนักงานขับรถเพ่ือลดความเสี่ยงท่ีอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ 

ผู้โดยสาร อีกทั้งกรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักสูตรระยะเวลาและ 
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หลักเกณฑ์การอบรมผู้ขับรถที่ใช้ในการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงได้จัดท�าโครงการอบรมพนักงานขับรถโดยสาร

ประจ�าทาง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างจิตส�านึกการขับข่ีอย่างปลอดภัย ปลูกฝังแนวคิดและจิตส�านึก 

ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอันจะน�ามาสู่การลดอุบัติเหตุทางถนน โดยก�าหนดให้มีการจัดอบรมภายใน 

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด รายงานว่า มีโครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านการขนส่งรถโดยสารทางถนนและการจัดตั้ง

สถาบันฝึกอบรมทักษะการขับรถสาธารณะขั้นสูง เช่น จัดฝึกอบรมพนักงานขับรถ (กลุ่มส�ารอง) เพื่อทดสอบ

หลักสตูรทกัษะการขบัรถสาธารณะขัน้สงูและคูม่อืการปฏบิตังิานก่อนการยืน่ขอรบัรองหลกัสตูร และรบัรองความ

ถูกต้องจากกรมการขนส่งทางบก และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานท�าการประชาสัมพันธ์และเปิดให้บริการศูนย ์

ฝึกอบรมทกัษะการขบัรถสาธารณะขัน้สูง (Training Center) เพือ่ให้บรกิารแก่หน่วยงานของบริษทั ขนส่ง จ�ากดั 

และรถร่วมบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุสร้างความปลอดภัยและความเช่ือมั่นให้กับ 

ผู้โดยสารและเป็นศูนย์การเรียนรู้ฝึกทักษะการขับขี่ที่มีคุณภาพ และสร้างนักขับมืออาชีพ นอกจากนี้ ได้แต่งตั้ง

คณะท�างานในการจัดตั้งศูนย์ผู้ป่วยฉุกเฉินและมอบหมายให้กองคุ้มครองผู้โดยสารเก็บรวบรวมพร้อมสรุปข้อมูล

สถิติการเจ็บป่วยของผู้โดยสาร 

ทัง้นี ้บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั มกีารตรวจสขุภาพประจ�าปีพนกังานขบัรถโดยสารเป็นประจ�า โดยกองการแพทย์

จะบันทึกในประวัติพนักงาน หากพนักงานเข้าข่ายเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น ความดันโลหิต เบาหวาน กองการแพทย์ 

จะประสานกับงานควบคุมเดินรถปรับอากาศในแต่ละกองเพื่อรักษา ควบคุม นอกจากนี้ ยังเพิ่มความเข้มงวด 

ในการตรวจความพร้อมก่อนขึน้ปฏบิติัหน้าทีข่องพนกังานขบัรถต้องไม่มสีารเสพตดิ และแอลกอฮอล์ต้องเป็นศนูย์ 

กรณีตรวจพบจะให้พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที

๖. การประชาสัมพันธ์การให้บริการรถไมโครบัส

ปัจจุบันผู้ประกอบการขนส่งที่ให้บริการในพื้นท่ีจังหวัดตราดได้เริ่มมีการเปลี่ยนรถโดยสารประจ�าทาง 

จากรถตู้เป็นรถไมโครบัสเพื่อให้บริการในเส้นทางหมวด ๒ สาย กทม. - ตราด ซึ่งจากการส�ารวจพบว่าประชาชน 

ผูใ้ช้บรกิารมคีวามพงึพอใจ เนือ่งจากรถไมโครบสัมคีวามสะดวกสบายและความปลอดภยัมากกว่ารถตูท้ีใ่ห้บรกิารอยูเ่ดมิ 

ท�าให้ผู้ประกอบการมีแผนที่จะเพิ่มจ�านวนรถเพื่อให้บริการทดแทนรถตู้ ที่ให้บริการอยู่เดิมมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี จาก

การส�ารวจพบว่าประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริการในหลายด้าน เช่น  

สถานทีใ่ห้บริการ ราคาค่าโดยสาร เป็นต้น ในส่วนนี ้จงึขอให้กรมการขนส่งทางบก ร่วมกบับรษิทั ขนส่ง จ�ากดั ประสาน

งานกับผู้ประกอบการในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนพัฒนา 

รูปแบบการบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกก�าหนดไว้ต่อไป 

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้ด�าเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการการเปลี่ยนรถตู้โดยสารประจ�าทาง

ทีส่ิน้อายกุารใช้งานเป็นรถโดยสารขนาดเลก็อย่างต่อเนือ่ง โดยได้จดังานเปิดเส้นทางการเดนิรถโดยสารประจ�าทาง 

ในเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา “ลงเครื่อง ต่อรถโดยสาร สู่สีสันตะวันออก” ณ ท่าอากาศยาน

นานาชาติอูต่ะเภา จงัหวดัระยอง นอกจากนี ้ส�านกังานขนส่งจงัหวดัตราด ได้ประชาสมัพนัธ์การเปลีย่นรถโดยสาร

ประจ�าทางจากรถตูเ้ป็นรถไมโครบสัผ่านทางสถานวีทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทยจงัหวดัตราด และส�านกังาน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเฟซบุ๊ก รวมท้ังผู้ประกอบการขนส่งได้ด�าเนินการ

ติดประกาศประชาสัมพันธ์ตารางเวลาการเดินรถของรถไมโครบัสที่หน้าช่องจ�าหน่ายตั๋ว ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร
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จังหวัดตราด และประชาสัมพันธ์ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ “รถตู้ บ.ข.ส. ตราด” เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับรู้

ข้อมูลข่าวสาร นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกได้ท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการเปล่ียน 

รถโดยสารขนาดเล็กที่ได้มาตรฐาน” กับธนาคารกรุงไทย และบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม  

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการขนส่งร่วมก�าหนดมาตรการสนับสนุนและ 

ส่งเสริมการให้บริการด้วยรถโดยสารขนาดเล็กที่ได้มาตรฐาน

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด รายงานว่า ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการรถร่วมทราบและให้ติดประกาศตามช่องจ�าหน่ายตั๋วใน 

เส้นทางต่าง ๆ ที่มีการปรับเปลี่ยนเป็นรถไมโครบัสโดยแสดงรายละเอียดพนักงานขับรถ ชื่อ - สกุล ทะเบียนรถ 

จ�านวนทีน่ัง่ผูโ้ดยสาร ราคาค่าโดยสาร ระยะเวลาในการเดนิทางจากต้นทางถึงปลายทาง ซึง่เป็นไปตามทีก่ฎหมาย

ก�าหนด นอกจากนี้ สถานีเดินรถตราดได้ประสานกับผู้ประกอบการให้เปิดช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  

เช่น ติดตั้งป้ายไวนิลช่องจ�าหน่ายตั๋ว ลงสื่อพิมพ์ท้องถิ่น ออกสื่อเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น ลงสื่อผ่านจอทีวี LED บริเวณ

ย่านชุมชน (แยกโรงพยาบาลตราด)

๗. การดูแลความสะอาดห้องสุขาสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี

ตามที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าห้องสุขาและพื้นที่บางส่วนของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด

จนัทบรีุ มสีภาพทรดุโทรมและไม่สะอาด รวมไปถึงมกีารขายสนิค้าต่าง ๆ  ในราคาท่ีแพงกว่าปกตนิัน้ จากการตรวจราชการ

ขนส่งจังหวัดจันทบุรีได้รายงานว่ากรมการขนส่งทางบกได้รับทราบว่าขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้บริหารสถานี

ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรีอยู่ระหว่างการพิจารณาก่อสร้างห้องสุขาใหม่ ส�าหรับเรื่องราคาสินค้านั้นไม่อยู่ในอ�านาจ

การก�ากับดูแลของกรมการขนส่งทางบก อย่างไรก็ดี ในเรื่องนี้เห็นว่ากรมการขนส่งทางบกควรประสานกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินผู้บรหิารสถานขีนส่งผู้โดยสารจงัหวดัจนัทบรุใีนการดูแลเรือ่งความสะอาดของห้องสขุาและพืน้ที่

สถานีเพื่อให้บริการที่ดีแก่ประชาชน ส�าหรับเรื่องราคาขายสินค้านั้นก็ขอให้ส�านักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรีประสาน

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาด�าเนินการให้มีความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไปด้วย

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�านกังานขนส่งจงัหวดัจนัทบรุไีด้ประสานไปยงัเทศบาลเมอืงจนัทบรุผีูบ้รหิารสถานี

ขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัจันทบรุใีห้ดูแลเรือ่งความสะอาดของห้องสขุาและพืน้ทีส่ถานขีนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัจนัทบรุี

เพื่อให้บริการที่ดีแก่ประชาชน อีกทั้งได้ประสานไปยังส�านักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเพื่อด�าเนินการก�ากับ 

ควบคุม ดูแล ตามความเหมาะสมต่อไป ตลอดจนได้แจ้งให้ผู้ประกอบการร้านค้าติดป้ายแสดงราคาสินค้าไว้ 

โดยชัดเจนแล้ว

 ๑.๑๑ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๒ มีดังนี้

๑. การก�าหนดเส้นทางพิเศษส�าหรับรถบรรทุกสินค้าหนัก สารเคมีหรือวัตถุอันตราย

เรือ่งการบรรทกุขนส่งสนิค้าทีมี่น�า้หนกัมาก สารเคมหีรอืวตัถุอนัตรายให้ถึงจดุหมายปลายทางด้วยความ

มีสวัสดิภาพและปลอดภัยในเส้นทางเฉพาะ โดยไม่สร้างผลกระทบต่อผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนนั้น เป็นเรื่องที่ควรส่งเสริมให้มี

การด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทจึงควรพิจารณาให้มีการศึกษาเรื่องการ
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ก�าหนดเส้นทางพิเศษส�าหรับรถบรรทุกสินค้าหนัก สารเคมีหรือวัตถุอันตราย ในการใช้วิ่งขนส่งโดยเป็นเส้นทาง 

ทีส่ามารถรองรบัน�า้หนกัได้สงู และเป็นเส้นทางท่ีแยกรถบรรทกุออกจากการจราจรประเภทอืน่ ด้วยเหตนุีจ้ะสามารถ

เสรมิสร้างระบบการขนส่งด้วยรถบรรทกุให้เกดิสวสัดภิาพ ความปลอดภยัแก่ผูใ้ช้รถใช้ถนนและเกดิประโยชน์แก่ภาคธรุกจิ

และอุตสาหกรรมของประเทศในภาพรวมได้เป็นอย่างดี

กรมทางหลวง รายงานว่า ขอรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก�าหนดเส้นทางพิเศษส�าหรับรถบรรทุกสินค้าหนัก สารเคมี

หรือวัตถุอันตรายในการใช้วิ่งขนส่ง โดยเป็นเส้นทางท่ีสามารถรองรับน�้าหนักได้สูง และเป็นเส้นทางท่ีแยก 

รถบรรทุกออกจากการจราจรประเภทอื่น น�าไปศึกษาต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านกับ�ารงุทางและส�านกัอ�านวยความปลอดภยัพจิารณาด�าเนนิการ

ร่วมกับส�านักส�ารวจและออกแบบตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๒. โครงการตรวจสอบและปรับปรุงไฟสัญญาณจราจรในพื้นที่ส�านักงานทางหลวงที่ ๗

การด�าเนนิการโครงการตรวจสอบความเหมาะสมแก้ไขและปรบัปรงุไฟสญัญาณจราจรในพืน้ทีส่�านกังาน

ทางหลวงที ่๗ ขอให้ส�านกังานทางหลวงที ่๗ ส�ารวจ ตรวจสอบระบบของสญัญาณไฟจราจร ในทกุอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง 

เช่น ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร ตัวสัญญาณไฟจราจร โครงสร้างเสาสัญญาณไฟจราจรจุดติดตั้งเสาสัญญาณ 

ไฟจราจร ฯลฯ โดยตดิตัง้ในจุดตามแผนทีก่�าหนดไว้ให้ครบถ้วน สมบรูณ์ พร้อมทัง้ทดสอบความพร้อมอย่างสม�่าเสมอ 

เพื่อให้สามารถก�ากับและบริหารจัดการระบบการจราจรในแต่ละจุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งลดปัญหาการจราจร

ติดขัดและปัญหาอุบัติเหตุ ท�าให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัย 

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ด�าเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของไฟสัญญาณจราจรให้สอดคล้องกับลักษณะ 

ทางกายภาพของทางแยก และปริมาณจราจรเพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทาง โดยมีระยะ

เวลาในการด�าเนินการระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน ๒๕๖๑ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลตรวจสอบ  

แก้ไขปรับปรุง และติดตามประเมินผลโครงการโดยจะสามารถรายงานผลการด�าเนินโครงการประมาณ 

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๓. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒

ตามทีก่รมทางหลวงได้ด�าเนนิโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒ ช่วง กาฬสนิธุ ์- บรรจบทางหลวง

หมายเลข ๑๒ (บ้านนาไคร้) ตอน ๒ (แนวใหม่) (ส่วนที่ ๑) กม.๖๓๔+๓๗๘ - กม.๖๗๐+๑๐๐ มีความคืบหน้า ณ มีนาคม 

๒๕๖๑ คือ แผนการด�าเนินการร้อยละ ๖๘.๑๒ ผลการด�าเนินการร้อยละ ๓๑.๕๔ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๓๖.๕๘ และ

โครงการ ช่วง กาฬสนิธุ ์- บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑๒ (บ้านนาไคร้) ตอน ๒ (แนวใหม่) (ส่วนท่ี ๒) กม.๖๗๐+๑๐๐ -  

กม.๗๐๕+๘๑๓.๘๐๑ มีแผนการด�าเนินการร้อยละ ๔๗.๓๓ ผลการด�าเนินการร้อยละ ๓๒.๖๐ ล่าช้ากว่าแผน 

ร้อยละ ๑๔.๗๓ ซึง่ความล่าช้าทีเ่กดิขึน้มาจากปัญหาเรือ่งการจดักรรมสทิธิท์ีด่นิทีย่งัไม่แล้วเสรจ็ทัง้หมด และปัญหาต้นไม้

ในเขตทาง ดงัน้ัน ขอให้กรมทางหลวงเร่งด�าเนนิการแก้ไขปัญหาดงักล่าว พร้อมทัง้เร่งรดัการด�าเนนิการของโครงการ

ดังกล่าวให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้โดยเร็วด้วย



ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๕๙

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้เร่งรัดด�าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและปัญหาต้นไม้ในเขตทาง 

ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และจะด�าเนินการเร่งรัดงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างเพื่อให้โครงการดังกล่าว

แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด

๔. โครงการก่อสร้างพนังกั้นแม่น�้าชี

จากกรณีผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ช่วงปีที่ผ่านมาท�าให้เส้นทางในความ 

รับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทได้รับความเสียหายอย่างมาก โดยเฉพาะสาย กส.๔๐๗๓ ซึ่งมีเส้นทางติดกับล�าน�้าชี

เกิดการกัดเซาะของตลิ่งและการทรุดตัวของถนนแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์จึงได้เสนอโครงการแก้ไขปัญหา 

ความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย โดยมีโครงการสร้างพนังกั้นแม่น�้าชี บน กส.๔๐๗๓ แยก ทางหลวงหมายเลข ๒๓๖๗ - 

บ้านสีถาน ในพื้นที่ อ�าเภอฆ้องชัย อ�าเภอกมลาไสย และอ�าเภอร่องค�า จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง ๒๐.๐ กิโลเมตร  

งบประมาณ ๓๒๕ ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและ

ลดผลกระทบจากความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณา

สนับสนุนงบประมาณมาด�าเนินโครงการก่อสร้างพนังกั้นแม่น�้าชีในการป้องกันน�้าเอ่อล้นเข้าสู่พื้นที่ของชาวบ้าน 

ในช่วงฤดูน�้าหลาก เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ี และป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น

กับสายทางอีกด้วย

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ในกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ๒๕๖๒ ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

โครงการดังกล่าว จ�านวน ๔๐๐ ล้านบาท หากได้รับจัดสรรงบประมาณครบถ้วนตามที่ขอรับการสนับสนุนจะได้

เร่งรดัด�าเนนิการต่อไป และได้มอบหมายให้กองแผนงานตดิตามเรือ่งงบประมาณและให้ส�านกังานทางหลวงชนบท

ที่ ๑๖ (กาฬสินธุ์) เตรียมความพร้อมพื้นที่ที่จะด�าเนินการต่อไปแล้ว

๕. การจัดให้มีด่านชั่งน�้าหนักถาวรบนสายทางตรวจจับรถบรรทุกที่มีน�้าหนักเกิน

จากปัญหาความเสยีหายของสายทางทีเ่กดิจากรถบรรทกุทีม่นี�า้หนกัเกนิทีก่ฎหมายก�าหนดนัน้ แนวทาง

การป้องกันเบื้องต้น คือ การตั้งด่านชั่งน�้าหนักไว้คอยตรวจตราผู้ที่ฝ่าฝืนซึ่งในสายทางของกรมทางหลวงจะมีทั้งด่านชั่ง

น�า้หนักถาวรและแบบเคลือ่นที ่แต่ในสายทางทีก่รมทางหลวงชนบทรบัผดิชอบดแูลจะตรวจสอบโดยใช้เครือ่งชัง่น�า้หนกั

แบบเคลื่อนที่เพียงอย่างเดียว ดังนั้น ขอให้กรมทางหลวงชนบทศึกษาแนวทางในการจัดให้มีด่านช่ังน�้าหนักถาวร 

บนสายทางที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบและตรวจจับรถบรรทุกท่ีมีน�้าหนักเกินให้มี

ประสิทธิภาพ และครอบคลุมสายทางในแต่ละพื้นที่มากยิ่งขึ้น

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักบ�ารุงทางพิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๖. การย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ

เน่ืองจากปัญหาความแออดัของการจราจรในเขตเมอืงและการเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ของเมอืงขอนแก่น  

โดยเฉพาะด้านการคมนาคมทางกรมการขนส่งทางบกจงึได้มกีารด�าเนนิโครงการ “Smart Bus Terminal” ภายในจงัหวดั

ขอนแก่น ซ่ึงเป็นการด�าเนนิงานเพือ่สานต่อนโยบายกระตุน้เศรษฐกจิของจงัหวดั ทีต้่องการส่งเสรมิการด�าเนนิกจิการของ



กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๖๐

ภาคธุรกิจโลจิสติกส์ และเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ ท้ังยัง

สอดคล้องกบันโยบายเพือ่สนบัสนนุและจงูใจให้ผูป้ระกอบการรถโดยสารสาธารณะรถบรรทุก รถแท็กซ่ี และรถประเภทอืน่ ๆ  

ตามทีก่รมการขนส่งทางบกก�าหนดให้ติดต้ัง GPS Tracking เพือ่ตดิตามการเดนิรถ ซึง่เป็นเครือ่งมอืทางการบรหิารจดัการ

ด้านความปลอดภัยทีส่�าคญัโดยก�าหนดให้รถโดยสารประจ�าทางทกุชนดิเข้าจอดทีส่ถานขีนส่งผูโ้ดยสารขอนแก่นแห่งที ่ ๓  

แทนการจอดรถในสถานีขนส่งผูโ้ดยสารขอนแก่นแห่งที ่๑ และ ๒ เพือ่แก้ไขปัญหาดงักล่าว อย่างไรกต็าม พบว่ามปีระชาชน

บางกลุ่มคัดค้านการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารสาธารณะจากแห่งที่ ๑ และ ๒ ไปแห่งที่ ๓ นั้น สาเหตุน่าจะมาจากการที่

ประชาชนไม่ได้รบัความสะดวกเหมอืนเมือ่ในอดีตทีผ่่านมาหรอือาจจะยงัไม่คุน้ชินกบัสถานแีละเส้นทางใหม่ ดังนัน้ ขอให้ 

กรมการขนส่งทางบกพจิารณาด�าเนนิการให้เป็นไปตามระเบยีบและกฎหมายท่ีก�าหนดไว้อย่างเหมาะสม โดยให้ค�านงึถงึ 

ผลกระทบต่อการใช้บริการของประชาชนเป็นส�าคัญด้วย

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจ�าจังหวัดขอนแก่น ได้มี

การน�าข้อเสนอของกรรมการตัวแทนของผู้ได้รับผลกระทบจากการสรุปข้อมูลแนวทางแก้ไขปัญหาของผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบจากการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ ๓ เพียงแห่งเดียว ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการ

พจิารณาข้อมลูทัง้จากข้อเทจ็จริง ข้อกฎหมาย และข้อเสนอจากผูไ้ด้รบัผลกระทบอย่างรอบด้านแล้วมมีตเิอกฉนัท์ว่า 

เมือ่ปรากฏค�าพพิากษาศาลปกครองขอนแก่นพพิากษาให้ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรือ่ง ก�าหนดให้รถโดยสาร

ประจ�าทางเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ ๓ เพียงแห่งเดียวชอบด้วยกฎหมายและพิพากษา

ยกฟ้อง ท�าให้ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ให้ต้องปฏิบัติตามคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจ�า

จังหวัดขอนแก่น จึงไม่มีอ�านาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศหรือค�าสั่งของกรมการขนส่งทางบกที่ชอบ 

ด้วยกฎหมายดังกล่าว และศาลปกครองขอนแก่นได้พิพากษาให้ค�าสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศกรมการขนส่ง

ทางบก เร่ือง ก�าหนดให้รถโดยสารประจ�าทางเข้าใช้สถานขีนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัขอนแก่น แห่งท่ี ๓ เพยีงแห่งเดยีว  

ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งศาลมีค�าสั่งเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ สิ้นผลลง และไม่ปรากฏว่ามีค�าสั่ง

ทุเลาการบังคับตามประกาศกรมการขนส่งทางบกที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วนั้นแต่อย่างใด จึงต้องปฏิบัติตาม

ประกาศกรมการขนส่งทางบกดังกล่าวต่อไป ซึง่มตดิงักล่าวนัน้ถือว่ายตุแิล้วจงึไม่มเีหตทุีจ่ะต้องจดัให้มกีารประชมุ

คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจ�าจงัหวดัขอนแก่นตามข้อเสนอของทีท่�าการปกครองจงัหวดัขอนแก่น

แต่อย่างใด

 ๑.๑๒ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๓ มีดังนี้

๑. โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรตดิขัดบรเิวณทางแยกในตวัเมอืงจงัหวดัอบุลราชธานี

ตามที่ส�านักงานทางหลวงที่ ๙ ได้เสนอโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณทางแยกในตัวเมือง

จงัหวดัอบุลราชธาน ีได้แก่ โครงการก่อสร้างทางลอดบรเิวณทางแยกดงอูผ่ึง้ และบรเิวณทางแยกวนารมณ์ ซึง่มปีรมิาณจราจร 

หนาแน่นมาก โดยเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเยน็ทีม่รีถตดิสะสมกว่า ๑ กโิลเมตร โดยท้ัง ๒ โครงการดงักล่าวได้ผ่านการศกึษา 

และออกแบบไว้แล้ว และยังเป็นความต้องการเร่งด่วนจากประชาชนผู้สัญจรบนเส้นทางนี้ รวมถึงได้รับความเห็นชอบ

จากนายกรัฐมนตรีในการก่อสร้างโครงการนี้ด้วย จึงเห็นควรให้กรมทางหลวงส่วนกลางเร่งรัดเสนอขอรับการจัดสรร

งบประมาณปี ๒๕๖๒ มาด�าเนินการโดยเร็ว และทั้ง ๒ โครงการ กรมทางหลวงควรมีการก�าหนดแผนการก่อสร้าง

ในห้วงระยะเวลาใกล้เคยีงกันในลกัษณะควบคูกั่นไป เพ่ือให้สามารถแล้วเสรจ็และพร้อมเปิดใช้งานได้ในคราวเดียวกนั 

ซึ่งจะช่วยอ�านวยความสะดวกลดปัญหาการจราจรในตัวเมืองอุบลราชธานีและลดผลกระทบในระหว่างก่อสร้าง
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กรมทางหลวง รายงานว่า ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ โครงการท้ัง ๒ โครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว หากได้รับการจัดสรรงบประมาณจะเร่งด�าเนินการก่อสร้างต่อไป

๒. โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ และทางหลวงหมายเลข ๒๔

โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก กม.๔๑ - กม.๖๑ เป็น 

เส้นทางเชือ่มโยงเศรษฐกจิชายแดนระหว่างไทย - ลาว ขณะนีถ้นนมสีภาพความเสยีหายของผวิทางทรดุและเกดิร่องล้อลกึ 

จากรถบรรทุก จึงขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดให้มีการปรับปรุงสภาพผิวจราจรบริเวณดังกล่าวโดยเร็ว ซึ่งทราบว่า 

มีแผนจะได้รับงบประมาณในปี ๒๕๖๒ นอกจากนี้ มีการน�าเสนอโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตัดใหม่เป็น

ถนนทางลดัเชือ่มต่อจากทางหลวงหมายเลข ๒๔ ช่วง สามแยกเดชอดุม - ชายแดนช่องเมก็ เส้นทางนีจ้ะเป็นเส้นทางเลีย่ง

ตัวเมืองอุบลราชธานี ระยะทางประมาณ ๓๕ กิโลเมตร ซึ่งจะช่วยอ�านวยความสะดวกในการเดินทางและเพื่อการขนส่ง

และโลจสิตกิส์ พร้อมทัง้สามารถลดปัญหาการจราจรในตวัเมอืงอบุลราชธานไีด้เป็นอย่างด ีจงึเหน็ควรให้กรมทางหลวง

ขอรบัสนับสนนุงบประมาณมาด�าเนนิการโครงการนีก้จ็ะเป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อด�าเนินการปรับปรุงทางหลวง

หมายเลข ๒๑๗ แล้ว ในส่วนของทางหลวงหมายเลข ๒๔ ที่เสนอตัดเส้นทางแนวใหม่นั้น กรมทางหลวงขอรับไว้

พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

๓. โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงถนนวงแหวนรอบเมือง 

อุบลราชธานี สาย ๒๓๑

โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี  

สาย ๒๓๑ วัตถุประสงค์เพื่อขยายช่องจราจรจาก ๒ ช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร ซ่ึงใช้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

ในการก่อสร้างโครงการนี้ โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น ๒ ช่วง ช่วงละ ๓ กิโลเมตร ปัญหาท่ีพบ คือ ช่วงกลางของ 

เส้นทางในโครงการ ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ยังไม่มีการก่อสร้างเป็น ๔ ช่องจราจร และใช้งบประมาณในการก่อสร้าง

ประมาณ ๑๐ ล้านบาท โดยกรมทางหลวงได้ของบประมาณเพื่อมาด�าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จไปหลายครั้งแล้วแต่

ไม่มคีวามคบืหน้าแต่อย่างใด จึงเห็นควรให้กรมทางหลวง จดังบประมาณมาก่อสร้างเพิม่เตมิในช่วงถนนทีย่งัไม่สมบรูณ์

ดังกล่าว เพื่อให้เป็นโครงข่ายทางหลวงที่มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

กรมทางหลวง รายงานว่า ทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ถนนวงแหวนรอบเมอืงอบุลราชธาน ีตอน ๒ ช่วง กม.๓๘+๕๓๐ -  

กม.๓๘+๘๓๐ กรมทางหลวงได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อด�าเนินการขยายเป็น  

๔ ช่องจราจร หากได้รับจัดสรรงบประมาณจะเร่งด�าเนินการก่อสร้างต่อไป

๔. โครงการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ที่ส�าคัญบนทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๙

ตามทีแ่ขวงทางหลวงยโสธรเสนอโครงการพฒันาระบบขนส่งและโลจสิตกิส์ท่ีส�าคญับนทางหลวงหมายเลข 

๒๑๖๙ ตอน ยโสธร - เลิงนกทา ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อทางด้านเศรษฐกิจระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว - กัมพูชา (มุกดาหาร - สระแก้ว) และสามารถเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง East-west Economic Corridor  

และ Southern Economic Corridor ได้โดยผ่านเส้นทางนี้ โครงการแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ได้แก่ ตอน ๑ ระหว่าง  
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กม.๒+๒๓๔ - กม.๒๗+๐๐๐ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๗+๐๐๐ - กม.๔๘+๐๐๐ และตอน ๓ ระหว่าง กม.๔๘+๑๐๐ -  

กม.๖๑+๙๖๙ จากการส�ารวจสถิติปริมาณการจราจรในปี ๒๕๖๐ พบว่ามีจ�านวน ๕,๘๙๙ คันต่อวัน และปริมาณ 

รถบรรทุกตั้งแต่ ๖ ล้อขึ้นไป จ�านวน ๑,๐๑๙ คันต่อวัน ซ่ึงรูปแบบผิวจราจรท่ีด�าเนินการก่อสร้างจะเป็นผิวทางแบบ 

Asphaltic Concrete งบประมาณรวมทั้ง ๓ โครงการ ประมาณ ๑,๙๕๐ ล้านบาท เนื่องจากเป็นโครงการที่เชื่อมโยง

โครงข่ายทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณมา

ด�าเนินการด้วย ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเดินทางสัญจรและเศรษฐกิจที่ดีในพื้นที่ด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า ขอรับไว้พิจารณาด�าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

๕. การพัฒนาสายทางที่ส�าคัญในจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการก่อสร้างข้ามสะพานจดุตดัรถไฟบรเิวณจดุตดัทางรถไฟพืน้ทีเ่ขตเทศบาลต�าบลสระก�าแพงใหญ่ 

อ�าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ กม.๗๔+๔๘๐ - กม.๗๗+๗๐๐ ขณะนี้ผ่านขั้นตอน

การพิจารณา EIA แล้ว รวมทั้งโครงการเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๒๐ ตอน ศรีสะเกษ - วังหิน - ขุขันธ์  

ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมทางหลวงหมายเลข ๒๔ (โชคชัย - เดชอุดม) แยกเข้าสู่อ�าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  

ในเส้นทางนี้มีปริมาณการจราจรค่อนข้างหนาแน่นซึ่งเฉลี่ยอยู่ท่ี ๑๒,๐๐๐ คันต่อวัน และโครงการก่อสร้างทางตัดใหม่ 

ทางเลี่ยงเมืองขุขันธ์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๐๑ ตอน ขุขันธ์ - แยกนาเจริญ เป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ 

ของทางหลวงหมายเลข ๒๒๐ ตอน ศรีสะเกษ - วังหิน - ขุขันธ์ ซึ่งเป็นเส้นทางเลี่ยงตัวอ�าเภอขุขันธ์ จากทางหลวง 

หมายเลข ๒๔ เพ่ือเข้าสูอ่�าเภอเมอืงศรสีะเกษ จึงเห็นควรให้กรมทางหลวงจดัล�าดบัความส�าคัญและขอรบังบประมาณ

มาด�าเนินการโดยเร็วต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ทางหลวงหมายเลข ๒๒๐ ตอน ศรีสะเกษ - อ�าเภอวังหิน กรมทางหลวงได้เสนอขอรับการ

จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อขยายเป็น ๔ ช่องจราจร หากได้รับการจัดสรรจะด�าเนินการก่อสร้างต่อไป 

และโครงการก่อสร้างข้ามสะพานจดุตัดรถไฟทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ในพืน้ทีเ่ขตเทศบาลต�าบลสระก�าแพงใหญ่ 

มแีผนจะเสนอขอรบัการจดัสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่วนของทางหลวงหมายเลข ๒๒๐๑ ตอน ขขุนัธ์ -  

แยกนาเจริญ กรมทางหลวงขอรับไว้พิจารณาด�าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

๖. โครงการปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทางบนทางหลวงหมายเลข ๒๒๑

โครงการปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทางบนทางหลวงหมายเลข ๒๒๑ ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน มี ๒ จุด 

คือ กม.๒๑+๖๒๐ (แยกพหุห์) และ กม.๓๑+๐๐๐ (แยกบ้านไฮ) ซึ่งลักษณะทางกายภาพของบริเวณทางแยกทั้งสองนั้น 

มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง มีลักษณะเป็นทางแยกท่ีไม่มีช่องรอเลี้ยวขวา ส่งผลให้รถท่ีสัญจรทางตรง เดินรถ 

ไม่สะดวกหรือไม่สามารถเดินรถได้ และเสี่ยงต่อการเฉี่ยวชน จึงเห็นควรให้กรมทางหลวงขอรับงบประมาณเพ่ือมา 

ด�าเนินการ ทั้งนี้ควรน�าหลักการการเพิ่มประสิทธิภาพของการจราจรมาร่วมพิจารณาปรับปรุงในสายทางด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า อยู่ระหว่างขอรับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อมาด�าเนินการแก้ไขปรับปรุง 

จุดเสี่ยงดังกล่าว หากได้รับงบประมาณจะเร่งด�าเนินการปรับปรุงโดยเร็วต่อไป
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๗. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ สาย ศรีสะเกษ -  

ห้วยขะยุง บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ กม.๑๔๐+๙๐๐.๐๐ - กม.๑๔๓+๖๕๑.๗๔๒ เป็นโครงการ ๔ ช่องจราจร  

พร้อมทางคู่ขนานและช่องลอดใต้ทางรถไฟ ๒ ช่อง ท้ังด้านซ้ายและด้านขวา ซ่ึงพบว่ามีผลงานรวมอยู่ท่ีร้อยละ ๒.๕  

จากแผนงานรวมร้อยละ ๔๑.๕ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๓๙.๐ สาเหตุปัญหาเกิดจากมีการปรับแบบก่อสร้างเพื่อให้รองรับ 

กับทางรถไฟทางคู่ ซึ่งอยู่ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยตรวจสอบแบบก่อสร้างและอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่รวมทั้ง 

การขออนุญาตตัดต้นไม้ในริมเขตทาง ซึ่งอยู่ระหว่างกรมป่าไม้ตรวจสอบและอนุญาตให้ตัดโค่น ในส่วนเรื่องการจัดสรร

กรรมสิทธิ์ที่ดินมีทั้งหมด ๘ แปลง จ่ายค่าที่ดินแล้ว ๖ แปลง เหลืออีก ๒ แปลง ที่เจ้าของที่ดินไม่รับราคาอยู่ในระหว่าง

ขอความเห็นชอบออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินจากคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างได้ชี้แจงว่าจะเร่งรัด

การก่อสร้างให้แล้วเสร็จนับจากวันสิ้นสุดสัญญา คือวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๖๒ ขยายสัญญาออกไปอีก ๖ เดือน ซึ่งคาดว่า

จะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ จึงเหน็ควรให้กรมทางหลวงประสานติดตามและด�าเนนิการในส่วนทีส่ามารถ

ด�าเนินการได้ก่อน หากสามารถแก้ปัญหาอุปสรรคและเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ทั้งหมดแล้วก็ขอให้เร่งรัดการก่อสร้าง 

ให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า ผลการด�าเนินงานเดือน

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อยู่ที่ร้อยละ ๕.๔๕ ช้ากว่า

แผนงานร้อยละ ๓๙.๗๕ ขณะนี้อยู ่ระหว่าง

ด�าเนนิการตดัต้นไม้ และการรถไฟแห่งประเทศไทย 

ได้อนุญาตให้ผู ้รับเหมาก่อสร้างเข้าพื้นที่เพื่อ

ด�าเนินการก่อสร้างแล้ว กรมทางหลวงจะได้

เร่งรัดด�าเนินการก่อสร้างโดยเร็วต่อไป

๘. การพัฒนาสายทางบริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านยักษ์คุ 

จากการลงพื้นที่ตรวจราชการบริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านยักษ์คุ อ�าเภอชานุมาน จังหวัด

อ�านาจเจรญิ ซึง่พบว่าอยูติ่ดกบัแม่น�า้โขงฝ่ังตรงข้าม คอื แขวงสะหวนันะเขต ของสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว  

ซ่ึงคาดว่าในอนาคตพืน้ทีต่รงจดุนีห้ากได้รบัการส่งเสรมิและผลกัดนัจะสามารถพฒันาเป็นแหล่งเศรษฐกจิการค้าชายแดน

ระหว่างไทย - ลาว ที่ส�าคัญแห่งหนึ่งที่จะสร้างโอกาสและรายได้ให้นักลงทุนและประชาชนในพื้นท่ีสองฝั่งโขงบริเวณนี้ 

ทั้งนี้ ขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทพิจารณาหารือกับจังหวัดอ�านาจเจริญในเรื่องแนวทางพัฒนาและ 

ส่งเสรมิให้เกดิการค้าชายแดนบรเิวณนี ้รวมทัง้การพฒันาสายทางเพือ่สนบัสนนุการเดนิทางของประชาชนการขนส่ง

สินค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศต่อไป
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กรมทางหลวง รายงานว่า จะขอรับไปพิจารณาแนวทางพัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนบริเวณดังกล่าวต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๗ (อุบลราชธานี) พิจารณาด�าเนินการ

ตามข้อเสนอแนะ โดยพิจารณาความเหมาะสมในด้านเศรษฐกิจ สังคม วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและนโยบายความมั่นคงบริเวณชายแดน หากปรากฏว่ามีความ

เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าวก็ให้จัดท�าแผนงานเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

๙. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ตอนล่าง ๒

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๒ ประจ�า

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ พบว่ามปัีญหาการเข้าด�าเนนิการก่อสร้างค่อนข้างล่าช้า คอื การซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ยส.๓๐๐๓  

แยก ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ - บ้านสวาท อ�าเภอป่าติ้ว ไทยเจริญ เลิงนกทา จังหวัดยโสธร ระยะทาง ๙ กิโลเมตร  

อายุสัญญา ๑ กันยายน ๒๕๖๐ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ขณะนี้มีผลงานร้อยละ ๐ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๘๕.๗๓ ซึ่งเป็น

โครงการของจังหวัดที่ให้แขวงทางหลวงชนบทยโสธรเป็นผู้ด�าเนินการ จึงขอให้แขวงทางหลวงชนบทยโสธรเร่งรัดหา

แนวทางแก้ไขโดยเร็ว เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดยโสธร และมีผลกระทบต่อ 

ภาพลักษณ์ในเชิงประสิทธิภาพการด�าเนินงานของกรมทางหลวงชนบทด้วย

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า แขวงทางหลวงชนบทยโสธรได้ด�าเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่  

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๑๐. การจัดท�าแผนที่เส้นทางคมนาคมในจังหวัดอ�านาจเจริญในรูปแบบของโปรแกรม  

Application

จากการตรวจเยี่ยมแขวงทางหลวงชนบทอ�านาจเจริญพบว่าได้มีการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์แผนที่ 

เส้นทางคมนาคมภายในจังหวัดอ�านาจเจริญที่แขวงทางหลวงชนบทอ�านาจเจริญได้จัดท�าข้ึนมานั้น ถือว่าเป็นสิ่งท่ีช่วย

ประชาสมัพนัธ์และอ�านวยความสะดวกในการเดนิทางแก่นกัท่องเท่ียวและประชาชนในรปูแบบหนึง่ท่ีดแีละเป็นการด�าเนนิการ 

ของกรมทางหลวงชนบทที่น่าชื่นชม ดังนั้น นอกจากการจัดท�าแผ่นพับเอกสารดังกล่าว ขอให้กรมทางหลวงชนบท

พจิารณาจดัท�าแผนทีเ่ส้นทางคมนาคมในจังหวดัอ�านาจเจรญิ และอืน่ ๆ  พฒันาในรปูแบบของโปรแกรม Application  

ลงระบบปฏบัิตกิารในโทรศพัท์มอืถอืเพือ่ให้ง่ายต่อการใช้งานของประชาชนได้โดยสะดวก รวดเรว็ ใช้ได้ทกุพืน้ทีท่กุเวลา
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กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณาด�าเนินการ 

ตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๑๑. การคิดค้นนวัตกรรมที่ช ่วยในการตรวจสอบสภาพความพร้อมทางกายภาพ

ภายนอกตัวรถ

ตามที่ส�านักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดอ�านาจเจริญได้คิดค้นนวัตกรรมท่ีช่วยในการ 

ตรวจสอบสภาพความพร้อมทางกายภาพภายนอกตัวรถ ประกอบด้วย รถบังคับติดกล้อง CCTV Wi-Fi HD การประยุกต์

ใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) และติดกล้อง CCTV Wi-Fi HD ในการตรวจสอบสภาพการจราจรภายในสถานีขนส่ง 

ผู ้โดยสารและตรวจสอบรถบรรทุกจากภาพมุมสูง ซ่ึงจะต้องด�าเนินการด้วย Application บนโทรศัพท์มือถือ  

Smartphone หรือ Tablet แบบ Real-time ทั้งนี้ ได้มีการทดสอบการด�าเนินงาน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารมุกดาหาร 

และสถานีขนส่งผู้โดยสารอ�านาจเจริญ และอยู่ระหว่างการทดลองและประเมินผลการปฏิบัติงาน ในเรื่องนี้ เห็นว่า 

การคิดค้นนวัตกรรมดังกล่าวเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาช่วยปฏิบัติงานของกรมการขนส่งทางบกได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและทันสมัยสอดรับกับนโยบาย Thailand ๔.๐ ของภาครัฐ ดังนั้น หากการทดลองใช้งานแล้ว 

ได้ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจใช้งานอย่างเหมาะสมและไม่ติดขัดกับกฎระเบียบใด ๆ แล้ว ขอให้กรมการขนส่ง

ทางบกพิจารณาน�านวัตกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจกรมการขนส่งทางบกหรือพัฒนาให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�านักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดอ�านาจเจริญ ได้ด�าเนินการคิดค้น

นวัตกรรมที่ช่วยให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกในการตรวจสอบสภาพความพร้อมทาง

กายภาพภายนอกตัวรถให้มคีวามสะดวกและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยนวตักรรมใหม่นีป้ระกอบด้วยรถบงัคบั

ติดกล้อง CCTV Wi-Fi HD เพื่อใช้ในการตรวจสอบใต้ท้องรถ หรือในบริเวณท่ียากจะเข้าถึงและฉายภาพผ่าน 

หน้าจอมือถือ รวมทั้งได้คิดค้นในการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ติดกล้อง CCTV Wi-Fi HD  

ใช้ในการตรวจสอบสภาพการจราจรภายในสถานีขนส่งผู ้โดยสารและตรวจสอบรถบรรทุกจากภาพมุมสูง  

ซึ่งทั้งสองอุปกรณ์นั้นจะด�าเนินการด้วย Application บนโทรศัพท์มือถือ Smartphone หรือ Tablet แบบ 

Real-time ทั้งนี้ นวัตกรรมทั้งสองได้มีการทดสอบการด�าเนินงาน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมุกดาหาร  

และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอ�านาจเจริญ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองและประเมินผลการปฏิบัติงาน
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 ๑.๑๓ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๔ มีดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงหมายเลข ๖ (บางปะอนิ - นครราชสมีา) 

๑) โครงการที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของส�านักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ได้แก่ โครงการ  

ช่วงที่ ๒๑ - ช่วงที่ ๔๐ ระยะทางรวม ๑๐๘.๗๑๗ กิโลเมตร มีผลการด�าเนินงานรวม ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ คิดเป็น

ร้อยละ ๒๖.๐๓๒ เร็วกว่าแผนงานที่ตั้งไว้ร้อยละ ๑๑.๔๑ (แผนงานร้อยละ ๑๔.๖๒๒) ทั้งนี้ จากการรายงานสถานะ

โครงการแต่ละช่วง พบว่าโครงการช่วงที่ ๒๑ กม.๘๓+๕๔๗.๐๐ - กม.๘๔+๕๐๐.๐๐ และ ช่วงที่ ๒๒ กม.๘๖+๐๐๐ -  

กม.๙๘+๓๔๗.๐๐ มผีลการด�าเนินงานล่าช้ากว่าช่วงอืน่อยูม่าก เนือ่งจากตดิปัญหาในเรือ่งการเข้าพืน้ที ่ และตามแผนงาน 

จะเสร็จล่าช้ากว่าช่วงอื่นถึง ๙ เดือน จึงขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดการด�าเนินการในส่วนนี้ให้แล้วเสร็จใกล้เคียง 

กับช่วงอื่นซึ่งมีก�าหนดการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือลดผลกระทบจากการเดินทาง ท�าให้การสัญจรมีความ

สะดวกและปลอดภัยตลอดเส้นทาง และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการด�าเนินโครงการของภาครัฐด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า จะเร่งรัดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด�าเนินการแก้ไขปัญหาการเข้าพื้นที่โดยเร็ว พร้อมทั้งจะ

เร่งการก่อสร้างในส่วนที่ล่าช้าให้แล้วเสร็จใกล้เคียงกับช่วงอื่นต่อไป

๒) เนื่องด้วยการด�าเนินโครงการในช่วงที่ ๒๒ - ๒๕ และช่วงที่ ๔๐ มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องการรื้อย้าย

สาธารณูปโภค ทั้งเสาไฟฟ้าแรงต�่า และเสาไฟฟ้าแรงสูง ในส่วนนี้ ขอให้กรมทางหลวงเร่งด�าเนินการส�ารวจให้ได ้

ข้อสรุปชัดเจนว่ามีพื้นที่ใดบ้างที่ประสบปัญหาดังกล่าว และเร่งประสานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ให้ด�าเนินการเคลื่อนย้ายแนวสายส่งไฟฟ้าออกจากพื้นที่เพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถเข้าพื้นที่ได้โดยเร็ว

กรมทางหลวง รายงานว่า หน่วยงานทีรั่บผดิชอบก�าลงัเร่งด�าเนนิการประสานงานกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

ในการส�ารวจพื้นที่เพื่อการเคลื่อนย้ายแนวสายส่งไฟฟ้า

๓) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข ๖ (บางปะอิน - นครราชสีมา) ก�าหนดให้

เอกชนร่วมลงทุนในการด�าเนินงานและบ�ารุงรักษา (Operate and Management) และเป็นผู้บริหารจัดการจัดเก็บ 

ค่าธรรมเนยีมผ่านทาง โดยด�าเนินการในรปูแบบ Public - Private Partnership : PPP จงึขอให้กรมทางหลวงเตรยีมการ 

ในการจัดหาเอกชนผู้ร่วมลงทุน (PPP) ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ได้เอกชนผู้ร่วมลงทุนมาก่อนโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถด�าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 

ผ่านทางได้พร้อมกับการเปิดให้บริการ

กรมทางหลวง รายงานว่า จะรับไปด�าเนินการเตรียมการจัดหาเอกชนผู้ร่วมลงทุน (PPP) ให้เป็นไปตามข้ันตอน 

ของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป
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๒. โครงการขยายช่องจราจรจาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร ในพื้นที ่

แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ 

๑) ตามที่แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ด�าเนินโครงการก่อสร้างขยายช่องจราจรจาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔  

ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ซึ่งส่วนใหญ่ได้ด�าเนินการไปแล้วยังขาดเพียงช่วง ตอน กระสัง - ระกา 

ช่วง กม.๑๓๔+๖๖๐ - กม.๑๓๙+๕๕๐ และ กม.๑๓๙+๕๕๐ - กม.๑๔๖+๓๖๓ ระยะทางรวม ๑๑.๓๐๓ กิโลเมตร  

งบประมาณ ๓๔๐ ล้านบาท ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการขยายช่องจราจรในช่วง

ดังกล่าวให้แล้วเสร็จตลอดโครงการ เนื่องจากเป็นเส้นทางต่อเช่ือมการเดินทางระหว่างจังหวัดนครราชสีมาและ

จังหวัดสุรินทร์

กรมทางหลวง รายงานว่า ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอน กระสัง - ระกา ช่วงที่ยังเป็น ๒ ช่องจราจร กรมทางหลวง 

ได้เสนอของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อขยายช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจรแล้ว

๒) โครงการขยายช่องจราจรจาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร เป็นช่วง ๆ บนทางหลวงหมายเลข 

๒๑๙ ตอน สตึก - หัวถนน กม.๑๑๖+๘๐๐ - กม.๑๒๐+๓๕๐ ระยะทาง ๒.๑๗๔ กิโลเมตรงบประมาณ ๖๖ ล้านบาท 

ขณะนี้ได้งบประมาณจากกลุ่มจังหวัดเพื่อด�าเนินการเป็นระยะทาง ๑.๖๗๔ กิโลเมตร คงเหลือระยะทาง ๐.๕ กิโลเมตร 

งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท ซึ่งยังไม่ได้รับงบประมาณด�าเนินการ ในส่วนนี้ กรมทางหลวงควรพิจารณาน�างบประมาณ

เงินเหลือจ่ายมาด�าเนินการเนื่องจากใช้งบประมาณไม่มากนักเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์ตลอดสายทาง

กรมทางหลวง รายงานว่า ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอน สตึก - หัวถนน ยังเหลือถนนเป็น ๒ ช่องจราจร ระยะทาง

ประมาณ ๐.๕ กิโลเมตร คาดว่าจะเสนอของบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) เพื่อมาด�าเนินการก่อสร้าง 

ช่วงที่เหลือหากได้รับจัดสรรงบประมาณก็จะเร่งด�าเนินการต่อไป
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๓. โครงการขยายช่องจราจรจาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร ในพื้นที ่

แขวงทางหลวงชัยภูมิ

โครงการขยายทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ จาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร ระยะทางประมาณ ๖๐ 

กิโลเมตร แบ่งการก่อสร้างเป็น ๒ ตอน ได้แก่ ๑) โครงการขยายทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน ช่องส�าราญ - ค�าปิง 

ระหว่าง กม.๑๑๑+๕๗๒ - กม.๑๕๐+๗๕๒ ระยะทาง ๓๙.๑๘๐ กโิลเมตร งบประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท และ ๒) โครงการ

ขยายทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน ค�าปิง - หนองบัวโคก ระหว่าง กม.๑๕๐+๗๕๒ - กม.๑๖๙+๑๗๒ ระยะทาง  

๑๘.๔๒๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๒๗๙ ล้านบาท โดยขณะนี้ได้รับงบประมาณ ๒๙.๒ ล้านบาท เพื่อด�าเนินการขยายเป็น 

๔ ช่องจราจร ช่วงตอน ช่องส�าราญ - ค�าปิง ระหว่าง กม.๑๒๒+๕๗๑ - กม.๑๒๔+๐๗๐ ปัจจุบันมีผลงานร้อยละ ๕.๕๐ 

ซึ่งได้ด�าเนินการมาเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรแต่ละครั้งสามารถด�าเนินการได้เพียงครั้งละ 

๒ กโิลเมตร โดยปัจจบุนัได้รบัการขยายเป็น ๔ ช่องจราจร เป็นบางช่วงในย่านชมุชน รวมระยะทางประมาณ ๑๕ กโิลเมตร 

จากข้อมูล ทางสถิติพบว่าสายทางดังกล่าวมีปริมาณการจราจร ๔,๒๔๕ คัน/วัน รถบรรทุก ๔ ล้อขึ้นไป จ�านวน ๑,๓๐๙ 

คัน/วัน ปี ๒๕๕๙ มีอุบัติเหตุ จ�านวน ๑๖ ราย ปี ๒๕๖๐ มีอุบัติเหตุ จ�านวน ๘ ราย ดังนั้น ขอให้กรมทางหลวงเร่งรัด

จดัสรรงบประมาณและด�าเนนิการขยายทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ จาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจรตลอดสายทาง  

ซึง่จะช่วยลดอัตราการเกดิอบุตัเิหตไุด้อกีทางหนึง่ ประกอบกบัเป็นสายทางโลจสิตกิส์การขนส่งสนิค้าผ่านย่านชมุชน 

สถานทีร่าชการ แหล่งอุตสาหกรรมของจังหวดัชัยภมู ิเช่น โรงงานอ้อย โรงงานน�า้ตาล และเป็นเส้นทางเชือ่มต่อไปยงั 

แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ อีกทั้งยังเป็นสายทางหลักที่เชื่อมต่อไปยังภาคกลาง (จังหวัดลพบุรี) ได้

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

การจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยแบ่งเป็น ๓ ช่วง ได้แก่

๑) กม.๑๕๑+๓๕๐ - กม.๑๕๒+๗๐๐ ระยะทาง ๑.๓๕ กิโลเมตร

๒) กม.๑๕๘+๘๔๐ - กม.๑๕๙+๕๔๐ ระยะทาง ๐.๗๐ กิโลเมตร

๓) กม.๑๖๗+๖๗๒ - กม.๑๖๙+๑๗๒ ระยะทาง ๑.๕๐ กโิลเมตร และตอน ช่องส�าราญ - ค�าปิง ช่วง กม.๑๑๑+๕๗๒ -  

กม.๑๕๐+๗๕๒ ระยะทางประมาณ ๓๙.๑๘ กิโลเมตร

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาทางหลวงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ แล้ว โดยจะเสนอขอรับ

การจัดสรรงบประมาณตามแผนดังกล่าวต่อไป

๔. โครงการทางหลวงหมายเลข ๒๙๐ ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา 

โครงการทางหลวงหมายเลข ๒๙๐ ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา แบ่งการก่อสร้างออกเป็น  

๗ ตอน ดังนี้

๑) ทิศเหนือ ตอนที่ ๑ ระยะทาง ๙.๑๑๑ กิโลเมตร งบประมาณ ๙๙๑.๔๐๐ ล้านบาท ปัจจุบันก�าลัง

ด�าเนินการก่อสร้างงานทาง มีผลการด�าเนินงานร้อยละ ๐.๒๕ แผนงานร้อยละ ๓.๐๘ งานสะพานต่างระดับ งบประมาณ 

๑,๓๙๔.๘ ล้านบาท มีผลการด�าเนินงานร้อยละ ๑.๖๒ แผนงานร้อยละ ๘.๓๙

๒) ทิศเหนือ ตอนที่ ๒ ระยะทาง ๒๓ กิโลเมตร งบประมาณ ๓,๐๖๐ ล้านบาท ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ เตรียมด�าเนินการหาตัวผู้รับจ้าง

๓) ทิศเหนือ ตอนที่ ๓ ระยะทาง ๑๗ กิโลเมตร ที่ กม.๒๑๗+๕๕๐(๒๐๕) อ�าเภอโนนไทย และ  

กม.๑๖๘+๖๘๘(๒) อ�าเภอโนนสูง ปัจจุบันออกแบบแล้วเสร็จโดยมีแผนของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

จ�านวน ๒,๔๐๐ ล้านบาท
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๔) ทิศใต้ ตอนที่ ๑ ทางหลวงหมายเลข ๒๙๐ ระยะทาง ๑๘ กิโลเมตร งบประมาณ ๓๑๔ ล้านบาท 

ปัจจุบันได้เปิดใช้งานแล้ว

๕) ทิศใต้ ตอนที่ ๒ ระยะทาง ๑๔ กิโลเมตร ที่ กม.๑๑๘+๕๙๙ อ�าเภอปักธงชัย งบประมาณ ๙๘๗.๙๓๔ 

ล้านบาท ปัจจุบันก�าลังด�าเนินการก่อสร้าง มีผลการด�าเนินงานร้อยละ ๓๘.๒๒ แผนงานร้อยละ ๒๘.๙๖

๖) ทิศใต้ ตอนที่ ๓ ระยะทาง ๑๘ กิโลเมตร ที่ กม.๘+๓๐๐(๒๒๔) อ�าเภอเมืองนครราชสีมา ปัจจุบัน

ออกแบบแล้วเสร็จโดยมีแผนของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�านวน ๒,๘๖๐ ล้านบาท

๗) ทิศใต้ ตอนที่ ๔ ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร ที่ กม.๑๖+๔๕๐(๒๒๖) อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ ปัจจุบัน

ออกแบบแล้วเสร็จโดยมีแผนของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�านวน ๑,๕๗๐ ล้านบาท

ดังนั้น ขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดจัดสรรงบประมาณและด�าเนินการก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จ

ครบทุกตอน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยระบายการจราจรที่คับคั่งในตัวเมือง และรองรับ

การขยายตัวของเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นการอ�านวยความสะดวก ความปลอดภัยในการเดินทางในพื้นที่โดยรอบ 

ตัวเมืองและจังหวัดใกล้เคียงให้เกิดประโยชน์ต่อการคมนาคมและขนส่งต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า จะเร่งด�าเนินการโครงการทางหลวงหมายเลข ๒๙๐ ถนน วงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา 

ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้แล้วเสร็จทันตามก�าหนด และช่วงท่ีเหลือจะขอรับการจัดสรรงบประมาณตาม 

แผนที่วางไว้ต่อไป

๕. โครงการก่อสร้างจุดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) บริเวณสถานีตรวจสอบ

น�้าหนักโนนสูง (ขาออก) จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่ส�านักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) มีโครงการก่อสร้างจุดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) 

บนทางหลวงหมายเลข ๒ (ถนนมติรภาพ) ตอน นครราชสมีา - ดอนหวาย ท่ี กม.๑๖๙+๘๐๐.๐๐๐ บรเิวณสถานตีรวจสอบ 

น�้าหนักโนนสูง (ขาออก) จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ประมาณ ๕๔ ไร่ ค่าก่อสร้างประมาณ ๑๔๔.๘๖๐ ล้านบาท ปัจจุบัน

ผลงานรวมร้อยละ ๙๗.๖๘๑ แผนงานรวมร้อยละ ๙๙.๓๙๙ ทั้งนี้ เมื่อโครงการด�าเนินการแล้วเสร็จจะท�าให้ 

มีผู้มาใช้บริการจ�านวนมาก ดังนั้น จึงขอให้แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ พิจารณาวางแผนจัดตั้งงบประมาณไว้ 

ล่วงหน้าส�าหรับการบ�ารุงรักษาจุดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) ให้มีสภาพพร้อมในการเข้าใช้ บริการ สะอาด 

ปลอดภัย และมีอายุการใช้งานได้ยืนยาวต่อเนื่องต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า จะได้มอบหมายให้แขวงทางหลวงนครราชสีมาท่ี ๒ พิจารณาด�าเนินการวางแผนด้าน 

งบประมาณเพื่อการบ�ารุงรักษาจุดพักรถให้มีสภาพพร้อมใช้งานในอนาคตต่อไป

๖. การก�ากับดูแลความปลอดภัยของรถรับ - ส่งนักเรียน 

จากการตรวจราชการได้รับรายงานจากส�านักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ว่าได้มีการด�าเนินโครงการความ

ปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน “Surin School Bus Model” เพื่อก�าหนดมาตรการควบคุม ก�ากับ ดูแลความปลอดภัย

ในรถรับส่งนักเรียน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ในส่วนของส�านักงานขนส่งจังหวดับรีุรัมย์ ได้มกีารบูรณาการร่วมกบัต�ารวจภธูร และฝ่ายปกครองในการออกตรวจรถรบั -  

ส่งนักเรียน ณ บริเวณหน้าโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ โรงเรียนเทศบาล ๑ 

(บุรีรัมย์ราษฎร์ดรุณวิทยา) โรงเรียนอนุบาลธีรา และโรงเรียนในเขตอ�าเภออื่น ๆ ในส่วนนี้ ขอให้ส�านักงานขนส่ง 
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จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ควบคุม ก�ากับ ดูแลรถรับ - ส่งนักเรียนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ 

กรมการขนส่งทางบกก�าหนดอย่างเข้มงวด สม�่าเสมอ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียน ซึ่งจะช่วยป้องกันความ

สูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี

กรมการขนส่งทางบก รายงานดังนี้ ส�านักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ ได้ด�าเนินการดังนี้

๑)  จัดประชุมผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียน พร้อมตรวจสภาพรถและออกหนังสืออนุญาตรับ - ส่ง นักเรียน 

ณ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย โรงเรียนสุรพินท์พิทยา โรงเรียนสังขละ และโรงเรียนประสาทวิทยาคาร

๒) ได้มีการบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง สถานีต�ารวจภูธรในเขตพื้นที่รับผิดชอบตั้งจุดตรวจสอบรถเพื่อให้เป็น

ไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกก�าหนดอย่างเข้มงวด สม�่าเสมอ เพื่อให้เกิดความ

ปลอดภัยแก่นักเรียน และเพื่อป้องกันการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

ส�านักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย ์ได้ด�าเนินการดังนี้

๑) ร่วมกบัมณฑลทหารบก ๒๖ ต�ารวจภธูร และฝ่ายปกครองออกตรวจรถรบั - ส่งนกัเรยีน ณ บรเิวณหน้าโรงเรยีน

ที่มีนักเรียนจ�านวนมากในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ รวมทั้งในเขตอ�าเภอต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดระเบียบ

รถตู้รับ - ส่งนักเรียน ตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบกและรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง

๒) ได้ขอความร่วมมือโรงเรียนเพื่อขอความร่วมมือผู้ปกครองใช้บริการรถรับ - ส่งนักเรียนที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง 

และไม่มีการดัดแปลงตัวรถหรือเบาะนั่ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน และลดความสูญเสียจาก

อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นด้วย

๗. โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท สาย นม.๑๐๔๙ แยก ทางหลวงหมายเลข ๒ - 

บ้านโคกสูง 

จากการรายงานของส�านักทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) ทราบว่ามีโครงการขนาดใหญ่ที่เสนอเข้า

แผนงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท สาย นม.๑๐๔๙ แยก ทางหลวงหมายเลข ๒ -  

บ้านโคกสูง อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๑๐๖ ล้านบาท ปัจจุบันสายทางดังกล่าว  

เป็นมาตรฐานทางชั้น ๓ ขนาด ๒ ช่องจราจร ซึ่งจะด�าเนินการขยายเป็น ๔ ช่องจราจร และยกระดับเป็นมาตรฐาน 

ทางชั้น ๑ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นสายทางเข้าสู่สถานีขนถ่ายสินค้า (Container Yard : CY) บ้านหนองกระโดน 

จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งปัจจุบันสถานีขนถ่ายสินค้าด�าเนินการก่อสร้างไปแล้วร้อยละ ๘๐ และจะด�าเนินการแล้วเสร็จ 

ในปี ๒๕๖๑ ดังนั้น เพื่อรองรับสถานีขนถ่ายสินค้า (CY) ที่จะเปิดใช้งานขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาจัดสรร

งบประมาณและด�าเนินการก่อสร้างโครงข่ายดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพ่ือช่วยอ�านวยความสะดวกในการ

คมนาคมขนส่งให้ทันต่อการเปิดใช้งานของสถาน ีทัง้นี ้ระหว่างรอการจดัสรรงบประมาณมาด�าเนนิการก่อสร้างถนน

ทางหลวงชนบท สาย นม.๑๐๔๙ ดังกล่าว ขอให้กรมทางหลวงชนบท บูรณะ ปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่เหมาะสม

สามารถใช้งานได้โดยสะดวก ปลอดภยั ในระยะนีก่้อนทีจ่ะได้รบัการจดัสรรงบประมาณมาด�าเนนิการโครงการต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้ขอตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๒ เพื่อก่อสร้างถนนสาย นม.๑๐๔๙ ระยะทาง ๕.๓๙๐ 

กิโลเมตร งบประมาณ ๑๑๗.๔๕๐ ล้านบาท หากได้รับจัดสรรงบประมาณจะได้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

ต่อไป และได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะ

ต่อไปแล้ว
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๘. ปัญหาในการหาผู้รับจ้างมาด�าเนินการก่อสร้างโครงการ

จากการรายงานทราบว่า ส�านักงานทางหลวงชนบทที ่๕ (นครราชสมีา) มโีครงการก่อสร้างขยายความกว้าง 

สะพาน จ�านวน ๒ โครงการ พบว่ามีปัญหาในการหาผู้รับจ้างมาด�าเนินการก่อสร้างค่อนข้างยาก เนื่องจากเป็นโครงการ

ขนาดเล็กมีมูลค่าการก่อสร้างไม่สูงมาก จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

ดังกล่าวโดยอาจพิจารณาให้มีการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษของกรมทางหลวงชนบทข้ึนเพ่ือท�าภารกิจในงานโครงการ

ก่อสร้างขนาดเล็ก และงานซ่อมบ�ารุงรักษาถนนในลักษณะเช่นเดียวกับส�านักก่อสร้างสะพานของกรมทางหลวง  

เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการด�าเนินงานล่าช้าเนื่องจากหาผู้รับจ้างไม่ได้และต้องท�าการเปิดประมูลใหม่ อีกทั้ง 

ยงัจะเป็นการพฒันาศกัยภาพบคุลากรของกรมทางหลวงชนบทให้มคีวามรูค้วามช�านาญด้านทกัษะงานก่อสร้างและ

บ�ารุงรักษามากยิ่งขึ้นอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่กรมทางหลวงชนบทต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านกับรหิารกลาง และส�านกับ�ารงุทางร่วมกนัพจิารณาข้อเสนอแนะ

ต่อไปแล้ว

 ๑.๑๔ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๖ มีดังนี้

๑. การตรวจสภาพความพร้อมของรถทุกประเภท

ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้มีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถซ่ึงสามารถตรวจสอบการ

ด�าเนินการของสถานตรวจสภาพรถเอกชนให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัว่ประเทศ สามารถเชือ่มโยงข้อมลูระหว่างฝ่ายตรวจ

สภาพรถกับระบบงานทะเบียนโดยเชื่อมโยงการตรวจรถใช้ก๊าซกับระบบช�าระภาษี เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ

โดยรถทุกคันที่ผ่านการตรวจทั้งจากกรมการขนส่งทางบก และสถานตรวจสภาพรถเอกชนมีคุณภาพพร้อมบริการ

ประชาชน ในส่วนนี้ ขอให้กรมการขนส่งทางบกให้ความส�าคัญในการก�ากับดูแล ตรวจสอบสภาพความพร้อมของ 

รถทุกประเภท โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะทั้งสภาพตัวรถ เช่น การจัดให้มีทางออกฉุกเฉินในรถตู้ อุปกรณ์ 

ส่วนควบของรถต่าง ๆ เช่น สภาพยางรถยนต์ และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น การติดตั้งเข็มขัดนิรภัยครบ 

ตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก�าหนด พร้อมทัง้รณรงค์วนิยัการจราจร และการควบคุมความเรว็รถตามทีก่ฎหมายก�าหนด

อย่างต่อเนื่อง

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้ด�าเนินการ ดังนี้ 

ส�านักวิศวกรรมยานยนต์ ได้ให้ความส�าคัญในการควบคุม ก�ากับดูแลมาตรฐานความปลอดภัย 

ของรถโดยสาร เพือ่เป็นการป้องกนัและลดความรนุแรงการสญูเสยีชีวติของผูโ้ดยสารและคนขับรถ กรณรีถโดยสาร

เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งมีการด�าเนินการตามโครงการยกระดับมาตรฐานวิศวกรรมยานยนต์ ดังนี้

๑) ก�าหนดความสูงรถโดยสารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ก�าหนดให้รถโดยสารมาตรฐาน ๔ (รถสองชั้น)  

ต้องมีความสูงไม่เกิน ๔ เมตร (จากเดิม ๔.๓๐ เมตร) และรถโดยสารมาตรฐานอื่น (รถช้ันเดียว) ต้องม ี

ความสูงไม่เกิน ๓.๘๐ เมตร (จากเดิม ๔.๐๐ เมตร)

๒) ก�าหนดมาตรฐานเกณฑ์การทรงตัวของรถโดยสาร ก�าหนดให้รถโดยสารท่ีจดทะเบียนหรือเปลี่ยนตัวถังใหม่  

ทุกประเภท ทุกคัน ที่มีความสูงตั้งแต่ ๓.๖๐ เมตรขึ้นไป ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบการทรงตัว ไม่น้อยกว่า 

๓๐ องศา 
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๓) ก�าหนดมาตรฐานความแข็งแรงของโครงสร้างตัวถังรถ ก�าหนดให้รถท่ีใช้ในการขนส่งผู้โดยสารท่ีมีความสูง 

ตั้งแต่ ๓.๖๐ เมตรขึ้นไป ที่จดทะเบียนใหม่ รถท่ีมีการเปลี่ยนตัวถัง และรถท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ได้ 

แจ้งเลิกใช้รถตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้วน�ามาจดทะเบียนใหม่ 

ซึ่งมีการเปลี่ยนตัวถังต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างตัวถังรถ

๔) ก�าหนดมาตรฐานความแข็งแรงของโครงสร้างตัวถังรถในส่วนของที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และจุดยึดเข็มขัดของรถ 

ก�าหนดให้รถดังต่อไปน้ี ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบความแข็งแรงของท่ีนัง่ จดุยดึท่ีนัง่ และจดุยดึเข็มขัดของรถ

(๑) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในประเภทการขนส่งประจ�าทาง ในเส้นทางหมวด ๑ และหมวด ๔ 

เว้นแต่รถนั้นมีลักษณะเป็นรถตู้โดยสาร 

(๒) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารทุกประเภทการขนส่งที่มีที่นั่งเป็นลักษณะรถสองแถว

๕) ก�าหนดคณุสมบติัด้านการลกุไหม้ การลามไฟของวสัดทุีใ่ช้ตกแต่งภายในรถโดยสาร ก�าหนดให้รถทีจ่ดทะเบยีน

ใหม่ รถทีม่กีารเปลีย่นตวัถงั รถทีไ่ด้จดทะเบยีนไว้แล้วแต่ได้แจ้งเลกิใช้รถตามมาตรา ๗๙ ซึง่น�ามาจดทะเบยีน

ใหม่และมกีารเปลีย่นตัวถงั รวมถงึรถทีม่กีารแก้ไขเปลีย่นแปลงเครือ่งอปุกรณ์หรอืส่วนควบหรอืการตกแต่งรถ 

ต้องใช้วัสดุตามที่ก�าหนดไว้ อาทิเช่น วัสดุท่ีใช้ประกอบหรือการตกแต่งท่ีนั่ง ผ้าม่าน ผนัง ท่ีบุผนัง ท่ีปูพื้น 

และพื้นรถ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีมาตรการก�าหนดอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้กับรถโดยสาร ดังนี้

(๑) ก�าหนดให้รถโดยสารติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง (GPS)

(๒) ก�าหนดให้รถโดยสารปรับอากาศสองชั้น ต้องมีเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยชั้นละ ๒ เครื่อง 

(๓) ก�าหนดให้รถโดยสารต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

(๔) ก�าหนดให้รถโดยสารต้องติดตั้งกระจกนิรภัยประเภทเทมเปอร์ (Tempered Safety Glass)  

พร้อมติดตั้งค้อนทุบกระจก และติดเครื่องหมายแสดง “ทางออกฉุกเฉิน”

ในส่วนของการควบคุม ก�ากบัดูแลการด�าเนนิงานการตรวจ

สภาพรถของสถานตรวจสภาพรถโดยได้ยกระดับการด�าเนินการ 

ของสถานตรวจสภาพรถให้มีมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ  

และก�าหนดให้สถานตรวจสภาพรถทั่วประเทศต้องจัดให้ม ี

ระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถผ่านทางระบบสารสนเทศ 

แบบ Real Time รวมทั้งยังก�าหนดให้สถานตรวจสภาพรถต้อง 

จัดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ซึ่งเจ้าหน้าท่ีของกรมการ

ขนส่งทางบก สามารถตรวจสอบตดิตามการด�าเนนิงานของสถาน

ตรวจสภาพรถได้ผ่านทางระบบดังกล่าว ณ ศูนย์ควบคุมระบบ

ตรวจสภาพรถ กรมการขนส่งทางบก เพื่อให้รถทุกคันที่ผ่านการ

ตรวจสภาพมีความปลอดภัยในการใช้งาน อันเป็นการช่วยลด

อบุตัเิหตทุางถนนทีม่สีาเหตมุาจากความช�ารดุบกพร่องของตวัรถ

และเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถ รวมทั้งลดมลพิษทางอากาศ

และเสียงอีกทางหน่ึงด้วย นอกจากน้ัน ยังได้น�าข้อมูลรายงาน 

ผลการตรวจสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศมาใช้ในการให้บรกิาร

ข้อมูลแก่ประชาชน โดยได้เปิดให้บริการตรวจสอบผลการตรวจ



ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๗๓

สภาพรถผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ http://view.inspection.in.th 

อกีด้วย นอกจากนี ้กรมการขนส่งทางบก ยงัได้มกีารพฒันาระบบ

อย่างต่อเนือ่ง โดยในปี ๒๕๖๐ กรมการขนส่งทางบก ได้ด�าเนนิการ 

จัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถ (Vehicle Inspection 

Control Center : VICC) ณ ส�านักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร

พื้นที่ ๑ - ๕ และส�านักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศรวม ๘๑ แห่ง 

โดยจะใช้เป็นศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถให้เกิดความทั่วถึง

ในระดับพื้นที่ ทั้งการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถ  

การตรวจสภาพรถโดยหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกเอง 

รวมทั้งผู้ติดตั้งตรวจทดสอบระบบก๊าซเป็นเชื้อเพลิง เชื่อมโยง

ข้อมลูกบัศนูย์ควบคมุระบบตรวจสภาพรถกลางทีส่�านกัวศิวกรรม

ยานยนต์ เพือ่สร้างมาตรฐานการท�างานเดยีวกนัเช่ือมโยงท้ังระบบ 

เพือ่ให้เกดิระบบบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่ให้ประชาชน

สามารถเชื่อมั่น ไว้วางใจได้อย่างแท้จริง

ส�านักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ได้ด�าเนินการตรวจ

ความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถตาม

โครงการรณรงค์ป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนจงัหวดัเชยีงราย 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี  

โดยเพิ่มมาตรการเข้มข้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ระหว่างวนัที ่๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๐ - ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ได้ท�าการ

ตรวจสอบความพร้อมของตัวรถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ การจัด

ให้มีทางออกฉุกเฉินในรถตู ้ อุปกรณ์ส่วนควบของรถต่าง ๆ  

เช่น สภาพยางรถยนต์ และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น  

การติดตั้งเข็มขัดนิรภัยครบตามมาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด  

ไม่พบรถท่ีไม่มีความพร้อมในการใช้งาน อีกท้ังได้รณรงค์วินัย 

การจราจร และการควบคุมความเร็วรถตามที่กฎหมายก�าหนด 

อย่างต่อเนื่อง

๒. ปัญหาน�้ายางพารารั่วไหลลงบนพื้นถนนในระหว่างการบรรทุกขนส่ง

จากการตรวจราชการได้รบัรายงานจากแขวงทางหลวงพะเยาถึงปัญหาน�า้ยางพารารัว่ไหลลงบนพืน้ถนน

ในระหว่างการบรรทกุขนส่ง ท�าให้รถยนต์และรถจกัรยานยนต์เกดิอบัุตเิหตบุ่อยครัง้จากการลืน่ไถลจากน�า้ยาง ซึง่ประเดน็

ปัญหานีเ้กีย่วข้องอยูใ่นการก�ากบัดูแลของหลายหน่วยงาน และมกีฎหมายทีเ่กีย่วข้องในการด�าเนนิการหลายฉบบั ขณะนี้ 

การแก้ไขปัญหายังไม่ได้ข้อยุติในการด�าเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ซึ่งปัญหาดังกล่าวควรได้เร่งรัด

การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม จึงเห็นควรให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท  

กรมการขนส่งทางบก ฯลฯ ร่วมกันประชุมหารือถึงแนวทางในการด�าเนินมาตรการทางกฎหมายตามหน้าที ่

ในความรบัผดิชอบของแต่ละหน่วยงานในพืน้ทีจ่งัหวดัพะเยาและจงัหวดัเชยีงรายให้เกดิการป้องกนัและแก้ไขปัญหา

อย่างจริงจังเพื่อลดอุบัติเหตุจากการสัญจรของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องจากปัญหาน�้ายางดังกล่าว



กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๗๔

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ในส่วนกลางและในพืน้ที ่ได้แก่ กองตรวจการขนส่งทางบก 

และส�านักงานขนส่งจังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย ได้ด�าเนินการประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ สหพนัธ์ สมาคม ชมรม และผูป้ระกอบการขนส่งสนิค้าด้วยรถบรรทุกในช่วงเทศกาลต่าง ๆ พร้อมท้ังบังคบัใช้ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

- พระราชบัญญัติการขนส่งทางบกและกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(๑) ตรวจสอบใบอนุญาตขับรถ กรณีพบการกระท�าความผิดจะด�าเนินการตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 

พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๙๓ ประกอบบทลงโทษ มาตรา ๑๕๑ มโีทษจ�าคกุไม่เกิน ๒ ปี หรอืปรบัไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท  

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

(๒) ในกรณทีีป่ฏบิติังานตรวจสอบหากพบรถบรรทกุมสีภาพน่าจะเป็นเหตใุห้เกดิอนัตรายในการขนส่ง ผูต้รวจการ

จะสัง่ระงบัใช้ไว้เป็นการชัว่คราวตามพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘๓ พร้อมรายงาน

ข้อมลูรถทีก่ระท�าความผดิให้นายทะเบยีนทราบ เพือ่น�ารถไปแก้ไขอปุกรณ์ส่วนควบให้ถกูต้องตามทีก่ฎหมาย

ก�าหนดและบันทึกข้อมูลการกระท�าความผิดลงระบบของศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน  

เพื่อตรวจสอบประวัติการกระท�าผิดต่อไป

(๓) จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตรวจสอบความพร้อมของรถ ผู้ประจ�ารถ และปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 

ทั้งบนถนนสายหลักและบนถนนสายรองเพื่อตรวจสอบ กวดขัน จับกุม และบังคับใช้กฎหมายกับรถบรรทุก 

ที่มีการแก้ไข ดัดแปลงตัวรถหรืออุปกรณ์ส่วนควบของรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

มาตรา ๗๘ มีโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท หากตรวจพบรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงหรืออุปกรณ์ส่วนควบ

ไม่ถกูต้องครบถ้วนให้รายงานให้นายทะเบียนทราบ ถ้าปรากฏว่ารถคนัดงักล่าวอาจจะเป็นเหตใุห้เกดิอนัตราย

ในการขนส่ง ผูต้รวจการจะสัง่ระงบัใช้ไว้เป็นการชัว่คราวและให้แก้ไขสถานะรถให้ถูกต้องแล้วน�ารถเข้ารบัการ

ตรวจสภาพก่อนใช้งานต่อไป

(๔) เมื่อพบการกระท�าความผิดในขณะปฏิบัติหน้าท่ี ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ประจ�ารถตามมาตรา 

๑๐๒(๔) พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดว่าด้วยความปลอดภัย 

ในการขนส่งตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง เรื่อง ความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๔(๑) กล่าวคือ 

ไม่จดัให้มสีิง่ป้องกนัไม่ให้สตัว์หรอืสิง่ของทีบ่รรทุก ตกหล่น รัว่ไหลส่งกลิน่ ส่องแสงสะท้อน หรอืปลวิไปจากรถ  

อันอาจก่อเหตุเดือดร้อน ร�าคาญ ท�าให้ทางสกปรกเปรอะเปื้อน ท�าให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน 

หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ตามมาตรา ๑๒๗  

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

(๕) เมือ่พบการกระท�าความผดิ กรณีผูไ้ด้รบัใบอนญุาตประกอบการขนส่งไม่จดัให้มอีปุกรณ์และเครือ่งมอืเครือ่งใช้  

และไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งตามกฎกระทรวง เรื่อง ความปลอดภัย 

ในการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๓๖ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ต้องระวางโทษปรับ

ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ตามมาตรา ๑๓๑ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

- พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๖) เมือ่ตรวจพบผูข้บัขีซ่ึง่ขบัรถบรรทกุคน สตัว์ หรอืสิง่ของ ไม่จดัให้มสีิง่ป้องกนัมใิห้คน สตัว์หรอืสิง่ของบรรทกุ

ตกหล่น รัว่ไหล ส่งกลิน่ ส่องแสงสะท้อน หรอืปลวิไปจากรถ อนัอาจก่อเหตเุดอืดร้อน ร�าคาญ ท�าให้ทางสกปรก

เปรอะเปื้อน ท�าให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน  

ตามมาตรา ๒๐ ประกอบบทลงโทษ มาตรา ๑๔๘ มีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท
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- พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕

(๗) เมื่อตรวจพบผู้ใดทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น�้าเสีย น�้าโสโครก เศษหิน ดิน ทราย หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง 

หรือกระท�าด้วยประการใด ๆ เป็นเหตุให้ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เศษหิน ดิน ทราย ตกหล่น บนทางจราจร 

หรือไหล่ทาง ตามมาตรา ๔๕ ประกอบบทลงโทษ มาตรา ๗๑ มีโทษจ�าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน 

หกหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ทั้งนี้ ในส่วนของส�านักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาดังกล่าวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

และตั้งจุดตรวจการแต่ไม่พบรถบรรทุกที่มีน�้ายางพารารั่วไหลแต่อย่างใด และในส่วนของส�านักงานขนส่ง

จังหวัดเชียงราย มีผลการด�าเนินการ ดังนี้

(๑) ร่วมกับต�ารวจ และส�านักทางหลวงชนบทท่ี ๑๗ (เชียงราย) ตั้งด่านตรวจการขนส่งจ�านวน ๙ ครั้ง ไม่พบ 

รถบรรทุกที่ปล่อยให้มีการรั่วไหลของน�้ายางพาราลงบนพื้นถนน และพบว่าผู้ประกอบการขนส่งได้จัดให้มี 

ถังเก็บน�้ายางพาราจากตัวถังบรรทุกเพื่อป้องกันการรั่วไหลลงบนพื้นถนนแล้ว

(๒) มีผู้ร้องเรียนผ่านศูนย์ด�ารงธรรมเชียงรายและแขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๒ สรุปความได้ว่า เมื่อวันที่ ๒๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ นาฬิกา รถบรรทุกพ่วงคันหมายเลขทะเบียน ๗๐-๘๐๑๒  

เชียงราย (หัว) และทะเบียน ๗๐-๘๐๑๓ เชียงราย (หาง) บรรทุกขี้ยางพาราท�าให้น�้ายางพาราไหลลงพื้นถนน

เส้นทางเชียงราย - เทิง ตลอดเส้นทาง ส่งผ่านให้เกิดกลิ่นเหม็นและอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยส�านักงานขนส่ง

จังหวัดเชียงรายได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการขนส่งและผู้ขับรถมาชี้แจงข้อเท็จจริง ณ กลุ่มวิชาการขนส่ง 

ส�านักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ภายใน ๗ วัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแล้ว แต่ยังไม่มาช้ีแจงข้อเท็จจริง  

พร้อมกันน้ีส�านักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ได้มีหนังสือแจ้งข้อมูลเจ้าของรถหรือผู้ประกอบการขนส่งให้ 

แขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๒ ทราบ เพื่อด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอีกทางหนึ่งด้วยแล้ว

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๗ (เชียงราย) รับข้อเสนอแนะไว้

พิจารณาด�าเนินการต่อไปแล้ว

๓. การด�าเนินการติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)

ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศก�าหนดประเภทและลักษณะของรถท่ีใช้ในการขนส่งสัตว ์

หรือสิ่งของต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) เพื่อให้กรมการขนส่งทางบก สามารถควบคุม ก�ากับ 

ดูแล ผู้ขับรถตามที่ก�าหนดไว้ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย โดยก�าหนดให้รถบรรทุก 

ลักษณะ ๑, ๒, ๓ และ ๕ ได้แก่ รถกระบะบรรทุก รถตู้บรรทุก รถบรรทุกของเหลว และรถเฉพาะกิจ (รถขนปูนผสมเสร็จ) 

ที่มีจ�านวนเพลาล้อ กงล้อและยาง ตั้งแต่ ๓ เพลา ๖ ล้อ ยาง ๑๐ เส้นขึ้นไป และลักษณะ ๙ รถลากจูง (หัวลาก รวม  

๖ ล้อหัวลาก ด้วย) ที่จดทะเบียนใหม่หลังวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ จะต้องติดตั้งเครื่อง GPS ตามคุณลักษณะที ่

กรมการขนส่งทางบกก�าหนด มเิช่นน้ันจะไม่สามารถด�าเนนิการจดทะเบยีนได้ นัน้ ในการนี ้เนือ่งจากรบัทราบว่ามปีระเด็น 

ปัญหารถที่หน่วยงานราชการจัดซื้อมาไม่มีการติดต้ังเครื่อง GPS มาให้จึงไม่สามารถจดทะเบียนได้ ดังนั้น เพื่อ 

ด�าเนินการให้เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบกดังกล่าว ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

ที่ต้องด�าเนินการจัดซื้อรถตามประเภทที่กรมการขนส่งทางบกออกประกาศก�าหนดให้ต้องติดตั้งเครื่อง GPS นั้น  

ขอให้ด�าเนินการของบประมาณส�าหรับการติดต้ังเครื่อง GPS ส�าหรับรถท่ีจะจัดซื้อดังกล่าวด้วยในคราวเดียวกัน  

เพ่ือมิให้เกิดปัญหาการไม่สามารถน�ารถออกใช้งานได้เนื่องจากรถยังไม่ได้มีการติดต้ังเครื่อง GPS และต้องจัดหา 

เครื่อง GPS มาติดตั้งอีกภายหลัง
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กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้แจ้งเวียนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดแล้ว  

โดยรถทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของหน่วยงานในสงักดั (ฝ่ายอาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ ส�านกังานเลขานกุารกรม)  

ที่ใช้ปัจจุบันเป็นรถเช่าซึ่งบริษัทผู้ให้เช่าได้ด�าเนินการติดตั้งเครื่อง GPS ทุกคันเรียบร้อยแล้ว

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักเครื่องกลและสื่อสารรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาด�าเนินการ 

ต่อไปแล้ว

๔. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

แขวงทางหลวงชนบทแพร่มีสายทางในความรับผิดชอบ ๔๔ สายทาง โดยมีจุดเสี่ยง จุดอันตราย จ�านวน 

๒ จุด ได้แก่ ๑) จุดตัด ๔ แยก บริเวณ สาย พร.๔๐๑๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๓๔ - บ้านร่องฟอง อ�าเภอเมืองแพร่ 

กับ สาย พร.๓๐๒๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ - บ้านเด่นชัย อ�าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และ ๒) จุดตัด ๔ แยก 

บริเวณ สาย พร.๓๐๑๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ - แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ อ�าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 

กับถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ซึ่งแขวงทางหลวงแพร่ได้ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข

บริเวณจุดเสี่ยงอันตรายแล้วทั้ง ๒ จุด อย่างไรก็ตาม ขอให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทให้ความส�าคัญ 

ในเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนหมั่นตรวจสอบว่ามีจุดใดเป็นจุดเสี่ยง จุดอันตราย ให้รีบด�าเนินการ

ปรบัปรงุ แก้ไข บรเิวณจุดเสีย่งอันตราย ตดิตัง้ป้ายเตือน และไฟสญัญาณจราจร โดยเฉพาะการอ�านวยความปลอดภยั

บรเิวณหน้าโรงเรยีน และการตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอและตรวจสอบอุปกรณ์ เช่น หลอดไฟ ฯลฯ ให้มีความพร้อม 

ใช้งานอยู่เสมอ

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มีการก�าชับให้ทุกหน่วยหมั่นตรวจสอบพื้นท่ีท่ีเป็นจุดเสี่ยง จุดอันตรายในการ

ประชุมผู้บริหารประจ�าเดือนเป็นประจ�าอยู่แล้ว การด�าเนินงานได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๗ 

(เชียงราย) รับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาด�าเนินการต่อไปแล้ว

๕. โครงการขยายทางเป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑ สาย อ�าเภอเด่นชยั - ล�าปาง 

โครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๑๑ เป็นทางหลวงสายหลกัเช่ือมโยงระหว่างจังหวดัอตุรดติถ์ - แพร่ - ล�าปาง -  

เชียงใหม่ มีปริมาณการจราจรหนาแน่น ๑๓,๐๙๘ คันต่อวัน ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ มีประชาชนใช้บริการจ�านวนมาก 

ลกัษณะทางกายภาพของทางหลวงช่วงนีแ้นวเส้นทางคดเคีย้ว ความลาดชนัสงู มลีกัษณะเป็นคอขวด เนือ่งจากทางหลวง

หมายเลข ๑๑ จากจังหวัดพิษณุโลก ถึงจังหวัดเชียงใหม่ ได้ก่อสร้างเป็นทางขนาด ๔ ช่องจราจรแล้ว เหลือเพียงช่วง 

ท่ีผ่านพ้ืนทีอ่�าเภอเด่นชยั จังหวดัแพร่ ไป จังหวดัล�าปาง ท่ียงัเป็นทางขนาด ๒ ช่องจราจร ระยะทางประมาณ ๕๐ กโิลเมตร 

ท�าให้ทางหลวงช่วงนี้เกิดอุบัติเหตุสูง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม เกิดอุบัติเหตุ ๓๕ ครั้ง  

มีผู้บาดเจ็บ ๓๕ ราย ตาย ๓ ราย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับงบประมาณปรับปรุงจุดเสี่ยงบริเวณทางแยก 

แม่แขม ซ่ึงเป็นจุดตัดระหว่างทางหลวงหมายเลข ๑๑ และทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๓ วงเงิน ๓๒๙.๒๘ ล้านบาท  

ด�าเนินการโดยศนูย์สร้างทางล�าปาง ส�าหรบัในสายทางช่วง หนองน�า้เขยีว - ปางเคาะ กม.๓๗๐+๐๐๐ - กม. ๓๘๒+๐๐๐ 

ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร และช่วง ปางเคาะ - ปางมะโอ กม.๓๘๒+๐๐๐ - กม.๔๒๐+๐๖๖ ระยะทาง ๓๘.๐๖๖ กิโลเมตร  

ขอให้กรมทางหลวงพจิารณาจัดสรรงบประมาณมาด�าเนนิการก่อสร้างขยายเป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑  

ใน ๒ ช่วงดังกล่าว โดยช่วง หนองน�้าเขียว - ปางเคาะ เสนอของบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และช่วง ปางเคาะ -  
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ปางมะโอ จะเสนอของบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากเป็นเส้นทางสายส�าคัญที่เชื่อมโยงหลาย

จังหวัดในภาคเหนือจึงควรได้รับการพัฒนาเส้นทางให้มีความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน

กรมทางหลวง รายงานว่า ทางหลวงหมายเลข ๑๑ สาย อ�าเภอเด่นชัย - ล�าปาง กรมทางหลวงมีแผนจะขยายเป็น ๔ 

ช่องจราจรอยูแ่ล้ว และในงบประมาณปี ๒๕๖๒ ได้เสนอขอรบังบประมาณช่วง สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางเคาะ  

กม.๓๗๐+๙๑๓ - กม.๓๘๑+๕๑๓ ระยะทาง ๑๐.๖ กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรร 

งบประมาณ

๖. โครงการขยายสายทางเป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ สาย ร้องกวาง - น่าน 

ตามที่ส�านักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่) ได้มีแผนพัฒนาขยายทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ สาย ร้องกวาง - 

น่าน ซึง่เป็นโครงข่ายทางหลวงสายหลกัเชือ่มโยงระหว่างจงัหวดัแพร่และภมูภิาคต่าง ๆ  ไปยงัจงัหวดัน่านผ่านทางอ�าเภอ

ร้องกวาง และเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านจุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น 

และเป็นทางหลวงอาเซียนหมายเลข ๑๓ (AH๑๓) ซึ่งโครงการดังกล่าวแบ่งการด�าเนินงานเป็น ๓ ช่วง โดยต้นทางช่วง 

ที ่๑ สาย ร้องกวาง - น่าน ตอน บ้านผาหม ู- บ้านปางยาว กม.๒๘๒+๖๕๐ - กม.๒๙๑+๕๗๕ ระยะทาง ๘.๙๒๕ กโิลเมตร 

และปลายทางช่วงที่ ๓ สายร้องกวาง - น่าน กม.๓๑๖+๒๐๐ - กม.๓๓๒+๙๐๐ ระยะทาง ๑๖.๗๐ กิโลเมตร ขณะนี ้

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ส่วนในช่วงที่ ๒ ตอน ห้วยแก๊ต - บ้านห้วยน�้าอุ่น กม.๓๐๐+๐๕๐ - กม.๓๑๖+๒๐๐ ระยะทาง 

๑๖.๑๕ กิโลเมตร ค่าก่อสร้างประมาณ ๑,๑๐๐ ล้านบาท ยังไม่ได้รับงบประมาณก่อสร้างขยายเป็น ๔ ช่องจราจร  

ซึ่งกรมทางหลวงได้ขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นอกจากนั้น ทางหลวงสายนี้เป็นโครงข่ายทางหลวง

ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่ม

จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ มีมติเห็นชอบ และขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

โดยจังหวัดแพร่ได้บรรจุเป็นแผนงานโครงการของภาคเหนือ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลโดยให ้

กรมทางหลวงเป็นหน่วยด�าเนนิการ (ใช้งบประมาณของกรมทางหลวง) ปัจจบัุนอยูร่ะหว่างการพจิารณารายงานการศกึษา

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียด (EIA) ของส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

จึงขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดประสานส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ก่อนเร่งเสนอของบประมาณมาด�าเนนิการในปี ๒๕๖๒ ตามแผนทีก่รมทางหลวง

ก�าหนดไว้ ซ่ึงเมือ่ด�าเนนิการก่อสร้างแล้วเสรจ็ครบทัง้ ๓ ตอน จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 

๑๐๑ ไปสู่จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น

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

กม.๓๐๐+๐๕๐ - กม.๓๑๖+๒๐๐ ระยะทาง ๑๖.๑๕ กโิลเมตร ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการพจิารณาของคณะกรรมการ

ผู้ช�านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ สาย น่าน - อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ  

(จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น) 

โครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นโครงข่ายทางหลวงสายหลกัเชือ่มโยงระหว่างภมูภิาคต่าง ๆ  ไปสูส่าธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านด่านการค้าชายแดนที่ด่านห้วยโก๋น และเป็นทางหลวงอาเซียนหมายเลข ๑๓ (AH๑๓) 



กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๗๘

เหลือช่วงทีย่งัไม่ได้รบัการจดัสรรงบประมาณก่อสร้างปรบัปรงุ ระยะทาง ๓๔.๐๐ กโิลเมตร ค่าก่อสร้างประมาณ ๑,๓๔๐ 

ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียด (EIA) ของ 

คณะกรรมการผู้ช�านาญการพจิารณารายงานผลกระทบสิง่แวดล้อม และการขออนญุาตใช้พืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาต ิโดยจะ

ขอรับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

มาด�าเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ไปสู่ 

ด่านการค้าชายแดนห้วยโก๋น เพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนัและขบัเคลือ่นการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ

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

ด่านห้วยโก๋น) ช่วงที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างปรับปรุง ระยะทาง ๓๔ กิโลเมตร อยู่ระหว่าง

ปรับปรุงข้อมูลในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียด (EIA) และจัดท�าเล่มรายงานเสนอ 

คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อด�าเนินการต่อไป

๘. โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน 

เนื่องจากทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ช่วงเข้าสู่ตัวเมืองน่านจะต้องผ่านทางของเทศบาลนครน่านซ่ึงเป็น

ทางขนาด ๒ ช่องจราจร มีปริมาณการจราจรหนาแน่นเกิดปัญหาติดขัด ท�าให้ผู้ใช้ทางและนักท่องเที่ยวไม่ได้รับความ

สะดวก จึงจ�าเป็นต้องท�าการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่านเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย

ทางหลวง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมทางหลวงจึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาท�าการศึกษาความเหมาะสมทางด้าน

เศรษฐกจิ วศิวกรรมและผลกระทบสิง่แวดล้อม ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการพจิารณาแนวทางเลอืกทีเ่หมาะสมเพือ่ด�าเนนิการ

ออกแบบรายละเอียดและเสนอของบประมาณเพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและท�าการก่อสร้าง จึงขอให้กรมทางหลวงเร่งรัด

การพิจารณาและด�าเนินการก่อสร้างเส้นทางที่ได้รับการคัดเลือกโดยเร็ว เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด และ 

เพิม่ประสทิธภิาพโครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ช่วงผ่านอ�าเภอเมอืงน่าน อกีทัง้ยงัเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั 

และขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่านอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมในขั้นรายงานระหว่าง

การศึกษา จะด�าเนินการคัดเลือกแนวสายทางท่ีมีความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นแนวเส้นทางเลี่ยงเมืองน่าน  

ซึ่งกรมทางหลวงจะเร่งรัดการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุด

๙. โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองร้องกวาง

เนือ่งจากทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ เป็นทางหลวงอาเซยีนหมายเลข ๑๓ (AH๑๓) เชือ่มโยงไปยงัประเทศ

เพื่อนบ้าน ช่วงที่ผ่านตัวอ�าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เขตทางแคบ แนวเส้นทางคดเคี้ยว บริเวณสองข้างทางเป็นย่าน

ชุมชนหนาแน่น มีโรงเรียน วัด ตลาดสดและเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ ได้แก่ ที่ว่าการอ�าเภอ ส�านักงานเทศบาล 

สถานีต�ารวจ เป็นลักษณะคอขวดโดยไม่สามารถท�าการเวนคืนท่ีดินสองข้างทางได้ กรมทางหลวงจึงจ�าเป็นต้องท�าการ

ก่อสร้างทางเล่ียงเมอืงร้องกวาง เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพโครงข่ายทางหลวง เนือ่งจากช่วงดงักล่าวปรมิาณการจราจรสงูและ

เป็นโครงข่ายทางหลวงสายหลกัทีเ่ชือ่มโยงระหว่างภมูภิาคไปยงัจงัหวดัน่าน และสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

ที่จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กรมทางหลวงได้จ้าง 



ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๗๙

บริษัทที่ปรึกษาท�าการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขณะนี้ได้คัดเลือก

รูปแบบและแนวทางการก่อสร้างทีเ่หมาะสมแล้วระยะทาง ๑๓.๗๐ กโิลเมตร ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการออกแบบรายละเอยีด 

(Detail Design) และเสนอของบประมาณเพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและท�าการก่อสร้างโดยแนวเส้นทางไม่ผ่านพื้นที ่

เขตป่าสงวนและไม่ต้องท�าการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมข้ันรายละเอียด (EIA) ในส่วนนี้ ขอให้กรมทางหลวง 

เร่งรัดการพิจารณาออกแบบรายละเอียด และจัดท�าการเสนอของบประมาณเพื่อด�าเนินการตามขั้นตอนต่อไป  

เมื่อด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรของทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ และเพิ่มประสิทธิภาพ 

โครงข่ายทางหลวงไปสู่ด่านการค้าชายแดน สนับสนุนด้านโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ 

ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองร้องกวาง อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม ซึ่งได้คัดเลือก

แนวเส้นทางที่เหมาะสมแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างส�ารวจออกแบบเบื้องต้นเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายในการลงทุน  

ซึ่งกรมทางหลวงจะเร่งรัดด�าเนินการตามขั้นตอนต่อไป

๑๐. โครงการก่อสร้างถนน ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ สายเชียงใหม่ - 

เชียงราย แบ่งการด�าเนินงานเป็น ๔ ช่วง ดังนี้

ช่วงที ่๑ อ�าเภอดอยสะเกต็ - ต�าบลป่าเมีย่ง (กม.๒๐+๐๐๐ - กม.๔๒+๕๐๐) ระยะทาง ๒๒.๕๐ กโิลเมตร 

ค่าก่อสร้าง ๑,๕๐๐ ล้านบาท เสนอแบบก่อสร้างปี ๒๕๖๒ 

ช่วงที่ ๒ บ้านปางน�้าถุ - บ้านแม่เจดีย์ (กม.๕๒+๗๕๐ - กม.๖๓+๐๐๐) ระยะทาง ๑๐.๒๕ กิโลเมตร 

ค่าก่อสร้าง ๕๐๐ ล้านบาท แผนปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ เสนองบก่อสร้างปี ๒๕๖๑ 

ช่วงที่ ๓ อ�าเภอเวียงป่าเป้า - อ�าเภอแม่สรวย กม.๙๑+๒๐๐ - กม.๑๓๑+๖๖๐ ระยะทาง ๔๐.๔๖ 

กิโลเมตร ค่าก่อสร้าง ๒,๐๕๐ ล้านบาท แผนปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

ช่วงที่ ๔ อ�าเภอแม่สรวย - อ�าเภอแม่สรวย กม.๑๓๑+๖๖๐ - กม.๑๕๘+๖๕๐ ระยะทาง ๒๗ กิโลเมตร 

ค่าก่อสร้าง ๑,๕๐๐ ล้านบาท แผนปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

เนื่องจากสายทางดังกล่าวมีปริมาณการจราจรสูง มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจ และเป็นเส้นทาง

แหล่งท่องเที่ยว กรมทางหลวงจึงควรพิจารณาจัดงบประมาณเพื่อขยายเส้นทางเป็น ๔ ช่องจราจรตลอดสาย และ

เร่งรัดด�าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

กรมทางหลวง รายงานว่า ทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ สายเชียงใหม่ - เชียงราย ระยะทางรวม ๑๕๘.๖๕ กิโลเมตร  

ได้รับงบประมาณก่อสร้างเป็นทาง ๔ ช่องจราจรแล้ว ๗๐ กิโลเมตร คงเหลือเป็นทาง ๒ ช่องจราจร ระยะทาง ๘๙ 

กิโลเมตร คือช่วง อ�าเภอดอยสะเก็ด - ต�าบลป่าเมี่ยง กม.๒๐+๒๐๐ - กม.๔๒+๕๐๐ ระยะทาง ๒๒.๓๐ กิโลเมตร 

เสนอขอรับงบประมาณปี ๒๕๖๒ และช่วง อ�าเภอเวียงป่าเป้า - อ�าเภอแม่ลาว กม.๙๑+๒๐๐ - กม.๑๕๘+๖๕๐ 

ระยะทาง ๖๗ กโิลเมตร อยูร่ะหว่างส�ารวจออกแบบรายละเอยีดและจดัท�ารายงานการศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อม 

ขั้นรายละเอียด (EIA) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอขอรับงบประมาณในปีต่อ ๆ ไป
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๘๐

๑๑. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๑ สาย อ�าเภอดอกค�าใต้ - อ�าเภอเทิง 

โครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงไปสู่ด่านการค้าชายแดนบ้านฮวกและ 

เชื่อมโยงด่านการค้าชายแดนที่สะพานมิตรภาพเชียงของ - ห้วยทราย แบ่งการด�าเนินงานเป็น ๒ ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ ๑  

กม.๑๐+๐๐๐ - กม.๕๕+๐๐๐ ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการพจิารณารายงานการศกึษาผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมข้ันรายละเอยีด 

(EIA) ของคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผ่านพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

เวียงลอ ค่าก่อสร้างและค่าเวนคืนที่ดิน ประมาณ ๔,๕๐๐ ล้านบาท ส�าหรับ ช่วงที่ ๒ กม.๖๕+๐๐๐ - กม.๑๐๐+๐๑๙ 

ระยะทาง ๓๕.๐๑๙ กโิลเมตร งบประมาณ ๑,๖๐๐ ล้านบาท ได้ด�าเนนิการออกแบบแล้วเสรจ็และไม่ตดิปัญหาเรือ่งพืน้ที่ 

เนือ่งจากก่อสร้างในเขตทางเดมิ จงึเหน็ควรให้กรมทางหลวงพจิารณาจดัสรรงบประมาณเพือ่ด�าเนนิโครงการดงักล่าวด้วย  

หากด�าเนินการแล้วเสร็จจะเป็นเส้นทางโลจิสติกส์ที่ช่วยลดระยะเวลาการเดินทางไปเชียงของโดยไม่ต้องผ่าน 

เมืองเชียงรายและลดปัญหาการจราจรคับคั่งในเมืองเชียงรายด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๑ สาย อ�าเภอดอกค�าใต้ - อ�าเภอเทิง ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา

ทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ระยะทางรวม ๑๐๐ กิโลเมตร ช่วง พะเยา - อ�าเภอดอกค�าใต้  

กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๒+๐๐๐ ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นทาง ๔ ช่องจราจรแล้ว ยังเหลือเป็นทาง  

๒ ช่องจราจร ช่วง อ�าเภอดอกค�าใต้ - อ�าเภอเทิง กม.๑๒+๐๐๐ - กม.๑๐๐+๑๕๗ ระยะทาง ๘๘ กิโลเมตร  

เส้นทาง ช่วง อ�าเภอดอกค�าใต้ - อ�าเภอจุน กม.๑๒+๐๐๐ - กม.๕๕+๐๐๐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของ 

คณะกรรมการช�านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนเส้นทาง ช่วง อ�าเภอจุน - อ�าเภอเทิง  

กม.๖๕+๐๐๐ - กม.๑๐๐+๐๑๙ อยู่ระหว่างเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๒

 ๑.๑๕ พื้นที่จังหวัดเชียงราย มีดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ 

โครงการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระยะที่ ๑  

ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด สามประสิทธิ์ เป็นผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง วงเงิน ๑,๓๖๐ ล้านบาท  

มกี�าหนดสิน้สุดสญัญาในวนัที ่๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผลงาน ณ เดอืน มถินุายน ๒๕๖๑ มคีวามก้าวหน้าของการก่อสร้าง

ร้อยละ ๒๙.๓๙๔ จากแผนงานร้อยละ ๖๒.๗๔๑ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๓๓.๓๔๗ เนือ่งจากเริม่สญัญาในช่วงฤดฝูน ท�าให้

มีฝนตกชุกบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง น�้าท่วมบ่อทรายของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างไม่สามารถด�าเนินการถมทราย ซึ่งมีมูลค่างาน 

กว่าร้อยละ ๖๖ ตามแผนที่ก�าหนดไว้ ในส่วนนี้ ขอให้กรมการขนส่งทางบกและส�านักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 

จัดเตรยีมปรบัปรงุข้อมลูของโครงการให้เป็นปัจจุบนัและมคีวามครบถ้วน สมบรูณ์ เพือ่เตรยีมส�าหรบัน�าเสนอในการ

ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะรูปแบบแผนและผลการด�าเนินงาน 

โดยแสดงรายละเอียดและกรอบเวลา โดยเฉพาะแผนด�าเนินการช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ขอให้แสดง 

แผนงานและผลการด�าเนินงานเป็นรายไตรมาส เพื่อให้เห็นภาพการด�าเนินงานที่ชัดเจน และขอให้เตรียมข้อมูล

ส�าหรับการด�าเนินโครงการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่าย ระยะที่ ๒ ไว้ด้วย ในส่วนแผนผังของโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่าย

ขอให้แสดงแนวเส้นทางของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วง เด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ ด้วย ท้ังนี้ ขอให้ 

กรมการขนส่งทางบกเร่งรัดประสานผู้รับจ้างให้เร่งด�าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผน เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบ

ต่อการเปิดใช้งานตามแผนที่ก�าหนดไว้ในปี ๒๕๖๓ (ระยะที่ ๑)



ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๘๑

กรมการขนส่งทางบก รายงานดังนี้

๑) ส�านักการขนส่งสินค้า ได้จัดเตรียมและปรับปรุงข้อมูลของโครงการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อใช้เป็นข้อมูล

น�าเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดเชียงราย

๒) โครงการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระยะท่ี ๒ จะรองรับ

กิจกรรมการเปลี่ยนถ่ายและเชื่อมต่อการขนส่งระหว่างทางถนนกับระบบราง โดยมีแผนเปิดให้บริการในช่วง

ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ สอดคล้องกับแผนการพัฒนารถไฟทางคู่ช่วง เด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ ของการรถไฟ 

แห่งประเทศไทย มีองค์ประกอบ ดังนี้

- ลานกองตู้คอนเทนเนอร์ (Container Yard : CY)

- อาคารส�านักงานฝ่ายปฏิบัติการ (Operation office)

- อาคารรวบรวมสินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ (Container Freight Station, CFS) หลังที่ ๒

- คลังสินค้า (Warehouses) จ�านวน ๒ หลัง

- อาคารซ่อมบ�ารุงเครื่องจักรกล

- โรงอาหารส่วนปฏิบัติการ

๓) ปัจจบุนักรมการขนส่งทางบกได้มกีารประชมุตดิตามและเร่งรดังานอย่างใกล้ชดิ และให้ผูร้บัจ้างและทีป่รกึษา

ควบคุมงานจัดท�าแผนการเร่งรัดการด�าเนนิงานและการเบกิจ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกบัวงเงนิงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณและให้เป็นไปตามแผนโดยเร็ว
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๘๒

๒. การอนญุาตให้รถต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศไทยเพือ่การท่องเทีย่วเป็นการชัว่คราว

การอนุญาตให้รถต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศไทยเพื่อการท่องเท่ียวเป็นการช่ัวคราว (ยกเว้นรถ 

ทีน่�าเข้ามาตามความร่วมมอืระหว่างรัฐบาลไทยกบัรฐับาลของประเทศนัน้ รถของประเทศท่ีไทยมคีวามตกลงด้านการขนส่ง 

ทางถนน (ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์) และรถประจ�าถิ่น ให้ด�าเนินการผ่านพรมแดนเข้า - ออก ตามข้อตกลงเดิมที่มีร่วมกัน) 

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ท�าให้ในกรณีของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ประสงค์น�ารถเข้ามาขับ 

ท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเข้าผ่านด่านพรมแดนไทย - ลาว สะพานมิตรภาพแห่งที่ ๔ (เชียงของ - ห้วยทราย)  

ต้องด�าเนินการแจ้งขออนุญาตล่วงหน้า ณ ส�านักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย โดยยื่นขออนุญาตผ่านผู้ประกอบธุรกิจ 

น�าเที่ยวที่ได้รับการรับรองเท่านั้น นอกจากนี้ หากผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถที่กฎหมายไทยรับรองผู้ประกอบธุรกิจ 

น�าเที่ยวจะต้องน�าผู้ขับรถไปขอรับใบอนุญาตขับรถในวันแรกท่ีน�ารถเข้ามาในประเทศ ณ ส�านักงานขนส่งจังหวัดหรือ

ส�านักงานขนส่งจงัหวดัสาขา ซึง่จะมกีารอบรมความรูเ้กีย่วกบักฎหมายจราจร มารยาทในการขบัรถของประเทศไทยด้วย 

ในส่วนนี้ ขอให้กรมการขนส่งทางบกด�าเนินการประชาสัมพันธ์อธิบายขั้นตอน เอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุญาต 

ให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบธุรกิจน�าเที่ยวทราบผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ขอให้  

กรมการขนส่งทางบกเน้นย�้ากับผู้ประกอบธุรกิจน�าเที่ยวในการแจ้งให้ผู้ขับขี่ชาวต่างชาติดังกล่าวต้องปฏิบัติตาม 

กฎจราจรและกฎหมายอื่น ๆ ของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด และควรชี้แจงว่าหากฝ่าฝืนจะด�าเนินการลงโทษ 

ตามกฎหมายไทย และผู้ประกอบธุรกิจน�าเที่ยวต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย โดยจะบันทึกประวัติความผิดของทั้ง 

นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบธุรกิจน�าเที่ยวไว้ในระบบฐานข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาตครั้งต่อไป

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่าได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

๑) จัดอบรมตามโครงการ “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยทางถนน” แก่ผู้ประกอบธุรกิจ

น�าเที่ยวเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�านวน ๒ รุ่น ได้แก่ 

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ และรุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ โรงแรมทีคการ์เด้นสปา รีสอร์ท 

อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๒) ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และเฟซบุ๊กส�านักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย www.chiangraidlt.go.th และ 

https://www.facebook.com/dltchiangrai

๓) ประชาสัมพันธ์ผ่าน Call Center : ๑๕๘๔

๔) ส่งข้อมูลการขออนุญาต ผ่านทาง e-mail

ทั้งนี้ ส�านักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายได้เน้นย�้ากับผู้ประกอบธุรกิจน�าเที่ยวและผู้ขับขี่ชาวต่างชาติทุกครั้ง

ที่มาขอรับใบอนุญาตขับรถในวันแรกที่น�ารถเข้ามาในประเทศ ณ ส�านักงานขนส่งจังหวัด หรือส�านักงานขนส่ง

จงัหวดัสาขา รวมทัง้ข้อปฏบิตัติามกฎหมายต่าง ๆ  ได้มกีารเผยแพร่ผ่านช่องทางการประชาสมัพนัธ์ของส�านกังาน

ขนส่งจังหวัดเชียงรายด้วย
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๓. มาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการเดินรถโดยสารสาธารณะ

ในการให้บริการรถโดยสารสาธารณะตามเส้นทางดังกล่าวข้างต้น ขอให้ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ให้ความ

ส�าคัญในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการเดินรถโดยสารสาธารณะ จัดหาหรือปรับปรุงรถโดยสารให้มี

สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยูเ่สมอ ตลอดจนให้มกีารตรวจความพร้อมของพนกังานขบัรถอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะ

การตรวจหาสิ่งเสพติดให้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันในสถานีขนส่ง

ผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายได้จัดเที่ยววิ่งรถเพื่อให้บริการในหลักเกณฑ์ข้ันต�่าแล้ว แต่ยังพบว่ามีผลประกอบการขาดทุน 

มีอัตราผู้ใช้บริการรถ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ลดลงเป็นจ�านวนมากเนื่องจากการแข่งขันกับสายการบินต้นทุนประหยัด 

จึงขอให้ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด จัดหารูปแบบการบริการที่มีคุณภาพเพื่อจูงใจให้มีผู้มาใช้บริการต่อไป

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด รายงานดังนี้

๑) การตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ มีการตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสาร และ

พนักงานขับรถทุกเที่ยววิ่ง มีการตรวจอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยทางกายภาพมีการเพิ่มมาตรการ

ความปลอดภัยในรถโดยสารด้วยการติดตั้งเข็มขัดนิรภัย และก�าชับให้พนักงานขับรถ และผู้โดยสารต้องคาด

เข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางรวมท้ังจัดให้มีสมุดประจ�ารถบันทึกประวัติผู้ประจ�ารถ บันทึกการตรวจสอบ

สภาพความพร้อมของรถและผู้ขับรถ และรายงานการขนส่งรายงานอุบัติเหตุจากการขนส่งตามหลักเกณฑ์

และเงือ่นไขที ่บรษัิท ขนส่ง จ�ากดั ก�าหนดและให้พนกังานขบัรถโดยสารทกุคนั ขบัรถด้วยความเรว็ไม่เกนิ ๘๐ 

กิโลเมตร/ชั่วโมง
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การติดตั้งระบบควบคุมความเร็ว (GPS) ของรถโดยสาร บริษัท ขนส่ง จ�ากัด มีศูนย์ควบคุม GPS กรณี

หากรถโดยสารใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนดด�าเนินการแจ้งศูนย์ควบคุม GPS กรณีท่ีตรวจพบว่า

พนักงานขับรถใช้ความเร็วเกินศูนย์จะประสานแจ้งให้ผู้ควบคุมดูแลทราบ เพื่อแจ้งพนักงานขับรถ หากยัง

กระท�าการขับรถเกินจะต้องถูกพิจารณาโทษ ปรับ และเข้ารับการอบรม นอกจากนี้ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด  

ยังมีการตรวจความพร้อมการให้บริการด้านสภาพรถโดยสารเป็นประจ�าทุกเดือน ซึ่งร่วมมือกับกองคุ้มครอง

ผู้โดยสารโดยตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนควบให้ครบและมีสภาพสมบูรณ์ เพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างความ

เชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารตลอดการเดินทาง

๒) การตรวจวัดแอลกอฮอล์ และสารเสพติด ท�าการสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถ โดยใช้เครื่องวัด

ปริมาณแอลกอฮอล์ กรณีตรวจพบมีปริมาณแอลกอฮอล์จะให้พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที

๓) จัดหารูปแบบการบริการที่มีคุณภาพเพื่อจูงใจให้มีผู้มาใช้บริการ มีโครงการการบริหารเส้นทางการเดินรถ

ที่ขาดทุนซึ่งน�าผลประกอบการเดินรถโดยสารของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มาทบทวนและจัดท�าข้อมูลของ 

เส้นทางเดินรถโดยสารที่ขาดทุน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจัยท่ีท�าให้ผลประกอบการขาดทุน 

พร้อมทั้งมอบหมายให้นายสถานีเดินรถน�าเสนอปัจจัย และผลกระทบในเส้นทางการเดินรถที่ขาดทุน  

เพ่ือเป็นการจงูใจให้มผีูม้าใช้บรกิาร บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั จงึได้จดัโปรโมชัน่ให้ส่วนลดแก่ผูโ้ดยสารอย่างต่อเนือ่ง 

เพื่อกระตุ้นให้ผู้โดยสารกลับมาใช้บริการเดินทางด้วยรถโดยสารประจ�าทางมากขึ้น ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

๓.๑) จัดโปรโมชั่น “ส่วนลดค่าโดยสาร ๑๐ ฟรี ๑” ให้แก่ผู้โดยสารท่ีเดินทางเป็นหมู่คณะตั้งแต่ ๑๐ คน  

ขึ้นไปหรือผู้โดยสารสะสมตั๋วโดยสาร ๑๐ ใบ น�ามาแลกตั๋วโดยสารเดินทางฟรี ๑ ใบ

๓.๒) จัดท�าบัตรสมาชิก “TCL Clubcard” รับส่วนลดค่าโดยสาร ๕ เปอร์เซ็นต์ จากราคาหน้าตั๋วโดยสาร 

ส�าหรับการเดินทางกับรถทุกมาตรฐานทุกเส้นทาง (เฉพาะเส้นทางเดินรถภายในประเทศ) ทุกยอดซื้อ 

๑๐ บาท รับคะแนนสะสม ๑ คะแนน คะแนนสะสมสามารถแลกเป็นส่วนลดค่าโดยสาร หรือของ

สมนาคุณ ตามเงื่อนไขที่ บริษัท ขนส่ง จ�ากัดก�าหนด ปัจจุบันมีผู้สมัครสมาชิกรวมทั้งสิ้น ๒๕,๙๘๐ คน

๓.๓) บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ได้จัดโครงการพัฒนาด้านการให้บริการด้วยรถโดยสาร “Super Bus” เมื่อวันที่ 

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยการร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดท�ากลยุทธ์กระตุ้น 

การท่องเที่ยวภายในประเทศ ส่งเสริมศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้รถวีไอพีรุ่นใหม่ ความยาว 

๑๕ เมตร เบาะทีน่ัง่ Cocoon มรีะบบปรบันวด ควบคมุด้วยระบบไฟฟ้า Free Wifi และทีช่าร์ตแบตเตอร่ี

โทรศัพท์ส่วนตัวมาให้บริการ นอกจากนี้จะปรับเปลี่ยนบริการแบบ Full Service เช่น การแต่งกาย 

ของพนักงานต้อนรับบนรถจะสวมใส่ชุดพื้นเมือง ใช้ภาษาท้องถิ่นในการสื่อสาร มีบริการอาหารบนรถ

ไม่จอดรับประทานอาหารระหว่างทาง เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทาง เป็นต้น จากการเปิดเดินรถ  

พบว่า มีผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ย ๒๒ คนต่อเท่ียว โดยมีจุดคุ้มทุนเฉลี่ย ๒๔ คนต่อเท่ียว หรืออัตรา

บรรทุกเฉลี่ยร้อยละ ๘๐.๐๐ หากจะท�าให้การเดินรถของเส้นทางนี้มีก�าไรต้องมีผู้โดยสารเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

มากกว่า ๒ คนต่อเที่ยว จึงจะส่งผลให้การบริการเส้นทางนี้มีผลประกอบการก�าไรในอนาคต
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๔. โครงการการอ�านวยความสะดวกปลอดภัยถนนหน้าโรงเรียน

โครงการการอ�านวยความสะดวกปลอดภัยถนนหน้าโรงเรียน ซ่ึงจะมีการติดตั้งอุปกรณ์อ�านวยความ

ปลอดภยัเพ่ิมเติมเพือ่มุง่สร้างสวสัดิภาพแก่นกัเรยีน คร ูและผูส้ญัจรผ่านในพืน้ที ่ขอให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวง

ชนบทในพื้นท่ีจังหวัดเชียงรายและจังหวัดต่าง ๆ จัดท�าแผนที่แสดงต�าแหน่งที่ต้ังของโรงเรียนเพ่ือให้เห็นการ 

กระจายตวัของโรงเรยีนในพืน้ท่ี และขอให้จัดเตรยีมรายงานข้อมลูว่าในส่วนทีไ่ด้ด�าเนนิการแล้วเสรจ็ ใช้งบประมาณ

ในการด�าเนินการเท่าใด และส่วนที่ยังไม่ได้ด�าเนินการ ตลอดจนหากจะด�าเนินการให้แล้วเสร็จครบทุกแห่งต้องใช ้

งบประมาณเท่าใด

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักอ�านวยความปลอดภัยพิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะ

ต่อไปแล้ว

 ๑.๑๖ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ ์มีดังนี้

๑. การจัดเส้นทางเดินรถหมวด ๑ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

จากการตรวจราชการได้รับรายงานจากส�านักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก เรื่องการขอปรับปรุงเส้นทาง 

การเดินรถโดยสารประจ�าทางหมวด ๑ สายที่ ๑๔ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก - ส�านักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก  

แห่งที ่๒ โดยขอเพิม่ช่วงท่าอากาศยานพษิณโุลก - สถานขีนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัพษิณโุลก แห่งที ่๑ - สถานขีนส่งผูโ้ดยสาร

จังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ ๒ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุม การขนส่งทางบกประจ�าจังหวัดพิษณุโลก 

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง  

อน่ึง เน่ืองจากการปรับเส้นทางการเดินรถดังกล่าวจะช่วยเชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยานพิษณุโลก  

และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ ๑ ซึ่งอยู่ในตัวเมือง จึงขอให้กรมการขนส่งทางบกเร่งรัด 

การพิจารณาอนุญาตปรับเส้นทางการเดินรถสายดังกล่าว เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการ

เดินทาง ทั้งนี้ การด�าเนินการของส�านักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกดังกล่าว เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ในการจัดให้มีบริการรถโดยสารสาธารณะภายในท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน ระหว่างกรมท่าอากาศยานกับ 

กรมการขนส่งทางบก ลงนามเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
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กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า การขอก�าหนด (ปรบัปรงุ) เส้นทางหมวด ๑ สายท่ี ๑๔ ห้างเซ็นทรลัพลาซ่าพษิณโุลก -  

ส�านักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ ๑ - สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลกแห่งท่ี ๒ โดยขอเพิ่มช่วง 

การเดนิรถท่าอากาศยานพษิณโุลก สถานขีนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัพษิณโุลกแห่งที ่๑ - สถานขีนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดั

พิษณุโลกแห่งที่ ๒ ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดให้มีบริการรถโดยสารสาธารณะภายใน 

ท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยานกับกรมการขนส่งทางบก ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท�าประกาศปรับปรุง 

เส้นทางสายดังกล่าว เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

๒. การจัดระเบียบรถโดยสารไม่ประจ�าทาง หมวด ๓๐ (รถสองแถว) ที่ให้บริการขนส่ง 

นักท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

ในจังหวัดเพชรบูรณ์มีการน�ารถกระบะบรรทุกมาใส่หลังคาดัดแปลงให้เป็นรถโดยสาร (รถสองแถว) เป็น

จ�านวนมาก เพื่อใช้ในการรับ - ส่งนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยว เช่น เขาค้อ ภูทับเบิก วัดผาซ่อนแก้ว ส�านักงาน

ขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้จัดให้มีการประชุมผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้าง รับ - ส่ง นักท่องเที่ยวไปยังเขาค้อ ภูทับเบิก 

ซึง่มผีูม้ายืน่ขออนญุาตจดทะเบยีนให้ถกูต้องตามกฎหมาย จ�านวน ๑๘๑ ราย โดยคณะกรรมการควบคมุการขนส่งทางบก 

กลางมีมติเห็นชอบให้จดทะเบียนเป็นรถหมวด ๓๐ จ�านวน ๘๙ ราย รวม ๑๐๘ คัน (ไม่ได้รับอนุญาต จ�านวน ๙๒ ราย) 

ขณะนี้มีรถที่ได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้ว จ�านวน ๖๗ คัน และอยู่ระหว่างรอการด�าเนินการอีก 

จ�านวน ๔๑ คนั เนือ่งจากสภาพรถยงัไม่มคีวามพร้อม ในเรือ่งนี ้เหน็ว่าส�านกังานขนส่งจงัหวดัเพชรบรูณ์ได้ด�าเนนิการ

เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถท่ีมีสภาพไม่พร้อมต่อการให้บริการผู้โดยสารซึ่งเป็นนักท่องเที่ยว เนื่องจาก 

ผู้ประกอบการยงัไม่ทราบระเบยีบของกรมการขนส่งทางบก และความตระหนกัในเรือ่งของความปลอดภยัในการให้

บริการแก่ประชาชน โดยเฉพาะในเส้นทางท่องเท่ียวท่ีภูมิประเทศมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การด�าเนินการ

ของส�านักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้วยดี จึงขอให้ส�านักงานขนส่งจังหวัด

เพชรบูรณ์ติดตามผลการจัดระเบียบดังกล่าว และรายงานให้กรมการขนส่งทางบกทราบเป็นระยะ ๆ  และควรจัดท�า

ข้อมูลเป็นแผ่นพับที่สามารถเข้าใจง่าย แจกให้นักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการรถโดยสารที่ให้บริการ เพื่อให้ 

ผู้โดยสารได้สังเกตสภาพรถที่น�ามาใช้บริการว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เพียงใดด้วย
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กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�านักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด�าเนินการจดทะเบียนรถหมวด ๓๐ (รถสอง

แถว) ไปแล้วทั้งสิ้น จ�านวน ๗๗ คัน และส�านักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตั้งด่านบริเวณแหล่งท่องเที่ยวเพื่อ

ตรวจจับรถที่ผิดกฎหมาย ฝ่าฝืนดัดแปลงตัวรถไปแล้วทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นส�านักงานขนส่งจังหวัด

เพชรบูรณ์ได้ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวใช้บริการรถรับส่งนักท่องเที่ยวที่ถูกต้องตามกฎหมายและสร้างความ

ปลอดภัยในเฟซบุ๊กของส�านักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

๓. การด�าเนินงานของโรงเรียนการขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ 

โรงเรียนขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์เป็น ๑ ใน ๒ แห่ง ที่กรมการขนส่งทางบกให้บริการการอบรมประชาชน

ในการเป็นผู้ขับขี่ที่ปลอดภัย จากการตรวจเยี่ยมการด�าเนินงานของโรงเรียนการขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งด�าเนินการ

สอนโดยเจ้าหน้าทีข่องส�านักงานขนส่งจังหวดัเพชรบรูณ์ จงึเปิดท�าการอบรมเฉพาะในช่วงหลงัเวลาราชการและวนัเสาร์ -  

วันอาทิตย์ เท่านั้น โดยที่โรงเรียนขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นการด�าเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการอบรม 

ให้ความรู้ในการขับขี่ที่ถูกต้องและปลอดภัย และมีค่าใช้จ่ายในการอบรมที่ต�่ากว่าการด�าเนินการของโรงเรียนสอนขับรถ 

ซึ่งด�าเนินการโดยภาคเอกชนอย่างมาก หากกรมการขนส่งทางบกมีนโยบายที่จะให้บริการต่อไป ขอให้กรมการขนส่ง

ทางบกพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการด�าเนินการของโรงเรียนขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ท้ังการจ้าง 

บุคลากรและการซ่อมบ�ารุงสถานที่ด้วย
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๘๘

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�านักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ด�าเนินการให้บริการอบรมประชาชนนอกเวลา

ราชการและวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ โดยเป็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส�านักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์  

นอกเวลาราชการและวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์และสามารถเบิกค่าตอบแทนครูสอนฝึกหัดขับรถยนต์นอกเวลา 

ราชการตามหนงัสอืกระทรวงการคลงัทีอ่นมุตัใิห้กรมการขนส่งทางบกเบิกจ่ายเงนิบ�ารงุการศกึษาเป็นค่าตอบแทน

ครูสอนขบัรถยนต์ นอกเวลาราชการในอตัรา ชัว่โมงละ ๓๐ (สามสบิบาทถ้วน) ท�าให้เกดิปัญหาขาดแคลนบคุลากร

เจ้าหน้าที่ในการสอนนักเรียนการขนส่งดังกล่าว ดังนั้น ส�านักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้เสนอโครงการ

จัดการอบรมและจัดจ้างครูฝึกสอนขับรถให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เพื่อขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน แต่ไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ได้รับ

การจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแต่อย่างใด

๔. ปัญหารถบรรทุกน�้าหนักเกินในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก

เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์มีปัญหาเรื่องรถบรรทุกน�้าหนักเกิน โดยเฉพาะ

อย่างยิง่รถบรรทกุอ้อย ซึง่สมาคมไร่อ้อยในจงัหวดัพษิณโุลก และจงัหวดัเพชรบรูณ์ได้มกีารท�าบนัทกึข้อตกลงกบักองทพั

ภาคที ่ ๓ ในการก�าหนดมาตรการปฏบิติัในการขนส่งอ้อยเข้าสูโ่รงงานน�า้ตาลในฤดกูาลหบีอ้อย ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ -  

๒๕๖๑ ในเรื่องนี้ควรจะได้มีการพิจารณาโดยรอบคอบว่าการผ่อนผันให้รถบรรทุกน�้าหนักเกินจะมีผลต่อความช�ารุด

บกพร่องของเส้นทางหรือไม่ เพียงใด เนื่องจากต้องชี้แจงต่อสาธารณะ ทั้งในเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดจากความช�ารุด

บกพร่องของโครงสร้างพื้นฐาน และในเรื่องของการซ่อมบ�ารุงซึ่งมีการซ่อมแซมหลังจากใช้งานไม่นาน

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักบ�ารุงทางพิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะโดยประสาน

กับกรมทางหลวงต่อไปแล้ว

๕. การจัดระเบียบเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

ตามทีแ่ขวงทางหลวงพษิณโุลกได้ด�าเนนิการจดัระเบยีบเพือ่แก้ไขปัญหาการจราจรและการเกดิอบุตัเิหตุ

ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้

๑) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ กม.๑๐+๘๕๐  

(จุดกลับรถหน้าวัดวังหิน) ซึ่งมีปริมาณจราจร ๑๕,๔๓๑ คัน/วัน ได้ด�าเนินการปิดกั้นจุดตัดทางหลวงกับทางหลวงชนบท 

ด้วยคอนกรีตแบริเออร์ และก่อสร้างจุดกลับรถใหม่ 

๒) ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน พษิณโุลก - ร้องโพธิ ์กม.๒๓๔+๓๒๓ (แยกเรอืนแพ) ซึง่มปีรมิาณจราจร 

๕๔,๘๗๓ คัน/วัน ได้ด�าเนินการติดตั้งป้ายเตือน ป้ายบังคับ และตีเส้นจราจรก่อสร้างช่องรอเลี้ยว

๓) ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน พิษณุโลก - ร้องโพธิ์ กม.๒๓๗+๓๒๕ - กม.๒๓๘+๐๐๐ (หน้าหมู่บ้าน

ชนิลาภ) ซึง่มปีรมิาณจราจร ๕๔,๘๗๓ คนั/วนั ได้ด�าเนนิการตดิตัง้เสายางสะท้อนแสง ขยายช่องจราจรและก่อสร้างแบบ

เกาะยก เพิ่มช่องรอเลี้ยว

๔) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๔ ตอน พิษณุโลก - บึงพระ กม.๐+๐๐๐ (แยกทรัพย์อนันต์) ซึ่งปริมาณ

จราจร ๑๓,๙๑๓ คัน/วัน ได้ด�าเนินการติดตั้งเสายางสะท้อนแสง และท�าการตีเส้นจราจร 

๕) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๖ ตอน พิษณุโลก - มะขามสูง กม.๐+๔๒๕ (แยกโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก) 

ซึ่งปริมาณจราจร ๘,๔๐๘ คัน/วัน ได้ด�าเนินการติดตั้งเสายางสะท้อนแสง และท�าการตีเส้นจราจร
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๖) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๑ ตอน แยกเรือนแพ - พิษณุโลก กม.๐+๖๐๐ (โค้งก�านันเชย) ซึ่งมีปริมาณ

จราจร ๓๘,๔๖๔ คนั/วนั ได้ด�าเนนิการตดิตัง้ป้ายเตอืน ป้ายจ�ากดัความเรว็ตดิตัง้ปุม่สะท้อนแสงแบบ ๓๖๐ องศา ท�าการ

ตีเส้นจราจร

ในส่วนนี้ เห็นว่าแขวงทางหลวงพิษณุโลกได้ด�าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ความ 

รับผิดชอบแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงคมนาคมในการลดอุบัติเหตุ อ�านวยความสะดวกและความ

ปลอดภัยแก่ประชาชนทีใ่ช้เส้นทางสญัจร จึงขอให้แขวงทางหลวงพษิณุโลกติดตามผลการด�าเนนิการในการรวบรวม

สถติอิบุตัเิหตเุพือ่เปรยีบเทยีบจ�านวนการเกิดอบุติัเหตุก่อนและหลงัด�าเนนิการ เพ่ือประเมนิผลว่าการด�าเนนิการต่าง ๆ   

ในแต่ละสายทางสามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้สัมฤทธิผลหรือไม่

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาการจราจรในทางหลวงหมายเลข ๑๒๖, ๑๒, ๑๐๖๔, ๑๐๘๖  

และ ๑๐๖๑ แล้วนั้น จากการติดตามผลการเกิดอุบัติเหตุก่อนและหลังด�าเนินการแล้ว พบว่าการเกิดอุบัติเหตุ 

ลดลง ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกและปลอดภัยเพิ่มขึ้น

๖. การเร่งรดั ประสานงานแผนงาน/โครงการทีม่ปัีญหาอปุสรรคในพืน้ทีจ่งัหวัดพษิณโุลก

ตามที่ส�านักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) มีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านคมนาคมและการขนส่งให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นการขนส่งที่เชื่อมโยง ทั่วถึง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่ามีโครงการท่ีมีปัญหาอุปสรรค ได้แก่  

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๑๑ กับทางหลวงหมายเลข ๑๒ (แยกอินโดจีน) จังหวัดพิษณุโลก 

มีปัญหาอุปสรรค คือ ประชาชนบางกลุ่มได้ฟ้องต่อศาลปกครองพิษณุโลกว่าโครงการดังกล่าวมีกระบวนการท�าประชา

พิจารณ์ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ก�าหนด ซึ่งในเรื่องนี้ศาลปกครองรับฟ้องไว้แล้วแต่ยังไม่มีค�าพิพากษา ขณะนี้จึงยัง 

สามารถด�าเนินการก่อสร้างต่อไปได้ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องการรื้อย้ายสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค ท่อจ่ายและส่งน�้าของการประปาส่วนภูมิภาคสายเคเบิ้ลการสื่อสาร ฯลฯ ปัจจุบันโครงการ มีผลงานคิดเป็น

ร้อยละ ๑๓.๕๖๗ (เร็วกว่าแผนงานร้อยละ ๑.๘๔๓) ในส่วนนี้ ขอให้ส�านักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) ท�าความเข้าใจ

กับประชาชนในพื้นที่ให้ประชาชนรับทราบและเล็งเห็นถึงผลดีท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือโครงการแล้วเสร็จ และขอให้เร่งรัด

ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการด�าเนนิการรือ้ย้ายสาธารณูปโภคออกจากพืน้ทีเ่พือ่ให้สามารถด�าเนนิงาน 

ได้ตามแผนที่ก�าหนดไว้ นอกจากนี้ ส�าหรับโครงการก่อสร้างอื่น ๆ ของกรมทางหลวงขอให้กรมทางหลวงมีการ

ประชาสมัพนัธ์ท�าความเข้าใจกบัประชาชนในพืน้ทีอ่ย่างใกล้ชดิ เพือ่ลดการเกดิข้อร้องเรยีนในระหว่างการด�าเนนิโครงการ

กรมทางหลวง รายงานว่า แผนงาน/โครงการของกรมทางหลวงที่มีปัญหาอุปสรรคท�าให้มีผลการด�าเนินงานไม่เป็นไป

ตามแผนที่ก�าหนดไว้ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๑๑ 

กับทางหลวงหมายเลข ๑๒ (แยกอินโดจีน) ในส่วนพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๑  

พบปัญหาเร่ือง การร้ือย้ายระบบสาธารณปูโภคของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค การประปาส่วนภมูภิาค และการรือ้ย้าย 

สายเคเบิ้ลของการสื่อสารซึ่งแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๑ ได้ประสานงานกับโครงการก่อสร้างสะพานข้าม 

จดุตดัทางหลวงหมายเลข ๑๑ กบัทางหลวงหมายเลข ๑๒ (แยกอนิโดจนี) รวมท้ังหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องดงักล่าวแล้ว  

ขณะนี้ได้รับความร่วมมือในการเข้าด�าเนินการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคเป็นบางส่วนแล้ว และได้มีการประชุม

เร่งรัดติดตามผลอย่างต่อเนื่อง คาดว่าผู้รับจ้างจะเข้าด�าเนินการได้ต่อไป



กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๙๐

 ๑.๑๗ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๘ มีดังนี้

๑. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจ้างรถโดยสารไม่ประจ�าทางของส่วนราชการ

ด้วยส�านักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ รายงานว่ามีหลายหน่วยงานในพื้นท่ี เช่น องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ฯลฯ ได้ขอปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการเก่ียวกับแนวทางการจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ�าทาง เพื่อใช้ 

ในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบท่ีภาครัฐก�าหนดไว้ ดังนั้น เพื่อให้เป็นการจ้างรถโดยสาร 

ที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีความปลอดภัยในการใช้บริการ ประกอบกับปัจจุบันส่วนราชการบางหน่วยงานอาจยังขาด 

ความรูค้วามเข้าใจในการเช่ารถโดยสารไม่ประจ�าทางท่ีถูกต้อง จงึขอให้ กรมการขนส่งทางบกหาแนวทางในการเผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างรถโดยสารไม่ประจ�าทางท่ีถูกต้องอย่าง

แพร่หลายมากขึน้ โดยกรมการขนส่งทางบกควรประสานกบักระทรวงการคลงัเพ่ือก�าหนดแนวทางการจ้างรถโดยสาร

ไม่ประจ�าทางที่ถูกต้องตามกฎหมายให้ทุกส่วนราชการยึดถือปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไปด้วย

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า

ส�านักการขนส่งผู้โดยสาร ได้มีแนวทางการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

๑) ได้จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นพับ การเลือกใช้รถโดยสารเช่าเหมาที่ถูกต้องและปลอดภัย และจัดส่งให้

ส�านักงานขนส่งจังหวัดเพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้ส่วนราชการและผู้เช่าเหมาทั่วไปได้ทราบและเลือกใช้

รถโดยสารไม่ประจ�าทางที่ถูกต้อง ปลอดภัย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก

๒) ได้ก�าหนดเงื่อนไขความปลอดภัยในการใช้รถโดยสารไม่ประจ�าทางให้ผู้ประกอบการขนส่งถือปฏิบัติ เช่น  

การจดัท�าและการเดนิทาง การตรวจสอบความพร้อมของรถและพนกังานขับรถก่อนให้บรกิาร การตดิตัง้ GPS ฯลฯ  

และแจ้งส�านักงานขนส่งทุกจังหวัดให้ประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการและผู้เช่าเหมารถ

๓) ได้จัดส่งข้อมูลการแนะน�าให้ความรู้ผู้เช่าเหมาโดยให้กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเผยแพร่ทาง 

สื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

ส�านักงานเลขานุการกรม (กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร) ได้มีการด�าเนินการประชาสัมพันธ์ แนวทาง

การเลือกใช้บริการรถโดยสารไม่ประจ�าทาง (รถเช่าเหมา) ที่ได้คุณภาพมาตรฐานการให้บริการ ดังนี้

๑) ได้จัดท�าข่าวประชาสัมพันธ์ แนะน�าคุณสมบัติ/ข้อก�าหนดของรถโดยสารไม่ประจ�าทาง (รถเช่าเหมา) ที่ได้

คุณภาพ

๒) ได้จัดท�าอินโฟกราฟิก

๓) ได้จัดท�าสปอตโทรทัศน์ “อุ่นใจสองชั้น ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์”

๔) ได้จัดท�าสปอตวิทยุ “เดินทางปลอดภัย เลือกใช้รถเช่าเหมาคุณภาพ”

๕) จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ส�านกัขนส่งจังหวดันครสวรรค์ ได้มกีารด�าเนนิการตรวจรถโดยสารทุกประเภทโดยเฉพาะรถหมวด ๓๐ ท่ีน�ามาใช้ 

เป็นรถเสริมในเส้นทางรถโดยสารประจ�าทางปกติ ดังนี้

๑) ได้จดัประชมุผูป้ระกอบการขนส่งไม่ประจ�าทางด้วยรถโดยสารและซกัซ้อมกรณนี�ารถมาตรฐาน ๔ (รถสองชัน้) 

มาเสริมในเส้นทางรถโดยสารประจ�าทางต้องน�ารถเข้าตรวจสภาพรถ ณ ส�านักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ 

และจัดเก็บค่าโดยสารในอัตรารถโดยสารประจ�าทาง

๒) มอบหมายให้นายช่างตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าท่ีผูต้รวจการออกตรวจสถานประกอบการรถโดยสารไม่ประจ�าทาง 

รถมาตรฐาน ๔ (รถโดยสารสองชั้น) ตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถก่อนน�ารถไปขนส่ง 

ผู้โดยสารในช่วงเทศกาล 



ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๙๑

ส�านักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค ์มีการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

๑) ประชาสัมพันธ์ชี้แจงท�าความเข้าใจแนวทางการจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ�าทางต่อที่ประชุมหัวหน้า 

ส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางการจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ�าทางของ 

หน่วยงานราชการต่อไป

๒) ประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่ท้องถิน่เผยแพร่ให้บุคคลท่ัวไปได้รบัทราบแนวทางการจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ�าทาง 

ได้จ้างเหมารถที่ถูกต้องตามกฎหมาย พนักงานขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันและ 

ลดสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และผู้โดยสารยังได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัยภาคบังคับและ 

ภาคสมัครใจ

๒. ศูนย์ราชการสะดวก

ส�านกังานขนส่งจงัหวดัพจิติรมกีารน�าแนวทางการบรกิารโดยใช้บตัรควิและป้ายบอกทางแบบแยกสตีาม

ประเภทการให้บริการมาใช้ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถมาติดต่อราชการได้อย่างถูกต้อง เช่น ถ้ามีการมาติดต่อขอรับ 

ใบอนุญาตใหม่จะได้รับบัตรคิวสีฟ้า และมีป้ายบอกทางสีฟ้าให้ผู้มาติดต่อได้รับความสะดวกและความถูกต้องในการ 

เข้ารับบริการ เป็นต้น ในเรื่องนี้เห็นว่าเป็นแนวคิดในการด�าเนินการท่ีดีจึงขอให้มีการด�าเนินการต่อไป พร้อมทั้ง 

มกีารปรบัปรงุพฒันาการบรกิารให้เป็นต้นแบบแก่ส�านกังานขนส่งจงัหวดัอืน่ ๆ  ทีอ่าจจะน�าไปประยกุต์ใช้ เพือ่ความ

สะดวกและรวดเร็วในการให้บริการประชาชน

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�านักขนส่งจงัหวดัพจิติร ได้พฒันาและปรบัปรงุการให้บรกิารโดยมุง่เน้นให้ประชาชน

ที่มาใช้บริการที่ส�านักงานได้เข้าถึงจุดบริการอย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยการจัดท�าบัตรคิวแยกสีตามประเภท

การให้บริการและตีเส้นที่พื้นจากจุดแจกบัตรคิว (ศูนย์ราชการสะดวก) ไปถึงจุดท่ีให้บริการตามสีของบัตรคิว  

เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถไปถึงจุดให้บริการได้อย่างถูกต้อง เช่น ถ้ามีการมาติดต่อขอด�าเนินการด้านทะเบียน

และภาษรีถจะได้รบับตัรควิสเีหลอืง และเดนิตามเส้นสเีหลอืงไปกจ็ะถงึจดุให้บรกิารด้านทะเบยีนและภาษรีถ เป็นต้น

๓. โครงการก่อสร้างสายทาง สาย ค. ผงัเมอืงรวมเมอืงนครสวรรค์ (บรเิวณถนนมหาเทพ)

โครงการก่อสร้างสายทาง สาย ค. ผงัเมอืงรวมเมอืงนครสวรรค์ (บรเิวณถนนมหาเทพ) จงัหวดันครสวรรค์ 

(ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๘ (นครสวรรค์) รายงานว่า ขณะนี้มีผลงานการก่อสร้าง

ร้อยละ ๑๔.๐๔๘ จากแผนงานที่ก�าหนดไว้ร้อยละ ๕๘.๑๑๘ ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๔๔.๐๖๙ เนื่องมาจากติดปัญหา

พระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินหมดอายุท�าให้ไม่สามารถท�าการเวนคืนที่ดินในส่วนที่เหลือเพื่อก่อสร้างต่อไปได้ ในเรื่องนี้

เห็นว่ากรมทางหลวงชนบทควรเร่งรัดด�าเนินการเรื่องการขอต่ออายุพระราชกฤษฎีกาโดยเร็วเพื่อให้สามารถ 

ด�าเนนิการในส่วนทีเ่หลอืให้แล้วเสรจ็ ซึง่จะท�าให้เกดิความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทางของประชาชนต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้ด�าเนินการเรื่องการขอต่ออายุพระราชกฤษฎีกาแล้ว โดยส�านักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรีได้น�าร่างพระราชกฤษฎีกาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ตามหนังสือเลขที่ ๐๕๐๓/๑๑๓๙๙ ลงวันที่ ๒๐ 

เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อประกาศใช้บังคับต่อไป และได้มอบหมายให้ส�านักกฎหมายรับทราบข้อเสนอแนะด้วยแล้ว



กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๙๒

๔. โครงการก่อสร้างทางจักรยานรอบบึงสีไฟ

โครงการก่อสร้างทางจกัรยานรอบบงึสไีฟ จังหวดัพจิิตร ระยะทาง ๑๒.๒๑๕ กิโลเมตร จากรายงานทราบว่า 

โครงการอยู่ระหว่างการส�ารวจและออกแบบ ในเรื่องนี้เห็นว่าเขตทางของกรมทางหลวงชนบทนั้นค่อนข้างแคบ และ 

มรีปูแบบการก่อสร้างทางจักรยานส่วนใหญ่จะใช้วธิกีารแบ่งช่องจราจรจากทางหลกัมากกว่าการแยกคนัทางเฉพาะส�าหรบั

จักรยานเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนออกไป ดังนั้น จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทมีการส�ารวจปริมาณการจราจรในพื้นท่ี 

พร้อมทั้งศึกษารูปแบบ โครงสร้าง และขนาดทางท่ีเหมาะสม หากพบว่ามีเขตทางเหลือเพียงพอก็ควรแยกคันทาง

โดยเฉพาะเพือ่ก่อสร้างทางจักรยาน เพือ่ป้องกันอุบติัเหตุและเพ่ิมความปลอดภยัในการสญัจรทัง้ผูข้บัขีใ่นเส้นทางหลกั 

และเส้นทางจักรยาน

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักส�ารวจและออกแบบพิจารณาความเหมาะสมและความ 

เป็นไปได้ในการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๕. โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๒๒ ตอนทางเลี่ยงเมือง

นครสวรรค์ (ด้านตะวนัตก) ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๑๒+๖๐๐ เป็นการยกระดบัคนัทางให้สงูข้ึนประมาณ ๐.๖๐ เมตร  

และปรับปรุงทางแยกบริเวณจุดตัด ทางหลวงหมายเลข ๓๐๐๕ (นครสวรรค์ - โกรกพระ) เริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่  

๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ มีก�าหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ โดยในปัจจุบันมีความก้าวหน้าของแผนงานรวม 

ร้อยละ ๓๓.๔๙๗ ผลงานรวมร้อยละ ๒๕.๐๓๕ มีความล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๘.๔๖๒ เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีความ

จ�าเป็นต้องแก้ไขแบบการก่อสร้างเพื่อความเหมาะสม ในเรื่องนี้ เห็นว่าการด�าเนินงานท่ีผ่านมามีผลความคืบหน้า 

ของงานล่าช้ากว่าแผนที่ได้วางไว้ จึงขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดการด�าเนินการก่อสร้างในส่วนท่ียังมีปัญหาอยู่ให้ 

แล้วเสรจ็ตามแผนท่ีก�าหนดไว้ เพือ่ให้เกิดความสะดวกและความปลอดภยัในการสญัจรไปมาของประชาชนในอนาคต

กรมทางหลวง รายงานว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง ผลงานรวมร้อยละ ๓๘.๗๗ ทั้งนี้ ได้เร่งรัดผู้รับจ้าง

ในการด�าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จทันตามสัญญา ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒

๖. การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาลบนทางหลวงหมายเลข ๑

เรื่องจุดวิกฤติบนเส้นทางหลวงที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาลบนทางหลวง 

หมายเลข ๑ บริเวณ กม.ที่ ๓๓๑+๐๐๐ ซึ่งแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๑ มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการเสนอ

โครงการขยายถนนเพิ่มอีก ๑ ช่องจราจร ระยะทาง ๔.๕ กิโลเมตร งบประมาณโดยประมาณ ๓๕ ล้านบาท ดังนั้น  

เพื่อเป็นการช่วยอ�านวยความสะดวกและลดปัญหาจราจรบริเวณดังกล่าว จึงขอให้แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๑  

จัดท�ารายละเอียด พร้อมเหตุผลความจ�าเป็นของโครงการเสนอกรมทางหลวงในส่วนกลางพิจารณาเพ่ือขอรับการ

จัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างด�าเนนิการส�ารวจออกแบบรายละเอยีด และจะจดัท�าแผนงานเสนอขอรบั

การจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๓ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณจะเร่งรัดด�าเนินการก่อสร้างต่อไป



ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๙๓

๗. โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดก�าแพงเพชร

โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุบนทางหลวงที่แขวงทางหลวงก�าแพงเพชรขอรับการสนับสนุน 

งบประมาณมาด�าเนินการ เนื่องจากทางหลวงหมายเลข ๑ ช่วงสายทางท่ีผ่านจังหวัดก�าแพงเพชร มีการใช้ความเร็ว 

ของรถในการสญัจรค่อนข้างสงู ประกอบกบัสองข้างทางเป็นแหล่งชุมชนจ�านวนมาก โดยเฉพาะในเขตชุมชนโค้งวไิล ท�าให้

เกิดอุบัติเหตุบนสายทางขึ้นบ่อยครั้ง ดังนั้น แขวงทางหลวงก�าแพงเพชรจึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุง

ย่านชุมชน สร้างทางขนานในเขตชุมชนโค้งวิไล ที่ กม.๔๑๐+๒๐๐ - กม.๔๑๒+๒๐๐ งบประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท  

เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ซึ่งการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงดังกล่าวนั้น ขอให้แขวงทางหลวง

ก�าแพงเพชรจัดท�ารายละเอียดแผนงานเสนอกรมทางหลวงในส่วนกลาง เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณมา 

ด�าเนินการตามล�าดับความส�าคัญต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ส�านักงานทางหลวงที่ ๔ โดยแขวงทางหลวงก�าแพงเพชรรับทราบและจะจัดท�ารายละเอียด

แผนงาน เพื่อเสนอความต้องการเข้าไปยังส่วนกลาง ขณะนี้อยู่ระหว่างการส�ารวจและออกแบบเบื้องต้น เพื่อน�า

ข้อมูลมาประมาณการงบประมาณและเสนอความต้องการต่อไป

๘. โครงการ งานป้องกัน แก้ไขปัญหา การฟื้นฟู เยียวยา เนื่องจากปัญหาอุทกภัย 

ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

โครงการ งานป้องกัน แก้ไขปัญหา การฟื้นฟู เยียวยา เนื่องจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ 

ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จ�านวน ๑๐ โครงการ แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๒ ได้รายงานว่ามีการลงนามในสัญญา

ไปเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ และก�าหนดสิ้นสุดสัญญาในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ขณะนี้มีผู้รับจ้างเข้าด�าเนินงานแล้ว 

๓ โครงการ ยังเหลืออีก ๗ โครงการ ที่อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเข้าด�าเนินงาน ในเรื่องนี้ ขอให้แขวงทางหลวงนครสวรรค ์

ที่ ๒ เร่งรัดผู้รับจ้างในการเข้าด�าเนินการทั้ง ๗ โครงการดังกล่าว เนื่องจากใกล้สิ้นสุดอายุสัญญาและอาจส่งผล 

กระทบต่อการเบกิจ่ายงบประมาณในภาพรวม อกีทัง้ขอให้เร่งรดัให้มกีารก่อสร้างโครงการดงักล่าวให้แล้วเสรจ็ตาม

แผนงานที่ก�าหนดไว้ต่อไปด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า ปัจจุบันแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๒ ได้เร่งรัดผู้รับจ้างในการเข้าด�าเนินงานแล้ว ขณะนี้

อยู่ระหว่างด�าเนินการ

๙. โครงการ งานป้องกัน แก้ไขปัญหา ฟื้นฟู เยียวยา เนื่องจากปัญหาอุทกภัยหรือ 

ภัยพิบัติต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดก�าแพงเพชร

โครงการ งานป้องกัน แก้ไขปัญหา ฟื้นฟู เยียวยา เนื่องจากปัญหาอุทกภัยหรือภัยพิบัติต่าง ๆ ในพื้นที่

จังหวัดก�าแพงเพชร จากรายงานทราบว่า แขวงทางหลวงก�าแพงเพชรได้มีการจัดท�าแผนขอรับงบประมาณจาก 

ส�านักบริหารและบ�ารุงทางไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด�าเนินการ ในเรื่องนี้ จึงขอให้ 

แขวงทางหลวงก�าแพงเพชรเร่งประสาน ตดิตาม การด�าเนนิการจดัสรรงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาบรูณะฟ้ืนฟูสภาพ 

สายทางหลวงที่เกิดจากอุทกภัยในพื้นที่ให้แก่ประชาชนโดยเร็วต่อไป



กรมทางหลวง รายงานว่า ปัจจุบนัส�านกังานทางหลวงที ่๔ โดยแขวงทางหลวงก�าแพงเพชรได้ด�าเนนิการส่งรายละเอยีด

ความต้องการเบือ้งต้นและประมาณการโครงการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟทูางหลวงทีไ่ด้รบัผลกระทบจากภยัพบิตัแิล้ว  

ซึ่งจะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด�าเนินการตามล�าดับความส�าคัญต่อไป

๑๐. การอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางพื้นที่จังหวัดพิจิตร

การบริหารจัดการจราจรโครงการก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เนื่องจากมีการด�าเนินการปรับปรุง

ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ กม.ที่ ๖๓+๗๖๙ (สี่แยกทุ่งใหญ่) โดยปรับปรุงผิวถนนบริเวณทางแยกให้เป็นคอนกรีต แต่ด้วย

สภาพภูมิอากาศท่ีมีฝนตกชุก ท�าให้ไม่สะดวกในการเข้าพื้นท่ีในการด�าเนินงาน ซ่ึงขณะนี้ผลงานร้อยละ ๑๙.๐๑๖  

และล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๓๗.๕๘๔ ในเรือ่งนี ้ขอให้แขวงทางหลวงพิจติรเร่งรดัด�าเนนิการพร้อมทัง้บรหิารจดัการจราจร 

บริเวณพื้นที่ก่อสร้างระหว่างที่งานปรับปรุงถนนยังไม่แล้วเสร็จเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง

ของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงผู้ที่สัญจรในเส้นทางดังกล่าว

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ก�าชับและประสานไปยังส�านักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) และแขวงทางหลวงพิจิตร 

ให้บริหารจัดการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง พร้อมทั้งเร่งรัด

ผู้รับจ้างด�าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งปัจจุบันมีผลงานร้อยละ ๗๘

กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๙๔



การคมนาคมและการขนส่งทางน�า้อยูคู่ก่บัคนไทยมาอย่างยาวนานตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั ซึง่กระทรวงคมนาคม

ได้พฒันาระบบการคมนาคมขนส่งและการบ�ารุงรกัษาทางน�า้ให้เกดิความสะดวกรวดเรว็ ปลอดภยั และมปีระสทิธภิาพ 

ตลอดจนสนับสนุนให้มีการกระจายการขนส่งทางน�้าเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น อันเป็นการเพิ่มศักยภาพใน

การแข่งขันด้านการค้าการลงทุนกับต่างประเทศ ซ่ึงผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางไปตรวจราชการใน

พื้นที่เขตตรวจราชการต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ๒.๑ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑ มีดังนี้

- โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น�้าป่าสัก ระยะที่ ๑ (ตอนที่ ๑ - ๓)

เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการขนส่งทางน�้า ซึ่งแม่น�้าป่าสักเป็นหนึ่ง 

ในแม่น�า้สายหลกัทีม่คีวามส�าคญัในการขนส่งสนิค้าไปยงัท่าเรอืต่าง ๆ  แต่สภาพเส้นทางการเดนิเรอืแม่น�า้ป่าสกับรเิวณอ�าเภอ 

นครหลวง มคีวามคดเคีย้วและร่องน�้าแคบต้องท�าการขดุลอกให้เหมาะสมกบัการเดนิเรอืขนส่ง แต่หากขดุลอกแม่น�้าและ

มีการเดินเรือมากขึ้นจะท�าให้ตลิ่งพัง ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น จึงต้องมีการสร้างเขื่อนป้องกัน

ตลิ่งพังก่อนท�าการขุดลอก จากการรายงานทราบว่าปัจจุบันมีการด�าเนินการในตอนท่ี ๑ ไปแล้วร้อยละ ๘๐  

และในปี ๒๕๖๑ ได้รับงบประมาณในการด�าเนนิงานมาเพิม่เตมิสองพนัล้านบาทในการด�าเนนิการต่อไป ในเรือ่งนี ้ ขอให้ 

กรมเจ้าท่ามกีารเร่งรดัการด�าเนนิการเพือ่ยกระดบัศกัยภาพในการขนส่งทางน�า้โดยค�านงึถงึผลกระทบต่อประชาชน

ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลในการปรับรูปแบบการขนส่งไปสู่การขนส่งที่มีต้นทุนต�่าต่อไป

กรมเจ้าท่า รายงานว่า โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น�้าป่าสักระยะที่ ๑ เพื่อรองรับการขุดลอกร่องน�้า 

ทางเรือเดินในจุดวิกฤตที่ต้องเร่งด�าเนินการขุดลอกเร่งด่วน แบ่งการก่อสร้างออกเป็น ๓ สัญญา (ตอนที่ ๑, ๒, ๓) 

ความยาวการก่อสร้างรวม ๘.๔๘ กโิลเมตร กรมเจ้าท่าได้มกีารเร่งรดัการท�างานให้ผูร้บัจ้างด�าเนนิการให้แล้วเสร็จ

โดยเร็ว ซึ่งตามแผนที่วางไว้การก่อสร้างโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑  

และกรมเจ้าท่าได้มีโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการเพิ่มศักยภาพ 

การขนส่งทางน�้า เชื่อมจากแม่น�้าป่าสักผ่านแม่น�้าเจ้าพระยาออกสู่ทะเลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพ 

การขนส่งทางน�้าในแม่น�้าป่าสัก ช่วง กม.๐ - กม.๕๒ ให้สามารถรองรับการขนส่งได้อย่างสะดวกปลอดภัย พร้อม

ศึกษาความเป็นไปได้ในการเดินเรือผ่านเข่ือนพระรามหกไปถึงอ�าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี (กม.๕๒ - กม.๗๒) 

ปัจจบัุนทีป่รกึษาได้จดัท�าร่างรายงานการศกึษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์พร้อมได้จดัท�าแบบเบือ้งต้น

ของโครงการในระยะที่ ๒ ช่วง กม.๐ - กม.๑๓ แล้ว ซึ่งตามผลการศึกษาต้องด�าเนินการขุดลอกร่องน�้าทั้งระบบ

ปริมาณ ๕,๖๔๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ช่วง กม.๐ - กม.๒๓ รองรับเรือขนาด ๒,๕๐๐ ตัน และช่วง กม. ๒๓  

- กม.๕๒ รองรับเรือขนาด ๑,๐๐๐ ตัน) โดยมีแผนการขุดลอกและปริมาณการขุดลอกดังนี้ 

๑) ช่วง กม.๐ - กม.๑๓ ปริมาณขุดลอก ๙๓๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด�าเนินการปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

๒) ช่วง กม.๑๓ - กม.๒๓ ปริมาณขุดลอก ๑,๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด�าเนินการปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗

งานอ�านวยความสะดวก ความปลอดภัย และการให้บริการประชาชน
ด้านการบริหารจัดการงานและบ�ารุงรักษาทางน�้า 

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
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๓) ช่วง กม.๒๓ - กม.๔๑ ปริมาณขุดลอก ๑,๘๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด�าเนินการปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๒

๔) ช่วง กม.๔๑ - กม.๕๒ ปริมาณขุดลอก ๑,๔๙๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด�าเนินการปี ๒๕๗๕ - ๒๕๘๐

ทัง้นี ้แผนการด�าเนนิการข้างต้นเป็นข้อมลูจากร่างรายงานศกึษาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์  

อาจมีการทบทวนแผนการด�าเนินการในรายงานศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ที่อยู่ระหว่าง 

ที่ปรึกษาด�าเนินการเพื่อให้เหมาะสมต่อไป โดยกรมเจ้าท่าได้บรรจุโครงการในระยะที่ ๒ ช่วง  

กม.๐ - กม.๑๓ เข้าแผนการขอรับงบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๒ วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างและ 

ค่าควบคุมงานรวม ๒๐๓๔.๙๖๐๘ ล้านบาท ส�าหรับการด�าเนินการในระยะถัดไปกรมเจ้าท่าจะได้ 

เร่งรัดที่ปรึกษาด�าเนินการจัดท�าแบบรายละเอียดและด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไป 

ตามแผนการพัฒนาร่องน�้าของกรมเจ้าท่า ต่อไป

 ๒.๒ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑, ๒ และ ๑๘ มีดังนี้

๑. การบริหารจัดการท่าเรือศาลาลอย

จากกรณีที่ท่าเรือศาลาลอย อ�าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่มีผู้ประกอบการสนใจเข้ามา 

บริหารจัดการ เนื่องจากทางผู้ประกอบการเห็นว่าอัตราค่าธรรมเนียมของท่าเรือศาลาลอยท่ีกรมธนารักษ์จัดเก็บนั้น 

ค่อนข้างสงู ไม่คุม้ค่าต่อการลงทนุและประกอบการ แนวทางการด�าเนนิการในระยะต่อไป เห็นควรให้กรมเจ้าท่าเร่งรดัจดัหา 

ผู้ประกอบการเข้ามาดูแลท่าเรือศาลาลอย โดยให้ด�าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากกรมธนารักษ์ ผู้ประกอบการ 

ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจในเรื่องการก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย  

เพื่อมุ่งให้เกิดการใช้ประโยชน์ท่าเรือศาลาลอย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างต่อไป

กรมเจ้าท่า รายงานดังนี้ 

๑) ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิกรมธนารกัษ์ กรมเจ้าท่า ประชุมหารอื

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาผู้บริหารท่าเรือของรัฐในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยในส่วนของ

ท่าเรือศาลาลอยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้กรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานด�าเนินการจัดหา 

ผูบ้รหิารท่าเรอื โดยด�าเนนิการตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัหาประโยชน์ในทีร่าชพสัดุ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ และค�าสั่งที่เกี่ยวข้อง และให้ด�าเนินการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market  

Sounding) หากพบว่ามีความจ�าเป็นในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้กรมเจ้าท่ามีหนังสือช้ีแจง

เหตุผลดังกล่าวถึงกรมธนารักษ์ เพื่อปรับปรุงอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมต่อไป และ 

เหน็ควรให้กรมเจ้าท่าแต่งต้ังคณะท�างานเพือ่พจิารณาวธิกีารและการค�านวณอตัราค่าเช่า ค่าธรรมเนยีม 

และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์โดยให้มีองค์ประกอบคณะท�างานจากกรมธนารักษ์ด้วย

๒) กรมเจ้าท่า ได้มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานเพื่อจัดท�ากรอบอัตราค่าเช่าค่าธรรมเนียม ท่าเรือศาลาลอย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และท่าเรือคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีรองอธิบดีกรมเจ้าท่า 

ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน�า้เป็นประธานคณะท�างาน ผูแ้ทนจากกรมธนารกัษ์ ส�านกังานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรมเจ้าท่า เป็นคณะท�างาน

๓) กรมเจ้าท่าได้จัดท�า Market Sounding ที่ท่าเรือศาลาลอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๒ 

มถินุายน ๒๕๖๑ ซึง่ในเบือ้งต้นไม่มผีูส้นใจ โดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ไม่มงีบประมาณ 

บุคลากร เครื่องมือ ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารท่าเรือ รวมท้ังมีภารกิจต้องรับผิดชอบ 
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อยู่แล้ว อีกทั้งเห็นว่าเป็นการก่อหนี้ในระยะยาวอาจมีผลกระทบต่อการจัดท�าบริการสาธารณะ 

ด้านอื่น ๆ โดยทุก ๓ ปี จะมีการเพิ่มค่าเช่า ส่วนภาคเอกชนเห็นว่าควรให้มีระยะปลอดค่าธรรมเนียม

หรือค่าเช่า หรืออาจจะลดจากต้นทุนปีละ ๔ - ๕ ล้านบาท เหลือปีละ ๐.๕ ล้านบาท - ๑ ล้านบาท 

ประมาณ ๓ - ๕ ปีก่อน ส�าหรับประเด็นอื่น ๆ เช่น กรมเจ้าท่ามีการอนุญาตให้ท่าเรือเอกชนบริการ

แข่งขันกับรัฐ หน่วยงานรัฐด้วยกันจะต้องจัดให้มีการประกันความเสียหาย รวมถึงการประกันราคา

ทรัพย์สินซึ่งมีมูลค่าสูง เป็นต้น

๔) กรมเจ้าท่า ได้มีการประชุมเบื้องต้นพิจารณาเห็นควรให้กรมเจ้าท่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อรองรับเรือขนาดเกิน ๕๐๐ ตันกรอส และจะได้เชิญเอกชนที่สนใจ 

เข้าร่วมท�า Market Sounding ครั้งที่ ๑ มาประชุมอีกครั้งภายใต้เงื่อนไขรับเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐  

ตันกรอส ก่อนน�าเสนอคณะท�างานและกรมธนารักษ์พิจารณาผ่อนปรนอัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียม 

และเปิดประมูลหาผู้บริหารท่าเรือต่อไป

๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าบึงสีไฟ

ความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร Phase ๑ และ Phase ๒ ซึ่งกรมเจ้าท่า

โดยศนูย์พฒันาและบ�ารงุรกัษาทางน�า้ที ่๒ (นครสวรรค์) ได้ด�าเนนิการขดุลอก แต่เนือ่งจากน�า้ในบงึมปีรมิาณมาก จ�าเป็น

ต้องจัดสรรพื้นที่ของบึงสีไฟออกเป็นหลาย ๆ ส่วน ประกอบกับต้องใช้เทคนิคการถมคันดินเป็นเข่ือนก้ันน�้าและสูบน�้า 

ออกก่อนด�าเนนิการขดุลอกในแต่ละส่วน ปัจจบุนัพบว่ามผีลการด�าเนนิงานค่อนข้างล่าช้ากว่าแผนอยูบ้่าง อย่างไรกต็าม 

ขอให้กรมเจ้าท่าเร่งรัดการด�าเนินการขุดลอกบึงสีไฟให้แล้วเสร็จภายในอายุสัญญา (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)  

พร้อมทัง้ให้พจิารณาหาแนวทางการบรหิารจดัการดนิจากการขดุลอกให้เหมาะสมและเป็นไปตามระเบยีบทีก่�าหนด 

รวมทั้งหลังการขุดลอกให้มีการจัดท�าแผนการบ�ารุงรักษาและพัฒนาบึงสีไฟให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัด

และกรมทางหลวงชนบทได้มีโครงการก่อสร้างทางจักรยานรอบบึงสีไฟ แต่ติดปัญหาพื้นที่ด�าเนินการบางส่วนที่ยังอยู่

ระหว่างด�าเนินการโครงการขดุลอกของกรมเจ้าท่า จงึขอให้กรมเจ้าท่าและกรมทางหลวงชนบทโดยแขวงทางหลวงชนบท 

พิจิตรปรึกษาหารือร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพ่ือวางแผนขั้นตอนการด�าเนินงานให้มีความสอดคล้องกันตามล�าดับ  

เพื่อให้กรมทางหลวงชนบทสามารถด�าเนินการโครงการก่อสร้างได้ตามแผนที่วางไว้ด้วย

กรมเจ้าท่า รายงานดังนี้ 

๑) โครงการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟแูหล่งน�า้บงึสไีฟ ระยะที ่๑ (ช่วงที ่๓ และ ๔) ด�าเนนิการโดย ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั 

สามเพชร อยู่ระหว่างด�าเนินการขุดลอกพร้อมท�าคันดินกั้นน�้าและสูบน�้าออกเป็นช่วง ๆ และขนย้าย

วัสดุขุดลอกไปยังจุดพักกองเพื่อรอการส่งมอบงาน โดยมีผลการด�าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๒ 

ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๘.๘๕ เนื่องจากมีปริมาณน�้าในบึงสีไฟเป็นจ�านวนมาก ประกอบกับเข้าสู่ 

ฤดูฝนการสูบน�้าออกจึงใช้เวลานาน ท้ังนี้ผู้รับจ้างได้เพิ่มจ�านวนเครื่องสูบน�้าเพื่อเร่งประสิทธิภาพ 

การระบายน�้าออกจากบริเวณท่ีจะท�าการขุดลอกท�าให้เริ่มงานขุดลอกในแต่ละช่วงท่ีท�าคันกั้นน�้า 

ได้เร็วขึ้น รวมทั้งกรมเจ้าท่าได้มีหนังสือเร่งรัดการด�าเนินงานของผู้รับจ้าง และให้จัดหาเครื่องจักร

อุปกรณ์ในการปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อเร่งประสิทธิภาพงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงจัดหา 

ชุดส�ารวจเพิ่มเพื่อเร่งประสิทธิภาพงานส�ารวจ ให้สามารถสะสมผลงานและส่งมอบงานได้เร็วขึ้น 

โครงการจะได้แล้วเสร็จภายในสัญญาโดยเร็วต่อไปแล้ว
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๙๘

๒) โครงการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟแูหล่งน�า้บงึสไีฟ ระยะที ่๒ (ช่วงที ่๒) ด�าเนนิการโดย ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั รุง่สวรรค์

ก่อสร้าง ผู้รับจ้างเริ่มด�าเนินการขุดลอกเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก 

การท�าคันกั้นน�้าและสูบน�้าออกเป็นช่วง ๆ เป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับมีปริมาณน�้าในบึงสีไฟ 

เป็นจ�านวนมาก และเป็นช่วงเข้าสู่ฤดฝูนการสบูน�า้ออกจงึใช้เวลานาน การเริม่ขุดลอกจงึล่าช้าตามไปด้วย  

โดยขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการ ท้ังนี้ กรมเจ้าท่าได้มีหนังสือติดตามเร่งรัดการด�าเนินงานประชุม

ติดตามงานอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด รวมถึงแจ้งให้ผู ้รับจ้างเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน 

ในทุกขั้นตอนให้เพียงพอกับปริมาณงานและระยะเวลาท่ีเหลือ เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามแผนงาน 

และแล้วเสร็จภายในสัญญาโดยเร็วต่อไปแล้ว

๓) แนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอกอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบท่ีก�าหนด 

วัสดุที่ขุดลอกได้ภายหลัง กรมเจ้าท่ารับไว้ในราชการแล้วจะด�าเนินการจ�าหน่ายตามระเบียบ 

กรมการขนส่งทางน�้าและพาณิชยนาวี ว่าด้วยการจ�าหน่ายวัสดุท่ีได้จากการขุดลอก พ.ศ. ๒๕๕๐  

โดยส�านักงานพัฒนาและบ�ารุงรักษาทางน�้าที่ ๒ 

๔) แผนการบ�ารุงรักษาและพัฒนาบึงสีไฟให้มีประสิทธิภาพ ภายหลังโครงการแล้วเสร็จ กรมเจ้าท่า 

จะด�าเนินการติดตามตรวจสอบสภาพพื้นท่ีบึงสีไฟเป็นระยะ ๆ เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ  

บ�ารุงรักษาและพัฒนาบึงสีไฟ ต่อไป

 ๒.๓ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕ มีดังนี้
- โครงการซ่อมบ�ารงุรกัษาเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลในพืน้ทีจ่งัหวดัประจวบครีขีนัธ์

โครงการซ่อมบ�ารุงรักษาเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพื้นท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันม ี

ผลงานร้อยละ ๑๙.๘๑ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๓๓.๑๔ และได้สั่งหยุดงานเพื่อปรับแก้ไขแบบโครงสร้าง เนื่องจากผลส�ารวจ

สภาพภูมิประเทศไม่สอดคล้องกับภูมิประเทศเดิมที่วิศวกรผู้ออกแบบได้ท�าการส�ารวจไว้ในช่วงออกแบบรายละเอียด  

ท�าให้ไม่สามารถก่อสร้างตามรปูแบบในสญัญาได้ ดงันัน้ ขอให้กรมเจ้าท่าและส�านกังานเจ้าท่าภมูภิาคที ่๓ หาแนวทาง

การแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ก�าหนดอย่างรัดกุมและเหมาะสม นอกจากนี้ ขอให ้

กรมเจ้าท่าให้ความส�าคัญด�าเนินการในภารกิจการช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากผลกระทบจากเหตุอุทกภัยดังเช่น 

ทีผ่่านมา รวมถงึให้ด�าเนนิการส�ารวจและขุดลอกร่องน�า้ ห้วย หนอง คลอง บงึในพ้ืนทีเ่พ่ือลดปัญหาสิง่กดีขวางทางน�า้  

โดยเฉพาะผักตบชวา เศษขยะมูลฝอยพร้อมทั้งให้จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องจักร เรือตรวจการณ์

ส�าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน และขอให้ก�ากับดูแลสิ่งล่วงล�้าล�าน�้าอย่างเคร่งครัดด้วย

กรมเจ้าท่า รายงานว่าได้ด�าเนินการ ดังนี้

๑) โครงการซ่อมบ�ารุงรักษาเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั ่งทะเลในพื้นท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

กรมเจ้าท่าได้ท�าการแก้ไขแบบและท�าบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว  

ก�าหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ซ่ึงผู ้รับจ้างเข้าด�าเนินการก่อสร้างตั้งแต่  

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๒) ภารกิจช่วยเหลือประชาชน กรมเจ้าท่ามีความพร้อมและสามารถจัดเจ้าหน้าที่พร้อมเรือท้องแบน 

ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ทันที
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๙๙

๓) การขุดลอกร่องน�้า ส�านักพัฒนาและบ�ารุงรักษาทางน�้า กรมเจ้าท่ามีการวางแผนในการขุดลอกร่องน�้า

ที่ต้ืนเขิน และมีแผนก�าจัดผักตบชวาและวัชพืชท่ีกีดขวางทางน�้าเป็นประจ�าอยู่แล้ว ซ่ึงมีแผนงาน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนี้

แผนงานขุดลอกร่องน�้าภายในประเทศ

- ด�าเนินการเอง ๕๑ ร่องน�้า ปริมาณวัสดุขุดลอก ๔,๓๔๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

- จ้างเหมาเอกชนขุดลอก ๑๔ โครงการ ปริมาณวัสดุขุดลอก ๒๑,๑๓๒,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร

แผนงานขุดลอกร่องน�้าชายฝั่งทะเล

- ด�าเนินการเอง ๗๐ ร่องน�้า ปริมาณวัสดุขุดลอก ๕,๖๒๐,๘๔๐ ลูกบาศก์เมตร 

- จ้างเหมาเอกชนขุดลอก ๑๑ โครงการ ปริมาณวัสดุขุดลอก ๔,๘๙๓,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

แผนงานก�าจัดผักตบชวา จ�านวน ๑๔ หน่วย ปริมาณก�าจัดผักตบชวา ๔๒๖,๕๓๖ ตัน

 ๒.๔ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๖ มีดังนี้

๑. การเร่งรัดการด�าเนินการสร้างแนวกั้นคลื่นน�้าทะเลกัดเซาะ

จากกรณีคลื่นน�้าทะเลกัดเซาะอย่างรุนแรงบริเวณแนวชายฝั ่งของถนนทางหลงหมายเลข ๔๐๑๓  

ช่วง ปากพนัง - หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี  

ส่งผลท�าให้เกิดความเสียหายต่อถนนและสาธารณูปโภคอื่น ๆ เป็นอย่างมาก สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 

ผู้อยู่อาศัยตามแนวชายฝั่งและผู้สัญจรไปมาในพื้นท่ี ซ่ึงกรมเจ้าท่าได้มีโครงการจ้างเหมาก่อสร้างก�าแพงหินท้ิงป้องกัน 

การกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๑๐ ต�าบลขนาบนาก อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 

๑๑๑.๔๔ ล้านบาท ซึง่มผีลการด�าเนนิการคิดเป็นร้อยละ ๖๑ ช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๕ และโครงการงานจ้างเหมาก่อสร้าง

เขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านหน้าโกฏิ ต�าบลท่าพยา อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ ๑ 

งบประมาณ ๗๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีผลการด�าเนินการคิดเป็นร้อยละ ๕๕ เร็วกว่าแผนงานร้อยละ ๓๕  

ซึ่งทั้งสองโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันปัญหาการกัดเซาะถนนในระยะยาว ท้ังนี้ ขอให้กรมเจ้าท่าเร่งรัดการ 

ด�าเนินการสร้างแนวก้ันคลื่นให้แล้วเสร็จทันในช่วงฤดูมรสุมที่ก�าลังจะมาถึง และขอให้จัดสรรงบประมาณเพื่อ 

ด�าเนินการก่อสร้างแนวกันคลื่น ให้ครอบคลุมตลอดแนวถนนอย่างต่อเนื่องเพ่ือป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้น 

อย่างยั่งยืน
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๑๐๐

กรมเจ้าท่า รายงานผลการด�าเนินโครงการจ้างก่อสร้างก�าแพงหินทิ้ง

ป้องกันการกดัเซาะชายฝ่ังในพืน้ทีอ่�าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ดังน้ี 

- บริเวณหมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๑๐ ต�าบลขนาบนาก ระยะทาง ๒,๒๕๐ 

เมตร สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ได้รับการขยาย

เวลา ๑๒๐ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรี) มีผลงานร้อยละ ๘๙.๗๔  

เรว็กว่าแผนร้อยละ ๐.๘๙ คาดว่าจะสามารถด�าเนนิการได้แล้วเสรจ็

ก่อนช่วงฤดูมรสุมที่ก�าลังจะมาถึง

- บรเิวณบ้านหน้าโกฏ ิต�าบลท่าพยา ระยะที ่๑ ระยะทาง ๒,๒๒๕ เมตร 

คาดว่าจะสามารถด�าเนินการได้แล้วเสร็จก่อนช่วงฤดูมรสุมที่ก�าลัง 

จะมาถึง

- บรเิวณบ้านหน้าโกฏ ิต�าบลท่าพยา ระยะท่ี ๒ ระยะทางเพิม่เตมิอกี  

๒,๓๖๕ เมตร งบประมาณปี ๒๕๖๑ จ�านวน ๖๖.๗๐ ล้านบาท 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการ

๒. การขุดลอกร่องน�้า และการอ�านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวบริเวณท่าเทียบเรือ 

และเรือโดยสาร

จากการที่ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี ๔ ได้มีการประชุม

หารอืร่วมกบัภาคเอกชนในพ้ืนทีเ่พ่ือรับฟังความคิดเหน็แนวทางการพฒันา 

โครงข่ายคมนาคมด้านการขนส่งสินค้า ท�าให้ทราบว่ามีท่าเทียบเรือและ 

อู่เรือที่ส�าคัญในแม่น�้าตาปีและแม่น�้าท่าทอง ซึ่งผู้ประกอบการต้องการ 

ให้มกีารขดุลอกร่องน�า้ให้เหมาะสมกบัขนาดของเรอืขนส่ง จงึเหน็ควรให้ 

กรมเจ้าท่าตรวจสอบและดูแลรักษาการขุดลอกร่องน�้าให้มีความลึก  

ท่ีเหมาะสมกับขนาดของเรืออย่างสม�่าเสมอ เพื่ออ�านวยความสะดวก 

ให้ผูป้ระกอบการสามารถน�าเรอืเข้า - ออก และจอดเทยีบท่าได้ตลอดเวลาด้วย  

นอกจากน้ี กรมเจ้าท่าได้รายงานข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการด�าเนินงาน

โครงการติดตั้งศูนย์ควบคุมการจราจรทางน�้าในพื้นท่ีและการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการปฏิบัติ 

ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขื่อนรัชชประภา รวมถึงการให้บริการของผู้ประกอบการท่าเรือ

และเรือโดยสารเอกชน ได้แก่ เรือซีทรานเฟอร์รี่ และเรือราชาเฟอร์รี่ จึงเห็นควรให้กรมเจ้าท่าเข้มงวดกวดขัน 

ด้านความปลอดภยัและอ�านวยความสะดวกแก่นกัท่องเทีย่วทัง้บรเิวณท่าเทยีบเรอืและเรอืโดยสารด้วย อนึง่ ส�านกังาน 

เจ้าท่าภูมิภาคเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจค่อนข้างมากและขาดงบประมาณและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งการ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งล่วงล�้าล�าน�้าเป็นภารกิจที่หนักและยุ่งยาก จ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลาง จึงขอให้

กรมเจ้าท่ามีการส่งเสริมและผลักดันงบประมาณการปรับปรุงโครงสร้างอัตราต�าแหน่งเพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคตามนโยบายของรัฐบาล



ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๑๐๑

กรมเจ้าท่า รายงานว่า

๑) การขดุลอกร่องน�า้ ได้ว่าจ้าง บรษิทั บางกอก เดรดจิง้ จ�ากดั ในการขุดลอกร่องน�า้ ปรมิาณวสัดขุุดลอก 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลา ๒๑๐ วัน ก�าหนดแล้วเสร็จวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  

และในส่วนของร่องน�้าบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการขุดลอกเป็นประจ�าทุกปี 

๒) การก�ากับดูแลความปลอดภัยและอ�านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว กรมเจ้าท่า ได้จัดให้มี 

พนกังานประจ�าท่า ก�ากบั ดแูล ความปลอดภยับรเิวณท่าเรอืโดยสารอย่างสม�า่เสมอ และจดัเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบการเตรยีมความพร้อมก่อนเทศกาลและช่วงเทศกาล รณรงค์ให้ผูโ้ดยสารเรอืสวมใส่เสือ้ชชูพี

และข้อปฏิบัติในการโดยสารเรือต่าง ๆ และติดตามแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับเรือโดยสาร 

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ผ่านสือ่ออนไลน์ รวมทัง้การจดัอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบัมาตรการความปลอดภยั

ในการเดินทางทางน�้าแก่ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ผู้ประกอบการเรือโดยสาร คนประจ�าเรือ

๓) การปรบัปรงุโครงสร้างอตัราต�าแหน่งได้น�าเสนอโครงสร้างแผนปฏริปูองค์การของกรมเจ้าท่า ปี ๒๕๖๒ -  

๒๕๖๔ ปรับต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาค เพิ่มขึ้นจาก ๗ ต�าแหน่ง เป็น ๑๘ ต�าแหน่ง 

ปรับต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา เป็นระดับอ�านวยการต้น จ�านวน ๔๑ สาขา 

 ๒.๕ พื้นที่จังหวัดสงขลา มีดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดสมิหลา

จากการรายงานของกรมเจ้าท่าในพืน้ท่ีจังหวดัสงขลาทราบว่ามโีครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง 

จ�านวนหลายโครงการซึง่ค่อนข้างจะมปัีญหาการด�าเนนิการท่ีล่าช้า อาทิ โครงการก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง 

บริเวณหาดสมิหลา ถนนชลาทัศน์ อ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ที่เกิดความล่าช้า เนื่องจากปัญหาด้านคลื่นลมทะเล

ที่สร้างความเสียหายต่อม่านกันตะกอน ท�าให้ขาดความต่อเนื่องในการด�าเนินงาน รวมถึงการด�าเนินโครงการนั้นใช้การ

ขนส่งล�าเลียงทางน�้าเท่านั้น ซึ่งหากสภาพอากาศไม่เหมาะสมจะส่งผลกระทบต่อการน�าเรือเข้าเทียบท่าด้วยเช่นกัน  

ซึ่งความล่าช้าของโครงการก่อสร้างจะท�าให้กรมเจ้าท่า เบิกจ่ายงบประมาณได้ล่าช้าและไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  

แต่กรมเจ้าท่าได้พยายามหาแนวทางแก้ไขและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายมาโดยตลอด ในเรื่องนี้ ขอให้

กรมเจ้าท่ามีการวางแผนและศึกษาสภาพภูมิอากาศในพื้นที่เพื่อให้สามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง



กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๑๐๒

กรมเจ้าท่า รายงานว่า ปัญหาความล่าช้าของงานจ้างเหมาก่อสร้างเสริมทรายชายหาดสมิหลา ถนนชลทัศน์  

อ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ได้สั่งการให้ผู้รับจ้างเร่งจัดหาอุปกรณ์เครื่องจักรท่ีมีความเหมาะสมในการ 

ปฏิบัติงานเข้ามาเสริมการท�างาน พร้อมท้ังมีการวางแผนงานให้สอดคล้องกับลักษณะคลื่นลมและฤดูมรสุม 

ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถเร่งรัดการด�าเนินงานให้แล้วเสร็จทันตามก�าหนดสัญญา

๒. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณต�าบลชิงโค ต�าบลหัวเขา อ�าเภอสิงหนคร  

จังหวัดสงขลา มีปัญหาความล่าช้าเนื่องจากสภาพภูมิประเทศ ความลึกพื้นท้องน�้าถูกกัดเซาะเพิ่มเติม สภาพชายฝั่ง 

มีการเปลี่ยนไปจากสภาพเดิมที่ได้ส�ารวจและออกแบบไว้ ซึ่งปัจจุบันได้ด�าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ในกรณีนี้ ขอให้

กรมเจ้าท่าให้ความส�าคัญกับการเข้าตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ีจริง ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งได้เคยส�ารวจ

และออกแบบไว้แล้ว เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

กรมเจ้าท่า รายงานว่า ปัญหาความล่าช้าของงานจ้างเหมา ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณต�าบลชิงโค 

ต�าบลหวัเขา อ�าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา (หาดทรายแก้ว) ซึง่ต้องมกีารปรบัปรงุแก้ไขรปูแบบก่อสร้าง เนือ่งจาก

งานก่อสร้างดังกล่าวได้ท�าการส�ารวจออกแบบและจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  

มาแล้วเป็นเวลาประมาณ ๔ - ๕ ปี ก่อนที่รายงานจะได้รับความเห็นชอบและของบประมาณก่อสร้าง ท�าให้ 

สภาพภมูปิระเทศและความลกึพืน้ท้องน�า้ทะเลเปลีย่นแปลงไปจากทีไ่ด้เคยออกแบบไว้อย่างมนียัส�าคญั ประกอบกบั 

มีงานก่อสร้างโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งของหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งได้ด�าเนินการแล้วเสร็จซ้อนทับกับ

โครงการจึงจ�าเป็นต้องมกีารปรบัปรงุแก้ไขรปูแบบก่อสร้าง ปัจจบุนัอยูใ่นขัน้ตอนการพจิารณาอนมุตัปิรบัปรงุแก้ไข

รูปแบบก่อสร้าง ทัง้นี ้ในอนาคตกรมเจ้าท่าจะได้ให้ความส�าคญักบัการส�ารวจตรวจสอบพืน้ทีจ่รงิก่อนการก่อสร้าง 

เพื่อลดปัญหาการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบจากสภาพภูมิประเทศและความลึกพื้นท้องทะเลที่เปลี่ยนแปลงไป

 ๒.๖ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีดังนี้
๑. การจัดสรรอัตราก�าลังมาปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง 

(PIPO)

การตรวจเยี่ยมหน่วยงานและให้ก�าลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก 

เรือประมง (PIPO) พบว่าในส่วนการด�าเนินการของส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสมีการปฏิบัติงานด้วยความ 

เสียสละ เข้มแข็ง และมุ่งมั่น โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่หมุนเวียนไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง 

(PIPO) อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�า แต่อย่างไรก็ตามบุคลากรของกรมเจ้าท่าในการปฏิบัติตามภารกิจยังมีไม่เพียงพอ  

จึงเห็นควรให้มีการพิจารณาจัดสรรอัตราก�าลังมาปฏิบัติงานในส่วนนี้เพิ่มขึ้นด้วย

กรมเจ้าท่า รายงานว่า ปัจจุบันมีภารกิจและปริมาณงานเพิ่มมากขึ้นต้องปฏิบัติงานภายใต้กรอบอัตราก�าลังที่มีอยู่เดิม

ซึ่งมีไม่เพียงพอและเหมาะสมกับภาระงานที่ต้องปฏิบัติตามอ�านาจหน้าที่และที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งกรมเจ้าท่า 

ได้บรหิารจดัการอตัราก�าลงัทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดัในทกุทางแต่กไ็ม่สามารถด�าเนนิการได้อย่างเตม็ที ่ส�าหรบัภาระงาน

ที่ต้องปฏิบัติประจ�าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง (PIPO) ได้มีค�าสั่งให้ข้าราชการของส�านักงาน 



ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๑๐๓

เจ้าท่าภูมิภาคสาขาไปปฏิบัติหน้าที่ประจ�าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง (PIPO) ท่ีตั้งอยู่ในพื้นที่  

และได้จัดจ้างเจ้าหน้าที่ตามโครงการจ้างเหมาบริการเอกชนเพื่อช่วยปฏิบัติงานทดแทนอัตราที่ไม่เพียงพอ และ

กรมเจ้าท่าได้ด�าเนินการวิเคราะห์อัตราก�าลังที่ควรจะมีเพื่อรองรับภารกิจเพิ่มใหม่ ภาระงานปริมาณงาน 

ที่เพิ่มมากขึ้นให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคทุกสาขา ซึ่งอยู่ระหว่าง

การรายงานข้อมูลให้กระทรวงคมนาคมเพื่อการขออัตราข้าราชการเพิ่มโดยได้ขออัตราข้าราชการเพิ่มให้กับ

ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส จ�านวน ๓ อัตรา ในต�าแหน่งนิติกร ๑ อัตรา เจ้าพนักงานขนส่ง ๑ อัตรา 

และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๑ อัตรา

๒. การด�าเนินการขุดลอกและบ�ารุงรักษาร่องน�้าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

จากการตรวจราชการได้รับรายงานจากส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสและส�านักงานพัฒนา 

และบ�ารุงรักษาทางน�้าที่ ๔ กรณีที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากการตื้นเขินของแม่น�้าบางนรา และคลองโคกเคียน 

ซึ่งเกิดจากคลื่นซัดทรายมาทับถมอย่างต่อเนื่อง ท�าให้บริเวณคลองโคกเคียนท่ีใช้เป็นเส้นทางเรือขนาดเล็กออกสู่ทะเล

บริเวณชายหาดนราทัศน์เกิดเป็นแนวสันทรายทับถมปิดเส้นทางร่องน�้ายาวเป็นระยะทางกว่า ๕๐๐ เมตร เป็นเหตุให้

แม่น�้าบางนราและคลองโคกเคียนเกิดความตื้นเขิน และสภาพน�้าในคลองโคกเคียนเริ่มเน่าเสีย ผู้เลี้ยงปลาในกระชัง 

กว่า ๑,๐๐๐ ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อน และได้ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้ด�าเนินการแก้ไข ซึ่งปัญหา 

ที่ผ่านมาในการด�าเนินการขุดลอกร่องน�้าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส คือการขาดงบประมาณในการด�าเนินการหรือได้รับ 

งบประมาณเพียงบางส่วนซึ่งไม่เพียงพอในการด�าเนินการขุดลอกให้แล้วเสร็จตลอดท้ังสายในคราวเดียว ส่งผลให้ 

ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการตื้นเขินของร่องน�้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาในการสนับสนุน 

งบประมาณในการด�าเนินการขุดลอกและบ�ารุงรักษาร่องน�้าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสให้เพียงพอในการด�าเนิน

โครงการในคราวเดียว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ซึ่งท�าการประมงเป็นอาชีพหลัก

กรมเจ้าท่า รายงานว่า ได้ด�าเนินการตามภารกิจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยการขุดลอกและบ�ารุงรักษาร่องน�้าในพื้นที่

จังหวัดนราธิวาสอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

๑) งานขุดลอกที่ด�าเนินการแล้วเสร็จ

๑.๑) งานจ้างเหมา ด�าเนินการแล้วเสร็จ จ�านวน ๕ ร่องน�้า ดังนี้ ปี ๒๕๕๕ และปี ๒๕๕๗ ร่องน�้านราธิวาส 

(Sand By passing) ปี ๒๕๕๙ ร่องน�้าตากใบ ร่องน�้าปูลากาป๊ะ และร่องน�้าปูลาวาจิ ปี ๒๕๖๐  

ร่องน�้าคลองโคกเคียน 
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๑๐๔

๑.๒) งานขุดลอกที่กรมเจ้าท่าด�าเนินการเอง คือ ส�านักงานพัฒนาและบ�ารุงรักษาทางน�้าที่ ๔ (สงขลา) 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จ�านวน ๑๙ ร่องน�้า และปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ�านวน ๒๑ ร่องน�้า

๒) งานขุดลอกที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ

- ร่องน�้าชายฝั่งทะเล (Sand by passing) ร่องน�้าศาลาใหม่ กรมเจ้าท่าได้ลงนามกับ บริษัท บางกอก  

เดรดจิ้ง จ�ากัด เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ วงเงิน ๔๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท ก�าหนดแล้วเสร็จ  

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการ

๓) งานขุดลอกที่ได้เสนอขอตั้งงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเบื้องต้นได้รับการพิจารณาจัดสรรแล้ว

๓.๑ งานจ้างเหมา ได้แก่ ร่องน�้าชายฝั ่งทะเล Sand by passing ร่องน�้าศาลาใหม่ งบประมาณ  

๔๗.๒๐๐ ล้านบาท และร่องน�้าชายฝั่งทะเลที่ร่องน�้าโคกเคียน งบประมาณ ๓๑.๘๙ ล้านบาท และ 

ค่าควบคุมงาน ๑.๒๗๕๖ ล้านบาท

๓.๒ งานขดุลอกทีก่รมเจ้าท่าด�าเนนิการเอง ได้แก่ ร่องน�า้ส�านกังานพฒันาและบ�ารงุรกัษาทางน�า้ท่ี ๔ (สงขลา) 

ปี ๒๕๖๒ จ�านวน ๑๐ ร่องน�้า ประกอบด้วย ร่องน�้านราธิวาส ร่องน�้าโกลก ร่องน�้าตากใบ ร่องน�้า 

ปูลากาป๊ะ ร่องน�้าอ่าวมะนาว งบประมาณ ๓๑.๖๓๕ ล้านบาท ทั้งนี้ ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับ 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรด้วย

ทัง้น้ี การขดุลอกร่องน�า้บางนรา กรมเจ้าท่าจะด�าเนนิการของบประมาณในปี ๒๕๖๓ โดยจ้างเหมาเอกชนขดุลอก
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๑๐๕

 ๒.๗ พื้นที่จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุร ีมีดังนี้

- โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายหาดคุ้งวิมาน

ตามที่เทศบาลต�าบลสนามไชยมีหนังสือน�าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อขอรับการสนับสนุน

งบประมาณโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชายหาดคุ้งวิมาน เพื่อรองรับนักท่องเท่ียวนั้น จากการตรวจสอบ 

ของกรมเจ้าท่าพบว่ามส่ีวนทีเ่กีย่วข้องกบักรมเจ้าท่าคอื การขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณเพือ่การปรบัปรงุท่าเทยีบเรอื 

หัวแหลม ต�าบลสนามไชย อ�าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งในการนี้ ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี  

ได้ประสานกับเทศบาลต�าบลสนามไชยเพื่อส�ารวจพื้นท่ีและสภาพโครงสร้างสะพานท่าเทียบเรือตามท่ีเทศบาล 

ต�าบลสนามไชยขอรับการสนับสนุนงบประมาณแล้ว โดยจากการตรวจสอบพบว่าสะพานท่าเทียบเรือหัวแหลม 

เป็นสะพานท่าเทยีบเรอืทีใ่ช้งบประมาณก่อสร้างตามโครงการพฒันาประมงทะเลชายฝ่ังพืน้บ้านโดยกรมประมง ก่อสร้าง 

เมื่อปี ๒๕๓๗ สภาพปัจจุบันเป็นสะพานคอนกรีต มีการช�ารุดทรุดโทรมเสาและคานบางส่วนแตก โดยขณะนี้ยังคงมีเรือ

ที่ใช้สะพานท่าเทียบเรือนี้ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นเรือประมงพื้นบ้าน เบ้ืองต้นจากการส�ารวจกรมเจ้าท่าได้รายงานว่าจะต้องมี

การด�าเนินการตามขั้นตอน คือ กรมประมงจะต้องประสานกับกรมธนารักษ์ เพื่อให้กรมธนารักษ์พิจารณามอบพื้นที ่

ให้เป็นของกรมเจ้าท่าก่อนด�าเนินการส�ารวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือใหม่ ทดแทนสะพานท่าเทียบเรือเดิมที่ช�ารุด  

จงึจะสามารถพฒันายกระดับให้เป็นท่าเรอือเนกประสงค์หรอืท่าเรอืเพือ่การท่องเทีย่วทีม่มีาตรฐานและความปลอดภยัได้  

ในการน้ี จึงขอให้กรมเจ้าท่าประสานติดตามการด�าเนินงานร่วมกับเทศบาลต�าบลสนามไชย และด�าเนินการ 

ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

กรมเจ้าท่า รายงานว่า ท่าเทียบเรือหัวแหลม ต�าบลสนามไชย อ�าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ก่อสร้างเมื่อปี ๒๕๓๗ 

โดยกรมประมง เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรมประมงหรือผู้บริหารท่าเรือ 

ในปัจจบุนัจะต้องส่งมอบท่าเทยีบเรอืให้กรมเจ้าท่าก่อน เพือ่จะด�าเนนิการส�ารวจออกแบบและของบประมาณมา

ด�าเนนิการปรบัปรุงซ่อมแซมต่อไป และส�านกังานเจ้าท่าภมูภิาคท่ี ๖ (จนัทบุร)ี ได้ประสานกบักรมประมงทราบว่า 

ท่าเทียบเรือดังกล่าวยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์ และอยู่ระหว่างการขออนุญาตสิ่งล่วงล�้า

ล�าน�้าตามค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจะด�าเนินการขึ้นทะเบียนราชพัสดุและ

โอนให้กรมเจ้าท่าต่อไป 

ต่อมาส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖ (จันทบุรี) ได้พิจารณาอนุญาตปลูกสร้างสะพานท่าเทียบเรือหัวแหลม 

โดยอาศัยอ�านาจตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งส�านักงานประมงจังหวัดจันทบุรีได้ส่งเรื่องให้

กรมธนารักษ์พื้นที่จันทบุรีขึ้นทะเบียนราชพัสดุตามระเบียบแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

ทั้งนี้  หากกรมเจ ้าท ่าได ้รับการส ่งมอบท่าเทียบเรือหัวแหลมแล้วจะได ้ด�าเนินการส�ารวจออกแบบ 

และของบประมาณมาด�าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป

 ๒.๘ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๒ มีดังนี้

๑. การจัดบ้านพักสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค

จากการตรวจราชการทราบว่า หน่วยงานกรมเจ้าท่าท่ีรับผิดชอบงานในพื้นท่ีจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ 

ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาขอนแก่น ส�านักงานพัฒนาและบ�ารุงรักษาทางน�้าที่ ๘ (ขอนแก่น) ปัจจุบันยังไม่มี 

บ้านพกัสวสัดกิารให้แก่เจ้าหน้าทีก่รมเจ้าท่าจงึมคีวามต้องการขอรบัการสนบัสนนุจากส่วนกลาง ดงันัน้ ขอให้กรมเจ้าท่า 

ส่วนกลางพิจารณาสนบัสนนุงบประมาณเพือ่จดัให้มบ้ีานพกัสวสัดกิารแก่เจ้าหน้าทีท่ีป่ฏบัิตงิานในส่วนภมูภิาคต่าง ๆ  เช่น 
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๑๐๖

จงัหวดัขอนแก่น ฯลฯ เพ่ือให้การปฏบิติังานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และเป็นการสร้างขวญัและก�าลงัใจในการปฏบัิตงิาน 

ของข้าราชการที่ดี

กรมเจ้าท่า รายงานว่า อาคารชดุพกัอาศยัของส�านกังานพฒันาและบ�ารงุรกัษาทางน�า้ที ่๘ (ขอนแก่น) ได้รบัการจดัสรร

งบประมาณมาด�าเนินการแล้ว และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กรมเจ้าท่าไม่ได้รับจัดสรรตามค�าของบประมาณ

ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยส�าหรับส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาขอนแก่น ในวงเงินงบประมาณ ๑๒.๕ ล้านบาท 

ซึ่งกรมเจ้าท่าจะได้เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๓ ต่อไป

๒. งานขุดลอกบ�ารุงรักษาร่องน�้าในแม่น�้ามูลและล�าน�้าเค็ม

งานขุดลอกบ�ารุงรักษาร่องน�้าภายในประเทศ (ด�าเนินการเอง) ในแม่น�้ามูลและล�าน�้าเค็ม ของส�านักงาน

พัฒนาและบ�ารุงรักษาทางน�้าที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างการด�าเนินการ รวม ๕ แห่ง จาก ๑๐ แห่ง 

ตามที่ก�าหนดไว้ในแผนการด�าเนินการจากรายงานทราบว่ามีผลการด�าเนินงานล่าช้าอยู่บ้างเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตาม  

ขอให้ส�านักงานพัฒนาและบ�ารุงรักษาทางน�้าที่ ๘ (ขอนแก่น) เร่งรัดเรื่องการ ขุดลอกให้เป็นไปตามแผนด�าเนินการ 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วย

กรมเจ้าท่า รายงานว่า ส�านักงานพัฒนาและบ�ารุงรักษาทางน�้าที่ ๘ ได้มีการขอปรับแผนเพิ่มจ�านวนร่องน�้าที่จะด�าเนิน

การขุดลอกเป็น ๑๑ ร่องน�้า ดังนี้

๑) ด�าเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๑ จ�านวน ๕ ร่องน�้า ได้แก่ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

และจังหวัดนครราชสีมา จ�านวนเนื้อดินรวม ๕๔๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร วงเงินรวม ๑๒,๒๘๑,๐๘๑ บาท

๒) คาดว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จ จ�านวน ๖ ร่องน�้า ได้แก่

๒.๑) เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ จ�านวน ๕ ร่องน�้า ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ และร้อยเอ็ด จ�านวน 

เนื้อดินรวม ๕๖๔,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร วงเงินรวม ๑๓,๑๗๙,๗๐๐ บาท

๒.๒) เดอืนกนัยายน ๒๕๖๑ จ�านวน ๑ ร่องน�้า ในพืน้ทีจ่งัหวดัสรุนิทร์ จ�านวนเนือ้ดนิ ๙๐,๐๐๐ ลกูบาศก์เมตร 

วงเงิน ๒,๑๕๗,๕๐๐ บาท

 ๒.๙ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๖ มีดังนี้

- การบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงมีผล 

ต่อการควบคมุ อนญุาตสิง่ล่วงล�า้ล�าน�า้ ทัง้นี ้โครงการก่อสร้างของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทมคีวามเกีย่วข้อง

กับพระราชบัญญัติดังกล่าว เน่ืองจากกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทมีโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้า  

ซ่ึงต้องขออนุญาตจากกรมเจ้าท่าตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  

อ�านาจในการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล�้าล�าน�้า แบ่งเป็น ๓ กรณี คือ ๑) อยู่ในอ�านาจเจ้าท่าภูมิภาคสาขา

จังหวัด ๒) อยู่ในอ�านาจเจ้าท่าภูมิภาคนั้น ๆ ส่งเรื่องเข้าคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล�้าล�าน�้า  

๓) อยู่ในอ�านาจอธิบดีกรมเจ้าท่าต้องส่งเรื่องเข้ากรมเจ้าท่าส่วนกลาง ซึ่งในการด�าเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้า 

อยูใ่นกรณทีี ่๓ ต้องส่งรปูแบบให้กรมเจ้าท่าส่วนกลางพจิารณาเหน็ชอบก่อน ท�าให้เมือ่กรมทางหลวงหรอืกรมทางหลวงชนบท 



ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๑๐๗

ในพืน้ทีย่ืน่ค�าขอแล้ว กรมเจ้าท่า ในพืน้ทีไ่ม่สามารถพจิารณาค�าขอได้ทันที ต้องส่งไปยงักรมเจ้าท่าส่วนกลางพจิารณาแบบ 

ก่อนจึงจะด�าเนินการต่อไปได้ ท�าให้เกิดความล่าช้าในข้ันตอนการด�าเนินการ นอกจากนี้ การกระท�าสิ่งล่วงล�้าล�าน�้า 

ยงัต้องได้รับความเหน็ชอบจากจงัหวดัว่าไม่ขดัต่อแผนพฒันาจงัหวดัและกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคารหรอืกฎหมาย 

ว่าด้วยการผังเมือง และต้องไม่เป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรือท�าให้ทางน�้าเปลี่ยนแปลงไป หรือก่อให้เกิดผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้น เพื่อลดข้อโต้แย้งในข้ันตอนการพิจารณาขอความเห็นชอบจากจังหวัด และเพ่ือให้เกิด

ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทรวบรวมแบบสะพานข้ามแม่น�้า 

ที่จะด�าเนินการก่อสร้างในโครงการต่าง ๆ ส่งให้กรมเจ้าท่าส่วนกลางพิจารณาก่อน และให้มีการประสานแจ้ง 

กรมเจ้าท่าในพื้นที่ที่จะด�าเนินการก่อสร้างของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบททราบผลด้วย ซึ่งจะท�าให้ 

การด�าเนนิการขออนญุาตกระท�าสิง่ล่วงล�า้ล�าน�า้เป็นไปได้รวดเรว็ยิง่ขึน้ และลดผลกระทบต่อแผนการด�าเนนิโครงการ

ของกรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบท

กรมเจ้าท่า รายงานว่า ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงรายและส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ ได้ประสาน 

โดยบูรณาการร่วมกบักรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทในพืน้ทีเ่พือ่ด�าเนนิการปลกูสร้างสิง่ล่วงล�า้ล�าน�า้ประเภท

สะพานข้ามแม่น�้าเป็นไปตามกฎหมายแล้ว ส�าหรับแขวงทางหลวงพะเยาอยู่ระหว่างการจัดเตรียมส่งเอกสาร

ประกอบการพิจารณา ซึ่งส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี ๑ ได้ประสานกับส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย  

เพ่ือความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการจัดเตรียมเอกสารท่ีถูกต้อง เพื่อส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาค 

สาขาเชียงราย ด�าเนินการต่อไป

 ๒.๑๐ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๘ มีดังนี้

- โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าบึงสีไฟ ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒

โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน�า้บงึสไีฟ ระยะท่ี ๑ และระยะท่ี ๒ เป็นโครงการเพือ่การอนรุกัษ์ฟ้ืนฟแูหล่งน�า้ 

ทีม่สีภาพตืน้เขนิและมตีะกอนดินทบัถมกนัเป็นเวลานานให้มสีภาพท่ีดข้ึีน เพือ่ให้สามารถเพิม่พืน้ท่ีรบัน�า้ในช่วงฤดนู�า้หลาก 

และกักเก็บน�้าในช่วงฤดูแล้ง ในปัจจุบันการด�าเนินการในระยะท่ี ๑ และระยะท่ี ๒ ล่าช้ากว่าแผนงานท่ีวางไว้ร้อยละ 

๓.๙๗ และ ๑๖.๓๖ ตามล�าดับ เนื่องจากพื้นท่ีบึงมีบริเวณกว้าง ท�าให้เกิดความล่าช้าในการด�าเนินงานส�ารวจ และ 

ผลการส�ารวจยงัส�ารวจไม่ครอบคลมุ ครบถ้วน สมบรูณ์ ตามหลกัการท�าแผนที ่ ประกอบกบัสภาพพืน้ทีเ่ป็นป่าพงหญ้าสงู 

และมีน�้าท่วมขงัท�าใหย้ากแก่การเขา้ไปส�ารวจ ในเรือ่งนี้ขอใหก้รมเจ้าท่าเรง่รดัการด�าเนินงานส�ารวจใหแ้ล้วเสร็จและ

ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้สามารถเข้าด�าเนินงานตามแผนงานเพื่อการพัฒนาฟื้นฟูได้ต่อไป

กรมเจ้าท่า รายงานดังนี้ 

๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าบึงสีไฟ ระยะที่ ๑ (ช่วงที่ ๓ และ ๔) ด�าเนินการโดย ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด

สามเพชร ด�าเนินการดังนี้

๑.๑ ส�ารวจรายละเอียดและจัดท�าแผนที่ก่อนการขุดลอกแล้วเสร็จทั้งโครงการ โดย

๑) คณะกรรมการตรวจการจ้าง เหน็ชอบแผนทีก่่อนการขดุลอกปรมิาณดนิ ๑ ใน ๕ ของปรมิาณวัสดุ 

ขดุลอกทัง้หมด เมือ่วนัที ่๑๖ มนีาคม ๒๕๖๑ โดยมปีรมิาณวสัดเุท่ากบั ๘๔๘,๙๗๖.๐๘ ลกูบาศก์เมตร  

(จากปริมาณวัสดุขุดลอกทั้งสัญญา ๔,๐๒๔,๕๙๖.๕๐ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๙  

ของปริมาณงานทั้งหมด)



กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๑๐๘

๒) ส�าหรบัแผนทีผ่ลส�ารวจก่อนการขดุลอกส่วนทีเ่หลอืภายหลงัผูค้วบคมุงานตรวจสอบพบว่าแบบรปูแผนท่ี

และรูปตัดขวางไม่สอดคล้องกัน จึงแจ้งให้ผู้รับจ้างตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแผนท่ีท้ังโครงการ 

ปัจจุบนัด�าเนินการแล้วเสรจ็ อยูร่ะหว่างคณะกรรมการตรวจการจ้างพจิารณาอนมุัติการเปลี่ยนแปลง 

และน�าเสนอกรมเจ้าท่าจัดท�าบันทึกข้อตกลงการเปลี่ยนแปลงแผนที่ก่อนการขุดลอกต่อไป

๑.๒ ปัจจุบันผู้รับจ้างด�าเนินการขุดลอกพร้อมท�าคันดินกั้นน�้าและสูบน�้าออกเป็นช่วง ๆ และขนย้ายวัสดุ 

ขุดลอกไปยังจุดพักกองเพื่อรอการส่งมอบงานและกรมเจ้าท่าด�าเนินการจ�าหน่ายตามระเบียบต่อไป  

โดยมีผลการด�าเนินงาน ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๒ ล่าช้ากว่าแผนงาน  

ร้อยละ ๘.๘๕ ทั้งนี้ ผลงานเป็นการประมาณการจากประสิทธิภาพการขนย้ายวัสดุขุดลอก (รถบรรทุก

เทท้าย) ไปกองจุดพักกอง ผลงานขุดลอกจริงจะต้องท�าการส�ารวจรายละเอียดและจัดท�าแผนที่ 

แสดงปรมิาณวสัดเุปรยีบเทยีบก่อนและหลงัการขดุลอกเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเพือ่ขออนมุติั

สะสมเป็นผลงานหรือส่งมอบงานเท่านั้น

๑.๓ ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างด�าเนินการส�ารวจรายละเอียดจัดท�าแผนที่พร้อมปริมาณวัสดุที่ขุดลอกได้เพื่อเสนอ

ขออนุมัติสะสมผลงาน

๑.๔ ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน และแนวทางแก้ไข

๑) มีปริมาณน�้าในบึงสีไฟเป็นจ�านวนมากประกอบกับเข้าสู ่ฤดูฝน การสูบน�้าออกจึงใช้เวลานาน  

ผู้รับจ้างได้เพิ่มจ�านวนเครื่องสูบน�้าเพื่อเร่งประสิทธิภาพการระบายน�้าออกจากบริเวณที่จะท�า 

การขุดลอก ท�าให้เริ่มงานขุดลอกในแต่ละช่วงที่ท�าคันกั้นน�้าได้เร็วขึ้น

๒) แผนที่และรูปตัดขวางแนบท้ายสัญญาตามผลการจ้างศึกษาและออกแบบโดยกรมทรัพยากรน�้า 

ไม่สอดคล้องกัน การเบิกจ่ายจะต้องด�าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แล้วเสร็จก่อนจึงส่งผลกระทบ

ต่อผลการเบิกจ่าย อย่างไรก็ดี คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน คอยติดตาม เร่งรัด 

ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๓) ผู้รับจ้างจะหาเครื่องจักรอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อเร่งประสิทธิภาพงานให้เป็นไป 

ตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงจัดหาชุดส�ารวจเพิ่มเพื่อเร่งประสิทธิภาพงานส�ารวจให้สามารถ 

ส่งมอบงานได้เร็วขึ้น

๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าบึงสีไฟ ระยะที่ ๒ (ช่วงที่ ๒) ด�าเนินการโดย ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด รุ่งสวรรค์ 

ก่อสร้าง ด�าเนินการดังนี้

๒.๑ ส�ารวจรายละเอียดและจัดท�าแผนที่ก่อนการขุดลอก โดย

๑) คณะกรรมการตรวจการจ้าง เห็นชอบแผนท่ีก่อนการขุดลอกปริมาณดิน ๑ ใน ๕ ของปริมาณ 

วัสดุขุดลอกทั้งหมดเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีปริมาณวัสดุเท่ากับ ๑,๒๗๑,๓๐๙.๘๔ 

ลูกบาศก์เมตร (จากปริมาณวัสดุขุดลอกทั้งสัญญา ๓,๙๑๒,๑๖๒.๖๕ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 

๓๒.๔๙ ของปริมาณงานทั้งหมด)

๒) ส�าหรับแผนที่ผลส�ารวจก่อนการขุดลอกส่วนท่ีเหลือภายหลังผู ้ควบคุมงานตรวจสอบพบว่า 

รปูแบบแผนทีแ่ละรปูตดัขวางไม่สอดคล้องกนั จงึแจ้งให้ผูร้บัจ้างตรวจสอบและปรบัปรงุแก้ไขแผนที่

ทั้งโครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 

และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และน�าเสนอกรมเจ้าท่า 

จัดท�าบันทึกข้อตกลงการเปลี่ยนแปลงแผนที่ก่อนการขุดลอกต่อไป 



ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๑๐๙

๒.๒ ผู้รับจ้างด�าเนินการขุดลอกเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เนื่องจากน�าเครื่องจักรเข้าพื้นท่ีล่าช้า 

การท�าคันกั้นน�้าและสูบน�้าออกเป็นช่วง ๆ เป็นไปอย่างล่าช้าการเริ่มขุดลอกจึงล่าช้าตามไปด้วย โดยมี

ผลการด�าเนินงาน ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๓๗.๒๗ (แผนงานร้อยละ 

๓๗.๒๗ ยังไม่มีผลงานการขุดลอก)

๒.๓ ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน และแนวทางแก้ไข

๑) ผู้รับจ้างไม่ด�าเนินการตามแผนงานท่ีวางไว้ การด�าเนินงานในแต่ละข้ันตอนตั้งแต่เริ่มสัญญาเป็นไป

อย่างล่าช้า ไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาตามค�าแนะน�าของผู้ควบคุมงานของ กรมเจ้าท่า 

ไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งการของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง อีกทั้งไม่ปฏิบัติตาม 

ข้อก�าหนดแนบท้ายสญัญาให้ครบถ้วน มกีารเปลีย่นแปลงวศิวกรโครงการถงึ ๓ คน ตัง้แต่เริม่โครงการ 

ท�าให้ผลงานในภาพรวมทั้งโครงการเป็นไปอย่างล่าช้า อย่างไรก็ดี ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการ

ตรวจการจ้างมีหนังสือติดตาม เร่งรัดการด�าเนินงาน ประชุมติดตามงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

รวมถึงแจ้งให้ผู้รับจ้างเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานในทุกขั้นตอนให้เพียงพอกับปริมาณงานและ 

ระยะเวลาที่เหลือ เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามแผนงานโดยเร็ว

๒) มีปริมาณน�้าในบึงสีไฟเป็นจ�านวนมาก ประกอบกับเข้าสู่ฤดูฝนการสูบน�้าออกจึงใช้เวลานานแต ่

ผู้รับจ้างไม่ได้เพิ่มจ�านวนเครื่องสูบน�้าเพื่อเร่งประสิทธิภาพการระบายน�้าออกจากบริเวณที่จะท�า 

การขุดลอกตามค�าสั่งผู้ควบคุม ท�าให้งานล่าช้าต่อเนื่อง

๓) แผนที่และรูปตัดขวางแนบท้ายสัญญาตามผลการจ้างศึกษาและออกแบบโดยกรมทรัพยากรน�้า 

ไม่สอดคล้องกัน การเบิกจ่ายจะต้องด�าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แล้วเสร็จก่อนจึงส่งผลกระทบ

ต่อผลการเบิกจ่าย อย่างไรก็ดี คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน คอยติดตาม เร่งรัด 

ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว



การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการคมนาคมขนส่งทางอากาศเป็นสิง่ทีก่ระทรวงคมนาคมให้ความส�าคญัและ

พัฒนาตลอดมาทั้งด้านการพัฒนาท่าอากาศยาน อาคารที่พักผู้โดยสาร การเพิ่มเที่ยวบิน การเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์

การขนส่งสินค้าทางอากาศ และการท่องเที่ยว ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่

เขตตรวจราชการต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๓.๑ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๒ มีดังนี้

- การพัฒนาท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

ในปัจจุบันท่าอากาศยานร้อยเอ็ดมีความสามารถในการรองรับปริมาณผู ้โดยสารในช่ัวโมงเร่งด่วน  

(Peak Hour) ประมาณ ๓๐๐ คนต่อชั่วโมง ซึ่งพบว่าปริมาณผู้โดยสารในปี ๒๕๖๐ ณ ช่วงชั่วโมงเร่งด่วนมีปริมาณสูงถึง 

๖๐๐ คนต่อชัว่โมง ท่าอากาศยานร้อยเอด็จึงได้มกีารจดัท�าค�าของบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ในการปรบัปรงุต่อเตมิอาคารท่ีพกั 

ผู้โดยสารหลังเดิม ซึ่งจะส่งผลให้สามารถรองรับผู้โดยสารจากเดิม ๓๐๐ คนต่อชั่วโมง เพิ่มขึ้นเป็น ๖๐๐ คนต่อชั่วโมง 

(จาก ๗๕๐,๐๐๐ คนต่อปี เป็น ๑,๕๐๐,๐๐๐ คนต่อปี) งบประมาณโครงการก่อสร้างประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท รวมถึง

โครงการแก้ไขปรับปรงุระบบการรกัษาความปลอดภยัและสิง่อ�านวยความสะดวก (ระบบ EDS X-ray Inline ระบบจดัการ

พื้นที่การบินและป้องกันการบุกรุก และการก่อสร้างรั้วปิดเขตการบิน) งบประมาณ ๑๖๗.๑๕๐ ล้านบาท จึงเห็นควรให้

กรมท่าอากาศยานส่วนกลางพจิารณาเรือ่งการจัดสรรงบประมาณส�าหรบัการก่อสร้างปรบัปรงุอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสาร 

และโครงการแก้ไขข้อบกพร่องด้านการรกัษาความปลอดภยั เพือ่รองรบัการขยายตวัอย่างรวดเรว็ของท่าอากาศยาน

ร้อยเอ็ด และสอดรับกับแผนด�าเนินการเปิดสถาบันฝึกอบรมด้านการบินของสถาบันการบินพลเรือนท่ีจะเกิดขึ้น 

ในอนาคตด้วย

กรมท่าอากาศยาน รายงานว่า งบประมาณปี ๒๕๖๒ ท่าอากาศยานร้อยเอด็จะได้รบัจดัสรร รวมทัง้สิน้ ๑๘๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท  

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต�่า หม้อแปลงไฟฟ้า UNISUB อาคาร AFL ท่าอากาศยาน ๑ แห่ง  

วงเงิน ๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท

๒) จดัหาพร้อมติดต้ังระบบจัดการรักษาความปลอดภยัพืน้ท่ีการบิน และเครอืข่ายดาวเทียม ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 

๑ แห่ง วงเงิน ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓) จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พร้อมสายพานล�าเลียงสัมภาระ ห้องควบคุม 

และอุปกรณ์ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ๑ แห่ง วงเงิน ๘๕,๔๘๐,๐๐๐ บาท

๔) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสงู - แรงต�า่ หม้อแปลงไฟฟ้า UNISUB อาคารท่ีพกัผูโ้ดยสาร ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 

๑ แห่ง วงเงิน ๑๓,๖๗๐,๐๐๐ บาท

งานอ�านวยความสะดวก ความปลอดภัย และการให้บริการประชาชน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งทางอากาศ

กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๑๑๐



๕) รถกวาดดูด ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ๑ คัน วงเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖) รถกู้ภัยอากาศยานพร้อมอุปกรณ์ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ๑ แห่ง งบประมาณท้ังสิ้น ๒๐,๑๐๐,๐๐๐ บาท  

ปี ๒๕๖๒ วงเงิน ๔,๐๒๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๓ วงเงิน ๑๖,๐๘๐,๐๐๐ บาท

๗) รถดับเพลิงอากาศยาน ท่าอากาศยาน ๑ แห่ง งบประมาณท้ังสิ้น ๒๗,๐๕๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๑ วงเงิน 

๕,๔๒๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๒ วงเงิน ๒๑,๖๓๐,๐๐๐ บาท

 ๓.๒ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๔ มีดังนี้

๑. การเตรยีมความพร้อมเพือ่รองรบัการแข่งขนัจกัรยานยนต์ทางเรยีบชงิแชมป์โลก (Moto 

GP ๒๐๑๘) ณ จังหวัดบุรีรัมย์

ตามที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก (Moto GP)  

ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งแต่ ปี ๒๕๖๑ - ปี ๒๕๖๓ ซึ่งจะจัดขึ้น ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ 

และเพ่ือรองรับการเดินทางเข้ามาของชาวต่างชาติท้ังท่ีเป็นนักแข่งขันและผู้ท่ีเดินทางเข้ามาชมซึ่งคาดว่าจะมีเป็น 

จ�านวนมากนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ได้รับการยกระดับเป็น

สนามบนิศลุกากร ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างกระทรวงการคลงัด�าเนนิการออกกฎกระทรวง ในส่วนนี ้ขอให้ท่าอากาศยานบรุรีมัย์ 

พิจารณาเตรียมความพร้อมในส่วนของท่าอากาศยาน เพื่อรองรับการเข้ามาของคนและอุปกรณ์ส�าหรับการแข่งขัน 

ดังกล่าว โดยให้ประสานงานกับจังหวัดและผู้จัดงานอย่างใกล้ชิดด้วย และแจ้งกรมท่าอากาศยานในการขอ 

ด�าเนินการตั้งจุดปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ด่านศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านควบคุมโรค 

ด่านตรวจพืช และด่านกักกันสัตว์ เป็นต้น และเนื่องจากการแข่งขันดังกล่าวเป็นงานใหญ่ระดับโลกซึ่งจะส่งผล 

ต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย จึงขอให้กรมท่าอากาศยานด�าเนินการตรวจสอบความพร้อมของ 

ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ก่อนถึงก�าหนดการจัดงาน เพื่อให้การรองรับผู้เดินทางมายังท่าอากาศยานบุรีรัมย์ในช่วง 

การแข่งขันเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย สามารถอ�านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นอย่างดี

กรมท่าอากาศยาน รายงานว่า ท่าอากาศยานบรุรีมัย์ได้ประสานงานเตรยีมความพร้อมส�าหรบัการแข่งขนัจกัรยานยนต์

ทางเรียบชิงแชมป์โลก (Moto GP ๒๐๑๘) กับจังหวัดและผู้จัดงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งประสานงาน 

กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เช่น ด่านศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมอืง ด่านควบคมุโรค ด่านตรวจพชื และด่านกกักนัสตัว์  

และจะแจ้งผลการด�าเนินการให้ส่วนกลางทราบต่อไป อย่างไรก็ดี ขณะนี้ท่าอากาศยานบุรีรัมย์มีความพร้อม 

ให้บริการประชาชนที่จะเข้ามาร่วมงานการแข่งขันดังกล่าว โดยได้ฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษา 

ความปลอดภัยและรับมือกับแผนฉุกเฉินในพื้นที่ท่าอากาศยานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒. การเตรยีมความพร้อมรองรบัการให้บรกิารของสายการบนิพาณชิย์ ณ ท่าอากาศยาน

นครราชสีมา

ตามที่ท่าอากาศยานนครราชสีมาจะเปิดให้บริการสายการบินพาณิชย์ โดยบริษัท นิวเจน แอร์เวย์ส จ�ากัด 

เส้นทางบนิ นครราชสมีา - เชยีงใหม่ และเส้นทางบิน นครราชสมีา - ภเูกต็ ท�าการบินวนัละ ๑ เท่ียวบิน โดยเริม่ท�าการบนิ 

ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ และในช่วงต้นปี - กลางปี ๒๕๖๑ จะพิจารณาการเปิดเส้นทางการบินเพิ่มในเส้นทาง 

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๑๑๑
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นครราชสีมา - หาดใหญ่ และดอนเมือง - นครราชสีมา อย่างไรก็ตาม ด้วยโรงเรียนการบิน Bangkok Aviation Center 

(BAC) ได้ใช้ท่าอากาศยานนครราชสมีาเป็นสนามบนิในการฝึกการบิน ซึง่อาจจะท�าให้มผีลกระทบกบัสายการบินพาณชิย์

ที่จะเปิดให้บริการอยู่บ้าง ในเรื่องนี้ เห็นว่าการเปิดให้บริการเท่ียวบินพาณิชย์ดังกล่าว เป็นการด�าเนินการท่ีควรได้รับ 

การส่งเสริมและสนับสนุน แต่อย่างไรก็ตาม กรมท่าอากาศยานควรมีการวางแผนการบริหารจัดการท่าอากาศยาน 

อย่างมปีระสทิธิภาพ โดยเฉพาะบรเิวณพืน้ทีล่านจอด รวมถงึขอให้ บรษิทั วทิยกุารบนิแห่งประเทศไทย จ�ากดั บรหิาร

จดัการห้วงอากาศบรเิวณท่าอากาศยานนครราชสมีาให้เหมาะสมเพือ่มใิห้เกดิปัญหาและมผีลกระทบต่อกนัระหว่าง

การด�าเนินกิจกรรมการฝึกบินและการให้บริการสายการบินพาณิชย์

กรมท่าอากาศยาน รายงานว่า ท่าอากาศยานนครราชสมีาได้เตรยีมความพร้อมรองรบัการให้บรกิารของสายการบนิพาณชิย์ 

ทีไ่ด้เริม่เปิดท�าการบนิ ต้ังแต่วนัที ่๓ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ตามเส้นทาง นครราชสมีา - เชียงใหม่ และกลบั สปัดาห์ละ  

๗ เที่ยว และนครราชสีมา - ภูเก็ต และกลับ สัปดาห์ละ ๗ เที่ยว โดยได้วางแผนบริหารจัดการท่าอากาศยานและ

การฝึกซ้อมเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยั เพือ่รองรบัเหตกุรณฉีกุเฉนิในพืน้ท่ีท่าอากาศยานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

และได้ประชุมหารือกับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด ในการบริหารจัดการห้วงอากาศบริเวณ 

ท่าอากาศยานนครราชสีมาเพื่อให้บริการแก่สายการบินพาณิชย์ที่ได้ท�าการบินต่อไป

บรษิทั วิทยกุารบนิแห่งประเทศไทย จ�ากดั รายงานว่า ปัจจบุนัได้ให้บรกิารการจราจรทางอากาศ ณ ท่าอากาศยาน

นครราชสีมา เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในกิจกรรมดังกล่าว โดยแบ่งการให้บริการเป็น ๒ ช่วง ได้แก่

๑) Aerodrome Control Service ให้บริการในพื้นท่ีรับผิดชอบครอบคลุมรัศมี ๕ - ๑๐ ไมล์ทะเล  

โดยรอบท่าอากาศยาน ที่ความสูงตั้งแต่พื้นดินถึง ๒,๐๐๐ ฟุตโดยเฉลี่ย และท�าหน้าที่ในการควบคุมจราจร

ทางอากาศให้กับอากาศยานบนทางวิ่ง ทางขับ ลานจอด ในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณโดยรอบท่าอากาศยาน

๒) Approach Control Service ให้บริการจาก Ubon Ratchathani Sector ส่วนกลางทุ่งมหาเมฆ  

มีพื้นที่รับผิดชอบที่ความสูงตั้งแต่ ๒,๐๐๐ - ๑๑,๐๐๐ ฟุต โดยเฉลี่ยโดยรอบท่าอากาศยานส�าหรับ 

การขึ้น - ลงของท่าอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การฝึกบิน ซึ่งได้เน้นย�้า

ให้พนักงานควบคุมจราจรทางอากาศเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ท้ังนี้ ท่าอากาศยานนครราชสีมา  

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด มีความพร้อมสนับสนุนการให้บริการการเดินอากาศครบถ้วน 

ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และตามมาตรฐานเงื่อนไขของส�านักงาน 

การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก�าหนด

 ๓.๓ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๖ มีดังนี้

๑. แผนพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายปัจจุบันมีจ�านวนเท่ียวบินภายในประเทศท้ังหมด ๔๔ เท่ียวบิน/วัน  

มีจ�านวนเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งหมด ๓๐ เที่ยวบิน/สัปดาห์ และมีสถิติผู้โดยสาร ๒.๒ ล้านคน/ปี ดังนั้น เพื่อรองรับ

การขยายตัวของอัตราผู้โดยสารท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย มีโครงการแผนพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง

เชียงราย ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๗๓ แบ่งเป็น ๓ ระยะ ดังนี้ 



ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๑๑๓

- แผนพัฒนาระยะที่ ๑ (ระยะสั้น) ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ งบประมาณ ๕,๓๕๕,๐๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อรองรับ

ปรมิาณจราจรทางอากาศได้ถงึปี ๒๕๖๘ โดยพฒันาทางวิง่และทางขบัให้รองรบัเทีย่วบนิได้ ๑๖ เทีย่วบนิ/ชัว่โมง ก่อสร้าง

ลานจอดอากาศยานด้านทิศใต้จ�านวน ๓ หลุมจอด เป็น ๑๐ หลุมจอด และขยายและปรับปรุงอาคารผู้โดยสารให้รองรับ

ผู้โดยสาร ๓ ล้านคน/ปี

- แผนพัฒนาระยะที่ ๒ (ระยะกลาง) ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ งบประมาณ ๖๘๔,๓๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อรองรับ

ปรมิาณจราจรทางอากาศได้ถงึปี ๒๕๗๓ โดยพฒันาทางวิง่และทางขบัให้รองรบัเทีย่วบนิได้ ๑๖ เทีย่วบนิ/ชัว่โมง ก่อสร้าง

ลานจอดอากาศยานด้านทิศใต้ จ�านวน ๒ หลุมจอด เป็น ๑๒ หลุมจอด และก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสาร 

ด้านทิศใต้ให้รองรับผู้โดยสาร ๓.๓ ล้านคน/ปี 

- แผนพัฒนาระยะที่ ๓ (ระยะยาว) ปี ๒๕๖๙ - ๒๕๗๓ งบประมาณ ๒,๒๐๘,๒๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อรองรับ

ปรมิาณจราจรทางอากาศได้ถงึปี ๒๕๗๘ โดยพฒันาทางวิง่และทางขบัให้รองรบัเทีย่วบนิได้ ๓๐ เทีย่วบนิ/ชัว่โมง ก่อสร้าง

ลานจอดอากาศยานด้านทิศใต้จ�านวน ๑ หลุมจอด เป็น ๑๓ หลุมจอด และปรับปรุงและติดตั้งสิ่งอ�านวยความสะดวก

ภายในอาคารผู้โดยสารให้รองรับผู้โดยสาร ๓.๗ ล้านคน/ปี

จากการรับฟังการบรรยายสรุปโครงการตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายดังกล่าว 

เมือ่พจิารณาแล้วเห็นว่า บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ�ากดั (มหาชน) ควรจดัสรรงบประมาณเพ่ือเร่งรดัการด�าเนนิการ 

ตามแผนพฒันาขยายท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชยีงราย เนือ่งจากปัจจบุนัมจี�านวนผูโ้ดยสารเพิม่ขึน้เป็นจ�านวนมาก 

อย่างต่อเน่ือง และเพื่อพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายไว้รองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวในกรณี 

ทีท่่าอากาศยานเชยีงใหม่รองรบัผูโ้ดยสารได้เตม็ขดีความสามารถแล้ว และไม่สามารถพฒันาขยายเพิม่ได้ เนือ่งจาก

ติดข้อจ�ากัดด้านพื้นที่ในเขตเมือง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) รายงานว่า ได้ด�าเนินการรวบรวมผลการด�าเนินงานตามแผนพัฒนา 

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑) ปัจจุบันท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายอยู ่ระหว่างด�าเนินการจัดท�าแผนพัฒนา ในระยะที่ ๑  

(ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยสถานะปัจจบัุนได้ด�าเนนิการจ้างบรษิทัท่ีปรกึษาเพือ่ด�าเนนิการศกึษาผลกระทบ 

ด้านสิ่งแวดล้อมคาดว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ และเสนอรายงานดังกล่าว 

ต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาต่อไป



กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๑๑๔

๒) ฝ่ายแผนพัฒนาท่าอากาศยาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด 

(มหาชน) ได้ด�าเนินการติดตามปริมาณการจราจรทางอากาศ  

รวมถึงคาดการณ์ปริมาณการจราจรทางอากาศท่ีเพิ่มข้ึน โดยหาก 

มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการจราจรทางอากาศเกินกว่า 

ที่วิเคราะห์ในแผนแม่บทการพัฒนา ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง

เชียงราย ในป ี  ๒๕๕๙ อย ่างมี นัยส�าคัญฝ ่ายแผนพัฒนา 

ท่าอากาศยานมีแผนรองรับโดยเริ่มด�าเนินการตามแผนพัฒนา 

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ในระยะท่ี ๒ ให้เร็วข้ึนหรือ 

เริ่มด�าเนินการพร้อมกับแผนพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง

เชียงราย ระยะที่ ๑

๓) ในกรณีการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เพื่อรองรับ 

การเดินทางของนักท่องเที่ยวในกรณีที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

รองรับผู ้โดยสารได้เต็มขีดความสามารถแล้วและไม่สามารถ 

พัฒนาขยายเพิ่มได้ เนื่องจากติดข้อจ�ากัดพื้นท่ีในเขตเมืองนั้น  

ในกรณดีงักล่าวได้มกีารประชมุหารอืร่วมกนัของ กระทรวงคมนาคม  

กรมท่าอากาศยาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด และ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) เรื่องการศึกษาโครงการ

พฒันาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชยีงรายเป็นศนูย์กลางการบนิของ 

ภาคเหนือตอนบนของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด 

โดยส�านักงานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยมคีวามเหน็ว่าจงัหวดั

เชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่มีระยะการเดินทางทางถนนเกินกว่า 

๓ ชั่วโมง เนื่องด้วยภูมิประเทศในการเดินทางต้องผ่านภูเขาสูง และ

ผู้โดยสารต้องมีต้นทุนการเดินทางจากจังหวัดเชียงรายไปยังจังหวัด

เชยีงใหม่ ดงันัน้ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชยีงรายจงึไม่สามารถใช้

ในการรองรับ Catehment Area ของจังหวัดเชียงใหม่ได้ โดยหาก

รัฐบาลมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มภาคเหนือ ที่เส้นทาง 

การเดินทางมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมต่อกันระหว่างจังหวัด ส่งผลต่อ

ปริมาณการจราจรทางอากาศ ที่สูงขึ้น บริษัท ท่าอากาศยานไทย 

จ�ากัด (มหาชน) จะต้องมีการพัฒนาระบบขนส่งทางถนนหรือ 

ทางรางระหว่างจังหวัดเพื่อใช้สนับสนุนการเดินทางระหว่าง 

ท่าอากาศยานทั้ง ๒ แห่ง ต่อไป
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 ๓.๔ พื้นที่จังหวัดเชียงราย มีดังนี้

- การส�ารวจและปรับปรุงภูมิทัศน ์ภายในอาคารผู ้ โดยสารและบริ เวณโดยรอบ 

ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

ในโอกาสที่รัฐบาลได้ก�าหนดจัดประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ีในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย การเตรียม 

ความพร้อมรองรับการเดินทางของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และผู้เกี่ยวข้องจ�านวนมากผ่านท่าอากาศยาน 

แม่ฟ้าหลวงเชียงรายเป็นเร่ืองที่ต้องให้ความส�าคัญในล�าดับแรก ดังนั้น ขอให้ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 

ได้ท�าการส�ารวจและพิจารณาปรับปรุงภูมิทัศน์ท้ังภายในอาคารผู้โดยสารและบริเวณโดยรอบภายในท่าอากาศยาน

ให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด รายงานว่า ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายได้ปฏิบัติตามข้อสังเกตและ 

ข้อเสนอแนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนี้

๑) ได้จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ทชร.” ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ท�าความสะอาดสวนหย่อม หน้าอาคาร

ผู้โดยสาร ตัดแต่งต้นไม้สองข้างทางเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับข่ียานพาหนะ 

ท�าการขุดลอกรางระบายน�้าข้างทางลดปัญหาน�้าท่วมขัง ท�าความสะอาดถนนทาสีเครื่องหมายจราจรและ 

ขอบทาง

๒) ปลูกตกแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า เพื่อปรับภูมิทัศน์ บริเวณป้ายทางออกท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย  

และป้าย AOT ทางเข้าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 

๓) ตกแต่งซ่อมทาสีบริเวณทางเดินขาออกระหว่างประเทศ อาคารผู้โดยสารชั้น ๒

 ๓.๕ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๗ มีดังนี้

๑. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารการเดินอากาศ

ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกมีขอบเขตการรับผิดชอบท้ังหอบังคับการบินพิษณุโลกและหอบังคับการบิน

เพชรบูรณ์ ซึ่งบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด มีโครงการที่ส�าคัญ ได้แก่ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ระบบบริหารการเดินอากาศ (Thailand Modernization CNS/ATM Systems : TMCS) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศท่ีสูงข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ และท�าให้การบริการการเดินอากาศ 

มีความคล่องตัว รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ทั้งนี ้ในการด�าเนินงานหากกรมท่าอากาศยานหรือบริษัท วิทยุการบิน 

แห่งประเทศไทย จ�ากัดมีโครงการใดที่อาจจะต้องบูรณาการร่วมกันหรืออาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ 

อีกฝ่ายขอให้กรมท่าอากาศยาน และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด ในพื้นที่มีการประสานงานกันอย่าง

ใกล้ชิด และวางแผนร่วมกันในการด�าเนินงาน

กรมท่าอากาศยาน รายงานว่า กรมท่าอากาศยานยังไม่มีโครงการที่จะต้องบูรณาการร่วมกับโครงการพัฒนา 

โครงสร้างพื้นฐานระบบบริหารการเดินอากาศ Thailand Modernization CNS/ATM Systems : TMCS  

ของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด



กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๑๑๖

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด รายงานว่า ได้มีการวางแผนและบูรณาการระบบบริหารจัดการจราจร

ทางอากาศร่วมกนัเพือ่ให้สอดคล้องกบัการปฏบิตังิานในพืน้ทีโ่ดยมโีครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระบบบรกิาร

การเดินอากาศที่ด�าเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ซึ่งปัจจุบัน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด  

อยูร่ะหว่างเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนระบบปัจจบุนัไปยงัระบบใหม่ ซึง่ต้องด�าเนนิการปรบัปรงุ/แก้ไขสภาวะ

แวดล้อมการปฏิบัติงานบางส่วนให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงความปลอดภัยต่อการ 

ให้บริการ โดยโครงการดังกล่าวได้ติดตั้งระบบ/อุปกรณ์ และทดสอบการใช้งานแล้ว ซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้งาน 

ในปี ๒๕๖๒

๒. การเตรียมความพร้อมท่าอากาศยานเพชรบูรณ์เพื่อรองรับการให้บริการสายการบิน

พาณิชย์

ปัจจุบันท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ไม่มีเท่ียวบินประจ�าเปิดท�าการบินแต่ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ยังเปิด 

ให้บริการและมีเที่ยวบินไม่ประจ�าท�าการบินขึ้น - ลง รวมถึงมีภารกิจในการรับเสด็จด้วยจากการตรวจราชการพบว่า 

ส่ิงอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ  ได้ใช้งานมานาน สมควรท่ีจะปรบัปรงุท้ังอาคารผูโ้ดยสาร ทางวิง่ ทางขับ (กรมท่าอากาศยาน 

มีโครงการเสริมผิวทางวิ่ง ในปี ๒๕๖๒ งบประมาณ ๘๐ ล้านบาท) และการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ซึ่งมีต้นไม้สูงบดบัง

การมองเห็นของเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและ 

ผลักดันให้สายการบินท�าการบินแบบประจ�ามายังท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ แต่โดยที่ปริมาณการจราจรน้อยและที่ตั้ง 

อยู่ใกล้ท่าอากาศยานพิษณุโลกที่มีความถี่ของเที่ยวบินสูงกว่าถึงวันละ ๗ เที่ยวบิน การที่จะชักชวนให้สายการบิน 

เปิดท�าการบินมาลงมีความเป็นไปได้น้อย ซึ่งขณะนี้ สายการบินนกแอร์มีแผนท่ีจะเข้าไปส�ารวจความเป็นไปได้ใน 

การท�าการบนิ จงึขอให้กรมท่าอากาศยานประสานจงัหวดัเพชรบรูณ์ในการหามาตรการสนบัสนนุสายการบนิเพือ่ให้ 

สามารถด�าเนนิบรกิารต่อไปได้หากตดัสนิใจท�าการบนิ เช่น การรบัประกนัจ�านวนทีน่ัง่ การจดัหารถโดยสารเชือ่มต่อ

ไปยังจุดต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์



ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๑๑๗

กรมท่าอากาศยาน รายงานว่า กรณีการเตรียมความพร้อมท่าอากาศยานเพชรบูรณ์เพื่อรองรับการให้บริการ 

สายการบินพาณิชย์ กรมท่าอากาศยานได้มีแผนพัฒนาท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ปี ๒๕๖๒ ดังนี้

- โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ  

๑๐ ล้านบาท

- โครงการก่อสร้างรั้วปิดเขตการบิน และเพิ่มลวดหนามของรั้วรอบบริเวณท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ในปี  

พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ ๒๐ ล้านบาท

- โครงการซ่อมบ�ารุงผิวทางวิ่งทางขับ (ตามวาระ) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ ๘๐ ล้านบาท



การคมนาคมขนส่งทางรางเป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมให้ความส�าคัญโดยมุ่งอ�านวยความสะดวกความปลอดภัย 

พัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมกับประตูการค้าเมืองหลักในภูมิภาคเพื่อกระจายสินค้าเช่ือมโยงการค้าการลงทุนและ

การท่องเที่ยว ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการต่าง ๆ โดยม ี

รายละเอียดดังนี้ 

 ๔.๑ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๒ มีดังนี้

๑. โครงการรถไฟทางคู่ ช่วง ชุมทางจิระ - ขอนแก่น

จากการตรวจติดตามการด�าเนินการของโครงการรถไฟทางคู่ ช่วง ชุมทางจิระ - ขอนแก่น พบว่าปัจจุบัน 

มีแผนงานสะสมร้อยละ ๗๐.๕๖ ผลงานสะสมร้อยละ ๖๘.๑๗ ซึ่งล่าช้ากว่าแผนเล็กน้อยประมาณร้อยละ ๒.๓๙  

(ข้อมลู ณ วนัที ่๒๕ เมษายน ๒๕๖๑) ซึง่จากการรายงานโดยบรษิทัทีป่รกึษาทีก่�ากบัดแูลงานก่อสร้างได้ด�าเนนิการเร่งรดั

การก่อสร้างไปยงัผูร้บัเหมามกีารประชมุติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ในทกุสปัดาห์ และหารอืถึงปัญหาความล่าช้า

ที่เกิดขึ้น รวมถึงวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การด�าเนินการโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นไปตาม

แผนงานทีก่�าหนดไว้ อย่างไรกต็าม ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยก�ากบัดแูลและก�าชบัให้บรษิทัทีป่รกึษาและบรษิทั

ผู้รับจ้างก่อสร้างเร่งรัดงานก่อสร้างให้ผลงานเป็นไปตามแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ก�าหนดด้วย

การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานว่า กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาเอ็ม พี เอ งานบริการที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น ได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างจัดท�าแผนงานเร่งรัดและเพิ่ม

เครื่องจักรเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามกรอบเวลา ซึ่งผู้รับจ้างได้เสนอแผนงานให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาพิจารณาแล้ว 

แต่ที่ปรึกษามีความเห็นให้ผู้รับจ้างปรับปรุงรายละเอียดแผนงานบางรายการเพื่อให้สามารถติดตามได้อย่าง 

ใกล้ชิดต่อไป

งานอ�านวยความสะดวก ความปลอดภัย และการให้บริการประชาชน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางราง

กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๑๑๘



๒. การก่อสร้างทางลอดทางรถไฟ (Box Underpass)

การก่อสร้างทางลอดทางรถไฟ (Box Underpass) จะใช้ในกรณีท่ีทางรถไฟตัดผ่านถนนท่ีมีปริมาณ 

การจราจรไม่สงูมากนกั เช่น ถนนในชมุชนหรอืพืน้ทีเ่กษตรกรรมเพือ่เชือ่มต่อการเดนิทางในท้องถิน่ ซึง่ในโครงการรถไฟ

ทางคู่ ช่วง ชุมทางจิระ - ขอนแก่น มีจ�านวนทั้งหมด ๘๐ แห่ง ด้วยลักษณะทางกายภาพของทางลอดที่มีพื้นต�่ากว่าถนน 

อาจท�าให้เกิดปัญหาน�้าท่วมขังเมื่อเกิดฝนตกหนักสร้างความเดือดร้อนต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นท่ีได้ จึงขอให้ 

การรถไฟแห่งประเทศไทยหามาตรการหรือแนวทางป้องกันปัญหาน�้าไหล เข้ามาในบริเวณทางลอดโดยเฉพาะ 

ในช่วงที่มีฝนตกหนัก เช่น สร้างคันคอนกรีตเพื่อป้องกันน�้าไหลและดินที่อาจสไลด์ลงมาในทางลอด และศึกษาหา 

วิธีการในการระบายน�้าบริเวณทางลอด เช่น ติดตั้งปั๊มน�้าเพื่อให้สามารถระบายน�้าได้อย่างรวดเร็ว

การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานว่า กลุม่บรษิทัทีป่รกึษาและผูร้บัจ้างได้หารอืจนได้ข้อสรปุถงึแนวทางการป้องกนั

ปัญหาน�้าไหลเข้าบริเวณทางลอดและวิธีแก้ไขปัญหาดินท่ีอาจจะสไลด์ลงมาในทางลอดแล้ว อยู่ระหว่างส�ารวจ

สภาพพื้นที่ของทางลอด (Box Underpass) แต่ละแห่ง เพื่อจัดท�าแบบรายละเอียดและขออนุมัติสั่งงานเพิ่มเติม

ต่อไป ส่วนการระบายน�า้ภายในทางลอดนัน้จะมกีารตดิตัง้ป๊ัมน�า้เพือ่สบูน�า้ภายในทางลอดเพือ่ให้สามารถระบายน�า้ 

ได้อย่างรวดเร็วไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรของประชาชน

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๑๑๙



กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๑๒๐

 ๔.๒ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๓ มีดังนี้

- การติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

คณะตรวจราชการได้รับฟังบรรยายสรุปและลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างใน 

พืน้ทีจ่งัหวดัศรสีะเกษ ได้แก่ ๑) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจดุตดัรถไฟ บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ สาย ศรสีะเกษ -  

ห้วยขะยงุ จงัหวดัศรีสะเกษ ๒) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจดุตดัรถไฟ ทางหลวงหมายเลข ๒๙๔ ตอน ทางเลีย่งเมอืง 

ศรีสะเกษ และ ๓) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนน ศก.๔๐๐๓ แยก ทางหลวงหมายเลข 

๒๐๗๖ - บ้านห้วยทับทัน อ�าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานว่า 

๑) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดรถไฟ บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ สาย ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง  

จงัหวัดศรสีะเกษ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ตรวจสอบแบบก่อสร้างแล้ว ไม่มผีลกระทบต่อ โครงการก่อสร้าง

ทางคู่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างกรมทางหลวงมีหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

๒) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดรถไฟ ทางหลวงหมายเลข ๒๙๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ ปัจจุบัน 

ได้อนุญาตให้กรมทางหลวงใช้พื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยจัดท�าบันทึกข้อตกลงไว้ร่วมกัน

๓) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนน ศก.๔๐๐๓ แยก ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๖ 

- บ้านห้วยทับทัน อ�าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบันอยู่ระหว่างกรมทางหลวงมีหนังสือขออนุญาต

ใช้พื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

 ๔.๓ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๖ มีดังนี้

- การอ�านวยความปลอดภัยบริเวณจุดตัดรถไฟในพื้นที่ภาคเหนือ

ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยมีโครงการร่วมสร้างมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนและได้ด�าเนินการ 

ติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณไฟกะพริบที่ทางลักผ่าน การปรับปรุงป้ายสัญญาณ ป้ายเตือนระวังรถไฟ หลักเตือนขาวแดง  

และจากการตรวจราชการได้รับรายงานว่าในพื้นท่ีรับผิดชอบของกองบ�ารุงทางเขตล�าปาง มีจุดตัดท่ียังไม่มีเครื่องก้ัน 

จ�านวน ๑,๐๐๐ กว่าจุด จึงขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดท�าแผนงานและจัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการ 

ติดตั้งเครื่องกั้นให้ครบทุกจุดตามความเหมาะสมเพ่ือความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้ทางข้ามบริเวณจุดตัด

รถไฟในพื้นที่ภาคเหนือ

การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานว่า ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๖ (จังหวัดแพร่ 

จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย) ตรวจพบจุดตัดทางรถไฟท่ียังไม่ได้ติดตั้งเครื่องก้ันถนนและเป็นจุดเสี่ยง 

ที่จะเกิดอุบัติเหตุ จ�านวน ๒๓ จุด ดังนี้

๑) ทางผ่านที่เป็นป้ายจราจร ซึ่งอยู่ในแผนสร้างเครื่องกั้นถนนชนิดคานท�างานอัตโนมัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

จ�านวน ๓ จุด

๒) ทางผ่านเสมอระดับที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (ทางลักผ่าน) จ�านวน ๒๐ จุด ซึ่งต้อง

ด�าเนินการตามขั้นตอนโดยเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ 

กับถนนระดับจังหวัด และคณะกรรมการร่วมพิจารณาการขออนุญาตและการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ 

ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตและการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนตามล�าดับต่อไป



ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๑๒๑

 ๔.๔ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๘ มีดังนี้

- โครงการรถไฟทางคู่ช่วง ลพบุรี - ปากน�้าโพ

โครงการรถไฟทางคูช่่วง ลพบรุ ี- ปากน�า้โพ โครงการมรีะยะทาง ๑๔๘ กโิลเมตร โดยช่วงที ่๑ เป็นโครงสร้าง

ทางยกระดับเลี่ยงเมืองลพบุรีจนถึงก่อนสถานีโคกกระเทียม ระยะทาง ๓๒ กิโลเมตร และช่วงที่ ๒ เป็นเส้นทาง 

ที่ขนานไปกับเส้นทางเดิมตั้งแต่สถานีท่าแค - สถานีปากน�้าโพ ระยะทาง ๑๑๖ กิโลเมตร และจะมีการก่อสร้างทางผ่าน 

ต่างระดับให้แก่ผู้เดินทางในแนวเส้นทางเดิม โดยในช่วงสถานีนครสวรรค์ก่อนด�าเนินโครงการมีจุดตัดทางรถไฟกับ 

กรมทางหลวงจ�านวนมาก อาจท�าให้เกิดปัญหากับประชาชนในพื้นที่ในการเข้าด�าเนินงาน ในเรื่องนี้ ขอให้มีการท�า 

ความเข้าใจกบัประชาชนในการเข้าพืน้ทีด่�าเนนิงาน เนือ่งจากเมือ่สามารถด�าเนนิงานได้แล้วเสรจ็ตามแผนจะสามารถ

ยกเลิกจุดตัดทางรถไฟที่เสมอระดับซึ่งจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวได้ในอนาคต 

การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานว่า ได้ให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ปัจจุบันโครงการก่อสร้างรถไฟ

ทางคูช่่วง ลพบรุ ี- ปากน�า้โพ อยูร่ะหว่างทีป่รกึษาเข้าไปประชาสมัพนัธ์โครงการต่อหน่วยงานราชการ ผูน้�าชมุชน

และประชาชน



การบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคมมีภารกิจงานหลากหลายด้านท้ังด้านการคมนาคมขนส่งทางบก ทางน�้า ทางอากาศ และ 

ทางราง เพื่อให้การด�าเนินโครงการต่าง ๆ ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมจึงได ้

เดินทางไปตรวจราชการเพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานให้เกิดการบูรณาการการท�างานร่วมกัน 

ของหน่วยงานในสังกัด ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศเป็นการลดข้ันตอนการท�างานท�าให้

ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการรับบริการ ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะยาว นอกจากนี้ หน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวงคมนาคมยังได้มีการบูรณาการในการท�างานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต�ารวจ ทหาร 

ในพื้นที่จึงท�าให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ๒.๑ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑, ๒ และ ๑๘ มีดังนี้

๑. การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาด้านการจราจร

ปัญหาการจราจรหนาแน่นและติดขัดในพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี ถือเป็นปัญหาส�าคัญที ่

กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทต้องเร่งด�าเนนิการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เนือ่งจากการจราจรในพืน้ท่ีปรมิณฑล

มีปริมาณค่อนข้างสูงในเกือบทุกเส้นทาง เช่น ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนราชพฤกษ์ ถนนรังสิต - นครนายก เป็นต้น จึงขอ

ให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทด�าเนินการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาด้านการจราจรร่วมกัน โดยประสาน 

การท�างานแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จังหวัด 

ต�ารวจ ฯลฯ ร่วมกนัวางแผนบรหิารจัดการจราจรเพือ่บรรเทาความเดือดร้อนของผูท้ีใ่ช้รถใช้ถนนให้เกดิความสะดวก

และปลอดภัยมากที่สุด

กรมทางหลวง รายงานว่า แขวงทางหลวงนนทบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในแต่ละพื้นที่เพื่อให้ความร่วมมือร่วมกันวางแผนและบริหารจัดการจราจร เพื่อแก้ปัญหาการติดขัดของสภาพ 

การจราจรแล้ว

กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๑๒๒



กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้ด�าเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยแขวงทางหลวงชนบทในเขตปริมณฑลได้ให ้

การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการจราจรตามมติคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกของแต่ละจังหวัด

ตลอดมา และกรมทางหลวงชนบทได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี) พิจารณา 

ด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๒. การส�ารวจจุดลักลอบขับขี่รถย้อนศรในสายทางที่รับผิดชอบ

กรณีรถขับย้อนศรบนสายทางของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท�าให้ 

เกดิอบุตัเิหตขุึน้บ่อยครัง้ส่งผลให้เกดิความเสยีหายต่อชวีติและทรพัย์สนิต่อผูใ้ช้เส้นทางโดยเฉพาะในกรณกีารขบัรถย้อนศร 

ของรถยนต์ส่วนบุคคล จึงขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทส�ารวจจุดที่พบปัญหาการลักลอบขับขี่ย้อนศรใน 

สายทางที่รับผิดชอบ และประสานบูรณาการร่วมกับต�ารวจในการตรวจจับรถท่ีขับข่ีย้อนศรอย่างเข้มงวด  

เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในสายทางของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ก�าชับหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันบูรณาการจัดการจราจรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อตรวจสอบ กวดขัน และแก้ปัญหาการขับขี่ย้อนศร เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุแล้ว

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านกังานทางหลวงชนบทที ่๑ (ปทมุธาน)ี ส�านกังานทางหลวงชนบท

ที่ ๒ (สระบุรี) และส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๘ (นครสวรรค์) พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๓. การจัดท�าฐานข้อมูลรายงานสถิติอุบัติภัยทางถนน

ประเด็นการติดตามข้อมูลสถิติจ�านวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลนั้น 

โดยปกติกระทรวงคมนาคมจะรายงานข้อมูลสถิติ ณ จุดเกิดเหตุ แต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นพบว่าสถิติดังกล่าวไม่สอดคล้อง

กับการรายงานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขท่ีจะน�าข้อมูลสถิติ ณ โรงพยาบาลมาคิดค�านวณจ�านวนผู้บาดเจ็บและ 

เสียชวีติภายหลงัประสบอบุตัเิหตดุ้วย ดงันัน้ ขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทพจิารณาความเป็นไปได้ในการ 

จดัท�าฐานข้อมลูการรายงานสถติอิบุตัภิยัทางถนนแบบบรูณาการโดยประสานความร่วมมอืกบักระทรวงสาธารณสขุ 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ต�ารวจ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ฯลฯ เกี่ยวกับหลักเกณฑ ์

การนบัจ�านวนผู้บาดเจ็บและผู้เสยีชีวติ เพือ่ให้ข้อมลูเกดิความสอดคล้องประสานกนัมตัีวชีว้ดัเดียวกนั สามารถอ้างองิ

และใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นย�า เพื่อมุ่งหาแนวทางในการด�าเนินมาตรฐานด้านความปลอดภัย 

ทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า การติดตามข้อมูลผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ปัจจุบันส�านักอ�านวยความปลอดภัย

ได้มกีารรวบรวมข้อมลูสถติอิบุตัเิหตบุนทางหลวงในทกุปีอยูแ่ล้ว ซึง่การจดัท�าฐานข้อมลูการรายงานสถติอิบุตัภิยั

ทางถนนแบบบรูณาการนัน้ หน่วยงานทีร่บัผดิชอบในพืน้ที่จะด�าเนนิการพจิารณาหาแนวทางต่อไป เพื่อให้ข้อมูล

เกิดความสอดคล้องถูกต้องและแม่นย�า

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ปัจจบุนักรมทางหลวงชนบทได้บูรณาการข้อมลูสถิตอิบัุตเิหตใุนพืน้ท่ีระดบัจงัหวดัในช่วง 

เทศกาลกบัศนูย์ปลอดภยัคมนาคม กระทรวงคมนาคม และกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และกรมทางหลวงชนบท 

ได้มอบหมายให้ส�านกัอ�านวยความปลอดภยัพจิารณาความเป็นไปได้ในการด�าเนนิการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๑๒๓
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๑๒๔

๔. โครงการบูรณะฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

โครงการบรูณะฟ้ืนฟโูครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้รบัความเสยีหายจากอทุกภยัในพืน้ทีจ่งัหวดัลพบุร ีบนทางหลวง

หมายเลข ๒๐๕ ตอน เทศบาลล�านารายณ์ - ช่องส�าราญ ระหว่าง กม.๑๐๘+๔๙๗ - กม.๑๑๑+๕๗๒ ต�าบลล�าสนธ ิอ�าเภอ

ล�าสนธิ จังหวัดลพบุรี พบปัญหาอุปสรรคในกรณีที่น�้าฝนไหลผ่านตามทางลาดเขาในเขตพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย 

(เส้นทางรถไฟแก่งคอย - บัวใหญ่ กม.๒๔๘+๕๐๐) และเขตพื้นที่ป่าไม้ โดยกระแสน�้าได้พัดพาต้นไม้ ดิน หิน ลงมา 

บนถนนของทางหลวงด้านล่าง ซึ่งกรมทางหลวงจะสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาได้เฉพาะในพื้นท่ีเขตทางเท่านั้น ถ้ามี 

ฝนตกชุกก็จะเกิดปัญหาดินถล่มลงมาได้อีก ในเรื่องนี้ เนื่องจากเส้นทางท่ีเกิดอุทกภัยเป็นพ้ืนท่ีเช่ือมโยงต่อเนื่องกัน 

ของทั้ง ๓ หน่วยงาน หากสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาในแนวเส้นทางที่ต่อเนื่องกันได้เบ็ดเสร็จจะท�าให้การเดินทาง

ของประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น จึงขอให้กรมทางหลวงประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยและ 

กรมป่าไม้ในการร่วมมือกันป้องกันและแก้ปัญหาบริเวณดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

กรมทางหลวง รายงานว่า แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๒ ได้ด�าเนินการตามโครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ 

ความเสียหายจากอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๖๑ บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน  

เทศบาลล�านารายณ์ - ช่องส�าราญ ที่ กม.๑๐๘+๔๙๗ - กม.๑๑๑+๕๗๒ วงเงิน ๔๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา 

ด�าเนินการ ๑๘๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ส่งมอบงานแล้ววันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑  

ในส่วนของการก่อสร้างทางระบายน�้าเพื่อรองรับน�้าจากท่อระบายน�้าของทางรถไฟ แขวงทางหลวงลพบุรีท่ี ๒  

ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบและก่อสร้าง เพื่อป้องกันดินหรือหินที่จะสไลด์จากเขาลงมา 

บนทางหลวงและเพื่อให้ประชาชนที่สัญจรได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางต่อไป

 ๒.๒ พื้นที่จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุร ี
มีดังนี้

- การจอดรถบรรทุกบริเวณริมไหล่ทาง 

การจอดรถบรรทุก หรือรถบรรทุกพ่วงขนส่งสินค้าบริเวณริมไหล่ทางเป็นระยะเวลานานนั้น อาจเป็นสาเหตุ

ท�าให้พื้นที่ตามแนวไหล่ทางในความรับผิดชอบเกิดการทรุดตัวเสียหาย และเสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนหรือชนท้ายจากรถ 

ที่สัญจรในเส้นทางดังกล่าว ดังนั้น ขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทก�ากับดูแลปัญหาเรื่องการจอดรถ 

บริเวณริมไหล่ทางให้เป็นไปตามกฎจราจร พร้อมทั้งให้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทางหลวง 

กรมทางหลวงชนบท ต�ารวจ ฯลฯ ในการตรวจจับรถบรรทุกที่มีน�้าหนักเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด โดยประสาน 

ความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกในการหาแนวทางลงโทษผู้ประกอบการรถบรรทุกน�้าหนักเกิน เพื่อเป็นการ

ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะยาวอีกทางหนึ่งด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ร่วมบรูณาการกบักรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก และต�ารวจ ในการตรวจจบั

รถบรรทกุทีม่นี�า้หนกัเกนิกว่าทีก่ฎหมายก�าหนดเป็นประจ�าอยูแ่ล้ว และจะร่วมบูรณาการกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ในการก�ากับดูแลปัญหาเรื่องการจอดรถบริเวณริมไหล่ทางให้เป็นไปตามกฎจราจรต่อไป และได้แจ้งให้ส�านักงาน

ทางหลวงที ่๑๒ (สพุรรณบรุ)ี ส�านกังานทางหลวงท่ี ๑๓ (กรงุเทพ) และส�านกังานทางหลวงท่ี ๑๕ (ประจวบครีขัีนธ์) 

รับทราบ เพื่อด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว



ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๑๒๕

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้บูรณาการการท�างานร่วมกับกรมทางหลวง กรมการขนส่งทางบก และต�ารวจ  

ในการตรวจจับรถบรรทุกที่มีน�้าหนักเกินกว่าท่ีกฎหมายก�าหนดเป็นประจ�าอยู่แล้ว ส�าหรับการก�ากับดูแลปัญหา

เรื่องการจอดรถบริเวณริมไหล่ทางให้เป็นไปตามกฎจราจร กรมทางหลวงชนบทจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องต่อไป และได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี) ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ 

(เพชรบุรี) และส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๘ (สุพรรณบุรี) พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

 ๒.๓ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๖ มีดังนี้

๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนน

ตามที่ได้รับรายงานว่า เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๑๕ นาฬิกา เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถกระบะ

บรเิวณจดุตดัทางรถไฟระหว่างสถานีบ้านส้อง - สถานบ้ีานพรกุระแซง อ�าเภอเวยีงสระ จงัหวดั สรุาษฎร์ธาน ีโดยจดุเกดิเหต ุ

จะเป็นจุดตัดทางรถไฟกับถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายในหมู่บ้านหนองแสง เป็นจุดลักผ่าน ไม่มีเครื่องกั้น  

แต่มีการติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณไฟกะพริบ อุบัติเหตุนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต ๔ ราย เห็นควรให้ กรมทางหลวง  

กรมทางหลวงชนบท และการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ

บริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนน โดยให้ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมด�าเนินการ

บรหิารจดัการความเสีย่งและอ�านวยความปลอดภยัแก่ประชาชนผูส้ญัจรผ่านจดุตดัทางรถไฟกบัถนนในความรบัผดิชอบ

ของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง โดยเฉพาะจุดที่เป็น 

ทางลักผ่านที่ไม่ได้รับอนุญาต และไม่มีการติดตั้งเครื่องกั้น ขอให้มีมาตรการในการเฝ้าระวังและก�ากับดูแลอย่างเข้มงวด 

เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

กรมทางหลวง รายงานว่า ในส่วนพื้นที่รับผิดชอบของกรมทางหลวงไม่มีจุดลักผ่านทางรถไฟ และได้ด�าเนินการติดตั้ง 

ป้ายเตือนให้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน ท�าเครื่องหมายจราจรบนผิวทางส�าหรับจุดตัดผ่านทางรถไฟทุกจุด

๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหารถบรรทุกน�้าหนักเกิน

เรือ่งการป้องกนัและแก้ไขปัญหารถบรรทกุน�า้หนกัเกนิตามนโยบายของรฐับาลและกระทรวงคมนาคมนัน้ 

ขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมการขนส่งทางบกในพ้ืนท่ีร่วมกันบูรณาการด�าเนินงานอย่าง 

เข้มงวดและต่อเนื่องในทุกพื้นท่ีทั่วประเทศ โดยประสานความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ต�ารวจหรือฝ่ายปกครอง 

ที่เกี่ยวข้องร่วมด�าเนินการด้วย ในส่วนของการตรวจจับต้องมุ่งให้เกิดผลลัพธ์ในการด�าเนินการที่เป็นรูปธรรม โดยอาจ

พจิารณาก�าหนดให้เป็นตัวชีว้ดัการด�าเนินงานของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทในลกัษณะทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึจ�านวน

การตรวจจับผู้ฝ่าฝืนบรรทุกน�้าหนักเกิน นอกจากการตรวจจับแล้วขอให้พิจารณาหาแนวทางเรื่องก�าหนดบทลงโทษ 

ตามกฎหมายแก่ผู้ประกอบการขนส่งในกรณีที่มีการฝ่าฝืนการบรรทุกน�้าหนักเกินให้มากยิ่งขึ้นด้วย เพื่อให้การป้องกัน

และแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลในทางปฏิบัติมากขึ้น

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�านกังานขนส่งจังหวดัชุมพรร่วมกับกรมทางหลวง และ กรมทางหลวงชนบทด�าเนินการ 

จัดตั้งหน่วยชั่งน�้าหนักยานพาหนะเคลื่อนที่แบบบูรณาการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการควบคุมน�้าหนักยานพาหนะให้ทั่วถึงและลดปริมาณยานพาหนะท่ีบรรทุกน�้าหนักเกิน ซ่ึงในปีงบประมาณ 
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๑๒๖

พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ออกหน่วยต้ังด่านชัง่น�า้หนกัร่วมกบักรมทางหลวง จ�านวน ๖ ครัง้ และกรมทางหลวงชนบท จ�านวน 

๑๘ ครั้ง นอกจากนี้ ส�านักงานขนส่งจังหวัดพัทลุงบูรณาการร่วมกับแขวงทางหลวงชนบทในการตรวจจับผู้ฝ่าฝืน

บรรทุกน�้าหนักเกินและด�าเนินการเปรียบเทียบปรับ ตรวจความพร้อมรถ อุปกรณ์ส่วนควบของรถ อุปกรณ์ 

ด้านความปลอดภัย ความพร้อมของผู้ประจ�ารถ และตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ รวมทั้งออกหน่วยเคลื่อนที่  

ตรวจจับความเร็วของรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะ

กรมทางหลวง รายงานว่า ส�านักงานทางหลวงในพื้นที่ได้จัดส่งหน่วย Spot Check ด�าเนินการกวดขัน จับกุมผู้ฝ่าฝืน

เป็นประจ�าทุกเดือน โดยหมุนเวียนตรวจสอบพื้นที่ทุกแขวงทางหลวงในสังกัด ซึ่งยังคงมีผู้ฝ่าฝืนขนย้ายวัสดุ 

ในเวลากลางคืนจึงไม่สามารถตรวจจับได้ เนื่องจากความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ปัจจุบันได้ด�าเนินการจัดตั้งด่านชั่งน�้าหนัก สถานีตรวจสอบน�้าหนักยานพาหนะ  

และสุ่มตรวจ โดยบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและภาคประชาชนเป็นประจ�าอยู ่แล้ว  

และได้มอบหมายให้ส�านักบ�ารุงทาง ส�านักงานทางหลวงชนบทท่ี ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) และส�านักงานทางหลวง

ชนบทที่ ๑๔ (กระบี่) พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนน

ตามที่ได้รับรายงานว่า เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๑๕ นาฬิกา เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถกระบะ

บรเิวณจดุตดัทางรถไฟระหว่างสถานีบ้านส้อง - สถานบ้ีานพรกุระแซง อ�าเภอเวยีงสระ จงัหวดั สรุาษฎร์ธาน ีโดยจดุเกดิเหต ุ

จะเป็นจุดตัดทางรถไฟกับถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในหมู่บ้านหนองแสงเป็นจุดลักผ่าน ไม่มีเครื่องกั้น  

แต่มีการติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณไฟกะพริบ อุบัติเหตุนี้ส่งผลให้มีผู ้เสียชีวิต ๔ ราย เห็นควรให้กรมทางหลวง  

กรมทางหลวงชนบท และการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมบูรณาการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ

บริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนน โดยให้ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมด�าเนินการ

บรหิารจดัการความเสีย่งและอ�านวยความปลอดภยัแก่ประชาชนผูส้ญัจรผ่านจดุตดัทางรถไฟกบัถนนในความรบัผดิชอบ

ของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง โดยเฉพาะจุดที่เป็น

ทางลักผ่านที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีการติดตั้งเครื่องก้ัน ขอให้มีมาตรการในการเฝ้าระวังและก�ากับดูแลอย่างเข้มงวด 

เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

กรมทางหลวง รายงานว่า ในส่วนพื้นที่รับผิดชอบของกรมทางหลวงไม่มีจุดลักผ่านทางรถไฟ และได้ด�าเนินการติดตั้ง

ป้ายเตือนให้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน ท�าเครื่องหมายจราจรบนผิวทางส�าหรับจุดตัดผ่านทางรถไฟทุกจุด

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้บูรณาการการท�างานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณ 

จดุตดัทางรถไฟกบัถนนร่วมกบัหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคมทีเ่กีย่วข้องและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

เป็นประจ�าอยูแ่ล้ว และได้มอบหมายให้ส�านกังานทางหลวงชนบทท่ี ๑๑ (สรุาษฎร์ธาน)ี และส�านกังานทางหลวงชนบท 

ที่ ๑๔ (กระบี่) พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว



ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๑๒๗

การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานว่า อุบัติเหตุดังกล่าวคาดว่าสาเหตุมาจากผู้ขับรถไม่มีความช�านาญในเส้นทาง 

เบื้องต้นได้มีการประสานงานระหว่างผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่แล้ว โดยให้มีการปรับทัศนวิสัยโดยรอบทางตัดผ่านนี ้

ให้สามารถมองเห็นกันได้อย่างชัดเจนระหว่างรถยนต์และรถไฟ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนใน

พืน้ทีใ่ห้ระมดัระวงัในการข้ามทางรถไฟอย่างต่อเนือ่ง และในกรณช่ีวงเทศกาลส�าคญัต่าง ๆ ให้จดัเจ้าหน้าท่ีท้องถิน่ 

มาเฝ้าระวังตลอด ๒๔ ชั่วโมง

 ๒.๔ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีดังนี้

๑. การบูรณาการวางแผนการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงและทางหลวงชนบท

ตามที่แขวงทางหลวงนราธิวาสและแขวงทางหลวงชนบทนราธิวาสมีแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบ 

การขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เช่น 

โครงการศึกษาออกแบบทางเลี่ยงเมืองสุไหงโก-ลก (กรมทางหลวง) ท�าการก่อสร้างทางสายใหม่จาก แยกทางหลวง

หมายเลข ๔๒ ตอน สะปอม - ปาเสมัส บริเวณ กม.๒๕๖+๐๐๐ ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๖ ตอน บ้านโคก - 

สุไหงโก-ลก ระหว่าง กม.๔๗+๐๐๐ - กม.๔๘+๐๐๐ ไปบรรจบทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๗ ตอน สุไหงโก-ลก - บูเก๊ะตา 

(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) กม.๕+๐๐๐ ระยะทางประมาณ ๑๖ กิโลเมตร โครงการก่อสร้างถนนสาย ค๒ ผังเมืองรวม 

เมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส (กรมทางหลวงชนบท) ระยะทาง ๑.๑๒๑ กิโลเมตร นั้น ในการด�าเนินการโครงการ

ก่อสร้างสายทางต่าง ๆ ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทนั้น ขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท

ในพื้นที่มีการบูรณาการวางแผนการก่อสร้างให้โครงข่ายทางหลวงและทางหลวงชนบทมีความเช่ือมโยงกัน  

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการขนส่งให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นการขนส่งที่เชื่อมโยงและ 

ทั่วถึงตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวง รายงานว่า แผนงานโครงการพฒันาระบบการขนส่งและโลจสิตกิส์นัน้ ได้รบังบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพื่อส�ารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางแนวใหม่เลี่ยงเมือง สุไหงโก-ลก พร้อมทั้งศึกษา 

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งจะได้ด�าเนินการก�าหนดรูปแบบแนวเส้นทางเลือกที่เหมาะสม ประสาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และด�าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการ  

พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อน�าไปพิจารณาประกอบการศึกษาออกแบบให้เกิดประสิทธิภาพ 

สูงสุดต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้ด�าเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่งโดยค�านึงถึง 

ความเชื่อมโยงของโครงข่ายทางหลวงและทางหลวงชนบทตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ส�าหรับในพื้นที่

จงัหวดันราธวิาสซึง่เป็นจังหวดัชายแดนภาคใต้ได้พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานโดยค�านงึถงึความต้องการของประชาชน 

ในพืน้ทีแ่ละหนว่ยงานดา้นความมั่นคง กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ศนูย์อ�านวยการ

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และส�านักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ้

ส่วนหน้าอกีด้วย ทัง้นี ้ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทท่ี ๑๒ (สงขลา) พจิารณาด�าเนนิการตามข้อเสนอแนะ 

ต่อไปแล้ว



กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๑๒๘

๒. การบูรณาการแก้ปัญหาน�้าท่วมขังบริเวณท่าอากาศยานนราธิวาส

ปัญหาน�้าท่วมขังเนื่องจากร่องน�้ารอบท่าอากาศยานนราธิวาสอันเนื่องจากระดับถนนของทางหลวง 

ซึง่ตดิกบัท่าอากาศยานอยูใ่นระดบัทีส่งูกว่าท�าให้ไม่สามารถระบายน�า้ได้โดยสะดวก ส่งผลกระทบไปยงับรเิวณหวัทางวิง่ 

๒๐ ประกอบกับเมื่อเกิดน�้าขังท�าให้มีนกเข้ามาภายในท่าอากาศยาน ซึ่งอาจท�าให้เกิดอุบัติภัยอากาศยานชนนก  

โดยในเบื้องต้นท่าอากาศยานนราธิวาสได้ด�าเนินการขุดลอกคูคลองบริเวณรอบท่าอากาศยานแล้ว แต่ยังไม่สามารถ 

ระบายน�้าออกไปได้ เนื่องจากถนนมีระดับที่สูงกว่าร่องน�้าภายในท่าอากาศยาน ในส่วนนี้ ได้แจ้งให้ท่าอากาศยาน

นราธิวาสบูรณาการกับกรมทางหลวงในพืน้ทีใ่นการแก้ไขปัญหาการระบายน�า้เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิน�า้ท่วมขงัภายใน

บริเวณท่าอากาศยานนราธิวาส จึงขอให้กรมท่าอากาศยานติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วย

กรมท่าอากาศยาน รายงานว่า ท่าอากาศยานนราธิวาสได้ด�าเนินการประสานกับกรมทางหลวงเพื่อเข้าส�ารวจพื้นที่ 

ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว โดยได้มีการก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การท�ารางดาดคอนกรีต 

ด้านทีต่ดิกบัก�าแพงรัว้ของท่าอากาศยานเชือ่มต่อรางระบายน�า้ รวมทัง้จดัท�าทางลอดใต้ถนนเพือ่ให้สามารถระบายน�า้ 

ผ่านไปยังบ่อน�้าธรรมชาติได้โดยการด�าเนินการดังกล่าวจะต้องท�าการเจรจาขอผ่านพื้นท่ีของประชาชน  

ซ่ึงท่าอากาศยานนราธวิาสอยูร่ะหว่างการประสานกบั ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน องค์การบรหิารส่วนต�าบล และประชาชน

ในพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันซึ่งกรมท่าอากาศยานจะติดตามผลการประชุมหารือต่อไป



ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๑๒๙

๓. การจัดตั้งคณะท�างานเพื่อวางแผนร่วมกันในการด�าเนินงาน

ส�าหรบัการด�าเนนิงานของ บรษิทั วทิยกุารบนิแห่งประเทศไทย จ�ากดั ณ หอบงัคบัการบนินราธวิาสมเีครือ่ง

ช่วยการเดนิอากาศแบบวทิย ุDVOR, DME และ ILS โดยอปุกรณ์ดงักล่าวได้มกีารพฒันาปรบัปรงุให้ทันสมยัได้มาตรฐานสากล 

และอยู ่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตกรมท่าอากาศยาน หรือบริษัท  

วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด มีโครงการใดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของอีกฝ่าย ขอให ้

กรมท่าอากาศยาน และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัดในพื้นที่ มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดและ

วางแผนร่วมกนัในการด�าเนนิงาน ท้ังนี ้ควรมคีณะท�างานร่วมกนัระหว่างกรมท่าอากาศยาน และบรษิทั วทิยกุารบนิ

แห่งประเทศไทย จ�ากัดในพื้นที่ รวมทั้งสายการบินที่เกี่ยวข้อง เพื่อด�าเนินการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ร่วมกัน

รวมถึงให้ร่วมกันซักซ้อมการเผชิญเหตุฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องตามที่ก�าหนดด้วย

กรมท่าอากาศยาน รายงานว่า อยู่ระหว่างด�าเนินการประสานกับบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด ในเรื่อง

การแต่งตั้งคณะท�างานร่วมกันในพื้นที่ ซึ่งในปัจจุบันกรมท่าอากาศยาน และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

จ�ากดั มกีารท�างานประสานกนัเพือ่แก้ไขปัญหาข้อขดัข้องต่าง ๆ  รวมถงึมกีารร่วมกนัซกัซ้อมการเผชญิเหตฉุกุเฉนิ

อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�า

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด รายงานว่า ได้มีการทบทวนแผนวิสาหกิจเป็นประจ�าทุกปี ซ่ึงใน

กระบวนการจดัท�าแผนวสิาหกจิได้น�าสภาพแวดล้อมของแผนพฒันาท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยานมาเป็น

ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดท�าแผนและโครงการให้สอดคล้องกับแต่ละท่าอากาศยาน (รวมท่าอากาศยาน

นราธิวาส) ทั้งนี้ หอบังคับการบินนราธิวาส บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด ได้ให้ความส�าคัญในการ

ตดิตามและประสานงานความร่วมมอืในการปฏบิตังิานกบักรมท่าอากาศยานอยูเ่ป็นประจ�า โดยได้จดัส่งเจ้าหน้าที่

หมนุเวยีนจากศนูย์ควบคมุการบนิหาดใหญ่ไปปฏบิตังิานตามแผนและเพือ่ให้การด�าเนนิงานวางแผนเป็นไปอย่าง

มปีระสทิธภิาพ บรษิทั วทิยกุารบนิแห่งประเทศไทย จ�ากัด ได้มกีารจัดประชุมหารอืเพือ่ท�าความเข้าใจกับผูป้ฏบิตังิาน 

ของกรมท่าอากาศยาน สายการบินที่เกี่ยวข้อง (กรณีมีผลกระทบ) ในพื้นที่ทุกครั้งทั้งในส่วนของการปฏิบัติงาน

ของระบบปัจจุบันและแผนในการติดตั้ง/เปลี่ยนทดแทนระบบใหม่ในอนาคต (ถ้ามี) รวมท้ังในภาพรวม  

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด และกรมท่าอากาศยานได้มีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ 

การปฏบิตังิานบรเิวณสนามบนิสงักดักรมท่าอากาศยาน ซึง่ลงนามเมือ่วนัที ่๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ ซึง่จะบรหิาร

จัดการในภาพรวมของทุกท่าอากาศยานร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบการเดินอากาศของประเทศ 

ส�าหรบัการฝึกซ้อมการเผชญิเหตุฉกุเฉนิ บรษิทั วทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จ�ากดั มคีูม่อืในการปฏบัิตงิานประจ�า 

หอบังคับการบิน ซึ่งได้ก�าชับให้ผู้ไปปฏิบัติงานทุกคนตระหนักถึงมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

และให้ความร่วมมือในการซักซ้อมกับท่าอากาศยานที่ก�าหนด



กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๑๓๐

๔. โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดนราธิวาส

ตามที่กรมการขนส่งทางบกมีโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นที่รวบรวม 

และกระจายสินค้าเปลี่ยนถ่ายการขนส่งกับระบบราง และรองรับการอ�านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน  

โดยมีที่ตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก อยู่ห่างจากด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ประมาณ ๔.๕ กิโลเมตร เป็นท่ีตั้ง 

ทีเ่หมาะสมเน่ืองจากสามารถเชือ่มโยงระบบรางและสามารถให้บรกิารทัง้ด่านศลุกากรสไุหงโก-ลก และด่านศลุกากรบเูกะตา 

ได้โดยสะดวก ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างส�ารวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้แก่ กลุ่มบริษัท อินฟินิตี้เซอร์วิส จ�ากัด 

ทัง้นี ้มแีผนเปิดให้บรกิารสถานีขนส่งสนิค้าจังหวดันราธวิาส ในปี ๒๕๖๕ ดงันัน้ จงึขอให้ส�านกังานขนส่งจงัหวดันราธวิาส

บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนระบบการขนส่งให้สามารถรองรับและเชื่อมโยงมายังสถานี 

ขนส่งสินค้าจังหวัดนราธิวาสด้วย

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�านักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสได้รายงานความคืบหน้าตามแผนงานว่า ขณะน้ี 

อยู่ในช่วงของการว่าจ้าง บริษัท อินฟินิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด ในการส�ารวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน  

มีแผนเปิดให้บรกิารสถานขีนส่งสนิค้าชายแดนจงัหวดันราธวิาส ในปี ๒๕๖๕ ท้ังนี ้ส�านกังานขนส่งจงัหวดันราธวิาส

มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และกรมทางหลวงชนบท 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อวางแผนการก่อสร้างสนับสนุนระบบการขนส่ง

 ๒.๕ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๒ มีดังนี้

- การตรวจจับ ก�ากับ ให้รถบรรทุกเข้าด่านตรวจชั่งน�้าหนักทุกคัน

ปัญหารถบรรทกุน�า้หนักเกนิยงัคงเป็นปัญหาส�าคญัท่ีกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก  

ต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนเนื่องจากปัญหาดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สายทางและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

บนท้องถนน และพบว่าเป็นปัญหาทีม่กีารร้องเรยีนให้มกีารแก้ไขอย่างต่อเนือ่งทกุปี ซึง่หน่วยงานในพืน้ทีท่ัง้กรมทางหลวง 

กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบกได้รับทราบและหาแนวทางแก้ไขในหลายวิธี แต่ยังไม่เป็นผลสัมฤทธิ์ 

ในทางปฏิบัติเท่าที่ควร ในกรณีนี้ เห็นควรให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก ส่วนกลาง 

มีมาตรการในการด�าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ต�ารวจ 

จังหวัด ฯลฯ เพื่อประชุมหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด  

โดยในส่วนของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทขอให้มุ่งเน้นเรื่องการตรวจจับการก�ากับให้รถบรรทุกเข้า 

ด่านตรวจชั่งน�้าหนักทุกคัน เพื่อให้สามารถลดปัญหาความเสียหายของสายทางอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

กรมทางหลวง รายงานว่า ปัจจุบันได้เน้นย�้าเรื่องการตรวจจับและก�ากับให้รถบรรทุกเข้าด่านชั่งน�้าหนักทุกคัน โดยได้

มีการร่วมมือแบบบูรณาการกับต�ารวจทางหลวง ต�ารวจภูธร จังหวัด และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมกัน

แก้ไขปัญหารถบรรทุกน�้าหนักเกินอย่างเป็นระบบ

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ปัจจุบันได้ด�าเนินการจัดตั้งด่านชั่งน�้าหนัก สถานีตรวจสอบน�้าหนักยานพาหนะ  

และสุ่มตรวจ โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และได้มอบหมายให้ 

ส�านักบ�ารุงทางพิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว



ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๑๓๑

 ๒.๖ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๓ มีดังนี้

- มาตรการด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการจุดบั้งไฟ ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

ขอให้ท่าอากาศยานอุบลราชธานีให้ความส�าคัญในเรื่องการบริหารจัดการอ�านวยความสะดวกแก่ 

ผู้โดยสารที่มาใช้บริการโดยเฉพาะช่วงท่ีมีผู้โดยสารคับคั่ง รวมทั้งการบริหารจัดการพื้นที่ในเชิงพาณิชย์ เช่น  

ร้านค้าให้มีการจัดระเบียบให้มีพื้นที่เป็นสัดส่วนเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมด้วย นอกจากนี้ได้รับรายงานว่า  

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด มีโครงการรณรงค์เกี่ยวกับความปลอดภัยการเดินอากาศโดยมีการให้ความรู ้

ด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่ และมีการประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับแจ้งการจุดบั้งไฟ 

ในพืน้ทีต่่าง ๆ เพ่ือเป็นการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการจดุบ้ังไฟ ท่ีสร้างผลกระทบต่ออากาศยานอย่างยัง่ยนื อย่างไรกต็าม  

ขอให้ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด กรมท่าอากาศยานในพื้นที่ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือด�าเนินการมาตรการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจดุบัง้ไฟทีม่ผีลกระทบต่ออากาศยาน โดยให้ด�าเนนิการ

ในเรื่องนี้อย่างเข้มงวด มีประสิทธิภาพ และต่อเนื่องต่อไปด้วย

กรมท่าอากาศยาน รายงานว่า กรณีการบริหารจัดการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารท่ีมาใช้บริการโดยเฉพาะ 

ช่วงทีม่ผีูโ้ดยสารคบัคัง่ รวมทัง้การบรหิารจดัการพืน้ทีใ่นเชงิพาณชิย์ ปัจจบุนัท่าอากาศยานอบุลราชธาน ีได้มกีาร

ปรับปรุงการจัดการร้านค้าให้มีพื้นท่ีเป็นสัดส่วน มีพื้นท่ีร้านค้าท่ีอยู ่ในขอบเขตและถูกต้องตามสัญญา 

เพื่อปรับเพิ่มจ�านวนพื้นที่ในการให้บริการและอ�านวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ตลอดจนให้มีการจัดระเบียบ 

ให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามตามข้อเสนอแนะแล้ว ส�าหรับกรณีการด�าเนินมาตรการด้านการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการจดุบัง้ไฟทีม่ผีลกระทบต่ออากาศยาน นอกจากการให้ความร่วมมอืในโครงการของ บรษิทั วทิยกุารบนิ 

แห่งประเทศไทย จ�ากัดแล้ว กรมท่าอากาศยานยังมีการเฝ้าระวังการจุดบั้งไฟในพื้นที่ที่อาจสร้างผลกระทบ 

ต่ออากาศยานซึ่งถือเป็นหน้าที่ของท่าอากาศยานที่จะต้องปฏิบัติเป็นประจ�าโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล รวมท้ัง

ประสานกบัฝ่ายปกครองในท้องทีต่ามค�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิเรือ่ง มาตรการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาความเดอืดร้อนจากการจดุและปล่อยบ้ังไฟ พล ุตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควนั หรอืวตัถุอืน่ใดท่ีคล้ายคลงึกนั

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด รายงานว่า ได้ให้ความส�าคัญต่อปัจจัยอันตรายทางการบิน ทั้งโคมลอย/

โคมควัน และการจุดบั้งไฟ ที่อาจส่งผลกระทบต่อกิจการการบินในภาพรวมของประเทศ จึงได้ด�าเนินงาน 

ด้านการบริหารและการก�ากับดูแลอย่างเป็นรูปธรรม ด้านการปฏิบัติการท้ังการป้องกันแจ้งเตือนและเฝ้าระวัง  

และด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การป้องกัน/แก้ไขปัญหาเกิดการบูรณาการร่วมกัน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานีได้ด�าเนินโครงการรณรงค์ความปลอดภัยในการ 

เดนิอากาศกบัประเพณีบญุบัง้ไฟ เพือ่ให้เกดิความปลอดภยักบัอากาศยานท่ีได้ท�าการบินและไม่กระทบกบัประเพณี

ท้องถ่ิน ซึ่งได้มีการจัดประชุมและขอความร่วมมือจากก�านันและผู้ใหญ่บ้าน ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีจัดงาน 

เพื่อชี้แจงอันตรายและความเสียหายที่เกิดข้ึนกับอากาศยานจากการจุดบ้ังไฟ ท่ีไม่มีการออกประกาศ NOTAM 

(Notice To Airmen) แจ้งเตือนนักบินล่วงหน้า และข้ันตอนการแจ้งออกประกาศนักบิน เพื่อให้มีการปฏิบัติ 

ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการท�างานร่วมกับท่าอากาศยาน เพื่อป้องกันไม่ให้ประเพณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ 

ผู้ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยาน 

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด ได้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการร่วมประสานและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การป้องกันและ 

ลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบ้ังไฟ ครั้งที่ 

๑/๒๕๖๑ เพือ่ตดิตามผลความก้าวหน้าการด�าเนนิงานตามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 



กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๑๓๒

ประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา กระทรวง

ศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ ส�านักงานพระพุทธศาสนา 

แห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันทุกหน่วยงานได้ด�าเนินการตามบันทึกความร่วมมืออย่างเข้มงวด อีกทั้ง

มอบหมายให้ส�านกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย และกระทรวงมหาดไทย ด�าเนนิการเร่งรดัการแก้ไขและ

ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลบังคับใช้โดยเร็ว เพื่อการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้เกิดความยั่งยืน

 ๒.๗ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๔ มีดังนี้

- มาตรการตรวจจับรถบรรทุกน�้าหนักเกิน

ตามทีร่ฐับาลและกระทรวงคมนาคมมนีโยบายเรือ่งมาตรการตรวจจบั

รถบรรทกุน�า้หนกัเกนิน้ัน ทราบว่าในพ้ืนทีจั่งหวดันครราชสมีา จงัหวดัชยัภมู ิจงัหวดั

สุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ ยังมีผู้ขับรถบรรทุกหลบเลี่ยงเส้นทางที่มีการตั้งด่าน

ตรวจจับรถบรรทุกน�้าหนักเกิน ดังนั้น ขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท 

และกรมการขนส่งทางบกในพื้นที่บูรณาการการท�างานร่วมกัน และเข้มงวดใน

การตรวจจบัรถบรรทกุน�า้หนกัเกิน โดยขอให้หามาตรการในการป้องปรามจบักมุ

ท่ีมปีระสิทธิภาพได้ผลเป็นรปูธรรม และจัดท�าข้อมลูสถติิในการออกจบักมุพร้อม

ผลการด�าเนินการ เพื่อประเมินผลว่ามาตรการที่ด�าเนินการเกิดผลสัมฤทธิ ์

หรือไม่ ซึ่งจะน�าไปสู่การด�าเนินการแก้ไขในระยะยาวต่อไป

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้ด�าเนนิการตามนโยบายเรือ่งมาตรการตรวจจับ 

รถบรรทุกน�้าหนักเกินอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

๑) มมีาตรการด้านกฎหมายทีเ่ข้มงวดในการจบักมุรถทีม่กีารแก้ไขดดัแปลง

ตัวถังรถทั้งในเรื่องความสูงและอุปกรณ์ส่วนควบ หากพบผู้กระท�าการ

ฝ่าฝืนจะต้องถูกด�าเนินการตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติการขนส่ง 

ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๗๑, ๗๘, ๘๓) และกฎกระทรวงทีเ่กีย่วข้อง 

(ฉบับที่ ๑๐, ๖๐) รวมทั้งสั่งให้น�ารถมาด�าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

๒) บูรณาการการท�างานในเชิงวิชาการร ่วมกับกระทรวงคมนาคม  

กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทและส�านกังานนโยบายและแผนการ

ขนส่งและจราจรโดยประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการขนส่ง

อ้อยน�้าหนักเกินกว่ากฎหมายก�าหนดอย่างรูปธรรม เพื่อให้ได้ข้อสรุป

ร่วมกันของภาครัฐที่จะน�าไปสู่แนวทางการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ

๓) เข้าร่วมประชมุคณะต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง เช่น การประชมุคณะกรรมาธกิาร

คมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ การประชุมคณะรักษาความสงบ 

แห่งชาติ การประชมุกบักระทรวงอตุสาหกรรมและผูแ้ทนจากโรงน�า้ตาล 

สมาคมชาวไร่อ้อย และหน่วยงานอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง



ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๑๓๓

๔) จดัท�าข้อมลูสถติใินการจบักมุรถทีม่กีารต่อเตมิ ดดัแปลงสภาพรถ อปุกรณ์ส่วนควบของรถให้ผดิแผกแตกต่าง

ไปจากสาระส�าคัญที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

๕) ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ในการตรวจสอบรถบรรทุกน�้าหนักเกินท่ีมีลักษณะตัวถังหรือโครงสร้างไม่เป็น 

ไปตามที่กฎหมายทางหลวงก�าหนดจากการที่กรมทางหลวงได้ส่งผลการจับกุมรถบรรทุกดังกล่าวมาให้ 

ด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๖) วางแนวทางมาตรการร่วมกบักรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ในการแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมาย กฎระเบยีบ

ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เพื่อเพิ่มบทลงโทษผู้จ้างวานและผู้ประกอบการ รวมท้ังอัตราค่าปรับ ให้สูงข้ึนเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา 

อย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว

กรมทางหลวง รายงานว่า จะรับไปด�าเนินการเพื่อหามาตรการป้องปรามรถบรรทุกน�้าหนักเกินต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มีการบูรณาการการท�างานในเรื่องดังกล่าวร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมาตลอด

และได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) ด�าเนินการประเมินผลตามข้อเสนอแนะ 

ร่วมกับส�านักบ�ารุงทางต่อไปแล้ว

 ๒.๘ พื้นที่จังหวัดเชียงราย มีดังนี้

- การจดัท�าแผนท่ีโครงข่ายเส้นทางคมนาคมและการขนส่งในลักษณะภาพรวม (One Map)

เนื่องด้วยรัฐบาลจะมีการก�าหนดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี ในพื้นที ่

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) คาดว่าในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้  

ในการน�าเสนอบรรยายสรปุแผนงาน/โครงการทีห่น่วยงานสงักดักระทรวงคมนาคมในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงรายต้องการเสนอ

เพือ่ขออนุมตัใินหลกัการด�าเนนิโครงการขอรบัสนบัสนนุงบประมาณหรอืรายงานความคบืหน้าของโครงการทีอ่ยูร่ะหว่าง

การด�าเนินการ เช่น โครงการสร้างถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท โครงการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่าย 

รูปแบบการขนส่งสนิค้าเชยีงของของกรมการขนส่งทางบก โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู ่สายเด่นชยั - เชยีงราย - เชยีงของ 

ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ฯลฯ รวมถึงต�าแหน่งของโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญในพื้นที่ อาทิ ท่าอากาศยาน 

แม่ฟ้าหลวงเชยีงราย สะพานมติรภาพไทย - ลาวแห่งที ่๔ และท่าเรอืพาณชิย์เชยีงแสน เป็นต้น ขอให้หน่วยงานกระทรวง

คมนาคมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แต่ละหน่วยจัดเตรียมข้อมูลที่จะน�าเสนอและประสานข้อมูลระหว่างกันเพื่อร่วมจัดท�า

แผนที่แบบบูรณาการ ในลักษณะภาพรวม (One Map) ที่แสดงให้เห็นถึงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมและการขนส่ง 

รวมทัง้ก�าหนดชือ่ และระบพุกิดัต�าแหน่งของโครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทีจ่ะขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณ 

หรือขออนุมัติในหลักการเพื่อด�าเนินการในแผนที่ดังกล่าว โดยใช้วิธีแบ่งแยกแต่ละประเภทเส้นทางด้วยการให้ค่าสี

ที่แตกต่างกันให้ชัดเจนตลอดจนให้จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องส�าหรับการน�าเสนอและตอบข้อซักถามที่ประชุม 

ให้มีความกระชับ ครบถ้วน ชัดเจน เพื่อให้คณะรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูง ได้รับทราบข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์  

และเพิ่มโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติหลักการและงบประมาณมาด�าเนินการตามล�าดับความส�าคัญต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้รับข้อเสนอแนะให้พจิารณาด�าเนนิการในการประชมุคณะรฐัมนตรอีย่างเป็นทางการ

นอกสถานที่ต่อไปแล้ว



ในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาประเทศของกระทรวงคมนาคมนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางไปตรวจราชการเพื่อมอบนโยบายและข้อสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

คมนาคมเป็นแนวทางไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมเช่ือมโยงการขนส่งและโลจิสติกส์ ระเบียงเศรษฐกิจ 

ในภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ สนับสนุนการค้าชายแดน รวมทั้งการอ�านวยความสะดวกความปลอดภัย การติดตั้งป้ายเตือน 

ป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในการเดินทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ๓.๑ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑ มีดังนี้

- การเก็บป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่มีการลักลอบติดตั้งโดยละเมิด 

พระราชบัญญัติทางหลวง ๒๕๓๕

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการก�าชับให้กรมทางหลวงเก็บป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

ต่าง ๆ  ตามสองข้างทางที่มีการลักลอบติดตั้งโดยละเมิดพระราชบัญญัติทางหลวง ๒๕๓๕ นั้น จากการรายงานพบว่า 

เมื่อเก็บแล้วมีการลักลอบน�ามาติดใหม่หรือมีการเคลื่อนย้ายสถานที่ในการติดตั้งป้ายไปเรื่อย ๆ รวมถึงข้อจ�ากัด 

ทีก่รมทางหลวงไม่มอี�านาจในการท�าลายป้ายทีเ่กบ็มาเนือ่งจากเป็นทรพัย์สนิของเอกชน ในเรือ่งนี ้เหน็ว่ากรมทางหลวง

ในพ้ืนที่ควรหารือกับหน่วยงานกรมทางหลวงในส่วนกลางเพื่อก�าหนดแนวทางหรือหลักปฏิบัติในการด�าเนินการ 

ที่ชัดเจนและเหมาะสมกับป้ายโฆษณาที่รื้อถอนมาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับเอกชนเจ้าของป้ายในภายหลัง ซึ่งจะท�า 

ให้ถนนมีความสะอาด ไม่มีสิ่งบดบังทัศนวิสัยในการเดินทางสัญจรของประชาชน

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ก�าชับหน่วยงานในพื้นที่ในการดูแลตามสองข้างทางที่มีการลักลอบติดตั้งโดยละเมิด 

พระราชบัญญัติทางหลวง ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงโดยตรงในการติดตั้งป้าย 

ต้องได้รับการอนุมัติจากกรมทางหลวงก่อน พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท�าความเข้าใจและประชาสัมพันธ์

กับเจ้าของป้ายต่าง ๆ ให้เข้าใจเกี่ยวกับการติดป้ายโฆษณาแล้ว เพื่อให้ถนนมีความสะอาดและไม่บดบังทัศนวิสัย

ในการใช้ถนนของประชาชน

การด�าเนินการตามนโยบาย 
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๑๓๔



 ๓.๒ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๓ มีดังนี้

- การส�ารวจ ตรวจสอบ และติดตั้งอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัยในสายทาง

ขอให้หน่วยงานกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๓ ด�าเนินการตามนโยบาย

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทีใ่ห้หน่วยงานกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ให้ความส�าคญัในการส�ารวจ 

ตรวจสอบ และติดตั้งอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัยในสายทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ให้ดูแล

บ�ารุงรักษาอุปกรณ์ให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมออย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องด้วย และส�าหรับโครงการของ 

กรมทางหลวงชนบททีมี่การตดิตัง้ป้ายเตอืนความเรว็พลงังานแสงอาทติย์นัน้ เหน็ว่าเป็นอปุกรณ์ทีค่วรได้รบัการดแูล

บ�ารงุรกัษาหลงัจากการตดิตัง้ด้วย จงึขอให้กรมทางหลวงชนบทให้ความส�าคัญและเตรยีมงบประมาณในการบ�ารงุรักษา 

อุปกรณ์ดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ด�าเนนิการดูแลรกัษา พร้อมทัง้ ท�าความสะอาดป้ายจราจร อปุกรณ์อ�านวยความปลอดภยั 

รวมทั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางและประชาชน  

๒ ข้างทางแล้ว

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๓ (ฉะเชิงเทรา) พิจารณาด�าเนินการ

ตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

 ๓.๓ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๖ มีดังนี้

- การส�ารวจและติดตั้ง บ�ารุงรักษาดูแลอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัย

ตามนโยบายของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคมทีส่ัง่การให้หน่วยงานกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท

ในพ้ืนที่ออกส�ารวจและติดตั้ง บ�ารุงรักษาดูแลอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัย รวมท้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างในเส้นทาง 

ทีร่บัผดิชอบให้มสีภาพทีส่มบรูณ์พร้อมใช้งานอยูเ่สมอนัน้ ขอให้หน่วยงานกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทในพืน้ที่

ให้ความส�าคัญในการด�าเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมดังกล่าวอย่างเข้มงวดและ 

ต่อเนื่องเพื่อช่วยอ�านวยความสะดวก และปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

กรมทางหลวง รายงานว่า แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์) ได้จัดท�าแผนรายประมาณการเพื่อเสนอขอ

งบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ไปยังส�านักอ�านวยความปลอดภัย จ�านวน ๖ แผนงาน ได้แก่

๑) ทางรอบเกาะสมุย กม.๓+๐๐๐ - กม.๓๐+๓๐๐ ด�าเนินการตีเส ้นจราจร งบประมาณเบ้ืองต้น  

๓,๙๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๒) ทางรอบเกาะสมุย กม.๑๔+๐๐๐ - กม.๔๕+๐๐๐ (เป็นตอน ๆ) ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายไฟ และ Mast Arm  

งบประมาณเบื้องต้น ๓,๖๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๓) ทางรอบเกาะสมุย กม.๓+๐๐๐ - กม.๔๘+๙๒๐ (เป็นตอน ๆ) ติดตั้งป้ายแนะน�า งบประมาณเบ้ืองต้น 

๑,๐๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๔) ทางรอบเกาะสมุย กม.๑๐+๐๐๐ - กม.๑๙+๔๐๐ (เป็นตอน ๆ) ด�าเนินการเปลี่ยนกิ่งฝากและติดกิ่งฝากใหม่ 

งบประมาณเบื้องต้น ๔,๑๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๑๓๕



กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๑๓๖

๕) ทางรอบเกาะสมุย กม.๑๕+๓๕๐ กม.๔๖+๗๐๐ (เป็นตอน ๆ) ด�าเนินการ Red Anti Skid, ปุ่ม ๓๖๐  

และแถบสี OSB งบประมาณเบื้องต้น ๓,๙๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๖) ตอน บางใหญ่ - ซอยสิบ กม.๙+๘๕๐ (แยกซอยสอง) ติดตั้งไฟสัญญาณและไฟแดง งบประมาณเบื้องต้น 

๑,๕๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท 

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้ก�าชับให้หน่วยงานในสังกัดให้ความส�าคัญในการด�าเนินการตามมาตรการ 

อ�านวยความสะดวกปลอดภยั มุง่ป้องกนัและลดอบุตัเิหตใุนเส้นทางทีร่บัผดิชอบอย่างต่อเนือ่งเป็นประจ�า รวมทัง้

ได้ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนที่เป็นจุดเสี่ยงอันตรายเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีความปลอดภัย และได ้

มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) และส�านักงานทางหลวงชนบทท่ี ๑๔ (กระบี่) 

พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

 ๓.๔ พื้นที่จังหวัดสงขลา มีดังนี้

- การด�าเนินงานตามนโยบาย One Transport One Family

จากการรายงานทราบว่ากรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทมีการด�าเนินโครงการก่อสร้างเพื่อการ 

เชื่อมโยงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคมจ�านวนหลายโครงการ เช่น โครงการพัฒนาทางหลวงระหว่างภาคหาดใหญ่ - 

ชายแดนมาเลเซีย โครงการก่อสร้างทางเลีย่งเมอืงหาดใหญ่ โครงการเมอืงต้นแบบสามเหลีย่ม มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื โครงการ

ก่อสร้างถนนสายสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ - ด่านปาดังเบซาร์ เป็นต้น ในเรื่องนี้ ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

คมนาคมมกีารประสานงานกนัตามนโยบาย One Transport One Family เพือ่ให้สามารถสนบัสนนุและขบัเคลือ่น

การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์สอดรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม

ของประเทศ

กรมทางหลวง รายงานว่า ส�านกังานทางหลวงที ่๑๘ (สงขลา) ได้ด�าเนนิการจดัตัง้ศนูย์อ�านวยการร่วม One Transport 

โดยบรูณาการร่วมกบัหน่วยงานในท้องถิน่ เช่น ส�านกังานขนส่งจงัหวดัสงขลา ต�ารวจทางหลวง และต�ารวจท้องที่  

เพื่อควบคุม ติดตาม เฝ้าระวัง เป็นจุดตรวจจับความเร็ว ตรวจวัดแอลกอฮอล์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้

เส้นทางโดยปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้พัฒนาโครงข่ายคมนาคมโดยค�านึงถึงความเชื่อมโยงของโครงข่ายทางหลวงและ

ทางหลวงชนบทตามนโยบาย One Transport One Family เสมอมา และได้มอบหมายให้ส�านกังานทางหลวงชนบท 

ที่ ๑๒ (สงขลา) พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว



ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๑๓๗

 ๓.๕ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีดังนี้

- การบูรณาการระหว่างหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย One Transport

เรือ่งการมอบหมายข้าราชการเป็นผูแ้ทนกระทรวงคมนาคมในพืน้ท่ีจังหวดันราธวิาส ได้มอบหมายให้ผูอ้�านวยการ 

แขวงทางหลวงนราธิวาส เป็นผู้แทนคมนาคมจังหวัดในพื้นท่ีจังหวัดนราธิวาส จึงขอให้แขวงทางหลวงนราธิวาส 

เป็นหน่วยงานหลกัในการประสานการบรูณาการระหว่างหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคมในพืน้ทีอ่ย่างเข้มแขง็ 

และขอให้ทกุหน่วยงานให้ความร่วมมือในการด�าเนนิการให้เป็นไปตามนโยบาย One Transport ของรฐัมนตรว่ีาการ 

กระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวง รายงานว่า แขวงทางหลวงนราธิวาสได้ประสานงานในนามตัวแทนกระทรวงคมนาคมในพื้นที ่

จังหวัดนราธิวาสตามที่ได้รับมอบหมายตลอดจนได้ให้ความร่วมมือในการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย  

One Transport ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้ว

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้บูรณาการการท�างานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมตามนโยบาย 

One Transport One Family ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ 

ตลอดมา และได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๒ (สงขลา) พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

ต่อไปแล้ว

 ๓.๖ พื้นที่จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุร ีมีดังนี้

๑. โครงการชายแดนไทย/กัมพูชา (บ้านผักกาด) - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ้านแหลม)

ตามมติคณะรฐัมนตรแีละข้อสัง่การของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมทางหลวงเร่งรัด

ขยายช่องจราจรทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๓ โครงการชายแดนไทย/กัมพูชา (บ้านผักกาด) - ชายแดนไทย/กัมพูชา 

(บ้านแหลม) ระยะทาง ๙.๕๑๕ กิโลเมตร เพื่อรองรับการค้าชายแดนและทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๙ ตอน เขาไร่ยา -  

เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ระยะทาง ๙ กิโลเมตรเป็น ๔ ช่องจราจร เพื่อสนับสนุนการขนส่งและการท่องเท่ียวนั้น  

จากการติดตามได้รับรายงานว่ากรมทางหลวงได้รับงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�านวน ๑๐๐ ล้านบาท  

มาด�าเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๙ ตอน เขาไร่ยา - เขาคิชฌกูฏ ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ส�าหรับส่วนที่ยัง

ไม่ได้รับงบประมาณ รวมไปถึงทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๓ โครงการชายแดนไทย/กัมพูชา (บ้านผักกาด) - ชายแดนไทย/

กัมพูชา (บ้านแหลม) นั้น กรมทางหลวงจะขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาด�าเนินการ 

ต่อไป ในการน้ีเห็นว่า ในส่วนท่ีได้รับงบประมาณมาแล้วก็ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาด�าเนินการให้ม ี

ความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สงูสดุ ส�าหรบัส่วนทีย่งัไม่ได้รบังบประมาณทัง้ ๒ สายทางนัน้ กข็อให้กรมทางหลวง

พิจารณาจัดสรรงบประมาณไปด�าเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จตามความจ�าเป็นและ 

ความเหมาะสมต่อไป

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

ชายแดนไทย/กมัพูชา (บ้านแหลม) ระยะทาง ๙.๕๑๕ กโิลเมตร และทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๙ ตอน เขาไร่ยา -  

เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ได้เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว หากได้รับจัดสรรงบประมาณ

จะเร่งด�าเนินการเพื่อก่อสร้างตามขั้นตอนต่อไป



กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๑๓๘

๒. โครงการทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ช่วง จันทบุรี - สระแก้ว

ตามมติคณะรฐัมนตรแีละข้อสัง่การของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมทางหลวงเจรจา

กบัส�านักงบประมาณในการจดัสรรงบประมาณจากโครงการอืน่มาด�าเนนิการขยาย ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ 

ช่วง จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ�าเภอโป่งน�้าร้อน - อ�าเภอสอยดาว และช่วง จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ�าเภอสอยดาว - 

บ้านเขาแหลม ในส่วนทีย่งัขาดอยูใ่ห้แล้วเสรจ็เป็น ๔ ช่องจราจรนัน้ ในเบ้ืองต้น กรมทางหลวงได้รบังบประมาณประจ�าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�านวน ๑,๑๕๐ ล้านบาท เพื่อด�าเนินการก่อสร้างระหว่าง กม.๔๔+๒๐๐ - กม.๖๕+๓๕๐  

รวมระยะทาง ๒๑.๑๕๐ กิโลเมตร โดยระยะทางส่วนที่เหลือจะด�าเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด�าเนินการ

ต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป ในการนี้เห็นว่าเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางเช่ือมต่อระหว่างจังหวัด 

จันทบุรีไปสู ่จังหวัดสระแก้ว มีความส�าคัญในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าจากภาคตะวันออกเชื่อมโยงไปสู่ 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จึงขอให้กรมทางหลวงเร่งรดัการด�าเนนิการในส่วนทีเ่กีย่วข้อง เพือ่พฒันาเส้นทางดงักล่าว

ให้เป็น ๔ ช่องจราจรตลอดสายทางตามมตคิณะรฐัมนตรแีละข้อสัง่การของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคมต่อไปด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ จันทบุรี - สระแก้ว ช่วง อ�าเภอโป่งน�้าร้อน - 

อ�าเภอสอยดาว ระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่าง

เตรียมการหาผู้รับจ้าง ส�าหรับช่วง อ�าเภอสอยดาว - บ้านเขาแหลม ระยะทาง ๓๓ กิโลเมตร ขอรับไว้พิจารณา

จัดล�าดับความส�าคัญตามความเหมาะสมเพื่อเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

๓. โครงการก่อสร้างเกาะกลางถนนแบบเกาะยกบนทางหลวงหมายเลข ๓

ตามมตคิณะรฐัมนตรแีละข้อสัง่การของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมทางหลวงพจิารณา 

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมในการท�าเกาะกลางถนนแบบเกาะยกบนทางหลวงหมายเลข ๓ ช่วง กม.๔๐๑+๔๕๙ - 

กม.๔๐๗+๕๔๐ ซึ่งเป็นบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายในพื้นที่จังหวัดตราด และด�าเนินการปรับปรุงผิวจราจรที่ช�ารุดในบริเวณ

ดังกล่าวด้วยนั้น ในเบื้องต้นแขวงทางหลวงตราดได้ด�าเนินการน�ากรวยไปตั้งไว้ในช่วงดังกล่าวเพื่อการป้องกันการขับขี ่

ในบรเิวณเกาะกลางถนน ต่อมาได้ด�าเนนิการก่อสร้าง CURB ข้ึนมาในช่วง กม.๔๐๑+๘๐๐ - ๔๐๒+๒๐๐ ซ่ึงเป็นบรเิวณทางโค้ง 

เพื่อใช้เป็นเกาะกลางถนนในลักษณะเกาะยกมีการวางท่อ PVC ผ่าครึ่งเพื่อเป็นทางระบายน�้าบนผิวทางเพื่อให้น�้าไหล 

ลอดใต้เกาะข้ามทาง โดยไม่มกีารขดุเจาะผวิทางเดมิ โดยกรมทางหลวงมแีผนท่ีจะขอรบัการจดัสรรงบประมาณไปด�าเนนิการ 

ในส่วนที่เหลือ รวมทั้งการบูรณะผิวทางที่ช�ารุดต่อไป ในเรื่องนี้ จึงขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดการพิจารณาจดัสรร 

งบประมาณไปด�าเนนิการตามแผนท่ีวางไว้ให้แล้วเสรจ็ เพ่ือให้เกดิความปลอดภยัในการเดินทางของประชาชนต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างเกาะกลางบนถนนทางหลวงหมายเลข ๓ ตราด - หาดเล็ก ช่วงดังกล่าว 

ได้ด�าเนินการส�ารวจพื้นที่แล้วและจะเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

๔. การออกแบบ ปรับปรุง ติดตั้งป้ายเตือน ตามมาตรฐานความปลอดภัยบริเวณ 

หน้าโรงเรียน

จากกรณีที่เป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยในการเดินข้ามถนนของนักเรียน 

ในพ้ืนทีจ่งัหวดัตราด เนือ่งจากบรเิวณเกาะกลางถนนมหีญ้าข้ึนสงู จากการตรวจราชการพบว่าบรเิวณดงักล่าวเป็นบรเิวณ

หน้าโรงเรียน ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ สาย ตราด - หาดเล็ก โดยบริเวณ

ดงักล่าวได้ด�าเนนิการก่อสร้างเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว จงึได้มกีารลงพืน้ทีแ่ละหารอืร่วมกบัหน่วยงานในพืน้ทีแ่ล้ว เหน็ควรให้ 



ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๑๓๙

กรมทางหลวงพิจารณาออกแบบปรับปรุงเกาะกลางถนนบริเวณดังกล่าวและพ้ืนท่ีบริเวณหน้าโรงเรียนให้มีรูปแบบ

ทางข้ามทีไ่ด้มาตรฐานมป้ีายเตอืน และสญัลกัษณ์ต่าง ๆ  เพือ่เตอืนผูข้บัขีใ่ห้มคีวามระมดัระวงั รวมไปถงึให้โครงการ

จดัให้มกีารน�ารปูแบบการใช้ธงสญัญาณ เพือ่การข้ามทางอย่างปลอดภยั โดยให้เริม่ด�าเนนิการทันทีเพือ่ความปลอดภยั

ของนักเรียน นอกจากนั้น ในการนี้ขอให้แขวงทางหลวงจันทบุรีและแขวงทางหลวงตราดด�าเนินการส�ารวจพื้นที่ใน

ความรับผิดชอบทั้งหมดว่ามีโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดกับทางหลวงในความรับผิดชอบจ�านวนเท่าใด อยู่ที่ใดบ้าง และ

ด�าเนนิการออกแบบ ปรบัปรงุ เพิม่เตมิ มาตรฐานความปลอดภยับรเิวณหน้าโรงเรยีนในความรบัผดิชอบ เพือ่ให้เกดิ

ความปลอดภัยแก่นักเรียนและประชาชนผู้ใช้ทางตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต่อไปด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ปรับแก้ไขเกาะกลางโดยการก่อสร้างยกระดับ CURB ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร และ

ปรับปรุงทางข้ามบริเวณหน้าโรงเรียนให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามที่เสนอแล้ว

๕. การสรรหาผู้บริหารท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด

ตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงคมนาคมมอบหมายให้ กรมเจ้าท่าเร่งรดัการพจิารณาความเหมาะสม 

ในการหาผู้ประกอบการเข้ามาบรหิารจดัการท่าเทยีบเรอือเนกประสงค์คลองใหญ่  

จงัหวดัตราด เพือ่ให้สามารถเปิดใช้งานได้เรว็ทีสุ่ด และให้ด�าเนนิการขุดร่องน�า้ 

บรเิวณหน้าท่าเทยีบเรือให้มคีวามลกึเพิม่ขึน้น้ัน จากการตดิตามทราบว่าขณะนี้ 

กรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาเพื่อมอบให้การท่าเรือ

แห่งประเทศไทยเข้ามาเป็นผู้บริหารท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ 

จงัหวดัตราด ก่อนด�าเนินการในส่วนทีเ่กีย่วข้องต่อไป ดงันัน้ในเรือ่งนี ้ จงึขอให้ 

กรมเจ้าท่าติดตามผลการพิจารณาและเร่งรัดด�าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ก�าหนดไว้ต่อไป

กรมเจ้าท่า รายงานว่า เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้มีการประชุมหารอื

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารท่าเรือของรัฐระหว่างกรมเจ้าท่า 

กบัคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิและกรมธนารกัษ์ โดยท่ีประชุมเหน็ควร 

ให้กรมเจ้าท่าเร่งประสานงานภายในกระทรวงคมนาคมเพื่อพจิารณา

เรือ่งการมอบให้การท่าเรอืแห่งประเทศไทยเป็นผูบ้รหิารท่าเรอืคลองใหญ่ 

จังหวัดตราด และน�าเสนอในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ 

บริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศต่อไป และเมื่อวันที่ 

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ประชุม

ตดิตามงานหน่วยงานในก�ากบัได้มอบหมายให้การท่าเรอืแห่งประเทศไทย 

ไปพจิารณาเรือ่งการบรหิารท่าเรอืคลองใหญ่และรายงานกระทรวงคมนาคม 

ทราบต่อไป ซึง่กรมเจ้าท่าได้มหีนงัสอืสอบถามความคบืหน้าจากการท่าเรอื 

แห่งประเทศไทยแล้ว ในเบือ้งต้นได้รบัทราบว่าการท่าเรอืแห่งประเทศไทย

อยู ่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดเพื่อน�าเสนอคณะกรรมการ 

การท่าเรือแห่งประเทศไทยต่อไป ส�าหรับในส่วนของการขุดลอกเพิม่ความลกึหรอืการบ�ารงุรกัษาบรเิวณท่าเทียบเรอื 

ส�านกัพฒันาและบ�ารุงรักษาทางน�้าได้ตรวจสอบสภาพร่องน�้าเพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป



กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๑๔๐

๖. การบริหารจัดการท่าเทียบเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง

ตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมเจ้าท่า

ติดตามและให้การสนับสนุนการบริหารจัดการท่าเทียบเรือเฟอร์รี่เกาะช้างให้อยู่ในสภาพดีและมีความปลอดภัยนั้น  

จากการตดิตามได้รบัรายงานว่ากรมเจ้าท่าได้ประสานงานกบัผูป้ระกอบการในการบรหิารจดัการพืน้ทีบ่รเิวณท่าเทยีบเรอื 

เฟอร์รี่เกาะช้าง ฝั่งแหลมงอบให้อยู่ในความเรียบร้อย โดยการจัดระเบียบพื้นที่หลังท่า บริหารจัดการเรื่องการจัดคิวและ

จัดระเบียบรถที่อยู่ระหว่างการรอคิวขึ้นเรือให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และจะได้ร่วมกับผู้ประกอบการในการ 

ตรวจสอบและจัดการท่าเรือให้มีสภาพดีและมีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึนต่อไป อนึ่ง ส�าหรับปัญหาเรื่องการรอข้ึนเรือ 

เป็นเวลานานซึ่งพบปัญหาในช่วงเทศกาลนั้น ในเบื้องต้นได้มีการแก้ไขปัญหาด้วยการจัดให้มีเรือให้บริการในรอบเวลา 

ที่มีความถี่มากขึ้นตามปริมาณความต้องการในช่วงเทศกาล อย่างไรก็ดี ในเรื่องนี้ เห็นว่ากรมเจ้าท่าควรประสานกับ 

ผู้ประกอบการเพื่อวางแผนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป

กรมเจ้าท่า รายงานว่า ได้ด�าเนินการ ดังนี้ 

๑) ประสานผู้ประกอบการในการบริหารจัดการท่าเทียบเรือเฟอร์รี่เกาะช้างเพื่อให้จัดระเบียบการจราจรบริเวณ

พื้นที่หลังท่า และหมั่นตรวจสอบท่าเทียบเรือ เรือ และอุปกรณ์ประจ�าเรือ ให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ

๒) ได้จัดท�าประกาศมาตรการท่าเรือปลอดภัย เรือปลอดภัย คนปลอดภัย เพื่อก�าหนดเป็นแนวทางมาตรการเพื่อ 

ยกระดับความปลอดภัย 

๓) ประสานผูป้ระกอบการในการแก้ปัญหาการรอเรอืเป็นเวลานาน ซึง่ผูป้ระกอบการได้ด�าเนนิการโดยมาตรการ

ระยะสั้นได้ให้มีการเพิ่มเที่ยวเรือ รอบเวลาเรือ ให้มากขึ้นถี่ขึ้นตามปริมาณความต้องการช่วงเทศกาล  

และมาตรการระยะยาวบริษัทจะด�าเนินการจัดหาเรือ/ต่อเรือเพิ่มข้ึน เพื่อรองรับปริมาณนักท่องเท่ียวท่ีมี

ปริมาณเพิ่มขึ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี ๒๕๖๑

๗. การก่อสร้างเส้นทางเข้าท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่

ตามมตคิณะรฐัมนตรแีละข้อสัง่การของรฐัมนตรช่ีวยว่าการ

กระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมทางหลวงชนบทเร่งรัด 

การก่อสร้างเส้นทางเข้าท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่นั้น 

จากการตรวจตดิตามทราบว่าขณะนีโ้ครงการดงักล่าวได้มกีารออก

พระราชกฤษฎกีาก�าหนดเขตทีด่นิทีจ่ะมกีารเวนคนืเรยีบร้อยแล้ว 

ในขั้นตอนต่อไปกรมทางหลวงชนบทจะด�าเนินการเร ่งรัด 

การเวนคนืและด�าเนนิการก่อสร้างทางตามแผนทีก่�าหนดไว้ต่อไป  

ในการนี้ จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทเร่งรัดด�าเนินการในส่วน

ที่เกี่ยวข้องและการด�าเนินการก่อสร้างทางเข้าท่าเทียบเรือ 

ดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อให้ท่าเทียบเรือสามารถที่จะเปิดใช้งานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการออกแบบไว้ต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ปัจจุบนัคณะกรรมการก�าหนดราคาเบ้ืองต้นและค�านวณเงนิค่าทดแทนอสงัหารมิทรพัย์

ที่จะต้องเวนคืน ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานอยู่ระหว่างการพิจารณาราคาเบื้องต้นและจ�านวนเงิน

ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะเวนคืนให้แก่บุคคลผู ้มีสิทธิ์รับเงินทดแทน หากคณะกรรมการพิจารณา 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว กรมทางหลวงชนบทจะได้เร่งด�าเนินการในข้ันตอนต่อไป และได้มอบหมายให้ส�านักงาน 

ทางหลวงชนบทที่ ๓ (ชลบุรี) ติดตามประสานงานอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการต่อไปแล้ว

 



ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๑๔๑

๘. การปรับปรุงและขยายช่องจราจรบริเวณด่านบ้านผักกาดและด่านชายแดนบ้านแหลม

ตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อสัง่การของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมทางหลวงชนบท

ประสานงานกับท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงและขยายช่องทางจราจร รวมถึงการแก้ไขปัญหาทางโค้งแคบและต้นไม้ท่ีกีดขวาง

ทางจราจรบริเวณถนนทางเข้าด่านบ้านผักกาด และพิจารณาการขยายเส้นทางเข้าออกบริเวณด่านชายแดนบ้านแหลม 

รวมถงึขอพ้ืนทีบ่รเิวณด่านเพือ่ก่อสร้างเส้นทางเลีย่งและจดุจอดรถ เพือ่ให้มพีืน้ทีแ่ยกระหว่างรถขนส่งสนิค้าและรถขนส่ง

ผู้โดยสารนั้น จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่า ขณะนี้กรมทางหลวงชนบทอยู่ระหว่างด�าเนินการส�ารวจออกแบบ

เพื่อการปรับปรุงเส้นทางตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อย่างไรก็ดีในขณะนี้ ยังไม่มีงบประมาณ

ส�าหรับด�าเนินการก่อสร้าง ซึ่งเรื่องนี้เห็นว่ากรมทางหลวงชนบทควรเร่งรัดด�าเนินการตามแผนงานข้างต้น 

เพือ่ยกระดบัศกัยภาพของด่านบ้านผักกาดและด่านบ้านแหลมในการคมนาคมขนส่งเชือ่มโยงการพัฒนาด้านเศรษฐกจิ

ของประเทศ รองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาความส�าคัญของ

โครงการนี้ และพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ตามความจ�าเป็นและความส�าคัญต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า มีแผนที่จะด�าเนินการส�ารวจออกแบบรายละเอียดถนนเข้าด่านบ้านผักกาด 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หากส�ารวจออกแบบแก้ไขปัญหาทางโค้งแคบและต้นไม้ที่กีดขวางแล้ว และไม่มีปัญหา

กรรมสิทธิ์ที่ดินจะได้เสนองบประมาณค่าก่อสร้างต่อไป ส่วนการขยายเส้นทางเข้าออกบริเวณด่านชายแดน

บ้านแหลมหรือทางหลวงชนบทสาย จบ.๔๐๓๓ ส�านักงานทางหลวงชนบทท่ี ๓ (ชลบุรี) ได้ส�ารวจออกแบบ 

รายละเอียดและประมาณการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นถนน ๔ ช่องจราจร กว้าง ๑๖ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๒ เมตร 

ระยะทาง ๓.๖๕๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ จะได้พิจารณาจัดล�าดับความส�าคัญโครงการ

ดังกล่าวและจัดสรรงบประมาณต่อไป

๙. การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางรอบเกาะช้าง

ตามมติคณะรัฐมนตรแีละข้อสัง่การของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมทางหลวงชนบท

เร่งรัดติดตามการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางรอบเกาะช้างนั้น จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่า ภายหลังการประชุม

คณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แล้ว จังหวัดตราดได้มีการประชุมหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาก�าหนดแนวทางการด�าเนินการพัฒนาโครงข่ายถนนรอบเกาะช้าง โดยในขณะนี้ได้มีการประชุม

ไปแล้ว ๑ ครั้ง และได้มีการตั้งคณะท�างานจ�านวน ๑ คณะ เพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมของโครงการดังกล่าว  

ซึ่งแขวงทางหลวงชนบทตราดได้เข้าร่วมเป็นคณะท�างานด้วย ในเรื่องนี้ จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทติดตาม เร่งรัด  

การด�าเนินงานของคณะท�างานเพือ่ให้เกิดการพฒันาทีเ่ป็นประโยชน์ในภาพรวมต่อทกุฝ่าย ทัง้มติิเชงิเศรษฐกจิ สงัคม 

และสิ่งแวดล้อม รวมถึงรายงานผลการด�าเนินงานให้กระทรวงคมนาคมทราบตามล�าดับต่อไปด้วย

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ปัจจุบันจังหวัดตราดอยู่ระหว่างออกค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานด�าเนินโครงการ 

ถนนรอบเกาะช้างดังกล่าว และได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทท่ี ๓ (ชลบุรี) ติดตามการด�าเนินงาน

ของจังหวัดตราดอย่างใกล้ชิดแล้ว



กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๑๔๒

 ๓.๗ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๒ มีดังนี้

- โครงการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายให้เร่งรัดการด�าเนินงาน

แผนงานโครงการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายให้เร่งรัดการด�าเนินงานในส่วนของ

โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จ�านวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย

๑) โครงการเชื่อมโยงจังหวัดกาฬสินธุ์สู่อีสานเหนือ (อุดรธานี) งบประมาณ ๑,๕๘๐ ล้านบาท รวมระยะทาง 

๖๕ กิโลเมตร มี ๓ เส้นทาง ได้แก่ ๑) ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ ตอน กาฬสินธุ์ - อ�าเภอวังสามหมอ กม.๒+๑๕๐ - 

๘๓+๙๖๗ ระยะทาง ๓๕ กิโลเมตร ๒) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๑ ตอน อ�าเภอสมเด็จ - บ้านดงแหลม กม.๐+๐๐๐ - 

๑๒+๗๕๐ ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร ๓) ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๙ บ้านโพน (อ�าเภอค�าม่วง) - อ�าเภอวังสามหมอ  

กม.๐+๐๐๐ - ๑๖+๗๐๐ ระยะทาง ๑๗ กิโลเมตร

๒) โครงการก่อสร้างขยายทางหลวง เป็น ๔ ช่องจราจร ระยะทาง ๗.๘๖๗ กิโลเมตร ตอน กาฬสินธุ์ -  

บ้านนาไคร้ กม.๖๒๖+๕๑๖ - ๖๓๔+๓๘๓ และก่อสร้างทางแยกต่างระดับ ๒ แห่ง งบประมาณ ๗๕๐ ล้านบาท

๓) โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองกาฬสินธุ์ด้านทิศเหนือ ระยะทาง ๓๒ กิโลเมตร ช่วง กม.๐+๐๐๐ - 

๓๒+๐๐๐ งบประมาณ ๑,๐๘๕ ล้านบาท

ทั้งนี้ หากโครงการใดที่ยังไม่ได้เสนอของบประมาณมาด�าเนินการ ขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดเรื่องการจัดตั้ง

ของบประมาณมาด�าเนินการโดยเร็วต่อไป

กรมทางหลวง รายงาน ดังนี้ 

๑) โครงการเชื่อมโยงจังหวัดกาฬสินธุ์สู่อีสานเหนือ (อุดรธานี) มีแผนด�าเนินงาน ดังนี้

- ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ ตอน กาฬสินธุ์ - อ�าเภอวังสามหมอ กม.๒+๑๕๐ - ๘๓+๙๖๗ ระยะทาง  

๓๕ กิโลเมตร มีแผนจะเสนอขอรับงบประมาณปี ๒๕๖๔

- ทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๑ ตอน อ�าเภอสมเด็จ - บ้านดงแหลม กม.๐+๐๐๐ - ๑๒+๗๕๐ ระยะทาง  

๑๒ กิโลเมตร มีแผนจะเสนอขอรับงบประมาณปี ๒๕๖๓

- ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๙ บ้านโพน (อ�าเภอค�าม่วง) - อ�าเภอวังสามหมอ กม.๐+๐๐๐ - ๑๖+๗๐๐  

ระยะทาง ๑๗ กิโลเมตร มีแผนจะเสนอขอรับงบประมาณปี ๒๕๖๕

ทั้ง ๓ โครงการ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณจะเร่งด�าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

๒) โครงการทางหลวงหมายเลข ๑๒ สาย กาฬสินธุ ์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑๒ (บ้านนาไคร้  

อ�าเภอกุฉินารายณ์) ระยะทางประมาณ ๘ กิโลเมตร รวมทางแยกต่างระดับ ๒ แห่ง ได้เสนอขอรับ 

งบประมาณปี ๒๕๖๒ แล้ว

๓) โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองกาฬสินธุ ์ด้านทิศเหนือ (บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑๒ แนวใหม่)  

ระยะทาง ๓๒ กิโลเมตร จะเสนอขอรับงบประมาณปี ๒๕๖๓ เพื่อส�ารวจและออกแบบรายละเอียด  

ในปี ๒๕๖๔ จะเสนอขอออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และจะเสนอของบประมาณ 

ปี ๒๕๖๔ มาด�าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป



ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๑๔๓

 ๓.๘ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๓ มีดังนี้

๑. โครงการท่ีรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงคมนาคมให้เร ่งรัดติดตามเป็นกรณีพิเศษ 

ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้เร่งรัดติดตามเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่จังหวัด

ศรีสะเกษ มี ๓ งาน ประกอบด้วย ๑) งานปรับปรุงทางหลวงย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๗ ตอน ขุขันธ์ -  

แยกโคกตาล กม.๒+๙๕๐ - กม.๔+๗๐๐  ๒) งานยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข 

๒๑๕๗ ตอน ขขุนัธ์ - แยกโคกตาล กม.๕+๙๔๖ - กม.๖+๓๕๐ และ ๓) งานปรบัปรงุทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๗  

ตอน ขขุนัธ์ - แยกโคกตาล กม.๔+๗๐๐ - กม.๕+๙๔๖ เพือ่ปรบัจดุเสีย่งในการเกดิอบัุตเิหต ุทัง้ ๓ โครงการดังกล่าวเป็น 

แผนงานที่ส�าคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จึงเห็นควรให้กรมทางหลวงพิจารณาเร่งขอรับ 

งบประมาณมาด�าเนินการด้วย

กรมทางหลวง รายงานดังนี้ 

๑) งานปรบัปรงุทางหลวงย่านชมุชน ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๗ ตอน ขขุนัธ์ - แยกโคกตาล กม.๒+๙๕๐ - กม.๔+๗๐๐ 

๒) งานยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธภิาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๗ ตอน ขุขันธ์ - แยกโคกตาล  

กม.๕+๙๔๖ - กม.๖+๓๕๐

๓) งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๗ ตอน ขุขันธ์ - แยกโคกตาล กม.๔+๗๐๐ - กม.๕+๙๔๖

ทั้งนี้ โครงการทั้ง ๓ อยู่ระหว่างเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ หากได้รับการจัดสรร

งบประมาณจะเร่งด�าเนินการก่อสร้างต่อไป

๒. มาตรการความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit)

ขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทให้ความส�าคญัในการด�าเนนิการตามมาตรการอ�านวยความสะดวก  

ปลอดภัย มุ ่งป้องกันและลดอุบัติเหตุในเส้นทางท่ีรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องแม้ไม่ใช่ช่วงเทศกาล ทั้งในส่วน 

ของการติดตั้งอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัยต่าง ๆ ในสายทางรับผิดชอบให้ชัดเจน เหมาะสมและมีจ�านวนเพียงพอ  

โดยเฉพาะการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม รวมทั้งให้น�าหลักการทางวิชาการเกี่ยวกับการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit)  

มาใช้ด�าเนินการให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยให้ตระหนักในหลักการที่ว่าการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนั้น ๆ ไม่ควรมี

ผลกระทบร้ายแรงต่อผู้ประสบเหตุจนถึงขั้นเสียชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีเกิดจากความบกพร่องท่ีมีสาเหต ุ

มาจากวิศวกรรมด้านความปลอดภัยของถนน

กรมทางหลวง รายงานว่า ส�านักอ�านวยความปลอดภัยขอรับไปพิจารณาเพื่อออกมาตรการ Road Safety Audit  

ต่อไป

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้ก�าชับให้หน่วยงานในสังกัดให้ความส�าคัญในการด�าเนินการตามมาตรการอ�านวย

ความสะดวก ปลอดภัย มุ่งป้องกันและลดอุบัติเหตุในเส้นทางท่ีรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�า รวมทั้งได ้

ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนที่เป็นจุดเสี่ยงอันตรายเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีความปลอดภัย



มาตรการเตรียมความพร้อม
รองรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

ในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ประชาชนนิยมเดินทางกลับภูมิล�าเนาตามต่างจังหวัด หรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ 

กระทรวงคมนาคมได้มีมาตรการเตรียมความพร้อมรองรับในจุดเฝ้าระวังต่าง ๆ ตามแผนอ�านวยความสะดวกและ 

ความปลอดภัยตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ซ่ึงผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางไปตรวจราชการ 

เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในพื้นท่ีต่าง ๆ โดยมี 

รายละเอียดดังนี้

 ๔.๑ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑ มีดังนี้

๑. การอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

การเตรียมการอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น แต่ละหน่วยงาน

ในพ้ืนที่มีการประกาศแผนอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยตามมาตรการ ๗๗๗ และ ๗๗๗๒ ในเส้นทาง ๖๑  

สายทาง ขอให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทในพืน้ท่ีมกีารตัง้หน่วยบรกิารตดิตัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์และอปุกรณ์

อ�านวยความปลอดภยั เช่น ป้ายเตือน ป้ายแนะน�า ไฟฟ้าแสงสว่าง และสญัญาณไฟจราจร ตามจดุต่างๆ รวมถึงจดุเฝ้าระวงั 

ที่อยู่ใน ๖๑ สายทาง ซึ่งมีเป้าหมายว่าใน ๖๑ สายทางนี้จะต้องไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ในเรื่องนี้ จึงขอให้ทุกหน่วยงานใน

สงักดักระทรวงคมนาคมมกีารประสานงานกันและด�าเนนิการให้เป็นไปตามนโยบาย One Transport ของกระทรวง

คมนาคม และขอให้มกีารบรูณาการ ร่วมกบัหน่วยงานอืน่ เช่น ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และต�ารวจ 

ในการตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติเหตุเพ่ือให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชน 

นอกจากนี้ ในเรื่องปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท 

โดยเฉพาะจดุทีเ่ป็นทางลกัผ่านของการรถไฟแห่งประเทศไทย ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยประสาน กรมทางหลวง 

กรมทางหลวงชนบท รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในการอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่

ประชาชนด้วย

กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๑๔๔



กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า กองตรวจการขนส่งทางบกได้ด�าเนนิการตามแผนปฏบิตังิานรณรงค์และลดอบุตัเิหตุ

ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

๑) ด้านการเตรียมความพร้อมของรถ/ผู้ประจ�ารถและการประชาสัมพันธ์

จัดผู้ตรวจการออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมาย ตรวจสอบความพร้อมของตัวรถ

และผู้ขับรถแก่ผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของรถ และผู้ประจ�ารถของรถโดยสารประจ�าทางหมวด ๒ และ 

รถโดยสารไม่ประจ�าทาง สถานประกอบการ อู่จอดรถ และบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพทั้งสี่แห่ง 

บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และจุดจอดรถฟิวเจอร์พาร์ครังสิต พร้อมทั้งตั้งด่านตรวจสอบกรณีตรวจพบการ 

กระท�าผิดจะด�าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

๒) ด้านความปลอดภัย

จดัเจ้าหน้าทีอ่อกตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทกุจ�ากดัความเรว็ไม่เกนิ ๙๐ กโิลเมตร/

ชั่วโมง โดยด�าเนินการบริเวณถนนสายหลักและสายรองที่ออกสู่ภูมิภาคต่าง ๆ 

๓) ด้านการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน

จัดผู้ตรวจการออกอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน ณ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพท้ังสี่แห่ง 

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จุดจอดรถฟิวเจอร์พาร์ครังสิต และจุดจอดรถชั่วคราวบริเวณกรมการขนส่งทางบก  

พร้อมกบัได้จัดต้ังศูนย์คุ้มครองผูโ้ดยสารและรบัเรือ่งร้องเรยีน โทร ๑๕๘๔ (ช่ัวคราว) เพือ่รบัเรือ่งร้องเรยีนเกีย่วกบั 

การใช้บรกิารรถโดยสารสาธารณะบรเิวณจดุดงักล่าวทกุแห่ง ตลอดจนประสานกบัองค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ

ในการจัดรถเสริมรับ - ส่งประชาชนจากสถานีขนส่งไปสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  

กรณีรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) และรถตู้โดยสารสาธารณะมีให้บริการไม่เพียงพอต่อผู้โดยสาร

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่  

พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยตรวจสอบเส้นทางทุกสายในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงตามมาตรการ ๗๗๗ ด้วยการ 

มีเส้นทางน�าร่องตามนโยบาย One Transport จ�านวน ๔๑ เส้นทาง ซ่ึง กรมทางหลวงได้ก�าชับหน่วยงาน 

ที่อยู่ในเส้นทางตรวจสอบและติดตั้ง ป้าย อุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัยต่าง ๆ จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง พร้อมทั้ง

ประสานกับต�ารวจทางหลวง และหน่วยงานอื่น ๆ จัดตั้งจุดตรวจจับความเร็ว ในการอ�านวยความสะดวกและ

ความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมากรมทางหลวงชนบทได้ติดตั้งป้าย

ประชาสมัพันธ์และอปุกรณ์อ�านวยความปลอดภยั และได้บรูณาการการด�าเนนิงานร่วมกบัหน่วยงานอืน่เพือ่อ�านวย

ความสะดวกแก่ประชาชนแล้ว

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๑๔๕



กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๑๔๖

การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานว่า ฝ่ายการช่างโยธาได้ด�าเนินการป้องกันอุบัติเหตุ บริเวณทางผ่านเสมอระดับ

และทางลักผ่านช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้ประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการอ�านวย 

ความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่แล้ว

๒. มาตรการก�ากับดูแลรถโดยสารสาธารณะ

ขอให้กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และบริษัท ขนส่ง จ�ากัด บูรณาการ 

ร่วมกนัในการตัง้จดุตรวจบนถนนในโครงข่ายของกระทรวงคมนาคมเพือ่ตรวจจบัความเรว็รถทีข่บัเรว็เกนิกว่าทีก่ฎหมาย

ก�าหนดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน นอกจากนี้ ตามที่กรมการขนส่งทางบก และส�านักงานขนส่งจังหวัด

จดัตัง้ศนูย์บรหิารจัดการ GPS ซึง่เป็นระบบออนไลน์ทัว่ประเทศในการตดิตามพฤตกิรรมการขบัขีข่องพนกังานขบัรถบรรทกุ 

และรถโดยสาร ขอให้มีการประสานกับ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ผู้ประกอบการขนส่ง และต�ารวจทางหลวงในการ 

เข้าสกดัรถทีใ่ช้ความเรว็เกินก�าหนดในทันททีีต่รวจพบการกระท�าผดิของผูข้บัขี ่พร้อมทัง้ขอให้ตรวจสอบความพร้อม

ของรถโดยสารและพนักงานขับรถก่อนจะออกเดินรถจากสถานีขนส่งผู้โดยสารอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องด้วย

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ศนูย์บรหิารจดัการเดนิรถด้วยระบบ GPS ได้ด�าเนนิการตามแผนปฏบิตังิานรณรงค์

และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในมาตรการเข้มข้นในการเฝ้าระวังรถที่มีความเสี่ยง

ในการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ความเร็วเกิน ชั่วโมงการท�างานเกิน เป็นต้น โดยศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ 

GPS และส�านักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีประจ�าศูนย์ GPS ปฏิบัติหน้าท่ีติดตามและควบคุม

พฤติกรรมการขับรถ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างทันการณ์ โดยด�าเนินการ

ดังนี้

๑) รายงานผ่านกลุ่มไลน์ “โครงการ GPS กรมการขนส่งทางบก” “ศูนย์ GPS ปฏิบัติการ”

- เมื่อเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์ GPS ท�าการตรวจสอบการเดินรถที่มีพฤติกรรม มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

รายงานในกลุ่มไลน์ “โครงการ GPS กรมการขนส่งทางบก” “ศูนย์ GPS ปฏิบัติการ” พร้อมทั้งด�าเนินการ

ติดต่อผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถ เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุต่อไป

๒) รายงานผ่านกลุ่มไลน์ “มั่นใจ GPS (กรมทางหลวง กรมการขนส่งทางบก)”

- เมื่อเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์ GPS ท�าการตรวจสอบการเดินรถที่มีพฤติกรรม มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

รายงานในกลุม่ไลน์ “มัน่ใจ GPS (กรมทางหลวง กรมการขนส่งทางบก)” พร้อมท้ังด�าเนนิการตดิต่อผูป้ระกอบการ 

ขนส่งและพนักงานขับรถเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้มีการร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ  อาทิเช่น กรมการขนส่งทางบก ต�ารวจทางหลวง 

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยการต้ังจดุตรวจจบัความเรว็รถทีขั่บเรว็เกนิกว่าทีก่ฎหมายก�าหนด เพือ่ตรวจจบัความเรว็

ผู้กระท�าผิดเพื่อจะได้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

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

ชนบทที่ ๒ (สระบุรี) พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
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๑๔๗

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด รายงานว่า เพื่อสร้างความปลอดภัย และสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้โดยสารตลอดการเดินทาง  

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ได้จัดกิจกรรม “รณรงค์ลดอุบัติเหตุปีใหม่ปลอดภัยตายเป็นศูนย์” ขึ้น เพื่อให้พนักงานขับรถ 

บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั และรถร่วมได้ลงนามปฏญิาณตนว่าจะมอบบรกิารทีด่ใีห้แก่ประชาชนเพือ่เป็นของขวญัปีใหม่ 

ขณะเดียวกัน บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ได้ร่วมกับกองบังคับการต�ารวจจราจร จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการขับขี่

อย่างไรให้ปลอดภัยบนท้องถนนกับพนักงานขับรถ โดย บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ตั้งเป้าหมายว่าในช่วงเทศกาล 

ปีใหม่นี้ จะเป็นช่วงแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนโดยอุบัติเหตุจะเป็นศูนย์ และบริษัท ขนส่ง จ�ากัด ได้เตรียม

ความพร้อมก่อนการเดินทางโดยตรวจเชค็รถโดยสารให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน ตดิตัง้ระบบ GPS ควบคมุความเรว็

บนรถโดยสาร จัดพนักงานขบัรถและพนกังานบรกิารให้ครบตามจ�านวนรถโดยสารท่ีให้บรกิาร และได้ประสานงาน 

ร่วมกับกองบังคับต�ารวจจราจร ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดของพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติหน้าที่ 

พร้อมตัง้จดุตรวจรถโดยสารบนทางหลวงสายหลกั เพือ่สร้างความปลอดภยัและสร้างความเชือ่มัน่ให้กบัผูโ้ดยสาร

ในการเดินทาง

 ๔.๒ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕ มีดังนี้

๑. การเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

การอ�านวยความสะดวกปลอดภัยและการให้บริการช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ขอให้กรมทางหลวง  

กรมทางหลวงชนบทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งม่ัน ต้ังใจ เสียสละ และให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลและแก้ไข

ปัญหาบริเวณจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงให้จัดท�าป้ายทางลัด ทางเลี่ยงให้ครอบคลุมและชัดเจนทุกเส้นทาง 

ตลอดจนปรับภูมิทัศน์ของถนนให้เกิดความปลอดภัยต่อการสัญจรของประชาชน ในส่วนของจุดให้บริการประชาชน 

ในช่วงเทศกาล ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อลดความเหนื่อยล้าจากการเดินทางของประชาชน จึงขอให้กรมทางหลวง  

กรมทางหลวงชนบทมีการจัดเตรียมห้องน�้าสะอาด และจัดให้มีมุมเครื่องดื่ม เช่น ชา กาแฟ ฯลฯ ไว้ให้บริการ  

เพือ่ผ่อนคลายอริิยาบถของผูข้บัขี ่ซึง่จะช่วยลดความเสีย่งในการเกดิอบุตัเิหต ุและพร้อมเดนิทางถงึจดุหมายโดยสวสัดภิาพ
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๑๔๘

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นท่ีเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  

จดัเตรียมห้องน�า้สะอาด และจัดให้มมีมุเครือ่งดืม่ เช่น ชา กาแฟ ฯลฯ พร้อมจดัเจ้าหน้าทีด่แูลจดุพกัรถ เพือ่อ�านวย

ความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้ทาง

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาได้ก�ากับดูแลและแก้ไขปัญหาบริเวณ 

จุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงให้จัดท�าป้ายทางลัด ทางเลี่ยง ซ่อมแซม ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง และด�าเนินการ

ตามมาตรการในแผนอ�านวยความสะดวกปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่  

พร้อมทั้งบูรณาการการแก้ไขปัญหาและด�าเนินการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจุดตัดถนนกับทางรถไฟ เพื่ออ�านวย

ความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนแล้ว
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๑๔๙

๒. การส�ารวจ จัดระเบียบร้านค้า รื้อถอนป้ายโฆษณาบริเวณริมถนนทางหลวง

ปัญหาความไม่ปลอดภยัในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ บนเส้นทางหลวง จงึขอให้กรมทางหลวงด�าเนนิการ

ส�ารวจจัดระเบียบไม่ให้มีร้านค้าริมทาง และรื้อถอนป้ายโฆษณาท่ีติดต้ังในลักษณะเกะกะกีดขวางบริเวณ 

รมิถนนทางหลวงออกให้หมด รวมถงึจุดใดทีพ่บว่ามไีฟฟ้าดบัจากอปุกรณ์ช�ารดุขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท 

เร่งรัดด�าเนินการซ่อมแซม ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างในเส้นทางหลวงและทางหลวงชนบทที่รับผิดชอบให้มีสภาพ 

พร้อมใช้งานอยู่เสมอตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่อช่วยอ�านวยความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุจากการขับขี่  

และช่วยลดปัญหาอาชญากรรมบริเวณถนนริมทางด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า ปัจจบุนัหน่วยงานภมูภิาคโดยแขวงทางหลวงได้มกีารแจ้งผูค้้าให้ทราบเกีย่วกบัความผดิตาม 

พระราชบัญญัติทางหลวง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ท�าความเข้าใจ เพื่อให้รื้อย้ายร้านค้าออกไปจากบริเวณ 

เขตทางหลวง นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงเก็บป้ายต่าง ๆ ท่ีไม่ได้รับอนุญาตออก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อ 

ผู้ใช้ทาง ซึ่งปัจจุบันยังคงด�าเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง

๓. การด�าเนินการตามมาตรการเข้มข้น (๗๗๗) และมาตรการเข้มข้นยกก�าลังสอง  

(๗๗๗)๒

ขอให้หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคมทีเ่กีย่วข้อง โดยเฉพาะกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท  

กรมการขนส่งทางบกให้ความส�าคัญในการด�าเนินการตามมาตรการในแผนอ�านวยความสะดวกปลอดภัย รองรับ

การเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ของกระทรวงคมนาคม โดยเฉพาะมาตรการเข้มข้น (๗๗๗)  

และมาตรการเข้มข้นยกก�าลังสอง (๗๗๗)๒ ในส่วนของถนนของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทขอให้เน้นย�้า 

ในเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัยให้เหมาะสมเพียงพอ การติดตั้งป้ายทางลัดทางเลี่ยง แนะน�าเส้นทาง

ให้ชัดเจน การปักป้ายเตือน แนะน�าผู้ขับขี่ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุในสายทางหรือจุดที่มีความเสี่ยง และขอความ 

ร่วมมือในการหยุดก่อสร้างถนนเพื่อคืนพื้นผิวจราจรในช่วงเทศกาล

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นท่ีเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  

โดยตรวจสอบเส้นทางทุกสายทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงตามมาตรการ ๗๗๗ มีจ�านวน ๔๑  

เส้นทาง ซึ่งกรมทางหลวงได้ก�าชับให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบและติดตั้งป้าย อุปกรณ์อ�านวยความสะดวก  

ความปลอดภัยต่าง ๆ  พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในการอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

๔. การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดถนนกับทางรถไฟ

ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดรถไฟ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล ซึ่งมีประชาชนเดินทางสัญจร 

เป็นจ�านวนมาก ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท 

และการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกนับรูณาการการแก้ไขปัญหาและด�าเนนิการการป้องกนัการเกดิอบุตัเิหตบุรเิวณ

จุดตัดถนนกับทางรถไฟอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง และให้มีการประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

ให้ช่วยสนับสนนุในการจัดเจ้าหน้าทีม่าดแูลเฝ้าระวงับรเิวณจดุตดัรถไฟทีม่คีวามเสีย่งต่อการเกดิอบุตัเิหต ุโดยเฉพาะ

จดุตดัรถไฟซึง่ไม่มีเครือ่งก้ัน โดยบรหิารจดัการให้มผีูค้วบคมุดแูลบรเิวณดงักล่าวตามก�าหนดตารางเวลาเดนิรถของรถไฟ

อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้
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๑๕๐

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นท่ีเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  

และได้ประสานงานกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ทีใ่ห้ช่วยสนบัสนนุในการจดัเจ้าหน้าทีด่แูลเฝ้าระวงับรเิวณ

จุดตัดรถไฟที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เพื่ออ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานว่า ได้ร่วมบรูณาการกบัหน่วยงานกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และประสาน

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเฝ้าระวังจุดตัดถนนกับทางรถไฟที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในช่วง

เทศกาลปีใหม่แล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีเหตุอันตรายที่จุดตัดถนนกับทางรถไฟแต่อย่างใด

๕. มาตรการแก้ไขปัญหาการขับขี่รถย้อนศรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

กรณีการขับขี่รถย้อนศรของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี เช่น จุดกลับรถหน้าร้านสะดวกซ้ือ  

Cj Express บริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ ตอน ดอนแจง - สุพรรณบุรี เป็นจุดท่ีมีประชาชนนิยมขับข่ีรถย้อนศร 

เป็นจ�านวนมากนั้น กรมทางหลวงในพ้ืนที่รายงานว่าได้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยการวางที่กั้นคอนกรีต (Concrete  

Barrier) เพือ่ก�ากบัให้กลบัรถในช่องทางทีก่�าหนดและป้องกนัการขบัขีย้่อนศร ไว้แล้ว อย่างไรกต็าม ขอให้กรมทางหลวง

ในพ้ืนที่ได้ส�ารวจจุดเสี่ยงและให้ความส�าคัญกับการหามาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาการขับขี่รถย้อนศรดังกล่าว 

ด้วยความเข้มงวดและต่อเนื่อง โดยประสานเจ้าหน้าที่ต�ารวจมาช่วยก�ากับดูแล เพื่อให้การด�าเนินการมีผลสัมฤทธิ์ 

ที่เป็นรูปธรรม

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้เสนอของบประมาณปี ๒๕๖๒ งานปรับปรุงจุดเสี่ยง โดยออกแบบระบบการกลับรถ 

ในชมุชนให้เหมาะสม (มรีะยะทางไม่ไกลเกนิกว่าความรูส้กึยอมรบัได้ของรถจกัรยานยนต์ในชมุชน) และประสาน

เจ้าหน้าที่ต�ารวจในการจับ ปรับ รวมทั้งประสานหน่วยงานท้องถิ่นในการปรับปรุงเส้นทางภายในชุมชนเป็น 

เส้นทางเลือกที่ไม่ให้ขับขี่ย้อนศรด้วย

๖. การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียน

การดูแลความปลอดภัยถนนทางหลวงรองรับช่วงเทศกาลปีใหม่บนทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ สายสาลี - 

สพุรรณบรุ ีที ่กม.๖๑ (บรเิวณหน้าโรงเรียนบางปลาม้า “สงูสมุารผดงุวทิย์”) ซ่ึงเป็น ๑ ใน ๖๑ สายทางท่ีเกดิอบัุตเิหตบุ่อย  

โดยปกติจุดนี้ใช้เป็นจุดกลับรถ และจากถนนฝั่งตรงข้ามสามารถใช้เป็นจุดเลี้ยวขวาตัดเข้าโรงเรียนบางปลาม้า  

“สูงสุมารผดุงวิทย์” ท�าให้เกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดนี้บ่อยครั้ง การป้องกันอุบัติเหตุเบื้องต้นกรมทางหลวงได้จัดท�า

เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง เช่น Red Anti-skid เพื่อให้ผู้ขับขี่รถสัญจรผ่านไปมารู้สึกสะดุดตาและมีความระมัดระวัง

มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ขอให้กรมทางหลวงติดตามและประเมินผลบริเวณดังกล่าวหลังด�าเนินการไปแล้ว ทั้งในแง ่

ของสถิติอุบัติเหตุและพฤติกรรมของผู้ขับข่ีบริเวณดังกล่าว และอาจพิจารณาเพิ่มเติมอุปกรณ์ความปลอดภัย  

ท�าเครื่องหมายจราจรอ่ืน ๆ เพื่อมุ่งลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนให้ได้ผลเป็นรูปธรรม 

มากที่สุด เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสังคมค่อนข้างมาก

กรมทางหลวง รายงานว่า จากการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ พบว่าค่าความเร็วของรถยนต์ที่ขับขี่ผ่านมานั้นลดลงในช่วง 

แรก ๆ เท่าน้ัน แต่จ�านวนรถยนต์ที่เปลี่ยนช่องจราจร (ในบริเวณที่ท�า OSB และ Red Anti-skid) ลดลง 

อย่างชัดเจน ในส่วนของสถิติอุบัติเหตุในบริเวณดังกล่าวไม่มีผลเปลี่ยนแปลงมากนัก
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๗. การด�าเนนิการตามมาตรการในแผนอ�านวยความสะดวกปลอดภยัในช่วงเทศกาลปีใหม่

เรือ่งการอ�านวยความสะดวกปลอดภยัและการให้บรกิารแก่ประชาชนรองรบัการเดนิทางในช่วงเทศกาล 

ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมทางหลวง กรมทางหลวง

ชนบท กรมการขนส่งทางบกให้ความส�าคัญในการด�าเนินการตามมาตรการในแผนอ�านวยความสะดวกปลอดภัย 

รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ของกระทรวงคมนาคม โดยเฉพาะมาตรการเข้มข้น (๗๗๗)  

และมาตรการเข้มข้นยกก�าลังสอง (๗๗๗)๒ ขอให้กรมการขนส่งทางบกประสานกับผู้ประกอบการเดินรถบรรทุก 

ให้หยุดวิ่งรถในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๓ มกราคม ๒๕๖๑ และเฝ้าระวังรถโดยสาร 

ทีใ่ช้ความเรว็เกนิก�าหนด หากพนกังานขบัรถฝ่าฝืนให้สกดัจับและเปรยีบเทียบปรบัทันที โดยให้ประสานกับเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ 

ในการตรวจจับผู้กระท�าผิดวินัยจราจร ทั้งนี้ ก่อนเดินทางทุกครั้งให้ตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสาร 

ระดบัแอลกอฮอล์ จุดจอดให้บริการ ตัวรถและอปุกรณ์ส่วนควบ โดยเฉพาะความลกึของร่องดอกยางต้องเป็นไปตามเกณฑ์  

ที่ก�าหนด และห้ามรถตู้โดยสารสาธารณะบรรทุกผู้โดยสารเกิน ๑๓ ที่นั่งโดยเด็ดขาด หากส่วนหนึ่งส่วนใดเกิดปัญหา 

หรือไม่ได้ตามมาตรฐาน ห้ามน�ารถที่มีปัญหานั้นออกไปให้บริการเด็ดขาดหรือสั่งให้เปลี่ยนรถใหม่ทันที และขอให้ 

ติดตามข่าวสารการเดินทางของประชาชนในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ โดยให้ด�าเนินการอย่างเข้มงวด 

ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมด้วย
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๑๕๒

กรมการขนส่งทางบก รายงาน ดังนี้

กองตรวจการขนส่งทางบก ได้ด�าเนินการตามมาตรการในแผนอ�านวยความสะดวกปลอดภัยรองรับ 

การเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม ตามมาตรการเข้มข้น (๗๗๗)  

และมาตรการเข้มข้นยกก�าลังสอง (๗๗๗)๒ ในการตรวจความพร้อมรถโดยสารประจ�าทางและผู้ประจ�ารถ 

โดยเฉพาะสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานครทั้ง ๓ แห่ง บริเวณฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต บริเวณจุดจอดรถภายใน

กรมการขนส่งทางบก โดยด�าเนินการตามแผนปฏบัิตงิาน เช่น แนะน�าการบังคบัใช้กฎหมายผูโ้ดยสารบนรถโดยสาร

หากไม่คาดเข็มขัดนิรภัยห้ามท�าการเดินรถอย่างเด็ดขาด ขอให้งดการดื่มสุราบนรถโดยสาร แนะน�าอุปกรณ์ 

ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับผู้โดยสาร ตรวจสอบประตูฉุกเฉิน ค้อนทุบกระจก ตรวจความพร้อมรถและ 

ตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับรถโดยรอบสถานีและพื้นท่ีใกล้เคียง รวมท้ังตรวจสอบการน�ารถโดยสารไม่ประจ�าทาง 

มาให้บริการเสริม พร้อมจัดตั้งศูนย์คุ ้มครองผู้โดยสารชั่วคราวเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหากผู้โดยสารไม่ได้รับ 

ความเป็นธรรม โทร ๑๕๘๔ ได้ตลอด ๒๔ ชัว่โมง รวมทัง้จดัตัง้หน่วยเคลือ่นทีต่รวจจบัความเรว็รถโดยสารสาธารณะ

บริเวณถนนสายหลักที่เข้า - ออก กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง

ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ในระหว่างวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑  

ได้ด�าเนินการโครงการ “มั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS” ในมาตรการเข้มข้นในการเฝ้าระวังรถที่มีความเสี่ยงในการเกิด

อุบัติเหตุ เช่น ความเร็วเกิน ชั่วโมงการท�างานเกิน เป็นต้น โดยได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์ GPS ปฏิบัติหน้าที่

ติดตามและควบคุมพฤติกรรมการขับรถตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างทันการณ์ 

โดยมีการด�าเนินการดังนี้

๑) รายงานผ่านกลุ่มไลน์ “โครงการ GPS กรมการขนส่งทางบก” “ศูนย์ GPS ปฏิบัติการ” เมื่อเจ้าหน้าที่

ประจ�าศูนย์ GPS ท�าการตรวจสอบการเดินรถท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จะรายงาน 

ในกลุ่มไลน์น้ี พร้อมทั้งด�าเนินการติดต่อผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถเพื่อการป้องกัน

อุบัติเหตุต่อไป

๒) รายงานผ่านกลุ่มไลน์ “มั่นใจ GPS (กรมทางหลวง กรมการขนส่งทางบก)” เมื่อเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์ 

GPS ท�าการตรวจสอบการเดินรถท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จะรายงานในกลุ่มไลน์นี้  

พร้อมทั้งด�าเนินการติดต่อผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถ เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุต่อไป
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ส�านักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุร ีได้ด�าเนินการ ดังนี้ 

๑) ด้านอ�านวยความสะดวก

๑.๑ บริการรับเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ สอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร

และรับเรื่องร้องเรียนจังหวัดเพชรบุรีอย่างต่อเนื่อง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๑.๒ กิจกรรมตั้งจุดบริการร่วมอาชีวะอาสา จ�านวน ๒ แห่ง ได้แก่ (๑) บริเวณริมถนนเพชรเกษม  

แยกท่าศาลา อ�าเภอบ้านลาด โดยวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด (๒) บริเวณริมถนนเพชรเกษม 

ต�าบลเวียงคอย โดยวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

๒) ด้านความปลอดภัย

๒.๑ การด�าเนินการตรวจสอบการจัดท�าแบบตรวจสอบสภาพและความพร้อมของรถและผู้ขับรถ 

(Check list) ของผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างต่อเนื่อง

๒.๒ ด�าเนนิการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนกังานขบัรถตามโครงการปฏบิตักิาร

ตรวจรถโดยสาร หมวด ๒ หมวด ๓ ช่วงเทศกาล โดยเฉพาะการตรวจสอบระยะเวลาในการ 

ขบัรถและตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดของพนกังานขบัรถ รวมถงึการตรวจความพร้อมของ

รถโดยสาร เช่น อุปกรณ์ส่วนควบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย พร้อมด้วยทหาร ณ จุดจอด 

รถตู้โดยสารเขาวังเมืองใหม่

๒.๓ ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติการจุด “One Transport” ตามมาตรการอ�านวยความปลอดภัย

เข้มข้นยกก�าลังสองของกระทรวงคมนาคมช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�านวน ๒ จุด คือ  

จุดที่ ๑ ช่วง ชะอ�า - หัวหิน ระหว่าง กม.ที่ ๑๕๖+๓๙๙ - กม.ที่ ๒๑๐+๑๖๗ จุดที่ ๒  

ช่วงปากท่อ - เพชรบรุ ีระหว่าง กม.ที ่๑๒๓+๐๐๐ - กม.ที ่๑๓๔+๕๘๗ พร้อมทัง้ตรวจจบัความเรว็

ด้วยกล้องเลเซอร์ในถนนสายหลักและด�าเนินการติดตามการเดินรถผ่านศูนย์บริหารจัดการ 

เดินรถด้วยระบบ GPS ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
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๑๕๔

ส�านักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ด�าเนินการ ดังนี้

๑) ด้านอ�านวยความสะดวก

๑.๑ บริการรับเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ สอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร 

และรับเรื่องร้องเรียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างต่อเนื่อง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๑.๒ กิจกรรมตั้งจุดบริการร่วมอาชีวะอาสา จ�านวน ๔ แห่ง ได้แก่ (๑) บริเวณสถานีบริการน�้ามัน 

เชื้อเพลิง ปตท. แยกหนองไผ่ กม.๔๐ ถนนเลี่ยงเมืองชะอ�าปราณบุรี โดยวิทยาลัยการอาชีพ 

วังไกลกังวล (๒) บริเวณหน้าค่ายธนะรัชต์ อ�าเภอปราณบุรี โดยวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  

(๓) บริเวณสถานีบริการน�้ามันเช้ือเพลิง ปตท. ถนนเพชรเกษม ก่อนถึงสี่แยกประจวบฯ  

โดยวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (๔) ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ อ�าเภอสะพานน้อย  

โดยวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

๒) ด้านความปลอดภัย

๒.๑ การด�าเนินการตรวจสอบการจัดท�าแบบตรวจสอบสภาพและความพร้อมของรถและผู้ขับรถ 

(Check list) ของผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างต่อเนื่อง

๒.๒ ด�าเนนิการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนกังานขบัรถตามโครงการปฏบิตักิาร

ตรวจรถโดยสาร หมวด ๒ หมวด ๓ ช่วงเทศกาล โดยด�าเนินการจัดเจ้าหน้าที่ส�านักงานขนส่ง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปยังจุดจอดรถโดยสารประจ�าทางต่าง ๆ 

๒.๓ จุดพักรถโดยสารประจ�าทาง (Rest Area) บริเวณศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ อ�าเภอ 

บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒.๔ ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติการจุด “One Transport” ตามมาตรการอ�านวยความปลอดภัย

เข้มข้นยกก�าลังสองของกระทรวงคมนาคมช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�านวน ๒ จุด คือ  

จุดที่ ๑ ช่วงสายทาง ๐๖๐๓ ช่วง กม.๒๗๖+๘๑๓ - ๓๓๕+๘๑๓ กุยบุรี - ทับสะแก จุดที่ ๒  

ช่วงสายทาง ๔๐๐๗ ช่วง กม. ๐+๐๐๐ - ๐+๒๕๐ บ้านท่าหล่อ - บ้านหนองระแวง พร้อมทั้งตรวจ

จับความเร็วด้วยกล้องเลเซอร์ในถนนสายหลักและด�าเนินการติดตามการเดินรถผ่านศูนย์บริหาร

จัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
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๘. การเร่งรัดการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยงถนนในพื้นที่

กรณรีถตูส่้วนบคุคลวิง่ตดัหน้ารถบรรทกุพ่วงกะทนัหนับรเิวณจดุตดัถนนของกรมทางหลวง กรมทางหลวง

ชนบท บริเวณสี่แยกห้วยแร้ง ถนนสายห้วยกรอก - บ้านลูกแก หมู่ ๔ ต�าบลกรับใหญ่ อ�าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  

เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจ�านวน ๕ ราย ซึ่งคนในพื้นท่ีกล่าวว่า จุดนี้เป็นจุดท่ีเกิดอุบัติเหตุข้ึนบ่อยครั้ง (จ�านวนอุบัติเหตุ 

เกิดขึ้นทั้งหมด ๗ ครั้ง และมีผู้เสียชีวิตจ�านวน ๙ ราย พ.ศ. ๒๕๔๐ - พ.ศ. ๒๕๕๖) จากการลงตรวจสอบพื้นที่พบว่า 

บริเวณสี่แยกห้วยแร้งมีต้นไม้ประมาณ ๔ - ๕ ต้นริมถนนของกรมทางหลวง บดบังทัศนวิสัยบริเวณจุดเกิดเหตุ ประกอบ

กบัอกีฝ่ังถนนเป็นศาลาอเนกประสงค์ซึง่อยูใ่นความดแูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ท�าให้ระยะการมองเหน็ด้านข้าง  

(Sight distance) ของรถที่สัญจรไปมาทั้งสองฝั่งกระช้ันชิด เป็นสาเหตุส�าคัญท่ีท�าให้เกิดอุบัติเหตุบริเวณนี้บ่อยครั้ง 

แนวทางแก้ไข กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทควรด�าเนินการเพ่ิมระยะการมองเห็นด้านข้างบริเวณจุดตัด  

(Sight Distance) โดยให้พิจารณาเรื่องการเวนคืนที่ดินของชาวบ้านบริเวณแยกห้วยแร้ง โดยเฉพาะจุดที่มีต้นไม้บดบัง

ทัศนวิสัยการขับขี่ และควรเพิ่มป้ายแจ้งเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุให้ได้ 

มากที่สุด

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ส�านักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง ได้ด�าเนินการตรวจสอบความปลอดภัย

งานทางเพือ่ยกระดับความปลอดภยัและป้องกนัอบัุตเิหต ุพบว่า บรเิวณทีเ่กดิอบัุตเิหตอุยูบ่นถนน สาย กจ.๓๐๙๖ 

แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ (กม.ที่ ๙๘+๖๕๐) - บ้านองครักษ์ อ�าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี บริเวณ  

กม.ที่ ๑๓+๙๐๐ พบประเด็นปัญหา ๔ ข้อ ได้แก่ ๑) ระยะการมองเห็น ป้ายจราจรก่อนถึงทางแยกถูกบดบังโดย

กิ่งไม้และวัชพืช ๒) ข้อความเตือนบนผิวทางไม่ชัดเจน ๓) ระยะมองเห็นบริเวณทางแยกถูกบดบังด้วยป้ายบอก

เส้นทางในพื้นที่และต้นไม้ขนาดใหญ่ และ ๔) ไม่มีป้ายจ�ากัดความเร็ว จึงได้เสนอแนะแนวทางแก้ไข ดังนี้

๑) ก�าจัดกิ่งไม้และวัชพืชที่บดบังป้ายจราจร

๒) ก�าจัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่และรื้อถอนป้ายโฆษณาในพื้นที่บริเวณทางแยก

๓) เปลี่ยนข้อความ “ขับช้า ๆ ลดความเร็ว” เป็น “หยุด” และเพิ่มข้อความ “ลดความเร็ว” บริเวณ  

๑๐๐ - ๒๐๐ เมตร ก่อนถึงทางแยก ก่อสร้าง Rumble strip ใหม่ทดแทนของเดิมที่ช�ารุด และเพิ่มเส้น OSB 

ปรับเส้นแบ่งทิศทางจราจรและเส้นขอบให้ชัดเจน 

๔) ติดตั้งป้ายจ�ากัดความเร็ว โดยลดความเร็วเป็น ๕๐ และ ๓๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง ตามล�าดับก่อนถึงทางแยก 

ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบทได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี) พิจารณาด�าเนินการ

ตามข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยประสานความร่วมมือกับส�านักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทางและ 

ส�านักอ�านวยความปลอดภัยต่อไปแล้ว
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๙. การตรวจสอบความพร้อมของท่าเทียบเรือ โป๊ะ เรือโดยสาร และแพ

ในเรือ่งการอ�านวยความสะดวกปลอดภยัรองรบัการเดนิทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่พืน้ที่

ในเขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕ ในส่วนของกรมเจ้าท่า ขอให้ก�ากับเรื่องความปลอดภัยของโป๊ะ ท่าเทียบเรือต่าง ๆ  

ทัง้สภาพและการรองรบัน�า้หนกัต้องอยูใ่นระดับทีม่คีวามปลอดภยัสงู ในส่วนของเรอืท่องเทีย่วให้เรอืทกุล�าต้องมเีสือ้ชชูพี

เตรยีมพร้อมประจ�าเรือไว้เสมอ โดยขอความร่วมมอืให้นกัท่องเท่ียวสวมใส่ชูชีพตลอดเวลาการเดนิทาง และให้จดัเตรยีมเรอื 

ส�าหรับออกตรวจการณ์บริเวณจุดเสี่ยงต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องด้วย

กรมเจ้าท่า รายงานว่า การด�าเนินการของส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี ๓ และสาขาในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ๗ จังหวัด 

ได้แก่ สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี สมุทรสาคร เพชรบุรี นครปฐม ราชบุรี สรุปดังนี้

ก่อนเทศกาลปีใหม่

- จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราและตรวจสอบความพร้อมของสภาพท่าเทียบเรือ โป๊ะเทียบเรือ เรือโดยสาร และแพ 

- ให้เจ้าหน้าทีก่�าชบัผูป้ระกอบกจิการเดนิเรอื ผูค้รอบครองโป๊ะเทยีบเรอื เจ้าของเรอื และผูค้วบคมุเรอืปฏบิตัติาม 

โดยเคร่งครัด

- กวดขนัการจดัเตรยีมเสือ้ชชูพี พวงชชูพี อปุกรณ์ดบัเพลงิ สญัญาณไฟเดนิเรอื ให้ครบถ้วน รวมถึงเอกสารประจ�าเรอื 

ให้เป็นไปตามกฎหมาย

ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๓ มกราคม ๒๕๖๑)

- จัดพนักงานประจ�าท่าเทียบเรือสาธารณะที่มีประชาชนใช้บริการหนาแน่น ดูแลความสะดวกปลอดภัยในการ

สัญจรทางน�้า เข้มงวดกวดขันมิให้เรือบรรทุกผู้โดยสารเกินอัตราที่ก�าหนด รวมถึงให้ค�าแนะน�า แนวทางปฏิบัติ

เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุทางน�้าตามมาตรการเพื่อความปลอดภัย 
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- จัดตั้งจุดอ�านวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ทางน�้าประจ�าท่าเทียบเรือ ๖ จุด ๕ จังหวัด

-  จัดเจ้าหน้าทีพ่ร้อมเรือตรวจการณ์ส�าหรบัออกตรวจตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ เพือ่ให้ความช่วยเหลือ 

ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ทั้งนี้ ผลการออกตรวจการณ์ตลอด

ช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

 ๔.๓ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๔ มีดังนี้

- การติดตั้งป้ายแนะน�าเส้นทางเลี่ยงเมือง

จังหวดันครราชสมีาเป็นเส้นทางสายหลกัไปสูภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอืในช่วงเทศกาลจะมปีรมิาณการจราจร

จ�านวนมากท�าให้เกิดการจราจรติดขัดในเขตจังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับ 

การเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอให้แขวงทางหลวงนครราชสีมา จัดท�า และติดตั้งป้ายแนะน�า 

เส้นทางเลี่ยงเมือง ซึ่งเป็นทางสายรองต่าง ๆ โดยให้มีป้ายแนะน�าเส้นทางต่อเนื่องจนกระท่ังออกจากเขตจังหวัด

นครราชสีมา เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกความปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทาง และยังช่วยลดปริมาณ

การจราจรติดขัดในจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้เล็งเห็นความส�าคัญในการอ�านวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง จึงได้เตรียมความพร้อม

ด้านต่าง ๆ อาทิ ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ติดตั้งป้ายแนะน�าเส้นทางต่าง ๆ รวมทั้ง 

บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออ�านวยความสะดวกการจราจร และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วง

เทศกาล

 ๔.๔ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ ์มีดังนี้

๑. การวางแผนจัดการเดินรถให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

จากการตรวจราชการพบว่าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ ๒ ด�าเนินการโดยเอกชน สถานี

ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเพชรบูรณ์ด�าเนินการโดยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และสถานีขนส่งผู้โดยสาร บขส.หล่มสัก จังหวัด

เพชรบูรณ์ได้มีมาตรการเตรียมการในการรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว  

โดยในส่วนของแผนงานด้านความปลอดภยัได้จัดให้มกีารตรวจสอบสมรรถนะของพนกังานขบัรถและสภาพของรถโดยสาร

สาธารณะทุกครั้งก่อนออกเดินทาง และเนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีประชาชนเดินทางเป็นจ�านวนมาก  

จึงขอให้ส�านักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกและส�านักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ และสถานีขนส่งผู ้โดยสาร  

บขส.หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ อ�านวยความสะดวกปลอดภัยให้ประชาชนที่จะเดินทางให้ถึงที่หมายโดยปลอดภัย 

และวางแผนในการจัดการเดนิรถให้เพยีงพอต่อความต้องการของประชาชน ป้องกนัไม่ให้เกดิปัญหาผูโ้ดยสารตกค้าง 

ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ส�าหรับรถเสริมซึ่งจะน�ามาให้บริการแก่ประชาชนนั้น ต้องมีสภาพสมบูรณ์ ปลอดภัย  

ผ่านการตรวจสอบสภาพก่อนน�ามาให้บริการทุกคัน



กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๑๕๘

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�านักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ด�าเนินการตรวจความพร้อมของรถและ 

พนักงานขับรถร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี  

และวิทยาลัยการอาชีพชนแดน ทั้งหมด จ�านวน ๖๘๘ คัน พร้อมทั้ง บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ได้ให้บริการจัดรถเสริม

ทั้งหมด จ�านวน ๑๐๖ คัน นอกจากนี้ ส�านักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก 

แห่งที่ ๑ และแห่งที่ ๒ ได้มีการตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก และวิทยาลัยเทคนิคสองแคว พร้อมท้ังได้จัดรถเสริมให้เพียงพอต่อความต้องการ

ของประชาชนในการเดินทาง จ�านวน ๑๑๘ เที่ยว ไม่มีผู้โดยสารตกค้างแต่อย่างใด

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

พนักงานขับรถ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด และรถร่วมได้ลงนามปฏิญาณตนว่าจะมอบบริการท่ีดีให้แก่ประชาชน 

เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ขณะเดียวกัน บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ได้ร่วมกับกองบังคับการต�ารวจจราจรจัดอบรม 

ให้ความรู ้ในเรื่องการขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยบนท้องถนนกับพนักงานขับรถ โดย บริษัท ขนส่ง จ�ากัด  

ตั้งเป้าหมายว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้จะเป็นช่วงแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนโดยอุบัติเหตุจะเป็นศูนย์ และ 

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ได้เตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางโดยตรวจเช็ครถโดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

ติดตั้งระบบ GPS ควบคุมความเร็วบนรถโดยสารจัดพนักงานขับรถและพนักงานบริการให้ครบตามจ�านวน 

รถโดยสารที่ให้บริการ และได้ประสานงานร่วมกับกองบังคับต�ารวจจราจร ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์และ 

สารเสพติดของพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติหน้าที่ พร้อมตั้งจุดตรวจรถโดยสารบนทางหลวงสายหลัก เพื่อสร้าง

ความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารในการเดินทาง



ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๑๕๙

๒. การประชาสัมพันธ์ในการป้องกันปัญหาจราจรติดขัดในช่วงเทศกาล

แขวงทางหลวงพษิณโุลกและแขวงทางหลวงเพชรบรูณ์ได้น�าเสนอแผนการปฏบิตังิานอ�านวยความสะดวก

และปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยในส่วนของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ ์

มีมาตรการในการป้องกันปัญหาการจราจร โดยติดตั้งจอ LED จ�านวน ๓ แห่ง คือ (๑) บริเวณทางหลวงหมายเลข ๑๒ 

ตอน เข็กน้อย - แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ที่ กม.๓๑๐+๖๐๐ ก่อนถึงทางแยกแคมป์สน (๒) ทางหลวงหมายเลข ๑๒ 

ตอน เขก็น้อย - แยกอนสุาวรย์ีพ่อขนุผาเมอืง ที ่กม.๓๕๓+๑๐๐ ก่อนถงึทางแยกอาเซยีน (กกโอ) (๓) ทางหลวงหมายเลข 

๒๑ ตอน บ้านโตก - บุ่งน�้าเต้า ที่ กม.๒๑๔+๔๐๐ ก่อนถึงสามแยกบ้านพี้ และมีการน�าอากาศยานไร้คนขับ (Drone)  

ขึน้บนิ เพือ่ถ่ายทอดสดข้อมลูปรมิาณการจราจรในพืน้ทีท่ีม่กัประสบปัญหาการจราจรตดิขดั จ�านวน ๓ จดุ คอื ๑) ทางหลวง

หมายเลข ๑๒ บรเิวณทางเข้าวดัผาซ่อนแก้ว ๒) ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๖ บรเิวณจดุชมววิเขาค้อ ๓) ทางหลวงหมายเลข 

๒๓๓๑ บริเวณภูทับเบิก ซึ่งจากการรับฟังค�าบรรยายของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท 

และกรมการขนส่งทางบกในพื้นที่เห็นว่าได้มีการบูรณาการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในเรื่อง  

One Transport และเตรยีมการในการลดอบุตัเิหตใุนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเพยีงพอ อย่างไรกด็ ีนอกจาก

การเตรยีมการเรือ่งความปลอดภยัซึง่ได้ตรวจสอบความช�ารดุบกพร่องของโครงสร้างพืน้ฐานและซ่อมแซมให้อยูใ่นสภาพดี  

ติดตั้งอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกปลอดภัยครบถ้วนแล้ว เห็นว่าจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวจะเดินทาง 

มาท่องเทีย่วมากในช่วงเทศกาลปีใหม่ ความคาดหวงัในเรือ่งความสะดวกในการเดนิทางของประชาชนจงึมมีาก จงึขอให้

กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมการขนส่งทางบกในพืน้ทีป่ระสานกบัประชาสมัพนัธ์จงัหวดั และสถานี

วิทยุเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการสัญจร ในพื้นที่เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางติดขัดหรือเปลี่ยนจุดท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยว

เดินทางไปน้อยกว่า และเน่ืองจากจังหวัดเพชรบูรณ์มีจุดชมทัศนียภาพที่สวยงามอยู่สองข้างทางท�าให้มักมีรถจอด 

บนถนนเพือ่ถ่ายรปูเป็นจ�านวนมาก ส่งผลให้เกดิปัญหาการจราจรตดิขดัและอบุตัเิหต ุโดยเฉพาะบรเิวณทางขึน้ภทูบัเบกิ 

ปัจจุบันจึงได้จัดจุดจอดรถระหว่างทางขึ้นภูทับเบิกจ�านวน ๕ จุด จึงขอให้แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ประชาสัมพันธ ์

จุดจอดรถบริเวณภูทับเบิกทั้ง ๕ จุด ว่ามีจุดใดบ้าง แต่ละจุดสามารถจอดรถได้จ�านวนเท่าใด ยังมีพ้ืนท่ีว่างที่จะ 

จอดรถได้อีกจ�านวนเท่าใด เพื่อหลีกเลี่ยงการจอดบนเส้นทางที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ รวมถึงให้ประสานกับจังหวัด

เพชรบูรณ์และผู้ประกอบการรีสอร์ทในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่จอดรถส�าหรับประชาชนเพื่อการ 

พักรถ และถ่ายรูปชมวิวด้วย



กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๑๖๐

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�านักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ตั้งเต็นท์เพื่อบริการนักท่องเท่ียวแนะน�า 

เส้นทาง แจกคู่มือการขับขี่รถอย่างปลอดภัย และติดตั้งโทรทัศน์เพื่อตรวจจับความเร็วของรถ ณ จุดสี่แยก 

พ่อขนุผาเมอืง อ�าเภอหล่มสกั จงัหวดัเพชรบรูณ์ ซึง่เป็นจดุบรูณาการร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน ในสงักดักระทรวง

คมนาคม หน่วยงานปกครองท้องถิ่น และที่ว่าการอ�าเภอหล่มสัก พร้อมท้ังด�าเนินการจัดท�าข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการสัญจรในพื้นที่กับประชาสัมพันธ์จังหวัด สถานีวิทยุ และหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน และ 

ได้ท�าหนังสือขอความร่วมมือผู้ประกอบการด้วยรถบรรทุกหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑

กรมทางหลวง รายงานว่า จังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางของการเดินทางไปทุกภาคส่วนของประเทศ ภาคเหนือ  

ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ ที่มีความสะดวก จึงท�าให้ในช่วงวันหยุดยาว ๆ เทศกาลต่าง ๆ จะมี 

ผู้ใช้ทางหลวงผ่านจังหวัดพิษณุโลกไม่ว่าจะเริ่มเดินทางหรือเดินทางกลับ เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกมีแหล่ง 

ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระพุทธชินราช) วัดจุฬามณี วัดนางพญา  

วัดราชบูรณะ วัดเขาสมอแคลง พระราชวังจันทร์ (สมเด็จพระนเรศวรมหาราช) ประกอบกับแหล่งท่องเที่ยว 

ทางธรรมชาติ เป็นพื้นที่ทางภูเขาซึ่งมีเขตติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และการเดินทางของนักท่องเที่ยวส่วนมาก

จะเลอืกเดินทางไปทีท่ีม่แีหล่งท่องเทีย่วหลาย ๆ แห่ง เพือ่ความคุม้ค่า ซ่ึงทางหลวงหมายเลข ๑๒ ช่วง พษิณโุลก -  

เพชรบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว น�้าตก สกุโณทยาน น�้าตกแก่งของ  

น�้าตกปอย น�้าตกแก่งโสภา อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า (ผาชูธง และลานหินปุ่ม) อุทยานแห่งชาติเขาค้อ  

แหล่งส�ารวจไดโนเสาร์ สถานทีต่ากอากาศเหมอืนกบัต่างประเทศในบรเิวณเขาค้อ จงึท�าให้มปีระชาชนใช้ทางหลวง

หมายเลข ๑๒ เป็นจ�านวนมาก ในส่วนควบคมุของแขวงทางหลวงเพชรบรูณ์เป็นทางหลวงชัน้พเิศษ ๔ ช่องจราจร 

มีเกาะสีแบ่งการจราจร ได้ด�าเนินการซ่อมแซมทางหลวงในสายทางควบคุมตั้งแต่วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐  

ตรวจสอบผิวการจราจร ปะซ่อมให้เรียบร้อยไฟฟ้าแสงสว่างติดครบทุกดวง อุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัย  

ป้ายควบคุมความเร็ว ป้ายทางเลี่ยง ป้ายช้ีทาง ไฟกะพริบสีตีเส้นให้ผู้ใช้ทางหลวงได้รับความสะดวกปลอดภัย  

และ การปฏบิตัติามนโยบาย One Transport แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ได้ให้ความส�าคญักับทางหลวงหมายเลข ๑๒  

ตอน พิษณุโลก - ต่อเขตเพชรบูรณ์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน ต่อเขตแขวงทางหลวงพิจิตร - ต่อเขต 

แขวงทางหลวงอตุรดิตถ์ที ่๑ และบรเิวณทางแยกจดุตดั สามแยก สีแ่ยก เป็นพเิศษ โดยได้จดัให้มกีารประชุมร่วมกบั 

หน่วยงานทีอ่ยูใ่นพืน้ที ่เพือ่ให้การดแูลทางหลวงได้ทัว่ถงึ โดยมหีน่วยงานเข้าร่วมประชมุฯ อาท ิเช่น ต�ารวจ สถานี

ต�ารวจภธูรต่าง ๆ ต�ารวจทางหลวง องค์การบรหิารส่วนต�าบล เทศบาล กูภ้ยั จากมลูนธิต่ิาง ๆ และมกีารด�าเนนิการ 

ร่วมกัน เช่น ก�าหนดจุดกลับรถ เพื่อควบคุมการจราจรโดยการตั้งแบริเออร์น�้า ก�าหนดจุดตัดที่เหมาะสม โดยมี

เจ้าหน้าที่ต�ารวจ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้าร่วมช่วยกันเพื่ออ�านวยการในการจราจรให้เกิดความปลอดภัย ส่วนที่

เป็นจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัตเิหตุบ่อยครั้ง และอุบัติเหตุใหญ่ ได้ด�าเนินการติดตั้งอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัยเพิ่มเติม

ป้ายเตือนทางโค้ง ไฟกะพริบโซลาเซลล์ ติดตั้งหมุดสะท้อนแสง ป้ายเตือนทางโค้ง ป้ายควบคุมความเร็วบริเวณ

ทางโค้งติดตั้ง แบริเออร์น�้า กรวยยางแบ่งการจราจรเพื่อป้องกันรถแซงในทางโค้งข้ามเลน ได้ติดตั้งป้ายเตือน 

ตามนโยบาย “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” ตลอดสายทาง และทุกสายทางในความควบคุมด้วย

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีผ่านมาได้ประสานกับประชาสัมพันธ์จังหวัด  

และสถานีวิทยุ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการสัญจรในพื้นที่เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางติดขัดหรือเปลี่ยนจุดท่องเที่ยว 

ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปน้อยกว่า และได้จัดเจ้าหน้าท่ีอ�านวยความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนเพื่ออ�านวย

ความสะดวกให้กับประชาชนแล้ว



ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๑๖๑

๓. การด�าเนนิงานของศนูย์บรหิารจดัการเดนิรถด้วยระบบ GPS ในพืน้ทีจ่งัหวดัเพชรบรูณ์ 

และจังหวัดพิษณุโลก

ด้วยกรมการขนส่งทางบกได้ด�าเนินโครงการ “มั่นใจท่ัวไทย รถใช้ GPS” เพื่อยกระดับมาตรฐาน 

ความปลอดภัยทางถนนกับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วย 

ระบบ GPS ณ ส�านักงานขนส่งจังหวัดแต่ละแห่ง โดยศูนย์ GPS จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดให้มี 

เจ้าหน้าที่ประจ�าในการปฏิบัติหน้าที่ติดตามและควบคุมพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถตลอด ๒๔ ชั่วโมง  

ดังน้ัน เพ่ือให้ศูนย์ GPS ของกรมการขนส่งทางบกสามารถป้องปรามการกระท�าความผิดของพนักงานขับรถได้อย่าง

รวดเร็ว ขอให้กรมการขนส่งทางบกรวบรวมข้อมูลประจ�ารถให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลของผู้ประกอบการขนส่ง โดยเฉพาะ

หมายเลขโทรศัพท์ของพนักงานขับรถหรือผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อให้เมื่อตรวจพบการกระท�าความผิดโดยใช้ความเร็ว

เกนิกว่าทีก่ฎหมายก�าหนดกรมการขนส่งทางบกจะได้สามารถประสานแจ้งเตอืนในเบ้ืองต้นได้ทนัท ีซึง่จะเป็นการป้องกนั

การเกิดอุบัติเหตุได้อย่างทันการณ์

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส�านักงานขนส่งจังหวัดด�าเนินการ ดังนี้

- ส�านักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ พบรถที่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด จ�านวน ๔๘๕ คัน  

เป็นรถโดยสารประจ�าทาง จ�านวน ๒๔๑ คัน รถโดยสารไม่ประจ�าทาง จ�านวน ๒๔๔ คัน ได้ด�าเนินการโทรศัพท์

แจ้งผู้ประกอบการขนส่งแจ้งพนักงานขับรถลดความเร็ว จ�านวน ๗ คัน และส่งต่อให้กลุ่มไลน์กรมทางหลวง 

กรมการขนส่งทางบก จ�านวน ๗ คัน และขอความร่วมมือต�ารวจทางหลวง ณ จุดสกัดสี่แยกราหุล  

อ�าเภอบงึสามพนั จังหวดัเพชรบรูณ์ เพือ่สกดัรถโดยสารไม่ประจ�าทางทีม่คีวามเรว็เกนิกว่าทีก่ฎหมายก�าหนดได้  

จ�านวน ๑ คัน พร้อมตักเตือนก�าชับไม่ให้พนักงานขับรถ ขับรถความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด

- ส�านักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก พบรถที่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด จ�านวน ๑๐๘ คัน  

เป็นรถโดยสารประจ�าทาง ๒๑ คัน และรถโดยสารไม่ประจ�าทาง ๘๗ คนั ได้ด�าเนนิการโทรศพัท์แจ้งผูป้ระกอบการ 

ขนส่งแจ้งพนักงานขับรถลดความเร็วลงได้ จ�านวน ๘๘ คัน และส่งต่อให้ส�านักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรและ

ส�านักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ด�าเนินการต่อ ๒๐ คัน ผ่านทางกลุ่มไลน์จับความเร็วเขต ๑๗ - ๑๘



ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประชาชนจะทยอยเดินทางกลับภูมิล�าเนา ท�าให้ปริมาณการจราจรหนาแน่นตาม 

ถนนสายหลักทีมุ่ง่สูภ่าคต่าง ๆ  กระทรวงคมนาคมจงึได้มกีารเตรยีมความพร้อมเพือ่อ�านวยความสะดวกปลอดภยัรองรบั

การเดินทางในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังเทศกาลสงกรานต์ โดยการจัดท�าแผนที่แนะน�าเส้นทางหลักและเส้นทาง 

เลี่ยงเมือง เสริมปริมาณรถโดยสารสาธารณะ ตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและความพร้อม 

ของรถโดยสารสาธารณะ ดังนั้น เพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างท่ัวถึงผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมจึงได้ 

เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่ต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ๕.๑ พืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุ ีจงัหวดันครปฐม จังหวัดราชบรุ ีและจังหวัดกาญจนบรุ ีมดีงันี้

๑. การด�าเนนิการตามมาตรการในแผนอ�านวยความสะดวกและปลอดภยัรองรบัการเดนิทาง 

ของประชาชน

ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนท่ี ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวง

ชนบท กรมการขนส่งทางบก บริษัท ขนส่ง จ�ากัด และการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้ความส�าคัญในการด�าเนินการ

ตามมาตรการในแผนอ�านวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๑ ภายใต้นโยบาย “One Transport” 

ของกระทรวงคมนาคม เช่น มาตรการเข้มข้นยกก�าลังสาม ๗๗๗๓ โครงการ “Thailand Smart Driver” ฯลฯ  

เพื่อมุ่งลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตตามนโยบายที่กระทรวงคมนาคมและรัฐบาลก�าหนด

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�านักงานขนส่งจังหวัดที่อยู่ในเขต ๗๗ ช่วงสายทางที่กระทรวงคมนาคมก�าหนดได้

มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นและได้ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในการตั้งจุด 

อ�านวยความสะดวกเพือ่ความปลอดภยัในการเดนิทางของประชาชนใน ๗๗ ช่วงสายทาง ในโครงข่ายของกระทรวง

กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๑๖๒

การอ�านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยรองรับการเดินทาง
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑



คมนาคม ซึง่เกดิอบุติัเหตุบ่อยในช่วงเวลาท่ีผ่านมา นอกจากนี ้ยงัเป็นจดุประชาสมัพนัธ์บรเิวณจดุเสีย่ง/จดุอนัตราย

ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในพื้นที่ของจังหวัด จัดบริการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ บริการเครื่องดื่ม ท่ีพักผ่อน รถยก 

(กรณีรถเสีย) ฯลฯ ทั้งนี้ ได้ให้ส�านักงานขนส่งจังหวัดประสานกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทในพื้นที่เพื่อ

ระดมทรัพยากรที่มีอยู่ไปร่วมปฏิบัติงาน ณ บริเวณ ๗๗ ช่วงสายทางดังกล่าวต่อไป โดยจุดปฏิบัติการให้ใช้ช่ือ 

“One Transport”

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ดูแลความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามมาตรการ ๗๗๗๓ 

พร ้อมทั้งบูรณาการท�างานร ่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่ออ� านวยความสะดวก 

และความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ซ่ึงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ท่ีผ่านมาในพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี มีอุบัติเหตุ  

จ�านวน ๑๔ คร้ัง บาดเจ็บ ๑๒ ราย เสียชีวิต ๔ ราย พื้นท่ีจังหวัดนครปฐม มีอุบัติเหตุ จ�านวน ๑๕ ครั้ง  

บาดเจ็บ ๑๗ ราย เสียชีวิต ๒ ราย พื้นที่จังหวัดราชบุรี มีอุบัติเหตุ ๗ ครั้ง บาดเจ็บ ๙ ราย เสียชีวิต ๒ ราย และ

ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี มีอุบัติเหตุ จ�านวน ๙ ครั้ง บาดเจ็บ ๑๙ ราย เสียชีวิต ๑ ราย ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ส�านักงาน

ทางหลวงที ่๑๒ (สพุรรณบรุ)ี ส�านกังานทางหลวงท่ี ๑๓ (กรงุเทพ) และส�านกังานทางหลวงท่ี ๑๕ (ประจวบครีขีนัธ์) 

รับทราบ เพื่อด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้ดูแลความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามมาตรการ 

๗๗๗๓ พร้อมทั้งบูรณาการการท�างานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่ออ�านวยความสะดวก 

และความปลอดภยัให้แก่ประชาชนแล้ว และได้มอบหมายให้ส�านกังานทางหลวงชนบทที ่๑ (ปทมุธาน)ี ส�านักงาน

ทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี) และส�านักงานทางหลวงชนบทท่ี ๑๘ (สุพรรณบุรี) รับทราบข้อเสนอแนะ  

ต่อไปแล้ว

การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานว่า ได้ให้ผู้เก่ียวข้องตรวจสอบและพิจารณาแล้วพบว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์  

ปี ๒๕๖๑ ในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุ ีจงัหวดันครปฐม จงัหวดัราชบรุ ีและจงัหวดักาญจนบรุ ีไม่มเีหตอุนัตรายบรเิวณ

จุดตัดทางรถไฟกับถนนแต่อย่างใด

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด รายงานว่า มีการจัดเตรียมแผนบริหารจัดการเดินรถในกรณีรถโดยสาร ไม่เพียงพอ โดยจัดเตรียม

ทั้งรถบริษัท ขนส่ง จ�ากัด รถร่วม และรถทะเบียน ๓๐ ท�าการขออนุญาตกับกรมการขนส่งทางบกในการส�ารอง

ระบายผู้โดยสารไม่ให้มีตกค้าง และเพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารตลอด 

การเดินทาง บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ได้จัดกิจกรรม “รณรงค์ลดอุบัติเหตุ ตายเป็นศูนย์” ขึ้น เพื่อให้พนักงานขับรถ

บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั และรถร่วมได้ลงนามปฏญิาณตนว่าจะมอบบรกิารทีด่ใีห้แก่ประชาชนและบรษิทั ขนส่ง จ�ากดั  

ได้ร่วมกับกองบังคับการต�ารวจจราจรจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยบนท้องถนน 

กับพนักงานขับรถโดยบริษัท ขนส่ง จ�ากัด ได้ตั้งเป้าหมายว่าในช่วงเทศกาลจะเป็นช่วงแห่งความปลอดภัย 

บนท้องถนน โดยอุบัติเหตุจะเป็นศูนย์ และบริษัท ขนส่ง จ�ากัด ได้เตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง  

โดยตรวจเชค็รถโดยสารให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน ตรวจเช็คอปุกรณ์ส่วนควบ ควบคมุความเรว็ จดัพนกังานขบัรถ 

และพนักงานบรกิารให้ครบตามจ�านวนรถโดยสารท่ีให้บรกิาร พร้อมท้ังตัง้จดุตรวจรถโดยสารบนทางหลวงสายหลกั  

เพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารตลอดการเดินทาง

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๑๖๓
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๒. มาตรการด้านความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ

โดยปกติพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะจะมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ก่อนให้บริการเป็นประจ�า

ทุกครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ นี้ ขอให้กรมการขนส่งทางบก และบริษัท ขนส่ง จ�ากัด  

เพ่ิมความเขม้งวดในการก�ากับดแูลในเรือ่งของการตรวจวดัระดับแอลกอฮอลแ์ละสารเสพติดของพนกังานขบัรถด้วย 

โดยอาจประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

หรือกระทรวงสาธารณสุข มาช่วยด�าเนินการตรวจสอบสารเสพติดในส่วนของพนักงานขับรถ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความ

ปลอดภัยแก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ขอให้กรมการขนส่งทางบก และบริษัท ขนส่ง จ�ากัด  

ตรวจสอบความพร้อมของสภาพรถโดยสารสาธารณะ และอุปกรณ์ส่วนควบอย่างเข้มงวด รวมถึงให้ก�ากับดูแล

พฤตกิรรมการขบัรถไม่ให้ใช้ความเรว็เกินกวา่อัตราทีก่ฎหมายก�าหนด และมมีาตรการลงโทษผูก้ระท�าผดิอยา่งจรงิจงั

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด รายงานว่า ได้ด�าเนินการ ดังนี้

๑) การตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ

บรษิทั ขนสง่ จ�ากดั มกีารตรวจสภาพความพรอ้มของรถโดยสารและพนกังานขับรถทุกเท่ียววิง่ มกีารตรวจ

อปุกรณส์ว่นควบดา้นความปลอดภยัทางกายภาพ มกีารเพิม่มาตรการความปลอดภยัในรถโดยสารดว้ยการตดิตัง้

เข็มขัดนิรภัย และก�าชับให้พนักงานขับรถและผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง รวมทั้ง 

จัดให้มีสมุดประจ�ารถบันทึกประวัติผู้ประจ�ารถ บันทึกการตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถและผู้ขับรถ และ

รายงานการขนส่งและอุบัติเหตุจากการขนส่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ก�าหนด และ 

ให้พนักงานขับรถโดยสารทุกคันขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง

๒) การตรวจวัดแอลกอฮอล์ และสารเสพติด

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ท�าการสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยใช้เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ 

กรณีตรวจพบมีปริมาณแอลกอฮอล์จะให้พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที

๓. การอ�านวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนด้วยรถโดยสารสาธารณะ

เรือ่งการอ�านวยความสะดวกในการเดนิทางของประชาชนดว้ยรถโดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาลสงกรานต ์

ขอให้บริษัท ขนส่ง จ�ากัด จัดเตรียมแผนงานในการบริหารจัดการรถโดยสารและการเดินรถอย่างมีประสิทธิภาพ 

ไม่ให้เกิดความล่าช้าและไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง พร้อมทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่อ�านวยความสะดวกตลอดเวลา โดยให้

ตรวจสอบสภาพและอุปกรณ์ส่วนควบของรถโดยสารสาธารณะให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก�าหนด รวมถึงตัวพนักงานขับรถ 

ให้ก�ากับดูแลเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนดอย่างเข้มงวดด้วย
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บริษัท ขนส่ง จ�ากัด รายงานว่า ได้จัดเตรียมแผนงานในการบริหารจัดการรถโดยสาร ทั้งรถ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด และ

รถร่วม ซึ่งได้ด�าเนินการเตรียมความพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวก 

ในการเดินทางและทางสถานีได้เตรียมส�ารองรถทะเบียน ๓๐ และท�าการขออนุญาตต่อขนส่งจังหวัด เพื่อตรวจ 

ความพร้อมของรถทะเบียน ๓๐ ในการส�ารองเพื่อระบายผู ้โดยสารไม่ให้มีผู ้โดยสารตกค้าง นอกจากนี้  

มีการติดตั้งระบบควบคุมความเร็ว (GPS) ของรถโดยสารบริษัท ขนส่ง จ�ากัด กรณีหากรถโดยสารใช้ความเร็ว 

เกินกว่าที่กฎหมายก�าหนดจะแจ้งศูนย์ควบคุม GPS ซึ่งมี ๒ จุด คือส�านักงานใหญ่ และส�านักงานขนส่งจังหวัด 

กรณีตรวจพบพนักงานขับรถใช้ความเร็วเกิน ศูนย์จะประสานแจ้งสถานีทราบเพื่อแจ้งผู้ประกอบการหรือ 

พนักงานขับรถทราบ หากยังกระท�าการขับรถเกินจะต้องถูกพิจารณาโทษ ปรับ และเข้ารับการอบรม นอกจากนี้  

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ได้รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๑ โดยเฉพาะ งบลงทุนว่าได้รับอนุมัต ิ

งบลงทุนจากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จ�านวน ๓๔๐.๗๓๔ ล้านบาท  

โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เมษายน ๒๕๖๑ ได้เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จ�านวน ๑๔๑.๖๗๐ ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕๘ จากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

๔. การจัดตั้งศูนย์อ�านวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน

เรื่องการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วง

เทศกาลสงกรานต์ ขอให้หน่วยงานในพื้นท่ี ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก 

ร่วมบูรณาการปฏิบัติงานในการจัดต้ังศูนย์อ�านวยความสะดวกและปลอดภัยให้บริการรองรับการเดินทางของประชาชน 

ในชว่งเทศกาลสงกรานต ์ป ี๒๕๖๑ และขอให้ปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความมุง่มัน่ ตัง้ใจ และเตม็ประสทิธภิาพ โดยมเีปา้หมาย

เพื่อลดสถิติอุบัติเหตุในภาพรวม และไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้บริการ ในระบบขนส่งสาธารณะ

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�านักงานขนส่งจงัหวดัทุกจงัหวดัได้ปฏบัิตงิานร่วมกบัศนูย์อ�านวยการความปลอดภยั

ทางถนนประจ�าจังหวัด สถานีต�ารวจภูธรในพื้นที่ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานอื่นในการ 

ตั้งด่านตรวจความพร้อมของรถและผู้ขับรถทุกประเภทตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลของศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน หรือระหว่างช่วงเทศกาลที่มีการบูรณาการ
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กรมทางหลวง รายงานว่า ได้บรูณาการปฏบิตังิานในการจดัตัง้ศนูย์อ�านวยความสะดวกและปลอดภยัให้บรกิารรองรบั

การเดนิทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑ และได้แจ้งให้ส�านกังานทางหลวงที ่๑๒ (สพุรรณบรุ)ี 

ส�านักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ) และส�านักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์) รับทราบ เพื่อด�าเนินการ

ตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้บรูณาการปฏบิตังิานในการจดัตัง้ศนูย์อ�านวยความสะดวกและปลอดภยัให้บรกิาร

รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาตามนโยบาย One Transport ของกระทรวง

คมนาคม และได้มอบหมายให้ส�านกังานทางหลวงชนบทที ่๑ (ปทมุธาน)ี ส�านกังานทางหลวงชนบทที ่๔ (เพชรบุร)ี 

และส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๘ (สุพรรณบุรี) รับทราบข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๕. การอ�านวยความปลอดภัยในบริเวณจุดตัดถนนกับทางรถไฟ

บริเวณจุดตัดถนนกับทางรถไฟถูกก�าหนดให้เป็นหนึ่งในจุดเสี่ยงส�าคัญท่ีหน่วยงานกระทรวงคมนาคม 

ที่เกี่ยวข้องก�าลังเร่งด�าเนินการแก้ไขปัญหา เนื่องจากเป็นจุดที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล

ที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวันจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกปี อย่างไรก็ตาม ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง 

กรมทางหลวงชนบท ประสานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รว่มกนับรูณาการปอ้งกนัและลดอบุตัเิหตบุรเิวณจดุตดัถนน

กบัทางรถไฟอยา่งเข้มงวดและตอ่เนือ่งโดยเฉพาะชว่งเทศกาลขอใหด้�าเนนิการจดัเจา้หนา้ทีม่าอ�านวยความปลอดภยั

ในบริเวณจุดตัดทางรถไฟให้เกิดความปลอดภัยด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้บูรณาการการท�างานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ

บริเวณจุดตัดถนนกับทางรถไฟตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และได้แจ้งให้ส�านักงานทางหลวงท่ี ๑๒ 

(สุพรรณบุรี) ส�านักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ) และส�านักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์) รับทราบ  

เพื่อด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้บูรณาการการท�างานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา

อุบัติเหตุบริเวณจุดตัดถนนกับทางรถไฟตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และได้มอบหมายให้ส�านักงาน

ทางหลวงชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี) ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี) และส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๘ 

(สุพรรณบุรี) พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๖. การประชาสัมพันธ์เส้นทางลัดเส้นทางเลี่ยงในช่วงเทศกาล

การเดินทางของประชาชนโดยใช้เส้นทางลัด 

และเส้นทางเลี่ยงในช่วงเทศกาลเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีช่วยให้ 

การเดินทางกลับภูมิล�าเนามีความสะดวกและลดระยะเวลา 

การเดินทางมากขึ้น รวมทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร 

ในเส้นทางสายหลกัได้เปน็อยา่งดี ดังนัน้ จึงขอให้กรมทางหลวง  

กรมทางหลวงชนบท ประชาสัมพันธ์เส้นทางลัดเส้นทางเลี่ยง

ดังกล่าวผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และ
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ดูแลเรื่องป้ายบอกทางให้ถูกต้อง ชัดเจน และขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทร่วมบูรณาการเส้นทางลัด

ทางเลี่ยงที่เชื่อมต่อระหว่างกันให้เกิดความสะดวก โดยให้ร่วมกันบริหารจัดการวางแผนเส้นทางโครงข่ายคมนาคม

ให้การจราจรมีความคล่องตัวลดปัญหาการจราจรติดขัดในสายทาง เพื่อให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิล�าเนาอย่าง

สะดวกและปลอดภัยด้วย

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ประชาสมัพนัธ์เส้นทางลดัเส้นทางเลีย่งผ่านสือ่ประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ  เช่น แผ่นพบั เวบ็ไซต์ 

และดูแลเร่ืองป้ายบอกทางให้ถกูต้อง ชดัเจน และร่วมบูรณาการบรหิารจดัการวางแผนเส้นทางโครงข่ายเส้นทางลดั 

ทางเลี่ยงที่เชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้แจ้งให้ส�านักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ส�านักงาน

ทางหลวงที ่๑๓ (กรงุเทพ) และส�านกังานทางหลวงท่ี ๑๕ (ประจวบครีขัีนธ์) รบัทราบ เพือ่ด�าเนนิการตามข้อเสนอแนะ 

ต่อไปแล้ว

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้จัดท�าแผ่นพับ จัดรถประชาสัมพันธ์ และจัดท�ารายการวิทยุหมอทาง 

เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางลัดเส้นทางเลี่ยงและดูแลป้ายบอกทางให้ถูกต้อง ชัดเจน รวมทั้งมีช่องทางสายด่วน 

๑๑๔๖ ที่คอยให้บริการประชาชนตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวง

ชนบทที ่๑ (ปทมุธาน)ี ส�านกังานทางหลวงชนบทที ่๔ (เพชรบรุ)ี และส�านกังานทางหลวงชนบทที ่๑๘ (สพุรรณบรุ)ี 

รับทราบข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๗. การเร่งด�าเนินการคืนพื้นผิวจราจรก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์

โครงการของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการก่อสร้างในช่วงเทศกาล

สงกรานต์นั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทประสาน 

ขอความร่วมมือผู้รับเหมาก่อสร้างให้หยุดงานก่อสร้างและเร่งด�าเนินการคืนพื้นผิวจราจรก่อนถึงช่วงวันเทศกาล  

เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่ก่อสร้างประชาชนสามารถ 

ใช้เส้นทางเดินทางกลับภูมิล�าเนาด้วยความสะดวกปลอดภัย

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้ประสานขอความร่วมมือผู้รับเหมาก่อสร้างให้หยุดงานก่อสร้างและเร่งด�าเนินการ

คนืพืน้ผวิจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทีผ่่านมาตามนโยบายกระทรวงคมนาคม และได้มอบหมายให้ส�านกังาน

ทางหลวงชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี) ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี) และส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๘ 

(สุพรรณบุรี) รับทราบข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๘. การปฏบิตัติามมาตรการด้านการอ�านวยความสะดวกและความปลอดภยัในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ 

มาตรการด้านการอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กรมทางหลวง  

กรมทางหลวงชนบทได้ด�าเนินการวางแผนไว้นั้น ขอให้หน่วยงานกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทในพื้นที่ 

ที่รับผิดชอบก�าชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และอ�านวยความสะดวกปลอดภัยให้แก่ประชาชน

ประจ�าทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางเกิดความอุ่นใจ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ  

ให้เร่งประสานกับหมวดทางหลวงหรือหมวดบ�ารุงทางหลวงชนบทในพื้นที่ในการเข้าตรวจสอบ โดยให้จัดตั้ง 

หน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที
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กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ก�าชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการช่วงเทศกาลที่ได้วางแผนไว้อย่างเคร่งครัด 

และอ�านวยความสะดวกปลอดภัยให้แก่ประชาชนประจ�าทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีการจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว

เพ่ือประสานงานกรณเีกดิเหตุฉกุเฉนิหรอือบุตัเิหต ุและได้แจ้งให้ส�านกังานทางหลวงที ่๑๒ (สพุรรณบรุ)ี ส�านกังาน

ทางหลวงที ่๑๓ (กรงุเทพ) และส�านกังานทางหลวงท่ี ๑๕ (ประจวบครีขัีนธ์) รบัทราบ เพือ่ด�าเนนิการตามข้อเสนอแนะ 

ต่อไปแล้ว

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้ก�าชับให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการ ๗๗๗๓ อย่างเคร่งครัด  

รวมทัง้จดัต้ังหน่วยเพ่ือให้ความช่วยเหลอืประชาชนได้ทนัท่วงทตีามนโยบายกระทรวงคมนาคม และได้มอบหมายให้ 

ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี) ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี) และส�านักงานทางหลวง

ชนบทที่ ๑๘ (สุพรรณบุรี) รับทราบข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๙. ปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาล

ในกรณีที่เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาลท�าให้การเดินทางกลับภูมิล�าเนาของประชาชน 

เกดิความล่าชา้ ขอใหก้รมทางหลวงเรง่ประสานกับต�ารวจทางหลวงในพืน้ทีเ่ขา้ชว่ยเหลอืเปน็การเรง่ดว่นเพือ่อ�านวย 

ความสะดวกในด้านการจราจรและก�ากับวินัยจราจรของผู้ขับขี่ เพื่อให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปอย่างราบรื่น 

และมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้บูรณาการร่วมกับต�ารวจทางหลวงในการเข้าช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด  

อ�านวยความสะดวกในด้านการจราจร และก�ากับวินัยจราจรของผู้ขับข่ีในช่วงเทศกาล และได้แจ้งให้ส�านักงาน

ทางหลวงที ่๑๒ (สพุรรณบรุ)ี ส�านกังานทางหลวงท่ี ๑๓ (กรงุเทพ) และส�านกังานทางหลวงท่ี ๑๕ (ประจวบครีขัีนธ์) 

รับทราบ เพื่อด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๑๐. การปิดจุดกลับรถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์

การปิดจุดกลับรถเป็นวิธีการหนึ่งเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล เนื่องจากบริเวณจุดกลับรถ

มีอัตราความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูงและท�าให้เกิดการสูญเสียขึ้นบ่อยครั้ง อย่างไรก็ตาม ขอให้กรมทางหลวง

ด�าเนินการปิดจุดกลับรถเพื่อมุ่งลดอุบัติเหตุให้มีความเหมาะสมกับปริมาณจราจรและสภาพแวดล้อมของชุมชน 

ในพ้ืนที ่พรอ้มทัง้มีการตรวจสอบความเรยีบรอ้ยบรเิวณจดุกลบัรถอยา่งตอ่เนือ่ง โดยใหพ้จิารณาใชว้สัดหุรอือปุกรณ์

ที่เคลื่อนย้ายได้ยาก เช่น แท่นคอนกรีต (Concrete Barrier) มาปิดจุดกลับรถไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบ

เคลื่อนย้ายหรือกระท�าการอื่นใดเพื่อพยายามเปิดจุดกลับรถในช่วงเทศกาลสงกรานต์

กรมทางหลวง รายงานว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้ด�าเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยและปิดจุดกลับรถ 

ตามความเหมาะสมกบัปรมิาณจราจรและสภาพแวดล้อมของชมุชนในพืน้ทีโ่ดยใช้วสัดอุปุกรณ์ทีม่คีวามเหมาะสม 

ตามหลักวิศวกรรม และได้แจ้งให้ส�านักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ส�านักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ) 

และส�านักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์) รับทราบ เพื่อด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
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๑๑. การก�ากับดูแล ตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ และ 

ความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ

โดยปกติพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะจะมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ก่อนให้บริการเป็นประจ�า

ทุกครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ นี้ ขอให้กรมการขนส่งทางบก และบริษัท ขนส่ง จ�ากัด  

เพ่ิมความเขม้งวดในการก�ากับดแูลในเรือ่งของการตรวจวดัระดับแอลกอฮอลแ์ละสารเสพติดของพนกังานขบัรถดว้ย 

โดยอาจประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

หรือกระทรวงสาธารณสุข มาช่วยด�าเนินการตรวจสอบสารเสพติดในส่วนของพนักงานขับรถ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด 

ความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ขอให้กรมการขนส่งทางบก และบริษัท ขนส่ง จ�ากัด 

ตรวจสอบความพร้อมของสภาพรถโดยสารสาธารณะและอุปกรณ์ส่วนควบอย่างเข้มงวด รวมถึงให้ก�ากับดูแล

พฤตกิรรมการขับรถไม่ให้ใช้ความเรว็เกินกวา่อตัราทีก่ฎหมายก�าหนด และมมีาตรการลงโทษผูก้ระท�าผดิอยา่งจรงิจงั

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้ด�าเนินการดังนี้

๑) ก�าชับและสั่งการให้ส�านักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดประสานกระทรวงสาธารณสุข และส�านักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่บูรณาการด้านการตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถ

๒) มีการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ และตรวจสอบรถหมวด ๒ และหมวด ๓ ทุกคัน ทุกคน  

ทุกสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยแบ่งเป็น ๓ ช่วง 

ได้แก่ ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาล ช่วงก่อนเทศกาล และช่วงเทศกาล

๓ ศูนย์ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ มีการควบคุมพฤติกรรมผู้ขับรถแบบ Realtime Online  

โดยใช้มาตรการเชิงป้องกัน ประสานผู้ประกอบการ พนักงานขับรถ บูรณาการกับหน่วยงานในพ้ืนท่ี 

จัดชุดเคลื่อนที่เร็วสกัดจับผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงไม่ให้ใช้ความเร็ว และชั่วโมงการท�างานเกินกว่ากฎหมายก�าหนด  

หากฝ่าฝืนลงโทษขั้นสูงสุดทั้งผู ้ประกอบการและพนักงานขับรถ ท้ังนี้ ประชาชนสามรถร่วมติดตาม 

รถโดยสารสาธารณะผ่าน Application “DLT GPS”

๑๒. การประสานขอความรว่มมือกับผูป้ระกอบการใหห้ยดุเดนิรถ และหลีกเลี่ยงการบรรทุก

ขนส่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ขอให้กรมการขนส่งทางบกประสานขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการให้หยุดเดินรถ และหลีกเลี่ยง 

การบรรทุกขนส่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อบรรเทาปัญหา 

การจราจรและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางกลับภูมิล�าเนาของประชาชน และขอให้กรมการขนส่ง

ทางบกมีการส�ารวจติดตามประเมินผลว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการหยุดวิ่งรถในช่วงเทศกาลในระดับใด 

และมีผลสัมฤทธิ์จากการด�าเนินการตามนโยบายหรือไม่ อย่างไร มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงในสัดส่วนเท่าใด ทั้งนี้ 

ใหร้วมถงึการประเมนิผลลพัธก์ารด�าเนนิการตรวจก�ากบัความพรอ้มของพนกังานขบัรถและตวัรถโดยสารสาธารณะ 

ณ จุดหยุดรถที่ก�าหนด (Check Point) ว่ามีการตรวจจับพบผู้กระท�าความผิดจ�านวนเท่าไร เพื่อหาแนวทางในการ

ด�าเนินการให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายที่ตั้งไว้ต่อไป
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๑๗๐

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�านักงานขนส่งสินค้า และส�านักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดขอความร่วมมือ 

ผู ้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกในพื้นที่งดหรือหลีกเลี่ยงการใช้งานรถบรรทุกในช่วงเทศกาล  

(๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑) เพือ่บรรเทาปัญหาในด้านการจราจรและป้องกนัการเกดิอบัุตเิหตรุ้ายแรง นอกจากนี้  

กรมการขนส่งทางบกได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

๒๕๖๑ และงดการใช้รถทีไ่ม่มกีารบรรทกุสนิค้า (รถเปล่า) ในระหว่างวนัที ่๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เพือ่เป็นการ

บรรเทาปัญหาการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และได้ก�าชับให้ผู้ประกอบการดูแลกวดขัน และ

ก�าชับผู ้ขับรถโดยให้ถือปฏิบัติตามข้อก�าหนดตามกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๘  

อย่างเคร่งครัด โดยได้น�าหนังสือส่งให้สหพันธ์และสมาคมการขนส่งต่าง ๆ แจ้งผู้ประกอบการทางไปรษณีย์  

รวมทั้งได้เผยแพร่ไปยังผู้ประกอบการรถบรรทุกโดยตรงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และผ่านทางเว็บไซต์  

www.thaitruckcenter.com ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางและ

แก้ไขเกีย่วกบัการประกอบการขนส่งในรปูแบบประชารฐั ซึง่เป็นการประชมุร่วมกนัระหว่างกรมการขนส่งทางบก

และภาคเอกชน ประกอบด้วย สหพันธ์และสมาคมต่าง ๆ รวม ๑๓ หน่วยงาน แจ้งขอความร่วมมือหลีกเลี่ยง 

การขนส่งสินค้าในทุกเทศกาล

 ๕.๒ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๖ มีดังนี้

- ขณะนี้ใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๑ ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

ให้ความส�าคัญในการด�าเนินการตามมาตรการในแผนอ�านวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทาง 

ของประชาชนในชว่งเทศกาลสงกรานต ์๒๕๖๑ อยา่งเขม้งวดและตอ่เนือ่ง เพือ่มุง่ลดอตัราการเกดิอบุตัเิหต ุผูบ้าดเจบ็ 

และผู้เสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุในระบบคมนาคมขนส่ง โดยในส่วนของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท  

ขอให้เตรียมแผนการบริหารจัดการด้านการจราจร การตั้งจุดให้บริการ รวมถึงติดตั้งป้ายบอกเส้นทางลัดทางเลี่ยงต่าง ๆ  

และขอใหด้�าเนนิการหามาตรการควบคุมดูแลจุดเสีย่งในสายทางดว้ย เพือ่รองรบัการเดนิทางกลบัภมูลิ�าเนาของประชาชน 

ส�าหรับกรมการขนส่งทางบกขอให้ดูแลเรื่องการอ�านวยความสะดวก ด้านการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะ

การตรวจสอบสภาพความพร้อมและความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ เช่น สภาพยางรถ อุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ  

รวมถงึตวัพนักงานขบัรถ ใหก้�ากบัดูแลเปน็ไปตามมาตรฐานทีก่�าหนดอยา่งเข้มงวด ในสว่นของการเดนิทางของประชาชน 

ขอให้ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด จัดเตรียมแผนการบริหารจัดการเดินรถให้มีความปลอดภัยและมีจ�านวนรถท่ีเพียงพอ  

เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๑ ด้วย

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ได้ให้ผู้ประกอบการขนส่งด�าเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑) ตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารทุกคัน ทั้งในส่วนของความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถ เครื่องยนต์ และ

อุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เครื่องบันทึกการเดินทางของรถ (GPS) เครื่องรูดบัตร  

เพือ่แสดงตวัตนของพนกังานขบัรถให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน และเตรยีมรถโดยสารส�ารองไว้กรณเีกดิเหตฉุกุเฉนิ

๒) ตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ โดยตรวจวัดแอลกอฮอล์ สารเสพติด  

รดูบตัรแสดงตวัตนทกุครัง้ บนัทกึรายละเอยีดให้ครบถ้วนลงในสมดุประจ�ารถเพือ่ควบคมุไม่ให้พนกังานขบัรถ

ปฏิบัติหน้าที่เกินชั่วโมงท�างานตามที่กฎหมายก�าหนด และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังไม่ใช้ความเร็วเกิน
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๑๗๑

กฎหมายก�าหนด ปฏบิตัติามเครือ่งหมายจราจร ป้ายแจ้งเตอืน น�ารถเข้าตรวจความพร้อม ณ จดุตรวจความพร้อม 

ของรถโดยสารสาธารณะ จ�านวน ๑๖ จังหวัด ๑๙ จุด บริเวณทางหลวงแผ่นดินท้ังขาข้ึน - ขาล่อง 

ไปยังจังหวัดต่าง ๆ และก�าชับให้พนักงานขับรถ พนักงานบริการตรวจสอบให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัย  

และมใิห้ผูโ้ดยสารด่ืมเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์บนรถโดยสารประจ�าทางตลอดการเดนิทาง และสอดส่องพฤตกิรรม

ของผู้โดยสารในระหว่างการเดินทางเพื่อป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดโดยใช้ช่องทางรถโดยสารสาธารณะ

๓) ควบคุม ดูแลพนักงานจ�าหน่ายตั๋วไม่ให้จ�าหน่ายเกินอัตราที่กฎหมายก�าหนด รวมทั้งให้ตรวจสอบหลักฐาน 

บตัรประจ�าตวัประชาชนของผูโ้ดยสารทกุทีน่ัง่ และในกรณทีีผู่โ้ดยสารมสีมัภาระตดิตวัมาด้วยให้จดัท�าเอกสาร

ก�ากับสัมภาระให้มีรายละเอียดที่สามารถตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นของผู้โดยสารรายใด

นอกจากนี้ ส�านักงานขนส่งจังหวัดได้ด�าเนินการ ดังนี้

๑) จัดหารถเสริมให้เพียงพอและตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ประจ�ารถ จัดเจ้าหน้าที่อ�านวย

ความสะดวกและให้ความช่วยเหลือผู้โดยสาร ประสานขอความร่วมมือฝ่ายความมั่นคง องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวดั บรษัิท ขนส่ง จ�ากดั ตรวจสอบจดุท่ีมคีวามเสีย่งหรอืล่อแหลม กล้องวงจรปิด CCTV เพิม่อตัราก�าลงั 

เจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยั กวดขนัการอยูเ่วรยาม เพือ่อ�านวยความสะดวกและความปลอดภยัแก่ผูโ้ดยสาร 

และขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกให้หลีกเลี่ยงการใช้งานในช่วงเทศกาล

๓) ด�าเนินการศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะอย่างต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง เฝ้าระวังตรวจสอบพฤติกรรม

การขับรถของพนักงานขับรถด้วยระบบ GPS เพื่อป้องกันการใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก�าหนด  

ออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก พร้อมทั้งบูรณาการ ร่วมกับ 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคมในการตัง้จดุอ�านวยความปลอดภยับน ๗๗ ช่วงสายทาง (One Transport)

๔) จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์แนะน�าและบังคับใช้กฎหมาย และจัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัยถวาย 

พ่อหลวง”

กรมทางหลวง รายงานว่า ได้ด�าเนินการตามมาตรการ ๗๗๗ ดังนี้

๑) ตรวจสอบเส้นทางถนนทางหลวงทุกเส้นไร้หลุมบ่อ

๒) อุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัย ไฟสัญญาณจราจร ไฟฟ้าแสงสว่างให้อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ตามปกติ

๓) ป้ายเตือนจุดเสี่ยง เพิ่มไฟกะพริบ

๔) ตั้งจุดบริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๕) ป้ายบอกทางลัด ทางเลี่ยง ชัดเจน

๖) งานภูมิทัศน์สองข้างทางขับขี่ปลอดภัยสบายตา

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้ด�าเนินการตามมาตรการในแผนอ�านวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับ 

การเดนิทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ พร้อมท้ังให้บรหิารจดัการด้านการจราจรตัง้จดุให้บรกิาร  

รวมถึงติดตั้งป้ายบอกเส้นทางลัด ทางเลี่ยงต่าง ๆ เพื่ออ�านวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชนแล้ว  

และได้มอบหมายให้ส�านกังานทางหลวงชนบทที ่๑๑ (สรุาษฎร์ธาน)ี และส�านกังานทางหลวงชนบทที ่๑๔ (กระบี)่ 

รับทราบข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
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บริษัท ขนส่ง จ�ากัด รายงานผลการด�าเนินการ ดังนี้

ด้านความปลอดภัย

- ตรวจความพร้อมของรถโดยสาร และพนักงานขับรถ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ คาดเข็มขัดนิรภัย การบันทึก

ข้อมูลสมุดประจ�ารถให้ถูกต้องก่อนน�ารถออก

- ก�าหนดความเร็วรถไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง ตามที่กรมการขนส่งทางบกก�าหนด

- ตดิต้ังระบบควบคุมความเรว็ (GPS) ในรถโดยสาร บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั ซ่ึงมศีนูย์ควบคมุอยูท่ี่ส�านกังานใหญ่  

และส�านักงานขนส่งจังหวัด

- กรณีพนักงานขับรถใช้ความเร็วเกินก�าหนด ศูนย์จะประสานแจ้งสถานีเพื่อแจ้งผู ้ประกอบการหรือ 

พนักงานขับรถทราบ หากยังกระท�าการขับรถเกินจะต้องถูกพิจารณาโทษ ปรับ และเข้ารับการอบรม 

ด้านจ�านวนรถโดยสาร

- บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ได้จัดเตรียมทั้งรถ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด รถร่วม และรถทะเบียน ๓๐ ท�าการขออนุญาต 

ต่อขนส่งจังหวัด เพื่อตรวจความพร้อมของรถทะเบียน ๓๐ ในการส�ารองระบายผู้โดยสารไม่ให้มีตกค้าง

การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานว่า ฝ่ายบริการโดยสาร ได้จัดท�าแผนอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัย

รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ โดยเพิม่จ�านวนขบวนรถพเิศษช่วยการโดยสาร

และเพิม่จ�านวนตูโ้ดยสารให้เพยีงพอกบัผูโ้ดยสาร ผลปรากฏว่าผูโ้ดยสารได้รบับรกิารและสิง่อ�านวยความสะดวก

ในการเดินทางอย่างเพียงพอ

 ๕.๓ พื้นที่จังหวัดสงขลา มีดังนี้

- การเตรยีมการอ�านวยความสะดวกและความปลอดภยัในเทศกาลสงกรานต์ตามมาตรการ 

๗๗๗๓ 

การเตรยีมการอ�านวยความสะดวกและความปลอดภยัในเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงคมนาคม

มีนโยบายตามมาตรการ ๗๗๗๓ ในการดูแลความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจากการ

รายงานทราบว่าช่วงสายทางคุมเข้มตามมาตรการ ๗๗๗๓ ใน ๗๗ เส้นทาง มีช่วงสายทางที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา  

๓ เส้นทาง ดังนี้

๑) ทางหลวงหมายเลข ๔ ชว่ง สายทาง ๑๔๐๓ คลองหวะ - พงัลา กม.ท่ี ๑๒๕๘+๖๔๒ - กม.ท่ี ๑๒๖๓+๐๐๐

๒) ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ช่วงสายทาง ๒๐๑ นาหม่อม - จะนะ กม.ที่ ๒๗+๐๐๐ - กม.ที่ ๓๒+๐๐๐

๓) สข.๔๐๔๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๕ (กม.ที่ ๘+๓๐๐) บรรจบทางหลวงหมายเลข ๔๑๔๕  

กม.ที่ ๑+๙๕๐ - กม.ที่ ๓+๑๐๐

ในเรื่องนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องมีการประสานงานกัน และ 

บูรณาการร่วมกันในการป้องกันอุบัติเหตุ และกวดขันวินัยจราจรให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เกิด

ความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนตามมาตรการที่กระทรวงคมนาคมก�าหนด



ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๑๗๓

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�านกังานขนส่งจงัหวดัสงขลาได้มกีารเตรยีมความพร้อม ในการอ�านวยความสะดวก

และความปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมตามมาตรการ ๗๗๗๓ 

ในการดูแลความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้ว โดยเฉพาะในช่วงสายทางคุมเข้ม 

ตามมาตรการ ๗๗๗๓ ใน ๗๗ เส้นทาง ซึ่งในพื้นที่จังหวัดสงขลามีช่วงสายทาง จ�านวน ๓ เส้นทางดังกล่าว  

นอกจากนี้ ส�านักงานขนส่งจังหวัดยะลาได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑ 

แขวงทางหลวงชนบทสงขลา ต�ารวจ สาธารณสุข ทหาร และชุดรักษาความปลอดภัยประจ�าหมู่บ้าน

กรมทางหลวง รายงานว่า แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑ แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) ส�านักงานทางหลวงที่ ๑๘ 

ด�าเนินการโครงการ “เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงมาตรการ ๗๗๗ เข้มข้นยกก�าลัง ๓” ดังนี้

๑) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด”

๒) ดูแลบ�ารุงรักษาเส้นทาง เช่น ผิวจราจร อุปกรณ์ อ�านวยความปลอดภัย ไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายเครื่องหมาย 

จราจร และตัดหญ้าสองข้างทางให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

๓) จัดชุดบริการเคลื่อนที่ จ�านวน ๕ ชุด ออกลาดตระเวนเส้นทางสายหลักเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เดินทาง

๔) จากการด�าเนินการตามมาตรการดังกล่าว มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในทางหลวงหมายเลข ๔ และทางหลวง 

หมายเลข ๔๓ จ�านวน ๒ ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ จ�านวน ๒ ราย และไม่มีผู้เสียชีวิต

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้มีการบูรณาการการท�างานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

ในการป้องกนัอบุติัเหตุ อ�านวยความสะดวกและความปลอดภยัแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ท่ีผ่านมาแล้ว  

และได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๒ (สงขลา) รับทราบข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

 ๕.๔ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีดังนี้
- ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาสร่วมกันด�าเนินการตามแผน 

ปฏบัิตกิารอ�านวยความสะดวกปลอดภยัในการเดนิทางของประชาชนในชว่งเทศกาลสงกรานต ์ป ี๒๕๖๑ โดยเฉพาะ

กรมการขนส่งทางบก และบริษัท ขนส่ง จ�ากัด ขอให้ก�ากับดูแลความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ และ 

การอ�านวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน ไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร หากต้องม ี

การจัดรถเสริมขอให้ด�าเนินการตรวจสอบสภาพรถให้เป็นไปตามเกณฑ์ตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกด้วย 

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า ส�านักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส ได้ด�าเนินการ ดังนี้

๑) ด�าเนินการขอความร่วมมอืผูป้ระกอบการรถโดยสารสาธารณะ (รถทัวร์ ๒ ช้ัน) น�ารถเข้ารบัการตรวจสภาพรถ  

ช่วงวันที่ ๖ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

๒) ด�าเนนิโครงการปฏบิติัการตรวจเข้มข้น รถโดยสาร หมวด ๒ หมวด ๓ ณ สถานขีนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดันราธวิาส 

และสถานีขนส่งผู้โดยสารอ�าเภอสุไหงโก-ลก ช่วงเทศกาลสงกรานต์ แบ่งเป็น ๓ ช่วง ได้แก่ เตรียมความพร้อม

ก่อนเทศกาล ๒ ช่วง คือ วันที่ ๑๙ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๔ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ และช่วงเทศกาล

สงกรานต์ วันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ โดยด�าเนินการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์พนักงานขับรถและ 

ตรวจความพร้อมของรถและไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ทั้ง ๒ แห่ง



กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๑๗๔

๓) ด�าเนนิมาตรการด้านความมัน่คงและปลอดภยับรเิวณสถานขีนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดันราธวิาส และสถานขีนส่ง

ผู้โดยสารอ�าเภอสุไหงโก-ลก (เพิ่มอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การอยู่เวรและเฝ้าสังเกตการณ์ 

การประชาสัมพันธ์บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร การดูแลอาคารสถานที่ มาตรการด้านยานพาหนะภายใน

สถานีขนส่ง) ช่วงเข้ม ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้ดูแลความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามมาตรการ 

๗๗๗๓ พร้อมทั้งบูรณาการการท�างานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่ออ�านวยความสะดวกและ

ปลอดภยัให้แก่ประชาชนแล้ว และได้มอบหมายให้ส�านกังานทางหลวงชนบทท่ี ๑๒ (สงขลา) รบัทราบข้อเสนอแนะ 

ต่อไปแล้ว

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด รายงานผลการด�าเนินการ ดังนี้

ด้านความปลอดภัย

- ตรวจความพร้อมของรถโดยสาร และพนกังานขับรถ ตรวจวดัแอลกอฮอล์ 

คาดเขม็ขดันิรภยั การบนัทกึข้อมลูสมดุประจ�ารถให้ถกูต้องก่อนน�ารถออก

- ก�าหนดความเรว็รถไม่เกนิ ๘๐ กโิลเมตร/ชัว่โมง ตามท่ีกรมการขนส่งทางบก 

ก�าหนด

- ติดตั้งระบบควบคุมความเร็ว (GPS) ในรถโดยสาร บริษัท ขนส่ง จ�ากัด  

ซึ่งมีศูนย์ควบคุมอยู่ที่ส�านักงานใหญ่และส�านักงานขนส่งจังหวัด

- กรณีพนักงานขับรถใช้ความเร็วเกินก�าหนด ศูนย์จะประสานแจ้งสถานี

เพือ่แจ้งผูป้ระกอบการหรอืพนกังานขบัรถทราบ หากยงักระท�าการขบัรถเกนิ 

จะต้องถูกพิจารณาโทษ ปรับ และเข้ารับการอบรม 

ด้านจ�านวนรถโดยสาร

- บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ได้จัดเตรียมทั้งรถ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด รถร่วม  

และรถทะเบียน ๓๐ ท�าการขออนุญาตต่อขนส่งจังหวัดเพื่อตรวจ 

ความพร้อมของรถทะเบียน ๓๐ ในการส�ารองระบายผู ้โดยสาร 

ไม่ให้มีตกค้าง



ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๑๗๕

 ๕.๕ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๘ มีดังนี้

- การเตรยีมการอ�านวยความสะดวกและความปลอดภยัในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑

การเตรียมการอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น กระทรวง

คมนาคมมีนโยบายตามมาตรการ ๗๗๗๓ ในการดูแลความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์  

ในเรื่องนี้ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องมีการประสานงานกันและบูรณาการร่วมกัน 

ในการป้องกันอุบัติเหตุ และกวดขันวินัยจราจรให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความสะดวกและ

ความปลอดภัยแก่ประชาชนตามมาตรการที่กระทรวงคมนาคมก�าหนด นอกจากนี้ ในเรื่องรถโดยสารสาธารณะ 

โดยเฉพาะรถรบัจา้งไมป่ระจ�าทาง (รถหมวด ๓๐) ขอใหก้รมการขนสง่ทางบก และบรษิทั ขนสง่ จ�ากดั เขม้งวดกวดขนั

ในการตรวจรถโดยสารทุกประเภท โดยเฉพาะรถหมวด ๓๐ ที่จะน�ามาใช้เป็นรถเสริมในเส้นทางรถโดยสาร 

ประจ�าทาง การตรวจสอบจะต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกันกับรถโดยสารประจ�าทางปกติ

กรมการขนส่งทางบก รายงานว่า โดยกองตรวจการขนส่งทางบก ได้มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑) ได้ด�าเนินการร่วมกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS และต�ารวจทางหลวง ในการตรวจสอบ 

ปราบปรามรถผิดกฎหมายโดยการส่งข้อมูลผ่านกลุ่มแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อสกัดจับรถท่ีใช้ความเร็ว 

เกินกว่าที่ก�าหนด จากการตรวจสอบด้วยกล้องเลเซอร์และข้อมูลจากศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS

๒) ได้ตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารประจ�าทางและผู้ประจ�ารถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร

๓) ได้ร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ในการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ประสานศูนย์วิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์ให้น�ารถเข้ามารับผู้โดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และจุดจอดรถ

ชั่วคราวของกรมการขนส่งทางบก

๔) ได้ตั้งจุดตรวจสอบรถโดยสารไม่ประจ�าทาง (หมวด ๓๐) บริเวณโดยรอบสถานีขนส่ง โดยใช้มาตรฐานเดียว

กับการตรวจความพร้อมรถโดยสารประจ�าทาง และตั้งจุดตรวจสอบบริเวณถนนสายหลักท่ีเข้า - ออก

กรุงเทพมหานคร และในพื้นที่จังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยว เช่น จังหวัดชลบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น

๕) ตรวจสอบความเรว็รถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทกุไม่ให้ใช้ความเรว็เกนิอตัราทีก่ฎหมายก�าหนดบริเวณ

ถนนสายหลัก ที่เข้า - ออกกรุงเทพมหานคร

- ส�านกักฎหมาย ได้มกีารด�าเนนิการจดัท�าหนงัสอืซักซ้อมมาตรการตรวจความพร้อมของรถในช่วงเทศกาลสงกรานต์  

๒๕๖๑ และหนังสือซักซ้อมแนวทางการควบคุมก�ากับดูแลและตรวจสอบการใช้รถและผู้ขับรถให้เป็นไปตาม

กฎหมาย

- ส�านกัสวสัดภิาพการขนส่งทางบก ในการด�าเนนิการรณรงค์ป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนของกรมการขนส่ง

ทางบก ได้ก�าหนดมาตรการเข้มข้น ดังนี้

๑) การตรวจความพร้อมของรถโดยสารประจ�าทางหมวด ๒ และหมวด ๓ ซ่ึงกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการ 

ให้มกีารตรวจความพร้อมของรถและอปุกรณ์ส่วนควบ และตรวจความพร้อมของพนกังานตามแบบรายการ

ตรวจสอบสภาพรถโดยสารและผู้ขับรถ (Checklist) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถ รวม ๒๑๒ แห่ง

ท่ัวประเทศกรณีพบการกระท�าผิดและอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงให้ผู้ตรวจการสั่งเปลี่ยนรถ พ่นห้ามใช้  

หรือเปลี่ยนพนักงานขับรถได้

๒) การตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารไม่ประจ�าทางที่น�ามาวิ่งเสริมในเส้นทาง รถโดยสารทุกคัน 

ต้องออกรถทีส่ถานี และต้องผ่านการตรวจความพร้อมตามแบบ Checklist เช่นเดยีวกบัรถโดยสารประจ�าทาง 

หมวด ๒ และหมวด ๓ 



กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๑๗๖

๓) กรมการขนส่งทางบกสั่งการให้รถโดยสารมาตรฐาน ๔ (รถสองช้ัน) ท่ีจะน�าไปวิ่งเสริมในเส้นทางต้อง 

เข้ารับการตรวจสภาพรถ ณ กรมการขนส่งทางบก หรือส�านักงานขนส่งจังหวัด

๔) การตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถบนเส้นทางสายหลักใน ๑๖ จังหวัด 

รวม ๑๙ แห่ง เพื่อตรวจความพร้อมระหว่างทางตามแบบ Checklist เช่นกัน

- ศนูย์บรหิารจัดการเดนิรถระบบ GPS ด�าเนนิการเฝ้าระวงัรถการกระท�าผดิของรถโดยสารสาธารณะทัว่ประเทศ 

ผ่านศนูย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ซ่ึงกรมการขนส่งทางบกตัง้ข้ึนทุกจงัหวดัท่ัวประเทศ รวม ๗๗ แห่ง 

โดยตรวจสอบการใช้ความเรว็เกนิ ๙๐ กโิลเมตร/ชัว่โมง และชัว่โมงการท�างานของพนกังานขบัรถ กรณพีบผูก้ระท�า

ความผดิจะด�าเนนิการเรยีกตวัผูป้ระกอบการขนส่งและพนกังานขับรถมารบัทราบและลงโทษโดยมผีลการด�าเนนิการ 

ดงันี้

- การแจ้งเตือนผ่านกลุม่ไลน์ “โครงการ GPS กรมการขนส่งทางบก” “ศนูย์ GPS ปฏบิตักิาร” และกลุม่ไลน์  

“มัน่ใจ GPS (กรมทางหลวง กรมการขนส่งทางบก)” ตัง้แต่วนัท่ี ๔ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ศนูย์ GPS ปฏบัิตกิาร 

(ส่วนกลาง) รวม ๑๗๕ ครัง้ ศูนย์ GPS ปฏบัิตกิาร (ส่วนภมูภิาค) รวม ๓๓๓ ครัง้ ตดิต่อผูป้ระกอบการได้ ๑๕๔ 

ราย ไม่มผีูรั้บสาย ๒๒๐ ราย ไม่มเีบอร์ ๑๓๔ ราย รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีต�ารวจและเจ้าหน้าท่ีจากกรมทางหลวงได้

ว่ากล่าวตักเตือน ๑๙ ราย และปรับ ๒๔ ราย

ปัญหาอุปสรรค

๑) เบอร์โทรศพัท์ส�าหรบัผูป้ระกอบการทีร่่วมเดนิรถกบั บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั หรอื องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ 

ยังไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน และไม่มีผู้รับสาย

๒) การตรวจสอบรถตามทีไ่ด้แจ้งเตอืน (ทางกลุม่ไลน์) ณ จดุจอดจดุพกั สถานขีนส่งผูโ้ดยสาร หรอืจดุตรวจสกดั

ตามเส้นทางยังมีจ�านวนน้อย

แนวทางแก้ไข

๑) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท�าและปรับปรุงข้อมูล ช่ือ ท่ีอยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ประกอบการขนส่ง  

ผู้ประกอบการรถร่วมเจ้าของรถให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

๒) กรณีเป็นผู้ประกอบการขนส่งหรือผู้ประกอบการรถร่วม ขอให้มีเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 

ด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (Transport Safety Manager) หรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม

ก�ากับดูแลการเดินรถ ซึ่งสามารถติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๓) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนะน�าผู้ประกอบการขนส่งให้เข้าใช้งานระบบการแจ้งเตือนการกระท�าความผิด 

แบบอัตโนมัติ (DLT Notification System) เพื่อจะได้สามารถก�ากับดูแลและควบคุมพฤติกรรมพนักงาน

ขับรถได้ตลอดเวลา

- ส�านักการขนส่งผู้โดยสาร ได้ด�าเนินการ ดังนี้

๑) จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกคัน ณ สถานประกอบการ โดยตรวจสอบสภาพตัวรถ 

การต่อภาษีประจ�าปี การตรวจสภาพรถกลางปี หากพบรถที่ไม่ถูกต้องจะด�าเนินการสั่งห้ามใช้ หรือลงโทษ

ปรับ และให้น�ารถเข้ารับการตรวจสภาพทันที

๒) การอนญุาตให้รถโดยสารไม่ประจ�าทางเช่นเหมา (รถหมวด ๓๐) มาวิง่เสรมิรถประจ�าทางกบับรษิทั ขนส่ง จ�ากดั  

ในช่วงเทศกาล โดยรถที่น�ามาวิ่งรถเสริมต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมการขนส่งทางบกก่อนล่วงหน้า และ 

ต้องน�ารถเข้ารับการตรวจสภาพ ณ ที่ท�าการของนายทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑



ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๑๗๗

๓) การใช้มาตรการป้องกัน โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมติดตาม/ตรวจสอบ รถโดยสารสาธารณะ 

ผ่าน Application “DLT GPS” โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก APP Store หรือ Google Play หรือ 

สามารถสแกน OR Code บนสต๊ิกเกอร์ประชาสัมพันธ์ท่ีติดบนรถโดยสารสาธารณะทุกคัน ตรวจ SCAN  

รถโดยสารสาธารณะเข้มข้นทุกคัน

๔) ได้ตรวจ SCAN รถโดยสารสาธารณะเข้มข้นทุกคันทุกเส้นทาง (จุดต้นทาง ระหว่างทาง และปลายทาง)  

โดยกรมการขนส่งทางบกร่วมกบัอาชีวศกึษา บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั หน่วยทหาร ต�ารวจ และหน่วยงานท้องถิน่  

ตรวจสอบความพร้อมของรถและพนักงานขับรถ ณ สถานขีนส่งผูโ้ดยสาร ๒๑๒ แห่ง ท่ัวประเทศ และตัง้จุดตรวจ 

บนถนนสายหลักใน ๑๖ จังหวัด รวม ๑๙ แห่ง ตามแบบ Checklist

๕) ให้ศูนย์ GPS ส่วนกลางและภูมิภาค ควบคุมก�ากับพฤติกรรมผู้ขับรถโดยสารสาธารณะด้วยระบบ GPS  

อย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ต้นทาง ระหว่างทาง ถงึปลายทาง ไม่ให้ใช้ความเรว็และชัว่โมงการท�างานเกนิกว่ากฎหมาย

ก�าหนด

๖) มาตรการส�าหรับรถโดยสารเช่าเหมา (หมวด ๓๐) ที่เป็นลักษณะรถโดยสารสองชั้น ให้ส�านักงานขนส่ง 

ทุกจังหวัดออกตรวจสอบรถโดยสารสองชั้นเช่าเหมาทุกคันในพื้นที่รับผิดชอบหากพบรถคันใดไม่เข้ารับ 

การตรวจสภาพรถตามรอบภาษีหรือไม่น�ารถเข้าตรวจสภาพกลางปี ให้สั่งห้ามใช้หรือลงโทษปรับและให้น�า

รถเข้ารบัการตรวจสภาพทนัท ีกรณนี�ารถไปวิง่เสรมิเป็นรถประจ�าทางต้องไม่น�ารถไปใช้ในเส้นทางเลีย่ง เช่น  

เส้นทางขึน้ - ลงเขา หรอืพืน้ทีล่าดชันมาก จะต้องเข้าใช้สถานขีนส่งผูโ้ดยสารและจุดจอดท่ีก�าหนด ต้องตรวจสอบ 

รถตามแบบ Checklist และรถเช่าเหมาธรรมดาหากผ่านจุดตรวจบนถนนสายหลักใน ๑๖ จังหวัด  

รวม ๑๙ แห่ง ให้เรยีกรถเข้าตรวจสอบตามแบบ Checklist และน�าหนงัสอืรบัรองการตรวจสภาพตดิหน้ารถ

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ได้ดูแลความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามมาตรการ 

๗๗๗๓ พร้อมทั้งบูรณาการการท�างานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเพื่ออ�านวยความสะดวกและ

ปลอดภยัให้แก่ประชาชนแล้ว และได้มอบหมายให้ส�านกังานทางหลวงชนบทท่ี ๘ (นครสวรรค์) รบัทราบข้อเสนอแนะ 

ต่อไปแล้ว

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด รายงานว่า ด้านการให้บริการผู้โดยสารช่วงเทศกาล ได้ด�าเนินการดังนี้

- การเตรยีมความพร้อมของสภาพรถโดยสารก่อนน�าออกให้บรกิารสถานไีด้ตรวจความพร้อมของรถโดยสารและ

พนกังานขบัรถตรวจวดัแอลกอฮอล์ คาดเขม็ขดันริภยั การบนัทกึข้อมลูสมดุประจ�ารถ ให้ถกูต้องก่อนน�ารถออก  

และให้พนักงานขับรถโดยสารทุกคัน ขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง ตามที่กรมการขนส่ง 

ทางบกก�าหนด ในส่วนของการเตรียมความพร้อมของรถโดยสารท้ังรถ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด รถร่วม และ 

รถทะเบียน ๓๐ ท�าการขออนุญาตต่อขนส่งจังหวัด เพื่อตรวจความพร้อมของรถทะเบียน ๓๐ ในการส�ารองเพื่อ

ระบายผู้โดยสารไม่ให้มีตกค้าง

- การติดตั้งระบบควบคุมความเร็ว (GPS) ของรถโดยสาร บริษัท ขนส่ง จ�ากัด มีศูนย์ควบคุม GPS กรณีหาก 

รถโดยสารใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด ด�าเนินการแจ้งศูนย์ควบคุม GPS ซึ่งทางบริษัท ขนส่ง จ�ากัด 

ม ี๒ จุด ด้วยกนัคือทีส่�านักงานใหญ่ และท่ีส�านกังานขนส่งจงัหวดั กรณท่ีีตรวจพบพนกังานขับรถใช้ความเรว็เกนิ 

ศนูย์จะประสานแจ้งสถานทีราบ เพือ่แจ้งผูป้ระกอบการหรอืพนกังานขบัรถทราบ หากยงักระท�าการขบัรถเกนิ 

จะต้องถูกพิจารณาโทษ ปรับ และเข้ารับการอบรม
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๑๗๘

การจัดสรรงบประมาณ

กระทรวงคมนาคมมีแผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ท่ีช่วยในการพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ เช่ือมโยง 

การท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง การค้าชายแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการอ�านวยความสะดวก 

ความปลอดภัยแก่ประชาชนทั้งระบบการคมนาคมขนส่งทางบก ทางน�้า ทางอากาศ และทางราง จึงท�าให้ต้องใช ้

งบประมาณจ�านวนมากในการก่อสร้างโครงการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมจึงได้เดินทางไปให้ข้อสังเกตและ 

ข้อเสนอแนะในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายของรัฐบาล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 ๖.๑ พืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุ ีจงัหวดันครปฐม จงัหวดัราชบรุ ีและจงัหวดักาญจนบรุ ีมดีงันี้

- โครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรหนาแน่น

โครงการทีข่อรบัการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จงัหวดันนทบรุ ีเพือ่แก้ไขปัญหา

การจราจรหนาแน่นบริเวณย่านชุมชนและปรับปรุงผิวทางเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทาง มีจ�านวน  

๗ โครงการ ดังนี้ 

(๑) ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ (ถนนบางบัวทอง - สุพรรณบุรี) ขยายช่องทางจราจร จาก ๔ ช่องจราจร 

เป็น ๖ ช่องจราจร ช่วง กม.ที่ ๐+๐๐ - กม.ที่ ๒๘+๔๔๑

(๒) ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ (ถนนบางบัวทอง - สุพรรณบุรี) สะพานกลับรถ กม.ท่ี ๓+๔๐๐ และ  

กม.ที่ ๔+๑๕๐

(๓) ทางหลวงหมายเลข ๙ (ถนนกาญจนาภิเษก) ขยายช่องทางจราจร จาก ๔ ช่องจราจร เป็น ๖ ช่องจราจร 

ช่วง กม.ที่ ๕๑+๒๕๐ - กม.ที่ ๖๐+๑๔๑

(๔) ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕ (ถนนบางบัวทอง - บางคูวัด) ขยายช่องทางจราจร จาก ๔ ช่องจราจร  

เป็น ๖ ช่องจราจร ช่วง กม.ที่ ๐+๐๐๐ - กม.ที่ ๑๐+๕๔๗



(๕) ทางหลวงหมายเลข ๙ (ถนนกาญจนาภิเษก) สะพานกลับรถ กม.ที่ ๔๔+๐๐๐

(๖) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๕ (ถนนบางบัวทอง - ไทรน้อย) ปรับปรุงผิวแอสฟัลต์เดิมเป็นผิวคอนกรีต 

ระหว่าง กม.ที่ ๑๔+๓๐๐ - กม.ที่ ๒๖+๒๓๒

(๗) ทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ (ถนนปทุมธานี - แยกนพวงศ์) ขยายช่องทางจราจร จาก ๔ ช่องจราจร  

เป็น ๖ ช่องจราจร ช่วง กม.ที่ ๒๐+๔๘๐ - กม.ที่ ๓๒+๕๓๗

ในการนี ้จึงขอให้แขวงทางหลวงปทมุธานแีละแขวงทางหลวงนนทบรุจีดัท�ารายละเอยีดแผนงานโครงการ

เสนอต่อกรมทางหลวงในส่วนกลางเพือ่ขอรบัการพจิารณาจดัสรรงบประมาณด�าเนนิการตามล�าดับความส�าคัญ และ 

ความเหมาะสมต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรหนาแน่นย่านชุมชน ทั้ง ๗ โครงการ ได้มอบหมายให้ 

แขวงทางหลวงนนทบรุ ีส�านกังานทางหลวงที ่๑๓ (กรงุเทพ) เป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนนิการซึง่แขวงทางหลวงนนทบรุี  

ได้ด�าเนินการเสนอของบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๒ ส�านักแผนงาน กรมทางหลวง ในวงเงินงบประมาณ ๒,๖๔๐ 

ล้านบาท และแผนยุทธศาสตร์จังหวัดแล้ว

 ๖.๒ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๖ มีดังนี้

๑. การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

จากการรายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณของส�านกังานทางหลวงที ่๑๖ (นครศรธีรรมราช) พบว่า โครงการต่าง ๆ   

ของกรมทางหลวงที่อยู ่ระหว่างการด�าเนินการก่อสร้างส่วนใหญ่มีความคืบหน้าล่าช้ากว่าแผนงานท่ีก�าหนดไว ้

ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในส่วนโครงการของแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมเพียง 

ร้อยละ ๒๖.๐๘ จากเป้าหมายการเบกิจ่ายของรฐับาลท่ีก�าหนดอยูท่ี่ร้อยละ ๕๒ เช่น โครงการก่อสร้างยกระดบัมาตรฐานทาง  

ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ และทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ โครงการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ ทางหลวง 

หมายเลข ๔๐๑๓ และทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๔ โครงการบูรณะฟื้นฟูเนื่องจากเหตุอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ 

ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๔ และทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๕ เป็นต้น พบว่ามคีวามคบืหน้าไม่ถงึร้อยละ ๕๐ และโครงการ

จะสิ้นอายุสัญญาในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ อย่างไรก็ตาม ขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดก�ากับดูแลบริษัทผู้รับเหมาให ้

เร่งด�าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย ท้ังนี้ อายุสัญญาส�าหรับโครงการท่ีก�าลังจะสิ้นสุดลงหรือได้สิ้นสุด 

ไปแล้วน้ัน ขอให้กรมทางหลวงพจิารณาปรบัหรอืขยายอายสุญัญาให้เหมาะสมเป็นไปตามกฎระเบยีบทีก่�าหนด และ

เร่งรดัการก่อสร้างให้แล้วเสรจ็โดยเรว็ เพือ่ช่วยให้ผลการเบกิจ่ายงบประมาณของกรมทางหลวงและกระทรวงคมนาคม

ในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก�าหนดไว้

กรมทางหลวง รายงานว่า ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๑ ร้อยละ ๔๖.๓๒ จากเป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ ๕๗.๗๗ ซึ่งมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

- โครงการก่อสร้างยกระดับมาตรฐานทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ และทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ผลการ 

เบิกจ่ายร้อยละ ๑๐๐

- โครงการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๓ ตอน ๑ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๐๐ 

ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๓ ตอน ๒ ผลงานร้อยละ ๖๒.๐๐ (คาดว่าจะส่งมอบงานภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 

ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๕ ผลงานร้อยละ ๙.๒๒๖ ติดงานสาธารณูปโภค (ท่อประปา) 

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๑๗๙
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๑๘๐

- โครงการบูรณะฟื้นฟูเน่ืองจากเหตุอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ผลงานร้อยละ ๗๓.๖๒ (คาดว่าจะ 

ส่งมอบงาน ภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๔ และทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๕  

ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๐๐

ทั้งนี้ ปัญหาล่าช้าดังกล่าวเนื่องมาจากผู้รับจ้างมีน้อยแต่มีปริมาณงานที่รับผิดชอบต้องด�าเนินการ 

หลายหน่วยงานท�าให้การด�าเนินงานล่าช้า

๒. แผนงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

ตามที่แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑, ๒ และ ๓ ได้น�าเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน

งบประมาณ ได้แก่

๑) โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยง/จุดอันตราย

ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอน เกาะมกุข์ - ควนรา ช่วง กม.๑๓๔+๑๐๐ - กม.๑๓๔+๗๐๐ และทางหลวง

หมายเลข ๔๐๑ ตอน ช่องชาลี - ท่าโรงช้าง ช่วง กม.๑๑๒+๗๐๐ - กม.๑๑๓+๘๐๐ จากการรายงานเบื้องต้นพบว่า 

ทั้ง ๒ ช่วง มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นประจ�า สาเหตุเกิดจากพื้นถนนมีค่าความเสียดทานของผิวทาง (Friction) ค่อนข้างต�่า 

ท�าให้ถนนลื่นและเกิดความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่

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

๑) จัดท�าแผนรายประมาณการกิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ปี ๒๕๖๑ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๐๒๐๒  

ตอน เกาะมกุข์ - ควนรา ระหว่าง กม.๑๓๔+๐๐๐ - กม.๑๓๕+๒๔๓ (LT.) และทางหลวงหมายเลข ๔๑๐๒๐๓ 

ตอน ควนรา - หัวเตย ระหว่าง กม.๑๔๒+๖๐๗ - กม.๑๔๓+๘๕๐ งบประมาณ ๒,๑๙๐,๐๐๐ บาท  

จัดส่งแผนให้ส�านักบริหารบ�ารุงทางด�าเนินการต่อไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่าง 

รอพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ

๒) เสนอความต้องการเบื้องต้นกรณีจุดเสี่ยง (Black Spot) ทางหลวงหมายเลข ๔๑๐๒๐๒ ตอน เกาะมุกข์ -  

ควนรา ระหว่าง กม.๑๓๔+๑๐๐ - กม.๑๓๔+๗๐๐ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ส�าหรับ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ได้ด�าเนินการ ดังนี้

๑) ใช้งบบ�ารงุปกติจ้างเหมางานฉาบผวิแอสฟัลต์ ระหว่าง กม.๑๑๒+๙๐๐ - กม.๑๑๓+๖๐๐ ปรมิาณงาน ๓,๗๘๐ 

ตารางเมตร เป็นเงิน ๔๙๗,๕๐๕ บาท

๒) เสนอความต้องการเบื้องต้นกรณีจุดเสี่ยง (Black Spot) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๐๓๐๑ ตอน ช่องชาลี -  

ท่าโรงช้าง ระหว่าง กม.๑๑๒+๗๐๐ - กม.๑๑๓+๘๐๐ งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒) โครงการปรับปรุงขยายทางหลวงให้เป็น ๔ ช่องจราจร ได้แก่

๑) ทางหลวงหมายเลข ๔๑๔๒ ตอน บ้านใน - บ้านโฉ ช่วง กม.๒๘+๒๐๐ - กม.๓๔+๘๒๕ ระยะทาง 

๖.๖๒๕ กิโลเมตร เป็นสายทางที่ส�าคัญต่อการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมต่อระหว่างทางบกและทางเรือจากอ�าเภอขนอม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช สู่ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ฝั่งอ�าเภอดอนสักไปยังเกาะสมุย และเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒) ทางหลวงหมายเลข ๔๑๔๓ ตอน ซอยสิบ - บ้านกรูด กม.๒๓+๗๘๐ - กม.๒๖+๐๐๐ ระยะทาง ๒.๒๒๐ 

กโิลเมตร พบว่าเส้นทางนีม้ปัีญหาข้อร้องเรยีนในเรือ่งอบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้บ่อยครัง้ในย่านชมุชน และยงัเป็นเส้นทางทีอ่ยูใ่น

พื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย



ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๑๘๑

๓) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอน ท่าโรงช้าง - กิโลศูนย์ กม. ๑๒๘+๐๔๒ - กม. ๑๔๕+๕๔๒ ระยะทาง 

๑๗.๐๕๐๐ กิโลเมตร เป็นเส้นทางการเดินทางที่เชื่อมต่อกับแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ส�าคัญภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

และเป็นเส้นทางที่สามารถเดินทางไปจังหวัดพังงาได้ด้วย

กรมทางหลวง รายงานดังนี้

๑) ทางหลวงหมายเลข ๔๑๔๒ ตอน บ้านใน - บ้านโฉ ช่วง กม. ๒๘+๒๐๐ - กม. ๓๔+๘๒๕ 

๒) ทางหลวงหมายเลข ๔๑๔๓ ตอน ซอยสิบ - บ้านกรูด กม. ๒๓+๗๘๐ - กม. ๒๖+๐๐๐ 

๓) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอน ท่าโรงช้าง - กิโลศูนย์ กม. ๑๒๘+๐๔๒ - กม. ๑๔๕+๕๔๒ 

โครงการดังกล่าวได้เสนอขอต้ังงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในแผนงานบรูณาการพฒันา

พื้นที่ระดับภาคด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศแล้วตามร่างเอกสารงบประมาณแต่ไม่ได ้

รับการจัดสรร ทั้งนี้ จะได้พิจารณาจัดล�าดับความส�าคัญเพื่อขอจัดสรรงบประมาณในโอกาสต่อไป

๔) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอน นาสาร - เวยีงสระ - บางสวรรค์ - บางหล่อ ระหว่าง กม.๔๑+๘๖๙ -  

กม.๑๑๙+๔๓๗ ระยะทางรวม ๗๗.๕๖๘ กิโลเมตร เส้นทางนี้มีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจระดับภูมิภาค เนื่องจากเป็น 

เส้นทางหลักในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้งใช้เป็นเส้นทางล�าเลียงแร่ยิปซั่มที่เชื่อมต่อระหว่างฝั่งอ่าวไทย 

และฝั่งอันดามัน จากสถิติปริมาณจราจรพบว่ามีจ�านวน ๑๖,๐๐๐ คัน/วัน ในส่วนของรถบรรทุกขนาดใหญ่มีปริมาณ 

๓,๗๐๐ คัน/วัน แต่เนื่องจากลักษณะของถนนค่อนข้างคับแคบ ท�าให้เกิดปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่องการเกิดอุบัติเหตุขึ้น

บ่อยครั้ง โดยจากข้อมูลอุบัติเหตุย้อนหลัง ๓ ปี มีจ�านวนทั้งสิ้น ๒๑ ครั้ง บาดเจ็บ ๓๑ ราย และเสียชีวิต ๒๙ ราย 

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

ระยะทาง ๒๓ กิโลเมตร ได้เสนอขอตั้งงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงิน ๑,๑๕๐ ล้านบาท 

ตามร่างเอกสารงบประมาณแต่ไม่ได้รับการจัดสรร ทั้งนี้ จะได้พิจารณาจัดล�าดับความส�าคัญเพื่อขอจัดสรร 

งบประมาณในโอกาสต่อไป

๕) ทางหลวงหมายเลข ๔๑๖๙ ตอน ทางรอบเกาะสมุย กม.๑๔+๐๐๐ - กม.๒๙+๕๓๑ เป็นถนนสายหลัก

ที่ใช้ส�าหรับเดินทางท่องเที่ยวรอบเกาะสมุย ซึ่งการด�าเนินการก่อสร้างได้ด�าเนินการแล้วเสร็จไป ๓ ตอน เหลือ 

ตอนที ่ ๔ ซึง่เป็นตอนสดุท้ายของโครงการ โดยปัจจบุนัยงัไม่มรีะบบระบายน�้าข้างทาง เมือ่ฝนตกหนกัท�าให้เกดิน�า้ท่วมขงั 

ตามสายทาง เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกล่าวเหน็ควรให้ก่อสร้างทางระบายน�า้ เพือ่อ�านวยความสะดวกและป้องกนัเหตอุทุกภยั

แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวบนเกาะสมุย

จึงเหน็ควรให้กรมทางหลวงเร่งรัดพจิารณาสนบัสนนุงบประมาณเพือ่ด�าเนนิการซ่อมแซม บรูณะ ฟ้ืนฟู

ทางหลวงที่ได้รับความเสียหายและปรับปรุงเส้นทาง และจุดเสี่ยง/จุดอันตรายต่าง ๆ ตามนโยบายของกระทรวง

คมนาคมที่กรมทางหลวงต้องให้ความส�าคัญเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า ทางหลวงหมายเลข ๔๑๖๙ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับจัดสรร 

งบประมาณด�าเนินการตอนที่ ๔ (ช่วงสุดท้าย) ช่วง กม.๑๔+๐๐๐ - กม.๒๙+๕๓๑ ระยะทาง ๑๕.๕๓๑ กิโลเมตร 

ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๘๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาด�าเนินการปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ แบ่งเป็นงบประมาณปี ๒๕๖๒ จ�านวน 

๑๖๐ ล้านบาท ผูกพันปี ๒๕๖๓ จ�านวน ๓๒๐ ล้านบาท และผูกพันปี ๒๕๖๔ จ�านวน ๓๒๐ ล้านบาท



กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๑๘๒

 ๖.๓ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๓ มีดังนี้

- การจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจ

ตามที่ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ได้รายงานผลการด�าเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งภารกิจส�าคัญที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการก�ากับดูแลสิ่งล่วงล�้าตามล�าน�้า 

ตามค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ ในเรื่องดังกล่าวเห็นควรให้กรมเจ้าท่าส่วนกลางพิจารณา 

แก้ไขปัญหาหรือให้การสนับสนุนตามประเด็นปัญหาต่าง ๆ เช่น การจัดสรรงบด�าเนินงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

ให้เหมาะสมกบัภารกจิทีเ่พิม่มากขึน้ การพจิารณาแก้ไขกฎระเบยีบให้อ�านาจแก่หน่วยงานกรมเจ้าท่าในส่วนภมูภิาค

ให้สามารถจดัซือ้จัดจ้างได้เองตามวงเงนิทีเ่หมาะสม การจดัจ้างบคุลากรผูป้ฏบิตังิานในส่วนภมูภิาคเพิม่เตมิ เป็นต้น

กรมเจ้าท่า รายงานว่า งบประมาณ (งบด�าเนินงาน) ที่ได้รับในแต่ละปีถูกจ�ากัดการเพิ่มงบประมาณ ซึ่งไม่สอดคล้อง 

กับปริมาณงานของกรมเจ้าท่าที่มีอยู่และท่ีได้รับมอบหมายเพิ่มเติม ในปัจจุบันจ�าเป็นต้องพิจารณางบลงทุน  

(เหลือจ่าย) มาสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมเจ้าท่าทุกปี ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประมาณการที่ส�านักงาน

เจ้าท่าสาขาอุบลราชธานีจะได้รับส�าหรับการบริหารงานในเขตความรับผิดชอบ เป็นจ�านวนเงิน ๑,๔๓๖,๐๐๐ 

บาทเศษ และกรมเจ้าท่าได้มอบอ�านาจให้ส�านักงานเจ้าท่าสาขาภูมิภาคต่าง ๆ มีอ�านาจในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ในเขตรับผดิชอบในวงเงนิ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หากประเมนิแล้ว เหน็ว่าส�านกังานเจ้าท่าสาขาภมูภิาคมคีวามพร้อม

ในการด�าเนนิการตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กรมเจ้าท่าจะได้พิจารณากรอบวงเงินที่เหมาะสมในโอกาสต่อไป

 ๖.๔ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ ์มีดังนี้

- การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการที่มีความล่าช้า

จากการติดตามผลการด�าเนินการตามนโยบายต่าง ๆ ที่กรมเจ้าท่าได้รับงบประมาณพบว่า มีกรณีที่ต้องสั่ง

ให้ผูร้บัจ้างหยดุการก่อสร้าง เนือ่งจากชัน้ดนิอ่อนไม่สามารถก่อสร้างต่อไปได้หลายโครงการ (โครงการก่อสร้างเขือ่นแม่น�า้น่าน 

วงัมะสระ ต�าบลท่าช้าง อ�าเภอพรหมพริาม) จึงขอให้กรมเจ้าท่าพจิารณาหาวธิกีารป้องกนัมใิห้เกดิปัญหาเช่นนีอ้กี เนือ่งจาก

มีผลกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณของกรมเจ้าท่าท�าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลก�าหนด

กรมเจ้าท่า รายงานว่า ได้ด�าเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และแนวทางวิธีการป้องกันปัญหาการสั่งหยุดงาน 

เนื่องจากพบชั้นดินอ่อนไม่สามารถก่อสร้างต่อไปได้ ดังนี้

๑) การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการที่มีความล่าช้า คณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีหนังสือ 

เร่งรัด และมีการเชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขแล้ว เบื้องต้นผู้รับจ้างจะเพิ่มบุคลากร แรงงาน 

ตลอดจนเครื่องมือเครื่องจักร ส�าหรับเร่งการท�างานให้ทันตามแผนงาน และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ต่อไป

๒) ส�าหรับประเด็นปัญหาความล่าช้า กรณีพบว่าหยุดงานก่อสร้างเนื่องจากผลเจาะส�ารวจช้ันดินขณะก่อสร้าง 

พบชั้นดินอ่อนไม่สามารถก่อสร้างต่อไปตามรูปแบบ รวมท้ังการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ได้พิจารณาด�าเนินการแล้ว โดยปรับขั้นตอนวิธีการในส่วนการส�ารวจออกแบบให้มีความรอบคอบ ละเอียด 

ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยใช้วิธีจ้างที่ปรึกษาด�าเนินการส�ารวจออกแบบ เพื่อจะให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านด�าเนินการ



ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๑๘๓

ศึกษา ออกแบบ รวมทั้งในส่วนการเจาะส�ารวจชั้นดินมีความถี่เพิ่มขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ก่อสร้าง 

เหมาะสมตรงตามสภาพชัน้ดิน สามารถก่อสร้างได้ทนัททีีล่งนามในสญัญาโดยมต้ิองก�าหนดให้มกีารเจาะส�ารวจ

ชั้นดินในขั้นตอนการก่อสร้างอีก

 ๖.๕ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๘ มีดังนี้

- โครงการที่เร่งรัดขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

โครงการที่แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๑ ขอให้มีการเร่งรัด ผลักดัน การสนับสนุนงบประมาณจาก 

กรมทางหลวงส่วนกลาง ดังนี้ 

๑) โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง (ด้านตะวันออก) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ บรรจบทางหลวงหมายเลข 

๒๒๕ กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๕.๒๖๗ รวมทางแยกต่างระดับ งบประมาณ ๑,๕๐๐ ล้านบาท

๒) โครงการก่อสร้างทางเลีย่งเมอืง (ด้านตะวนัออก) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๒ กม.๐+๐๐๐ - กม.๒๗+๙๘๒ 

รวมทางแยกต่างระดับ งบประมาณ ๙,๓๑๐ ล้านบาท

๓) โครงการสะพานกลบัรถด้านหน้าโรงงานวตัถรุะเบดิทหาร (สะพานกลบัรถเกอืกม้า ๒ ด้าน) บนทางหลวง

หมายเลข ๑ ตอน หางน�้าหนองแขม - บ้านหว้า ที่ กม.๓๑๙+๔๔๕ งบประมาณ ๑๖๐ ล้านบาท

โครงการดังกล่าวข้างต้นเห็นว่ามีความจ�าเป็นและความเหมาะสม และทราบว่าบางโครงการดังกล่าวมีการ

บรรจไุว้ในแผนงบประมาณอยูแ่ล้ว ในเรือ่งนี ้จงึขอให้แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที ่๑ เร่งตดิตามการด�าเนนิการในขัน้

ตอนของส�านักแผนงาน กรมทางหลวง เพื่อเร่งรัดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาด�าเนินการตามแผนต่อไป 

เน่ืองจากโครงการดังกล่าวจะช่วยแก้ไขและบรรเทาปัญหาการจราจรภายในพื้นที่ให้สัญจรได้สะดวกและรวดเร็ว 

มากขึ้น

กรมทางหลวง รายงานว่า โครงการก่อสร้างทางเลีย่งเมอืง (ด้านตะวนัออก) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ บรรจบทางหลวง

หมายเลข ๒๒๕ กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๕.๒๖๗ รวมทางแยกต่างระดบั และทางหลวงหมายเลข ๑๒๒ กม.๐+๐๐๐ -  

กม.๒๗+๙๘๒ รวมทางแยกต่างระดับ จะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสม และ 

จัดล�าดับความส�าคัญร่วมกับโครงการอื่น ๆ ท่ัวประเทศ หากมีความจ�าเป็นและเหมาะสมก็จะด�าเนินการขอรับ

การจดัสรรงบประมาณในการก่อสร้างตามล�าดบัความส�าคญัต่อไป ส�าหรบัโครงการสะพานกลบัรถด้านหน้าโรงงาน

วัตถุระเบิดทหาร บนทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน หางน�้าหนองแขม - บ้านหว้า ที่ กม.๓๑๙+๔๔๕ ขณะนี ้

อยู่ระหว่างเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๒



กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๑๘๔

กระทรวงคมนาคมได้มีการลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตาม ตรวจสอบ สืบหาข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 

ร้องขอความเป็นธรรม ร้องขอความอนุเคราะห์ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในพื้นที่ของประชาชน โดยมุ่งหวังให้ประชาชน

ได้รับความสะดวกปลอดภยัตามโครงสร้างพืน้ฐานของกระทรวงคมนาคม ผูต้รวจราชการกระทรวงคมนาคมจงึได้เดนิทาง

ไปตรวจราชการในพื้นที่ต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ๗.๑ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕ มีดังนี้

๑. การเร่งรัดการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยงถนนในพื้นที่

กรณรีถตูส่้วนบคุคลวิง่ตดัหน้ารถบรรทกุพ่วงกะทนัหนับรเิวณจดุตดัถนนของกรมทางหลวง กรมทางหลวง

ชนบท บริเวณสี่แยกห้วยแร้ง ถนนสายห้วยกรอก - บ้านลูกแก หมู่ ๔ ต�าบลกรับใหญ่ อ�าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  

เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจ�านวน ๕ ราย ซึ่งคนในพื้นท่ีกล่าวว่า จุดนี้เป็นจุดท่ีเกิดอุบัติเหตุข้ึนบ่อยครั้ง (จ�านวนอุบัติเหตุ 

เกดิขึน้ทัง้หมด ๗ ครัง้ และมผีูเ้สยีชวีติจ�านวน ๙ ราย พ.ศ. ๒๕๔๐ - พ.ศ. ๒๕๕๖) จากการลงตรวจสอบพืน้ท่ีพบว่าบรเิวณ 

สี่แยกห้วยแร้งมีต้นไม้ประมาณ ๔ - ๕ ต้น ริมถนนของกรมทางหลวง บดบังทัศนวิสัยบริเวณจุดเกิดเหตุ ประกอบกับ 

อีกฝั่งถนนเป็นศาลาอเนกประสงค์ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท�าให้ระยะการมองเห็นด้านข้าง 

(Sight distance) ของรถที่สัญจรไปมาทั้งสองฝั่งกระช้ันชิด เป็นสาเหตุส�าคัญท่ีท�าให้เกิดอุบัติเหตุบริเวณนี้บ่อยครั้ง 

แนวทางแก้ไขกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทควรด�าเนินการเพ่ิมระยะการมองเห็นด้านข้างบริเวณจุดตัด  

(Sight Distance) โดยให้พิจารณาเรื่องการเวนคืนที่ดินของชาวบ้านบริเวณแยกห้วยแร้ง โดยเฉพาะจุดที่มีต้นไม้บดบัง

ทัศนวิสัยการขับขี่ และควรเพิ่มป้ายแจ้งเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุให้ได้ 

มากที่สุด

เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องขอ
ความเป็นธรรม ร้องขอความอนุเคราะห์ 
เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในพื้นที่



กรมทางหลวง รายงานว่า แขวงทางหลวงนครปฐมได้ตรวจสอบบรเิวณทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๔ ตอน หนองตะเลา -  

รางพิกุล ที่ กม.๙+๑๕๐ ตัดกับทางหลวงหมายเลข กจ.๓๐๙๖ ที่ กม.๑๓+๙๐๐ (บริเวณสี่แยกห้วยแร้ง)  

โดยสายทางดังกล่าวเป็นทาง ๒ ช่องจราจร มาตรฐานช้ันทาง ๗/๑๐ ผิวทางแอสฟัลท์ สภาพดี ไม่มีหลุมบ่อ  

ก่อนถึงทางแยกมีป้ายเตือน ทางแยกและไฟกะพริบท่ีอยู่ในสภาพดีใช้งานได้ จากการประชุมร่วมกับจังหวัด 

ราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สรุปสาระส�าคัญในการแก้ไขปัญหาที่จุดบริเวณดังกล่าว ดังนี้

๑) ในระยะเร่งด่วน ได้ด�าเนินการ ดังนี้

- เพิ่มเติมป้ายเตือนข้อความ “ทางแยกอันตราย ลดความเร็ว” ขนาด ๑.๒๐ × ๒.๔๐ เมตร จ�านวน ๒ ป้าย

- ปรับปรุงป้ายเตือนบริเวณทางแยกเดิมที่มีอยู่ ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เป็นขนาด ๐.๙๐ × ๐.๙๐ เมตร จ�านวน  

๔ ป้าย

- ติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบเพิ่มเติม จ�านวน ๒ จุด

- ติดตั้งหมุดสะท้อนแสง จ�านวน ๕๐ อัน

- ตีเส้นชะลอความเร็ว จ�านวน ๑๐ ชุด

- ปรบัปรงุภมูทิศัน์บรเิวณทางแยก โดยท�าหนงัสอืขออนญุาตน�าไม้สกัออกจากเขตทางหลวงโดยวธิล้ีอมไปปลกู

ในพื้นที่อื่น เพื่อบรรเทาปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์ให้ส่งเจ้าหน้าที่

ไปตรวจสอบต้นไม้สัก เพื่อขออนุญาตน�าออกจากพื้นที่ คือ จากบริเวณไหล่ทางด้านซ้ายทาง จ�านวน ๖ ต้น 

และบริเวณไหล่ทางด้านขวาทางจ�านวน ๓ ต้น รวมท้ังสิน้ ๙ ต้น โดยใช้วธิล้ีอมต้นไม้ไปปลกูไว้ท่ีวดัห้วยเจรญิผล 

๒) ในระยะยาวหรือหากเป็นไปได้เร็ว ประชาชนในพื้นที่ต้องการให้มีการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรที่บริเวณนี้  

ซึง่แขวงทางหลวงนครปฐมได้ชีแ้จงเงือ่นไข ข้อก�าหนดเบ้ืองต้นในการตดิตัง้ไฟสญัญาณจราจรให้ท่ีประชุมทราบ  

และจะน�าเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไป

ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๑๘๕



กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๑๘๖

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ส�านักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทางได้ด�าเนินการตรวจสอบความปลอดภัย

งานทางเพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุพบว่าบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุอยู่บนถนน สาย กจ.๓๐๙๖ 

แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ (กม.ที่ ๙๘+๖๕๐) - บ้านองครักษ์ อ�าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี บริเวณ  

กม.ที่ ๑๓+๙๐๐ พบประเด็นปัญหา ๔ ข้อ ได้แก่ ๑) ระยะการมองเห็นป้ายจราจรก่อนถึงทางแยกถูกบดบัง 

โดยกิ่งไม้และวัชพืช ๒) ข้อความเตือนบนผิวทางไม่ชัดเจน ๓) ระยะมองเห็นบริเวณทางแยกถูกบดบังด้วย 

ป้ายบอกเส้นทางในพืน้ทีแ่ละต้นไม้ขนาดใหญ่ และ ๔) ไม่มป้ีายจ�ากดัความเรว็ จงึได้เสนอแนะแนวทางแก้ไข ดงันี้

๑) ก�าจัดกิ่งไม้และวัชพืชที่บดบังป้ายจราจร

๒) ก�าจัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่และรื้อถอนป้ายโฆษณาในพื้นที่บริเวณทางแยก

๓) เปลีย่นข้อความ “ขบัช้า ๆ  ลดความเรว็” เป็น “หยดุ” และเพิม่ข้อความ “ลดความเรว็” บรเิวณ ๑๐๐ - ๒๐๐ เมตร  

ก่อนถึงทางแยก ก่อสร้าง Rumble strip ใหม่ทดแทนของเดิมที่ช�ารุด และเพิ่มเส้น OSB ปรับเส้นแบ่งทิศทาง

จราจรและเส้นขอบให้ชัดเจน 

๔) ติดตั้งป้ายจ�ากัดความเร็ว โดยลดความเร็วเป็น ๕๐ และ ๓๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง ตามล�าดับ ก่อนถึงทางแยก

ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบทได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี) พิจารณาด�าเนินการ

ตามข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยประสานความร่วมมือกับส�านักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทางและส�านัก

อ�านวยความปลอดภัยต่อไปแล้ว

๒. การแก้ไขปัญหาเรื่องพื้นที่ตั้งของส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๘ 

พื้นที่ของส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๘ (สุพรรณบุรี) ในปัจจุบันยังเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ ทั้งพื้นที่

โดยรอบและถนนทีตั่ดเข้ามายงัส�านักงานของกรมทางหลวงชนบทอยูใ่นความดแูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทัง้หมด  

ในส่วนนี้ขอให้กรมทางหลวงชนบทเร่งรัดด�าเนินการขอโอนพื้นที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวให้มาอยู่ในความดูแล

ของกรมธนารกัษ์ตามข้ันตอนท่ีกฎหมายก�าหนดไว้เพือ่จดัสรรพืน้ทีแ่ห่งนีใ้ห้เป็นทีด่นิราชพสัด ุจากนัน้ให้กรมธนารกัษ์

จัดการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่กรมทางหลวงชนบทเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ของส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๘ 

ที่มีการแยกส่วนพื้นที่กันอยู่มาอยู่ในพื้นที่ความดูแลเดียวกันทั้งหมด ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของทุกฝ่าย 

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นเอกภาพมากขึ้น

กรมทางหลวงชนบท รายงานว่า ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๘ (สุพรรณบุรี) ได้ด�าเนินการขอโอนพื้นที่

สาธารณประโยชน์ดงักล่าวให้มาเป็นกรรมสทิธ์ิของกรมทางหลวงชนบทตามข้ันตอนแล้ว ปัจจุบันอยูร่ะหว่างตรวจสอบ 

ขอบเขตที่ดิน



ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๑๘๗

 ๗.๒ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๖ มีดังนี้

๑. บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จ�ากัด ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล 

ตาม ปว. ๕๘

ในเรือ่งนีก้รมเจ้าท่ารบัทราบการขอต่ออายใุบอนญุาตและได้รบัไปด�าเนนิการแล้ว ส่วนกรณ ีบรษิทั ซทีราน 

เฟอร์รี่ จ�ากัด ได้แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกอัตราค่าบริการที่ได้รับอนุญาตเดิม และใช้อัตราค่าบริการตามท้ายประกาศ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการหารือทราบว่า บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จ�ากัด ต้องการปรับอัตราค่าบริการผ่านท่าเทียบเรือ

เพิ่มขึ้นจากที่เคยก�าหนดไว้ในอัตราค่าภาระเมื่อปี ๒๕๕๑ เนื่องจากต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น ค่าแรงข้ันต�่า  

ค่าบ�ารุงรักษา เป็นต้น ซึ่งในเรื่องนี้คณะกรรมการจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องเป็นผู้พิจารณา จึงเห็นควรแจ้งกรมเจ้าท่า 

เพื่อทราบและให้ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีด�าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กรมเจ้าท่า รายงานว่า ปัจจุบันกระทรวงคมนาคมได้ต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลให้  

บริษัท ซีทรานเฟอร์ร่ี จ�ากัด เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้พิจารณาปรับ 

อัตราค่าโดยสารตามประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว

๒. การตรวจติดตามเรื่องร้องทุกข์ของบริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จ�ากัด ในพื้นที่จังหวัด

สุราษฎร์ธานี

บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จ�ากัด ขอความเป็นธรรมกรณีกรมเจ้าท่ามีค�าสั่งห้ามน�าเรือที่มีขนาดเกิน ๕๐๐  

ตันกรอส เข้าไปเทียบท่าท�าให้บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จ�ากัด ได้รับความเดือดร้อน สืบเนื่องจากมีกลุ่มบุคคล จ�านวน  

๖๙ คน ไปฟ้องศาลปกครองนครศรีธรรมราชว่า บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จ�ากัด น�าเรือที่มีขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอส  

มาให้บริการประชาชนซึ่งมีน�้าหนักเกินกว่ากรมเจ้าท่าอนุญาตไปเทียบท่าเรือและท�าการขุดลอกร่องน�้าเดินเรือท�าให้

ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ซึ่งศาลปกครองนครศรีธรรมราชได้มีค�าสั่งเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้กรมเจ้าท่า

มีค�าสั่งห้าม บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จ�ากัด น�าเรือท่ีมีขนาดเกิน ๕๐๐ ตันกรอส เข้าไปเทียบท่าท่ีท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่  

ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุด จากการตรวจติดตามทราบว่า บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จ�ากัด ได้รับอนุญาต

จากกรมเจ้าท่าให้เปลี่ยนประเภทการใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า 

๕๐๐ ตนักรอสได้ เมือ่วนัที ่๒๑ สงิหาคม ๒๕๕๘ และ กรมเจ้าท่าได้ร้องขอต่อศาลปกครองนครศรธีรรมชาตเิพือ่ยกเลกิ

เพกิถอนค�าสัง่ ซึง่ศาลปกครองนครศรธีรรมราชพจิารณาแล้วเหน็ควรยกเลกิค�าสัง่ดงักล่าวแล้ว บรษิทั ซทีรานเฟอร์รี ่จ�ากดั  

จึงสามารถน�าเรือโดยสารขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอส เข้าจอดเทียบท่าได้โดยไม่ผิดกฎหมาย



กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๑๘๘

 ๗.๓ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๒ มีดังนี้
- เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องขอความอนุเคราะห์ในพื้นที่ส�านักงานทางหลวงที่ ๗

ตามที่ส�านักงานทางหลวงที่ ๗ ได้รายงานกรณีปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องขอความอนุเคราะห ์

ในพื้นที่ดูแลความรับผิดชอบ ทั้งหมด ๕ ประเด็น ประกอบด้วย ๑) โครงการปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒  

(ถนนมะลิวลัย์) ๒) โครงการก่อสร้างทางเลีย้วซ้ายบรเิวณสะพานมติรภาพกดุกว้าง ๓) โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดบั

บริเวณทางแยกบ้านสะอาด ๔) งานซ่อมแซมทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยใช้รูปแบบ Floodway  

๕) โครงการรถบรรทกุสขีาว ขอให้ส�านกังานทางหลวงที ่๗ เร่งด�าเนนิการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรือ่งร้องเรยีน

ร้องทุกข์ดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อมุ่งบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และหากว่าข้อร้องเรียนใด 

ที่พิจารณาแล้วมีความจ�าเป็นต้องใช้งบประมาณในการด�าเนินการ ขอให้รายงานไปยังกรมทางหลวงส่วนกลางเพื่อ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาด�าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

กรมทางหลวง รายงาน ดังนี้

๑) โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๑๒ (ถนนมะลิวัลย์) บริเวณแยก ร.๘ เป็นพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล

บ้านเป็ด ปัจจุบันอยู่ระหว่างออกแบบเพื่อปรับปรุงทางแยก

๒) โครงการก่อสร้างทางเลี้ยวซ้ายบริเวณสะพานมิตรภาพกุดกว้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑ ได้มีหนังสือ

ประสานส�านักแผนงานแล้ว โดยส�านักแผนงานได้ให้โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมืองนครราชสีมา - ขอนแก่น ด�าเนินการศึกษาจุดดังกล่าวให้ด้วย เนื่องจากเป็นจุดที่จะส่งปริมาณ

จราจรเข้าสู่โครงการ ปัจจุบันที่ปรึกษาอยู่ระหว่างด�าเนินการศึกษาโครงการ

๓) โครงการทางแยกต่างระดับบริเวณทางแยกบ้านสะอาด ได้ด�าเนินการส�ารวจออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ 

แต่ยังไม่ได้รับงบประมาณในการด�าเนินการก่อสร้าง

๔) งานซ่อมทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้รูปแบบ Floodway ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๓  

ซึ่งแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑ ได้เสนอแผนงานฟื้นฟูให้ส่วนกลางแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา

๕) โครงการรถบรรทกุสขีาว หน่วยงานของกรมทางหลวงในพืน้ท่ีร่วมกบัขนส่งจงัหวดั ต�ารวจภธูร ต�ารวจทางหลวง 

ได้ร่วมบูรณาการด�าเนินการตรวจสอบน�้าหนักรถบรรทุกในพื้นท่ีเพื่อไม่ให้รถบรรทุกน�้าหนักเกินพิกัด 

อย่างต่อเนื่อง

 ๗.๔ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๓ มีดังนี้

๑. การเร่งรัดจัดหาเครื่องรูดบัตรสวัสดิการเพื่อบริการประชาชนที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร

อ�านาจเจริญ

ปัจจุบันสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอ�านาจเจริญยังไม่มีการติดตั้งเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (EDC) 

จากธนาคารกรงุไทยหรอืธนาคารอืน่ ๆ  ทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในสญัญาเพือ่ให้บรกิารประชาชนทีม่าใช้บรกิารรถโดยสารสาธารณะ

ในพื้นที่จังหวัดอ�านาจเจริญ จึงขอให้ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ส่วนกลางได้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ให้มีการติดตั้งเครื่องรูดบัตรสวัสดิการ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอ�านาจเจริญ และสถานีขนส่งผู้โดยสารอื่น ๆ  

อย่างเพียงพอและเหมาะสม เนื่องจากรับทราบว่ามีการร้องขอและสอบถามจากประชาชนผู้ใช้บริการในพ้ืนท่ีเป็น 

จ�านวนมาก 



ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๑๘๙

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด รายงานว่า กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้สอบถามมายังบริษัท ขนส่ง จ�ากัด เรื่องการ 

ตดิตัง้เครือ่งช�าระค่าโดยสาร (EDC) โดยก�าหนดเงือ่นไขการตดิตัง้เครือ่งต้องเป็นหน่วยงานของ บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั 

ไม่รวมตัวแทนจ�าหน่ายตั๋ว รถร่วมเอกชน และบริษัทจ�าหน่ายตั๋วโดยสารเอกชน ซึ่งฝ่ายธุรกิจเดินรถได้แจ้งความ

ประสงค์ขอติดตั้งเครื่องช�าระค่าโดยสาร (EDC) สถานีเดินรถส่วนภูมิภาค จ�านวน ๑๒๑ เครื่อง ส่วนสถานีขนส่ง

ผู้โดยสารอ�านาจเจริญ เป็นตัวแทนจ�าหน่ายตั๋วโดยสารของ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชน  

จึงไม่ตรงตามเงื่อนไข ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาขออนุมัติติดตั้งเครื่องช�าระค่าโดยสาร (EDC) ให้กับ

ตัวแทนจ�าหน่ายตั๋วโดยสารที่เป็นเอกชนในสถานีขนส่งผู้โดยสารท่ีมีผู้โดยสารจ�านวนมากและมีความต้องการใช้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (EDC)

๒. การฟ้องร้องเร่ืองกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและประชาชนตาม

แนวเส้นทางรถไฟ

การฟ้องร้องเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยกับประชาชนตามแนวเส้นทางรถไฟ  

ซึ่ง ณ ปัจจุบันศาลฎีกาได้มีค�าสั่งพิพากษาตัดสินให้พื้นท่ีท่ีมีการฟ้องร้องเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

และอยูใ่นระหว่างขัน้ตอนการบงัคบัคด ีซึง่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้พจิารณาด�าเนนิการเกีย่วกบัทีด่นิทีม่ข้ีอพพิาทดงักล่าว 

ออกเป็น ๒ กรณี คือ การสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและการท�าสัญญาเช่าพื้นที่ ทั้งนี้ จึงขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทย

พิจารณาในการด�าเนินการตามกรณีข้อพิพาทอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อลด 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานว่า พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ประชาชนจ�านวน ๓๕ ราย ในพื้นที่เขากระโดง 

จงัหวดับรีุรัมย์ ทีต้่องถกูบงัคับคดีตามค�าพพิากษามต้ิองด�าเนนิการรือ้ถอนสิง่ปลกูสร้าง โดยด�าเนนิการออกประกาศ

แจ้งให้ประชาชนทั้ง ๓๕ ราย มาท�าสัญญาเช่าพื้นท่ีตามระเบียบการเช่ากับการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยให ้

คณะท�างานด�าเนินการกับผู้บุกรุกที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้ด�าเนินการ

๓. การรักษาความสะอาดของห้องสุขาสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐาน HAS

ตามทีก่ารรถไฟแห่งประเทศไทยได้มนีโยบายและให้ความส�าคญักบัการด�าเนนิการเรือ่งการปรบัปรงุสภาพ

และรักษาความสะอาดของห้องสุขาที่อยู่ในความดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซ่ึงจากการรายงานผลในพื้นที่ 

เขตตรวจราชการที่ ๑๓ พบว่าห้องน�้าภายในสถานีรถไฟได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ [Healthy 

Accessibility Safety (HAS)] ของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ แล้ว อย่างไรกต็าม ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทย

ให้ความส�าคัญและด�าเนินการเรื่องการรักษาความสะอาดของห้องสุขาสาธารณะท่ีให้บริการท้ังในสถานีรถไฟและ

ขบวนรถอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามมาตรฐาน HAS ตลอดไป

การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานว่า ห้องน�า้สถานรีถไฟทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS ยงัคงมกีารควบคมุ ก�ากบั ดแูล 

การรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง ส�าหรับห้องน�้าบนขบวนรถด่วน รถเร็ว ปัจจุบันมอบให้ผู้รับเหมาด�าเนินการ

รกัษาความสะอาดให้เป็นไปตามสญัญา โดยมกีารควบคมุ ก�ากบั ดแูล การรกัษาความสะอาดห้องน�า้ขบวนรถของ

ผู้รับเหมาอย่างเคร่งครัด



กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

๑๙๐

 ๗.๕ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ มีดังนี้
- การคืนพื้นที่ของบึงราชนกเพื่อใช้ประโยชน์ในการกักเก็บน�้า

ข้อร้องเรียนกรณีการคืนพื้นที่บึงราชนกเพื่อใช้ประโยชน์ในการกักเก็บน�้าส�าหรับจังหวัดพิษณุโลก 

ส�านักงานเจ้าท่าสาขาพิษณุโลกรายงานสรุปความเป็นมาของการคืนพื้นท่ีบึงราชนกตามความเห็นของส�านักงาน 

ตรวจเงินแผ่นดินที่ได้มีข้อเสนอแนะให้บึงราชนกเป็นแหล่งกักเก็บน�้าขนาดใหญ่ของจังหวัดพิษณุโลก และกันพื้นที ่

บางส่วนเป็นพื้นที่สันทนาการส�าหรับการออกก�าลังกาย สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน โดยให้ทุกส่วนราชการ

คนืพืน้ทีก่ารใช้ประโยชน์และพจิารณาให้ใช้ประโยชน์เท่าทีจ่�าเป็น และจดังบประมาณในการจดัท�าโครงการขดุลอกฟ้ืนฟู

บึงราชนกอย่างเป็นระบบ ซึ่งกรมเจ้าท่าได้มีการส�ารวจพื้นที่ใช้ประโยชน์จริงและมีหนังสือแจ้งขอคืนพื้นที่เหลือจากการ

ใช้ประโยชน์จริงต่อหน่วยงานที่ขอใช้พื้นที่บึงราชนกแล้ว และจากการประชุมหารือ เรื่อง การฟื้นฟูบึงราชนกเป็นแหล่ง

กักเก็บน�้าโดยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมต ิ

มอบหมายให้ส�านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน�้าแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท�าแผนแม่บท (Master Plan) 

ก�าหนดทิศทางการฟื ้นฟู และพิจารณาจัดตั้งคณะท�างานการพัฒนาพื้นท่ีบึงราชนกโดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เป็นองค์ประกอบคณะท�างาน เนือ่งจากในเรือ่งนีเ้ป็นนโยบายของรฐับาลในการใช้พืน้ทีเ่พือ่ประโยชน์ในการกกัเกบ็น�า้  

และการด�าเนินการที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์จากบึงราชนก

กรมเจ้าท่า รายงานข้อร้องเรยีนกรณกีารคนืพืน้ทีบ่งึราชนกเพ่ือใช้ประโยชน์ในการกกัเกบ็น�า้ส�าหรบั จงัหวดัพิษณโุลก 

ดังนี้

๑) การคืนพื้นที่ในส่วนที่ราษฎรเข้าไปอาศัย

ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพิษณุโลกได้ประสานขอข้อมูลจากส�านักงานท่ีดินจังหวัดพิษณุโลก สาขา

วังทอง เพื่อขอความอนุเคราะห์หลักฐานเอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้อง และภาพถ่ายทางอากาศ กรณีบ้านเรือน

ประชาชนเข้ามาต้ังถิ่นฐานในบึงราชนก ส�านักงานท่ีดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาวังทอง ได้มอบระวางแผนที่ 

ทางอากาศ ในปี ๒๕๓๕ และได้ประสานข้อมูลกับอ�าเภอวังทอง ได้รับเอกสารเป็นรายงานการประชุมสรุปว่า

ราษฎรที่เข้าอยู่อาศัยน่าจะไม่มีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน มีเฉพาะการผ่อนผันให้ราษฎรอยู่โดยไม่ให้สร้างสิ่งปลูกสร้าง 

เพิ่มเติม ดังนั้น ในเบื้องต้นการเข้าอยู่อาศัยจึงน่าจะไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อย่างไรก็ตามเพื่อความชัดเจนยังต้อง

รวบรวมข้อเทจ็จรงิจากการสอบปากค�าจากราษฎร ข้อมลูและข้อกฎหมายของกรมทีด่นิ มาประกอบการพจิารณา

ก่อนที่จะก�าหนดแนวทางการด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป

๒) การจัดการคืนพื้นที่การใช้ประโยชน์ของหน่วยงาน

ส�านกังานเจ้าท่าภมูภิาคที ่๑ ได้จดัให้มกีารประชมุ และตรวจพืน้ทีร่่วมกบัผูแ้ทนของมหาวทิยาลยันเรศวร 

และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในวันท่ี ๖ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อน�าผลการประชุมหารือ 

การขอคืนพื้นที่ในเบื้องต้นไปพิจารณาในส่วนกลางให้ได้ข้อยุติก่อนท่ีจะท�าแผนท่ีพื้นท่ีการใช้ประโยชน์และพื้นที่

ที่ขอคืนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการท�าแผนแม่บทโครงการพัฒนาบึงราชนกสรุปผลการประชุมหารือ ดังนี้

(๑) การขอคืนพื้นที่ขอใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ข้อยุติว่าพื้นท่ีท่ีกรมเจ้าท่าได้ส�ารวจ 

การใช้ประโยชน์แล้ว ได้มีการพัฒนาเป็นสถานที่ส�าหรับศูนย์การเรียนรู้และแปลงวิจัยด้านการเกษตร

ส�าหรับการเรียนการสอนนักศึกษา เห็นควรให้ใช้ประโยชน์ต่อไปเนื่องจากการเรียกคืนจะกระทบ 

ต่อการด�าเนินการของมหาวิทยาลัย ส�าหรับพื้นที่ที่ขอใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่กรมเจ้าท่าส�ารวจ

มีจ�านวน ๓ แปลง เป็นพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวรมีแผนที่จะพัฒนาใช้ประโยชน์ทางการเรียนของ

นักศึกษาด้านการเกษตร ในชั้นของการหารืออาจจะได้รับการพิจารณาให้ใช้ประโยชน์บางส่วนใน 

แปลงที่อยู่ชิดติดกับขอบบึงซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติ
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(๒) การขอคืนพื้นที่ขอใช้ประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ข้อยุติว่าพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว

เป็นพื้นที่ที่ได้มีการปรับถม และมีการใช้พื้นท่ีบางส่วนเป็นอาคารส�านักงาน สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น  

สวนรุกขชาติ และมีพื้นที่ที่ได้ขุดลอกเป็นแหล่งน�้าอยู่รอบ ๆ อาคาร และมีถนนเชื่อมโยงภายในบึงราชนก  

ในเบื้องต้นเห็นว่าในส่วนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้มีการพัฒนาเป็นพื้นที่อาคารหรือ 

สวนสาธารณะซึ่งได้ใช้ประโยชน์ทางราชการแล้วควรให้ใช้ประโยชน์ต่อไป ส�าหรับพื้นที่ส่วนที่ขอคืน ได้แก่ 

พื้นที่ที่มีการถมไว้แล้วแต่ยังไม่มีการปลูกสร้างอาคารถนนด้านในบางส่วนและพื้นท่ีท่ีได้ขุดลอกเป็นแหล่งน�้า

รวมทั้งในส่วนที่ขอใช้ประโยชน์เพิ่มเติมจากที่กรมเจ้าท่าส�ารวจ

 ๗.๖ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๘ มีดังนี้
- การก่อสร้างขยายถนนเส้นทางอุทัยธานี - หนองฉาง

ปัญหาข้อร้องเรียนให้มีการก่อสร้างขยายถนนเส้นทางอุทัยธานี - หนองฉาง จากประชาชน ซึ่งเส้นทาง 

ดังกล่าวปัจจุบันยังมีขนาด ๒ ช่องจราจร แต่ปริมาณการจราจรในพื้นที่ค่อนข้างสูงตลอดทั้งวัน จึงได้มีการร้องขอให้ 

กรมทางหลวงก่อสร้างขยายเส้นทางจาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร เพือ่ให้เกดิความสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยั

ในการเดินทางของประชาชน ในเรื่องนี้ขอให้แขวงทางหลวงอุทัยธานีประสานกับส�านักส�ารวจและออกแบบ  

กรมทางหลวง ให้มีการส�ารวจและออกแบบ และผลักดันให้เกิดการด�าเนินการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

สัญจรของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

กรมทางหลวง รายงานว่า จะรบัข้อเสนอแนะดงักล่าวมาพจิารณาทบทวนถงึความเหมาะสม และจดัล�าดบัความส�าคญั

ร่วมกับโครงการอื่น ๆ  ทั่วประเทศ หากมีความจ�าเป็นและเหมาะสมก็จะด�าเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณ

ในการก่อสร้างตามล�าดับความส�าคัญต่อไป



กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการคมนาคมขนส่ง 

ทางด้านการขนส่งทางบก ทางน�้า ทางอากาศ และทางราง ตลอดจนการบูรณาการระหว่างรูปแบบการขนส่ง เพื่อ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเดินทางและการขนส่ง และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการลงทุน 

ทางด้านเศรษฐกจิ อกีทัง้ยงัช่วยสนบัสนนุในการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซ่ึงน�าไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกิจ 

และสังคมต่อไป ทั้งน้ี จะเห็นได้ว่าบทบาทและภารกิจของกระทรวงคมนาคมที่ช่วยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

ขับเคลื่อนเชื่อมโยงการพัฒนาประเทศมีหลากหลายด้านด้วยกัน ประกอบด้วย 

- งานอ�านวยความสะดวก ความปลอดภยั และการให้บรกิารประชาชนด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการขนส่งทางบก 

- ด้านการบริหารจัดการงานและบ�ารุงรักษาทางน�้า 

- ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งทางอากาศ 

- ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางราง 

- การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

- การด�าเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 

- มาตรการเตรียมความพร้อมรองรับเทศกาลส�าคัญต่าง ๆ อาทิ เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศกาลสงกรานต์ 

พ.ศ. ๒๕๖๑

- การจัดสรรงบประมาณ 

- เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องขอความเป็นธรรม ร้องขอความอนุเคราะห์ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในพื้นที่ 

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการตรวจราชการในด้านต่าง ๆ มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง 

เพ่ิมศกัยภาพด้านการค้าการลงทนุเชือ่มโยงระบบโลจสิตกิส์และการท่องเทีย่วอย่างสมบูรณ์ ครอบคลมุทัง้เส้นทางภายใน

ประเทศและเชือ่มโยงไปยงัภายนอกประเทศ ทัง้จุดผ่านแดนและประตกูารค้าเพือ่สนบัสนนุให้เกดิการขนส่งหลายรปูแบบ 

นอกจากน้ี ได้มกีารพฒันาเส้นทางคมนาคมในพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิ ท�าให้ประเทศไทยมโีอกาสทีด่ใีนการเป็นศนูย์กลาง

เชื่อมต่อการขนส่งและเศรษฐกิจในภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้านตามด่านชายแดน และการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ

พิเศษในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อดึงดูดนักลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ สร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าในภูมิภาคต่าง ๆ 

ตลอดจนการพัฒนาท่าอากาศยาน การเพิ่มเที่ยวบิน การสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารในท่าอากาศยาน รองรับการขนส่ง

และการท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรอง ซึ่งภารกิจต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมให้ความส�าคัญและ

พัฒนามาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบขนส่งอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม รวมท้ังยกระดับ 

การคมนาคมขนส่งให้สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ทุกกลุ่มทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็ก อีกด้วย

บทสรุป
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