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ค�าน�า

การตรวจราชการของกระทรวงคมนาคมเป็นเครื่องมือส�าคัญอย่างหนึ่งท่ีสนับสนุนภารกิจของกระทรวง

คมนาคมให้ขับเคลื่อนอย่างสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ	 ๒๐	 ปี	 รวมถึงยุทธศาสตร์ 

กระทรวงคมนาคม	 และให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน	 เช่น	 การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง	

การพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร	 การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อเชื่อมโยง	 

ฐานการผลิตที่ส�าคัญและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน	 การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน�้า	 และการพัฒนา

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการขนส่งทางอากาศ	 ซึ่งนอกจากจะมีบทบาทในการสนับสนุนผลักดันการด�าเนินการ

ภาครัฐแล้ว	 อีกด้านหนึ่งยังได้มีการสดับตรับฟังความต้องการและความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวงคมนาคมจากการลงพื้นที่ตรวจราชการในส่วนภูมิภาคอีกด้วย

หนังสือผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม	 ประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๖๓	 ฉบับนี้	 เป็นบทสรุป

ประมวลผลวิเคราะห์จากบันทึกข้อสั่งการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม	

และการตอบสนองของหน่วยงานตามข้อส่ังการดังกล่าวท่ีน�าเสนอผู้บริหารในช่วงปีงบประมาณ	 ๒๕๖๓	 

(ระหว่างวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๖๒	-	๓๐	กันยายน	๒๕๖๓)	เพื่อให้เห็นผลที่สืบเนื่องจากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

จากการตรวจราชการ	 ตลอดจนการบูรณาการการท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม	 

เพ่ือให้การด�าเนินการตามภารกิจของกระทรวงคมนาคมมีความสมบูรณ์ต่อเนื่องและครอบคลุมท้ังประเทศ	 

อนัเป็นการพฒันาระบบขนส่งอย่างบรูณาการ	เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชนทกุภาคส่วน	และขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน	 โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม 

ฉบับนี้	จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้มีการด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป

กองตรวจรำชกำร

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม





สารบัญ

1. การตรวจราชการในพื้นที่ภาคกลาง 1๒
1.1	 เขตตรวจราชการที่	1	 1๔

๑.๑.๑	 ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก	 ๑๔

๑.๑.๒	 ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางน�้า	 ๑๖

๑.๑.๓	 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี	 ๒๐

1.2	 เขตตรวจราชการที่	๔	 21
๑.๒.๑	 ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก	 ๒๑

๑.๒.๒	 ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางน�้า	 ๒๗

๑.๒.๓	 การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)		 ๒๘

๑.๒.๔	 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี	 ๓๐

๑.๒.๕	 การจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่	 ๓๒

๒. การตรวจราชการในพื้นที่ภาคใต้ ๓๖
2.1	 เขตตรวจราชการที่	5	 ๓๘

๒.๑.๑	 ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก	 ๓๘

๒.๑.๒	 ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางน�้า	 ๔๐

๒.๑.๓	 ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ	 ๔๑

๒.๑.๔	 การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)		 ๔๒

๒.๑.๕	 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี	 ๔๔

2.2	เขตตรวจราชการที่	6	 ๔5
๒.๒.๑	 ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก	 ๔๕

๒.๒.๒	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางน�้า	 ๕๑

๒.๒.๓	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ	 ๕๖

๒.๒.๔	ปัญหาด้านบุคลากรและสวัสดิการ		 ๕๘

๒.๒.๕	การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี	 ๕๙

๒.๒.๖	 การบูรณาการการท�างานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัด	 ๖๐

๒.๒.๗	 เรื่องความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ	 ๖๐

๒.๒.๘	การด�าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดตามนโยบาย	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 ๖๑



๓. การตรวจราชการในพื้นที่ภาคตะวันออก ๖๔
๓.1	 เขตตรวจราชการที่	๘	 66

ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก	 ๖๖

๓.2	 เขตตรวจราชการที่	9	 ๗1
๓.๒.๑	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก	 ๗๑

๓.๒.๒	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางน�้า	 ๗๔

๓.๒.๓	การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)		 ๗๕

๓.๒.๔	การเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล	 ๗๖

๓.๒.๕	การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในการเป็นเจ้าภาพ	 ๗๘ 

การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ครั้งที่	๓๖	“ช้างขาวเกมส์”	ณ	จังหวัดตราด

๔. การตรวจราชการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๘๒
๔.1	 เขตตรวจราชการที่	10	 ๘๔

๔.๑.๑	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก	 ๘๔

๔.๑.๒	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางน�้า	 ๙๔

๔.๑.๓	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ	 ๙๕

๔.2	 เขตตรวจราชการที่	11	 9๗
๔.๒.๑	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก	 ๙๗

๔.๒.๒	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางน�้า	 ๑๐๖

๔.๒.๓	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ	 ๑๐๙

๔.๒.๔	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางราง	 ๑๑๒

๔.๓	 เขตตรวจราชการที่	12	 11๓
๔.๓.๑	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก	 ๑๑๓

๔.๓.๒	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ	 ๑๑๙

๔.๔	 เขตตรวจราชการที่	1๓	 120
๔.๔.๑	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก	 ๑๒๐

๔.๔.๒	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางน�้า	 ๑๒๘

๔.๔.๓	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางราง	 ๑๒๙

๔.5	 เขตตรวจราชการที่	1๔	 129
๔.๕.๑	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก	 ๑๒๙

๔.๕.๒	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ	 ๑๔๓

๔.๕.๓	การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี	 ๑๔๔



๕. การตรวจราชการในพื้นที่ภาคเหนือ 1๔๘
5.1	 เขตตรวจราชการที่	15	 150

๕.๑.๑	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก	 ๑๕๐

๕.๑.๒	มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง	PM 2.5	 ๑๕๑

๕.๑.๓	การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	 ๑๕๒

๕.๑.๔	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดล�าปาง	 ๑๕๓

5.2	เขตตรวจราชการที่	16	 15๔
๕.๒.๑	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก	 ๑๕๔

๕.๒.๒	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางน�้า	 ๑๖๐

5.๓	เขตตรวจราชการที่	1๗	 161
๕.๓.๑	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก	 ๑๖๑

๕.๓.๒	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางน�้า	 ๑๖๕

๕.๓.๓	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ	 ๑๖๖

๕.๓.๔	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางราง	 ๑๖๘

๕.๓.๕	การเตรียมความพร้อมเพื่ออ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน	 ๑๖๙

๕.๓.๖	การด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงคมนาคม	 ๑๗๑

5.๔	เขตตรวจราชการที่	1๘	 1๗1
๕.๔.๑	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก	 ๑๗๑

๕.๔.๒	ปัญหาด้านบุคลากรและสวัสดิการ	 ๑๘๑

๕.๔.๓	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางน�้า	 ๑๘๒

ภาคผนวก 1๘๕



การตรวจราชการ
กระทรวงคมนาคม

ภำรกจิกระทรวงคมนำคมเป็นภำรกิจทีเ่กีย่วเนือ่งกบักำรคมนำคมขนส่งในทกุ ๆ  ด้ำน 

ซึง่ภำรกจิหลกัทีส่�ำคญัอย่ำงหนึง่ คอื โครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง ไม่ว่ำจะเป็น 

กำรปรับปรุงพัฒนำโครงกำรที่มีอยู ่เดิมให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน และกำรส่งเสริม  

กำรสนับสนุนกำรก่อสร้ำงโครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรคมนำคมขนส่งท้ังทำงบก 

ทำงน�้ำ ทำงรำง และทำงอำกำศในรูปแบบใหม่ ๆ ที่เท่ำทันต่อนวัตกรรม เท่ำทันต่อ 

กำรเปลีย่นแปลงของสังคมโลก ดงัน้ัน เพือ่ให้กำรด�ำเนนิกำรโครงกำร กำรด�ำเนนิกำรรปูแบบ 

ต่ำง ๆ ประสบผลส�ำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ กำรตรวจรำชกำรจึงเป็นเครื่องมือส�ำคัญ

อย่ำงหนึ่งของกระทรวงคมนำคม ที่ผู้บริหำรกระทรวงคมนำคมใช้ในกำรตรวจ ติดตำมผล 

เร่งรัด แนะน�ำแก้ไขปัญหำอุปสรรค สดับตรับฟังเหตุกำรณ์ ให้ทุกโครงกำรด�ำเนินกำรได ้

แล้วเสร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุวัตถุประสงค์ สำมำรถใช้ประโยชน์ได้อย่ำงคุ้มค่ำ  

มคีวำมเชือ่มโยงในเครอืข่ำยกำรคมนำคมขนส่งเป็นอย่ำงด ีมคีวำมสะดวก รวดเรว็ ปลอดภยั

โดยที่กระทรวงคมนำคมได้เล็งเห็นควำมส�ำคัญของกำรตรวจรำชกำร จึงได้ออก 

ค�ำสั่งกระทรวงคมนำคม ที่ ๓๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ ตุลำคม ๒๕๖๒ ก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำที่ 

และขอบเขตกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงคมนำคม ประจ�ำปีงบประมำณ 

๒๕๖๓ ในพื้นที่ เขตตรวจรำชกำร ๑๘ เขต เช ่นเดียวกันกับส�ำนักนำยกรัฐมนตรี  

และสำมำรถประมวลผลกำรตรวจรำชกำรประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ในภำพรวม  

ดังต่อไปนี้



เขต 1๕
กลุ่มจังหวัดภำคเหนือ ตอนบน ๑
61	เชียงใหม่
62	แม่ฮ่องสอน
63	ล�าปาง
64	ล�าพูน

เขต 1๖
กลุ่มจังหวัดภำคเหนือ ตอนบน ๒
65	เชียงราย
66	น่าน
67	พะเยา
68	แพร่

เขต 1๗
กลุ่มจังหวัดภำคเหนือ ตอนล่ำง ๑
69	ตาก
70	พิษณุโลก
71	เพชรบูรณ์
72	สุโขทัย
73	อุตรดิตถ์

เขต 1๘
กลุ่มจังหวัดภำคเหนือ ตอนล่ำง ๒
74	ก�าแพงเพชร
75	นครสวรรค์
76	พิจิตร
77	อุทัยธานี

เขตส่วนกลาง
1 	กรุงเทพมหานคร

เขต 1
กลุ่มจังหวัดภำคกลำง ตอนบน
2 	ชัยนาท
3 	ลพบุรี
4 	สิงห์บุรี
5 	อ่างทอง
6 	สระบุรี
7 	พระนครศรีอยุธยา

เขต ๒
กลุ่มจังหวัดภำคกลำง ปริมณฑล
8 	นนทบุรี
9 	ปทุมธานี
10 	นครปฐม
11	สมุทรปราการ

เขต ๓
กลุ่มจังหวัดภำคกลำง ตอนล่ำง ๑
12 	กาญจนบุรี
13 	ราชบุรี
14 	สุพรรณบุรี

เขต ๔
กลุ่มจังหวัดภำคกลำง ตอนล่ำง ๒
15 	ประจวบคีรีขันธ์
16 	เพชรบุรี
17	สมุทรสงคราม
18 	สมุทรสาคร

เขต ๕
กลุ่มจังหวัดภำคใต้ ฝั่งอ่ำวไทย
19 	ชุมพร
20	พัทลุง
21	สงขลา
22	นครศรีธรรมราช
23	สุราษฎร์ธานี

เขต ๖
กลุ่มจังหวัดภำคใต้ ฝั่งอันดำมัน
24	กระบี่
25	ตรัง
26	พังงา
27	ภูเก็ต
28	ระนอง
29	สตูล

เขต ๗
กลุ่มจังหวัดภำคใต้ ชำยแดน
30	นราธิวาส
31	ยะลา
32	ปัตตานี

เขต ๘
กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก ๑
(๓	จังหวัด)
33	ฉะเชิงเทรา
34	ชลบุรี
35	ระยอง

เขต ๙
กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก ๒
(๕	จังหวัด)
36	จันทบุรี
37	ตราด
38	นครนายก
39	ปราจีนบุรี
40	สระแก้ว

เขต 1๐
กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนบน ๑

41 บึงกาฬ

42 เลย

43 หนองคาย

44 หนองบัวล�าภู

45 อุดรธานี

เขต 11
กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนบน ๒

46 นครพนม

47 มุกดาหาร

48 สกลนคร

เขต 1๒
กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนกลำง

49 กาฬสินธุ์

50 ขอนแก่น

51 มหาสารคาม

52 ร้อยเอ็ด

เขต 1๓
กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนล่ำง ๑

53 ชัยภูมิ

54 นครราชสีมา

55 บุรีรัมย์

56 สุรินทร์

เขต 1๔
กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนล่ำง ๒

57 ยโสธร

58 อ�านาจเจริญ

59 อุบลราชธานี

60 ศรีสะเกษ

การแบ่งเขตตรวจราชการ 
ระดับส�านักนายกรัฐมนตรี 1๘ เขต
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ภาคกลาง
1๗	จังหวัด

เขตส่วนกลาง
 กรุงเทพมหานคร

เขต 1
กลุ่มจังหวัดภำคกลำง
ตอนบน
(๖	จังหวัด)
	ชัยนาท
	ลพบุรี
	สิงห์บุรี
	อ่างทอง
	สระบุรี
	พระนครศรีอยุธยา

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

เขต ๓
กลุ่มจังหวัดภำคกลำง
ตอนล่ำง ๑
(๓	จังหวัด)
	กาญจนบุรี
	ราชบุรี
	สุพรรณบุรี

เขต ๔
กลุ่มจังหวัดภำคกลำง
ตอนล่ำง ๒
(๔	จังหวัด)
	ประจวบคีรีขันธ์
	เพชรบุรี
	สมุทรสงคราม
	สมุทรสาคร



ประจวบคีรีขันธ์

กรุงเทพมหำนคร

นนทบุรี

พระนครศรีอยุธยำ

ลพบุรี

ปทุมธำนี

สระบุรี

สมุทรปรำกำร

สมุทรสำคร

สมุทรสงครำม

เพชรบุรี

รำชบุรี

กำญจนบุรี

สุพรรณบุรี

อ่ำงทอง

สิงห์บุรี

ชัยนำท

นครปฐม



การตรวจราชการ
ในพื้นที่ภาคกลาง



ภาคกลางเป็นภูมิภาคตอนกลางของประเทศไทย	 

มีพื้นที่ครอบคลุมที่ ราบลุ ่มแม ่น�้ า เจ ้าพระยาตอนบน 

และตอนล่าง	ประกอบด้วย	๑๗	จังหวัด	ได้แก่	สมุทรปราการ	

นนทบุรี	ปทุมธานี	พระนครศรีอยุธยา	สระบุรี	ลพบุรี	อ่างทอง	

สิงห์บุรี	 ชัยนาท	 นครปฐม	 ราชบุรี	 กาญจนบุรี	 สุพรรณบุรี	

สมุทรสาคร	 สมุทรสงคราม	 เพชรบุรี	 ประจวบคีรีขันธ์	 

และพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 โดยแบ่งเขตตรวจราชการ 

ในพื้นที่ภาคกลางเป็น	๔	เขต	ดังนี้

๑) เขตตรวจรำชกำรที่ ๑

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ได้แก ่

จังหวัดชัยนาท	พระนครศรีอยุธยา	ลพบุรี	 

สระบุรี	สิงห์บุรี	และอ่างทอง

๒) เขตตรวจรำชกำรที่ ๒

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ได้แก่	 

จังหวัดนนทบุรี	ปทุมธานี	นครปฐม	 

และสมุทรปราการ

๓) เขตตรวจรำชกำรที่ ๓

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง	๑	ได้แก่	 

จังหวัดกาญจนบุรี	ราชบุรี	และสุพรรณบุรี

4) เขตตรวจรำชกำรที่ 4

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง	๒	ได้แก่	 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	เพชรบุรี	สมุทรสงคราม	 

และสมุทรสาคร



กองตรวจรำชกำร
กระทรวงคมนำคม

ผลงานการตรวจราชการ	
กระทรวงคมนาคม1๔

1.1 เขตตรวจราชการที่ 1
 (ชัยนาท ลพบุรี สิงหบ์ุรี อา่งทอง สระบุรี พระนครศรีอยธุยา)

1.1.1	 ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก
มำตรกำรอ�ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยทำงถนน

๑)	ตามที่กระทรวงคมนาคมได้มีมาตรการให้กรมการขนส่งทางบกก�าหนดจุดพักรถสาธารณะ	 

(Checking	Point)	ทุกระยะการเดินทาง	๙๐	กิโลเมตร	เพื่อตรวจสอบมาตรฐานผู้ขับขี่และตรวจสภาพรถให้อยู่ในมาตรฐาน

ความปลอดภัย	 โดยจัดเจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ตรวจสอบตลอด	๒๔	 ชั่วโมงนั้น	 ทราบว่าในบางจุดท่ีรถ

โดยสารสาธารณะต้องแวะเข้าจดุตรวจเป็นจ�านวนมากจะส่งผลกระทบต่อการจราจร	ในประเดน็ดงักล่าวขอให้กรมการขนส่ง

ทางบกด�าเนินการประสานและบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	 และหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบสายทางในพื้นที่	 ร่วมกัน

จัดการจราจรในการน�ารถโดยสารสาธารณะเข้าพื้นที่ตรวจและอ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้สัญจรโดยทั่วไปด้วย	

นอกจากนี้	ขอให้แต่ละจุด	Checking	Point	มีการรวบรวมปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานในแต่ละพื้นที่ให้กรมการขนส่ง

ทางบกส่วนกลางทราบ	เพื่อจะน�าไปสู่การแก้ปัญหาและปรับการด�าเนินงานให้เกิดความราบรื่นต่อไป

มาตรการ	 Check	 คน	 Check	 รถ	 Checking	 Point	 กรมการขนส่งทางบก 

ได้สั่งการให้ด�าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	 โดยตรวจสอบรถและคนให้ครบ	

๑๐๐%	มกีารจดัเกบ็สถติอิบุตัเิหตแุละสถติต่ิาง	ๆ 	เพือ่ให้เห็นว่าอบุตัเิหตลุดลงอย่างไร 

หลังจากการด�าเนินมาตรการดังกล่าวแล้ว	 รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหา	 อุปสรรค	 

และวิธีการแก้ไข	 ในการนี้ได้มอบหมายให้ผู ้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก 

ตรวจเยีย่มดคูวามเหมาะสมของพืน้ที	่และเกลีย่อตัราก�าลงัจากจงัหวดัใกล้เคยีงทีไ่ม่มี

การตั้งจุดตรวจ	 Checking	 Point	 พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน 

ในแต่ละพื้นที่และน�ามาสรุปในภาพรวม	 เพื่อน�าไปสู ่การแก้ไขปัญหาและปรับ 

การด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ



กองตรวจรำชกำร
กระทรวงคมนำคม

ประจ�าปีงบประมาณ
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๒)	ตามที่ ได ้รับรายงานว ่า	 กรมทางหลวงชนบทมีแผนงาน/โครงการที่จะพัฒนาโครงข ่าย 

คมนาคมขนส่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 และเป็นโครงการที่อยู่ในความสนใจของประชาชนในพื้นที่	 ได้แก่	 

(๑)	 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองป่ามะพร้าว	 จ�านวน	 ๑	 แห่ง	 ซึ่งเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข	 ๓๐๕๓	 

กับถนนป่ามะพร้าวและถนนอู ่ทองในเกาะเมือง	 โครงการฯ	 เป็นการพัฒนาเพ่ือรองรับการจราจรให้สอดรับกับ 

สถานีรถไฟความเร็วสูงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	 ทั้งยังช่วยลดปริมาณการจราจรจากสะพานปรีดีพนมยงค์อีกทางหนึ่งด้วย	 

(๒)	 โครงการเชื่อมต่อโครงข่ายถนน	 สาย	 อย.๒๐๕๓	 (ถนนอโยธยา)	 ทิศตะวันออก	 ช่วงที่	 ๑	 เชื่อมต่อกับทางหลวง 

หมายเลข	๓๐๙	 (โรจนะ)	 ทิศตะวันตก	 ช่วงที่	 ๑	 เชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข	๓๔๗	 ช่วงที่	 ๒	 เชื่อมต่อกับทางหลวง

หมายเลข	 ๓๒๖๓	 โครงการฯ	 เป็นการพัฒนาโครงข่ายให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นเส้นทางเล่ียงท่ีสามารถลดปริมาณ 

การจราจรในการเข้าเกาะเมืองได้	ทั้งนี้	เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเนื่องจากทั้ง	๒	โครงการเป็นโครงการที่จะช่วยพัฒนาการ

คมนาคมขนส่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น	 ดังนั้น	 ขอให้กรมทางหลวงชนบท 

เร่งรัดในการของบประมาณสนับสนุนส�าหรับการศึกษาความเหมาะสม	 (Feasibility	 Study	 :	 FS)	 รวมถึงการออกแบบ 

รายละเอียดต่าง	 ๆ	 ของทั้ง	 ๒	 โครงการ	 พร้อมกันนี้	 เพื่อให้เกิดความพร้อมในการด�าเนินการกรมทางหลวงชนบท	 

ควรมีการวางแผนล�าดับเวลาในแต่ละช่วงว่าจะด�าเนินการเรื่องใดบ้างให้เกิดความชัดเจน	 เพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับช้ีแจง 

แนวทางการด�าเนินโครงการให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบได้ด้วย

ได้มอบหมายให้ส�านกัส�ารวจและออกแบบพจิารณาด�าเนนิการตามข้อสงัเกต 

และข้อเสนอแนะแล้ว	รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลและขั้นตอน 

การด�าเนินการของทางราชการด้วย

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ
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๓)	เรื่องการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตบริเวณทางร่วมทางแยกนั้น	 เห็นว่า	 กรมทางหลวง 

และกรมทางหลวงชนบทควรพิจารณาเรื่องการปรับงานก่อสร้างผิวทางในช่วงทางร่วมทางแยก	 (ประมาณ	๒๐๐	 เมตร)	 

ให้เป็นรูปแบบคอนกรีตทั้งหมด	 เนื่องจากผิวทางในรูปแบบแอสฟัลติกคอนกรีตมักเกิดร่องล้อได้ง่าย	 และจ�าเป็น 

ต้องมีการซ่อมบ�ารุงอยู่บ่อยครั้ง	 ซึ่งหากปรับเป็นคอนกรีตจะเกิดความปลอดภัยและมีความคุ้มค่าในเรื่องงบประมาณ 

การซ่อมบ�ารุงในระยะยาว	

ได้มีแบบมาตรฐานผิวจราจรคอนกรีตบริเวณทางแยก	 ให้หน่วยงานในสังกัด

น�าไปใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและหลักวิศวกรรม	 ท้ังนี้	 ได้มอบหมายให้ส�านัก 

บ�ารุงทางและส�านักส�ารวจและออกแบบพิจารณาด�าเนินการตามข้อสังเกตและ 

ข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว	

๔)	การอ�านวยความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง	 นอกจากประเด็นเรื่องลักษณะทางกายภาพ 

ของสายทางแล้ว	 เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีความส�าคัญ	 ซึ่งสามารถสังเกตได้จาก	 ข้อร้องเรียน 

ของประชาชนในพื้นที่ที่ส ่วนใหญ่จะมีจ�านวนเรื่องร้องเรียนกรณีไฟฟ้าริมทางไม่ติดเข้ามาเป็นอันดับ	 ๑	 ดังนั้น	 

ขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทดูแลตรวจสอบเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างให้มีสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม�่าเสมอ	 

เพื่อให้สามารถอ�านวยความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนบนทางหลวงและทางหลวงชนบทด้วย

ได้ก�าชับให้หน่วยงานในสังกัดตรวจสอบสภาพสายทาง	 ปรับปรุงหรือติดตั้ง

อุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัยเพ่ิมเติมตามมาตรฐานความปลอดภัย	 ทั้งนี	้ 

ได้มอบหมายให้ส�านักอ�านวยความปลอดภัยร่วมกับส�านักงานทางหลวงชนบท 

ที่	๑	-	๑๘	พิจารณาด�าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

1.1.2	 ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางน�้า
มำตรกำรอ�ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยทำงน�้ำ

๑)	 จากการรายงานเกี่ยวกับปัญหาผักตบชวาทราบว่าพระราชบัญญัติการก�าจัดผักตบชวา 

ที่ตราขึ้นใน	 พ.ศ.	 ๒๔๕๖	 ถูกยกเลิกไปใน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 ท�าให้การด�าเนินการก�าจัดผักตบชวาไม่มีหน่วยงานใดเป็น 

แกนน�าหลกั	การด�าเนนิการจงึเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตามภารกจิ	ซึง่ด�าเนนิงานไปตามประสทิธภิาพของเครือ่งจกัร

และงบประมาณที่มีอยู่	 ประกอบกับผักตบชวาเป็นวัชพืชน�้าที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว	 และยังไม่มีการบริหารจัดการ 

เรื่องการก�าจัดผักตบชวาหลังจากจัดเก็บจากแหล่งน�้าแล้วอย่างจริงจัง	 ในเรื่องดังกล่าว	 ขอให้กรมเจ้าท่าประสานงานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 กรมชลประทาน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ในการร่วมกันหาแนวทางด�าเนินการ 

แก้ไขปัญหาในพื้นที่	 รวมถึงการผลักดันที่จะจัดให้มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบภารกิจการด�าเนินการก�าจัดผักตบชวา 

ตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงเรื่องการบริหารจัดการหลังการก�าจัดแล้วเสร็จ	 พร้อมท้ังหารือเพ่ือออกกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

ให้เป็นหลกัการในการด�าเนนิงานต่อไปในอนาคต	เนือ่งจากปัญหาดงักล่าวเป็นปัญหาใหญ่	ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทางน�้า	

และเมื่อถึงฤดูน�้าหลากหรือเกิดปัญหาอุทกภัยจะท�าให้กีดขวางทางน�้าไหลอีกด้วย

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ
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ได้มีการด�าเนนิการและประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องในการด�าเนนิการ 

ก�าจดัผกัตบชวา	และมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการอ�านวยการบรูณาการเพือ่แก้ไขปัญหา

ผกัตบชวา	โดยมรีองนายกรฐัมนตร	ี(พลเอก	ประวติร	วงษ์สวุรรณ)	ท�าหน้าทีป่ระธานฯ	

กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นฝ่ายเลขานุการฯ	 ท้ังนี้ได้แบ่งเขตความรับผิดชอบ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	กรมโยธำธิกำรและผังเมืองมีหน้าท่ีดูแลแม่น�้าท่าจีน 

และแม่น�้าแม่กลอง	 พื้นที่ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองรับผิดชอบในแม่น�้าท่าจีน	 

ตั้งแต่ใต้ประตูระบายน�้าโพธิ์พระยาจนถึงอ่าวไทย	 กรมชลประทำนรับผิดชอบ 

แม่น�้าบางปะกง	แม่น�้าน้อย	และแม่น�้าท่าจีน	เหนือประตูระบายน�้าโพธิ์พระยาขึ้นไป	

กรมเจ้ำท่ำรบัผดิชอบแม่น�า้เจ้าพระยา	แม่น�า้ป่าสกั	และแม่น�า้น้อยบางส่วน	โดยแบ่ง

เป็นพื้นที่	ดังนี้	

- พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยำ ปทุมธำนี และนนทบุรี  

แม่น�้าเจ้าพระยา	 ตั้งแต่ด้านใต้เขื่อนเจ้าพระยา	 อ�าเภอสรรพยา	 จังหวัดชัยนาท	 

จังหวัดสิงห์บุรี	 จังหวัดอ่างทอง	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 จังหวัดปทุมธานี	 และ 

จังหวัดนนทบุรี	 รวมระยะทางประมาณ	๒๐๐	 กิโลเมตร	 แม่น�้าป่าสัก	 ตั้งแต่ด้านใต้ 

เขื่อนพระรามหก	 อ�าเภอท่าเรือ	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ถึงวัดพนัญเชิงวรวิหาร 

จุดที่บรรจบกับแม่น�้าเจ้าพระยา	 รวมระยะทางประมาณ	๕๒	 กิโลเมตร	 แม่น�้าน้อย 

ตัง้แต่ใต้ประตรูะบายน�า้ผกัไห่	อ�าเภอผกัไห่	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	ถงึอ�าเภอบางไทร	 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ถึงจุดที่บรรจบกับแม่น�้าเจ้าพระยา	รวมระยะทางประมาณ	

๔๓	กโิลเมตร	แม่น�า้ลพบรุ	ีตัง้แต่จังหวดัสิงห์บรุ	ีจังหวดัลพบรุ	ีจังหวดัพระนครศรอียธุยา	

ถึงจุดที่บรรจบกับแม่น�้าป่าสัก	 รวมระยะทางประมาณ	 ๙๕	 กิโลเมตร	 และคลอง

ธรรมชาติต่าง	ๆ	ในพื้นที่รับผิดชอบ	

- พ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนำท และอุทัยธำนี แม่น�้าเจ้าพระยา  

ตั้งแต่ปากน�้าโพ	 อ�าเภอเมืองนครสวรรค์	 จังหวัดนครสวรรค์	 ถึงเขื่อนเจ้าพระยา	 

อ�าเภอสรรพยา	จังหวัดชัยนาท	รวมระยะทางประมาณ	๑๐๐	กิโลเมตร	แม่น�้าสะแกกรัง 

อ�าเภอเมืองอุทัยธานี	 จังหวัดอุทัยธานี	 รวมระยะทางประมาณ	 ๒๐	 กิโลเมตร	 

แม่น�้าท่าจีน	 ตั้งแต่ประตูระบายน�้าพลเทพ	 อ�าเภอหันคา	 จังหวัดชัยนาท	 บรรจบกับ

แม่น�้าเจ้าพระยา	 รวมระยะทางประมาณ	 ๑๕	 กิโลเมตร	 และคลองธรรมชาติต่าง	 ๆ	 

ในพื้นที่รับผิดชอบ

นอกจากนี้	 กรมเจ้าท่าได้ประสานกรมชลประทานในการสนับสนุนเรือก�าจัด 

ผักตบชวาจ�านวน	๑๐	ล�า	เพื่อมาก�าจัดผักตบชวาด้วยแล้ว

กรมเจ้าท่า
รำยงำนว่ำ
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๒)	 ให้ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคในพื้นที่จัดท�าแผนการด�าเนินงานในระยะ	 ๔	ปี	 เพื่อรองรับ 

การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 และให้กรมเจ้าท่าพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเครื่องมือและเทคโนโลยี 

ในการปฏิบัติงานให้เกิดความเหมาะสมและมีศักยภาพเพียงพอในการรองรับภารกิจด้านการคมนาคมขนส่งทางน�้า 

ทั้งด้านความสะดวกในการให้บริการและการก�ากับดูแลความปลอดภัยขนส่ง	 นอกจากนี้	 เห็นควรให้กรมเจ้าท่าผลักดัน 

เรื่องการประสานงานกับจังหวัดในด้านงบประมาณเพื่อช่วยสนับสนุนเครื่องมือและเทคโนโลยีที่มีส�าหรับการปฏิบัติงาน 

ในเชิงพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพด้วยอีกทางหนึ่ง

ปัจจบุนัได้มแีผนปฏบิตักิารฯ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๕	(ฉบบัทบทวนปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 ซึ่งเป็นแผนการด�าเนินงานในภาพรวมของกรมฯ	 และได้ใช้เป็นแนวทาง 

ให้หน่วยงานในสังกัดท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีรับไปด�าเนินการให้เป็น 

ไปตามแนวทางดังกล่าว	 ส�าหรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีได้ม ี

การประสานงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการ 

แจ้งความประสงค์หรือความต้องการท่ีจะของบประมาณประจ�าปีเพ่ือน�ามาสนับสนุน

เครื่องมือและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานให้เกิดความเหมาะสมและมีศักยภาพ

๓)	 ขอให้กรมเจ้าท่าและส�านกังานเจ้าท่าภมูภิาคในพืน้ทีม่กีารประสานงานกนัอย่างต่อเนือ่ง

ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	 เพื่อแก้ไขปัญหาในระดับนโยบาย	 รวมถึงการดูแลในเชิงพื้นท่ี	 

โดยการแจ้งผลความคืบหน้าในการด�าเนินการให้ประชาชนทราบอยู่เป็นระยะ	มุ่งแสดงถึงการให้ความส�าคัญกับประชาชน

ซึง่ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ขององค์กรโดยรวมด้วย	ทัง้นี	้หากมแีผนงาน/โครงการในการก่อสร้างทีก่รมเจ้าท่าจะต้องด�าเนนิการอกี	 

ขอให้มีการวางแผนรองรับการท�างานร่วมกับส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคในพื้นที่เพื่อให้การท�างานทั้งในเชิงนโยบายและ 

เชิงพื้นที่สอดรับกันไปอย่างราบรื่นและเกิดประโยชน์ในภาพรวมต่อไปด้วย

ปัจจุบันได้มีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาความ 

เดือดร้อนของประชาชนทัง้การแก้ไขปัญหาในระดบันโยบาย	รวมถงึการดแูลในเชงิพืน้ที	่

อีกทั้งให้มีการรับเรื่องราวร้องทุกข์หรือการร้องขอถึงความต้องการของประชาชน	 

และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในสังกัดกรมเจ้าท่าพิจารณาเพื่อหารือในแนวทางการ 

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป

๔)	 ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย	พ.ศ.	๒๔๕๖	ฉบับที่	๑๗	(แก้ไขเพิ่มเติม)	

และค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๓๒/๒๕๖๐	 เกี่ยวกับเรื่องการแจ้งสิ่งล่วงล�้าล�าน�้า	 ซึ่งกรมเจ้าท่า 

ได้ก�าหนดแนวทางด�าเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชน	 และหน่วยงานที่ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใด 

ล่วงล�้าล�าน�้า	 โดยขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท	 น�าหลักฐานแสดงการครอบครองหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

กับการก่อสร้างสะพานข้ามล�าน�้าสาธารณะทุกแห่ง	 ซึ่งถือว่าเป็นส่ิงปลูกสร้างท่ีล่วงล�้าล�าน�้า	 แจ้งให้กรมเจ้าท่าพิจารณา

อนุญาตตามกฎหมายด้วย	 ทั้งนี้	 เห็นควรให้กรมเจ้าท่าพัฒนาฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับส่ิงล่วงล�้าล�าน�้า 

ที่ได้รับมาอย่างเป็นระบบและสามารถค้นหาเรียกใช้ข้อมูลที่มีอยู่โดยสะดวก	รวดเร็ว

กรมเจ้าท่า
รำยงำนว่ำ

กรมเจ้าท่า
รำยงำนว่ำ
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กรมเจ้าท่า
รำยงำนว่ำ

ปัจจุบันมีระบบสิ่งล่วงล�้าล�าน�้าที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งล่วงล�้า 

ล�าน�้าที่ได้รับมาอย่างเป็นระบบ	 และเพื่อให้สามารถค้นหา	 เรียกข้อมูลที่มีอยู่มาใช ้

โดยสะดวก	รวดเร็ว	ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่จะน�าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน	นอกจากนี้	

กรมเจ้าท่าได้จ้างทีป่รกึษาด�าเนนิการส�ารวจจดัท�าแผนทีแ่ละรายละเอยีดของสิง่ล่วงล�า้

ล�าน�้า	แบ่งเป็น	๒	สัญญา	ดังนี้

สัญญาที่	 ๑	 งานจ้างที่ปรึกษาด�าเนินการส�ารวจจัดท�าแผนที่และรายละเอียด

ของสิ่งล่วงล�้าล�าน�้าท่ัวประเทศเพ่ือจัดท�าระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศทางน�้า	 

และสิ่งล่วงล�้าล�าน�้า	 ส�าหรับใช้สนับสนุนการบริหารงานด้านการก�ากับ	 ดูแล	 ควบคุม	 

และตรวจสอบการปลูกสร้างสิ่งล่วงล�้าล�าน�้าในความดูแลของกรมเจ้าท่า	 พัฒนา 

และเพิ่มประสิทธิภาพระบบภูมิสารสนเทศให้สามารถรองรับระบบฐานข้อมูล 

ภูมิสารสนเทศทางน�้าและส่ิงล่วงล�้าล�าน�้า	 ท้ังข้อมูลแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ	 

ข้อมูลแปลงที่ดิน	 ข้อมูลขอบเขตอาคารและสิ่งปลูกสร้างล่วงล�้าล�าน�้าที่เชื่อมโยง 

กับข้อมูลรายละเอียดของอาคารและสิ่งปลูกสร้างล่วงล�้าล�าน�้า	 เป็นการให้บริการ 

ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศทางน�้าและส่ิงล่วงล�้าล�าน�้าแก่หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	

หรอืประชาชนในพืน้ท่ีท่ีเกีย่วข้องในการก�ากบัดแูลทรพัยากรน�า้ท้ังระบบอย่างบรูณาการ	

ใช้เป็นศนูย์รวบรวมข้อมลูภมูสิารสนเทศด้านโครงสร้างพืน้ฐานทางน�า้	ทัง้ในรปูของแผนที่ 

ราสเตอร์	 (Raster	 Format)	 และแผนที่เวคเตอร์	 (Vector	 Format)	 ในการสนับสนุน 

แผนปฏิบัติการ	 การปรับปรุงชุดข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ด ้านเส้นทางคมนาคม	 

(MOT	Transport	FGDS)	ของกระทรวงคมนาคม	ซึง่กรมเจ้าท่ารบัผดิชอบในการปรบัปรงุ

ชั้นข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน�้า	 ซึ่งในระยะที่	 ๑	 มีพื้นที่ด�าเนินการในแม่น�้า 

สายหลักในภาคเหนือ	 ภาคกลาง	 และชายฝั ่งทะเลอ่าวไทยจากจังหวัดตราด	 

ถึงจังหวัดชลบุรี	 (วงเงิน	 ๒๙๘.๕	 ล้านบาท	 ปี	 ๒๕๖๑	 =	 ๕๙.๙๔	 ล้านบาท	 

ปี	๒๕๖๒	=	๑๓๑.๑	ล้านบาท	ปี	๒๕๖๓	=	๑๐๗.๔๖	ล้านบาท)	ปัจจุบันผลงานคิดเป็น

ร้อยละ	๘๓

สัญญาที่	 ๒	 งานจ้างท่ีปรึกษาด�าเนินการส�ารวจจัดท�าแผนท่ีและรายละเอียด

ของสิ่งล่วงล�้าล�าน�้าบริเวณชายฝั ่งทะเล	 ทะเลสาบ	 และแม่น�้าภายในประเทศ	 

เพื่อส�ารวจจัดท�าแผนที่และรายละเอียด	 ฐานข้อมูลของสิ่งล่วงล�้าล�าน�้าบริเวณ 

ชายฝ่ังทะเลด้านอ่าวไทยจากจงัหวดัชลบรุ	ีจนถงึจงัหวดันราธวิาส	และทะเลสาบสงขลา	 

และแม่น�้าในภาคใต้บางส่วน	ซึ่งเมื่อด�าเนินการฯ	แล้วเสร็จ	กรมเจ้าท่าจะมีฐานข้อมูล

ส�าหรับใช้ในการก�ากับ	 ดูแล	 ควบคุม	 ตรวจสอบ	 และแก้ไขปัญหาการปลูกสร้าง 

สิ่งล ่วงล�้าล�าน�้า	 และด�าเนินคดีกับส่ิงล ่วงล�้าล�าน�้าท่ีผิดกฎหมาย	 ครอบคลุม 

แม่น�้าสายหลักในภาคเหนือ	ภาคกลาง	และชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย	เป็นต้น
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1.1.๓	 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี

ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	 โดยมี 

หน้าที่เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันและ 

เบกิจ่ายเงินงบประมาณได้ตามแผนทีก่�าหนด	ซึง่หากด�าเนนิการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน	

กรมการขนส่งทางบกจะเชิญผู้รับจ้างเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบและร่วมกันแก้ไข 

ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน	เพื่อให้สามารถก่อสร้างและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	 ส�าหรับรายการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณในปี	 ๒๕๖๓	 ได้มี 

การประชุมเพื่อก�าหนดแผนการด�าเนินการจัดซื้อ	 จัดจ้าง	 การลงนามในสัญญา	 และ 

การเบิกจ่ายเงิน	 พร้อมแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดให้ด�าเนินการตามแผนดังกล่าว 

อย่างเคร่งครัด

ได้ให้ความส�าคญักบัการจดัซือ้จดัจ้าง	และการบรหิารการเบกิจ่ายงบประมาณ	 

โดยมีการก�ากับติดตามเป็นรายสัปดาห์	 และมีการประชุมประจ�าเดือนทุก	 ๆ	 เดือน	 

และในกรณีที่พบว่าผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างล่าช้ากว่าแผนเกินกว่าร้อยละ	 ๑๐	 

จะด�าเนินการเร่งรัดและแจ้งให้ผู ้รับจ้างทราบว่าจะไม่มีสิทธิ์ในการเสนอราคา 

ในการประมูลงานเป็นเวลาครั้งละ	 ๓๐	 วัน	 จนกว่าผลงานก่อสร้างจะเป็นไป 

ตามแผน	 ทั้งนี้ 	 ได ้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทท่ี	 ๑	 (ปทุมธานี)	 

และส�านักงานทางหลวงชนบทท่ี	 ๒	 (สระบุรี)	 พิจารณาด�าเนินการตามข้อสังเกต 

และข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ
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1.๒ เขตตรวจราชการที่ ๔
 (ประจวบคีรีขันธ ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)

1.2.1	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก
มำตรกำรอ�ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยทำงถนน

๑)	ช่วงนี้อยู่ในฤดูฝนท�าให้ฝนตกอย่างต่อเนื่อง	 ส่งผลให้ต้นไม้และวัชพืชริมทางมีการเจริญเติบโต 

รวดเร็วมากกว่าปกติ	และอาจมีผลต่อทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ยานพาหนะในการสัญจร	ดังนั้น	ขอให้หมั่นร่วมกันดูแลสายทาง 

ในความรับผิดชอบ	 โดยการตัดต้นไม้หรือวัชพืชริมทางไม่ให้เติบโตจนบดบังทัศนวิสัยในการเดินทางบนท้องถนน	 

และต้องไม่บดบังป้ายต่าง	ๆ	หรือหลักน�าทางที่ติดตั้งไว้เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วย

ได้ด�าเนินการดูแลสายทางในความรับผิดชอบเพื่ออ�านวยความสะดวก 

และปลอดภัยให้แก่ประชาชนเป็นประจ�า	 นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครทางหลวงชนบท

ช่วยดูแล	 เฝ้าระวัง	 และแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับถนนให้กรมทางหลวงชนบทได้รับทราบ

ตลอดเวลา	 ทั้งนี้	 กรมทางหลวงชนบทมอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทท่ี	 ๔	

(เพชรบุรี)	 พิจารณาด�าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงคมนาคมต่อไปแล้ว

๒)	จากการรายงานทราบว่า	 ในพื้นที่จังหวัดสุมทรสงครามยังไม่มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร	 ในปัจจุบัน 

ได้ใช้พื้นที่ของเอกชนเป็นจุดจอดชั่วคราว	ประกอบกับรถตู้โดยสารประจ�าทางที่มีอายุการใช้งานครบ	๑๐	ปี	ค่อย	ๆ	ทยอย

ปลดระวางการใช้งาน	 และเปลี่ยนมาเป็นรถโดยสารขนาดเล็ก	 (Minibus)	 ท่ีได้มาตรฐานในการขนส่งสาธารณะมากขึ้น	 

ซึ่งท�าให้ต้องใช้พ้ืนที่ในการเป็นจุดจอดรถและรองรับบริการผู้เข้ามาใช้บริการท่ีเพิ่มขึ้น	 ดังนั้น	 เห็นว่าการจัดให้พื้นที่ 

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสมุทรสงครามที่เป็นของ	บริษัท	ขนส่ง	จ�ากัด	เอง	จะท�าให้สามารถรองรับรถที่มีขนาดใหญ่ขึ้น	

และผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการมีพื้นที่ใช้สอยได้โดยสะดวกและมีความปลอดภัยมากขึ้น	ดังนั้น	ขอให้กรมการขนส่งทางบก

พิจารณาความเหมาะสมเรื่องการจัดหาพื้นที่ในการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสมุทรสงคราม	 เพื่อรองรับ 

การเดินทางของประชาชน	ว่าสามารถด�าเนินการหรือมีแนวทางในการด�าเนินการได้อย่างไรบ้าง

มีอสังหาริมทรัพย์ในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม	 จ�านวน	 ๑	 ไร่	 ๑	 งาน	 

๙๒	 ตารางวา	 ปัจจุบันให้เอกชนเช่าเพื่อเป็นที่พักอาศัย	 ทั้งนี้	 การจัดหาพื้นที่สถานี 

ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสมุทรสงครามนั้น	 บริษัท	 ขนส่ง	 จ�ากัด	 จะประสานงานกับ 

กรมการขนส่งทางบกเพื่อด�าเนินการต่อไป

ได้พจิารณาความเหมาะสมเรือ่งการจัดหาพ้ืนท่ีในการก่อสร้างสถานขีนส่งผูโ้ดยสาร 

จังหวัดสมุทรสงคราม	 และในเบื้องต้นพบว่า	 ปริมาณรถมีจ�านวนไม่มากเท่าท่ีควร	

เนือ่งจากอยูใ่กล้พืน้ทีก่รงุเทพมหานคร	หากอนาคตมปีรมิาณรถและผูโ้ดยสารเพิม่มากขึน้	 

จะท�าการรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสมุทรสงครามต่อไป

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ

บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ
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๓)	การก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบุรี	 สาย	 พบ.๑๐๐๑	 แยก	 ทล.๔	 -	 

บ้านทุ ่งขาม	 อ�าเภอชะอ�า	 จังหวัดเพชรบุรี	 จุดตัดทางรถไฟท่ี	 กม.	 ๑๙๖+๑๙๐	 ณ	 เดือน	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๓	 

มีผลการด�าเนินงานร้อยละ	๒๐.๗๗	 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ	๕๗.๗๓	 และสาย	 พบ.๑๐๑๐	 แยก	 ทล.๔	 -	 บ้านหนองโรง	 

อ�าเภอชะอ�า	 จังหวัดเพชรบุรี	 จุดตัดทางรถไฟ	 ที่	 กม.๒๑๐+๔๘๕	ณ	 เดือนพฤษภาคม	 ๒๕๖๓	 มีผลการด�าเนินงาน 

เพียงร้อยละ	 ๒.๐๖	 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ	 ๙๗.๙๔	 ขณะนี้อยู ่ระหว่างแก้ไขสัญญาจ้างและปรับแผนการก่อสร้าง	 

ในส่วนนี้	 ขอให้กรมทางหลวงชนบทเร่งรัดแก้ไขปัญหาของท้ัง	 ๒	 โครงการดังกล่าวเพ่ือให้สามารถด�าเนินโครงการต่อไป 

โดยเร็ว	 และโครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟบริเวณอื่นๆ	 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

ที่ยังอยู่ในระหว่างการด�าเนินการของกรมทางหลวงชนบทและการรถไฟแห่งประเทศไทย	 ขอให้กรมทางหลวงชนบท	 

และการรถไฟแห่งประเทศไทยติดตามการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานอย่างเคร่งครัด	 เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จ 

ตามแผน	ซึ่งเมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการลดการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ

ได้ออกหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งด�าเนินการก่อสร้าง	 พร้อมแจ้งให้ปรับ 

แผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับการแก้ไขสัญญาจ้างที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว

๔)	 การก่อสร ้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์	 สาย	 ปข.๑๐๐๓	 

แยก	ทล.๔	-	บ้านโพธิ์เรียง	(เริ่มสัญญาวันที่	๑	พฤษภาคม	๒๕๖๓)

ได้ด�าเนินการติดตามผลการด�าเนินการก่อสร้างเป็นประจ�าทุกเดือน

๕)	 การก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟในพ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์	 สาย	 ปข.๑๐๑๙	 

แยก	 ทล.๔	 -	 บ้านปากน�้าปราณ	 (ความคืบหน้า	 ณ	 เดือนพฤษภาคม	 ๒๕๖๓	 มีผลการด�าเนินงานร้อยละ	 ๓๔.๕๕	 

ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ	๕.๔๙)

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ
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กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ

ได้แจ้งผู้รับจ้างให้เร่งรัดงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนแล้ว

๖)	 ตามที่มีนโยบายก�าหนดความเร็วรถไม่เกิน	 ๑๒๐	 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	 ซึ่งโดยหลักการจะบังคับใช้ 

กับถนนบางสายทางที่มีความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน	 เป็นถนนท่ีมีช่องทางหลัก	 ๔	 หรือ	 ๖	 ช่องจราจรขึ้นไป	 

พร้อมทั้งมีทางคู ่ขนาน	 โดยให้ใช้ความเร็วไม่เกิน	 ๑๒๐	 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	 เฉพาะช่องจราจรทางขวาสุดเท่านั้น	 

ซึ่งในพื้นที่ความรับผิดชอบของส�านักงานทางหลวงท่ี	 ๑๕	 (ประจวบคีรีขันธ์)	 มีแผนท่ีจะเริ่มอนุญาตให้ใช้ความเร็ว	 

๑๒๐	กิโลเมตรต่อชั่วโมง	บนทางหลวงหมายเลข	๔	ช่วง	กม.๑๖๙+๐๐๐	-	กม.๑๘๗+๐๐๐	อ�าเภอท่ายาง	-	แยกทางเลี่ยง 

เมืองหัวหิน	 ระยะทาง	 ๔๗.๔๖๘	 กิโลเมตร	 ในส่วนนี้	 เนื่องจากเป็นนโยบายใหม่และพื้นท่ีท่ีจะให้ใช้ความเร็วไม่เกิน	 

๑๒๐	 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีเพียงบางช่วงของบางสายทางเท่านั้น	 อีกทั้งจะใช้ความเร็วดังกล่าวได้เฉพาะช่องจราจร 

ทางขวาสดุ	ดงันัน้	เพือ่ความปลอดภัยแก่ผูข้บัขี	่จงึขอให้กรมทางหลวงมกีารตดิตามนโยบายดงักล่าว	พร้อมทัง้ประชาสมัพนัธ์

ข้อมลูให้ประชาชนได้รบัทราบอย่างทัว่ถงึ	รวมทัง้จดัท�าและตดิตัง้ป้ายแจ้งก�าหนดเส้นทางและการใช้ความเรว็ในช่วงต่าง	ๆ 	

ให้ชัดเจนด้วย

ได้ด�าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในเรื่องดังกล่าวแล้ว	 

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงที่	 ๑๕	 (ประจวบคีรีขันธ์)	 และหน่วยงาน 

ในสังกัดด�าเนินการ	 ท้ังนี้	 ต้องรอให้มีประกาศใช้ความเร็วรถไม่เกิน	 ๑๒๐	 กิโลเมตร 

ต่อชั่วโมง	 ตามกฎกระทรวงก�าหนดอัตราความเร็วและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

กับนโยบายดังกล่าวก่อน

๗)	 เนื่องจากโครงข่ายทางหลวงหมายเลข	 ๓๗	 ชะอ�า-ปราณบุรี	 (ทางเลี่ยงเมืองหัวหิน)	 มีปริมาณ 

การจราจร	 ๓๕,๗๐๐	 คันต่อวัน	 ปริมาณรถบรรทุก	 ๑๐,๗๐๐	 คันต่อวัน	 กรมทางหลวงจึงมีแผนในการพัฒนา 

โครงข่ายดังกล่าว	 โดยจะท�าการขยายเป็น	 ๖	 ช่องจราจร	 ปรับปรุงทางแยกและจุดกลับรถเป็นทางต่างระดับทั้งหมด 

มีการควบคุมทางเข้า-ออก	และเพิ่มอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัย	ระยะทาง	๔๗.๔๖๘	กิโลเมตร	งบประมาณ	๔,๕๐๐	 

ล้านบาท	 โดยมีแผนการด�าเนินการจ้างที่ปรึกษาส�ารวจและออกแบบรายละเอียดพร้อมรับฟังความคิดเห็นของ 

ประชาชน	 ในปี	 ๒๕๖๓	 ส�าหรับการก่อสร้างแบ่งเป็น	 ๒	 ช่วง	 คือ	 ช่วงที่	 ๑	 ตอน	 ชะอ�า-วังโบสถ์	 กม.๐+๐๐๐	 -	 

กม.๒๔+๐๐๐	(วงเงินงบประมาณ	๒,๖๐๐	ล้านบาท)	และช่วงที่	๒	ตอนวังโบสถ์	-	อ�าเภอปราณบุรี	กม.๒๔+๐๐๐	-	กม.

๔๗+๔๖๘	 จึงขอให้กรมทางหลวงมีการบริหารจัดการการก่อสร้างสายทางทั้ง	 ๒	 ช่วง	 ให้สามารถด�าเนินงานในช่วงเวลา 

ที่ต่อเนื่องกัน	 เพื่อให้เป็น	๖	ช่องจราจรตลอดทั้งสายทาง	และเป็นการช่วยสนับสนุนการสัญจรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เม่ือด�าเนินการแล้วเสร็จ	 ทั้งนี้	 เมื่อเริ่มด�าเนินการก่อสร้าง	 ขอให้กรมทางหลวงเตรียมการบริหารจัดการจราจรในพื้นท่ี 

ดังกล่าวให้ประชาชนผู้เดินทางได้รับความสะดวกและปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง	 เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็น 

สายทางหลักสายทางเดียวที่เชื่อมโยงการเดินทางสู่ภาคใต้
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ขณะนี้อยู ่ระหว่างการด�าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อด�าเนินการส�ารวจ 

และออกแบบรายละเอียด	 พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในงบประมาณ 

ปี	 ๒๕๖๓	 และจะด�าเนินการโดยมีการบริหารจัดการการก ่อสร ้างสายทาง 

ทั้ง	 ๒	 ช่วง	 ให้สามารถด�าเนินงานในช่วงเวลาที่ต่อเนื่องเพื่อให้เป็น	 ๖	 ช่องจราจร 

ตลอดทั้งสายทางและเป็นการช่วยสนับสนุนการสัญจรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

๘)	 จากการรายงานทราบว่าในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 มีโครงการ/แผนงาน 

ที่อยู่ระหว่างด�าเนินการและวางแผนที่จะด�าเนินการในอนาคตจ�านวนหลายโครงการ	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นการด�าเนินงาน 

ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 เรื่องการบริหารจัดการจราจรโครงการก่อสร้างที่ต้องใช้ระยะเวลา 

ด�าเนินงานเป็นเวลานานและอยู่ในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น	 ขอเน้นย�้าให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท 

พิจารณาน�าแนวทางการบริหารโครงการ	 ๖	 มิติมาใช้อย่างเคร่งครัด	 เพื่อลดผลกระทบต่อการสัญจรของผู้เดินทาง	 

รวมถึงสามารถบริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ได้ก�าชับให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการน�าแนวทางการบริหารโครงการ	

๖	 มิติตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาใช้อย่างเคร่งครัด	 

เพื่อลดผลกระทบต่อการสัญจรของผู้เดินทาง	 รวมถึงสามารถบริหารงานก่อสร้าง 

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ทั้ง	๖	มิติ	คือ

(๑)	 มติกิารออกแบบ	ให้มกีารเลือกใช้เทคนคิและวธิกีารก่อสร้างท่ีใช้ระยะเวลาสัน้	 

เพื่อลดผลกระทบจราจรก�าหนดลงในแบบก่อสร้าง

(๒)	มิติการประชาสัมพันธ์	 ให ้มีอุปกรณ์และต�าแหน่งติดตั้งเครื่องมือ	 

ส�าหรับการติดตามและให้ข้อมูลระหว่างการก่อสร้าง	 เช่น	 กล้อง	 CCTV,	 VMS	 

(Variable	Message	Sign)	ไว้ในแบบก่อสร้าง

(๓)	มติด้ิานสัญญา	ก�าหนดแนวทางและด�าเนนิการจัดการจราจรไว้ในแบบสญัญา	 

และงบประมาณในการใช้	 รวมทั้งมียอดเงินรายการส�ารอง	 (Provisional	 Sum)	 

ส�าหรบัการบรหิารจดัการจราจรในโครงการก่อสร้างทีอ่ยูใ่นพืน้ทีท่ีม่ปีรมิาณการจราจรสูง

(๔)	มิติการคัดเลือกผู้รับจ้าง	 โดยคัดเลือกผู้รับจ้างท่ีมีประสบการณ์ท�างาน 

ในโครงการที่ต้องบริหารงานก่อสร้างในพื้นที่ปริมาณการจราจรสูง

(๕)	มิติจัดการรื้อย้ายสาธารณูปโภค	 โดยก�าหนดให้มีค่ารื้อย้ายสาธารณูปโภค 

ในสัญญาและให้เจ้าของงานเบิกจ่ายกับหน่วยงานสาธารณูปโภคในภายหลัง

(๖)	มิติการบริหารงานจราจร	 การเร่งรัดการก่อสร้าง	 การบริหารพื้นที่ร่วมจัด

จราจรในแต่ละกิจกรรมการก่อสร้างและติดตามให้เสร็จภายในเวลา	 รวมท้ังก�าหนด 

แผนงานการก่อสร้างท่ีมผีลกระทบต่อการจราจร	โดยระบวุนัเริม่ต้นและวนัส้ินสุดในงาน 

แต่ละรายการให้ชัดเจน	 และก�าหนดแผนงานก่อสร้างกับโครงการท่ีใช้พื้นท่ีร่วมกัน	 

ให้ด�าเนินการในช่วงระยะเวลาเดียวกัน	 ตลอดจนปรับเปล่ียนเวลาอนุญาตรถบรรทุก 

เข้าออกพื้นที่	 พร้อมกันนี้	 ให้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารและสั่งการเพื่อควบคุมการจราจร

ในโครงการก่อสร้างแบบเรยีลไทม์ตลอด	๒๔	ชัว่โมง	และตดิตัง้	CCTV	และโมบาย	VMS	

เพื่อให้ข้อมูลการจราจรแก่ผู้ใช้รถในการตัดสินใจเลือกเส้นทางที่เหมาะสม

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ
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ได้มอบหมายให้ส�านกัก่อสร้างทางและส�านกัก่อสร้างสะพานพิจารณาด�าเนนิการ 

ตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๙)	 ตามที่ได้รับทราบว่าในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังไม่มีสถานีขนส่ง 

ผู ้โดยสาร	 ซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมต่อในการเดินทางของประชาชน	 ปัจจุบันใช้พ้ืนท่ีของเอกชนเป็นจุดจอดรถชั่วคราว	 

ทั้งนี้	 ส�านักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ด�าเนินการขอใช้พื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณต�าบลเกาะหลัก	 

อ�าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ท่ี	 กม.๓๐๐+๘๙๓	 -	 กม.๓๐๑+๐๒๙.๕๐	 เพ่ือใช้ในการก่อสร้าง 

สถานีผู้โดยสารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ทั้งนี้	 เมื่อพิจารณาประโยชน์ของการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารนั้นจะช่วยให้

พนักงานขับรถโดยสารที่เดินทางจากสายใต้	 ซึ่งมีระยะการเดินทางที่ค่อนข้างไกล	 สามารถแวะจุดพักรถนี้เพื่อผ่อนคลาย 

ความเมื่อยล้าจากการขับขี่	 และตรวจสอบความพร้อมของรถก่อนเดินทางเข้ากรุงเทพฯ	 ท�าให้เกิดความปลอดภัย 

ในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น	ในเรื่องนี้	ขอให้กรมการขนส่งทางบกมีการประสานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยในการติดตาม

เรือ่งการขอใช้พ้ืนทีอ่ย่างใกล้ชดิ	เพือ่จะได้ด�าเนนิการตามแผนการก่อสร้างต่อไป	นอกจากนี	้ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทย

เร่งพิจารณาเรื่องการขอใช้พื้นที่และแจ้งให้กรมการขนส่งทางบกทราบเพื่อที่จะด�าเนินการในขั้นตอนต่อไปได้โดยเร็วด้วย	

อย่างไรก็ตาม	 ในระหว่างที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังไม่มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร	 ขอให้กรมการขนส่ง 

ทางบกดูแลเรื่องการจัดระเบียบการจราจรของรถโดยสารสาธารณะให้เกิดความเรียบร้อยและจัดให้มีรถสาธารณะอื่นๆ	 

ที่ผู้โดยสารสามารถเดินทางเชื่อมต่อจากจุดจอดรถชั่วคราวแต่ละจุดไปยังสถานที่ต่าง	ๆ	ได้โดยสะดวกด้วย

ได้ให้ผูเ้กีย่วข้องตรวจสอบและพจิารณาแล้ว	ขอเรยีนว่าพืน้ทีท่ีส่�านกังานขนส่ง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ขอใช้ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยส�าหรับก่อสร้าง 

สถานีขนส่งผู ้ โดยสารจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์	 อยู ่ที่ 	 กม.๓๐๐+๘๙๓.๐๐	 ถึง	 

กม.๓๐๑+๐๒๙.๕๐	 ระหว่างสถานีคั่นกระได-สถานีประจวบคีรีขันธ์	 คิดเป็นพื้นที	่

๑๔,๘๗๔.๐๐	 ตารางเมตร	 ผู ้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันตรวจสอบพ้ืนท่ีแล้วตามบันทึก 

การพิจารณาร่วม	 เมื่อวันที่ 	 ๘	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๑	 ทั้งนี้ 	 ส�านักงานขนส่ง 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ได้มีหนังสือขอเชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมและหารือการขอใช้ 

ที่ดินบริเวณดังกล่าว	 เมื่อวันที่	๓๑	มีนาคม	๒๕๖๓	แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน 

ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ์ใหม่	 2019	 (COVID-19)	 

ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยและส�านักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ได้หารือ 

ร่วมกันแล้ว	 เพื่อเป็นการลดความเส่ียงในการติดเชื้อดังกล่าวจึงได้เล่ือนการประชุม 

ออกไป	 ซึ่งหากสถานการณ์ดีขึ้น	 การรถไฟแห่งประเทศไทยจะนัดส�านักงานขนส่ง 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชุมเพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร็วต่อไป

การรถไฟแห่งประเทศไทย
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ
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ได้ด�าเนินการ	ดังนี้

๑)	ส�านักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ด�าเนินการขอใช้พื้นที่ของ 

การรถไฟแห่งประเทศไทย	 บริเวณต�าบลเกาะหลัก	 อ�าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์	 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	เป็นสถานทีก่่อสร้างสถานขีนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	

ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งให้ทราบว่า	 พื้นที่บริเวณดังกล่าวการรถไฟ 

แห่งประเทศไทยจะให้เช่าโดยวิธีประกาศเชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าค่าธรรมเนียม 

จัดประโยชน์	 และส�านักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ได้แจ้งให้ทราบว่าขณะนี้ 

อยู่ระหว่างประสานเพ่ือนัดประชุมการขอใช้พ้ืนท่ีของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

ในการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกครั้งหนึ่ง

๒)	ได้มีประกาศเชิญชวนให้มีการจัดให้มีและจัดตั้งสถานีขนส่งผู ้โดยสาร 

จังหวัดเพชรบุรีแล้ว	แต่ยังไม่มีผู้สนใจที่จะยื่นค�าขอในการจัดให้มีและจัดตั้งสถานีขนส่ง

ผู้โดยสาร	อย่างไรก็ดีจังหวัดเพชรบุรีได้มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาที่ดินส�าหรับ

ก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเพชรบุรี	 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานเพื่อ 

จดัประชมุพจิารณาการจดัหาทีด่นิส�าหรบัก่อสร้างสถานขีนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัเพชรบรุี

๑๐)	 โครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางหลวงหมายเลข	 ๓๗	 เชื่อมระหว่างทางหลวงชนบท	 

สาย	 ปข.๒๐๕๒	 กับ	 ปข.๒๐๕๗	 เนื่องจากทางหลวงหมายเลข	 ๓๗	 มีปริมาณการจราจรสูงและมีรถบรรทุกสัญจร 

เป็นจ�านวนมาก	 ประกอบกับบริเวณดังกล่าวเป็นส่ีแยกอันตรายท่ีไม่มีสัญญาณไฟจราจร	 รวมถึงไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง	 

ส่งผลให้การจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุบนสายทางอยู่บ่อยครั้ง	 ดังนั้น	 กรมทางหลวงชนบทจึงด�าเนินโครงการก่อสร้าง

ทางยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข	 ๓๗	 เชื่อมทางหลวงชนบทท้ังสองฝั่ง	 เพ่ือลดปัญหาการจราจรติดขัดและอุบัติเหตุ

บริเวณทางแยก	 โดยโครงการฯ	 มีความก้าวหน้าร้อยละ	๓๐.๖๑๔	 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ	๔๔.๙๕๙	 เนื่องจากติดปัญหา 

เรือ่งเวนคนืทีด่นิ	และปรบัรปูแบบตอม่อสะพาน	ปัจจบุนัแก้ไขปัญหาเรยีบร้อยแล้ว	อยูร่ะหว่างด�าเนนิการเรือ่งขยายสญัญา	

พร้อมปรับแผนงาน	 จากเดิมจะแล้วเสร็จช่วงสิงหาคม	 ๒๕๖๓	 เป็นมกราคม	 ๒๕๖๔	 ดังนั้น	 ขอให้กรมทางหลวงชนบท 

เร่งรัดการด�าเนินการก่อสร้างหลังจากปรับแผนงานแล้ว	 ให้โครงการฯ	 แล้วเสร็จตามแผนงานต่อไป	 เพ่ือเป็นสายทาง 

ที่ช่วยสนับสนุนการเดินทางให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	 ท้ังนี้	 เนื่องจากบริเวณท่ีท�าการก่อสร้างมีรถสัญจรจ�านวนมาก 

ในระหว่างการด�าเนนิโครงการก่อสร้าง	ขอเน้นย�า้ให้กรมทางหลวงชนบทบรหิารจดัการจราจรให้ผูใ้ช้เส้นทางมคีวามสะดวก

และปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	 โดยติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบและป้ายเตือนล่วงหน้าเพ่ือให้ผู ้ใช้ทางขับขี่ด้วย 

ความระมัดระวังและเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

ได้มอบหมายให้ส�านักก่อสร้างทางและส�านักก่อสร้างสะพานพิจารณา 

ด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ
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1.2.2	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางน�้า
ตามที่กรมเจ้าท่ามีการศึกษาการเดินเรือและการบริหารท่าเรือโครงการพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่	 ปราณบุรี	 

เพือ่เพ่ิมศกัยภาพท่าเทยีบเรอืขนส่งสนิค้าสนบัสนนุด่านชายแดนสิงขร	และเชือ่มโยงระบบการขนส่งสินค้าและการท่องเทีย่ว

เส้นทาง	 East-West	 Ferry	 ให้เป็นท่าเทียบเรือที่สามารถขนส่งได้ท้ังผู้โดยสารและยานพาหนะเชื่อมโยงการเดินทาง 

ข้ามฝั่งอ่าวไทยตอนบน	 โดยมีจุดหมายปลายทางท่ีท่าเรือสัตหีบ	 ซึ่งหากด�าเนินการแล้วเสร็จจะสามารถลดระยะเวลา 

การเดินทางระหว่างสองฝั่งอ่าวไทยตอนบนเหลือเพียง	 ๒	 ชั่วโมง	 จากเดิมทางบกต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า	 ๕	 ชั่วโมง	 

อย่างไรก็ตาม	 พื้นที่ที่จะด�าเนินการก่อสร ้างท่าเทียบเรือนั้นเป ็นท่ีดินของกรมธนารักษ์	 ท�าให ้เมื่อก ่อสร ้าง 

ท่าเทียบเรือแล้วเสร็จอาจเกิดปัญหาเรื่องการสรรหาผู ้บริหารท่าเทียบเรือ	 ดังนั้น	 ขอให้กรมเจ้าท่าค�านึงถึงเรื่อง 

การสรรหาผู้บริหารท่าเทียบเรือเป็นส�าคัญ	 เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดกรณีเช่นเดียวกับท่าเทียบเรือคลองวาฬ	 และสามารถ 

ใช้ประโยชน์จากท่าเทียบเรือได้อย่างเต็มศักยภาพ	 นอกจากนี้ในการด�าเนินการโครงการใดๆ	 ขอให้กรมเจ้าท่าค�านึงถึง 

ความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์จากโครงการเป็นส�าคัญด้วย

ได้ค�านึงถึงเรื่องการหาผู ้บริหารท่าเทียบเรือเป็นส�าคัญเพื่อให้สามารถ 

ใช้ประโยชน์จากท่าเทียบเรือได้อย่างเต็มศักยภาพ	 และคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์ 

จากโครงการเป็นส�าคัญ	 โดยได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อทดสอบ 

ความสนใจนักลงทุน	 (Market	 Sounding)	 ในการให้บริการเดินเรือและบริหารท่าเรือ	

โครงการพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่ปากแม่น�้าปราณบุรี	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของ 

กรมเจ้าท่า	 เชื่อมโยงท่าเรือเฟอร์รี่สัตหีบของกองทัพเรือ	 เพื่อเชิญชวนผู้สนใจเข้า 

ประกอบการเดินเรือและบริหารท่าเรือ	 เมื่อวันที่	 ๔	 มีนาคม	 ๒๕๖๒	 โดยมีผู้แทน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ผู ้ประกอบการ	 และภาคเอกชน	 ซึ่งจากผลการจัดประชุม 

ทดสอบความสนใจตลาด	 (Market	 Sounding)	 พบว่าไม่มีผู้ที่มีความเหมาะสมสนใจ 

ให้บริการเดินเรือและบริหารท่าเรือตามวัตถุประสงค์โครงการที่ปรึกษา	 จึงเสนอแนะ 

ให้กรมเจ้าท่าแบ่งการพัฒนาท่าเรือปราณบุรีเป็น	๒	ระยะ	ดังนี้

กรมเจ้าท่า
รำยงำนว่ำ
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ท่าเรือระยะที่	 ๑	 ท�าการสร้างท่าเทียบเรือลอยน�้าในลักษณะโป๊ะคอนกรีตท่ีมี

ความแข็งแรงเพื่อใช้เทียบเรือประมงพื้นบ้านและเรือเล็กเพื่อการท่องเที่ยว	 ซึ่งจะเป็น

ท่าเรือสาธารณะที่เทศบาลปากน�้าปราณเป็นผู้ดูแล

ท่าเรือระยะท่ี	 ๒	 จะพัฒนาต่อไปเมื่อกรมเจ้าท่าสามารถท�าความตกลง 

ให้เอกชนเข้ามาบริหารท่าเรือและเดินเรือได้แล้ว	 โดยท่าเทียบเรือลอยน�้าขนาดเล็ก 

ในระยะที่	 ๑	 จะถูกเคลื่อนย้ายไปเป็นท่าเทียบเรือประมงทางด้านตะวันตกของ 

สะพานเทียบเรือชุดที่	๒	 (สะพานรูปตัว	L)	ตามมาตรการลดผลกระทบของประชาชน 

ซึ่งปัจจุบันใช้บริเวณท่าเรือเป็นสถานที่จอดเรือประมง

ทั้งนี้	 กรมเจ้าท่าจะได้ด�าเนินการจัดท�าเอกสารประกอบการขอใช้ที่ราชพัสดุ

บรเิวณบ้านปากน�า้ปราณ	ต�าบลปากน�า้ปราณ	อ�าเภอปราณบรุ	ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	

เนื้อที่ประมาณ	๕	 ไร่	 ๓	 งาน	 ๓๒	 ตารางวา	 ส�าหรับการพัฒนาท่าเรือท้ังระยะที่	 ๑	 

และระยะที่	๒	ตามหลักเกณฑ์ที่กรมธนารักษ์ก�าหนด

1.2.๓	 การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)
๑)	จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 นั้น	 

ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดและวางมาตรการรับมือได้เป็น 

อย่างดี	จนกระทั่งสถานการณ์ล่าสุดประเทศไทยไม่มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศติดต่อกันเกินกว่า	๖๐	วันแล้ว	อย่างไรก็ตาม	 

ในช่วงนี้ได้เริ่มมีการเปิดภาคการศึกษาแล้ว	 ท�าให้มีนักเรียน	 นักศึกษาใช้บริการรถสาธารณะในการเดินทางเพ่ิมมากขึ้น	 

ในส่วนของกระทรวงคมนาคมเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง	 ขอเน้นย�้าให้กรมการขนส่ง 

ทางบก	และ	บริษัท	ขนส่ง	จ�ากัด	ก�ากับดูแลเรื่องการจัดที่นั่งรถโดยสารสาธารณะ	โดยเว้นระยะห่างให้มีผู้โดยสารได้ไม่เกิน 

ร้อยละ	 ๗๐	 ของจ�านวนที่นั่งทั้งหมดตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก	 และดูแลเรื่องการใช้รถโดยสารสาธารณะ 

ทั้งตัวพนักงานประจ�ารถและผู้โดยสารที่มาใช้บริการ	 ให้มีการสวมหน้ากากอนามัยและใช้แอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อ 

สุขอนามัยที่ดี	และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดหรือแพร่กระจายเชื้อโรคด้วย

ได้ด�าเนินการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 

ไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ด้านความปลอดภัยของยานพาหนะสาธารณะ 

ต่าง	ๆ	 โดยประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการรถร่วม	 รถตู้โดยสาร	

รถมินิบัส	 ในการท�าความสะอาด	 การป้องกันและฆ่าเชื้อด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อบนรถ 

ที่จัดให้บริการ	 และจัดท�ามาตรการเว้นระยะห่างบนรถโดยสาร	 พนักงานประจ�ารถ	

พนักงานประจ�าสถานี	 และผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา	 เมื่อเข้าใช้ 

บริการภายในสถานีขนส่งและอยู่บนรถโดยสาร	ทั้งนี้	บริษัท	ขนส่ง	จ�ากัด	ได้ดูแลเรื่อง

การจัดที่นั่งรถโดยสารสาธารณะ	 โดยเว้นระยะห่างให้ผู้โดยสารนั่งไม่เกินร้อยละ	 ๗๐	

ของจ�านวนที่นั่งทั้งหมดตามประกาศของรัฐบาลและกรมการขนส่งทางบก	 และ 

เม่ือวันที่	 ๑๓	 สิงหาคม	 ๒๕๖๓	 กรมการขนส่งทางบกได้ประกาศให้ผู้ประกอบการ 

ขนส่งรถโดยสารสาธารณะให้สามารถจัดการเดินรถและจัดที่นั่งได้ร้อยละ	๑๐๐	แล้ว

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด
รำยงำนว่ำ

กรมเจ้าท่า
รำยงำนว่ำ
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ได้ด�าเนนิการจดัเจ้าหน้าทีค่วบคมุก�ากบัดแูลการนัง่เว้นระยะห่างของผูโ้ดยสาร 

ได้ไม่เกินร้อยละ	 ๗๐	 และได้ก�าชับให้ปฏิบัติตามประกาศกรมการขนส่งทางบก	 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

๒)	จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 

ซ่ึงกรมการขนส่งทางบก	 และ	 บริษัท	 ขนส่ง	 จ�ากัด	 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ได้รายงาน 

การด�าเนนิการเพือ่ป้องกนัและลดความเสีย่งในการตดิเชือ้โรคดงักล่าว	โดยมกีารท�าความสะอาดบรเิวณสถานขีนส่งผูโ้ดยสาร

จดัให้มแีอลกอฮอล์ล้างมือ	แจกหน้ากากอนามัยให้แก่ผูโ้ดยสาร	รวมทัง้มกีารแจ้งให้ผูป้ระกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ

และพนักงานขับรถให้มีการดูแลท�าความสะอาดตัวรถและสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	 ให้ถูกสุขลักษณะ	 ในส่วนนี	้ 

ขอให้กรมการขนส่งทางบก	 และบริษัท	 ขนส่ง	 จ�ากัด	 ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	 รวมท้ังให้ด�าเนินการประชาสัมพันธ ์

สร้างความต่ืนตัวให้ผู้โดยสารป้องกันตนเอง	 โดยการสวมหน้ากากอนามัยและใช้แอลกอฮอล์ล้างมือเพ่ือสุขอนามัยและ 

ลดความเสี่ยงในการติดหรือแพร่กระจายเชื้อโรคได้

ได้ด�าเนินการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา	2019	 (COVID-19)	 โดยมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องและนายสถานทีกุแห่ง	 

ด�าเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019 

(COVID-19)	และด�าเนนิการท�าความสะอาดอปุกรณ์ภายในรถโดยสารทุกวนั	และบรเิวณ 

พืน้ทีใ่ห้บรกิารเป็นประจ�าทกุวนั	ภายในบรเิวณอาคารชานชาลาและสถานขีนส่งผูโ้ดยสาร	 

ร่วมกันท�าความสะอาดเก้าอ้ีผู้โดยสาร	 พ้ืนทางเดิน	 ตู้จ�าหน่ายตั๋วเดินทาง	 เคาน์เตอร์

ประชาสัมพันธ์	ประตูขาเข้า	-	ออก	ด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อโรค	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	อย่างต่อเนื่อง	ทั้งนี้	บริษัท	ขนส่ง	จ�ากดั	

ด�าเนินการแจกหน้ากากอนามัยให้กับพนักงาน	 และจัดกิจกรรม	 CSR	 ตรวจสุขภาพ 

พนกังานขบัรถร่วมฯ	รวมถงึการประชาสมัพนัธ์ให้ความรูเ้รือ่งการป้องกนัการแพร่ระบาด

ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	ทกุพืน้ที	่และร่วมกบัองค์การเภสชักรรม	

และกรมอนามัย	 กระทรวงสาธารณสุข	 จัดกิจกรรม	 “Big	 Cleaning	 Day”	 

ณ	อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ	 (จตุจักร)	 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

ได้ด�าเนินการจัดผู้ตรวจการ	ออกตรวจสถานที่จอดรถโดยสารสาธารณะทุกจุด

เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019  

(COVID-19)	 โดยแนะน�าเจ้าหน้าท่ีประจ�าสถานท่ีจอดรถและพนักงานขับรถโดยสาร

สาธารณะ	 ท�าความสะอาดบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร	 แจกหน้ากากอนามัยให้แก่ 

ผู้โดยสาร	 และจัดให้มีแอลกอฮอล์ล้างมือประจ�าจุด	 เพ่ือการบริการประชาชนอย่าง 

ทั่วถึง	รวมทั้งมีการแจ้งให้ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ

ให้มีการดูแลท�าความสะอาดตัวรถและสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง	ๆ	ให้ถูกสุขลักษณะ

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด
รำยงำนว่ำ



กองตรวจรำชกำร
กระทรวงคมนำคม

ผลงานการตรวจราชการ	
กระทรวงคมนาคม๓0

1.2.๔	 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี
๑)	 ตามที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 มีขั้นตอนในการพิจารณา 

ล่าช้า	 ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ท�าให้ส่งผลกระทบ 

ต่อการด�าเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่าง	ๆ	อย่างไรก็ตาม	ทราบว่าแต่ละหน่วยงานในสังกัด	

กระทรวงคมนาคมได้พยายามหาแนวทางเพื่อจะสามารถกระตุ ้นและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายของ 

กระทรวงคมนาคมในสภาวการณ์ปัจจุบัน	 ซึ่งขอชื่นชมความตั้งใจในการร่วมกันช่วยด�าเนินการในเรื่องการเบิกจ่ายให้เป็น 

ไปตามแผนที่วางไว้	 ทั้งนี้	 ในประเด็นนี้จึงขอเพียงแค่เน้นย�้าให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม	 ทั้งส่วนกลาง 

และภมูภิาคได้ด�าเนินการเรือ่งดังกล่าวบนพืน้ฐานของการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบ	คุม้ค่า	และโปร่งใส	และมกีารตดิตาม

และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้กระทรวงคมนาคมทราบ	 เพื่อเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ�า

ปีงบประมาณ	๒๕๖๓	ในไตรมาสสุดท้าย	อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมได้อีกทางหนึ่งด้วย

ได้ให้ความส�าคญักบัการจดัซือ้จดัจ้าง	และการบรหิารการเบกิจ่ายงบประมาณ	 

โดยมกีารก�ากบัตดิตามเป็นรายสปัดาห์	และมกีารประชมุประจ�าเดอืนทกุ	ๆ 	เดอืน	ทัง้นี้ 

กรมทางหลวงชนบทได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่	 ๔	 (เพชรบุรี)	 

และกองแผนงานพจิารณาด�าเนนิการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผูต้รวจราชการ

กระทรวงคมนาคมต่อไปแล้ว

ปีงบประมาณ	๒๕๖๓	 ได้รับอนุมัติงบลงทุน	 จ�านวน	 ๓๐๐.๙๘๐	 ล้านบาท	 

และได ้ เบิกจ ่ายงบประมาณ	 (เดือนตุลาคม	 ๒๕๖๒	 -	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๓)	 

จ�านวน	๑๕๙.๕๒๖	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	๕๓	จากงบประมาณลงทุนที่ได้รับอนุมัติ

๒)	ตามที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 มีขั้นตอนในการพิจารณา 

ล่าช้า	 และส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 อย่างไรก็ตาม	 เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณ 

มีประสิทธิภาพ	 ดังนั้น	 หลังจากงบประมาณปี	 ๒๕๖๓	 ผ่านการอนุมัติแล้ว	 ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

เร่งรัดการด�าเนินโครงการต่างๆ	ให้เป็นไปตามแผน	และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล	

บนพื้นฐานของการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบ	 คุ้มค่า	 และโปร่งใส	 เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม 

ด้วยอีกทางหนึ่ง

ได้เร่งรัดการด�าเนินโครงการต่าง	ๆ	 ให้เป็นไปตามแผนและเร่งรัดการเบิกจ่าย 

งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของรฐับาลบนพืน้ฐานของการใช้งบประมาณอย่าง

รอบคอบ	คุ้มค่า	และโปร่งใส	และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด
รำยงำนว่ำ
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กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด
รำยงำนว่ำ

กรมท่าอากาศยาน
รำยงำนว่ำ

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ

อยูร่ะหว่างประกาศจดัซือ้จดัจ้าง	และได้จดัท�าแผนการปฏบิตังิานและแผนการ 

ใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 ของแต่ละแผนงานเต็มจ�านวน 

วงเงินงบประมาณรายจ่าย	 ส่งให้ส�านักงบประมาณ	 และหน่วยงานเจ้าภาพของ 

แผนบูรณาการรวบรวมและพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติเงินจัดสรรแล้ว	 

เมื่อวันที่	๒๑	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓	และได้จัดท�าแผนคาดการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ

ส่งให้กระทรวงคมนาคมแล้ว	 เมื่อวันท่ี	 ๑๐	 มีนาคม	 ๒๕๖๓	 โดยมีแผนการเบิกจ่าย 

งบประมาณ	ณ	 สิ้นเดือนกันยายน	 ๒๕๖๓	 ร้อยละ	๘๔.๓๔	 ทั้งนี้	 ได้มอบหมายให้ 

กองแผนงานพิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

ป ีงบประมาณ	 ๒๕๖๓	 บริษัท	 ขนส ่ง	 จ�ากัด	 ได ้รับอนุมัติงบลงทุน	 

จ�านวน	๒๘๔.๔๔๕	ล้านบาท	 โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม	๒๕๖๒	-	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓	

บริษัท	 ขนส่ง	 จ�ากัด	 ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	 จ�านวน	 ๔๘.๑๒๐	 ล้านบาท	 คิดเป็น 

ร้อยละ	๑๖.๙๒	จากงบประมาณลงทุนที่ได้รับอนุมัติ

ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ	 โดยมี 

หน้าที่เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ	 เพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย 

เงินงบประมาณได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่วางไว้

มีการด�าเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีการจัดส่งรายงาน 

ให้กระทรวงคมนาคมทราบทุกสัปดาห์	 ท้ังนี้	 กรมท่าอากาศยานอยู่ระหว่างการจัดท�า

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณปี	 ๒๕๖๓	 ในแต่ละเดือนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 

ที่วางไว้	และจะได้จัดรายงานผลให้กระทรวงคมนาคมทราบทุกเดือนต่อไป

ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเร่งรัดการด�าเนินโครงการต่าง	 ๆ	 ให้เป็น 

ไปตามแผน	 และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล 

บนพื้นฐานของการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบ	คุ้มค่า	และโปร่งใส	 เพื่อช่วยกระตุ้น

เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม	โดยได้มีการติดตามผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

เป็นระยะเพื่อให้สามารถด�าเนินการได้ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าป	ี 

พ.ศ.	๒๕๖๓

กรมเจ้าท่า
รำยงำนว่ำ
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1.2.5	 การจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่
๑)	 ในการด�าเนินโครงการก่อสร้างต่าง	 ๆ	 นอกจากจะค�านึงถึงการก่อสร้างทางด้านกายภาพ 

ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานแล้ว	ขอให้ทุกหน่วยงานค�านึงถึงการให้บริการประชาชน	การจัดให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง	ๆ	

การออกแบบเพือ่รองรบัการใช้บรกิารของผูพ้กิารหรือผูอ้าย	ุโดยเฉพาะอย่างยิง่การจัดให้มห้ีองสุขาไว้ให้บรกิารอย่างเพยีงพอ 

และมีการรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่องด้วย

ได้ค�านึงถึงการให้บริการประชาชน	 โดยเฉพาะผู้พิการและผู้สูงอายุ	 โดยมีการ

ออกแบบอาคารส�านกังานต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะอย่างยิง่การจดัเตรยีมห้องสขุาไว้ให้บรกิาร 

อย่างเพียงพอและมีกอามสะอาดอยู่ตลอดเวลา

มีแบบมาตรฐานส�าหรับการก่อสร้างถนนและสะพานและในอาคารส�านักงาน 

เพื่อรองรับผู ้พิการและผู ้สูงอายุ	 ส่วนการจัดห้องสุขาไว้ให้บริการได้ด�าเนินการ	 

ในเส้นทางที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญ	เช่น	ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต	ถนนเลียบชายฝั่ง

ทะเลภาคใต้	 (Thailand	 Riviera)	 ท้ังนี้	 ได้มอบหมายให้ส�านักส�ารวจและออกแบบ 

พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

ได้ค�านึงถึงการให้บริการประชาชน	 โดยจัดให้มีส่ิงอ�านวยความสะดวกต่าง	 ๆ	 

เพื่อรองรับการใช้บริการของผู้พิการหรือผู้สูงอายุ	 จัดให้มีห้องสุขาสาธารณะเพื่อ 

ผู้สูงอายุและผู้พิการท่ีมีความสะอาดและเพียงพออย่างต่อเนื่อง	 และในปีงบประมาณ	

๒๕๖๒-๒๕๖๓	 บริษัท	 ขนส่ง	 จ�ากัด	 ได้จัดท�าโครงการปรับปรุงห้องสุขาสาธารณะ 

ชาย-หญิง	 และผู ้พิการ	 โดยจะด�าเนินการปรับปรุงห้องสุขาสาธารณะภายใน 

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ	(จตุจักร)	จ�านวน	๖	จุด

ท่าอากาศยานหัวหินมีสิ่งอ�านวยความสะดวก	 ห้องสุขาส�าหรับผู้พิการหรือ 

ผู้สูงอายุภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร	 เช่น	 ทางลาดล�าเลียงผู้โดยสารทุพพลภาพ	 

ขึ้น-ลงอากาศยาน	ลิฟต์โดยสาร	เรียบร้อยแล้ว

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด
รำยงำนว่ำ

กรมท่าอากาศยาน
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ
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ได้มีการด�าเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	 ได้แก่	 ท่าเทียบเรือ	 อาคาร

ส�านักงาน	 รวมถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับบริการประชาชน	ปัจจุบันกรมเจ้าท่า	 

ได้ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมในเรื่องของการออกแบบสิ่งก่อสร้าง

โครงสร้างพื้นฐานของผู้พิการและผู้สูงอายุอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการออกแบบ 

ทุกโครงการที่กรมเจ้าท่าด�าเนินการก่อนจัดสรรงบประมาณ	 ส�าหรับโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ได้ด�าเนินการมาก่อนนี้	กรมเจ้าท่าได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อมาด�าเนินการ

ปรับปรุงด้วยแล้ว

กรมเจ้าท่า
รำยงำนว่ำ



ภาคใต้
11	จังหวัด

ภาคใต้ชายแดน
๓	จังหวัด

เขต ๕
กลุ่มจังหวัดภำคใต้
ฝั่งอ่ำวไทย
(๕	จังหวัด)
	ชุมพร
	พัทลุง
	สงขลา
	นครศรีธรรมราช
	สุราษฎร์ธานี

เขต ๖
กลุ่มจังหวัดภำคใต้
ฝั่งอันดำมัน
(๖	จังหวัด)
	กระบี่
	ตรัง
	พังงา
	ภูเก็ต
	ระนอง
	สตูล

เขต ๗
กลุ่มจังหวัดภำคใต้
ชำยแดน
(๓	จังหวัด)
	นราธิวาส
	ยะลา
	ปัตตานี



ปัตตำนี

สงขลำ

พัทลุง

นครศรีธรรมรำช

สุรำษฎร์ธำนี

ชุมพร

นรำธิวำส

ยะลำ

สตูล

ตรัง

กระบ่ี

ภูเก็ต

พังงำ

ระนอง



การตรวจราชการ
ในพื้นที่ภาคใต้



ภาคใต้เป็นภมูภิาคหนึง่ของไทย	ตัง้อยูบ่นคาบสมทุร

มลาย	ูขนาบด้วยอ่าวไทยทางฝ่ังตะวนัออก	และทะเลอนัดามนั

ทางฝั่งตะวันตก	มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ยาวและแคบ	

คิดเป็นระยะทางประมาณ	๗๕๐	 กิโลเมตร	 ส่วนที่กว้างที่สุด

ของภาคมีความกว้างประมาณ	 ๒๒๐	 กิโลเมตร	 จากฝั ่ง 

ตะวันออกของจังหวัดนครศรีธรรมราช	 ที่อ�าเภอปากพนัง 

มาถึงฝั ่งตะวันตกของจังหวัดพังงา	 ท่ีอ�าเภอท้ายเหมือง	 

ส่วนที่แคบที่สุดคือบริเวณ	 “คอคอดกระ”	 ในจังหวัดระนอง	 

จากฝั่งกระบุรีถึงฝั่งด้านตะวันออกมีความกว้าง	๖๔	กิโลเมตร	

ประกอบด้วย	 ๑๔	 จังหวัด	 ได้แก่	 ชุมพร	 นครศรีธรรมราช	 

พัทลุง	สุราษฎร์ธานี	สงขลา	กระบี่	ตรัง	พังงา	ภูเก็ต	ระนอง	

สตูล	นราธิวาส	ปัตตานี	และยะลา

โดยแบ่งเขตตรวจราชการในพื้นที่ภาคใต้เป็น	๓	เขต	

ดังนี้

๑) เขตตรวจรำชกำรที่ ๕

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ได้แก่	 

จังหวัดชุมพร	นครศรีธรรมราช	พัทลุง	

สุราษฎร์ธานี	และสงขลา

๒) เขตตรวจรำชกำรที่ ๖

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ได้แก่	 

จังหวัดกระบี่	ตรัง	พังงา	ภูเก็ต	ระนอง	และสตูล

๓) เขตตรวจรำชกำรที่ ๗

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ได้แก่	 

นราธิวาส	ปัตตานี	และยะลา	
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๒.1 เขตตรวจราชการที่ ๕
 (ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎรธ์านี สงขลา)

2.1.1	 ด้านโครงสร้างพืน้ฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก
มำตรกำรอ�ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยทำงถนน

๑)	 โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลสาบสงขลาของกรมทางหลวงชนบทในพ้ืนท่ีอ�าเภอระโนด	

อ�าเภอสทิงพระ	 อ�าเภอสิงหนคร	 อ�าเภอควนเนียง	 จังหวัดสงขลา	 จ�านวน	 ๕	 สายทาง	 ได้แก่	 พท.๕๐๕๐	 นศ.๓๐๕๓	 

สข.๔๐๐๙	 สข.๓๐๒๕	 สข.๔๐๑๔	 และในพื้นที่อ�าเภอควนขนุน	 อ�าเภอเมืองพัทลุง	 อ�าเภอเขาชัยสน	 อ�าเภอปากพะยูน	

จังหวัดพัทลุง	จ�านวน	๕	สายทาง	ได้แก่	พท.๔๐๐๗	พท.๔๐๑๘	พท.๔๐๐๓	พท.๔๐๐๔	พท.๔๐๒๖	ทราบว่าได้ด�าเนินการ

ก่อสร้างมาแล้วบางส่วน	 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดใน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๖	 ขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาด�าเนินการ

ก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลสาบสงขลาให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนด	โดยขอให้ด�าเนินการออกแบบช่องระบายน�้าให้เกิด 

ความเหมาะสมสอดคล้องกับภูมิประเทศด้วย	 เพื่อป้องกันและหลีกเล่ียงข้อร้องเรียนจากชาวบ้านภายในพ้ืนท่ีเกี่ยวกับ 

การสร้างถนนขวางทางน�้า

ได้มอบหมายให้ส�านักส�ารวจและออกแบบ	 ส�านักงานทางหลวงชนบทที่	 ๑๒	

(สงขลา)	 และส�านักงานทางหลวงชนบทที่	 ๑๔	 (กระบี่)	 พิจารณาด�าเนินการตาม 

ข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๒)	การป้องกันการพังทลายของคันทางที่ติดกับแม่น�้าล�าคลองในพื้นที่จังหวัดพัทลุง	 เนื่องจาก 

จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกติดกับเทือกเขาบรรทัด	 และมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ	 เมื่อม ี

ฝนตกหนักน�้าจะไหลลงมาจากเทือกเขาบรรทัดผ่านเข้าตัวเมืองและไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา	 โดยในส่วนของสายทาง 

ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทที่มีเขตทางติดกับแม่น�้าล�าคลอง	 ขอให้กรมทางหลวง

และกรมทางหลวงชนบทด�าเนินการส�ารวจตรวจสอบจุดเสี่ยงในสายทาง	 และหามาตรการในการป้องกันการพังทลาย 

ของคันทางให้มีความคงทน	แข็งแรง	เพื่อให้การเดินทางของประชาชนเกิดความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ได้มมีาตรการเตรยีมความพร้อมรองรบัสถานการณ์ภยัพบิตั	ิเช่น	การพงัทลาย 

ของคันทาง	 โดยได้ก�าชับให้หน่วยงานในสังกัดตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง 

ของถนนและสะพานท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีเส่ียงท่ีอาจจะได้รบัผลกระทบหรอืเคยได้รบัผลกระทบ

จากเหตุภัยพบิติัทีผ่่านมา	ทัง้นี	้ได้มอบหมายให้ส�านกังานทางหลวงชนบทที	่๑๒	(สงขลา)	

และส�านักงานทางหลวงชนบทท่ี	 ๑๔	 (กระบี่)	 พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

ต่อไปแล้ว

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ
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๓)	จากการทีป่ระชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดัพทัลงุและสงขลา	เรยีกร้องให้มกีารก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบ

สงขลา	 เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่าง	๒	 จังหวัดให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	 อีกท้ังสามารถช่วยย่นระยะการเดินทาง

ระหว่างจังหวัดประมาณ	 ๘๐	 กิโลเมตร	 หรือลดระยะเวลาในการเดินทางได้ราว	 ๒	 ชั่วโมง	 และยังเป็นการส่งเสริม 

ด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย	และทราบว่ากรมทางหลวงชนบทได้ด�าเนินการออกแบบสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา	พร้อมทั้ง

ก�าหนดจดุเชือ่มต่อไว้ภายในพืน้ทีข่องต�าบลเกาะใหญ่	อ�าเภอกระแสสินธุ	์จังหวดัสงขลา	และต�าบลจองถนน	อ�าเภอเขาชยัสน	

จังหวัดพัทลุง	 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ	 งบประมาณ	๒๗.๕๐	 ล้านบาท	 ในเรื่องนี้ขอให ้

กรมทางหลวงชนบทด�าเนินการให้เป็นไปตามเเผนท่ีวางไว้	 และค�านึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับชาวบ้านภายในพื้นที ่

เป็นส�าคัญด้วย

ได้มอบหมายให้ส�านกังานทางหลวงชนบทที่	๑๒	(สงขลา)	พจิารณาด�าเนนิการ

ตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ
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2.1.2	 ด้านโครงสร้างพืน้ฐานการคมนาคมและการขนส่งทางน�า้

มำตรกำรอ�ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยทำงน�้ำ

ในโครงการก่อสร้างก�าแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านทุ่งใหญ่	หมู่ที่	๓	-	๗	ต�าบลเขารูปช้าง	

อ�าเภอเมอืงสงขลา	จงัหวดัสงขลา	กรมเจ้าท่ารายงานว่าโครงการดงักล่าวอยูร่ะหว่างการหยดุการด�าเนนิการก่อสร้าง	(สถานะ	 

ณ	 วันหยุดงาน	 กันยายน	 ๒๕๖๒	 มีแผนงานสะสมร้อยละ	 ๙.๙๕๙	 ผลงานสะสมร้อยละ	 ๐.๒๕๕	 ล่าช้ากว่าแผนงาน 

ร้อยละ	 ๙.๗๑๕)	 เนื่องจากผู้รับจ้างแจ้งว่าภูมิประเทศบริเวณดังกล่าวเกิดการเปล่ียนแปลงไปมาก	 ไม่สอดคล้องกับ 

รูปแบบเดิมที่วางไว้	 จึงได้ส่งเรื่องขอให้กรมเจ้าท่าทบทวนรูปแบบและกระบวนการก่อสร้างของโครงการนี้อีกครั้ง	 ดังนั้น	 

ขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาด�าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 หรือระเบียบอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ	 และขอให้เร่งด�าเนินการแจ้งไปยังผู้รับจ้างโดยเร็ว	 

เพ่ือให้สามารถเริม่ด�าเนนิการก่อสร้างได้อกีครัง้	เนือ่งจากหากหยดุการด�าเนนิงานก่อสร้างไว้นานเกนิไป	จะท�าให้ทรัพยากร

ชายฝั่งรวมถึงสายทางที่มีพื้นที่ติดกับริมทะเล	 ได้แก่	 ทางหลวงชนบทสาย	 สข.๒๐๐๔	 เกิดความเสียหายเพิ่มมากขึ้น	 

ซึ่งสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณทางหลวงชนบทสาย	 สข.๒๐๐๔	 บริเวณ	 กม.๓๒	 +	 ๘๐๐	 ต�าบลเขารูปช้าง	 

อ�าเภอเมืองสงขลา	 จังหวัดสงขลา	 พบว่าคันทางมีความเสียหายค่อนข้างมาก	 โดยกรมทางหลวงชนบทได้ด�าเนินการใช้ 

งบฉุกเฉินในการน�าหินมาถมป้องกันการพังทลายของคันทางจากน�้าทะเลกัดเซาะแล้วในเบื้องต้น	 ในเรื่องนี้ขอให	้ 

กรมทางหลวงชนบท	 และกรมเจ้าท่าร่วมกันประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณดังกล่าว 

อย่างเร่งด่วน	 พร้อมทั้งร่วมหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขบูรณะซ่อมแซมคันทางโดยเร็ว	 และค�านึงถึงความสะดวก 

และปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่เป็นส�าคัญด้วย

ได้สั่งการให้ผู ้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานต่อตามสัญญาแล้ว	 ตั้งแต่วันที่	 ๒๘	

พฤษภาคม	 ๒๕๖๓	 อีกทั้งได้เร่งรัดให้ด�าเนินงานก่อสร้างโดยเร็ว	 เพื่อป้องกัน 

ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ทางหลวงชนบทสาย	 สข.๔๐๐๒	 เนื่องจากคลื่นทะเล 

กัดเซาะ	 ทั้งนี้	 กรมเจ้าท่าจะประสานกับแขวงทางหลวงชนบทสงขลา	 เพื่อร่วมหา 

แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขบูรณะซ่อมแซมคันทางดังกล่าวโดยเร็วต่อไป

กรมเจ้าท่า
รำยงำนว่ำ
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2.1.๓	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ

มำตรกำรอ�ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยทำงอำกำศ

๑)	 ขอให้ส�านกังานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสรุาษฎร์ธาน	ีสาขาเกาะสมยุ	สาขาเกาะพะงนั	และท่าอากาศยาน

นานาชาติสุราษฎร์ธานี	 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของกระทรวงคมนาคม	 ได้แก่	 ส�านักงานคณะกรรมการค้นหา

และช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย	 (สคอ.)	 และส�านักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ ์

ของอากาศยาน	 (สสอ.)	 ในการพิจารณาจัดท�าแผนฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินเป็นประจ�าทุกปี	 เนื่องจากมีจ�านวนนักท่องเที่ยว 

ทีเ่ดินทางโดยอากาศยานและเรอืมายงัจงัหวดัสรุาษฎร์ธานใีนแต่ละปีจ�านวนมาก	หากไม่มกีารซกัซ้อมแผนเผชญิเหตฉุกุเฉนิ

เป็นประจ�าอาจท�าให้การช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยเกดิความล่าช้าและไม่มปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วรหากต้องเผชญิในสถานการณ์

ฉุกเฉินจริง

ได้มีการจดัท�าแผนฝึกซ้อมเหตฉุกุเฉนิของท่าอากาศยานในสงักดัอย่างต่อเนือ่ง	

และเป็นไปตามรอบการฝึก	 ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของส�านักงานการบินพลเรือน

แห่งประเทศไทย	โดยมีการจ�าลองสถานการณ์ในรูปแบบต่าง	ๆ	เช่น	เมื่อเดือนตุลาคม	

๒๕๖๒	 เจ้าหน้าท่ีกู้ภัยและดับเพลิงได้ฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินในสถานการณ์อากาศยาน 

เติมน�้ามันเชื้อเพลิงแล้วมีเหตุเพลิงไหม้บริเวณปีกของเครื่องบิน

กรมท่าอากาศยาน
รำยงำนว่ำ
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๒)	ขอให้ท่าอากาศยานสรุาษฎร์ธานกี�ากบัดแูลเรือ่งมาตรการด้านการรกัษาความปลอดภยั	เขตการบนิ	

(Airside)	และเขตนอกการบิน	(Landside)	อย่างเข้มงวดตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ	(ICAO)	

เน่ืองจากมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาใช้บริการเป็นจ�านวนมาก	 โดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันหยุดยาว

พร้อมทัง้ให้พจิารณาประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องภายในพืน้ทีท่ัง้หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 และกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคตามนโยบาย 

ของรัฐบาลด้วย

ได้มีการก�ากับดูแลท่าอากาศยานในสังกัดเรื่องมาตรการด้านการรักษา 

ความปลอดภัยในพื้นที่เขตการบิน	 (Airside)	 และพื้นที่เขตนอกการบิน	 (Landside)	 

ให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน	 โดยมีแผนการตรวจสอบมาตรฐาน

การรกัษาความปลอดภยัประจ�าปีของท่าอากาศยานและด�าเนนิการเป็นประจ�าต่อเนือ่ง

2.1.๔	การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

๑)	การด�าเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019 

(COVID-19)	 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ในปัจจุบัน	 

มีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น	 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงและป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ 

ผูป้ฏบิตังิาน	จงึขอให้ทกุหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคมด�าเนนิการตามมาตรการพืน้ฐานในการป้องกนัการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 อย่างเคร่งครัด	 เช่น	 การท�าความสะอาดจุดเสี่ยงต่าง	 ๆ	 จุดสัมผัสร่วม 

สาธารณะด้วยน�้ายาฆ่าเชื้ออย่างสม�่าเสมอ	 จัดหาเจลฆ่าเชื้อ	 (แอลกอฮอล์)	 ไว้คอยบริการอย่างเพียงพอ	 มีการแนะน�า 

วิธีการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง	 พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด�าเนินการตามมาตรการป้องกัน	 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ของกระทรวงคมนาคมให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันด้วย

ได้ด�าเนินการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 และนายสถานี 

ทกุแห่งด�าเนนิการตามมาตรการเฝ้าระวงัและป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั

โคโรนา	2019	 (COVID-19)	 และด�าเนินการท�าความสะอาดอุปกรณ์ภายในรถโดยสาร	

และบริเวณพื้นที่ให้บริการเป็นประจ�าทุกวัน	รวมทั้ง	บริษัท	ขนส่ง	จ�ากัด	ได้ด�าเนินการ

แจกหน้ากากอนามัย	 และตรวจสุขภาพพนักงานขับรถ	 รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ 

ให้ความรู ้ เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019  

(COVID-19)	ทุกพื้นที่

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด
รำยงำนว่ำ

กรมท่าอากาศยาน
รำยงำนว่ำ
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ได้ก�าชับให้หน่วยงานในสังกัดด�าเนินการท�าความสะอาดพ้ืนท่ีบริเวณภายใน

ส�านักงาน	 อุปกรณ์ส�านักงาน	 รวมทั้งให ้เจ ้าหน้าที่สวมใส ่หน ้ากากอนามัย 

ขณะปฏิบัติหน้าที่	 และตรวจวัดไข้ก่อนเข้าส�านักงาน	 ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ท้ังนี้	 ได้มอบหมาย 

ให้ส�านกังานทางหลวงชนบทท่ี	๑๒	(สงขลา)	และส�านกังานทางหลวงชนบทท่ี	๑๔	(กระบี)่	 

พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป

ได้ด�าเนินการ	ดังนี้

-	 ด้านความปลอดภยัของประชาชน	เช่น	ท�าการตรวจเชก็เจลแอลกอฮอล์ตาม 

จุดบริการต่าง	ๆ	ให้พร้อมบริการแก่ผู้ใช้บริการภายในอาคารผู้โดยสารอย่างเพียงพอ

-	 ด้านความปลอดภัยของยานพาหนะสาธารณะ	โดยการแจกเจลล้างมือชนิด 

พกพาและแผ่นพับค�าแนะน�าแนวทางการปฏิบัติให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะสาธารณะ

-	 ด้านความปลอดภัยของอาคาร/สถานที่ให ้บริการ	 เช ่น	 ด�าเนินการ 

ท�าความสะอาดแบบ	 Deep	 clean	 และบริเวณผิวสัมผัส	 บริเวณปุ ่มกดลิฟต์	 

ราวบันไดเลื่อน	 รถเข็นกระเป๋า	 และเคาน์เตอร์เช็คอิน	 โดยจัดวงรอบในการ 

ท�าความสะอาดตลอดทั้งวันหรือเมื่อได้รับการร้องขอ

-	 ด้านความปลอดภัยในส่วนอื่น	 ๆ	 ท่ีเกี่ยวข้อง	 เช่น	 ด�าเนินการยกระดับ

มาตรการคัดกรองภายในอาคารผู้โดยสาร	 ท่าอากาศยานหาดใหญ่	 โดยด�าเนินการ 

ตรวจวดัอุณหภูมร่ิางกายของผูโ้ดยสาร	ผูป้ฏบิตังิาน	ผูป้ระกอบการ	และผูท้ีม่าใช้บรกิาร

ด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิชนิดอินฟราเรด

ได้มีการก�าหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด	 รวมทั้งได้ประสาน 

กับโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการขนย้ายผู้โดยสาร 

ที่มีความเสี่ยงเข้าไปตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 และได้จัดท�า 

แนวทางการคัดกรองผู้โดยสาร	 ณ	 ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานเพื่อให้ 

ท่าอากาศยานในสังกัดน�าไปปฏิบัติแล้ว

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย
จ�ากัด (มหาชน)

รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ

กรมท่าอากาศยาน
รำยงำนว่ำ
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๒)	การประสานความร่วมมือในการขนย้ายผู ้โดยสารที่มีความเสี่ยงกับโรงพยาบาลข้างเคียง 

ในเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ของหน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่มีความเกี่ยวข้องกับการขนส่งมวลชนและการเดินทางของประชาชนหมู ่มาก	 ได้แก่	 

กรมท่าอากาศยาน	 บริษัท	 ขนส่ง	 จ�ากัด	 การรถไฟแห่งประเทศไทย	 บริษัท	 ท่าอากาศยานไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 นั้น	 

เน้นย�้าให้กรมท่าอากาศยาน	บริษัท	ขนส่ง	จ�ากัด	การรถไฟแห่งประเทศไทย	และบริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	

ประสานขอความร่วมมือกับโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการขนย้ายผู้โดยสาร 

ทีม่คีวามเสีย่งเข้าไปตรวจหาเชือ้ไวรสัฯ	พร้อมทัง้อาจจดัท�าเป็นคูม่อืเกีย่วกบัขัน้ตอนการปฏบิตังิาน	เพือ่ให้เจ้าหน้าทีส่ามารถ

ด�าเนินตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง	รวดเร็ว	เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์จริง

กรณีพบผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิมากกว่า	 ๓๗.๕	 องศา	 และเข้าเกณฑ์ผู้ป่วย 

ที่ต้องสอบสวนโรค	บริษัท	ขนส่ง	จ�ากัด	ได้ด�าเนินการโดยให้ผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัย	 

๒	ชั้น	และให้รีบเดินทางไปยังโรงพยาบาล

ได้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ 

เป็นหน่วยรับการประสานให้ความร่วมมือในการขนย้ายผู ้โดยสารที่มีความเสี่ยง 

กับโรงพยาบาลข้างเคียง

2.1.5	การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี

ปีงบประมาณ	๒๕๖๓	 ได้รับอนุมัติงบลงทุนจ�านวน	 ๒๘๔.๔๔๕	 ล้านบาท	 

โดยต้ังแต่เดือนตุลาคม	 ๒๕๖๒	 -	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๓	 และได้เบิกจ่ายงบประมาณ	 

จ�านวน	๔๘.๑๒๐	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	๑๖.๙๒	จากงบประมาณลงทุนท่ีได้รบัอนมุตัิ

ได้ก�าชับให้หน่วยงานในสังกัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม

แผนที่ก�าหนดไว้ตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด
รำยงำนว่ำ

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด
รำยงำนว่ำ

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย
จ�ากัด (มหาชน)

รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ
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๒.๒ เขตตรวจราชการที่ ๖
 (กระบี่ ตรัง พังงา ภเูกต็ ระนอง สตลู)

2.2.1	 ด้านโครงสร้างพืน้ฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก	

มำตรกำรอ�ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยทำงถนน

๑)	ด้วยในพื้นที่จังหวัดระนอง	 พังงา	 ภูเก็ต	 และจังหวัดต่าง	 ๆ	 ในภาคใต้เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีสถานการณ์	 

ภัยพิบัติอุทกภัยและปัญหาดินสไลด์เป็นประจ�าทุกปี	 ในเรื่องนี้เห็นว่ากรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทควรเร่งรัด 

ด�าเนินการในส่วนของโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยและวางแผนการป้องกันปัญหา	 รวมทั้งเตรียม 

ความพร้อมเพื่อที่จะสามารถด�าเนินการได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่

ได้ให้ความส�าคญักบัการแก้ไขและป้องกนัปัญหาภยัพบิตัอิทุกภยัมาโดยตลอด	 

โดยได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างระบบระบายน�้าถาวรเพื่อแก้ไขปัญหาน�้าท่วม

และน�า้กดัเซาะคอสะพานในพืน้ทีจ่งัหวดัชายฝ่ังอนัดามนัมาอย่างต่อเนือ่ง	และในส่วน

ของการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติอุทกภัย	 ได้ก�าชับให้หน่วยงาน

ในพื้นที่เตรียมความพร้อมท้ังบุคลากรและเครื่องจักรให้มีความพร้อมอยู ่เสมอ	 

เพื่อสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนและอ�านวยความสะดวกด้านการจราจรในขณะ 

เกิดภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที	

ได้จัดท�าแผนการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติเพื่อให้หน่วยงานในสังกัด 

ใช้เป็นแนวทางปฏบิตัเิพือ่เตรยีมความพร้อมรองรบัสถานการณ์ภยัพบิตัอินัเนือ่งมาจาก	

เหตุอุทกภัยหรือดินโคลนถล่มตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ	 ระหว่างเกิดเหตุ	 และรวมถึง 

การด�าเนินการฟื้นฟูทางหลวงชนบทหลังเกิดเหตุด้วย	 ทั้งนี้	 กรมทางหลวงชนบท 

ได้มอบหมายให้ส�านักบ�ารุงทาง	 ส�านักงานทางหลวงชนบทที่	 ๑๑	 (สุราษฎร์ธานี)	 

และส�านักงานทางหลวงชนบทท่ี	 ๑๔	 (กระบี่)	 พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

ต่อไปแล้ว

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ
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๒)	จากการลงพื้นที่พบว่า	 โครงข่ายถนนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตยังมีบางจุดที่ไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง	 

และมีสภาพผิวทางช�ารุดเสียหาย	 เนื่องจากเส้นทางเป็นเขาลาดชันและมีรถสัญจรเป็นจ�านวนมาก	 ในเรื่องนี้จึงขอให	้ 

กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทส�ารวจความพร้อมของระบบไฟฟ้าแสงสว่างในสายทางท่ีรับผิดชอบ	 หากพื้นที่ใด 

ยังมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง	ก็ขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทจัดท�าแผนติดตั้ง	ปรับปรุง	แก้ไขระบบไฟฟ้า

ต่อไป	นอกจากนัน้	ในกรณีของการซ่อมบ�ารงุผวิทางนัน้	กข็อให้มกีารบดอดัให้เรยีบร้อยไม่ให้มลีกัษณะเป็นเนนิหรอืผวิทาง

ต่างระดับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุตามมาได้ในอนาคต	

ได้ด�าเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในทางสายหลักและเขตชุมชน	 เพ่ืออ�านวย 

ความปลอดภัยให้กบัผูใ้ช้ทางและจะเสนอขอรบังบประมาณมาด�าเนนิการตดิตัง้เพิม่เตมิ

ในต�าแหน่งอื่น	 ๆ	 ที่มีความจ�าเป็นต่อไป	 นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งอุปกรณ์อ�านวย 

ความปลอดภัยอื่น	 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ขับขี่ในเวลากลางคืนด้วย	 ส�าหรับ 

การซ่อมบ�ารุงผิวทางให้มีความเรียบนั้น	 ได้ก�าชับให้แขวงทางหลวงในพื้นที่ดูแลบ�ารุง

รักษาผิวทางให้มีสภาพสมบูรณ์	และสามารถรองรับการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ได้มีการซ่อมบ�ารุงรักษาระบบไฟฟ้าส่องสว่างในเส้นทางท่ีรับผิดชอบอย่าง

สม�่าเสมอ	 และจัดให้มีการอบรมหลักสูตรการซ่อมบ�ารุงรักษาเครื่องหมายจราจร	 

ป้ายจราจร	 และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	 ให้แก่บุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติ	 

รวมทั้งมีช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าส่องสว่างได้ 

ทั้งสายด่วน	 ๑๑๔๖	 และเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท	 ท้ังนี้	 กรมทางหลวงชนบทได ้

มอบหมายให้ส�านกัอ�านวยความปลอดภยั	และส�านกังานทางหลวงชนบทที	่๑๔	(กระบี)่	

พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๓)	เรื่องการพัฒนาโครงข่ายทางถนนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนั้น	 เห็นว่าเป็นสิ่งที่ส�าคัญและจ�าเป็น	 

เพ่ือน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาการจราจรแออัดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต	 อย่างไรก็ดี	 เรื่องนี้อาจมีข้อจ�ากัดและการคัดค้าน 

จากประชาชนในพื้นที่บางส่วน	 ในเรื่องนี้เห็นว่ากรมทางหลวงควรเป็นเจ้าภาพจัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง	 

กรมทางหลวง	กรมทางหลวงชนบท	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อส�ารวจโครงข่ายถนนทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ว่ามีโครงข่ายในความรับผิดชอบในส่วนใด	อย่างไรบ้าง	และในบริเวณใดที่โครงข่ายยังไม่มีประสิทธิภาพ	และน�าข้อมูลที่ได้

มาวางแผนการพัฒนาโครงข่ายถนนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต	 โดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน	 ซ่ึงต้องมี 

การชี้แจงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนให้มีความชัดเจน	 เช่น	 ความจ�าเป็นในการเวนคืนที่ดิน	 เพื่อที่จะสามารถ

ด�าเนินโครงการได้โดยไม่มีปัญหาอุปสรรคต่อไปในอนาคต

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ
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ได้ให้ความส�าคัญในการพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานด้านถนนในพื้นที่ 

จังหวัดภูเก็ต	 โดยได้ด�าเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ	 วิศวกรรม	 

และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นส�าหรับแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง

จังหวัดภูเก็ต	 ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม	๒๕๕๗	 และได้น�าผลการศึกษาดังกล่าว 

มาใช้ประโยชน์ในการจัดท�าแผนงานพัฒนาทางหลวงที่ส�าคัญ	 คือ	 โครงการก่อสร้าง 

ทางลอดที่จุดตัดทางหลวงสายหลัก	 จ�านวน	 ๕	 แห่ง	 ได้แก่	 ทางลอดดาราสมุทร	 

ทางลอดสามกอง	 ทางลอดบางคู	 ทางลอดห้าแยกฉลอง	 และทางลอดสนามบิน	 

ขณะนี้เปิดให้บริการแล้ว	 ซึ่งในอนาคตมีแผนที่จะก่อสร้างทางหลวงแนวใหม	่ 

สายเมืองใหม่-เกาะแก้ว	เพือ่รองรบัการเดนิทางจากสนามบนิภเูกต็เข้าสู่ตวัเมอืงได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว	 และช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข	 ๔๐๒	 

(ถนนเทพกระษตัร)ี	ขณะนีไ้ด้ด�าเนนิการออกแบบรายละเอยีดแล้วเสรจ็	และอยูร่ะหว่าง

รอคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ	 (คชก.)	 พิจารณารายงานการประเมิน 

ผลกระทบสิง่แวดล้อม	ทัง้นี	้หากรายงานผ่านความเห็นชอบแล้ว	กรมทางหลวงจะเสนอ

ขอตั้งงบประมาณ	เพื่อด�าเนินการก่อสร้างตามขั้นตอนต่อไป

๔)	ตามที่กรมทางหลวงได้รับการประสานงานจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	 เรื่องขอให้มีการ 

เปิดจุดกลับรถบนทางหลวงหมายเลข	 ๔	 บริเวณน�้าตกบกกราย	 อ�าเภอกระบุรี	 จังหวัดระนอง	 ซึ่งกรมทางหลวงได้มี 

การก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและได้มีการแจ้งตอบสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว	 โดยจะท�าการขอรับการจัดสรร 

งบประมาณในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	จ�านวน	๓๐	ล้านบาท	มาเพื่อด�าเนินการตามที่ก�าหนดไว้นั้น	ในเรื่องนี้เห็นว่า	

เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความจ�าเป็นและเหมาะสม	 จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการ 

แก้ไขปัญหาตามแผนทีไ่ด้ก�าหนดไว้	อย่างไรกด็	ีขอให้กรมทางหลวงค�านงึถงึความปลอดภยัในการใช้เส้นทางของประชาชน

เป็นส�าคัญ

กรมทางหลวงได้เสนอขอตั้งงบประมาณปี	 ๒๕๖๔	 เพื่อด�าเนินการก่อสร้าง 

จุดกลับรถบนทางหลวงหมายเลข	 ๔	 บริเวณทางเข้าน�้าตกบกกราย	 อ�าเภอกระบุรี	 

จังหวัดระนอง	ช่วงระหว่าง	กม.๕๔๓+๑๕๓	-	กม.๕๔๓+๑๕๔	หากได้รับการจัดสรร 

งบประมาณจะเร่งด�าเนินการก่อสร้างตามขั้นตอนต่อไป

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ
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๕)	จากการรับทราบรายงานผลการด�าเนินการอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง

ของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่	พ.ศ.	๒๕๖๓	พบว่า	 ในพื้นที่จังหวัดระนอง	พังงา	 และภูเก็ต	 สามารถบริหารจัดการ 

ตามนโยบายได้เป็นอย่างดี	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ยังมีการเกิดอุบัติเหตุอยู่บ้าง	 โดยส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้อง 

กบัรถจกัรยานยนต์	เนือ่งจากไม่มีการสวมหมวกนริภยั	ในเรือ่งนีเ้หน็ว่า	กรมทางหลวง	กรมทางหลวงชนบท	และกรมการขนส่ง 

ทางบก	 ควรร่วมมือกันและประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 จัดเตรียมแผนการด�าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ

รองรบัการเดนิทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 ที่ก�าลังจะมาถึง	 โดยให้เน้นมาตรการการบังคับ 

ใช้กฎหมาย	 โดยเฉพาะกับรถโดยสารสาธารณะ	 ตลอดจนควรมีการรณรงค์ในเรื่องของการรักษาวินัยจราจรอย่างต่อเนื่อง	

เพื่อมุ่งลดปัญหาการประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถในทุกประเภท	 อนึ่ง	 ในเรื่องการด�าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหต ุ

ทางถนนนั้น	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายให้มีการขยายผลมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

มาด�าเนินการตลอดทั้งปีต่อไปด้วย

ได้ด�าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ	 โดยจัดท�า

แผนการด�าเนินงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนรองรับการเดินทาง 

ของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 ตั้งจุดตรวจเข้มข้นรถโดยสาร

สาธารณะ	จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตส�านึกความปลอดภัย	บูรณาการร่วมกับต�ารวจภูธร	

จงัหวดัระนอง	ในการบรรยายให้ความรูด้้านกฎหมายแก่เจ้าหน้าทีต่�ารวจจงัหวดัระนอง	

รวมทั้งก�าหนดมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ�้าซ้อน	 โดยส�านักงานขนส่ง 

จังหวัดระนองได้แจ้งให้	บริษัท	ขนส่ง	จ�ากัด	พิจารณาปรับย้ายจุดหยุดรถรับผู้โดยสาร

ทีเ่ป็นจดุเสีย่งเกดิอบุตัเิหตใุห้มคีวามเหมาะสม	ปลอดภยั	ไม่สุ่มเส่ียงต่อการเกดิอบุตัเิหตุ

ของผู ้ใช้รถใช้ถนน	 ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู ้โดยสาร	 

ประกอบกับแขวงทางหลวงระนองได้ติดตั้งป้ายท่ีหยุดรถโดยสารประจ�าทางให้มีความ

ชัดเจนเพื่อป้องกันมิให้รถยนต์ส่วนบุคคลจอดรถไหล่ทางหน้าศาลาท่ีพักคอย	 และมี 

ไหล่ทางพอส�าหรับรถโดยสารสองแถวประจ�าทาง	 รถตู้โดยสารประจ�าทางสามารถ 

หยุดรถรับผู้โดยสารได้อย่างปลอดภัย

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ
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จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการอ�านวย 

ความสะดวกและความปลอดภยัในการเดนิทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	

พ.ศ.	๒๕๖๓	และจะจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการบนทางหลวง	เพื่ออ�านวยความสะดวกและ 

เข้าช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติภัยได้อย่างทันท่วงที

ได้มอบหมายให้ส�านกังานทางหลวงชนบทที่	๑๑	(สรุาษฎร์ธาน)ี	และส�านกังาน

ทางหลวงชนบทที่	๑๔	(กระบี่)	พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

ได้จัดท�าแผนการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมด้านบริการผู ้โดยสาร 

ช่วงเทศกาลสงกรานต์	พ.ศ.	๒๕๖๓	เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๖)	จากการลงพื้นที่กลุ่มประมงพื้นบ้านคุระบุรี	 จังหวัดพังงา	พบว่า	ถนนบริเวณชุมชนประมงพื้นบ้าน	

ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาป่าชายเลนยังมีลักษณะเป็นทางลูกรัง	 ในเรื่องนี้เห็นว่า	 

กรมทางหลวงชนบทควรส�ารวจเส้นทางชุมชนบริเวณกลุ่มประมงนี้และเส้นทางอื่น	 ๆ	 ในพื้นที่ซึ่งแยกมาจากเส้นทาง 

สายหลักเพ่ือจัดท�าข้อมูลเสนอต่อจังหวัดใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางสนับสนุน 

การท่องเที่ยววิถีชุมชน	เพื่อให้เกิดการพัฒนาเส้นทางและเกิดความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในชุมชนต่อไป

ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่	๑๔	(กระบี่)	พิจารณาด�าเนินการ 

ตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๗)	จากการรายงานทราบว่าส�านักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตได้มีแนวความคิดที่จะน�าโครงการ 

การให้บริการรถบัสไฟฟ้ามาใช้เป็นรถโดยสารสาธารณะภายในพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต	 ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเป็นแนวทาง 

ในการอนุรักษ์พลังงานในการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง	 อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการเกิดฝุ่นควัน	 PM	 2.5	 ภายในพื้นท่ี 

ได้เป็นอย่างดี	 ลดการปล่อยมลพิษในเมืองใหญ่	 ดังนั้น	 ขอให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาสนับสนุนโครงการดังกล่าว 

ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว	 ซึ่งหากโครงการนี้เกิดขึ้นจริงก็จะสามารถเป็นโครงการน�าร่องและเป็นต้นแบบให้แก่จังหวัดท่องเที่ยว 

อื่น	ๆ	ได้ด้วย

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ
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ปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 

ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ�าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู ้โดยสาร 

เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งท่ีเสนอใช้รถพลังงาน

ไฟฟ้ามีโอกาสสูงที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ�าทางด้วยรถที่ใช้ 

ในการขนส่งผู้โดยสาร	 โดยจะน�าเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง

พิจารณาอนุมัติเพื่อยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันต่อไป

๘)	รถทีจ่ะเดินทางเข้ามารบัส่งผูโ้ดยสาร	ณ	อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศของท่าอากาศยานภูเก็ตนัน้	 

จะสามารถเดินทางโดยใช้สะพานต่างระดับ	 (Ramp)	 เพ่ือมารับส่งผู้โดยสารบริเวณชั้น	 ๓	 ของอาคาร	 ซึ่งรถท่ีออกจาก 

จุดดังกล่าวจะต้องวิ่งลง	 Ramp	 เพื่อเดินทางเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข	 ๔๐๓๑	 บริเวณด้านหน้าของท่าอากาศยาน	 

ซึ่งเป็นจุดเดียวกันกับรถที่เดินทางออกมาจากอาคารที่จอดรถท�าให้การจราจรเกิดการติดขัด	 ทั้งนี้ทราบว่าท่าอากาศยาน

ภูเก็ตมีแผนที่จะด�าเนินการก่อสร้างให้รถขาออกเชื่อมต่อไปยังทางหลวงหมายเลข	๔๐๓๑	 มุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดภูเก็ต	 

ได้โดยไม่จ�าเป็นต้องลงสู่ถนนด้านล่าง	 เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณทางออกของท่าอากาศยาน	 ในเรื่องนี้	 

ขอให้บริษัท	 ท่าอากาศยานไทย	 จ�ากัด	 มหาชน	 ประสานหารือร่วมกับกรมทางหลวงเกี่ยวกับแนวทางในการด�าเนินการ

ก่อสร้างขยายสะพานยกระดับต่อไป	ซึ่งจะท�าให้การเดินทางของประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ท ่าอากาศยานภู เก็ตได ้ประสานกับกรมทางหลวงมาอย ่างต ่อเนื่อง	 

โดยท่าอากาศยานภูเก็ตได้ส่งแบบและงบประมาณก่อสร้างให้แขวงทางหลวงพิจารณา 

และให้ค�าแนะน�า	 ซึ่งบริษัท	 ท่าอากาศยานไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้ปรับแก้ไข 

แบบและงบประมาณก่อสร้างตามค�าแนะน�าเรียบร้อยแล้ว	 แต่เนื่องจากบริษัท	 

ท่าอากาศยานไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้ส่งมอบพื้นที่ใช้ประโยชน์บริเวณทางหลวง

หมายเลข	๔๐๓๑	 ระหว่าง	 กม.๘+๘๐๖	ถึง	 กม.๑๒+๒๐๐	 ให้กับกรมท่าอากาศยาน	

และกรมธนารักษ์	 เพ่ือให้กรมทางหลวงขอใช้พ้ืนท่ีดังกล่าวน�าไปแก้ไขปัญหาดินสไลด์

ทางเข้าท่าอากาศยานภเูกต็	และปรบัปรงุเส้นทางให้ประชาชนในพืน้ทีใ่ช้ประโยชน์ร่วมกนั	 

รวมทั้งจังหวัดภูเก็ตได้อนุญาตให้กรมทางหลวงใช้ท่ีราชพัสดุดังกล่าวข้างต้นแล้ว	 

ท�าให้พื้นที่ที่จะก่อสร้างถนนทางยกระดับ	 (RAMP 3)	 และปรับปรุงถนน	 ทล.๔๐๓๑	 

อยู่ในพื้นที่ใช้ประโยชน์ของกรมทางหลวง	 ส่งผลให้บริษัท	 ท่าอากาศยานไทย	 จ�ากัด	

(มหาชน)	 ไม่สามารถใช้งบประมาณของบริษัท	 ท่าอากาศยานไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 

ในการก่อสร้างได้	ท่าอากาศยานภเูกต็พจิารณาแล้วเพือ่ให้การจราจรภายในและบรเิวณ

ด้านหน้าท่าอากาศยานภเูกต็เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย	มคีวามปลอดภยัตามมาตรฐาน

ของกรมทางหลวง	ท้ังนีท่้าอากาศยานภเูกต็ได้เสนอแบบก่อสร้างถนนยกระดบั	(RAMP 3)	 

และแบบปรับปรุงถนน	 ทล.๔๐๓๑	พร้อมทั้งประมาณราคาค่าก่อสร้างที่ได้แก้ไขตาม 

ค�าแนะน�าของกรมทางหลวง	 เพื่อให้กรมทางหลวงใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา 

ด�าเนินการออกแบบและก่อสร้างต่อไป	ขณะนี้อยู่ระหว่างกรมทางหลวงพิจารณา

จะประสานหารือแนวทางการด�าเนินงานในเรื่องดังกล ่าวกับบริ ษัท	 

ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ต่อไป	

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย
จ�ากัด (มหาชน)

รำยงำนว่ำ

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ
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2.2.2	 ด้านโครงสร้างพืน้ฐานการคมนาคมและการขนส่งทางน�า้

มำตรกำรอ�ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยทำงน�้ำ

๑)	 เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมาย	 ซึ่งในแต่ละป ี

จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตเป็นจ�านวนมาก	อย่างไรก็ตาม	หากมีภัยพิบัติ

หรือมีเหตุฉุกเฉินต่าง	 ๆ	 เกิดขึ้นภายในพื้นที่อาจท�าให้การค้นหาและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลท�าได้ยากหากไม่มีระบบ	

การจัดการข้อมูลนักท่องเที่ยวไว้ตั้งแต่ต้น	 และอาจท�าให้การด�าเนินการช่วยเหลือผู ้ประสบภัยล่าช้าได้	 ในเรื่องนี้	 

ขอให้กรมเจ้าท่าซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก�ากับดูแลในเรื่องความปลอดภัยตามแหล่งท่องเที่ยวทางน�้าที่ส�าคัญ	ๆ	 ภายในพื้นที	่

พิจารณาความเป็นไปได้ในการประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับการบันทึกหรือสแกนใบหน้าผู้โดยสาร	 

เพื่อส�ารองข้อมูลนักท่องเที่ยวไว้ในเบื้องต้น	 ซึ่งจะท�าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 

และถูกต้อง

ได้ก�าหนดมาตรการก�ากบัดแูลในเรือ่งความปลอดภยัทางน�า้และการตรวจสอบ

ข้อมลูส่วนบคุคลของนกัท่องเทีย่วในพืน้ทีร่บัผดิชอบ	โดยจดัท�าแผนและออกตรวจตรา

ปราบปราม	 รวมท้ังตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 รวมถึงจัดเจ้าหน้าที ่

ออกตรวจตราดูแลความปลอดภัยจัดระเบียบเรือบรรทุก	 เรือโดยสาร	 อย่างเข้มงวด 

เพื่อให้เจ้าของเรือและคนประจ�าเรือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	 รวมทั้ง 

จัดหาอุปกรณ์ประจ�าเรือ	 เช่น	 เส้ือชูชีพ	 เครื่องดับเพลิง	 ให้พร้อมใช้ได้ทุกขณะและ 

ได้มาตรฐานจากกรมเจ้าท่า	 นอกจากนี้	 กรมเจ้าท่าได้จัดพนักงานประจ�าท่าเทียบเรือ 

ประจ�าจุด	 Check	 Point	 เพ่ือจดบันทึก	 จัดเก็บข้อมูลตามรายการ	 Check	 List	 

ของผูโ้ดยสารและเรอืโดยสารเข้า	-	ออกท่าเทยีบเรอื	ตลอดจนดแูลอ�านวยความสะดวก

แก่นักท่องเที่ยว	 รวมท้ังได้ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 

ในพื้นที่ฝั่งอันดามัน	 ทั้ง	 ๖	 จังหวัด	 ให้มีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด	 CCTV	 และ 

เชื่อมต่อสัญญาณ	CCTV	ของท่าเทียบเรือมาแสดงผลยังอาคารที่ท�าการของส�านักงาน

เจ้าท่าภูมิภาคสาขาทั้ง	๖	สาขา	ใน	๖	จังหวัด	ประกอบด้วย	ระนอง	พังงา	ภูเก็ต	กระบี่	

ตรัง	และสตูล

กรมเจ้าท่า
รำยงำนว่ำ
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๒)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือปากเมง	 ต�าบลไม้ฝาด	 อ�าเภอสิเกา	 จังหวัดตรัง	 มีวัตถุประสงค์	 

เพือ่ปรบัปรงุและพฒันาศักยภาพด้านการอ�านวยความสะดวกและความปลอดภยัในการเดนิทางทางทะเลของนกัท่องเทีย่ว	

ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี	 ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง	 ขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณา 

ด�าเนนิการตรวจสอบความลาดชนัของสะพานทีเ่ชือ่มระหว่างท่าเทยีบเรอืและท่าเรอืลอยน�า้	โดยให้น�ารปูแบบการก่อสร้าง

มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับสภาพพื้นที่จริงด้วยความรอบคอบ	 และให้พิจารณาความลาดชันท่ีมีความเหมาะสม 

ที่ระดับน�้าทะเลลงต�่าสุด	 เนื่องจากอาจก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการขึ้น	 -	 ลง	 ท่าเทียบเรือของนักท่องเที่ยวท่ีเป็น 

ผู้สูงอายุหรือผู้พิการได้	 ซึ่งหากด�าเนินการตรวจสอบและพบปัญหาดังกล่าวแล้วนั้น	 ขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาด�าเนินการ

แก้ไขรูปแบบให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงด้วย

ปัญหาเรื่องความลาดชันของสะพานที่เชื่อมระหว่างท่าเทียบเรือและท่าเรือ 

ลอยน�า้	คณะกรรมการตรวจรบัพสัดไุด้ประชมุร่วมกบัทีป่รกึษาผูอ้อกแบบโครงการแล้ว	

ปัจจุบันอยู่ระหว่างที่ปรึกษาพิจารณาปรับแก้ไขรูปแบบ

๓)	จากการรายงานของกรมเจ้าท่า	ทราบว่าโครงการก่อสร้างปรบัปรงุท่าเรอืปากเมงจะมกีารด�าเนนิการ

ก่อสร้างทั้งในส่วนบนบกและทางทะเล	ซึ่งในบางครั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ	เช่น	น�้าขึ้น	-	น�้าลง	อาจเป็นสาเหตุหนึ่ง 

ท่ีท�าให้โครงการต้องประสบปัญหาในกระบวนการก่อสร้าง	 อย่างไรก็ตาม	 ได้ก�าชับให้กรมเจ้าท่าด�าเนินการก่อสร้าง 

ให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนด	 โดยให้ค�านึงถึงความปลอดภัยเป็นส�าคัญ	 พร้อมท้ังด�าเนินการบริหารจัดการและวางแผน 

การก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพดินฟ้าอากาศ	 โดยอาจมีการพยากรณ์และวิเคราะห์สถานการณ์ไว้ล่วงหน้า	 เพื่อเตรียม

ความพร้อมรองรับในกรณีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน	 ทั้งนี้	 ส่วนงานไหนที่สามารถด�าเนินการก่อสร้างได้	 ก็ขอให้เร่งด�าเนินการ

ก่อสร้างไปพลางก่อน	โดยอาจปรบัแผนการก่อสร้างให้เกดิความเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที	่ภมูอิากาศ	และระดบัการขึน้	-	ลง	

ของน�้าทะเล	 เนื่องจากอาจเกิดเหตุการณ์ภัยทางธรรมชาติหรือลมมรสุมเข้ามาเป็นตัวแปรท่ีส�าคัญอาจท�าให้โครงการ 

เกิดความล่าช้าได้

ในการวางแผนและบริหารการก่อสร้าง	 ได้มีการวางแผนไว้ให้สอดคล้องกับ

สภาพดินฟ้าอากาศแล้ว	อย่างไรก็ตาม	จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ที่ผ่านมา	ประกอบกับมีการก�าหนดมาตรการป้องกัน

และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคในระดับประเทศและภายในจังหวัดตรัง	 

ส่งผลกระทบต่อแผนการด�าเนนิงานก่อสร้างโครงการ	ทัง้นี	้คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ

จะได้เร่งรัดการก่อสร้างเพื่อให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนต่อไป	

กรมเจ้าท่า
รำยงำนว่ำ

กรมเจ้าท่า
รำยงำนว่ำ
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๔)	จากการตรวจสอบเรือที่ให้บริการไปยังแหล่งท่องเที่ยว	 ณ	 ท่าเทียบเรือชั่วคราวปากเมง	 พบว่า	 

มีนักท่องเที่ยวโดยสารทั้งเรือหางยาวและเรือท่องเท่ียวขนาดกลาง	 จึงก�าชับให้กรมเจ้าท่าก�ากับดูแลในเรื่องการสวมใส่ 

เสื้อชูชีพของนักท่องเที่ยวก่อนออกเดินทางอย่างเข้มงวด	 โดยอาจประสานกับผู้ประกอบการให้ด�าเนินการแจกจ่าย	 

เสือ้ชชูพีแก่นกัท่องเทีย่วในบรเิวณอาคารทีพ่กัคอยผูโ้ดยสารก่อนเดนิทางไปลงเรอื	เพือ่เป็นการตรวจสอบซ�า้เกีย่วกบัจ�านวน

นักท่องเที่ยวที่ลงเรือจริงจากจ�านวนเสื้อชูชีพที่แจกจ่ายและข้อมูลรายชื่อนักท่องเที่ยวอีกครั้ง

เรื่องการสวมใส่เสื้อชูชีพของนักท่องเที่ยวก่อนออกเดินทาง	 กรมเจ้าท่า 

ได้มีค�าสั่งออกปฏิบัติราชการตรวจตราปราบปรามเพื่อเป็นการควบคุมจราจรทางน�้า	

และป้องกันอุบัติเหตุทางน�้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดตรัง	 และ 

มีพนักงานประจ�าท่าเทียบเรือสนับสนุนภารกิจหลักของกรมเจ้าท่า	 ในการควบคุม	 

ก�ากับ	 ดูแล	 การใช้เรือ	 การใช้ท่าเทียบเรือ	 การสวมใส่เส้ือชูชีพ	 ตลอดจนอ�านวย 

ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป	รวมทั้งมีการจัดอบรมทบทวนทักษะ

คนประจ�าเรือเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการท่องเที่ยว	 และดูแลด้าน 

ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางทางน�้า

๕)	ขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาความเป็นไปได้ในการเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการ 

ท่าเรือปากเมง

เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม	 

จากผลการศึกษาโครงการได้ข้อสรุปแล้วว่า	 เมื่อด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ	 

กรมเจ้าท่าจะต้องส่งมอบท่าเรือให้อยู่ในความดูแลของกรมอุทยานฯ	 และขึ้นทะเบียน

อาคาร/สิ่งปลูกสร้างกับกรมธนารักษ์ต่อไป	

๖)	ขอให้กรมเจ้าท่าพจิารณาด�าเนนิการตดิตามผูท่ี้ยงัไม่ได้จดทะเบยีนเรอื	จ�านวน	๑๘๐	ล�า	อย่างใกล้ชดิ	 

พร้อมทั้งหารือกับกรมประมงถึงความเป็นไปได้ในการขยายกรอบระยะเวลาขอจดทะเบียนเรือหลังจากหนังสือรับรอง 

จากกรมประมงพ้นก�าหนดเวลาแล้ว	เพื่อมุ่งช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับชาวประมงพื้นบ้านได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ได้ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน	 

ที่ประชุมมีมติในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับหนังสือรับรองของกรมประมงส้ินอายุ	 โดยได้

ประสานกับเจ้าหน้าที่กรมประมงเพื่อขอข้อมูลหนังสือรับรองฯ	 จ�าแนกตามสาขา	 

ส่งให้ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา	 เพื่อเร่งรัดด�าเนินการบันทึกค�าร้องในระบบ 

ทะเบียนเรือให้เสร็จก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับรองแล้ว
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๗)	ตามทีใ่นขณะนีมี้สถานการณ์ความขดัแย้งของประเทศมหาอ�านาจบางประเทศ	ซึง่อาจส่งผลกระทบ 

ในเรือ่งความมัน่คงปลอดภัยของประเทศต่าง	ๆ 	ในเรือ่งนีเ้หน็ว่า	ทกุหน่วยงานในพืน้ทีโ่ดยเฉพาะหน่วยงานทีม่กีารให้บรกิาร

ประชาชนควรมีการติดตามข้อมูลข่าวสารและประเมินความเสี่ยง	 ว่ามีความเกี่ยวข้องและจะมีผลกระทบต่อภารกิจงาน 

ในความรับผิดชอบหรือไม่	 อย่างไร	 ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเสี่ยงภัยในส่วนใด	 และในห้วงเวลาใด	 ขอให้หน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวงคมนาคมได้ประสานหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้ามาตรวจสอบความปลอดภัยของพ้ืนท่ี	 และจัดก�าลัง 

เจ้าหน้าที่มาดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนเพื่อป้องกันเหตุร้ายต่อไปด้วย

ได้มกีารตดิต่อประสานงานหน่วยงานความมัน่คงเข้ามาตรวจสอบความปลอดภยั 

ในพืน้ทีอ่ย่างต่อเนือ่ง	และเข้าร่วมตรวจบรูณาการ	ตรวจตรา	ปราบปราม	พร้อมอ�านวย

ความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลต่าง	ๆ	แล้ว

๘)	ในเรื่องการด�าเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

คมนาคมนั้น	 ขอให้ทุกหน่วยงานยึดแนวทางโปร่งใสตรวจสอบได้	 ด�าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 และเป็นไป 

ตามหลักธรรมาภิบาล	 รวมถึงให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน	 เพื่อให้เกิดการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับ 

ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน	และไม่เกิดปัญหาการต่อต้านหรืออุปสรรคต่าง	ๆ	ตามมาในอนาคตด้วย

ได้มีการติดป้ายแสดงอัตราค่าธรรมเนียมต่าง	 ๆ	 เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถ 

มองเห็นได้และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการช�าระค่าธรรมเนียม	 โดยยึดแนวทาง

โปร่งใสและประชาชนสามารถตรวจสอบได้

๙)	ตามที่กรมเจ้าท่าได้รายงานว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายให้กรมเจ้าท่า

สนบัสนนุเรือ่งการด�าเนนิการขดุลอกแหล่งน�า้	 โดยใช้วสัดจุากการขดุลอกเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผูท้ีด่�าเนนิการนัน้	 ในเรือ่งนี ้

ขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาก�าหนดแนวทางให้มีความชัดเจนและด�าเนินการด้วยความรอบคอบให้ถูกต้องตามระเบียบ	

กฎหมาย	เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ	และไม่เสี่ยงต่อการผิดกฎระเบียบของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานด้วย

ได้มีการจดัประชมุข้าราชการและเจ้าหน้าทีภ่ายในส�านกังานเป็นประจ�าทกุเดอืน	 

เพือ่มอบนโยบายและปรกึษาหารอืเพือ่หาแนวทางในการแก้ปัญหาและอปุสรรคต่าง	ๆ 	

ในการท�างานด้วยความรอบคอบ	ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ
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๑๐)	 ในส่วนของการด�าเนินการตรวจสอบและพิสูจน์อัตลักษณ์เรือประมงพื้นบ้าน	เพื่อขึ้นทะเบียนเรือ

เข้าสู่ระบบการจัดการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืนนั้น	จากการลงพื้นที่	ณ	ต�าบลคุระบุรี	และตรวจเยี่ยมกลุ่มประมงพื้นบ้าน

คุระบุรีท�าให้ได้ทราบว่า	 ประชาชนมีความต้องการท่ีจะด�าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย	 แต่ยังขาดความเข้าใจ	 

และต้องการให้ส่วนราชการให้การสนับสนุน	 โดยทราบว่ากรมเจ้าท่าได้มีการขยายระยะเวลาด�าเนินการมาแล้วครั้งหนึ่ง	 

ในเรื่องนี้จึงขอให้กรมเจ้าท่าเร่งรัดด�าเนินการโดยการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่	เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ชาวประมง

ในทกุพืน้ทีท่ีต้่องด�าเนนิการ	เพือ่ให้การด�าเนนิการในเรือ่งนีม้คีวามรวดเรว็และมปีระสิทธภิาพตามนโยบายท่ีก�าหนดไว้ต่อไป

ได้จัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่ออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ในพื้นท่ี 

ห่างไกล	เพื่ออ�านวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนแล้ว

๑๑)	 ตามที่ส�านักงานพัฒนาและบ�ารุงรักษาทางน�้าที่	 ๓	 ได้รายงานว่า	 มีโครงการขุดลอกและ 

บ�ารุงรักษาร่องน�้าที่ส�าคัญ	จ�านวน	๓	โครงการ	ประกอบด้วย	๑)	โครงการขุดลอกร่องน�้าเกาะพยาม	๒)	โครงการขุดลอก

ร่องน�้าระนอง	(คลองด่าน)	๓)	โครงการขุดลอกร่องน�้าท่าเรืออเนกประสงค์ระนอง	ซึ่งจะมีการขอรับการจัดสรรงบประมาณ

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 นั้น	 ในเรื่องนี้เห็นว่า	 โครงการทั้ง	 ๓	 โครงการเป็นโครงการที่ส�าคัญและมีความจ�าเป็น	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ร่องน�้าท่าเรืออเนกประสงค์ระนอง	 ซึ่งเป็นท่าเรือหลักของไทยในฝั่งทะเลอันดามัน	 ในเรื่องนี ้

จึงขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการโครงการขุดลอกดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศต่อไป

ได้เสนอแผนงานจ้างเหมาขุดลอกร่องน�้าในพื้นที่จังหวัดระนอง	ปีงบประมาณ	

๒๕๖๔	 จ�านวน	 ๓	 ร่องน�้า	 ไปที่ส่วนกลาง	 คือ	 โครงการขุดลอกร่องน�้าเกาะพยาม	 

โครงการขุดลอกร่องน�้าระนอง	 (คลองด่าน)	 และโครงการขุดลอกร่องน�้าท่าเรือ

อเนกประสงค์ระนอง	เพือ่เป็นการเพิม่ศกัยภาพในการเดนิเรอืโดยสะดวกและปลอดภยั	

เนื่องจากเป็นท่าเรือหลักที่ใกล้เคียงกับประเทศเมียนมาและเป็นการสนับสนุน 

การสร้างเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

๑๒)	ตามที่ผู้ประกอบการท่าเรือน�้าลึกภูเก็ตได้รายงานว่า	 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการด�าเนินการ 

ขออนุญาตก่อสร้างสะพานเชื่อมท่าเรือกับหลักผูกเรือที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	 เพื่อใช้อ�านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ี 

ที่ท�าหน้าที่รับเชือกจากเรือ	 โดยคาดว่าจะต้องมีการขออนุญาตจากกรมเจ้าท่าด้วยนั้น	 ในเรื่องนี้	 ขอให้กรมเจ้าท่าติดตาม

ข้อมูลการด�าเนินการจากผู้ประกอบการมาพิจารณาได้ก่อนในเบื้องต้น	 รวมถึงตรวจสอบอ�านาจการพิจารณาอนุญาต 

ให้ถูกต้องตามกฎหมาย	 เม่ือผู้ประกอบการยื่นเรื่องขออนุญาตแล้ว	 กรมเจ้าท่าจะได้สามารถพิจารณาได้อย่างรวดเร็ว	 

เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการท่าเทียบเรือต่อไป

ปัจจุบันผู้ประกอบการได้ยื่นค�าร้องขออนุญาตปลูกสร้างส่ิงล่วงล�้าล�าน�้า	 

ต่อส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตเรียบร้อยแล้ว

กรมเจ้าท่า
รำยงำนว่ำ

กรมเจ้าท่า
รำยงำนว่ำ

กรมเจ้าท่า
รำยงำนว่ำ



กองตรวจรำชกำร
กระทรวงคมนำคม

ผลงานการตรวจราชการ	
กระทรวงคมนาคม56

2.2.๓	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ

มำตรกำรอ�ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยทำงอำกำศ

๑)	 เกาะหลเีป๊ะ	จงัหวดัสตลู	ถอืเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางน�า้ยอดนยิมของท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ	

ซึง่นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่จะเดินทางโดยเครือ่งบนิมาลงทีท่่าอากาศยานหาดใหญ่	จงัหวดัสงขลา	และเดนิทางต่อโดยรถยนต์

มายังท่าเรือปากบารา	 จังหวัดสตูล	 จากนั้นเดินทางต่อโดยเรือโดยสารไปยังเกาะหลีเป๊ะ	 รวมระยะทาง	 ๒๒๐	 กิโลเมตร	 

แต่หากนักท่องเที่ยวเดินทางโดยเครื่องบินมาลงที่ท่าอากาศยานตรัง	 จังหวัดตรัง	 และเดินทางต่อไปยังท่าเทียบเรือแหลม

ตะเสะ	อ�าเภอหาดส�าราญ	จงัหวดัตรงั	จากนัน้เดนิทางต่อโดยเรอืโดยสารไปเกาะหลเีป๊ะ	ระยะทางรวมเพยีง	๑๒๕	กิโลเมตร	

ซึ่งจะสามารถย่นระยะทางได้ประมาณ	 ๙๕	 กิโลเมตร	 ในเรื่องนี้ขอให้กรมท่าอากาศยานและกรมเจ้าท่าประสาน 

ความร่วมมอืกบัการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยจงัหวดัตรงั	ในการประชาสัมพนัธ์เส้นทางการท่องเท่ียวจากท่าอากาศยานตรงั 

ไปยังเกาะหลีเป๊ะ	จังหวัดสตูล	ที่สามารถย่นระยะทางการเดินทางได้เกือบ	๑๐๐	กิโลเมตร	ให้นักท่องเที่ยวทราบโดยทั่วกัน	 

เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวก	ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

มีแนวทางในการประสานความร่วมมือกับการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	

จังหวัดตรัง	 ในการประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยว	 จากท่าอากาศยานตรัง 

ไปยังเกาะหลีเป๊ะ	 จังหวัดสตูล	 โดยด�าเนินการจัดท�าข้อมูลเส้นทางการท่องเท่ียวจาก 

ท่าอากาศยานตรังไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง	ๆ	ผ่านสื่อ	 Infographic	และสื่อออนไลน์

ด้วยแล้ว	 นอกจากนี้	 กรมท่าอากาศยานได้ก�าหนดพื้นที่ชั่วคราวไว้ส�าหรับรถโดยสาร

สาธารณะทุกประเภทอย่างเป็นสัดส่วน	 และจะด�าเนินการเปลี่ยนแปลงต�าแหน่ง 

ไปยังจุดจอดใหม่	 ภายหลังการปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถยนต์แห่งใหม่พร้อมกับ

โครงสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่แล้วเสร็จ	ทั้งนี้	กรมท่าอากาศยานจะน�าเสนอ

ประเด็นการเพิ่มเส้นทางเดินรถโดยสารสาธารณะจากท่าอากาศยานตรังไปยัง	 

เกาะหลเีป๊ะ	(ในปัจจบุนัมแีต่เส้นทางผ่านหน้าท่าอากาศยานไปเกาะหลเีป๊ะ)	เข้าทีป่ระชมุ 

คณะท�างานการจัดให ้มีรถโดยสารสาธารณะภายในท่าอากาศยานในสังกัด 

กรมท่าอากาศยาน	เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถด�าเนินการได้ต่อไป

๒)	การให้บริการจุดบริการชาร์จแบตเตอรี่ส�าหรับโทรศัพท์มือถือ	 สมาร์ตโฟน	 หรืออุปกรณ  ์

อิเล็กทรอนิกส์ภายในท่าอากาศยานดอนเมือง	 ถือเป็นส่ิงท่ีสามารถอ�านวยความสะดวกและตอบโจทย์ให้แก่ผู ้มา 

ใช้บริการท่าอากาศยานได้เป็นอย่างดี	 อย่างไรก็ตาม	 ในบางครั้งผู้ใช้บริการจะต้องยืนเฝ้าอุปกรณ์เหล่านั้นในขณะชาร์จ	

เน่ืองจากเก้าอี้นั่งพักรอบบริเวณจุดบริการมีไม่เพียงพอ	 เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น	 

ขอให้บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	พิจารณาความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบและต�าแหน่งจุดบริการ

ชาร์จแบตเตอรี่	 โดยอาจติดตั้งไว้บริเวณด้านล่างของเก้าอี้พักคอยผู้โดยสารแทน	 รวมทั้งประสานขอความร่วมมือจาก 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการสนบัสนนุโครงการดงักล่าว	เพือ่เพิม่ความสะดวกให้แก่ผูใ้ช้บรกิารและเพิม่ระดบัความพงึพอใจ

ของผู้ใช้บริการให้มากขึ้นด้วย
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ขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการศึกษาและเปรียบเทียบข้อดี	 ข้อเสีย	 ระหว่าง

แนวทางการจัดซื้อเครื่องชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับแนวทางการให้สัมปทาน 

การประกอบกิจการส่ือโฆษณาบนเครื่องชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	 ซึ่งในการศึกษา

ดังกล่าวจะรวมถึงรูปแบบของเครื่องชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเหมาะสม	 

โดยได้น�าข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมเป็นข้อมูลประกอบ 

การศึกษาในครั้งนี้ด้วยแล้ว	 ท้ังนี้	 หากบริษัท	 ท่าอากาศยานไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 

ได้ด�าเนินการศึกษาฯ	 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว	 จะแจ้งให้กระทรวงคมนาคมทราบโดยด่วน

ต่อไป

๓)	จากการลงพื้นที่ส�ารวจความเรียบร้อยบริเวณด้านหน้าอาคารผู ้โดยสารภายในประเทศของ	 

ท่าอากาศยานภเูกต็	พบว่ามีรถยนต์จ�านวนหนึง่จอดรอรบัผูโ้ดยสารบรเิวณด้านหน้าอาคารเป็นเวลานาน	ท�าให้กดีขวางการ

มารับส่งผู้โดยสารของบุคคลอ่ืน	 อีกทั้งยังท�าให้การจราจรบริเวณด้านหน้าอาคารเกิดการติดขัด	 ไม่คล่องตัวเท่าท่ีควร	 

ดังนัน้	ขอให้ท่าอากาศยานภูเกต็พจิารณาด�าเนนิการหาแนวทางในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการจอดรถบรเิวณด้านหน้า

อาคารผู้โดยสารภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วย

ฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานภูเก็ต	 ได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษา 

ความปลอดภัยเพื่อก�ากับดูแลการจราจรตลอด	 ๒๔	 ชั่วโมง	 เมื่อพบยานพาหนะ 

ที่หยุดหรือจอดไม่ถูกต้องตามกฎจราจร	 ระเบียบ	 หรือข้อบังคับ	 เจ้าหน้าท่ีจราจรจะ 

แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ประกาศแจ้งเตือนต่อไป	 และเมื่อมีการประกาศ 

แจ้งเตือนแล้วไม่มีผู้ใดแสดงความเป็นเจ้าของยานพาหนะ	 เจ้าหน้าที่จราจรจะท�าการ 

ใช้เครือ่งบงัคบัล้อเพือ่มใิห้ยานพาหนะเคลือ่นย้าย	เมือ่เจ้าของยานพาหนะมาแสดงตวั	

เจ้าหน้าที่จราจรจะเชิญตัวไปยังศูนย์ร่วมรักษาความปลอดภัย	 เพื่อแจ้งถึงกฎระเบียบ	

ข้อบังคับ	 และบทลงโทษในการกระท�าความผิด	 และท�าการว่ากล่าวตักเตือนหรือ 

ท�าการเปรียบเทียบปรับต่อไป

๔)	เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุด้านการท่องเท่ียวของจงัหวดัภเูกต็	ให้มกีารเจรญิเตบิโตทางด้านเศรษฐกจิ

อย่างต่อเนื่อง	 ขอให้บริษัท	 ท่าอากาศยานไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ประสานความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

จังหวัดภูเก็ต	 และจังหวัดภูเก็ต	 ในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเท่ียวภายในจังหวัดภูเก็ตในช่วงนอกฤดู 

การท่องเที่ยว	 (Low	season)	 ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น	 เนื่องจากโดยปกติช่วงเวลานี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาน้อย	หากมี

กิจกรรมที่ท�าให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น	ในช่วงเวลาดังกล่าวก็จะท�าให้อัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ

โดยเฉลี่ยทั้งปีของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดในแถบอันดามันสูงขึ้น	สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย
จ�ากัด (มหาชน)

รำยงำนว่ำ
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ท่าอากาศยานภูเก็ตได้ให้ความร่วมมือกับการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	 

หน่วยงานท้องถิ่น	และจังหวัดภูเก็ต	ในการด�าเนินกิจกรรมด้านการต้อนรับกลุ่มบุคคล

ส�าคัญและเที่ยวบินส�าคัญของจังหวัดภูเก็ต	 รวมถึงการวางป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ 

ท่าอากาศยานภูเก็ต	 เช่น	 การจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก	 รายการ	 

โมโต	จีพี	ประจ�าปี	๒๕๖๒	การประชาสัมพันธ์จัดงาน	Thailand	Space	Week	2019 

และการประชาสัมพันธ์วารสาร	สารเชิงเล

๕)	ขอให้กรมท่าอากาศยานพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้	 เรื่องการขยายความยาว	 

ทางวิ่งเป็น	 ๒,๕๐๐	 เมตร	 และการขยายอาคารผู้โดยสารดังกล่าว	 และพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการพัฒนา 

ท่าอากาศยานระนองต่อไป

ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษาศึกษารายงาน 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานระนอง	 

ต�าบลราชกรูด	 อ�าเภอเมืองระนอง	 จังหวัดระนอง	 ๑	 รายการ	 ซึ่งได้ลงนามสัญญา 

ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	เมื่อวันที่	๒๒	เมษายน	๒๕๖๓	วงเงิน	ตามสัญญา	๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท	

ก�าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ	๒๗๐	วัน	(๒๓	เมษายน	๒๕๖๓	-	๑๗	มกราคม	๒๕๖๔)	

ส่วนงบประมาณปี	 ๒๕๖๔	 กรมท่าอากาศยานอยู่ระหว่างด�าเนินการขอรับจัดสรร 

ในการจ้างออกแบบปรับปรุงขยายอาคารที่พักผู ้โดยสารท่าอากาศยานระนอง	 

ต�าบลราชกรูด	อ�าเภอเมืองระนอง	จังหวัดระนอง	จ�านวน	๑	แห่ง

2.2.๔	ปัญหาด้านบุคลากรและสวัสดิการ

ปัญหาเรื่องการขาดแคลนอัตราก�าลังของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเกิดขึ้นจากมาตรการ 

จ�ากัดการขยายอัตราก�าลังภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลเพื่อลดภาระงบประมาณในระยะยาว	 จึงอาจเป็นเรื่องยาก 

ที่แก้ไขปัญหาโดยขอรับการจัดสรรจ�านวนข้าราชการมาทดแทนเพิ่มเติม	 อย่างไรก็ดี	 ในเรื่องนี้เห็นว่าทุกหน่วยงาน 

ควรพิจารณาขอรับการจัดสรรอัตราก�าลังในต�าแหน่งพนักงานราชการทุก	 ๆ	 ปี	 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร 

ภาครฐั	นอกจากนัน้	ขอให้พจิารณาแนวทางการใช้เทคโนโลยทีดแทนบคุลากร	และการใช้วธิกีารจ้างเหมาบรกิาร	(Outsource)	

โดยให้มกีารก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานดงักล่าวให้มปีระสทิธภิาพ	กจ็ะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ยนืในอนาคต

ต่อไป

ปัจจุบันยังขาดอัตราก�าลังเจ้าหน้าท่ีต�าแหน่งกะลาสี	 นอกจากนี้ได้มีการ 

น�าเทคโนโลยีเข้ามาแทนบุคลากรท่ีขาดแคลน	 ด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิด	 (CCTV)	 

กับท่าเทียบเรือในพื้นที่จังหวัดพังงา

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย
จ�ากัด (มหาชน)

รำยงำนว่ำ

กรมท่าอากาศยาน
รำยงำนว่ำ

กรมเจ้าท่า
รำยงำนว่ำ
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ได้มอบหมายให้ส�านักบริหารกลางพิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

ต่อไปแล้ว

ได้น�าเทคโนโลยีต่าง	 ๆ	 เข้ามาช่วยสนับสนุนและลดขั้นตอนการท�างาน	 

เพื่อลดอัตราก�าลังในการปฏิบัติงานลง	 ส ่วนการเพ่ิมอัตราก�าลังของบริ ษัท	 

ท่าอากาศยานไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ด�าเนินการโดยการวิเคราะห์และพิจารณาจาก 

รายละเอียดของแต่ละภารกิจงาน	 โดยพิจารณาจากความยากง่าย	 ความซับซ้อน 

ของงานว่ามีความจ�าเป็นหรือไม่	 เพียงใด	 โดยค�านึงถึงประสิทธิภาพสูงสุดของงาน 

เป็นส�าคัญ	ประกอบกบัการจดัท�ากรอบอตัราก�าลังของ	บรษิทั	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากดั	

(มหาชน)	จะพจิารณาจากปรมิาณและภารกจิงานทีเ่พิม่ขึน้	เพือ่ให้การจดัท�ากรอบอตัรา

ก�าลังของ	บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2.5	การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี

ตามทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรได้ผ่านร่างพระราชบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	แล้ว	 

เมื่อวันเสาร์ที่	๑๑	มกราคม	๒๕๖๓	และคาดว่ากระบวนการพิจารณาในส่วนของวุฒิสภาจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม	

ซึ่งคาดว่ากระบวนการงบประมาณจะแล้วเสร็จและมีการโปรดเกล้าฯ	 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 ในการนี้จึงขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดจัดเตรียม 

ความพร้อมของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความพร้อม	 เพ่ือท่ีจะสามารถด�าเนินการได้ทันทีท่ีพระราชบัญญัต ิ

งบประมาณฯ	ประกาศบังคับใช้	นอกจากนั้น	 ขอให้จัดเตรียมแผนการบริหารโครงการเพื่อเร่งรัดการด�าเนินการและเร่งรัด

การเบิกจ่ายงบประมาณ	 เนื่องจากในปีงบประมาณ	 ๒๕๖๓	 จะมีระยะเวลาการด�าเนินโครงการส้ันกว่าปกติ	 จึงขอให้ 

ทุกหน่วยงานจัดท�าแผนปฏิบัติการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันภายในปีงบประมาณ	๒๕๖๓	ต่อไป

ส�านักบริหารการคลังและรายได้	 กรมการขนส่งทางบก	 ได้มีการแต่งตั้ง 

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโดยมีหน้าที่เร่งรัดติดตามการ 

ใช้จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือให้สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

ได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่วางไว้

เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	ประกาศ 

ใช้บังคับไม่ทันในวันที่	 ๑	ตุลาคม	๒๕๖๒	กรมทางหลวงชนบทได้รับอนุมัติเงินจัดสรร 

ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 ไปพลางก่อน	 ในไตรมาสท่ี	 ๑	 และไตรมาสท่ี	 ๒	 ส�าหรับงบประมาณ 

รายจ่ายประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	กรมทางหลวงชนบทได้เตรียมจัดท�าแผนการปฏิบัติงาน

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้วเพือ่จดัส่งแผนให้ส�านกังบประมาณพจิารณาต่อไป

บรษิทั ท่าอากาศยานไทย
จ�ากัด (มหาชน)

รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ
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บรษิทั ท่าอากาศยานไทย
จ�ากัด (มหาชน)

รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ

2.2.6	การบูรณาการการท�างานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัด	

เรื่องการบูรณาการการท�างานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดนั้น	 ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

คมนาคมในพื้นที่ร่วมมือกันท�างาน	 โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีทรัพยากรจ�านวนมากนั้น	 ขอให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือ

หน่วยงานอื่น	ๆ	ที่มีทรัพยากรน้อยกว่าด้วย	โดยค�านึงถึงว่าเป็นหน่วยงานในสังกัดเดียวกันตามนโยบายคมนาคมยูไนเต็ด

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต่อไป

ได้บูรณาการการท�างานในเรื่องดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตลอดมา	

ทัง้นี	้กรมทางหลวงชนบทได้มอบหมายให้ส�านกังานทางหลวงชนบทท่ี	๑๑	(สุราษฎร์ธาน)ี	

และส�านักงานทางหลวงชนบทท่ี	 ๑๔	 (กระบี่)	 พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

ต่อไปแล้ว

2.2.๗	เรื่องความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ

ตามที่ในขณะนี้มีสถานการณ์ความขัดแย้งของประเทศมหาอ�านาจบางประเทศ	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบ 

ในเรือ่งความมัน่คงปลอดภัยของประเทศต่าง	ๆ 	ในเรือ่งนีเ้หน็ว่าทกุหน่วยงานในพืน้ทีโ่ดยเฉพาะหน่วยงานทีม่กีารให้บรกิาร

ประชาชน	 ควรมีการติดตามข้อมูลข่าวสารและประเมินความเสี่ยงว่ามีความเกี่ยวข้องและจะมีผลกระทบต่อภารกิจงาน 

ในความรับผิดชอบหรือไม่	 อย่างไร	 ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเสี่ยงภัยในส่วนใด	 และในห้วงเวลาใด	 ขอให้หน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวงคมนาคมได้ประสานหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้ามาตรวจสอบความปลอดภัยของพ้ืนท่ี	 และจัดก�าลัง 

เจ้าหน้าที่มาดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนเพื่อป้องกันเหตุร้ายต่อไปด้วย

ได้มอบหมายให้ส�านกังานทางหลวงชนบทที่	๑๑	(สรุาษฎร์ธาน)ี	และส�านกังาน

ทางหลวงชนบทที่	๑๔	(กระบี่)	พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

ภายหลังเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งฯ	 ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ 

ของ	บรษิทั	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	ได้ยกระดบัมาตรการรกัษาความปลอดภยั 

อย่างเข้มงวดตามการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยตามคู่มือ 

ประเมนิความเสีย่งด้านการรกัษาความปลอดภยัการบนิพลเรอืนประเทศไทย	พร้อมทัง้

จัดท�าแผนรองรับสถานการณ์ความขัดแย้งฯ	 ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติระหว่าง 

ท่าอากาศยานและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องท้ังภายในและภายนอกของแต่ละท่าอากาศยาน	

เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการกระท�าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ทีอ่าจเกดิขึน้	ณ	ท่าอากาศยานทีร่บัผดิชอบได้อย่างมปีระสทิธภิาพและทนัต่อเหตกุารณ์	

โดยมีการฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนฯ	 อย่างต่อเนื่อง	 อีกทั้งมีการประสานและ 

แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานด้านการข่าวกรองของรัฐ	 เพื่อประเมินความเสี่ยง 

และก�าหนดแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสมสอดคล้องกับภัยคุกคามอย่างเป็นประจ�าและ

ต่อเนื่อง

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ
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กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ

2.2.๘	การด�าเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดตามนโยบาย	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

การด�าเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั้น	 ขอให ้

ทุกหน่วยงานยึดแนวทางโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 ด�าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	 

รวมถึงให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน	 เพ่ือให้เกิดการด�าเนินงานท่ีสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง 

ของประชาชน	และไม่เกิดปัญหาการต่อต้านหรืออุปสรรคต่าง	ๆ	ตามมาในอนาคตด้วย

ได้มีการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการการเสริมสร้างวินัย	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกรมการขนส่งทางบก	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 -	 ๒๕๖๔	 

แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดทราบและด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ�าปีมา 

อย่างต่อเนื่องทุกปี	 พร้อมท้ังได้ก�าหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส 

และยกระดับการเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล	 ส่งเสริมคุณธรรม	 จริยธรรม	 เสริมสร้าง

วนิยั	และป้องกนัการทจุรติในระดบัองค์กร	แจ้งเวยีนเผยแพร่ให้บคุลากรและหน่วยงาน

ในสังกัดยึดถือปฏิบัติร่วมกัน	 รวมทั้งเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบเพื่อสร้างการ 

มีส่วนร่วม

ได้ก�าชับให้หน่วยงานในสังกดัด�าเนนิงานโดยยดึหลักความโปร่งใส	ตรวจสอบได้ 

ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเสมอมา	 ทั้งนี้	 กรมทางหลวงชนบทได้มอบหมายให้

ส�านักงานทางหลวงชนบทที่	๑๑	 (สุราษฎร์ธานี)	 และส�านักงานทางหลวงชนบทที่	๑๔	

(กระบี่)	พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ



ภาคตะวันออก
๘	จังหวัด

เขต ๘
กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก ๑
(๓	จังหวัด)
	ฉะเชิงเทรา
	ชลบุรี
	ระยอง

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



ตรำด

สระแก้ว

จันทบุรี

ชลบุรี

ฉะเชิงเทรำ

นครนำยก
ปรำจีนบุรี

ระยอง



การตรวจราชการ
ในพื้นที่ภาคตะวันออก



ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ที่ส�าคัญมากของประเทศ	

เนื่องจากเป็นศูนย์รวมของระบบกลไกส�าคัญทางเศรษฐกิจ	

ประกอบด้วย	 นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีความส�าคัญ

หลายนิคม	 เป็นจุดเชื่อมโยงการน�าเข้าและส่งออกสินค้า 

ทางเรือขนาดใหญ่	 ได้แก่	 ท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือ

มาบตาพุด	 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมของนักท่องเท่ียว 

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ	 เป็นพื้นที่เพาะปลูกผลิตผล

ทางการเกษตรท่ีส�าคญั	ท้ังข้าว	ยางพารา	และผลไม้หลายชนดิ	

รวมไปถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าและการประมงอีกด้วย	 

ตลอดจนเป็นพืน้ทีซ่ึง่มคีวามเชือ่มโยงใกล้ชดิกบัแนวชายแดน

ประเทศกัมพูชา	 ซึ่งมีจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรน 

หลายจดุ	เช่น	บ้านหาดเลก็	อ�าเภอคลองใหญ่	ทีม่คีวามส�าคญั

ยิ่ งต ่อการพัฒนาสนับสนุนระบบการค ้าชายแดนของ

ประเทศไทย	โดยแบ่งเขตตรวจราชการในพืน้ทีภ่าคตะวนัออก

เป็น	๒	เขต	ดังนี้

๑) เขตตรวจรำชกำรที่ ๘

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก	๑	ได้แก่	 

จังหวัดฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	และระยอง

๒) เขตตรวจรำชกำรที่ 9

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก	๒	ได้แก่	 

จังหวัดจันทบุรี	ตราด	นครนายก	ปราจีนบุรี	 

และสระแก้ว
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๓.1 เขตตรวจราชการที่ ๘
 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)

ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก

๑. มำตรกำรอ�ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยทำงถนน

๑.๑	 โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย	 นย.๓๐๐๑	 แยก	 ทล.๓๐๕	 -	 บ้านบางน�้าเปรี้ยว	 

จังหวัดนครนายกและฉะเชิงเทรา	เป็นโครงการเพื่อขยายถนนเดิมให้เป็นขนาด	๔	ช่องจราจร	บนทางหลวงหมายเลข	๓๐๕	

เพือ่เช่ือมโยงถนนโครงข่ายคมนาคมขนส่งทีส่มบรูณ์	และรองรบัการจราจรทีเ่พิม่ขึน้ในอนาคต	จงึขอให้กรมทางหลวงชนบท

ติดตามการด�าเนินการโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่ก�าหนดไว้	 และควรมีการตรวจสอบคุณภาพของ 

การก่อสร้างให้ได้ตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานทีก่�าหนดไว้	และเข้มงวดกวดขนัน�้าหนกัรถบรรทกุในสายทางดงักล่าว	เนือ่งจาก

เส้นทางดังกล่าวมีรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งใช้เส้นทางเพื่อการขนส่งระหว่างจังหวัดเป็นจ�านวนมาก	อาจท�าให้ถนนดังกล่าว

เกิดความช�ารุดเสียหายก่อนเวลาที่ก�าหนดไว้ในการซ่อมบ�ารุงได้

ได้มอบหมายให้ส�านักก่อสร้างทางและส�านักงานทางหลวงชนบทที่	 ๑๓	

(ฉะเชิงเทรา)	พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๑.๒	 เส้นทางทางหลวงและทางหลวงชนบทท่ีประชาชนนิยมใช้เดินทางเพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู ่วัดหรือ 

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา	 เช่น	 วัดโสธรวรารามวรวิหาร	 วัดสมานรัตนาราม	 ตลาดน�้าบางคล้า	 

ขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทมีการติดตามและประเมินผลจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ	 เพื่อพิจารณา 

หาแนวทางในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ	พร้อมทั้งติดตั้งและบ�ารุงรักษาป้ายจราจร	ไฟฟ้าส่องสว่าง

ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน	มีจ�านวนเพียงพอ	และมองเห็นได้อย่างชัดเจน

ได้ด�าเนินการพัฒนาบุคลากรให้เป็น	 Inspector	 และ	 Auditor	 เพื่อตรวจสอบ 

จุดเสี่ยงจุดอันตรายบนทางหลวงชนบท	 และได้ก�าชับให้หน่วยงานในสังกัดด�าเนินการ

ส�ารวจตรวจสอบจดุเสีย่งจดุอนัตรายและแก้ไขตามหลกัวศิวกรรมจราจรอย่างสม�า่เสมอ

ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม	 และได้ด�าเนินการติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์

อ�านวยความปลอดภัยต่าง	 ๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 โดยได้จัดท�าแบบแนะน�างานอ�านวย 

ความปลอดภัยบริเวณทางแยกและทางโค้ง	 เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดได้ด�าเนินการ 

ติดตั้งตามรูปแบบพ้ืนฐานดังกล่าว	 ปัจจุบันมีการด�าเนินการแล้วเสร็จหลายสายทาง	 

และยังคงด�าเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง	 และกรมทางหลวงชนบทได้มอบหมายให้ 

ส�านักอ�านวยความปลอดภัยและส�านักงานทางหลวงชนบทท่ี	 ๑๓	 (ฉะเชิงเทรา)	 

พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ
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ได ้จัดท�างบประมาณส�าหรับกิจกรรมอ�านวยความปลอดภัยทางถนน	 

ประจ�าปีงบประมาณ	 ๒๕๖๓	 ส�าหรับทางหลวงท่ีใช้สัญจรเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 

ที่ส�าคัญในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา	 และได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ�าปี	 ๒๕๖๓	

ดังนี้

-	 ทางหลวงหมายเลข	๓๔	ตอน	บางนา	 -	ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	 

ตอน	๑	ลกัษณะงานไฟฟ้าแสงสว่าง	กม.๐+๐๐	-	๔+๑๐๐	งบประมาณ	๓,๙๙๗,๕๐๐	บาท	

-	 ทางหลวงหมายเลข	๓๔	ตอน	บางนา	 -	ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	 

ตอน	๒	ลกัษณะงานซ่อมไฟสญัญาณจราจร	กม.๐+๐๐	งบประมาณ	๑,๕๖๕,๔๕๐	บาท	

-	 ทางหลวงหมายเลข	๓๔	ตอน	ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	 -	 บางวัว	 

ตอน	๔	ลกัษณะราวกนัอนัตราย	กม.๑๘+๙๐๐	-	๒๑+๘๐๐	งบประมาณ	๓,๙๙๙,๗๐๐	บาท	

-	 ทางหลวงหมายเลข	 ๓๔	 ตอน	 แยกเข้ามีนบุรี	 -	 คลองหลวงแพ่ง	 ตอน	๒	 

ลักษณะงานไฟฟ้าแสงสว่าง	 กม.๓๔+๖๘๕	 -	 ๔๐+๑๘๕	 เป็นช่วง	 ๆ	 งบประมาณ	 

๑,๘๐๐,๐๐๐	บาท	

-	 ทางหลวงหมายเลข	 ๓๔	 ตอนคันนายาว	 -	 แยกเข้ามีนบุรี	 ตอน	 ๒	 

ลักษณะงานไฟฟ้าแสงสว่าง	 กม.๑๙+๖๐๐	 -	 ๒๔+๓๕๐	 เป็นช่วง	 ๆ	 งบประมาณ	

๓,๐๐๐,๐๐๐	บาท

๑.๓	โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข	 ๓๐๔	 สายฉะเชิงเทรา	 -	 

ต�าบลเขาหินซ้อน	ตอนอ�าเภอพนมสารคาม	 -	 ต�าบลเขาหินซ้อน	 (รวมสะพานข้าม

แยกทางหลวงหมายเลข	๓๑๙)	จ�านวน	๒	ตอน	ได้แก่	ตอน	๑	ระยะทางประมาณ	 

๑๐.๕	 กิโลเมตร	 ผลงานมีความล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ	 ๑๐.๘๘๓	 

โดยคาดว ่าจะแล ้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ ์	 ๒๕๖๕	 และตอน	 ๒	 

ระยะทางประมาณ	 ๑๓	 กิโลเมตร	 ผลงานเร็วกว่าแผนงานร้อยละ	 

๓.๖๖๓	 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม	 ๒๕๖๔	 ทั้งนี้	 เนือ่งด้วย 

เป็นโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการคมนาคมขนส่งบนโครงข่าย

ทางหลวงทีส่�าคญัของประเทศ	ท�าให้เกดิความสะดวก	รวดเรว็	และปลอดภยั

ในการเดินทางของผู้ใช้เส้นทาง	 รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ในพื้นที่ 	 ตลอดจนเป ็นเส ้นทางเชื่อมโยงไปยังศูนย ์ศึกษาการพัฒนา 

เขาหินซ ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 จึงขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดแก้ไข 

ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น	 และมีการติดตามและก�ากับดูแลการด�าเนินการโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามแผน 

ที่ก�าหนดไว้	และวางแผนการด�าเนินการก่อสร้างไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวด้วย

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ
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โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข	๓๐๔	สายฉะเชงิเทรา	-	ต�าบลเขาหินซ้อน	 

ตอนอ�าเภอพนมสารคาม	 -	 ต�าบลเขาหินซ้อน	 (รวมสะพานข้ามแยกทางหลวง 

หมายเลข	๓๑๙)	ตอน	๑	ด�าเนินการช้ากว่าแผน	ร้อยละ	๑๐.๘๘	เนื่องจากติดปัญหา

การรื้อย้ายสาธารณูปโภค	 อยู่ระหว่างประสานงานเพ่ือท�าการรื้อย้าย	 อย่างไรก็ตาม	

กรมทางหลวงจะเร่งรดัแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ 	และตดิตามก�ากบัดแูลการด�าเนนิการก่อสร้าง

ให้แล้วเสร็จตามแผนที่ก�าหนดไว้

๑.๔	 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข	๓๖	สายกระทิงลาย	 -	 ระยอง	ทั้ง	 ๔	 โครงการ	 

มีความส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าของพื้นท่ีภาคตะวันออกของ

ประเทศไทยเป็นอย่างมาก	เนื่องจากทางหลวงหมายเลข	๓๖	เป็นทางสายหลัก

เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง	 ซึ่งในพ้ืนท่ีดังกล่าวมี 

นคิมอตุสาหกรรมเป็นจ�านวนมาก	ดงันัน้	เมือ่โครงการด�าเนนิการแล้วเสรจ็	

จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินให้สมบูรณ	์ 

ท�าให้การเดินทางและการขนส่งสินค้ามีความสะดวก	 รวดเร็ว	 ปลอดภัย

มากยิ่งขึ้น	 รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจภาคตะวันออกของประเทศไทย	 

จึงขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดติดตามการด�าเนินการโครงการดังกล่าว 

ให้แล้วเสร็จตามแผนที่ก�าหนดไว้	 และวางแผนการด�าเนินการก่อสร้าง 

ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวด้วย

ขอรับความเห็นไว ้เพื่อด�าเนินการโดยจะด�าเนินการเร ่งรัดติดตามการ 

ด�าเนินโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามแผนที่ก�าหนดไว้เพื่อที่จะลดผลกระทบ 

ต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางให้มากที่สุด

๑.๕	 ในการด�าเนินการก่อสร้างโครงการต่าง	 ๆ	 ของกรมทางหลวงในพื้นที่จังหวัดระยอง	 

ให้กรมทางหลวงส�ารวจและติดต้ังอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัยให้ชัดเจนและมีจ�านวนที่เพียงพอ	 เพื่อให้ประชาชน 

ผู้ใช้เส้นทางเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	 รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลการด�าเนินการ 

ก่อสร้างโครงการในพื้นที่	เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้เส้นทางเลี่ยงอื่นในการเดินทางได้

ในการด�าเนินการก่อสร้างโครงการต่าง	 ๆ	 ของกรมทางหลวง	 มีการจัดสรร 

งบประมาณส�าหรับการติดตั้งอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัย	 รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ ์

ให้ประชาชนรบัทราบข้อมลูการด�าเนนิการก่อสร้างในพืน้ท่ีอยูแ่ล้ว

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ
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๑.๖	 ในส่วนของเส้นทางที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยอง	 

ให้กรมทางหลวงรวบรวมสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสายทาง	 พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์สาเหตุ	 ติดตาม	 และประเมินผล	 

โดยเฉพาะจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ	 เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ	 

พร้อมทั้งดูแลเรื่องการติดตั้งป้ายจราจร	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้ชัดเจนและมีจ�านวนที่เพียงพอด้วย

ได ้มีการส�ารวจจุดเส่ียง	 จุดอันตรายบนทางหลวง	 โดยส�านักอ�านวย 

ความปลอดภัยได้น�าข้อมูลอุบัติเหตุจากระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวง	 

(Highway	Accident	 Information	Management	 Systems)	มาวิเคราะห์	 เพื่อก�าหนด	 

จุดเสี่ยง	จุดอันตราย	พร้อมหามาตรการในการด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

อยู่แล้ว

๒. มำตรกำรกำรป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน

เรื่องการบังคับใช้กฎหมายในเร่ืองการจ�ากัดความเร็วของรถโดยสารประจ�าทางและไม่ประจ�าทาง 

รวมทั้งรถบรรทุก	 ทั้งนี้	 เนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่มีผู ้ใช้รถยนต์ส�าหรับการท่องเที่ยวและการขนส่ง 

เช่ือมโยงผ่านไปยังจังหวัดใกล้เคียงเป็นจ�านวนมาก	 เช่น	 ชลบุรี	 ปราจีนบุรี	 นครราชสีมา	 ฯลฯ	 จึงขอให้ส�านักงานขนส่ง 

จังหวัดฉะเชิงเทราเข้มงวดกวดขันในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมรถดังกล่าว	 ไม่ให้ใช้ความเร็วเกินท่ีกฎหมายก�าหนด	 

เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

การบังคับใช้กฎหมายในเรื่องการจ�ากัดความเร็วของรถโดยสารประจ�าทาง	 

ไม่ประจ�าทาง	 และรถบรรทุก	 ส�านักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราได้ด�าเนินมาตรการ

บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความเร็วของรถโดยสารประจ�าทาง	 ไม่ประจ�าทาง	 

และรถบรรทุกอย่างต่อเนื่อง	ดังนี้	

๑)	จัดผู้ตรวจการและเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานด�าเนินการตามโครงการตรวจ

จับความเร็วรถโดยสารสาธารณะ	 และรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์	 เพื่อป้องกันและ 

ลดอุบัติเหตุทางถนน	 เพ่ือส่งเสริมมาตรการบังคับใช้กฎหมายในการป้องปรามผู้ขับขี่

ยานพาหนะที่ใช้ความเร็วเกินกว่าอัตราท่ีกฎหมายก�าหนดเพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน	 ลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน	 เนื่องจากผู้ขับขี่ใช้ความเร็วเกินกว่า 

อัตราที่กฎหมายก�าหนด	 และเพ่ือสร้างจิตส�านึกของผู้ขับขี่รถสาธารณะและรถบรรทุก

ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยโดยไม่ใช้ความเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก�าหนด	 

หากพบการกระท�าผดิจะมหีนงัสอืแจ้งให้ผูป้ระกอบการและพนกังานขบัรถไปให้ถ้อยค�า

และช้ีแจงข้อเท็จจริงและเปรียบเทียบคดีต่อไป	 ผลการปฏิบัติงานตรวจจับความเร็ว

เคลื่อนที่ประจ�าปีงบประมาณ	 ๒๕๖๓	 (ตุลาคม	 ๒๕๖๒	 -	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๓)	 

ตรวจสอบรถรวมทั้งสิ้น	๘,๕๙๗	คัน	พบผู้กระท�าผิด	จ�านวน	๑,๑๐๙	คัน	จ�าแนกเป็น

ขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายก�าหนดจ�านวน	๒๔๔	 คัน	 และเดินรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย	

จ�านวน	๘๖๕	คัน
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๒)	จัดเจ้าหน้าที่บริหารจัดการเดินรถระบบ	 (GPS)	 เพื่อติดตามพฤติกรรมการ

ขับรถของพนักงานขับรถ	 การใช้ความเร็ว	 ชั่วโมงการท�างาน	 โดยควบคุมก�ากับดูแล 

ตลอด	๒๔	ชั่วโมง	หากตรวจสอบพบความผิดปกติของข้อมูลการเดินรถ	หรือพบการ 

กระท�าความผิดจะมีหนังสือเรียกให้ผู้ประกอบการ	 และพนักงานขับรถไปให้ถ้อยค�า	 

ชี้แจงข้อเท็จจริง	และเปรียบเทียบปรับต่อไป

๓. มำตรกำรแก้ไขปัญหำฝุ่นละอองขนำดเลก็ PM 2.5

ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการแก้ไขปัญหาฝุ ่นละอองขนาดเล็ก	 PM	 2.5	 ขอให้ 

กรมการขนส่งทางบก	 กรมทางหลวง	 และกรมทางหลวงชนบทให้ความส�าคัญในการด�าเนินการตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง	PM	2.5	ของหน่วยงานอย่างต่อเนือ่ง	และรายงานผลการด�าเนนิการให้กระทรวงคมนาคมทราบ	

เพื่อร่วมบูรณาการในส่วนของภาครัฐที่จะช่วยลดผลกระทบจากฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้วย

ได้ก�าหนดแนวทางด�าเนินการเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก	 PM	 2.5	 ได้แก	่ 

(๑)	 มาตรการส�าหรับงานก่อสร้าง	 (๒)	 การปล่อยละอองน�้าแรงดันสูง	 เพื่อดักจับ 

ฝุ่นละอองในช่วงที่มีปริมาณจราจรมาก	 โดยเฉพาะช่วงเช้า-เย็นในเวลาเร่งด่วน	 

(๓)	 มาตรการด้านเครื่องจักรกลและยานพาหนะ	 (๔)	 มาตรการด้านการใช้กฎหมาย	 

และ	(๕)	ประชาสัมพันธห์ยดุเผาป่า	เผาหญ้า	หรือเผาต้นไม้ข้างทาง	ทัง้นี้	ไดม้อบหมาย

ให้ส�านักบ�ารุงทางและส�านักงานทางหลวงชนบทที่	 ๑๓	 (ฉะเชิงเทรา)	 พิจารณา 

ด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

ได้ด�าเนินการปฏิบัติงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ ่นละอองขนาดเล็ก	 

PM 2.5	 ในภาคคมนาคม	 ระยะส้ัน	 (ปี	 ๒๕๖๓	 -	 ๒๕๖๔)	 ผ่านทางกลุ่มไลน์	 MOT	 

ปลอดฝุ่น	2.5	 อย่างต่อเนื่องทุกวัน	นับตั้งแต่วันที่	 ๔	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๓	 -	 ปัจจุบัน	

ประกอบกบันายกรฐัมนตรไีด้มนีโยบายให้กรมทางหลวงพจิารณาด�าเนนิการปลกูต้นไม้

เพื่อเป็นการลดปัญหามลภาวะทางอากาศ	 โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก	 PM	 2.5  

ในพื้นที่โครงข่ายทางหลวง	 ซึ่งกรมทางหลวงได้วางแผนท่ีจะด�าเนินกิจกรรมโครงการ

ปลูกต้นไม้ในที่ดินสงวน	 และพื้นที่บริเวณเขตทางหลวง	 โดยให้หน่วยงานในสังกัด	

ประกอบด้วยส�านักงานทางหลวงและแขวงทางหลวงเข้าร่วมโครงการฯ	 ปลูกต้นไม้

ก�าหนดระยะเวลาของโครงการจะเริ่มด�าเนินการในช่วงระหว่างเดือนเมษายน	 -	 

มิถุนายน	๒๕๖๓

กรมทางหลวงชนบท
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การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก	 PM	 2.5	 ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจการ 

และเจ้าหน้าที่ออกด�าเนินการตรวจควันด�าของรถตามพระราชบัญญัติการขนส่ง 

ทางบก	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 บนถนนสายหลักและสายรองที่เข้าสู่กรุงเทพมหานครในพื้นท่ี 

รับผิดชอบ	 รวมถึงสถานีขนส่งผู้โดยสาร	 โดยบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท�าความผิด 

อย่างเข้มงวดและจริงจัง	กรณีตรวจพบค่าควันด�าเกินเกณฑ์มาตรฐานก�าหนด	(เกินกว่า

ร้อยละ	 ๔๕)	 ด�าเนินการลงโทษเปรียบเทียบปรับ	 ๕,๐๐๐	 บาท	 และออกค�าสั่ง 

นายทะเบียนระงับการใช้รถไว้ชั่วคราว	 (พ่นห้ามใช้)	 แจ้งให้ผู ้ประกอบการขนส่ง 

ท�าการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง	 โดยเจ้าของรถต้องน�ารถเข้ารับการตรวจสภาพ	 

ณ	 ส�านักงานขนส่ง	 เมื่อผ่านการตรวจสภาพจึงสามารถลบข้อความห้ามใช้ออก	 

และน�ารถไปใช้งานได้	กรณตีรวจพบค่าควนัด�าไม่เกนิเกณฑ์มาตรฐานก�าหนด	(ระหว่าง

ร้อยละ	 ๓๐-๔๕)	 จะออกหนังสือแนะน�าให้เจ้าของรถหมั่นตรวจสอบดูแลสภาพ

เครื่องยนต์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานเพื่อมิให้มีควันด�า	 (มลพิษ)	 เกินเกณฑ์มาตรฐาน 

ที่ทางราชการก�าหนด	ผลการด�าเนินงานตรวจควันด�ารถโดยสารประจ�าทาง	รถโดยสาร

ไม่ประจ�าทางและรถบรรทุก	ตัง้แต่วนัท่ี	๑๘	มกราคม	๒๕๖๓	ถงึวนัท่ี	๑๒	มนีาคม	๒๕๖๓	 

ตรวจสอบรถแล้วจ�านวนท้ังส้ิน	 ๔,๑๗๐	 คัน	 พบรถท่ีมีค่าควันด�าไม่เกินเกณฑ ์

มาตรฐานก�าหนด	 (ระหว่างร้อยละ	 ๓๐-๔๕)	 จ�านวน	 ๑๙๙	 คัน	 และพบรถที่มี 

ค่าควันด�าเกินเกณฑ์มาตรฐานก�าหนด	(เกินกว่าร้อยละ	๔๕)	จ�านวน	๑๗๒	คัน

๓.๒ เขตตรวจราชการที่ ๙
 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว้)

๓.2.1	 ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก

มำตรกำรอ�ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยทำงถนน

๑)	 ในการด�าเนนิการก่อสร้างโครงการต่าง	ๆ 	ของกรมทางหลวงในพืน้ทีจ่งัหวดัจนัทบรุ	ีให้กรมทางหลวง

ส�ารวจและติดต้ังอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัยให้ชัดเจนและมีจ�านวนท่ีเพียงพอ	 เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางเดินทาง 

ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	 รวมทั้งประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนรบัทราบข้อมลูการด�าเนนิการก่อสร้างโครงการในพืน้ที	่ 

เพือ่ประกอบการตัดสนิใจในการใช้เส้นทางเลีย่งอืน่ในการเดนิทางได้

ในการด�าเนินการก่อสร้างโครงการต่าง	 ๆ	 ของกรมทางหลวง	 มีการจัดสรร 

งบประมาณส�าหรับการติดตั้งอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัย	 รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ 

ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลการด�าเนินการก่อสร้างในพื้นที่อยู่แล้ว
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๒)	 ในส่วนของเส้นทางที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงเข้าสู ่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดจันทบุร	ี 

ให้กรมทางหลวงรวบรวมสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสายทาง	 พร้อมท้ังมีการวิเคราะห์สาเหตุ	 ติดตาม	 และประเมินผล	 

โดยเฉพาะจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ	 เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหต	ุ 

พร้อมทั้งดูแลเรื่องการติดตั้งป้ายจราจร	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้ชัดเจนและมีจ�านวนที่เพียงพอด้วย

ได้มีการส�ารวจจุดเสี่ยง	 จุดอันตรายบนทางหลวง	 โดยส�านักอ�านวยความ

ปลอดภัยได ้น�าข ้อมูลอุบัติ เหตุจากระบบฐานข ้อมูลอุบัติ เหตุบนทางหลวง	 

(Highway	 Accident	 Information	Management	 Systems)	 มาวิเคราะห์เพื่อก�าหนด	 

จุดเสี่ยง	จุดอันตราย	พร้อมหามาตรการในการด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

อยู่แล้ว

๓)	 จากการลงพื้นที่สังเกตการณ์และตรวจสอบปริมาณการจราจรบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข	 ๓	

กับทางหลวงหมายเลข	 ๓๑๔๙	 (สี่แยกเขาไร่ยา)	 กม.๓๒๔+๓๐๐	 ในเบื้องต้น	 

พบว่ามีปริมาณการจราจรค ่อนข ้างสูง	 เนื่องจากแยกดังกล ่าวสามารถ 

เชื่อมต่อไปยังตัวเมืองจันทบุรี	 แหล่งท่องเท่ียว	 เขาคิชฌกูฏ	 อีกท้ังยังพบว่า 

มีปริมาณรถบรรทุกขนาดใหญ่สัญจรผ่านเป็นจ�านวนมาก	 ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง

เหตุผลท่ีท�าให้การจราจรติดขัดเนื่องจากการออกตัวท่ีค่อนข้างช้าของ 

รถบรรทุก	 แขวงทางหลวงจันทบุรีจึงได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

การจราจรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 โดยอาจด�าเนินการก่อสร้างใน

ลกัษณะทีเ่ป็นอโุมงค์ทางลอดบนทางหลวงหมายเลข	๓	เนือ่งด้วยสภาพพืน้ที่

มีลักษณะเป็นเนินดิน	 จึงเป็นแนวทางที่คาดว่าจะสามารถขอรับงบประมาณ 

ได้ง่ายกว่าการก่อสร้างทางยกระดับ	 จึงเห็นควรให้กรมทางหลวงพิจารณา	 

ความเป็นไปได้ในการส�ารวจออกแบบการก่อสร้างเป็นอโุมงค์ทางลอด	เพือ่ช่วยบรรเทา 

ปัญหาการจราจรในพื้นที่	อีกทั้งท�าให้การสัญจรของรถบรรทุกมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วย

การให้กรมทางหลวงพิจารณาความเป็นไปได้ในการส�ารวจออกแบบ 

ในการก่อสร้างเป็นอุโมงค์ทางลอด	บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข	๓	กับทางหลวง

หมายเลข	 ๓๒๔๙	 (สี่แยกเขาไร่ยา)	 กม.๓๒๔+๓๐๐	 กรมทางหลวงขอรับไว้พิจารณา

ความเหมาะสมในการพัฒนาจุดตัดดังกล่าวให้เป็นอุโมงค์ทางลอดหรือรูปแบบอื่น 

ที่เหมาะสมกับลักษณะกายภาพในพื้นที่ต่อไป

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ
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๔)	 เนื่องจากโครงข่ายทางหลวงของจังหวัดตราด	 มีถนนสายหลัก	 คือ	 ทางหลวงหมายเลข	 ๓	 

(ถนนสุขุมวิท)	 เพียงสายเดียวที่ทอดวางจากทางด้านทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน	 ซึ่งปัจจุบันทราบว่า 

มีปริมาณการจราจรค่อนข้างคับค่ัง	 อีกทั้งเกิดการกระจุกตัวในเขตตัวเมือง	 แขวงทางหลวงตราดจึงได้มีแนวความคิด 

ในการด�าเนินการก่อสร้างสายทางตัดใหม่บริเวณทิศใต้ของตัวเมืองตราด	 จากทางหลวงหมายเลข	 ๓๑๔๘	 เชื่อมกับ 

ทางหลวงหมายเลข	 ๓	 เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในเขตเมือง	 อีกทั้งยังมีแนวความคิดในการก่อสร้างสายทาง 

เลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยเชื่อมต่อจากทางหลวงชนบทเฉลิมบูรพาชลทิต	 ในพื้นท่ีอ�าเภอแหลมสิงห์	 จังหวัดจันทบุร	ี 

ตัดผ่านอ�าเภอขลุง	 จังหวัดจันทบุรี	 มายังทางหลวงหมายเลข	 ๓๑๕๖	 ต�าบลบางปิด	 อ�าเภอแหลมงอบ	 จังหวัดตราด	 

ซึ่งเป็นถนนที่สามารถเชื่อมไปยังท่าอากาศยานตราด	ในเรื่องนี้	ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาความเป็นไปได้ในการผลักดัน

หรือส่งเสริมแนวทางดังกล่าว	 เนื่องจากจะเป็นการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และเป็น 

เส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล	(Scenic	Route)	เชื่อมต่อ	ระยอง	-	จันทบุรี	-	ตราด	ด้วย

การให้กรมทางหลวงพิจารณาความเป็นไปได้ในการผลักดันหรือส่งเสริม 

การก่อสร้างสายทางตัดใหม่บริเวณทิศใต้ของตัวเมืองตราด	 จากทางหลวงหมายเลข	

๓๑๔๘	 เชื่อมกับทางหลวงหมายเลข	 ๓	 และการก่อสร้างสายทางเลียบชายฝั่งทะเล 

อ่าวไทยเชือ่มต่อจากทางหลวงชนบทเฉลมิบรูพาชลทติมายงัทางหลวงหมายเลข	๓๑๕๖	

กรมทางหลวงขอรับไว้พิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการดังกล่าวต่อไป

๕)	 จากการรายงานทราบว่าโครงการก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวบริเวณอ่าวคุ้งวิมาน	 

อ�าเภอนายายอาม	จังหวัดจันทบุรี	ของกรมทางหลวงชนบทจะแบ่งออกเป็น	๓	ส่วนหลักๆ	ได้แก่	

๕.๑)	 โครงการปรบัปรงุภูมิทศัน์	สาย	จบ.๕๐๕๐	แยกเฉลมิบรูพาชลทติ	ช่วง	กม.๔๑+๙๕๐	-	หาดคุ้งวิมาน	

(งบประมาณ	 ๑๗	 ล้านบาท	 สถานะ	ณ	 เดือนมกราคม	 ๒๕๖๓	 มีแผนงานโครงการร้อยละ	 ๖๗.๗๖	 ผลงานโครงการ 

ร้อยละ	๓๕.๕๘	ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ	๓๒.๑๘)	

๕.๒)	โครงการก่อสร้างสะพาน	Skywalk	เชื่อมระหว่างเนินนางพญาและเนินเขาทางด้านทิศใต้	

๕.๓)	โครงการปรับปรุงที่จอดรถบริเวณลานหินโคร่ง

พบว่าในโครงการที่	 ๑	 เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่คนพิการ	 เด็ก	 

ผู ้สูงอายุ	 และประชาชนทั่วไป	 ในการขึ้นไปชมทัศนียภาพบริเวณเนินนางพญา	 จึงขอให้กรมทางหลวงชนบท 

พิจารณาปรับเพิ่มรูปแบบการก่อสร้างทางลาดเข้าไปในโครงการด้วย	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนทุกกลุ่มสามารถ 

เข้าถึงได้อย่างสะดวก	 สอดรับกับอารยสถาปัตย์	 (Friendly	 Design)	 โดยเฉพาะคนพิการและผู้สูงอายุ	 ในส่วนของ 

โครงการที่	 ๒)	 และ	 ๓)	 อยู่ระหว่างเสนอการสนับสนุนขอรับงบประมาณเพื่อเข้ามาด�าเนินการก่อสร้าง	 โดยคาดว่า 

จะได้รบัการจดัสรรงบประมาณในปี	๒๕๖๔	-	๒๕๖๕	และอาจจะได้ไม่พร้อมกนั	ดงันัน้	เพือ่ให้การด�าเนนิโครงการปรบัปรงุ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณอ่าวคุ้งวิมาน	 มีประสิทธิภาพและเกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	 จึงขอให้กรมทางหลวงชนบท

พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดสรรงบประมาณเข้ามาด�าเนินการในคราวเดียวกัน	 พร้อมกันนี้ขอให้พิจารณา 

ความเป็นไปได้ในการก่อสร้างห้องสุขาบริเวณเนินเขาทางด้านทิศใต้เพ่ิมเติมด้วย	 เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แก ่

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ	โดยให้ค�านึงถึงความเหมาะสมของท�าเลที่ตั้งและความสวยงามเป็นส�าคัญ

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ
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ส�าหรับโครงการที่	 ๒)	 และ	 ๓)	 ได้ลงพื้นที่เพื่อจัดท�าร่างรูปแบบเบื้องต้น 

ของโครงการเรยีบร้อยแล้ว	ทัง้นี	้ได้มอบหมายให้ส�านกัส�ารวจและออกแบบด�าเนนิการ

ออกแบบรายละเอยีด	พร้อมท้ังพจิารณาปรบัเพิม่รปูแบบรายละเอยีดตามข้อเสนอแนะ

และประมาณการค่าก่อสร้าง	 เพื่อเตรียมความพร้อมของโครงการและด�าเนินการ 

ตามขั้นตอนต่อไปแล้ว

๖)	 ในโครงการรถรอบเมืองจันทบุรี	 เป ็นความคิดริเริ่มของส�านักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี	 

และได้จัดท�าประชาพิจารณ์ร่วมกับประชาชนภายในพื้นท่ี	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางของประชาชน 

ภายในตัวเมืองจังหวัดจันทบุรี	 ให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	 ซึ่งจะได้หารือกับผู ้ประกอบการถึง 

ความเหมาะสมของเส้นทาง	 จุดจอดรถ	 ฯลฯ	 เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนต่อไป	 ในเรื่องนี้	 ขอให้ส�านักงานขนส่ง

จังหวัดจันทบุรีพิจารณาก�าชับผู้ประกอบการให้ค�านึงถึงความปลอดภัยและปัญหาการจราจรที่อาจเกิดขึ้น

โครงการรถรอบเมืองจันทบุรี	จังหวัดจันทบุรี	ขณะนี้อยู่ระหว่างการด�าเนินการ

ก�าหนดให้มีเส้นทาง	 หากเส้นทางดังกล่าวได้รับอนุญาตแล้ว	 ส�านักงานขนส่ง 

จังหวัดจันทบุรีจะได้ก�าชับผู้ประกอบการในเรื่องความปลอดภัยและปัญหาจราจร 

ที่อาจเกิดขึ้นต่อไป

๓.2.2	 ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางน�้า

มำตรกำรอ�ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยทำงน�้ำ

๑)	 ภารกิจหนึ่งของส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด	 คือการก�ากับดูแลน่านน�้าและชายฝั่งของ 

จังหวัดตราด	 รวมถึงการช่วยเหลือผู ้ประสบภัยในพื้นที่ใกล้เคียง	 ซึ่งพื้นที่รับผิดชอบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางทะเล	 

และมเีกาะมากกว่า	๕๐	เกาะ	อย่างไรกต็าม	ทราบว่าปัจจบุนัมเีรอืตรวจการณ์เพยีง	๑	ล�า	ในการปฏบิตัภิารกจิและมลีกัษณะ

ค่อนข้างเก่า	 ท�าให้การปฏิบัติงานไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าท่ีควร	 กรมเจ้าท่าควรจะพิจารณาจัดซื้อจัดหาเรือตรวจการณ ์

ล�าใหม่จ�านวน	๑	ล�า	เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ในปีงบประมาณ	 ๒๕๖๕	 ส�านักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน�้า 

จะด�าเนินการต้ังค�าของบประมาณเพ่ือจัดสรรเรือตรวจการณ์ให้กับส�านักงานเจ้าท่า

ภูมิภาคที่	๖	สาขาจันทบุรี	และสาขาตราด

๒)	 จากการลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการขุดลอกร่องน�้าแหลมกลัด	 ต�าบลแหลมกลัด	 จังหวัดตราด	 

พบว่าร่องน�้าดังกล่าวเป็นร่องน�้าหลักที่ใช้เป็นเส้นทางเข้าออกของเรือประมงภายในพ้ืนท่ี	 (มีชาวประมงพื้นบ้าน 

จ�านวนไม่น ้อยกว่า	 ๒๐๐	 ราย)	 แต่เนื่องจากชายฝั ่งจังหวัดตราดประสบปัญหาลมมรสุมเป็นประจ�า	 ท�าให้ 

ร่องน�้ามีการทับถมของตะกอนชายฝั่งค่อนข้างรวดเร็ว	 เกิดการตื้นเขินของร่องน�้า	 เรือประมงภายในพื้นที่จึงไม่สามารถ 

เดินเรือเข้า	 -	 ออกได้	 ท�าให้ชาวประมงมีความยากล�าบากในการท�ามาหากินและอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน 

และอันตรายถึงชีวิตได้	 ซึ่งจากการรายงานทราบว่าโดยปกติเรือประมงพ้ืนบ้านจะกินร่องน�้าลึกประมาณ	 ๒	 เมตร	 

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวงชนบท
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ศูนย์พัฒนาและบ�ารุงรักษาทางน�้าที่	 ๕	 (จันทบุรี)	 จึงได้ด�าเนินการขุดลอกร่องน�้าแหลมกลัด	 โดยประกันความลึกของ 

ร่องน�้าไว้ที่	๒.๐	เมตร	สถานะ	ณ	เดือนมกราคม	๒๕๖๓	ขุดลอกได้เนื้อดินปริมาณ	๙๕,๐๐๐	ลูกบาศก์เมตร	จากแผนงาน	

๑๐๐,๓๑๐	 ลูกบาศก์เมตร	 อย่างไรก็ตาม	 เพื่อป้องกันการทับถมและเปลี่ยนแปลงของตะกอนชายฝั่งบริเวณร่องน�้า 

แหลมกลัดอย่างรวดเร็ว	 และเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน	 ขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาจัดสรรงบประมาณเข้ามา 

ด�าเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นบริเวณปากแม่น�้าแหลมกลัด	 โดยให้ค�านึงถึงทิศทางของกระแสน�้า	 หลักการ 

ทางด้านวิศวกรรม	รวมถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญด้วย

บริเวณปากแม่น�้าแหลมกลัด	 มีสภาพพื้นที่เป็นป่าชายเลน	 ร่องน�้าต้ังอยู่ 

บริเวณปลายแหลม	 ซึ่งมีสภาพตื้นอยู่แล้วตามธรรมชาติ	 ชายหาดมีความชันน้อย	 

การก่อสร้างเขื่อนกันทรายและกันคล่ืนในบริเวณดังกล่าว	 เพ่ือให้สามารถรักษา 

ความลึกร่องน�้าได้ตามความต้องการ	 จะต้องก่อสร้างโครงสร้างที่มีความยาวมาก	

นอกจากจะต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างจ�านวนมากแล้ว	 จะก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อการกดัเซาะชายฝ่ังข้างเคยีงในบรเิวณกว้าง	และจะกระทบต่อสภาพพืน้ทีป่่าชายเลน

ที่ค่อนข้างสมบูรณ์	 โดยในเบื้องต้น	 กองวิศวกรรมได้ประสานกับเจ้าหน้าท่ีของศูนย์

พฒันาและบ�ารงุรกัษาทางน�า้ที	่๕	(จนัทบรุ)ี	ถงึการด�าเนนิการขดุลอกร่องน�า้แหลมกลดั

ในปัจจบุนัแล้ว	เหน็ว่ามปีรมิาณตะกอนทีข่ดุลอกไม่มากนกั	และรอบในการขดุประมาณ	

๒-๓	 ปี	 โดยจะขุดให้ตามการร้องขอ	 จึงเห็นควรบรรจุร่องน�้าแหลมกลัดไว้ในแผนการ 

ขุดลอกประจ�าปีของส�านักพัฒนาและบ�ารุงรักษาทางน�้าจะเหมาะสมกว่า

๓.2.๓	 การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

ส�าหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ในรถโดยสาร

สาธารณะของ	บริษัท	ขนส่ง	จ�ากัด	นั้น	ทราบว่า	บริษัท	ขนส่ง	จ�ากัด	ได้ด�าเนินการตามมาตรการที่ก�าหนดไว้อย่างเข้มข้น	

โดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19 )	 

ที่อาจเกิดขึ้นกับผู ้ใช้บริการ	 และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อการใช้บริการของประชาชนด้วย 

ขอให้	 บริษัท	 ขนส่ง	 จ�ากัด	 ก�าชับให้เจ้าหน้าที่พนักงานทุกคนด�าเนินการตามมาตรการที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

ทั้งในเรื่องการเช็ดล้างท�าความสะอาดภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร	 ภายในตัวรถโดยสาร	 รวมทั้งการดูแลรักษาสุขอนามัย 

ของเจ้าหน้าที่ให้แข็งแรงด้วย

ได้ออกมาตรการในการป้องกันความเส่ียงด้านสุขภาพจากการแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	 (COVID-19)	 ของผู้โดยสารบนรถโดยสารของ 

บริษัท	 ขนส่ง	 จ�ากัด	 โดยให้พนักงานประจ�ารถท�าความสะอาดภายในรถโดยสาร	 

โดยการน�าน�้ายาฆ่าเชื้อโรคท�าความสะอาดอุปกรณ์ส่วนควบต่าง	 ๆ	 เป็นประจ�า 

อย่างสม�่าเสมอ	 และให้พนักงานประจ�าอยู่ภายในที่ท�าการของ	 บริษัท	 ขนส่ง	 จ�ากัด	 

สวมใส่หน้ากากอนามยัในระหว่างปฏบิตัหิน้าทีต่ลอดเวลา	เพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ในรถโดยสารทุกเส้นทาง	 และภายใน

ที่ท�าการของ	บริษัท	ขนส่ง	จ�ากัด	ที่อยู่ในภูมิภาคทุกแห่ง
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๓.2.๔	 การเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล

๑)	 จงัหวดัจนัทบรุแีละจงัหวดัตราด	 ถอืเป็นจังหวดัท่ีมปีระชาชนท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทาง 

มาท่องเที่ยวเป็นจ�านวนมากในแต่ละปี	 เนื่องจากมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมมากมาย	 ซึ่งการเดินทาง

โดยส่วนใหญ่จะเป็นการเดินทางโดยรถยนต์	 ท�าให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย	 อย่างไรก็ตาม	 หน่วยงานในสังกัด 

กระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด	 ได้มีการบูรณาการร่วมกับทางจังหวัด	 เพื่อมุ่งลดจ�านวน 

และความรุนแรงของอุบัติเหตุในทุกเทศกาล	 จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุร	ี 

และจังหวัดตราด	ร่วมด�าเนินการวางแผนการเตรียมความพร้อมการอ�านวยความสะดวกและปลอดภัย	รองรับการเดินทาง 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 ร่วมกันอย่างบูรณาการ	 โดยให้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ 

วางมาตรการลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุอย่างเข้มข้น	 พร้อมท้ังขอให้ถอดบทเรียนข้อมูลสถิติจากช่วงเทศกาล	 

ปีใหม่ที่ผ่านมา	น�ามาปรับปรุงแก้ไขและวางมาตรการใหม่ๆ	ทั้งทางถนนและทางน�้าให้มีประสิทธิภาพด้วย

ได้ถอดบทเรียนจากอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 โดยวิเคราะห์

ข ้อมูลอุบัติเหตุเพื่อหาสาเหตุอุบัติเหตุเชิงลึกจากกรณีที่มีการเสียชีวิต	 พบว่า	 

ร้อยละ	 ๖๐	 เกิดจากปัจจัยด้านคนร่วมกับถนน	 เช่น	 มีสิ่งอันตรายข้างทาง	 แสงสว่าง 

ไม่เพียงพอ	ทางโค้งอันตราย	และมีระยะมองเห็นไม่เพียงพอ	ซึ่งน�าไปก�าหนดแนวทาง

การปรับปรุงแก้ไขโดยใช้หลักการระบบที่ปลอดภัย	 (Safe	System)	คือ	คนที่ปลอดภัย	

(Safe	Road	User)	ถนนที่ปลอดภัย	(Safe	Road)	ความเร็วที่ปลอดภัย	(Safe	Speed)	

และยานพาหนะท่ีปลอดภัย	 (Safe	 Vehicle)	 เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 

ให้แก่หน่วยงานในสังกัด	 ทั้งนี้	 ได้มอบหมายให้ส�านักอ�านวยความปลอดภัยและ

ส�านกังานทางหลวงชนบทที	่๓	(ชลบรุ)ี	พจิารณาด�าเนนิการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

ส�านักงานขนส่งจังหวัดตราดและส�านักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรีได้ด�าเนินการ	

ดังนี้	

๑)	จัดท�าหนังสือแจ้งเตือนผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้งดการใช้รถ 

ในช่วงเทศกาล	 แต่หากมีความจ�าเป็นต้องใช้รถ	 ให้ก�าชับพนักงานขับรถให้ขับรถ 

ด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	

๒)	จัดเจ้าหน้าท่ีออกตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการขนส่ง	 ก�าชับให้ตรวจสภาพรถ 

ให้มีสภาพพร้อมใช้งานตาม	Check	List	และตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ

๓)	ร่วมกับส�านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 ภาค	 ๒	 สุ่มตรวจหา 

สารเสพติดในร่างกายพนักงานขับรถภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดต่าง	ๆ

๔)	จดัผูต้รวจการออกตรวจความพร้อมของตวัรถและพนกังานขบัรถในเขตพืน้ท่ี

กรมทางหลวงชนบท
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ประจ�าปีงบประมาณ
256๓ ๗๗

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์จนกว่าสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	 (COVID-19)	 จะคลี่คลาย	 และก�าหนดวันหยุดราชการชดเชยให้ 

ภายหลัง	 ประกอบกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 กระทรวงมหาดไทย	 ได้แจ้งประสานยกเลิกการบูรณาการ 

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 โดยยกเลิกกิจกรรมการด�าเนินการและรายงาน 

ต่าง	 ๆ	 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั้งหมดตั้งแต่วันท่ี	 ๒๗	 มีนาคม	 ๒๕๖๓	 ในการนี้	 กรมการขนส่งทางบกยกเลิก 

แผนปฏิบัติการอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	 

พ.ศ.	๒๕๖๓	โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่	๒๘	มีนาคม	๒๕๖๓	เป็นต้นไป

มาตรการดูแลความปลอดภัยและอ�านวยความสะดวกให้กับประชาชน 

และนักท่องเที่ยวทางน�้าในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี	โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่	พ.ศ.	๒๕๖๓	

ที่ผ่านมาจะมีการตั้งจุดอ�านวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยท่าเทียบเรือ 

ที่ส�าคัญและมีผู ้ ใช ้บริการค ่อนข ้างมากบริ เวณท่าเทียบเรือองค ์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดจันทบุรี	 (ท่าเทียบเรือขลุง)	 และท่าเทียบเรือปลายจันท์	 อ�าเภอขลุง	 

จังหวัดจันทบุรี	 มีการบูรณาการร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ 

ทางถนนจังหวัดจันทบุรี	และประสานการปฏิบัติงานร่วมกับอ�าเภอขลุง	เทศบาลต�าบล

ขลุง	 เทศบาลต�าบลเกวียนหัก	 สถานีต�ารวจน�้า	 ๔	 กองก�ากับการ	 ๕	 กองบังคับการ 

ต�ารวจน�้า	 และขลุงมูลนิธิ	 เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่หน่วยละ	 ๑	 นาย	 ปฏิบัติงานร่วมกัน	 

ทั้งนี้	 ในพื้นที่แหล่งท่องเท่ียวอื่น	 ๆ	 ท่ีเป็นแนวชายหาด	 ได้แก่	 หาดเจ้าหลาว	 

หาดคุ้งวิมาน	 หาดคุ้งกระเบน	 และชายหาดแหลมสิงห์	 จะจัดเจ้าหน้าท่ีชุดเฉพาะกิจ 

เพื่อดูแลความปลอดภัยและอ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว 

ร ่วมกับองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่นในพื้นที่ 	 เจ ้าหน ้าที่สถานีต�ารวจน�้า	 ๔	 

กองก�ากับการ	 ๕	 กองบังคับการต�ารวจน�้า	 ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 

ไม่มีอุบัติเหตุทางน�้าเกิดขึ้นแต่อย่างใด	 ท้ังนี้	 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	

รัฐบาลประกาศเลื่อนออกไปไม่มีก�าหนด	 แต่กรมเจ้าท่ายังคงปฏิบัติหน้าที่การดูแล 

ความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวทางน�้าตามปกติ	 เช่น	 เรือถูกต้อง	 คนถูกต้อง	 

อุปกรณ์ความปลอดภัย	 ( เ ส้ือชูชีพ)	 ถูกต ้อง	 กับท้ังเพิ่มการตรวจคัดกรอง 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ให้กับทุกคน	 เว้นระยะห่างในการ 

จัดที่นั่งเรือโดยสารประมาณ	 ๑	 -	 ๒	 เมตร	 มีการท�าความสะอาดบนเรือโดยสาร 

ด้วยการพ่นยาฆ่าเชื้อเป็นประจ�า
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๓.2.5	 การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในการเป็นเจ้าภาพ		
การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ครั้งที่	๓6	“ช้างขาวเกมส์”	ณ	จังหวัดตราด

จากการรายงานทราบว่าระหว่างวันท่ี	 ๑๙	 -	 ๒๙	 มีนาคม	 ๒๕๖๓	 จังหวัดตราด	 ได้รับเกียรติ 

ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๓๖	 “ช้างขาวเกมส์”	 ซึ่งคาดว่าจะมีทั้งนักกีฬา	 เจ้าหน้าท่ี	 

รวมถึงประชาชนจากทั่วทุกสารทิศจ�านวนไม่น้อยเดินทางมายังจังหวัดตราด	 เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งน้ีเพื่อให ้

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความราบรื่น	 ขอให้แขวงทางหลวงตราดและแขวงทางหลวงชนบทตราด	 ด�าเนินการ 

เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงการแข่งขันกีฬาดังกล่าว	 เช่น	 การติดตั้งป้ายบอกทาง	 

และอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัยเพิ่มเติม	การตัดต้นไม่ริมเขตทาง	การปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรที่ช�ารุด

คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่	 ๓๖	 “ช้างขาวเกมส์”	 

ได้มีมติให้เลื่อนการแข่งขันออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	ท้ังนี	้ได้มอบหมายให้ส�านกังานทางหลวง

ชนบทที่	 ๓	 (ชลบุรี)	 ติดตามความคืบหน้าของการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

ครั้งที่ 	 ๓๖	 “ช้างขาวเกมส์”	 หากก�าหนดวันจัดการแข่งขันใหม่เป็นที่แน่นอน 

แล้วขอให้เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงการแข่งขัน

กีฬาดังกล่าวตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

ส�านกังานขนส่งจังหวดัตราดและส�านกังานขนส่งจังหวดัจันทบรุดี�าเนนิการ	ดงันี	้

การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในการ 

เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๓๖	 “ช้างขาวเกมส์”	 

ณ	 จังหวัดตราด	 ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้เลื่อนการจัดการแข่งขัน 

ออกไปไม่มีก�าหนด	 เนื่องจากหลีกเลี่ยงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 

ไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ส�านักงานขนส่งจังหวัดตราดได้รับแต่งตั้งจาก 

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน	ให้เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายขนส่งและยานพาหนะ

ได้จัดเตรียมความพร้อมในการจัดรถรับ	-	ส่ง	นักกีฬา	และผู้ควบคุมทีม	ดังนี้	

๑)	จัดท�าระเบียบฝ่ายขนส่งและยานพาหนะว่าด้วยการรับ-ส่งนักกีฬา	 

ผู้ควบคุมทีม	 เจ้าหน้าที่จังหวัด	 และสื่อมวลชนในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	 

ครั้งที่	 ๓๖	 “ช้างขาวเกมส์”	 โดยก�าหนดศูนย์ประสานงานขั้นตอนและวิธีการในการ 

จองรถผ่านทาง	Application	Line

๒)	จัดประชุมซักซ้อมคณะกรรมการฝ่ายขนส่งและยานพาหนะ	และจัดประชุม 

ผู้ประกอบการขนส่งที่จะน�ารถมาเข้าร่วมให้บริการในการแข่งขันกีฬา	 พร้อมทั้งให้น�า 

รถทุกคันมาท�าการตรวจสภาพรถ	ณ	ส�านักงานขนส่งจังหวัดตราดก่อนน�าไปให้บริการ	

และก�าชบัในเรือ่งของการรกัษาความสะอาด	การแต่งกาย	การบรกิารทีด่	ีการดแูลรกัษา

รถ	และการจัดเก็บค่าโดยสารให้เป็นไปตามกฎหมายก�าหนดอย่างเคร่งครัด

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ



กองตรวจรำชกำร
กระทรวงคมนำคม

ประจ�าปีงบประมาณ
256๓ ๗9

กรมเจ้าท่า
รำยงำนว่ำ

ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่	๖	สาขาตราด	จัดพนักงานประจ�าท่าเรือเพื่อกวดขัน	 

ก�าชับ	 แนะน�า	 และให้ความรู้ความเข้าใจในการสวมใส่เส้ือชูชีพทุกครั้งตลอดเวลา 

ที่อยู่ในเรือ	 เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางทางน�้า	 และในการตรวจเรือเพ่ือออก 

ใบอนุญาตฯ	 บังคับให้ต้องมีเส้ือชูชีพท่ีได้มาตรฐานกรมเจ้าท่าตามจ�านวนผู้โดยสาร 

มิฉะนั้นจะไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตใช้เรือได้



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20	จังหวัด

เขต 1๐
กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑
(๕	จังหวัด)
	บึงกาฬ
	เลย
	หนองคาย
	หนองบัวล�าภู
	อุดรธานี

เขต 11
กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๒
(๓	จังหวัด)
	นครพนม
	มุกดาหาร
	สกลนคร

เขต 1๒
กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลำง
(๔	จังหวัด)
	กาฬสินธุ์
	ขอนแก่น
	มหาสารคาม
	ร้อยเอ็ด

เขต 1๓
กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่ำง ๑
(๔	จังหวัด)
	ชัยภูมิ
	นครราชสีมา
	บุรีรัมย์
	สุรินทร์

เขต 1๔
กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่ำง ๒
(๔	จังหวัด)
	ยโสธร
	อ�านาจเจริญ
	อุบลราชธานี
	ศรีสะเกษ



สุรินทร์

ยโสธร

อ�ำนำจเจริญ

ร้อยเอ็ด

สกลนคร

มุกดำหำร

นครพนม

บึงกำฬ

อุบลรำชธำนี

ศรีสะเกษ

บุรีรัมย์

นครรำชสีมำ

มหำสำรคำม

ชัยภูมิ

เลย

หนองบัวล�ำภู

กำฬสินธ์ุ

อุดรธำนี

หนองคำย

ขอนแก่น



การตรวจราชการ
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



การตรวจราชการ
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคท่ีไม่มีเส้นทาง

ติดต่อกับทะเล	 แต่มีเทือกเขาล้อมรอบและมีสภาพคล้าย 

แอ่งกระทะท่ีเทลาดจากท่ีสูงทางด้านตะวนัตกลงสู่ท่ีลุ่มต�า่ทางด้าน

ตะวันออก	มีเนื้อที่ประมาณ	๑๖๘,๘๕๔	ตารางกิโลเมตร	หรือมี

เนื้อท่ีร้อยละ	 ๓๓.๑๗	 เทียบได้กับหนึ่งในสามของพ้ืนที่ทั้งหมด 

ของประเทศไทย	 จัดได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย	

ประกอบด้วย	๒๐	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดกาฬสินธุ์	ขอนแก่น	ชัยภูมิ	

นครพนม	นครราชสีมา	บึงกาฬ	บุรีรัมย์	มหาสารคาม	มุกดาหาร	

ยโสธร	 ร้อยเอ็ด	 เลย	 ศรีสะเกษ	 สกลนคร	 สุรินทร์	 หนองคาย	

หนองบัวล�าภู	อ�านาจเจริญ	อุดรธานี	และอุบลราชธานี	

เพื่อให้การตรวจราชการได้รับทราบผลการด�าเนินงาน	

ปัญหา	อปุสรรคได้มากท่ีสุด	คณะผูต้รวจราชการกระทรวงคมนาคม	 

จึงได้ก�าหนดการเดินทางไปตรวจราชการตามพื้นที่เขตตรวจ

ราชการ	ดังนี้

๑) เขตตรวจรำชกำรที่ ๑0

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	๑ 

ได้แก่	จังหวัดบึงกาฬ	เลย	หนองคาย	หนองบัวล�าภู	

และอุดรธานี

๒) เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๑

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	๒ 

ได้แก่	จังหวัดนครพนม	มุกดาหาร	และสกลนคร

๓) เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๒

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

ได้แก่	จังหวัดกาฬสินธุ์	ขอนแก่น	มหาสารคาม	 

และร้อยเอ็ด

4) เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๓

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	๑ 

ได้แก่	จังหวัดชัยภูมิ	นครราชสีมา	บุรีรัมย์	 

และสุรินทร์

๕) เขตตรวจรำชกำรที่ ๑4

กลุ่มจังหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง	๒ 

ได้แก่	จังหวัดยโสธร	ศรีสะเกษ	อ�านาจเจริญ	และ

อุบลราชธานี



กองตรวจรำชกำร
กระทรวงคมนำคม

ผลงานการตรวจราชการ	
กระทรวงคมนาคม๘๔

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมได้ตรวจราชการโครงการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ตามแผนการ

ตรวจราชการกรณีปกติ	 ประจ�าปีงบประมาณ	 ๒๕๖๓	 จ�าแนกเป็นด้านต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ 

ระบบการขนส่งทางบก	 ด้านการบริหารจัดการงานและบ�ารุงรักษาทางน�้า	 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง 

ทางอากาศ	 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางราง	 และด้านการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณประจ�าปี	 โดยสรุป

ประเด็นส�าคัญในภาพรวมได้	ดังนี้

๔.1 เขตตรวจราชการที่ 1๐
 (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวล�าภู อดุรธาน)ี

๔.1.1	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก

๑. กำรด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำค่ำฝุ่นละออง PM 2.5 

ในโครงการ	“Udon	City	Bus”	ซึง่เป็นโครงการทีช่่วยอ�านวยความสะดวกในการเดนิทางของประชาชน

ภายในจังหวัดอุดรธานีที่มีเส้นทางผ่านสถานที่ส�าคัญต่าง	 ๆ	 เช่น	 สถานีขนส่งผู้โดยสารอุดรธานี	 สถานีรถไฟอุดรธานี	 

ท่าอากาศยานอุดรธานี	 เป็นต้น	 อีกทั้งปัจจุบันยังได้รับความนิยมจากประชาชนภายในพ้ืนท่ีเป็นจ�านวนไม่น้อย	 ทั้งนี้ 

เพื่อส่งเสริมให้การให้บริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 และลดปัญหาฝุ่นละออง	 PM	 2.5	 ตามนโยบายของรัฐบาลและ 

กระทรวงคมนาคม	 จึงขอให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาความเป็นไปได้ในการหารือและประสานกับผู้ประกอบการ 

ในการน�ารถโดยสารที่เป็นรถไฟฟ้าเข้ามาให้บริการประชาชนแทนรถที่ใช้น�้ามันเชื้อเพลิง	 โดยอาจพิจารณามาตรการ 

ช่วยเหลือทางด้านภาษี	 หรือการได้รับสิทธิพิเศษอื่น	 ๆ	 โดยกระบวนการดังกล่าวอาจค่อย	 ๆ	 ปรับเปลี่ยนเพื่อลด 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ

ส�านักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีได้จัดท�าหนังสือประสานขอความร่วมมือ 

ผูป้ระกอบการ	(บรษิทั	อดุรธานพีฒันาเมอืง	จ�ากดั)	ซึง่เป็นผูไ้ด้รบัอนญุาตประกอบการ

ขนส่งในเส้นทางหมวด	 ๑	 จังหวัดอุดรธานี	 สายที่	 ๒๐	 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขา 

อุดรธานี	 -	 ท่าอากาศยานอุดรธานี	 ที่มีการจัดการเดินรถผ่านเส้นทางที่ส�าคัญต่าง	 ๆ	 

เช่น	สถานขีนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัอดุรธานี	สถานรีถไฟอดุรธานี	ท่าอากาศยานอดุรธานี	

โดยให้น�ารถโดยสารทีเ่ป็นรถไฟฟ้ามาให้บรกิารประชาชนแทนรถใช้น�า้มนัเชือ้เพลงิแล้ว

๒. กำรเตรียมกำรรองรับด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน และกำรขนส่งและโลจิสติกส์

เป็นที่ทราบกันว่าจังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดท่ีแยกการปกครองออกมาจากจังหวัดหนองคาย	 

เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ที่ผ ่านมา	 ซึ่งมีพื้นที่ทางด้านทิศเหนือติดกับแม่น�้าโขงและประเทศลาว	 ดังนั้น	 เพื่อกระตุ ้น 

และส่งเสริมการค้าชายแดนไทย	 -	 ลาวให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น	 จึงก�าชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬก�ากับดูแลและหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาโครงการท่ีอยู ่ในความรับผิดชอบต่าง	 ๆ	 

อย่างต่อเนื่อง	ทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน	การขนส่งและโลจิสติกส์	ฯลฯ	โดยอาจน�านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่	ๆ	

เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์	 รวมถึงขอให้บูรณาการการท�างานร่วมกับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ภายในพ้ืนที่	 เช่น	 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	 เพื่อรองรับการเติบโตของจังหวัดหลังจาก 

การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้าโขงแห่งที่	๕	บึงกาฬ	-	บอลิค�าไซ	ซึ่งคาดว่าจะด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี	๒๕๖๕

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ



กองตรวจรำชกำร
กระทรวงคมนำคม

ประจ�าปีงบประมาณ
256๓ ๘5

ส�านักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬได้มีการวางแผนในการก�าหนดเส้นทาง 

การเดนิรถโดยสารหมวด	๑	เส้นทางบ้านพนัล�า	-	วดัท่าไคร้	และเส้นทางบ้านโนนสมบรูณ์	-	 

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ	 เพื่อการเชื่อมโยงระบบการขนส่งของจังหวัด 

ในอนาคต	และรองรับเส้นทางของสะพานข้ามแม่น�้าโขงแห่งที่	๕	บึงกาฬ	-	บอลิค�าไซ

ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่	 ๑๕	 (อุดรธานี)	 พิจารณา 

ด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๓. กำรเตรียมควำมพร้อมและควำมปลอดภัยของรถโดยสำรสำธำรณะในช่วงเทศกำล

ในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวซึ่งจะมีประชาชนเดินทางไปพักผ่อนหรือเดินทางกลับภูมิล�าเนา 

เป็นจ�านวนมาก	 และในบางครั้งจ�าเป็นที่จะต้องน�ารถหมวด	๓๐	 (รถโดยสารไม่ประจ�าทาง)	 มาให้บริการเสริม	 เพ่ือไม่ให ้

เกิดการตกค้างของผู้โดยสาร	ดังนั้น	จึงขอให้กรมการขนส่งทางบก	และบริษัท	ขนส่ง	จ�ากัด	ก�ากับดูแลเกี่ยวกับความพร้อม	

และความปลอดภัยของรถโดยสารไม่ประจ�าทางหรือรถหมวด	๓๐	อย่างเข้มงวดก่อนน�ามาให้บริการประชาชน	พร้อมกันนี ้

ขอให้น�าข้อมูลสถิติที่ได้จากการถอดบทเรียนในช่วงเทศกาลปีใหม่ท่ีผ่านมาเปรียบเทียบกับข้อมูลการเกิดอุบัติเหต ุ

หลังเสร็จสิ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์	พ.ศ.	๒๕๖๓	ในเชิงลึก	เพื่อหามาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการลดจ�านวน

อุบัติเหตุและความรุนแรง	มุ่งลดจ�านวนผู้เสียชีวิตในทุกเทศกาลต่อไป

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ



กองตรวจรำชกำร
กระทรวงคมนำคม

ผลงานการตรวจราชการ	
กระทรวงคมนาคม๘6

ได้มีแผนรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล	 โดยในส่วนของ 

รถโดยสารไม่ประจ�าทาง	 (๓๐)	 ได้จัดหารถเสริมให้เพียงพอ	 ตรวจสอบสภาพและ 

ความพร้อมของรถและผู้ขับรถ	 (Checklist)	 ของผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสาร

สาธารณะ	 และตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ 

ในช่วงก่อนเทศกาล	 และระหว่างช่วงเทศกาล	 กรณีพบผู้กระท�าความผิดจะลงโทษ 

ขั้นสูงสุด	 และออกหน่วยเคล่ือนท่ีตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ	 (ไม่เกิน	

๙๐	 กิโลเมตร/ชั่วโมง)	 เฝ้าระวังการใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก�าหนดผ่าน 

ระบบ	 GPS	 ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ	 GPS	 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 

ตลอด	 ๒๔	 ชั่วโมง	 และจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ความปลอดภัยเผยแพร ่

ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่และเทศกาล

ได้จัดท�าแผนปฏิบัติงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลสงกรานต์	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 ซึ่งมีระยะเวลาด�าเนินการระหว่างวันที่	 ๒	 มีนาคม	

๒๕๖๓	-	๑๑	เมษายน	๒๕๖๓	โดยมีกิจกรรมดังนี้

๑.	กิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัย

๒.	การจัดนิทรรศการรณรงค์และปลุกจิตส�านึกของผู ้ขับขี่	 ร่วมกับมูลนิธิ	 

“เมาไม่ขับ”

๓.	กิจกรรมตั้งจุดตรวจสารเสพติด	(ยาบ้า)	พนักงานขับรถ

๔.	กิจกรรมตรวจแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสาร

๕.	กิจกรรมการตรวจ	ขสบ.๓๐๒	และมาตรฐานรถของรถร่วมและรถตู้

๖.	กิจกรรมศูนย์ผู้ป่วยฉุกเฉิน	(First	Aid)

4. มำตรกำรเตรียมกำรรองรับกำรเดินทำงของประชำชนในช่วงเทศกำล

ขอให้กรมการขนส่งทางบก	 และบริษัท	 ขนส่ง	 จ�ากัด	 ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี	 หนองคาย	 

และบึงกาฬ	 ด�าเนินการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 ตามมาตรการ 

ของกระทรวงคมนาคม	 มาตรการ	 “Check	 คน	 Check	 รถ	 Checking	 Point”	 โดยรถทุกคันและพนักงานขับรถทุกคน 

จะต้องผ่านการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่รมการขนส่งทางบกก�าหนด	พร้อมทัง้ขอให้มกีารจดัเตรยีมรถโดยสาร

ให้เพียงพอต่อการใช้บริการของประชาชนด้วย

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด
รำยงำนว่ำ

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ



กองตรวจรำชกำร
กระทรวงคมนำคม

ประจ�าปีงบประมาณ
256๓ ๘๗

ส�านักงานขนส่งในแต่ละจังหวัดได้ด�าเนินการ	ดังนี้

๑.	ส�านักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี	 ได้ด�าเนินโครงการตรวจเข้มรถโดยสาร

สาธารณะและพนักงานขบัรถ	(Check	คน	Check	รถ)	ระหว่างวนัท่ี	๑	กนัยายน	๒๕๖๒	-	 

๓๐	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๒	 มีผลการด�าเนินการ	 Check	 คน	 จ�านวน	 ๑,๖๔๓	 ราย	 

Check	 รถ	 จ�านวน	 ๑,๒๗๐	 คัน	 และด�าเนินการ	 Check	 Point	 ระยะท่ี	 ๑	 ระหว่าง 

วันที่	๑๖	กันยายน	๒๕๖๒	-	๑๕	มีนาคม	๒๕๖๓	มีผลการด�าเนินการตรวจสอบรถ	

จ�านวน	 ๒๒,๐๓๐	 คัน	 ตรวจสอบพนักงานขับรถ	 จ�านวน	 ๒๒,๐๓๐	 ราย	 ขณะนี้ 

อยู่ระหว่างการด�าเนินตามโครงการ	 ระยะที่	 ๒	 ระหว่างวันที่	 ๑๖	 มีนาคม	๒๕๖๓	 -	 

๓๐	กันยายน	๒๕๖๓	มีผลการด�าเนินการ	ระหว่างวันที่	 ๑๖	 -	๑๙	มีนาคม	๒๕๖๓	

ตรวจสอบรถ	 จ�านวน	 ๗๘	 คัน	 ตรวจสอบพนักงานขับรถ	 จ�านวน	 ๗๘	 ราย	 ซึ่งจะ 

ด�าเนินการโครงการตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ	 (Check	 คน	 

Check	รถ)	ต่อเนื่องจนถึงวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๓

๒.	ส�านักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย	 ได้มีกิจกรรมตรวจความพร้อมของ 

รถโดยสารสาธารณะและพนกังานขบัรถตาม	“โครงการปฏบิตักิารตรวจเข้มข้นรถโดยสาร

หมวด	 ๒	 หมวด	 ๓”	 จัดหารถเสริมให้เพียงพอเพ่ือรองรับการเดินทางของประชาชน	

ควบคุมก�ากับดูแลความปลอดภัยในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร	 และตั้งจุดตรวจ 

ความพร้อมของรถและพนักงานขับรถพร้อมตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ	 จ�านวน	 

๑	 ครั้ง	 เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนและป้องกันการลักลอบ

ขนยาเสพติด

๓.	ส�านกังานขนส่งจังหวดับงึกาฬ	ได้จัดกจิกรรมรณรงค์ป้องกนัและลดอบุตัเิหตุ

ในช่วงเทศกาลส�าคัญเป็นประจ�าทุกปี	 โดยจัดเจ้าหน้าท่ีออกตั้งจุดตรวจรถโดยสาร 

ประจ�าทาง	 และตรวจวัดแอลกอฮอล์ตามมาตรการ	 “Check	 คน	 Check	 รถ	 

Checking	 Point”	 และแผนการจัดหารถเสริมเพ่ือรองรับการเดินทางของประชาชน 

ในช่วงเทศกาล

๕. กำรจัดท�ำแผนพัฒนำศักยภำพบุคลำกร

ในส่วนของรถโดยสารที่ให้บริการในเส้นทางระหว่างประเทศ	 ขอให้กรมการขนส่งทางบก	 

และบริษัท	 ขนส่ง	 จ�ากัด	 ร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรมกฎระเบียบวินัยในการขับขี่ให้แก่พนักงานขับรถเพ่ิมเติม	 

โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นกฎระเบียบเฉพาะของประเทศนั้น	 ๆ	 พร้อมทั้งให้มีการฝึกอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษและ 

ภาษาจีนเบื้องต้น	ฯลฯ	ให้แก่พนักงานขับรถของบริษัท	ขนส่ง	จ�ากัด	และรถร่วมบริการด้วย

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ



กองตรวจรำชกำร
กระทรวงคมนำคม

ผลงานการตรวจราชการ	
กระทรวงคมนาคม๘๘

ได้จัดท�าแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องด้านการขนส่งทางถนน 

มาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า	 ๑๐	 ปี	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

ของบุคลากร	 ยกระดับอาชีพพนักงานขับรถให้เป็นที่ยอมรับและเกิดความเชื่อมั่น 

ในการใช้บริการภาคการขนส่งเพ่ิมขึ้น	 โครงการดังกล่าวใช้งบปกติของกรมการขนส่ง 

ทางบก	 ก�าหนดจัดอบรมปีละประมาณ	 ๖	 รุ่น	 มีผู้เข้ารับการอบรมปีละประมาณ	 

๖๐๐	 คน	 โดยภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารจะอบรมให้แก่พนักงานขับรถรับจ้าง 

หรือแท็กซี่	 ซึ่งในปี	 ๒๕๖๓	 ได้ก�าหนดแผนการอบรมเรียบร้อยแล้ว	 ท้ังนี้	 การอบรม 

ตามข้อเสนอดังกล่าวจะได้พิจารณาด�าเนินการในโอกาสต่อไป	 นอกจากนี้	 ส�านักงาน

ขนส่งจังหวัดบึงกาฬได้ด�าเนินโครงการอบรมส่งเสริมผู้ประกอบการรถโดยสารเป็น

ประจ�าทุกปี	 โดยจะน�าแนวทางตามนโยบายที่เสนอแนะเพื่อใช้พัฒนาหลักสูตร 

เรื่องกฎระเบียบต่างประเทศ	การสนทนาภาษาอังกฤษและภาษาจีนไว้ในหลักสูตรใหม่	

ซึ่งจะประสานงานกับหน่วยงานในจังหวัดบึงกาฬที่เชี่ยวชาญในการด�าเนินการต่อไป

ได้จดัส่งพนกังานขบัรถโดยสารระหว่างประเทศเพือ่เข้าอบรมโครงการฝึกอบรม 

ให้แก่พนักงานขับรถโดยสารระหว่างประเทศของกรมการขนส่งทางบกเป็นประจ�า 

อยู่แล้ว

๖. กำรจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติเพื่อพัฒนำควำมปลอดภัยของโครงข่ำยสำยทำง

โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข	๒	รอบเมืองอุดรธานี	(ด้านทิศเหนือ)	

ได้ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงเดือนมกราคม	 ๒๕๖๓	ที่ผ่านมา	 และได้เปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรแล้ว	 เพื่อให ้

เกิดความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนมากยิ่งขึ้น	 ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาด�าเนินการจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติ

ต่าง	 ๆ	 เช่น	 จ�านวนการเกิดอุบัติเหตุ	 ประเภทของรถท่ีเดินทาง	 ปริมาณการจราจร	 เพ่ือน�าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ 

เพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาความปลอดภัยของโครงข่ายให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ได้ให้ความส�าคัญในการจัดเก็บข้อมูลสถิติต่าง	 ๆ	 เช่น	 ปริมาณจราจร	 

จ�านวนการเกิดอุบัติเหตุ	 โดยจัดท�าเป็นข้อมูลรายเดือนในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง 

เป็นประจ�า	 และได้ด�าเนินการเผยแพร่ข้อมูลทางสถิติให้ประชาชนสามารถสืบค้น 

ได้จากเว็บไซต์ของกรมทางหลวงแล้ว

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด
รำยงำนว่ำ

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ
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๗. กำรปรับปรุงบูรณะทำงหลวงหมำยเลข ๒๑๖ (ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธำนีทำงด้ำนทิศใต้)

จากการเดินทางตรวจราชการในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี	 พบว่าทางหลวงหมายเลข	 ๒๑๖	 

(ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานีทางด้านทิศใต้)	 กม.๐+๐๐๐	 -	 กม.๘+๓๙๘	 ระยะทาง	 ๘.๓๙๘	 กิโลเมตร	 พบว่า	 

ในบางช่วงบางตอนพื้นผิวจราจรมีสภาพช�ารุดเสียหายเป็นช่วงยาว	เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางของประชาชน

ภายในพื้นที่	 อีกทั้งยังทราบว่ามีการร้องเรียนในประเด็นดังกล่าวเป็นจ�านวนไม่น้อย	 ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดสรร 

งบประมาณเข้ามาปรบัปรงุบรูณะสายทางโดยเรว็	ทัง้นีใ้นระยะยาวอาจพจิารณาด�าเนนิการก่อสร้างขยายจาก	๔	ช่องจราจร	

เป็น	๖	ช่องจราจร	เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณการจราจรค่อนข้างสูงซึ่งจะต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าและความปลอดภัย

อย่างรอบคอบด้วย

ทางหลวงหมายเลข	 ๒๑๖	 ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานีทางทิศใต้	 

ช่วง	 กม.๐+๐๐๐	 -	 กม.๘+๓๙๘	 ระยะทาง	 ๘.๓๙๘	 กิโลเมตร	 กรมทางหลวง 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือมาด�าเนินการซ่อมแซมบูรณะปรับปรุงผิวจราจร 

ในปี	๒๕๖๓	แล้ว	บริเวณ	กม.๑+๗๑๕	 -	กม.๓+๐๔๗	ระยะทาง	๑.๓๓๑	กิโลเมตร	 

และ	กม.๕+๗๑๕	-	กม.๖+๙๔๘	ระยะทาง	๑.๒๓๓	กิโลเมตร	โดยจะเร่งด�าเนินการ

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางให้สามารถใช้งานตามปกติต่อไป

๘. โครงกำรก่อสร้ำงถนนผังเมืองรวมอุดรธำนี ถนนสำย จ และถนนสำย ง๘

ในโครงการก่อสร้างถนนผังเมืองรวมอุดรธานี	 ถนนสาย	 จ	 และถนนสาย	 ง๘	 พบว่ามีจุดเช่ือม 

กบัทางหลวงจ�านวน	๓	จดุ	คอื	ทางหลวงหมายเลข	๒๒๒	และ	๒๑๖	ในเรือ่งนี	้ขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท

พิจารณาด�าเนินการประสานข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการก่อสร้างจุดตัดและจุดเชื่อมต่อให้มีความสอดคล้องกัน 

เพื่อลดปัญหาการแก้ไขแบบซึ่งเป็นผลท�าให้การก่อสร้างเกิดความล่าช้า	 ทั้งนี้รูปแบบการก่อสร้างของจุดเชื่อมต่อจะต้อง

ค�านึงถึงความปลอดภัย	และเป็นไปตามหลักวิศวกรรมที่ก�าหนดด้วย

ได้เล็งเห็นความส�าคัญในการอ�านวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางและเป็นไป 

ตามหลักวิศวกรรมในการด�าเนินการก่อสร้างที่ก�าหนดแล้ว	 เพื่อให้การด�าเนินงาน

สอดคล้องและประสานกบัหน่วยงานอืน่	กรมทางหลวงขอรบัไว้พจิารณาเพือ่ด�าเนนิการ

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ได้จัดส่งแบบขออนุญาตเชื่อมทางโครงการก่อสร้าง	 สาย	 จ	 และสาย	 ง๘	 

ผังเมืองรวมอุดรธานี	จังหวัดอุดรธานี	ให้กรมทางหลวงพิจารณาแล้ว	ซึ่งกรมทางหลวง

ได้เห็นชอบรูปแบบก่อสร้างของโครงการสาย	 จ	 ผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี	 จังหวัด

อุดรธานี	เรียบร้อยแล้ว	และอยู่ระหว่างพิจารณารูปแบบก่อสร้างของโครงการก่อสร้าง

สาย	 ง๘	 ผังเมืองรวมอุดรธานี	 จังหวัดอุดรธานี	 ท้ังนี้	 ได้มอบหมายให้ส�านักส�ารวจ 

และออกแบบพิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ
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9. กำรก่อสร้ำงขยำยช่องจรำจรบนทำงหลวงหมำยเลข ๒๑๒

จากการเดินทางตรวจราชการเส้นทางเลียบแม่น�า้โขงบนทางหลวงหมายเลข	๒๑๒	จากจังหวดับึงกาฬ

ไปยังจังหวัดนครพนม	 พบว่าเส้นทางดังกล่าวมีเขตทางค่อนข้างคับแคบ	 และมีรถบรรทุกใช้สัญจรค่อนข้างหนาแน่น	 

ท�าให้อาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้สายทางในพื้นที่	จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในปี	๒๕๖๔	-	๒๕๖๕	

เพื่อด�าเนินการก่อสร้างขยายช่องจราจรจาก	 ๒	 ช่องจราจร	 เป็น	 ๔	 ช่องจราจร	 บนทางหลวงหมายเลข	 ๒๑๒	 

ตอนห้วยก้านเหลือง	 -	 ดงบัง	 ระหว่าง	 กม.๙๖+๘๘๕	 -	 กม.๑๐๘+๙๘๔	 ระยะทางประมาณ	 ๑๒.๐๐๙	 กิโลเมตร	 

และทางหลวงหมายเลข	๒๑๒	ตอนห้วยก้านเหลือง	-	ดงบัง	ระหว่าง	กม.๑๔๐+๘๐๐	-	กม.๑๗๓+๘๑๕	ระยะทางประมาณ	

๓๓.๐๑๕	 กิโลเมตร	 เพื่อให้การเดินทางของประชาชนมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	 อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมเส้นทาง 

การท่องเที่ยวเลียบแม่น�้าโขงด้วย

ทางหลวงหมายเลข	๒๑๒	ตอน	ห้วยก้านเหลือง	-	ดงบงั	กรมทางหลวงขอรบัไว้ 

พิจารณาบรรจุไว้ในแผนแม่บทพัฒนาทางหลวง	ระยะ	๑๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๙)	 

เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการต่อไป

๑0. โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนมิตรภำพไทย - ลำว แห่งที่ ๕ (บึงกำฬ - บอลิค�ำไซ)

จากการรายงานทราบว่ากรอบวงเงินที่ใช ้ในการจ่ายค่าชดเชยในการจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน 

และสิ่งปลูกสร้างของโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย	 -	 ลาว	 แห่งที่	 ๕	 (บึงกาฬ	 -	 บอลิค�าไซ)	 มีไม่เพียงพอ	 

เน่ืองจากราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดสรรงบประมาณกรอบวงเงินในส่วนนี้ 

เพิ่มเติมงบประมาณ	๑๕๐	ล้านบาท	เพื่อให้โครงการฯ	สามารถด�าเนินงานได้ตามแผนงานที่ก�าหนด	และเพื่อลดผลกระทบ 

ที่เกิดกับประชาชนในพื้นที่ด้วย

โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย	-	ลาว	แห่งที่	๕	(บึงกาฬ	-	บอลิค�าไซ)	 

กรมทางหลวงได้ออกพระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตเวนคืนที่ดินในปี	 ๒๕๕๙	 จ�านวน 

ทั้งสิ้น	๔๒๙	 ราย	 วงเงินทั้งสิ้น	๓๙๓	ล้านบาท	และได้ด�าเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

ในปี	๒๕๖๒	ให้กับผู้ได้รับผลกระทบไปแล้ว	จ�านวน	๓๑๓	ราย	วงเงิน	๒๕๐	ล้านบาท	

ส่วนทีเ่หลอืได้รบัการจดัสรรงบประมาณปี	๒๕๖๓	เพือ่มาด�าเนนิการจดักรรมสทิธิท์ีด่นิ	

วงเงิน	 ๑๕๐	 ล้านบาท	 ซึ่งกรมทางหลวงจะเร่งด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน

สิงหาคม	๒๕๖๓	ต่อไป

๑๑. กำรพัฒนำขยำยทำงหลวงหมำยเลข ๒๒๒

ขอให้กรมทางหลวงพจิารณาผลกัดนัการพฒันาขยายทางหลวงหมายเลข	๒๒๒	เพือ่รองรบัปรมิาณ

การจราจรที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นหลังจากโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย	 -	 ลาว	 แห่งที่	 ๕	 (บึงกาฬ	 -	 บอลิค�าไซ)	 

แล้วเสร็จ	ซึ่งสายทางดังกล่าวจะเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังจังหวัดต่าง	ๆ	เช่น	สกลนคร	และกาฬสินธุ์

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ
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ทางหลวงหมายเลข	 ๒๒๒	 ตอนพังโคน	 -	 บึงกาฬ	 ระยะทางทั้งสิ้น	 

๑๒๙	 กิโลเมตร	 ได้รับการปรับปรุงเป็นทางขนาด	 ๔	 ช่องจราจร	 บริเวณท่ีผ่าน 

ย่านชุมชนแล้วบางช่วง	 ระยะทางประมาณ	 ๓๓	 กิโลเมตร	 ยังคงเหลือที่เป็นขนาด	 

๒	 ช่องจราจร	 ประมาณ	๙๖	 กิโลเมตร	 กรมทางหลวงได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

เพื่อมาด�าเนินการก่อสร้างเป็นทางขนาด	 ๔	 ช่องจราจร	 ปี	 ๒๕๖๓	 ตอนอ�าเภอ 

ศรีวิไล	-	บึงกาฬ	ช่วง	กม.๙๗+๕๐๐	-	กม.๑๑๓+๔๐๐	ระยะทาง	๑๕.๙๐	กิโลเมตร	

ส�าหรบัตอน	พงัโคน	-	หนองแวง	ช่วง	กม.๕+๑๐๐	-	กม.๒๕+๘๓๕	และ	กม.๓๑+๘๑๕	-	 

กม.๕๔+๑๗๐	 ระยะทาง	 ๔๓	 กิโลเมตร	 ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

เพื่อมาด�าเนินการก่อสร้างเป็นทางขนาด	 ๔	 ช่องจราจร	 ปี	 ๒๕๖๔	 นอกจากนี	้ 

เพื่อเป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนาทางหลวงหมายเลข	 ๒๒๒	 เพื่อรองรับ 

ปริมาณจราจรที่จะเพิ่มขึ้นจากโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย	-	ลาว	แห่งที่	๕	

(บึงกาฬ	 -	 บอลิค�าไซ)	 และกรมทางหลวงได้ด�าเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อด�าเนินการ

ศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ	 วิศวกรรม	 และผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงจังหวัดอุดรธานี	 -	 บึงกาฬ	 ในปี	 ๒๕๖๓	

และจะน�าผลการศึกษาท่ีได้มาใช้ประกอบการพิจารณาด�าเนินการตามความเหมาะสม

ต่อไป

๑๒. กำรบ�ำรุงรักษำสำยทำงที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่ำไม้

จากการรายงานทราบว่าพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบของส�านักงานทางหลวงชนบทท่ี	 ๑๕	 (อุดรธานี)	 

ยังคงมีถนนลูกรังเหลืออยู่ประมาณ	๗	กิโลเมตร	ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้	ท�าให้การพัฒนาสายทางดังกล่าว

ท�าได ้ยาก	 อย่างไรก็ตาม	 ขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาจัดสรรงบประมาณเข ้ามาปรับปรุงดูแลรักษา 

ตามสภาพให้อยู่ในสภาพดี	เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่

การก่อสร้างถนนในพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้	 หน่วยงานในสังกัด 

กรมทางหลวงชนบทในพืน้ทีจ่ะต้องด�าเนนิการขอเข้าใช้ประโยชน์ในพืน้ทีข่องกรมป่าไม้ 

ตามระเบียบข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อน	 จึงจะเสนอขอรับการสนับสนุน 

งบประมาณมาด�าเนนิการก่อสร้าง	ท้ังนี	้ได้มอบหมายให้ส�านกังานทางหลวงชนบทที	่๑๕	 

(อุดรธานี)	 ด�าเนินการขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของกรมป่าไม้ตามระเบียบ 

ข้อกฎหมายของกรมป่าไม้	หากได้รบัอนญุาตจากกรมป่าไม้เรยีบร้อยแล้ว	กรมทางหลวง

ชนบทโดยกองแผนงานจะได้พิจารณาเสนอขอตั้งงบประมาณประจ�าปีมาด�าเนินการ

ก่อสร้างต่อไป

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ
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๑๓. โครงกำรก่อสร้ำงจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) พร้อมสถำนีตรวจสอบน�้ำหนัก

อดุรธำน ีบนทำงหลวงหมำยเลข ๒ ตอนน�ำ้ฆ้อง - อดุรธำน ีที ่กม.4๓๓+๗04 - กม.4๓4+๗04 

(ขำเข้ำ) จังหวัดอุดรธำนี

ตามระเบียบข้อกฎหมายของกรมการขนส่งทางบกท่ีระบุให้พนักงานขับรถบรรทุกสินค้าจะต้อง 

หยุดพักไม่น้อยกว่า	๓๐	นาที	หากมีการขับรถเกิน	๔	ชั่วโมง	เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากอาการ

เหนือ่ยล้าของผูข้บัขี	่และเพือ่ความปลอดภัยของผูท้ีส่ญัจรโดยทัว่ไปด้วยขอให้กรมการขนส่งทางบกด�าเนนิการประชาสัมพนัธ์

แจ้งผู้ประกอบการขนส่งทรายและสินค้าที่ใช้เส้นทางดังกล่าวให้เข้ามาใช้บริการจุดจอดพักรถ	ไม่ควรจอดพักรถริมไหล่ทาง	

เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้

ได้มีหนังสือไปยังผู ้ประกอบการขนส่งสินค้าเพ่ือประชาสัมพันธ์เบื้องต้น 

ให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าท่ีใช้ทางหลวงหมายเลข	 ๒	 ตอนน�้าฆ้อง	 -	 อุดรธานี	 

ที่	 กม.๔๓๓+๗๐๔	 -	 กม.๔๓๔+๗๐๔	 (ขาเข้า)	 จังหวัดอุดรธานี	 ได้รับทราบ	 และ 

ขอความร่วมมือเมื่อโครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก	 (Truck	 Rest	 Area)	 

พร้อมสถานีตรวจสอบน�้าหนักอุดรธานีแล้วเสร็จและเปิดใช้บริการ	 ให้ผู้ประกอบการ

ขนส่งสินค้าได้แจ้งก�าชับให้พนักงานขับรถน�ารถเข้าใช้บริการจุดจอดพักรถ	 ไม่ควร 

จอดพักรถริมไหล่ทางเนื่องจากอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและสูญเสียท้ังชีวิตและ 

ทรัพย์สินได้

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ
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๑4. กำรให้บริกำรรถโดยสำรหมวด 4 ระหว่ำงอ�ำเภอภำยในจังหวัดบึงกำฬ

การส่งเสรมิการเดนิทางภายในตวัจงัหวดัถอืเป็นหนทางหนึง่ในการสนบัสนนุและพฒันาเศรษฐกจิ

ภายในพื้นที่	 รวมทั้งก่อให้เกิดความเชื่อมโยงการผลิตระหว่างภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม	 ดังนั้น	 ขอให ้

กรมการขนส่งทางบกพิจารณาให้ความส�าคัญและสนับสนุนในการจัดเส้นทางเดินรถโดยสารประจ�าทางหมวด	 ๔	 

ที่วิ่งให้บริการระหว่างอ�าเภอในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬด้วย	 เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน	 

และยังเป็นการกระตุ้นการค้าและเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น	รวมถึงสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนอีกด้วย

ได้มกีารด�าเนนิการน�าข้อเสนอแนะทีไ่ด้รบัมาก�าหนดเป็นแนวทางในการจดัท�า

แผนงานและโครงการในการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง	ๆ	ตามข้อเสนอแนะต่อไป

๑๕. โครงกำรส�ำรวจออกแบบจดุผ่ำนแดนบงึกำฬ - ปำกซนั (ทำงเลีย่งเมอืงแนวใหม่ ด่ำนศลุกำกร

บึงกำฬ) อ�ำเภอเมืองบึงกำฬ จังหวัดบึงกำฬ

แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬได้มีโครงการส�ารวจออกแบบโครงการดังกล่าว	 ช ่วงที่ 	 ๑	 

ระยะทางประมาณ	 ๓.๗๐	 กิโลเมตร	 ช่วงที่	 ๒	 ระยะทางประมาณ	 ๑.๑๐	 กิโลเมตร	 รวมท้ังส้ิน	 ๔.๘๐	 กิโลเมตร	 

งบประมาณ	 ๔,๘๐๐,๐๐๐	 บาท	 ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา	 วันที่	 ๒๗	 เมษายน	 ๒๕๖๓	 และสิ้นสุดสัญญาวันท่ี	 ๒๒	 

ธันวาคม	 ๒๕๖๓	 โดยโครงการนี้จะเป็นเส้นทางเลือกและอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี	 ในการเดินทาง 

ไปยังด่านศุลกากรบึงกาฬ	หากสามารถด�าเนินการได้ตามแผนที่ก�าหนดโดยขอให้กรมทางหลวงชนบทด�าเนินการ	ดังนี้

๑)	ในการเลือกแนวเส้นทางที่จะด�าเนินการก่อสร้างนั้น	 ขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณา 

แนวเส้นทางให้มีผลกระทบต่อบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่ให้น้อยที่สุด	 เพื่อลดข้อร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น 

ในระหว่างกระบวนการก่อสร้าง

๒)	ขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาความเป็นไปได้ในการขยายโครงการให้เชื่อมบรรจบ 

กับทางหลวงหมายเลข	๒๑๒	เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนภายในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นด้วย

ส�านักส�ารวจออกแบบได้แจ้งให้	 บริษัท	 เอสทูอาร์	 คอนซัลติ้ง	 จ�ากัด	 

และบริษัท	 ซีวิล	 แอนด์	 ดีไซน์	 เอ็นจิเนียริ่ง	 คอนซัลแตนส์	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ 

งานจ้างออกแบบโครงการส�ารวจออกแบบจดุผ่านแดนบงึกาฬ	-	ปากซนั	(ทางเล่ียงเมอืง

แนวใหม่	ด่านศลุกากรบงึกาฬ)	อ�าเภอเมอืงบงึกาฬ	จงัหวดับงึกาฬ	พจิารณาด�าเนนิการ

ตามข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของผูต้รวจราชการกระทรวงคมนาคม	โดยส�านกัส�ารวจ

และออกแบบจะก�ากับการพิจารณาคัดเลือกแนวสายทาง/รูปแบบโครงการ	 เพื่อ 

หลีกเลี่ยงและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากท่ีสุด	 และจะพิจารณาความเป็นไปได้ 

ในการขยายโครงการให้เชื่อมบรรจบกับทางหลวงหมายเลข	๒๑๒	ต่อไป

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ
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๔.1.2	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางน�้า

กำรก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทำงน�้ำ

การประชุมการเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของแม่น�้าโขงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีประเด็นท่ีมีความเกี่ยวข้องกับกรมเจ้าท่า	 ท้ังในส่วนของการเดินเรือและ 

การพังทลายของตลิ่ง	และจากการรายงานทราบว่ายังไม่ส่งผลกระทบในส่วนที่กรมเจ้าท่าก�ากับดูแลมากนัก	อย่างไรก็ตาม	

ขอให้กรมเจ้าท่าก�ากับดูแลและติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของแม่น�้าโขงอย่างใกล้ชิด	 โดยขอให้ 

ส�ารวจตรวจสอบผลกระทบทีเ่กดิขึน้ทัง้ในส่วนแม่น�า้โขงและแม่น�า้สาขาในพืน้ที	่เพือ่เตรยีมความพร้อมรองรบักบัเหตกุารณ์

ที่อาจเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ส�านกังานเจ้าท่าภมูภิาคสาขาหนองคายได้ตดิตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลง

สภาพนิเวศของแม่น�้าโขง	 ๕	 ปีย้อนหลัง	 พบว่าหลังจากท่ีเขื่อนไซยะบุรี	 สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	เริ่มด�าเนินการผลิตไฟฟ้า	ตั้งแต่วันที่	๒๙	ตุลาคม	๒๕๖๒	

ระดับน�้าในแม่น�้าโขงก็มีระดับลดต�่าลงและหลายตอนก�าลังแห้งขอด	 อีกท้ังแม่น�้าโขง 

ยังไม่มีการพัดพาของตะกอนดินแม้ว่าจะอยู่ในช่วงฤดูน�้าหลากก็ตาม	 โดยระหว่าง 

ปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๒	มีระดับน�้าดังนี้

-	 พ.ศ.	๒๕๕๘	ระดับน�้าขึ้นสูงสุด	๑๑.๔๒	เมตร	ระดับน�้าลงต�่าสุด	๑.๒๑	เมตร

-	 พ.ศ.	๒๕๕๙	ระดบัน�า้ขึน้สงูสดุ	๑๑.๘๓	เมตร	ระดบัน�า้ลงต�า่สดุ	๐.๙๗	เมตร

-	 พ.ศ.	๒๕๖๐	ระดับน�้าขึ้นสูงสุด	๑๐.๐๖	เมตร	ระดับน�้าลงต�่าสุด	๑.๔๖	เมตร

-	 พ.ศ.	๒๕๖๑	ระดับน�้าขึ้นสูงสุด	๑๒.๘๒	เมตร	ระดับน�้าลงต�่าสุด	๑.๑๕	เมตร

-	 พ.ศ.	๒๕๖๒	ระดับน�้าขึ้นสูงสุด	๕.๙๙	เมตร	ระดับน�้าลงต�่าสุด	๐.๘๑	เมตร

เฉลี่ย	ระดับน�้าขึ้นสูงสุด	๑๐.๔๒๔	เมตร	ระดับน�้าลงต�่าสุด	๑.๑๒	เมตร

นอกจากนี้	 ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่	 ๗	 และส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา	 

ได้ร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ด�าเนินการขุดลอกตามมาตรา	๑๒๐	

แห่งพระราชบญัญตักิารเดนิเรอืในน่านน�า้ไทย	พ.ศ.	๒๔๕๖	เพือ่แก้ไขปัญหาภยัแล้งและ 

อุทกภัยด้วยวิธีต่างตอบแทน	โดยมีแผนการด�าเนินการในแม่น�้าโขงและแม่น�้าสายหลัก

ในพื้นที่รับผิดชอบ	 ๒๐	 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 จ�านวน	 ๑๙	 โครงการ	 

ปริมาณวัสดุขุดลอก	 ๒,๕๙๖,๑๖๓.๖๑	 ลูกบาศก์เมตร	 ซึ่งจะช่วยเพิ่มพื้นที่กักเก็บน�้า 

ในช่วงฤดูแล้งหรือเพิ่มพื้นที่ระบายน�้าในฤดูน�้าหลากได้ถึง	๒,๕๙๖,๑๖๓.๖๑	ลูกบาศก์

เมตร	ตลอดจนสามารถประหยดังบประมาณในการขดุลอกได้	๖๙,๓๖๙,๔๙๑.๗๐	บาท	

(งบประมาณด�าเนินการขุดลอก	 ๒๖.๗๒	 บาท/ลูกบาศก์เมตร)	 โดยเป็นโครงการ 

ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี	หนองคาย	และบึงกาฬ	จ�านวน	๓	โครงการ	ขณะนี้อยู่ระหว่าง

ขอความเห็นชอบจากสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาวก่อนด�าเนินการ	ปริมาณ

วัสดุขุดลอก	 ๑,๐๑๐,๑๗๘.๖๑	 ลูกบาศก์เมตร	 ซึ่งจะประหยัดงบประมาณได	้

๒๖,๙๙๑,๙๗๒.๔๖	บาท	ดังนี้

กรมเจ้าท่า
รำยงำนว่ำ
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๑.	แม่น�้าโขง	 บ้านยอยโฮ	 หมู ่	 ๖	 ต�าบลพานพร้าว	 อ�าเภอศรีเชียงใหม่	 

จังหวัดหนองคาย	(๖,๑๑๗.๒๓	ลูกบาศก์เมตร)

๒.	แม่น�้าโขง	 ต�าบลกวนวัน	 อ�าเภอเมืองหนองคาย	 จังหวัดหนองคาย	

(๘๓๐,๔๓๗.๙๑	ลูกบาศก์เมตร)

๓.	แม่น�้าโขง	 ต�าบลบ้านเดื่อ	 อ�าเภอเมืองหนองคาย	 จังหวัดหนองคาย	

(๑๗๓,๖๒๓.๔๗	ลูกบาศก์เมตร)

๔.1.๓	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่ง
ทางอากาศ

๑. กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของท่ำอำกำศยำน

นำนำชำติอุดรธำนี

ขอให้ท่าอากาศยานนานาชาตอิดุรธานพีจิารณาจดัเกบ็

ข้อมูลต่าง	ๆ 	เช่น	จ�านวนผูโ้ดยสาร	นกัท่องเทีย่ว	รปูแบบการเดนิทาง	จดุหมาย

ปลายทาง	ฯลฯ	เพ่ือน�าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการจดัท�าแผนการปรบัปรงุพฒันา 

ขีดความสามารถของท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีให้เป็นท่าอากาศยาน 

ชั้นน�าของภูมิภาค

ได้ด�าเนินการจัดเก็บข้อมูลจ�านวนเที่ยวบิน	จ�านวนผู้โดยสารขาเข้า	 -	 ขาออก	

ปริมาณการขนส่งพัสดุทางอากาศ	โดยสรุปข้อมูลสถิติไว้ทุกเที่ยวบิน	ทั้งนี้	ในส่วนของ

รูปแบบการเดินทาง	จุดหมายปลายทาง	หรือจ�านวนนักท่องเที่ยว	กรมท่าอากาศยาน 

จะรับนโยบายดังกล่าวส�าหรับการจัดท�าข้อมูลการเดินทางต่อไป

๒. กำรป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุของท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอุดรธำนี

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการปฏิบัติการบิน	 และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดจาก 

การลื่นไถลของเครื่องบินในช่วงการร่อนลง	 (Landing)	 โดยเฉพาะเมื่อเกิดฝนตก	 ขอให้ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี 

ด�าเนนิการตรวจสอบวดัความฝืดของผวิทางวิง่	(Runway)	อย่างสม�า่เสมอ	เนือ่งจากมเีทีย่วบนิเข้าใช้บรกิารเป็นจ�านวนมาก	

โดยให้ก�าหนดระยะเวลาในการบ�ารุงรักษาและท�าความสะอาดตามมาตรฐานของ	ICAO	ที่ได้ก�าหนดไว้

ได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีออกตรวจพื้นท่ีปฏิบัติการบินอย่างสม�่าเสมอ	 โดยการ 

ออกตรวจตามรอบเวลาต่อวัน	 และออกตรวจเมื่อหอบังคับการบินร้องขอให้เข้าไป 

ตรวจสอบ	 รวมถึงได้ด�าเนินการตรวจสอบวัดความฝืดของผิวทางวิ่ง	 (Runway)	 

อย่างสม�า่เสมอ	นอกจากนี	้ท่าอากาศยานนานาชาตอิดุรธานไีด้รบังบประมาณปี	๒๕๖๓	

ในการขจัดคราบยางบนทางวิ่ง	ซึ่งอยู่ในกระบวนการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

กรมท่าอากาศยาน
รำยงำนว่ำ

กรมท่าอากาศยาน
รำยงำนว่ำ
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๓. กำรก่อสร้ำงร้ำนกำแฟบริเวณท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอุดรธำนี

จากประเด็นการก่อสร้างร้านกาแฟ	 จ�านวน	 ๒	 ร้าน	 และห้องสุขาบริเวณริมถนนทางเข้า	 -	 ออก 

ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี	 ซึ่งมีประชาชนร้องเรียนว่าเป็นการท�าลายทัศนียภาพที่สวยงามของท่าอากาศยาน

นานาชาติอุดรธานี	 อีกทั้งท�าเลที่ตั้งไม่เหมาะสมกับสถานที่	 ในเรื่องนี้ขอให้กรมท่าอากาศยานพิจารณาตรวจสอบ 

ความถูกต้อง	ความเหมาะสม	และความสวยงามของการสร้างห้องสุขาและร้านกาแฟ	ทั้งนี้	 กรมท่าอากาศยานจะต้องใช้

ดุลพินิจในการด�าเนินการตัดสินใจด้วยความรอบคอบ	 โดยจะต้องมีการชี้แจงและประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงดังกล่าว 

ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

มติทีป่ระชมุคณะกรรมการพจิารณาทีร่าชพสัด	ุครัง้ที	่๖/๒๕๖๓	วนัที	่๖	มนีาคม	

๒๕๖๓	 เห็นชอบให้ยกเลิกสัญญาเช่าเพื่อประกอบกิจการบริหารลานจอดรถยนต์	 

ณ	ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี	 เนื่องจากผู้เช่าได้ท�าผิดสัญญา	 ค้างช�าระค่าเช่า	 

ค่าปรับค่าเช่า	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น	นอกจากนี้	การก่อสร้าง

ร้านกาแฟ	 จ�านวน	 ๒	 ร้าน	 และห้องสุขาบริเวณริมถนนทางเข้า	 -	 ออก	 นั้น	 ไม่ได้ 

มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องก่อนด�าเนินการเนื่องจากผู้เช่ายังไม่ได้รับการอนุมัติ 

แบบก่อสร้าง	แบบตกแต่งทางสถาปัตยกรรม	แบบวิศวกรรมโยธา	แบบงานระบบไฟฟ้า	

และระบบไฟส่องสว่าง	 และแบบงานระบบอื่น	 ๆ	 จากกรมท่าอากาศยาน	 ดังนั้น	 

กรมท่าอากาศยานจะได้ด�าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

4. กำรให้บริกำรระบบน�้ำมันเชื้อเพลิงแบบ Hydrant

เนื่องจากการเติบโตทางด้านการบินของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี	 ซึ่งทราบว่าระบบ 

การเติมน�้ามันเช้ือเพลิงของอากาศยานในส่วนของกรมท่าอากาศยานจะเป็นระบบ	 Into-plane	 คือการใช้รถบรรทุก 

น�้ามันเชื้อเพลิงมาจ่ายให้แก่อากาศยาน	 ซึ่งในอนาคต	 ขอให้กรมท่าอากาศยานพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้บริการ

ระบบน�้ามันเชื้อเพลิงแบบ	 Hydrant	 ซึ่งเป็นเครือข่ายท่อส่งน�้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานแรงดันสูงที่ฝังอยู่ใต้ดินและ 

กระจายไปทั่วใต้บริเวณลานจอด	 เพื่อเพิ่มทางเลือกและอ�านวยความสะดวกให้แก่สายการบิน	 ท้ังนี้	 จะต้องพิจารณา 

ถึงศักยภาพของท่าอากาศยาน	จ�านวนเที่ยวบิน	ความคุ้มค่า	และความปลอดภัยเป็นส�าคัญ

ได้พจิารณาความเป็นไปได้ในการให้บรกิารระบบน�า้มนัเชือ้เพลงิแบบ	Hydrant	

โดยประสานกับบริษัท	ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 แล้ว	 ซึ่งบริษัท	ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 

ได้มีเกณฑ์การลงทุนก่อสร้างและให้บริการเติมน�้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานในรูปแบบ	

Underwing	Fueling	ผ่านระบบท่อส่งน�า้มนัเชือ้เพลิงอากาศยานใต้ดนิ	(Hydrant	System)	

โดยก�าหนดให้ท่าอากาศยานนั้นจะต้องมีปริมาณการเติมน�้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน 

สูงกว่า	๑๐	ล้านลิตร	ต่อปี	ทั้งนี้	ในส่วนของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน 

ที่อยู ่ในเกณฑ์ที่ก�าหนด	 ได้แก่	 ท่าอากาศยานกระบี่	 ซึ่งขณะนี้อยู ่ในขั้นตอน 

การเตรียมการด�าเนินการและในส่วนของท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีนั้น	 

บรษิทั	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)	แจ้งข้อมลูว่ามปีรมิาณการเตมิน�า้มนัเชือ้เพลงิอากาศยาน	

ในปี	๒๕๖๐	จ�านวน	๕.๙๔	ล้านลิตร	ปี	๒๕๖๑	จ�านวน	๖.๘๙	ล้านลิตร	และปี	๒๕๖๒	

จ�านวน	๒.๔๖	ล้านลิตร	จึงยังไม่เข้าเกณฑ์การลงทุนก่อสร้างระบบ	Hydrant

กรมท่าอากาศยาน
รำยงำนว่ำ
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๔.๒ เขตตรวจราชการที่ 11
 (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)

๔.2.1	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก

๑. กำรน�ำรถรับส่งนักเรียนไปให้บริกำรประชำชนในเส้นทำงรถโดยสำรหมวด ๑

ปัญหารถรบัส่งนกัเรยีนในพืน้ทีจ่งัหวดัมกุดาหาร	ซึง่อาศยัช่วงเวลานอกเหนอืจากการรบัส่งนกัเรยีน

มาให้บรกิารประชาชนในเส้นทางของรถโดยสารหมวด	๑	ทีไ่ด้รบัอนญุาตในพืน้ทีจ่งัหวดัมกุดาหาร	ในเรือ่งนี	้กรมการขนส่ง

ทางบกควรมกีารหารอืกบัผูป้ระกอบการทัง้รถรบัส่งนกัเรยีนและรถโดยสารหมวด	๑	ในพืน้ที	่เพือ่ร่วมกนัพจิารณาหาแนวทาง

ที่จะสร้างความร่วมมือในการให้บริการประชาชนและไม่เกิดกรณีพิพาทที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นต่อไป

ส�านักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหารได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีการน�า 

รถรับส่งนักเรียนไปให้บริการประชาชนในเส้นทางรถโดยสารหมวด	 ๑	 จ�านวน	 ๑	 คัน	

โดยมีการรับผู้โดยสารตามรายทางไปพร้อมกับนักเรียนท่ีน�าไปส่งโรงเรียนในช่วงเช้า	 

จึงได้แจ้งให้เจ้าของรถรับส่งนักเรียนคันดังกล่าวทราบข้อกฎหมายจนเป็นที่เข้าใจ 

และหยุดการกระท�าแล้ว	 พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ประกอบการรถโดยสารที่ได้รับผลกระทบ

ทราบผลการด�าเนินการจนเป็นที่พอใจแล้วด้วยเช่นกัน	 นอกจากนี้	 ส�านักงานขนส่ง

จังหวัดมุกดาหารได้ด�าเนินการออกตรวจติดตามการเดินรถของท้ังสองฝ่ายอย่าง 

ต่อเนื่อง	เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก

๒. ปัญหำรถบรรทุกสินค้ำลักลอบจอดบริเวณไหล่ทำง

ปัญหารถบรรทุกสินค้าลักลอบจอดบริเวณไหล่ทางอย่างผิดกฎหมาย	 ตลอดจนไม่มีป้าย 

และสัญญาณเตือนประจ�ารถส�าหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน	 ท�าให้เกิดอุบัติเหตุชนท้ายรถบรรทุกท่ีลักลอบจอดบริเวณไหล่ทาง 

อยู่บ่อยครั้ง	 ซึ่งเรื่องนี้เห็นว่า	 กรมการขนส่งทางบกควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย	 กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง	 

เพื่อก�าหนดให้อุปกรณ์ที่จ�าเป็น	 เช่น	 ป้ายสามเหลี่ยม	 ป้ายเตือนการจอดรถในกรณีฉุกเฉินเป็นอุปกรณ์ส่วนควบที่บังคับ 

ให้ต้องมีประจ�ารถ	 โดยให้มีการตรวจสอบในขั้นตอนการตรวจสภาพรถประจ�าปี	 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชน 

ที่ใช้รถใช้ถนนต่อไป

ได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบก	เรื่อง	การจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญญาณ 

ที่จะต้องแสดงเมื่อจ�าเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 แล้ว	 

ทัง้นี	้เครือ่งหมายหรอืสญัญาณทีจ่ะต้องจดัให้มดีงักล่าวมใิช่เครือ่งอปุกรณ์และส่วนควบ

ของรถตามกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๙	 (พ.ศ.	 ๒๕๒๔)	 ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

การขนส่งทางบก	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม	 ดังนั้น	 กรณีผู้ได้รับใบอนุญาต

ประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถน�ารถเข้ารับการตรวจสภาพแล้ว	 ปรากฏว่า 

ไม ่มี เครื่องหมายหรือสัญญาณดังกล ่าว	 จึงมิใช ่ เหตุที่จะท�าให ้รถนั้นไม ่ผ ่าน 

การตรวจสภาพ	 ทั้งนี้	 กรณีที่ไม่มีเครื่องหมายหรือสัญญาณตามประกาศดังกล่าว	 

มีความผิดตามมาตรา	 ๓๖	 ประกอบกับมาตรา	 ๑๓๑	 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง 

ทางบก	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 และผู้ขับรถจะมีความผิดตามมาตรา	 ๑๐๒	 (๔)	 ประกอบกับ 

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ
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มาตรา	 ๑๒๗	 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 ฐานไม่ปฏิบัต ิ

ตามกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง	 โดยจะเป็นความผิดต่อเมื่อข้อเท็จจริง

ปรากฏว่ามีการจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางแล้วไม่มีการแสดงเครื่องหมาย 

หรือสัญญาณดังกล่าว

๓. กำรส�ำรวจบ้ำนพักเจ้ำหน้ำที่ในพื้นที่จังหวัดมุกดำหำร

จากการตรวจราชการพบว่า	บ้านพกัเจ้าหน้าทีส่�านกังาน

ขนส่งจังหวัดมุกดาหารมีสภาพช�ารุดทรุดโทรม	 บางส่วนมีความเสียหาย 

ในลักษณะการรั่วซึมของน�้าบนหลังคาในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา	ในเรื่องนี้เห็นว่า	 

ทกุหน่วยงานในพืน้ทีค่วรมีการส�ารวจสภาพความเป็นอยูข่องเจ้าหน้าทีใ่นสงักดั	

หากตรวจพบปัญหาก็ขอให้รายงานให้หน่วยงานในส่วนกลางทราบส�าหรับ 

การพจิารณาให้ความช่วยเหลอืทีเ่หมาะสมเพือ่เป็นขวญัและก�าลังใจแก่เจ้าหน้าท่ี 

ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไปด้วย

หน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมเจ้าท่ามีการส�ารวจและเสนอขอรับ 

การจัดสรรงบประมาณ	 เพื่อก่อสร้างปรับปรุงซ ่อมแซมอาคารส�านักงานและ 

ที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่ตามความเหมาะสมและจ�าเป็น	 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

ของบคุลากรให้ดีขึน้	โดยในปีงบประมาณ	๒๕๖๓	ได้รบัจดัสรรงบประมาณ	เพือ่ปรบัปรงุ

อาคารชุดพักอาศัย	๑๐	หน่วย	และอาคารชุดพักอาศัย	๑๖	หน่วย	ส�าหรับส�านักงาน

เจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคาย

ได้ท�าการส�ารวจอาคารท่ีพักอาศัยของเจ้าหน้าท่ีแล้วพบว่าอาคารที่พัก 

ของเจ้าหน้าที่ยังอยู่ในสภาพที่ดี	 ไม่มีความเสียหายและช�ารุดแต่อย่างใด	 เนื่องจาก 

มีการซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างแล้วในปี	 ๒๕๖๐	 แต่ในปัจจุบันส�านักงาน 

เจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนมยังไม่มีอาคารส�านักงาน	 มีเพียงส�านักงานชั่วคราว 

ทีต่ัง้อยูภ่ายในท่าเทียบเรอืนครพนม	ซึง่มพีืน้ท่ีขนาดเล็กไม่เพยีงพอต่อการปฏบิตัหิน้าที่

ตามที่ได้รับมอบหมาย	อีกทั้งไม่มีอาคารโรงจอดเรือและรถยนต์	ไม่มีอาคารซ่อมบ�ารุง	

และไม่มีอาคารเก็บอุปกรณ์เครื่องมือต่าง	ๆ	ซึ่งอาจจะท�าให้ทรัพย์สินของทางราชการ	

ไม่ปลอดภัยหรือเสียหายได้	 โดยปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 ได้ขอรับการจัดสรร 

งบประมาณ	 จ�านวน	๒๐.๒๕๕๐	 ล้านบาท	 เพ่ือด�าเนินการก่อสร้างอาคารส�านักงาน	

พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณต�าบลเวินพระบาท	อ�าเภอท่าอุเทน	จังหวัดนครพนม	

(วงเงินรวม	๒๐.๒๕๕๐	ล้านบาท	ปี	๒๕๖๔	จ�านวน	๘.๑๐๒๐	ล้านบาท	ปี	๒๕๖๕	

จ�านวน	 ๑๒.๑๕๓๐	 ล้านบาท)	 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	 ๒๐	 ปี	 ข้อ	 ๒	 และ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ	 ฉบับท่ี	 ๑๒	 ข้อ	 ๗	 สนับสนุนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม	 

เรื่องการยกระดับความปลอดภัยของระบบขนส่ง	 ท้ังนี้	 ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาค 

กรมเจ้าท่า
รำยงำนว่ำ

ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขานครพนม 

รำยงำนว่ำ
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สาขานครพนมจงึขอความอนเุคราะห์กระทรวงคมนาคมพจิารณาสนบัสนนุงบประมาณ

ด�าเนินการก่อสร้างอาคารส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม	พร้อมส่ิงก่อสร้าง

ประกอบ	วงเงินรวม	๒๐.๒๕๕๐	ล้านบาท	เพือ่ให้มสีถานทีเ่พยีงพอต่อการปฏบิตัหิน้าที่

ตามที่ได้รับมอบหมาย	 และรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้มีความปลอดภัย	 

รวมทั้งเป็นขวัญและก�าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ส่วนภูมิภาคอีกด้วย

ส�านักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหารได้ด�าเนินการส�ารวจความเสียหายของ 

บ้านพักเจ้าหน้าที่แล้วพบว่าอาคารที่พักมีสภาพช�ารุดทรุดโทรม	 เนื่องจากก่อสร้าง 

มาเป็นเวลากว่า	 ๒๐	 ปี	 โดยมีความเสียหายของชั้นดาดฟ้า	 (ไม่มีหลังคา)	 ซึ่งปูน 

ถูกกัดกร่อนท�าให้น�้าฝนรั่วซึมลงไปยังชั้นล่างภายในห้องพักต่าง	 ๆ	 นอกจากนี	้ 

ระบบท่อน�้าภายในแต่ละห้องก็มีการรั่วซึมจากชั้นบนลงไปยังชั้นล่าง	 จึงได้ขอความ 

ร่วมมือไปยังส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหารให้ท�าการส�ารวจ 

ความช�ารุดเสียหาย	 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้าง	

คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือน	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๓	 และจะได้น�าเสนอ 

ของบประมาณเพื่อด�าเนินการปรับปรุงต่อไป

ได้ให้หน่วยงานในสังกัดตรวจสอบและจัดท�าแผนงานประจ�าปีเพ่ือการพัฒนา

อาคารส�านกังาน	อาคารทีพ่กัอาศยั	และอาคารอืน่	ๆ 	ในส�านกังาน	เช่น	อาคารทดสอบ

วัสดุ	 โรงซ่อมเครื่องจักรกล	 โรงเก็บวัสดุ/ครุภัณฑ์	 โรงจอดรถ	 เพื่อน�ามาพิจารณา 

จัดล�าดับความส�าคัญ	 และเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจ�าปีมาด�าเนินการ 

ตามความเหมาะสมจ�าเป็น	 และเป็นการส่งเสริมสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	 

ทั้งนี้	ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่	๑๖	(กาฬสินธุ์)	ส�ารวจความเป็นอยู่

ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

4. โครงกำรก่อสร้ำงทำงหลวงหมำยเลข ๑๒

การด�าเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร	โครงการทางหลวงหมายเลข	๑๒	

ช่วงบ้านนาไคร้	 อ�าเภอกุฉินารายณ์	 จังหวัดกาฬสินธุ์	 -	 อ�าเภอค�าชะอี	 จังหวัดมุกดาหาร	 โดยกรมทางหลวง	 ขอให้ 

กรมทางหลวงพิจารณาเร่งรัดด�าเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้	 เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด 

เช่ือมโยงกนัเป็นโครงข่ายทีมี่ความเรยีบร้อยสมบรูณ์	นอกจากโครงการท่ีมกีารก�าหนดไว้ในแผนแล้ว	ส�าหรบัโครงการก่อสร้าง

ขยายผิวจราจรจาก	๒	ช่องจราจรเป็น	๔	ช่องจราจร	ในเส้นทาง	๔	เส้นทาง	ทางหลวงหมายเลข	๒๓๘	ตอนทางเลี่ยงเมือง

มุกดาหาร	 กม.๘+๐๐๐	 -	 กม.๑๒+๘๕๐	 ระยะทาง	 ๔.๘๕๐	 กิโลเมตร	 ทางหลวงหมายเลข	 ๒๑๖๙	 (AH	 121)	 

ตอนกุดชุม	 -	 เลิงนกทา	 กม.๓๙+๐๐๐	 -	 กม.๖๔+๙๖๙	 ระยะทาง	 ๒๕.๙๖๙	 กิโลเมตร	 ทางหลวงหมายเลข	 ๒๑๖๙	 

(AH	121)	ตอนมุกดาหาร	-	ดอนตาล	-	ชานุมาน	กม.๔+๖๐๐	-	กม.๖๒+๗๑๕	ระยะทาง	๕๘.๑๑๕	กิโลเมตร	และทางหลวง

หมายเลข	 ๒๐๓๔	 ตอนมุกดาหาร	 -	 นาสีนวน	 -	 บุ่งเขียว	 กม.๔+๖๐๐	 -	 กม.๓๑+๕๐๐	 ระยะทาง	 ๒๖.๙๐๐	 กิโลเมตร	 

ซึ่งเป็นข้อเสนอจากกรมทางหลวงนั้น	 ก็เห็นควรให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดสรรงบประมาณไปด�าเนินการก่อสร้าง 

ตามความจ�าเป็นและความส�าคัญต่อไปด้วย

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ
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๑)	โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข	 ๑๒	 นาไคร้	-	อ�าเภอค�าชะอ	ี 

ตอนบ้านนาไคร้	-	อ�าเภอหนองสูง	และตอนบ้านหนองสูง	-	ค�าชะอี	ผลการด�าเนินงาน

เดือนมกราคม	 ๒๕๖๓	 ร้อยละ	 ๗๒.๗๘	 และ	 ๖๔.๒๑	 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ 

ในปี	๒๕๖๓

๒)	ทางหลวงหมายเลข	 ๒๓๘	 ตอนทางเล่ียงเมืองมุกดาหาร	 ระยะทาง 

ประมาณ	๔.๘๕๐	กิโลเมตร	กรมทางหลวงมีแผนที่จะเสนอของบประมาณ	ปี	๒๕๖๔	 

หากได้รับจัดสรรงบประมาณจะด�าเนินการก่อสร้างต่อไป

๓)	ทางหลวงหมายเลข	 ๒๑๖๙	 ตอน	 ยโสธร	-	อ�าเภอเลิงนกทา	 ระยะทาง 

ประมาณ	๔๘.๐๐๐	กิโลเมตร	กรมทางหลวงมีแผนจะเสนอของบประมาณ	ปี	๒๕๖๔	 

เพื่อก่อสร้างขยายช่องจราจรเป็น	 ๔	 ช่องจราจร	 หากได้รับจัดสรรงบประมาณจะ 

ด�าเนินการก่อสร้างต่อไป

๔)	ทางหลวงหมายเลข	๒๐๓๔	ตอนมุกดาหาร	-	นาสีนวน	-	บุ่งเขียว	เนื่องจาก

พบโบราณสถาน	 จึงต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 (EIA)	 ก่อน	 จึงจะสามารถเสนอ 

ขอรับจัดสรรงบประมาณ	กรมทางหลวงจะขอรับไว้พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

๕. โครงกำรก่อสร้ำงถนนตำมผังเมืองรวม ถนนสำย ง๒ และ ง๓

การด�าเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นท่ีจังหวัดมุกดาหาร	 โครงการก่อสร้างถนน 

ตามผังเมืองรวม	 ถนนสาย	 ง๒	 และ	 ง๓	 ขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาเร่งรัดด�าเนินการก่อสร้างให้เป็นไป 

ตามแผนที่ก�าหนดไว้	เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายที่มีความเรียบร้อยสมบูรณ์	เสริมศักยภาพ

ของระบบการคมนาคมและการขนส่งสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ซึ่งจะท�าให้จังหวัดมุกดาหารมีการเติบโตทาง 

เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องรองรับกับความต้องการของประชาชนทั้งชาวไทยและประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน

โครงการก่อสร้างถนนสาย	ง๒	และ	ง๓	ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร	ระยะทาง	

๗.๕๓๕	กิโลเมตร	งบประมาณค่าก่อสร้าง	๔๔๔.๗๘๐	ล้านบาท	ระยะเวลาก่อสร้าง	 

๔	 ปี	 (ปี	 ๒๕๖๒	 -	 ๒๕๖๕)	 เดิมมีห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 ล.	 พานิชเขื่องในก่อสร้าง	 

เป็นคูส่ญัญากบักรมทางหลวงชนบท	แต่เนือ่งจากคูส่ญัญาขาดสภาพคล่อง	ไม่สามารถ

ด�าเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา	 กรมทางหลวงชนบทจึงได้บอกเลิกสัญญา	 ตั้งแต่ 

วันที่	๑๐	สิงหาคม	๒๕๖๒	ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างรายใหม่	คือ	บริษัท	เทิดไท	แอนด์	โค	

จ�ากดั	มาด�าเนนิการก่อสร้างงานในส่วนท่ีเหลือแล้ว	โดยเริม่ต้นสัญญา	วนัท่ี	๑๘	ตลุาคม	

๒๕๖๒	สิ้นสุดสัญญาวันที่	๖	ตุลาคม	๒๕๖๔	ทั้งนี้	ได้มอบหมายให้ส�านักก่อสร้างทาง 

เร่งรัดการด�าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนต่อไปแล้ว

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ
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๖. กำรอ�ำนวยควำมปลอดภัยบนโครงข่ำยทำงหลวงและโครงข่ำยทำงหลวงชนบท

ส�าหรับกรณีปัญหาจุดเสี่ยง	 จุดอันตรายบนโครงข่ายทางหลวงและโครงข่ายทางหลวงชนบท	 

ประกอบด้วย

๑)	กรมทางหลวง	 ประกอบด้วย	 (๑)	 ทางหลวงหมายเลข	 ๒๑๒	 ตอนย้อมพัฒนา	 -	 นาโพธิ์	 

ที่	 กม.๔๑๓+๖๐๐	 และ	 (๒)	 ระหว่าง	 กม.๔๒๕+๐๐๐	 -	 ๔๔๐+๐๐๐	 (เป็นช่วง	 ๆ)	 และ	 (๓)	 ทางหลวงหมายเลข	 ๑๒	 

ตอนค�าพอก	-	มุกดาหาร	ระหว่าง	กม.๗๓๗+๐๐๐	-	๗๔๐+๕๐๐

๒)	กรมทางหลวงชนบท	 ประกอบด้วย	 (๑)	 ทางหลวงชนบทสาย	 นพ.๓๐๑๕	 แยกทางหลวง 

หมายเลข	 ๒๑๒	 -	 บ้านบางทรายน้อย	 อ�าเภอธาตุพนม	 และอ�าเภอหว้านใหญ่	 จังหวัดมุกดาหาร	 กม.๓๖+๐๐๐	 

(๒)	ทางหลวงชนบท	สาย	มห.	๔๐๐๗	แยกทางหลวงหมายเลข	๒๐๓๔	-	บ้านภูล้อม	อ�าเภอดอนตาล	จังหวัดมุกดาหาร	

กม.๓+๘๐๐	และ	(๓)	ทางหลวงชนบท	สาย	มห.๓๐๐๙	แยกทางหลวงหมายเลข	๒๑๒	-	บ้านหนองแคน	อ�าเภอนคิมค�าสร้อย	

และอ�าเภอเมืองมุกดาหาร	จังหวัดมุกดาหาร	กม.๔+๕๐๐	

ในส่วนนี้เห็นว่า	 กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทควรให้ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหา 

จุดเสี่ยง	 จุดอันตรายบนโครงข่ายทางหลวงเป็นกรณีพิเศษ	 จึงขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทจัดส่ง 

ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการอ�านวยความปลอดภัยลงพ้ืนท่ีเพ่ือพิจารณาปัญหาและแนวทางการแก้ไขร่วมกับหน่วยงาน 

ในพื้นที่	และพิจารณาจัดสรรงบประมาณไปด�าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

ได้ด�าเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายเรียบร้อยแล้ว	ดังนี้

๑)	ทางหลวงชนบท	 สาย	 นพ.๓๐๑๕	 แยกทางหลวงหมายเลข	 ๑๒๑	 -	 

บ้านบางทรายน้อย	 อ�าเภอธาตุพนม	 และอ�าเภอหว้านใหญ่	 จังหวัดมุกดาหาร	 

กม.๓๖+๐๐๐	 (ตอนมุกดาหาร)	 ได้ด�าเนินการแก้ไขจุดเส่ียงอันตรายเรียบร้อยแล้ว	 

โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	 ป้ายเตือน	 ป้ายบังคับ	 ป้ายแนะน�า	 Timber	 Barricade	 

และไฟกะพริบ

๒)	ทางหลวงชนบท	 สาย	 มห.๔๐๐๗	 แยกทางหลวงหมายเลข	 ๒๐๓๔	 -	 

บ้านภูล้อม	 อ�าเภอดอนตาล	 จังหวัดมุกดาหาร	 กม.๓+๘๐๐	 ได้ด�าเนินการแก้ไข 

จุดเสี่ยงอันตรายเรียบร้อยแล้วโดยติดตั้งป้ายเตือนทางแยก	 ป้ายก�าหนดความเร็ว	 

ตีเส้นลูกระนาด	และติดตั้งไฟกะพริบ	

๓)	ทางหลวงชนบท	 สาย	 มห.๓๐๐๙	 แยกทางหลวงหมายเลข	 ๒๑๒	 -	 

บ้านหนองแคน	 อ�าเภอนิคมค�าสร้อย	 และอ�าเภอเมืองมุกดาหาร	 จังหวัดมุกดาหาร	 

กม.๔+๕๐๐	 ได้ด�าเนินการแก้ไขจุดเส่ียงอันตรายเรียบร้อยแล้ว	 โดยติดตั้งป้ายเตือน

ก�าหนดความเร็ว	และตัดหญ้าบริเวณ	๒	ข้างทาง

ทั้งนี้	 ได้มอบหมายให้ส�านักอ�านวยความปลอดภัยและส�านักงานทางหลวง

ชนบทที่	๑๖	(กาฬสินธุ์)	รับทราบข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

ขอรับไว้พิจารณาความเหมาะสมและจัดล�าดับความส�าคัญร่วมกับโครงการ 

อ่ืน	 ๆ	 หากมีความเหมาะสมและมีล�าดับความส�าคัญสูงจะเสนอขอรับงบประมาณ

ด�าเนินการก่อสร้างต่อไป

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ
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๗. แนวทำงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำกำรขนส่งสินค้ำชำยแดนผ่ำนด่ำนสะพำนมิตรภำพไทย-ลำว 

แห่งที่ ๓

ข้อมูลจากการตรวจราชการแสดงให้เห็นว่าสะพานมิตรภาพไทย-ลาว	แห่งที่	๓	(นครพนม	-	ค�าม่วน)	

เป็นด่านการขนส่งทางบกที่มีศักยภาพ	 โดยหากสามารถเสริมศักยภาพการขนส่งสินค้า	 ณ	 ด่านแห่งนี้ให้มากยิ่งขึ้น	 

ย่อมสามารถที่จะเสริมความสามารถทางการแข่งขันและความสามารถทางเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีให้มีความสามารถสูงขึ้น 

ได้มาก	กรมการขนส่งทางบกควรพจิารณาเร่งรดัการด�าเนนิการโครงการก่อสร้างสถานขีนส่งสนิค้าชายแดนจงัหวดันครพนม

ให้เป็นไปตามแผนทีก่�าหนดไว้	และขอให้มกีารรายงานความคบืหน้าการด�าเนนิการให้จังหวดันครพนมทราบอย่างต่อเนือ่งด้วย

ส�านักการขนส่งสินค้าได ้ด�าเนินการโครงการศูนย์การขนส่งชายแดน 

จังหวัดนครพนม	ดังนี้

๑)	การส�ารวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน	 กรมการขนส่งทางบก	 

ได้ตรวจรับการด�าเนินการส�ารวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินของที่ปรึกษา

โครงการเรียบร้อยแล้ว	 เมื่อวันที่	 ๑๐	 กรกฎาคม	๒๕๖๓	 ขั้นตอนต่อไปคือสรุปข้อมูล 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุมัติหลักเกณฑ์การก�าหนดราคาค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ต่อไป

๒)	การจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์	 ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ�า 

ปี	พ.ศ.	๒๕๖๔	วงเงิน	๒๘๑.๐๐	ล้านบาท	เพื่อจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ให้กับ 

ผู้ถูกเวนคืน	 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน

และการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการก�าหนด 

ราคาทดแทนเบื้องต้น	 โดยมีแผนการประชุมคณะกรรมการฯ	จ�านวน	๒	ครั้ง	 ภายใน

เดือนสิงหาคม	 -	 ตุลาคม	 ๒๕๖๓	 คาดว่าจะประกาศก�าหนดราคาทดแทนเบื้องต้น 

และจ�านวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์แก่ผู ้ถูกเวนคืนได้ภายในเดือนธันวาคม	

๒๕๖๓	 ทั้งนี้	 จะสามารถจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์แก่ผู ้ถูกเวนคืนแล้วเสร็จ 

ภายในไตรมาสที่	๒	ของปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔

๓)	การด�าเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ 

ของรัฐ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการคัดเลือก	 ตามมาตรา	 ๓๕	 

แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	พิจารณา

ร่างเอกสารประกาศเชิญชวนร่างขอบเขตของโครงการและร่างสัญญาร่วมลงทุน	 

โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแล้ว	 ๖	 ครั้ง	 โดยมีแผนในการประกาศ	 

เชิญชวนเอกชนได้ปลายปี	 ๒๕๖๓	 และคาดว่าจะสามารถลงนามกับเอกชนได้ในช่วง 

ต้นปี	๒๕๖๕

๔)	การก่อสร้างและควบคมุงานก่อสร้างศนูย์การขนส่งชายแดนจงัหวดันครพนม	

ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 ส�าหรับโครงการก่อสร้าง

ศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม	 งบประมาณ	 ๘๔๖.๒๓๑๘	 ล้านบาท	 

(ผูกพัน	 ๖	 ปีงบประมาณ)	 และโครงการควบคุมงานก่อสร้างศูนย์การขนส่งชายแดน

จังหวัดนครพนม	 งบประมาณ	 ๑๔.๘๓๔๑	 ล้านบาท	 (ผูกพัน	 ๖	 ปีงบประมาณ)	 

โดยมีแผนการก่อสร้างในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๕	และจะสามารถเปิดให้บริการได้

ในปี	๒๕๖๘	ต่อไป

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ
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๘. ปัญหำโครงสร้ำงสะพำนทำงเข้ำส�ำนักงำนขนส่งจังหวัดสกลนคร

ด้วยส�านักงานขนส่งจังหวัดสกลนครได้รายงานว่า	 ปัจจุบันในพื้นที่ส�านักงานได้มีปัญหา 

หลายประการ	 ประกอบด้วย	 ถนนและสะพานในส�านักงานทรุดตัว	 ปัญหาน�้ากัดเซาะแนวรั้วอาคารส�านักงานและ 

ทางเดินเท้า	 และสะพานข้างส�านักงานทรุดตัว	 ซึ่งปัญหาทั้งหมดนี้อาจก่อให้เกิดการพังทลายของสะพานและ 

ก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาใช้บริการได้	 ในเรื่องนี้เห็นว่ากรมการขนส่งทางบกควรพิจารณาจัดสรร 

งบประมาณมาด�าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วด้วย

ปัญหาถนนและสะพานในส�านักงานทรุด	 ปัญหาน�้ากัดเซาะแนวรั้วอาคาร

ส�านักงานและทางเดินเท้า	 ส�านักงานขนส่งจังหวัดสกลนครได้ประสานให้ส�านักงาน

ทางหลวงที่	 ๓	 (สกลนคร)	 ด�าเนินการออกแบบและเขียนแบบโครงการก่อสร้างรั้ว

เรียบร้อยแล้ว	 และส�านักงานทางหลวงท่ี	 ๓	 (สกลนคร)	 ได้ส่งแบบสรุปราคากลาง 

งานก่อสร้าง	 (แบบ	 ปร.๔(พ))	 แบบสรุปราคาก่อสร้าง	 (แบบ	 ปร.๕(ก))	 แบบสรุป 

ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร	 (แบบ	 ปร.๖)	 แบบแสดงรายการ	 ปริมาณงาน	 และ 

ราคา	 (แบบ	 ปร.๔)	 และรายละเอียดแบบการก่อสร้างรั้ว	 ให้กับส�านักงานขนส่ง 

จังหวัดสกลนครแล้ว	 ทั้งนี้	 ส�านักงานขนส่งจังหวัดสกลนครได้ประสานงานกับ 

กองแผนงาน	กรมการขนส่งทางบกเรยีบร้อยแล้ว	และอยูร่ะหว่างรอด�าเนนิการส่งค�าขอ

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๕	 ส�าหรับเรื่องสะพานข้างส�านักงานทรุดตัว	

ส�านักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร	 ได้มีหนังสือแจ้งให้ส�านักงานแขวงทางหลวงชนบท	 

ที่	 ๑	 จัดส่งเจ้าหน้าท่ีออกตรวจสอบปัญหาน�้ากัดเซาะแนวรั้วอาคารส�านักงานและ 

ฟุตพาททางเข้า

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ
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9. กำรพัฒนำโครงข่ำยทำงหลวงและทำงหลวงชนบท เพือ่กำรเช่ือมโยงโครงข่ำยทำงถนนในพืน้ที่ 

ขอให ้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทพิจารณาด�าเนินการในส ่วนที่ เกี่ยวข ้อง 

โดยขอให้ด�าเนินโครงการที่อยู่ในแผนการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้

ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่	 ๑๖	 (กาฬสินธุ ์)	 พิจารณา 

ด�าเนินโครงการที่อยู่ในแผนการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในพ้ืนท่ีให้เป็นไปตามแผนที่

ก�าหนดไว้แล้ว

๑0. กำรแก้ไขปัญหำจุดเสี่ยง จุดอันตรำย 

ส�าหรับโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง	 จุดอันตราย	 และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

ในพื้นที่จังหวัดสกลนครและนครพนมนั้น	 ขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเร่งรัดการด�าเนินการให้เป็นไป 

ตามแผน	และให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลเรื่องความปลอดภัยในระหว่างการด�าเนินโครงการด้วย	

ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทท่ี	 ๑๖	 (กาฬสินธุ์)	 พิจารณาแก้ไข

ปัญหาจุดเสี่ยง	 จุดอันตรายของโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในพื้นที่จังหวัด

สกลนครและนครพนม	และเร่งรัดการด�าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานแล้ว

๑๑. กำรพัฒนำโครงข่ำยทำงหลวง

ภายหลังจากที่มีการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงสายต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่	 

หรือโครงการที่ใช้งบประมาณเงินกู้นั้น	ขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทที่มีโครงการพัฒนาต่าง	ๆ	ด�าเนินการ

เก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาซึ่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนท่ีและประชาชนท่ีสัญจรโดยใช้ 

เส้นทางนั้น	ๆ	เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อวางแผนการพัฒนาในอนาคต	นอกจากนั้น	ควรมีการด�าเนินการต่อเนื่องจาก

การพัฒนาเส้นทางคือการให้ความรู้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางโดยเฉพาะการให้ความรู้แก่ชุมชนและนักเรียนในบริเวณ 

ที่มีการพัฒนาสายทาง

ได้มอบหมายให้กองแผนงานด�าเนนิการจดัเกบ็ข้อมลูการเปล่ียนแปลงท่ีเกดิขึน้

จากการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนท่ีและประชาชน	 

ที่สัญจรในเส้นทาง	เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อวางแผนการพัฒนาในอนาคตแล้ว

๑๒. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ โดยเฉพำะในโครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่

เนื่องจากปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 นี้	 เป็นปีท่ีงบประมาณได้รับการจัดสรรล่าช้ากว่า 

ห้วงเวลาปกติ	 ท�าให้ในขณะนี้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณยังคงล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้	 ในเรื่องนี	้ 

จงึขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทซึง่มีงบประมาณเปน็จ�านวนมากเรง่รดัการด�าเนนิโครงการและการเบกิจ่าย

งบประมาณโดยเฉพาะในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
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ได้มอบหมายให้กองแผนงานด�าเนินการเร่งรัดการด�าเนินโครงการและเร่งรัด

การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้แล้ว

๑๓. ปัญหำรำคำน�้ำมันเกิดกำรผันผวน

เนื่องจากในปีนี้เป็นปีที่ราคาน�้ามันเกิดการผันผวนอย่างสูง	 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ 

การด�าเนินโครงการก่อสร้าง	ซึ่งต้องใช้น�้ามันในการท�างานของเครื่องจักรต่าง	ๆ	ในส่วนนี้ทราบว่าโครงการก่อสร้างต่าง	ๆ	

จะมีสูตรการค�านวณค่า	 K	 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างให้แก่ผู้รับจ้างหรือเรียกคืนเงินจากผู้รับจ้าง	 ในกรณีท่ีราคาน�้ามัน 

ต�่ากว่าที่ค�านวณไว้	 จึงขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทติดตาม	ตรวจสอบ	 และพิจารณาด�าเนินการในเรื่องนี้

อย่างเคร่งครัด	เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่าง	ๆ	ตามมาในอนาคตด้วย

ได้มอบหมายให้ส�านกับรหิารกลางด�าเนนิการตดิตาม	ตรวจสอบ	และพจิารณา

ด�าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๑4. กำรสนับสนุนด้ำนคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจแก่เจ้ำหน้ำที่ 

ในพื้นที่

จากการลงพื้นที่ตรวจราชการและรับฟังปัญหาความต้องการ	 ตลอดจนการตรวจเยี่ยม 

เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานในพื้นที่	 พบว่าปัญหาส�าคัญประการหนึ่งของเจ้าหน้าที่ในพื้นท่ี 

คือปัญหาความพร้อมของที่พักอาศัย	 ส�าหรับหน่วยงานที่มีที่พักอาศัยช�ารุดทรุดโทรมทุกหน่วยงานนั้น	 ควรมีการส�ารวจ

สภาพความพร้อมของที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่	 หากพบปัญหาการช�ารุด	 เช่น	 น�้ารั่วจากฝ้าเพดาน	 ก็ขอให้พิจารณา 

จัดสรรงบประมาณไปด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถพักอาศัยได้อย่างปกติต่อไป

ได้ท�าการส�ารวจสภาพอาคารที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่แล้วพบว่า	 อาคาร 

ที่พักอาศัยของเจ้าหน้าท่ียังอยู่ในสภาพท่ีดีไม่มีความเสียหายและช�ารุดแต่อย่างใด	

เนือ่งจากมีการซ่อมแซมอาคารและส่ิงก่อสร้างแล้วในปี	๒๕๖๐	อย่างไรกต็าม	ส�านกังาน

เจ้าท่าภูมิภาคที่	๗	(นครพนม)	ไม่มีอาคารส�านักงาน	มีเพียงส�านักงานชั่วคราวที่ตั้งอยู่

ภายในท่าเทียบเรือนครพนม	 ซึ่งมีพื้นที่ขนาดเล็กไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที ่

ตามที่ได้รับมอบหมาย	 อีกทั้งไม่มีอาคารส�าหรับจอดเรือและรถยนต์	 ไม่มีอาคาร 

ซ่อมบ�ารุงและไม่มีอาคารเก็บอุปกรณ์เครื่องมือต่าง	 ๆ	 ซึ่งอาจจะท�าให้ทรัพย์สิน 

ของทางราชการไม่ปลอดภยัหรอืเสยีหายได้	ทัง้นี	้ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๕	ส�านกังาน

เจ้าท่าภูมิภาคที่	 ๗	 (นครพนม)	 ได้ขอความอนุเคราะห์กระทรวงคมนาคมช่วยผลักดัน 

งบประมาณเพื่อด�าเนินการก่อสร้างอาคารส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม	

พร้อมสิง่ก่อสร้างประกอบ	วงเงนิรวม	๒๐.๒๕๕๐	ล้านบาท	(ปี	๒๕๖๕	จ�านวน	๘.๑๐๒๐	

ล้านบาท	 ปี	 ๒๕๖๖	 จ�านวน	 ๑๒.๑๕๓๐	 ล้านบาท)	 เพ่ือให้มีสถานท่ีเพียงพอ 

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย	 และรักษาทรัพย์สินของทางราชการ 

ให้มีความปลอดภัย	 รวมท้ังเป็นขวัญและก�าลังใจแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

ภูมิภาคด้วย
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ได้ด�าเนินการส�ารวจความพร้อมของที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน

นครพนมและท่าอากาศยานสกลนคร	 พบว่าที่พักอาศัยในปัจจุบันไม่เพียงพอ 

ต่อเจ้าหน้าที่ที่ประจ�า	ณ	ท่าอากาศยาน	ดังนั้น	กรมท่าอากาศยานจึงได้มีการก่อสร้าง

อาคารชุดพักอาศัย	 (แฟลต)	 เพิ่มเติม	 จ�านวนท่าอากาศยานละ	 ๒	 หลัง	 ซึ่งหาก 

การก่อสร้างแล้วเสร็จจะเพียงพอต่อจ�านวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด	 ทั้งนี้	 ในส่วนของ 

ทีพ่กัอาศัยทีช่�ารดุทรดุโทรม	จะด�าเนนิการขอรบัการจดัสรรงบประมาณในการซ่อมแซม

ต่อไป

ได้ให้ความส�าคญักบัหน่วยงานในสงักดัในภมูภิาคในการจดัท�าแผนงานก่อสร้าง

และปรับปรุงที่พักอาศัยของบุคลากรมาโดยตลอด	 และให้ความส�าคัญกับอาคาร 

บ้านพักอาศัยของข้าราชการชั้นผู้น้อย	 ลูกจ้าง	 และพนักงาน	 เป็นล�าดับแรกของ 

การจัดท�าแผนงานดังกล่าว	 ทั้งนี้	 ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทท่ี	 ๑๖	

(กาฬสินธุ์)	พิจารณาด�าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๔.2.2	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางน�้า

๑. ปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงของภูมิลักษณะของแม่น�้ำโขงที่ส่งผลกระทบต่อกำรด�ำรงชีวิต 

ของประชำชน

จากปัญหาการลดลงของระดับน�้าในแม่น�้าโขง	 ส่งผลกระทบต่อการเดินเรือ	 ท้ังเรือขนส่งสินค้า	 

เรือขนส่งผู้โดยสาร	 เรือของทางราชการ	 และยังส่งผลกระทบต่อการน�าน�้ามาใช้ของประชาชนในการอุปโภคบริโภคและ 

การใช้เพื่อการเกษตร	 ในเรื่องนี้จึงเห็นว่า	 กรมเจ้าท่าควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณ	 หรือขอรับการพิจารณาจัดสรร 

งบประมาณเชิงพื้นที่เพิ่มเติมจากจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด	 เพื่อด�าเนินโครงการขุดลอกแม่น�้าโขงเพิ่มมากขึ้น	 โดยเฉพาะ 

ในบรเิวณทีส่ถานการณ์รนุแรงและวกิฤติ	ตลอดจนส่งเสรมิและสร้างความเข้าใจเชงิรกุแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ที่

เพิ่มมากขึ้น	 เพื่อให้เห็นความส�าคัญของการขุดลอกแม่น�้าโขง	 โดยอาจประสานงานกับจังหวัด	 อ�าเภอ	 หรือหน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ระดมความคิดเหน็ของประชาชนสร้างกระบวนการมส่ีวนร่วมจากประชาชนในการผลกัดนัให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นด�าเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนต่อไป
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แม่น�้าโขงเป็นแม่น�้าระหว่างประเทศท่ีเป็นเขตแดนระหว่างไทยกับสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 ซึ่งทั้งสองประเทศได้ร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการร่วม 

ไทย	 -	 ลาว	 เพ่ือดูแลการด�าเนินกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ตามแม่น�้าโขงและแม่น�้าเหือง	 

(Join	Committee	for	Management	on	Mekong	River	and	Heung	River	หรือ	JCMH)	

ซึ่งเรื่องการขุดลอกแม่น�้าโขงเป็นเรื่องในความรับผิดชอบของ	 JCMH	 ซึ่งกรมเจ้าท่า 

ไม่สามารถด�าเนินการขุดลอกได้	 อย่างไรก็ตาม	 ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความส�าคัญ 

กับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง	 กรมเจ้าท่าจึงได้ผลักดันโครงการขุดลอก 

เพื่อป้องกันอุทกภัย	 แก้ไขปัญหาภัยแล้ง	 และรักษาสภาพล�าน�้าโดยใช้วัสดุที่ได้จาก 

การขุดลอกเป็นค่าตอบแทน	 ซึ่งส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่	 ๗	 (นครพนม)	 ได้ส่งเสริม 

และสร้างความเข้าใจเชิงรุกให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ีจังหวัดนครพนม	

และสกลนครเพื่อจัดท�าโครงการขุดลอก	 และได้จัดประชาคมชี้แจงท�าความเข้าใจ

วตัถปุระสงค์ส�าคญัของโครงการการขดุลอกเพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนของประชาชน

จากภัยแล้งและอุทกภัยได้อย่างรวดเร็วและตรงตามความต้องการของประชาชน	 

ท�าให้ประชาชนมีน�้าอุปโภคบริโภคและท�าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี

กรมเจ้าท่า
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กองตรวจรำชกำร
กระทรวงคมนำคม

ผลงานการตรวจราชการ	
กระทรวงคมนาคม10๘

๒. ปัญหำกำรก่อสร้ำง กำรครอบครองสิ่งล่วงล�้ำล�ำน�้ำของส่วนรำชกำรโดยผิดกฎหมำย

จากการตรวจราชการเห็นว่าส่ิงล่วงล�้าล�าน�้าโดยส่วนใหญ่ท่ีครอบครองโดยส่วนราชการ	 โดยเฉพาะ	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นสิ่งล่วงล�้าล�าน�้าขนาดเล็ก	 เช่น	 เครื่องสูบน�้าที่มีไว้เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน 

ในชมุชนส�าหรบัการสบูน�า้เพือ่การอุปโภคและบรโิภค	หรอืเป็นบนัไดขนาดเล็กจากชายตล่ิงลงไปในล�าน�า้	 เพือ่ใช้ในการลงไป 

ตกัน�า้ของประชาชนอย่างสะดวกและปลอดภยั	เพือ่ให้เกดิการแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ยนื	ไม่กระทบต่อการด�ารงชวีติของประชาชน	 

รวมถงึไม่กระทบต่อการปฏิบติังานของกรมเจ้าท่าในพืน้ท่ีต่าง	ๆ 	จากการตรวจราชการเห็นว่า	อาจมแีนวทางหนึง่ท่ีกรมเจ้าท่า 

สามารถด�าเนินการได้โดยเทียบเคียงจากกรณีมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	๒๓	มิถุนายน	๒๕๖๓	เรื่อง	การเข้าท�าประโยชน์

ในพื้นที่ป่าไม้	 และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 ๘	 กรกฎาคม	 ๒๕๒๓	 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใด 

เข้าท�าประโยชน์ในพืน้ทีป่่าไม้ก่อนได้รบัอนญุาต	ซึง่เห็นว่า	กรมเจ้าท่าอาจศกึษาแนวทางนีแ้ละน�ามาปรบัใช้ได้โดยขออนมุตั	ิ

ในหลกัการต่อคณะรฐัมนตร	ี ในเบือ้งต้น	 ให้มีการส�ารวจการครอบครองสิง่ล่วงล�า้ล�าน�า้เฉพาะของส่วนราชการทีเ่ป็นการใช้ 

เพือ่ประโยชน์สาธารณะของประชาชน	 และยกเว้นการด�าเนินคดีตามกฎหมายไว้ก่อน	 หลังจากนั้นจึงด�าเนินการส�ารวจ 

โดยให้ส่วนราชการทีค่รอบครองสิง่ล่วงล�า้ล�าน�า้อยู	่แจ้งการครอบครองส่ิงล่วงล�า้ล�าน�า้และก�าหนดหลักเกณฑ์ในการพจิารณา

อนญุาตเป็นกรณีพิเศษก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้รับแจ้งการครอบครองส่ิงล่วงล�้าล�าน�้า

และอนุญาตสิ่งล่วงล�้าล�าน�้าของส่วนราชการ	 เฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิตสาธารณะของประชาชนอีกครั้ง 

เป็นกรณีพิเศษก็จะท�าให้กรมเจ้าท่าและส่วนราชการต่าง	ๆ	 สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 และช่วยแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วประเทศได้เป็นจ�านวนมาก	 ในการนี้	 จึงขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาศึกษาแนวทาง

และความเป็นไปได้ของแนวทางดังกล่าว	หากเห็นว่าสามารถด�าเนินการได้ก็ขอให้พิจารณาด�าเนินการโดยเร็วต่อไป

ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่	 ๗	 (นครพนม)	 ได้จัดท�าแผนปฏิบัติการตรวจตรา	 

ปราบปราม	ตรวจสอบ	และด�าเนนิการตามกฎหมายกบัผูป้ลกูสร้างสิง่ล่วงล�า้ล�าน�า้ตาม 

พระราชบญัญัติการเดนิเรอืในน่านน�า้ไทย	พ.ศ.	๒๔๕๖	แก้ไขเพิม่เตมิ	ในพืน้ท่ีรบัผดิชอบ 

จังหวัดนครพนม	มุกดาหาร	และสกลนคร	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	หากพบ 

ผูก้ระท�าความผดิจะด�าเนนิการให้ถกูต้องเป็นไปตามกฎหมายต่อไป	นอกจากนี	้ ได้ลงพืน้ที่ 

ส�ารวจสิง่ล่วงล�า้ล�าน�า้ร่วมกบัส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

แห่งชาติจงัหวดัสกลนคร	และตรวจพบสิง่ล่วงล�า้ล�าน�า้จ�านวนหนึง่ทีอ่ยูใ่นการครอบครอง 

ของส่วนราชการและไม่ได้แจ้งการครอบครองตามกฎหมาย	และส�านกังานคณะกรรมการ 

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาตจิงัหวดัสกลนคร	ได้มหีนงัสอืแจ้งให้ส�านกังาน

เจ้าท่าภูมิภาคที่	 ๗	 (นครพนม)	 ด�าเนินคดีและรื้อถอนส่ิงล่วงล�้าล�าน�้าในพ้ืนท่ีจังหวัด

สกลนคร	ซึง่ได้ด�าเนนิการตามกฎหมายโดยแจ้งความด�าเนนิคดแีล้ว	จ�านวน	๙	คด	ีและ

จังหวัดนครพนม	จ�านวน	๒	คดี	ส�าหรับประเด็นการศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้

ในการด�าเนินการโดยเทียบเคียงกรณีมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	๒๓	มิถุนายน	๒๕๖๓	

เรื่อง	การเข้าท�าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้	และขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	 

๘	กรกฎาคม	๒๕๒๓	ในกรณท่ีีปรากฏว่ายงัมส่ีวนราชการใดเข้าท�าประโยชน์ในพ้ืนทีป่่าไม้ 

ก่อนได้รบัอนญุาต	และคณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการตามทีก่ระทรวงทรพัยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอจะเป็นการด�าเนินการโดยหน่วยงานท่ีก�ากับดูแล 

ด้านนโยบาย	ด้านกฎหมาย	และด้านความปลอดภัยทางน�้าของกรมเจ้าท่า	เช่น	ส�านัก

กฎหมาย	ส�านักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน�้า	เป็นต้น	เป็นผู้ด�าเนินการต่อไป

กรมเจ้าท่า
รำยงำนว่ำ



กองตรวจรำชกำร
กระทรวงคมนำคม

ประจ�าปีงบประมาณ
256๓ 109

๓. ผลกำรด�ำเนินกำรตำมมำตรกำรควบคุมกำรขนส่งสินค้ำข้ำมแดน/ผ่ำนแดนทำงบกในช่วง 

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)

ผู ้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมได้มีข ้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ยังคงความเข้มข้นในมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 

อย่างเคร่งครัด	 ตามค�าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 

ต่อไปด้วย

ได้ก�าหนดมาตรการป้องกนัควบคมุและเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือ

ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ตามค�าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	(COVID-19)	ในส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่	๗	(นครพนม)	

และท่าเรือในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด	 ได้แก่	 ให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัย

ขณะปฏิบัติหน้าที่และในขณะที่ให้บริการประชาชน	 ท�าความสะอาดจุดบริการต่าง	 ๆ	

จัดวางแอลกอฮอล์	 ๗๐	 เปอร์เซ็นต์	 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่ให้เกิน	 ๓๗.๕	 

องศาเซลเซียส	 ก�าหนดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม	 (Social	 Distancing)	 

๑	 -	 ๒	 เมตร	 ทั้งภายในอาคารผู้โดยสารและเรือบรรทุกผู้โดยสาร	 ตรวจสอบการท�า 

ความสะอาดอาคารห้องพักผู้โดยสาร	 เรือโดยสาร	 และห้องสุขา	 ติดตามรายงาน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19 )	 

ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019  

(COVID-19)	เป็นประจ�าทุกวัน	และรายงานผลการด�าเนินการในไลน์	“ผู้บริหารเจ้าท่า”	

และ	“ข่าวกิจกรรมเจ้าท่า”	เป็นประจ�าทุกวัน

๔.2.๓	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ
๑. กำรก�ำหนดให้มีท่ำอำกำศยำนมุกดำหำร

ในเรื่องการก�าหนดให้มีท่าอากาศยานมุกดาหารนั้น	 แม้จะพิจารณาได้ว่าในบริเวณใกล้เคียง 

มีท่าอากาศยานสกลนครและท่าอากาศยานนครพนมอยู่แล้ว	 อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณผู้โดยสารท่ีจะไปใช้บริการ	 

ณ	ท่าอากาศยานข้างเคยีงได้	แต่เมือ่พจิารณาถงึความเหมาะสมแล้วจะเหน็ได้ว่า	ปรมิาณความต้องการเดนิทางทางอากาศ

ทั้งในส่วนของประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวไทยตลอดจนประชาชนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ที่อาศัยอยู ่ในพื้นท่ีแขวงสะหวันนะเขตนั้นมีจ�านวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 และปัจจุบันระบบการคมนาคมขนส่ง 

ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	ณ	 ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย	 -	 ลาว	 แห่งท่ี	 ๒	 

มีความสะดวกสบาย	จงึเป็นปัจจยับวกทีจ่ะท�าให้ความต้องการเดนิทางในพืน้ทีน่ีเ้พิม่สงูขึน้	จงึเห็นควรทีก่รมท่าอากาศยาน

จะมีการเร่งรัดด�าเนินการเสนอขอรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาด�าเนินการศึกษาออกแบบไปจนถึงการก่อสร้าง 

ตามขัน้ตอนต่อไป
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ได้เร่งรดัเพือ่ด�าเนนิการก่อสร้างท่าอากาศยานมกุดาหาร	โดยขอตัง้งบประมาณ

ประจ�าปี	๒๕๖๔	เสนอต่อกระทรวงคมนาคมและส�านกังบประมาณเพือ่ด�าเนนิการ	ดงันี้

๑)	จ ้างที่ปรึกษาส�ารวจออกแบบทางวิ่ง	 ทางขับ	 ลานจอดเครื่องบิน	 

พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน	 และอื่น	 ๆ	 ของท่าอากาศยานมุกดาหาร	 งบประมาณ	

๔๗.๙๕	ล้านบาท

๒)	จ้างออกแบบอาคารท่ีพักผู้โดยสารท่าอากาศยานมุกดาหาร	 งบประมาณ	

๖๒.๕๐	ล้านบาท

๓)	จ้างที่ปรึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยาน

มุกดาหาร	งบประมาณ	๕	ล้านบาท

๒. กำรก่อสร้ำงปรับปรุงท่ำอำกำศยำนนครพนม

ด้วยระหว่างการเดินทางไปตรวจราชการพบว่า	 ท่าอากาศยาน

นครพนมอยู ่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้างปรับปรุงท่าอากาศยาน	 ซึ่งจะม ี

การตดิตัง้บันไดเลือ่นในอาคารผูโ้ดยสาร	อย่างไรกดี็	ในระหว่างการก่อสร้างนัน้	 

จ�าเป็นต้องมีการขุดเปิดพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสาร	 และผู้รับจ้างได้น�า 

แผ่นเหลก็มาปิดทบับรเิวณดงักล่าวไว้	แต่จากการร้องเรยีนของประชาชน 

ผูโ้ดยสารและเจ้าหน้าทีข่องสายการบนิทีใ่ห้บรกิารประชาชน	ได้รบัทราบว่า	 

บริเวณดังกล่าวมีประชาชนเดินสะดุดแผ่นเหล็กที่น�ามาปิดพื้นที่ไว้อยู ่

บ่อยครั้ง	 และแผ่นเหล็กดังกล่าวมีลักษณะไม่แข็งแรง	 หากมีประชาชน 

ที่ไม่ทราบเดินเข้าไปในบริเวณดังกล่าวอาจเกิดอุบัติเหตุได้	ในเรื่องนี้เห็นว่า 

การด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชนที่มาใช้บริการเป็น 

สิ่งที่มีความส�าคัญ	 กรมท่าอากาศยานจึงควรก�ากับดูแลให้ผู้รับจ้างด�าเนินการให้มี 

ความเรียบร้อยและปลอดภัย	 ซึ่งรวมถึงการก�ากับดูแลผู้รับจ้างในการปรับปรุงอาคารอื่น	 ๆ	 

ของกรมท่าอากาศยานด้วย

ได้จัดท�าโครงเหล็กและแผ่นบอร์ดปิดทับให้มีความแข็งแรงและเสมอพื้น 

พร้อมทั้งน�าพรมมาปิดทับเพ่ือให้มีความเรียบร้อย	 ป้องกันผู้โดยสารเดินสะดุด	 ทั้งนี้	 

ได้แจ้งก�าชับผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างในโครงการอื่น	ๆ	ด้วยแล้ว

๓. กำรก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยในกำรก่อสร้ำงปรับปรุงท่ำอำกำศยำน

ตามทีใ่นปัจจบุนัท่าอากาศยานนครพนมและท่าอากาศยานสกลนครอยูร่ะหว่างการพฒันาปรบัปรงุ

ท่าอากาศยาน	 โดยการก่อสร้างขยายอาคารผู้โดยสาร	 ปรับปรุงลานจอด	 ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพในการเชื่อมโยงกับ

ระบบการขนส่งอื่น	ๆ	นั้น	อย่างไรก็ดี	ในระหว่างการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่อยู่นี้	พื้นที่นั้นก็ยังคงใช้ให้บริการผู้โดยสารด้วย	

จงึขอให้ท่าอากาศยานทัง้สองแห่งก�ากบัดแูลความปลอดภยัในการก่อสร้างอย่างเคร่งครดั	เช่น	การปิดกัน้พืน้ทีก่่อสร้างโดย

ใช้วัสดุตามมาตรฐานการก่อสร้างทั่วไป	 เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารท่ีมาใช้บริการและเพ่ือรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของ

กรมท่าอากาศยานด้วย

กรมท่าอากาศยาน
รำยงำนว่ำ

กรมท่าอากาศยาน
รำยงำนว่ำ
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ได ้มีการก�ากับดูแลความปลอดภัยในการก ่อสร ้ างอย ่าง เคร ่ งครัด 

โดยมีการด�าเนินการปิดกั้นพื้นท่ีก่อสร้างเป็นส่วนงานในเฟสต่าง	 ๆ	 ซึ่งใช้วัสดุตาม

มาตรฐานการก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารที่มาใช้บริการ	 เช่น	 หากมี 

การก่อสร้างบริเวณโถงผู้โดยสารขาเข้าและขาออก	 จะมีการจัดสรรพื้นที่ภายในอาคาร

ให้มีเส้นทางเลี่ยงการก่อสร้าง	 และมีการปิดกั้นพ้ืนท่ีโดยใช้วัสดุตามมาตรฐาน 

การก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยของผู ้โดยสาร	 ทั้งนี้	 ได้มีการก�าหนดมาตรการ 

ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานปรับปรุงอาคาร 

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร

4. ผลกำรด�ำเนินกำรตำมมำตรกำรควบคุมกำรขนส่งสินค้ำข้ำมแดน/ผ่ำนแดนทำงบกในช่วง 

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)

ตามที่ปลัดกระทรวงคมนาคมได้มีบัญชาให้ผู ้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม	 ตรวจติดตาม 

เรื่องการด�าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19) 

ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าข้ามแดน/ผ่านแดนทางบก	ณ	 ด่านสะพานมิตรภาพไทย	 -	 ลาว	 แห่งท่ี	 ๒	 (นครพนม	 -	 

ค�าม่วน)	 นั้น	 ในการนี้	 ผู ้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ยังคงความเข้มข้นในมาตรการควบคุม	 ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 อย่างเคร่งครัด	 

ตามค�าสั่ง	ศบค.	ต่อไปด้วย

ยังคงด�าเนินการตามมาตรการควบคุม	 ป ้องกันการแพร ่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	อย่างเคร่งครัด

กรมท่าอากาศยาน
รำยงำนว่ำ

กรมท่าอากาศยาน
รำยงำนว่ำ
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๔.2.๔	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางราง

โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่

การด�าเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร	 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 

สายขอนแก่น	-	มหาสารคาม	-	ร้อยเอ็ด	-	ยโสธร	-	มุกดาหาร	-	นครพนม	และโครงการก่อสร้างทางรถไฟขนาดมาตรฐาน	

๑.๔๓๕	เมตร	สายตาก	-	พิษณุโลก	-	เพชรบูรณ์	-	มุกดาหาร	ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเร่งรัดด�าเนินการก่อสร้าง

ให้เป็นไปตามแผนทีก่�าหนดไว้	เพือ่ให้โครงสร้างพืน้ฐานเชือ่มโยงกนัเป็นโครงข่ายทีม่คีวามเรยีบร้อยสมบรูณ์	เสรมิศกัยภาพ

ของระบบการคมนาคมและการขนส่งสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์

๑. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงบ้านไผ่	 -	 มหาสารคาม	 -	 ร้อยเอ็ด	 -	

มุกดาหาร	 -	นครพนม	 เป็นโครงการขนาดกว้าง	๑	 เมตร	ครอบคลุมพื้นที่	๖	จังหวัด	 

๑๙	อ�าเภอ	๗๐	ต�าบล	ได้แก่	จังหวัดขอนแก่น	มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	ยโสธร	มุกดาหาร	

และนครพนม	 มีจุดเริ่มต้นท่ีสถานีบ้านหนองแวงไร่	 (ขอนแก่น)	 ส้ินสุดท่ีสถานี 

สะพานมิตรภาพ	๓	(นครพนม)	รวม	๑๘	สถานี	๑๒	ป้ายหยุดรถ	และ	๑	ชุมทางรถไฟ	

มีสถานย่ีานกองเก็บตูสิ้นค้า	(CY)	๓	แห่ง	ได้แก่	สถานร้ีอยเอด็	สถานสีะพานมติรภาพ	๒	 

(มุกดาหาร)	และสถานีสะพานมิตรภาพ	๓	 (นครพนม)	และลานบรรทุกสินค้า	๓	แห่ง	

ได้แก่	สถานภูีเหลก็	(ขอนแก่น)	สถานมีหาสารคาม	และสถานอี�าเภอโพนทอง	(ร้อยเอด็)	

สถานะโครงการอยู่ระหว่างพิจารณา	 พ.ร.ฎ.	 เวนคืนอสังหาริมทรัพย์	 และด�าเนินการ

จ้างที่ปรึกษา	 จัดการประกวดราคา	 และอยู่ระหว่างจัดท�าร่าง	 TOR	 และราคากลาง 

เพื่อเตรียมด�าเนินการจ้างที่ปรึกษา	ส�ารวจเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และเวนคืนที่ดิน

๒. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงนครสวรรค์	 -	 บ้านไผ่	 เป็นโครงการขนาด

กว้าง	๑	เมตร	ครอบคลุมพื้นที่	๔	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดนครสวรรค์	เพชรบูรณ์	ชัยภูมิ	

และขอนแก่น	 จุดเริ่มต้นอยู ่ท่ีสถานีนครสวรรค์	 มีจุดเชื่อมต่อกับทางรถไฟเดิม	 

สายแก่งคอย	 -	 บัวใหญ่	 ที่ชุมทางกุดน�้าใส	 และสิ้นสุดที่สถานีบ้านไผ่	 ก่อสร้างแก้ไข 

จุดตัดทางรถไฟกับถนนเป็นจุดตัดต่างระดับและมีแนวรั้วกั้นตลอดแนวเส้นทาง 

เพื่อความปลอดภัย	สถานะโครงการศึกษาความเหมาะสมแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม	

๒๕๖๓	และได้ของบประมาณ	ปี	๒๕๖๔	เพื่อส�ารวจออกแบบรายละเอียดและจัดท�า

รายงาน	EIA

๓. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงนครสวรรค์	-	ก�าแพงเพชร	-	ตาก	-	แม่สอด	

เป็นโครงการขนาดกว้าง	๑	เมตร	ครอบคลุมพื้นที่	๓	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดนครสวรรค์	

ก�าแพงเพชร	 และตาก	 แบ่งเป็น	 ๒	 ช่วง	 ช่วงที่	 ๑	 จากจังหวัดนครสวรรค์	 -	 จังหวัด

ก�าแพงเพชร	-	อ�าเภอเมืองตาก	จังหวัดตาก	เริ่มต้นจากสถานีนครสวรรค์	ผ่านจังหวัด

ก�าแพงเพชร	และสิน้สุดท่ีอ�าเภอเมอืงตาก	จังหวดัตาก	รวมระยะทาง	๑๘๗.๙๐	กโิลเมตร	 

มี	๒๔	สถาน	ีและช่วงท่ี	๒	จากอ�าเภอเมอืงตาก	-	อ�าเภอแม่สอด	จังหวดัตาก	เริม่ต้นที ่

อ�าเภอเมืองตาก	 ลัดเลาะไปตามไหล่เขามุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกสู่อ�าเภอแม่สอด	 

รวมระยะทาง	๖๘.๕๐	กิโลเมตร	มีอุโมงค์	๔	แห่ง	(ระยะทาง	๒๖.๘	กิโลเมตร)	ที่อ�าเภอ

แม่สอด	(ตาก)	มี	๕	สถานี	รวมสถานีทั้งหมด	๒๙	สถานี	มีสถานีย่านกองเก็บตู้สินค้า	

การรถไฟแห่งประเทศไทย
รำยงำนว่ำ
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(CY)	๔	แห่ง	คือ	สถานีเจริญผล	(นครสวรรค์)	สถานีก�าแพงเพชร	สถานีหนองบัวใต้	๑	

(ตาก)	 และสถานีด่านแม่สอด	 (ตาก)	 สถานะโครงการได้รับงบประมาณปี	 ๒๕๖๓	 

เพือ่ออกแบบรายละเอยีดและจัดท�ารายงาน	EIA	จ�านวน	๑๘๐	ล้านบาท	และอยูร่ะหว่าง

เตรียมด�าเนินการจัดจ้างผู้ให้บริการออกแบบรายละเอียดและจัดท�ารายงาน	EIA

๔.๓ เขตตรวจราชการที่ 1๒
 (กาฬสินธุ ์ ขอนแกน่ มหาสารคาม รอ้ยเอด็)

๔.๓.1	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก

๑. กำรด�ำเนินกำรก�ำหนดจุดพักรถสำธำรณะ (Checking Point)

ตามที่กระทรวงคมนาคมได้มีมาตรการให้กรมการขนส่งทางบกก�าหนดจุดพักรถสาธารณะ	 

(Checking	Point)	ทุกระยะการเดินทาง	๙๐	กิโลเมตร	เพื่อตรวจสอบมาตรฐานผู้ขับขี่และตรวจสภาพรถให้อยู่ในมาตรฐาน

ความปลอดภัย	 โดยจัดเจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ตรวจสอบตลอด	 ๒๔	 ชั่วโมงนั้น	 ทราบว่าในบางจุด 

ที่รถโดยสารสาธารณะต้องแวะเข้าจุดตรวจเป็นจ�านวนมากจะส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการเดินทางของผู้โดยสาร 

ในประเด็นดังกล่าว	 ขอให้กรมการขนส่งทางบกด�าเนินการตรวจสอบเรื่องบุคลากรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจว่า 

มีเพียงพอหรือไม่	 เนื่องจากหากมีน้อยหรือมีไม่เพียงพอจะกระทบต่อระยะเวลาเดินทางของผู้โดยสาร	 นอกจากนี้	 

ให้แต่ละจุด	Checking	Point	มีการรวบรวมปัญหาอุปสรรคในการด�าเนนิงานในแต่ละพืน้ทีใ่ห้กรมการขนส่งทางบกส่วนกลาง

ทราบเพื่อจะน�าไปสู่การแก้ปัญหาและปรับการด�าเนินงานให้เกิดความราบรื่นต่อไป

ได้ด�าเนนิการรวบรวมปัญหาและอปุสรรคในการด�าเนนิงานพบว่า	หน่วยปฏบิตัิ

ส่วนใหญ่ขาดงบประมาณค่าน�้ามันเชื้อเพลิง	 ค่าตอบแทนส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

ค่าสาธารณูปโภค	ค่าใช้สอยต่าง	ๆ	และจ�านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ	เป็นต้น	จ�าเป็น

ต้องได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม	 โดยขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม	 

ในปีงบประมาณ	๒๕๖๓	จากกองทุนเพือ่ความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน	ซึง่ท่ีประชมุ

คณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	ครั้งที่	๗/๒๕๖๒	ได้มีมติ

อนุมัติจัดสรรเงินกองทุน	จ�านวน	๒๕,๒๗๖,๘๐๕	บาท	 เพื่อด�าเนินโครงการดังกล่าว 

ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และตวัชีว้ดัด้านปรมิาณและคณุภาพ	อกีทัง้ส�านกัสวสัดิภาพ

การขนส่งทางบกได้น�าปัญหาและอุปสรรคมาท�าการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของ 

จุดตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะ	(Checking	point)	ทั้ง	๑๐๑	จุด	ทั่วประเทศ	พร้อมทั้ง

ให้กองตรวจการขนส่งทางบก	 และส�านักงานขนส่งจังหวัดที่ไม่มีจุดตรวจน�าก�าลัง 

เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงาน	ณ	จุดตรวจ	Checking	 point	 ในจังหวัด

ใกล้เคียง

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ
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๒. กำรย้ำยสถำนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดขอนแก่น 

จากการรายงานทราบว่าปัจจุบันสถานีขนส่งผู ้โดยสารจังหวัดขอนแก่น	 มีทั้งหมด	 ๓	 แห่ง	 

แต่ในปัจจุบันได้เปิดใช้บริการแห่งที่	 ๓	 เพียงแห่งเดียว	 เนื่องจากมีพ้ืนท่ีของอาคารผู้โดยสารขนาดใหญ่สามารถรองรับ 

ผู้โดยสารได้จ�านวนมาก	 และเดินทางสะดวกกว่าสถานีขนส่งทั้ง	 ๒	 แห่ง	 ซึ่งมีพื้นที่น้อยกว่าและมีปัญหาการจราจรติดขัด	 

แต่อย่างไรก็ตาม	 พบว่ามีข้อร้องเรียนจากประชาชนว่าสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ	 แห่งท่ี	 ๓	 ค่อนข้างอยู่ไกลจากตัวเมือง	 

(ประมาณ	๙	 กิโลเมตร)	 ท�าให้การเดินทางไปใช้บริการยังไม่สะดวกเท่าท่ีควร	 ท้ังนี้	 เห็นว่าเนื่องจากการย้ายดังกล่าว 

ค่อนข้างกระทบกบัวถิกีารเดนิทางของประชาชน	จงึขอให้กรมการขนส่งทางบกหาแนวทางในการชีแ้จงประชาชนให้ชดัเจน

ถึงสาเหตุของการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารออกไปใช้แห่งท่ี	 ๓	 เพียงแห่งเดียว	 เช่น	 อาจน�าผลการศึกษาเปรียบเทียบ 

เรื่องมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการจราจรติดขัดเป็นข้อมูลชี้แจงให้ประชาชนรับทราบ	 ท้ังนี้	 ในส่วนกรณีข้อร้องเรียน 

เรือ่งการเดนิทางเชือ่มต่อไปยงัสถานขีนส่งฯ	ทราบว่า	กรมการขนส่งทางบกได้มกีารจัดบรกิารรถสาธารณะและท่ีพกัผูโ้ดยสาร

ส�าหรับรอรถที่เดินทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่	๓	เชื่อมต่อไปยังสถานที่ต่าง	ๆ	ในตัวเมืองไว้แล้ว	

ดังนั้น	 จึงขอเน้นย�้าให้กรมการขนส่งทางบกดูแลเรื่องการจัดบริการรถโดยสารสาธารณะเชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง 

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่	 ๓	 กับสถานที่ต่าง	 ๆ	 ในเขตตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นให้เกิดความสะดวก 

และปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งจะช่วยสร้างความรู้สึกในการเดินทางที่ดีของประชาชนอีกด้วย

ได้มีแนวทางในการชีแ้จงประชาชนถงึเหตผุลการย้ายไปใช้สถานขีนส่งผูโ้ดยสาร

จังหวัดขอนแก่น	แห่งที่	๓	เพียงแห่งเดียว	เพื่อให้ประชาชนที่ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง

และร้องเรียนถึงหน่วยงานต่าง	ๆ	เนื่องจากชมรมผู้ประกอบการขนส่งจังหวัดขอนแก่น	

ได้เห็นถึงปัญหาในเรื่องการเชื่อมต่อการเดินทาง	 และปัญหามลพิษที่เกิดจากรถยนต์

และรถโดยสารประจ�าทาง	โดยอ้างผลการศกึษาสภาวะมลพษิทางอากาศในพืน้ทีบ่รเิวณ

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น	 แห่งท่ี	 ๑	 ของส�านักส่ิงแวดล้อมท่ี	 ๑๐	 พบค่า	 

ฝุน่ละอองขนาดเลก็กว่า	๑๐	ไมครอน	(PM	10)	ท่ีสูงเกนิเกณฑ์มาตรฐาน	(๐.๑๒	มลิลกิรมั 

ต่อลูกบาศก์เมตร)	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าว	 ส�าหรับ

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น	 แห่งที่	 ๓	 ส�านักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น 

ได้ก�าหนด	 (ปรับปรุง)	 เส้นทางรถโดยสารประจ�าทาง	 หมวด	 ๑	 จ�านวน	 ๑๑	 เส้นทาง	 

เข้าไปเชื่อมต่อการเดินทางกับรถโดยสารประจ�าทาง	หมวด	๒	หมวด	๓	และหมวด	๔	

เข้าสู่ตัวเมืองทุกจุดทุกทิศทาง	ด้วยรถจ�านวน	๓๗๗	คัน	 เพื่อประชาชนสามารถเลือก 

ใช้บรกิารได้โดยสะดวก	และส�านกังานขนส่งจงัหวดัขอนแก่นได้เสนอก�าหนด	(ปรบัปรงุ)	

เส้นทางรถโดยสารประจ�าทาง	หมวด	๑	สายที่	๒๔	(มินิบัสปรับอากาศ)	วงกลมสถานี

ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น	 แห่งที่	 ๓	 ช่วงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น	

แห่งที่	๓	-	ท่าอากาศยานขอนแก่น	ให้มีรายละเอียดผ่านสถานีรถไฟขอนแก่น	ท�าให้

การเดินทางของประชาชนด้วยระบบขนส่งสาธารณะมีความต่อเนื่องและสมบูรณ์ตาม

นโยบายของกระทรวงคมนาคม	 “การเดินทางไร้รอยต่อ”	 โดยได้รับอนุมัติให้ก�าหนด	

(ปรบัปรงุ)	เส้นทางจากคณะกรรมการควบคมุการขนส่งทางบกประจ�าจงัหวดัขอนแก่นแล้ว	 

ในการประชุมครั้งที่	๑/๒๕๖๒	เมื่อวันที่	๑๑	กรกฎาคม	๒๕๖๒

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ
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๓. กำรแก้ไขปัญหำและฟื้นฟูทำงหลวงที่ได้รับผลกระทบจำกภัยพิบัติพำยุโพดุล

ตามที่ได้มีการอนุมัติงบประมาณแผนงาน/โครงการในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับ 

ผลกระทบจากภัยพิบัติพายุโพดุล	และได้มีกรอบเวลาในการด�าเนินงานตามขั้นตอนต่าง	ๆ	ไว้เพื่อบรรเทาปัญหาและฟื้นฟู

สภาพสายทางคืนสู่สภาพเดิมนั้น	 จากการรายงานทราบว่าได้มีการอนุมัติงบประมาณ	 (งบกลาง)	 รอบที่	 ๑	 เพื่อด�าเนิน 

โครงการฯ	พร้อมทั้งได้วางกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานเอาไว้ด้วยแล้ว	ดังนั้น	ขอให้กรมทางหลวงเร่งด�าเนินการจัดท�า	

TOR	 เพื่อหาตัวผู้รับจ้างตามแผนงานที่วางไว้ว่าต้องเริ่มภายในช่วงเดือนตุลาคมให้ได้โดยเร็ว	 เพื่อให้ผู้รับจ้างเข้ามา 

ด�าเนินงานให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่วางเอาไว้ต่อไป

รับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการหาตัวผู้รับจ้าง

และรองบประมาณจากส�านักงบประมาณ

4. โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนคนเดินข้ำมและสะพำนกลับรถบนทำงหลวงหมำยเลข ๒

โครงการก่อสร้างสะพานคนเดนิข้ามและสะพานกลบัรถบนทางหลวงหมายเลข	๒	 ตอนขอนแก่น	 -	 

หินลาด	ต�าบลศิลา	อ�าเภอเมืองขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น	บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า	Lotus	Extra	ซึ่งปัจจุบันติดปัญหา 

เจ้าของที่ดินเอกชนที่อยู ่ตรงข้าม	 Lotus	 Extra	 ไม่ยินยอมในการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามจุดดังกล่าว	 ดังนั้น	 

ขอให้กรมทางหลวงมีการประสานติดตามในพื้นที่เรื่องการขอความร่วมมือเอกชนในการด�าเนินการก่อสร้างสะพานลอย 

คนข้าม	 และช้ีแจงให้เห็นถึงประโยชน์ในระยะยาว	 โดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่นที่จะด�าเนินการนั้น 

มีต�าแหน่งของสถานีจะอยู่ใกล้กับบริเวณดังกล่าว	 ซึ่งประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากสะพานคนเดินข้ามนี้ได้ต่อไป 

ในอนาคต	 พร้อมกันนี้	 กรมทางหลวงควรหาแนวทางแก้ไขปัญหาหรือการด�าเนินการอื่น	 ๆ	 รองรับในกรณีผล 

การมีส่วนร่วมไม่ได้รับความยินยอมให้ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม

ได ้ด�าเนินการชี้แจงให ้เห็นถึงประโยชน์ ท่ีจะได ้รับในระยะยาวกับผู ้มี 

ส่วนเกี่ยวข้อง	 และจะได้ประสานติดตามขอความร่วมมือเอกชนในการด�าเนินการ

ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามต่อไป

๕. กำรก่อสร้ำงถนนเชื่อมท่ำอำกำศยำนขอนแก่น

เรื่องการก่อสร้างถนนเช่ือมท่าอากาศยานขอนแก่น	 ทราบว่าประชาชนในพื้นท่ีมีความต้องการ 

ให้กรมทางหลวงด�าเนนิการขยายทางหลวงหมายเลข	๑๒	และก่อสร้างสะพานขาออกจากท่าอากาศยาน	เนือ่งจากปัจจบุนั

มีการปิดจุดกลับรถจากท่าอากาศยาน	 จึงไม่สามารถเลี้ยวขวาออกไปได้	 ต้องเลี้ยวซ้ายและไปกลับรถที่แยก	 ร.๘	 ท�าให ้

เกิดความไม่สะดวกในการเดินทาง	 ปัจจุบันส�านักงานทางหลวงท่ี	 ๗	 (ขอนแก่น)	 ได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว	 

โดยการออกแบบให้เป็นทางแยกระดับพื้นและติดตั้งไฟสัญญาณจราจร	 เพื่อให้รถยนต์ที่ออกจากสนามบินสามารถ 

เลี้ยวขวาไปวงแหวนตะวันตกได้	 ดังนั้น	 ขอให้ส�านักงานทางหลวงท่ี	 ๗	 ติดตามเรื่องการสนับสนุนงบประมาณจากส�านัก

อ�านวยความปลอดภัย	กรมทางหลวง	 เพื่อเร่งรัดด�าเนินการให้มีการก่อสร้างถนนเชื่อมท่าอากาศยานขอนแก่น	 เนื่องจาก

เรื่องดังกล่าวเป็นปัญหาที่มีความส�าคัญที่ต้องเร่งแก้ไขเพื่อให้สามารถบรรเทาปัญหาจราจรและอ�านวยความสะดวก 

ในการเดินทางของผู้โดยสาร	 โดยเฉพาะรองรับกรณีที่มีการเปิดใช้อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ในช่วงเดือนกรกฎาคม	

๒๕๖๓	ด้วย

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ
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ส�านักงานทางหลวงที่	 ๗	 (ขอนแก่น)	 ได้ด�าเนินการส�ารวจและออกแบบ	 

พร้อมประมาณราคาเรียบร้อยแล้ว	 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการสนับสนุนงบประมาณ 

จากส�านักงบประมาณในปี	๒๕๖๓	ต่อไป

๖. โครงกำรยกระดับควำมปลอดภัยบริเวณทำงแยก

ตามทีแ่ขวงทางหลวงมหาสารคามรายงานเกีย่วกบัโครงการยกระดบัความปลอดภยับรเิวณทางแยก

ขนาดใหญ่	 จ�านวน	 ๒	 แห่ง	 ได้แก่	 (๑)	 แยกบ้านหม้อ	 บริเวณทางหลวงหมายเลข	 ๒๓	 ตอนหนองจิก	 -	 ห้วยแอ่ง	 

กม.ที	่๗๔+๕๖๒	(๒)	วงเวยีนวาปีปทมุ	บรเิวณทางหลวงหมายเลข	๒๐๔๐	ตอนมหาสารคาม	-	วาปีปทุม	กม.ท่ี	๓๘+๒๕๒	นัน้	 

พบว่าบริเวณแยกทั้ง	 ๒	 แห่ง	 มีปริมาณการจราจรท่ีเพ่ิมสูงขึ้น	 โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่	 ส่งผลให้ผิวจราจรเกิด 

ความช�ารดุเสยีหาย	และมีสถติิการเกดิอุบตัเิหตุเพิม่มากขึน้จงึจ�าเป็นต้องมกีารปรบัปรงุบรเิวณแยกดงักล่าว	เพือ่แก้ไขปัญหา

ผิวทางที่ช�ารุดเสียหาย	 ดังนั้น	 ขอให้แขวงทางหลวงมหาสารคามด�าเนินการขอสนับสนุนงบประมาณไปยังกรมทางหลวง 

ส่วนกลาง	 และให้กรมทางหลวงพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณเพื่อน�ามาปรับปรุงผิวทางของแยก 

ทั้ง	๒	แห่ง	พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัยให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพรองรับการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้น	

รวมทั้งช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วย

จะด�าเนินการส�ารวจและออกแบบพร้อมทั้งประมาณราคาในการยกระดับ 

ความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่	 จ�านวน	๒	 แห่ง	 ได้แก่	 (๑)	 แยกบ้านหม้อ	

บริเวณทางหลวงหมายเลข	 ๒๓	 ตอน	 หนองจิก	 -	 ห้วยแอ่ง	 ท่ี	 กม.๗๔+๕๖๒	 

(๒)	วงเวียนวาปีปทุม	บริเวณทางหลวงหมายเลข	๒๐๔๐	ตอน	มหาสารคาม	-	วาปีปทุม	

ที่	กม.๓๘+๒๕๒	เพื่อเสนอของบประมาณในปี	๒๕๖๔	ต่อไป

๗. โครงกำรทำงเลี่ยงเมืองมหำสำรคำม (วงแหวนด้ำนทิศตะวันออก)

ตามที่แขวงทางหลวงมหาสารคามรายงานเกี่ยวกับโครงการทางเล่ียงเมืองมหาสารคามในส่วน 

ที่ยังไม่ได้ด�าเนินการ	 (วงแหวนด้านทิศตะวันออก)	 ซึ่งจะเป็นเส้นทางเล่ียงตัวเมืองมหาสารคามเพ่ือเชื่อมไปยังจังหวัด 

ข้างเคียงได้สะดวกมากขึ้น	 และช่วยลดปัญหาการจราจรในตัวเมืองที่มีความหนาแน่น	 โดยโครงการเป็นการก่อสร้างถนน

ขนาด	 ๔	 ช่องจราจร	 เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข	 ๒๓	 ทางหลวงหมายเลข	 ๒๓๖๗	 และ	 ทางหลวงหมายเลข	 ๒๑๓	 

ด้านทิศตะวันออก	รวมระยะทางประมาณ	๑๐	กิโลเมตร	จากการรายงานทราบว่าจะมีการด�าเนินการขอรับการสนับสนุน

งบประมาณปี	 ๒๕๖๔	 ดังนั้น	 ขอให้กรมทางหลวงในพื้นที่เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลโครงการส�าหรับการด�าเนินการ 

ขอสนับสนุนงบประมาณ	 โดยควรจะมีข้อมูลเกี่ยวกับหลักการ	 เหตุผลความจ�าเป็น	 และรายละเอียดต่าง	 ๆ	 ท่ีครบถ้วน

ครอบคลุม	ชัดเจน	เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการต่อไป

ได้ด�าเนินการเตรียมข้อมูลความพร้อมเกี่ยวกับหลักการ	 เหตุผลความจ�าเป็น	

และรายละเอียดต่าง	 ๆ	 ที่ครบถ้วน	 ครอบคลุม	 และชัดเจน	 เพื่อจะเป็นประโยชน์ 

ในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการต่อไป
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๘. กำรสนับสนุนกำรน�ำยำงพำรำมำใช้ในกำรก่อสร้ำง

ตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเกษตรกรชาวสวนยางพาราโดยสนับสนุนการใช้ยางพารา	 

มาเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างหรอืซ่อมบ�ารงุถนน	ขอให้กรมทางหลวง	กรมทางหลวงชนบทพจิารณาเรือ่งการน�ายางพารา

มาใช้ในการก่อสร้างในปีงบประมาณ	๒๕๖๓	 ให้มากขึ้น	 เช่น	 การน�ายางพารามาเป็นส่วนประกอบในการท�าป้ายจราจร	

หลักน�าทาง	 ผิวถนน	 รวมทั้งหาแนวทางคิดค้นนวัตกรรมจากยางพาราในรูปแบบใหม่	 ๆ	 โดยให้ค�านึงถึงความเหมาะสม	 

การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ	คงทน	และมีความคุ้มค่า

รับทราบข้อส่ังการและพิจารณาน�ายางพารามาเป็นส่วนประกอบในการท�า 

หลักน�าทางและผิวถนนต่อไป

ได้ส่งเสรมิการใช้ยางพาราโดยน�ามาเป็นส่วนผสมในงานก่อสร้าง	งานซ่อมบ�ารงุ	

งานอ�านวยความปลอดภัย	 ซึ่งตั้งแต่	 ปี	 ๒๕๕๖	 -	 ๒๕๖๑	 ได้ใช้ยางพาราในงานทาง 

ไปแล้ว	 จ�านวน	๓๓,๖๒๐	 ตัน	 ในปี	 ๒๕๖๒	 จ�านวน	 ๑๑,๓๐๐	 ตัน	 และอยู่ระหว่าง 

การศึกษาวิจัยพัฒนาการน�ายางพารามาใช้ในผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวกับการอ�านวย 

ความปลอดภัยทางถนนเพื่อจะสนับสนุนการใช้ยางพาราในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น 

ตามล�าดับ	 ตลอดจนเป็นแนวทางท่ีจะสามารถต่อยอดน�าไปปรับใช้ในถนนทางหลวง

ท้องถิ่นต่อไป	 ทั้งนี้	 ได้มอบหมายให้ส�านักบ�ารุงทางพิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอ

แนะต่อไปแล้ว

9. กำรฟื้นฟูทำงหลวงชนบทที่ได้รับควำมเสียหำยจำกอุทกภัย 

ตามที่ได้มีการอนุมัติงบกลาง	 ปี	 ๒๕๖๒	 เพ่ือน�าไปด�าเนินการแผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหาและ

ฟ้ืนฟทูางหลวงทีไ่ด้รบัผลกระทบจากภัยพบิตัพิายโุพดลุแล้วนัน้	ขอให้กรมทางหลวงชนบทเร่งรดัการด�าเนนิการตามขัน้ตอน

และแผนที่วางเอาไว้ส�าหรับการฟื้นฟูสายทางที่ได้รับผลกระทบให้ได้โดยเร็ว	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น	ทั้งนี้	ใน

สายทางทีย่งัไม่ได้รบัการอนมุตัแิละรองบประมาณ	ในรอบที	่๒	ขอให้กรมทางหลวงชนบทตดิตามการสนบัสนนุงบประมาณ

ดังกล่าวด้วย	หากยังไม่ได้รับอนุมัติขอให้กรมทางหลวงชนบทหาแนวทางในการซ่อมแซมในจุดที่ยังไม่ได้รับงบประมาณว่า

สามารถด�าเนินการอย่างไรได้บ้าง	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านเส้นทางได้อย่างปลอดภัย
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ได้เสนอของบประมาณงบกลางรายการเงินส�ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน 

หรือจ�าเป็น	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 เพื่อฟื้นฟูทางหลวงชนบทที่ได้รับ 

ความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ดังนี้

-	 ครั้งที่	 ๑	 จ�านวน	๙๓	 รายการ	 งบประมาณท้ังส้ิน	๙๐๘.๓๘๔	 ล้านบาท	 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดจ้าง	 โดยคาดว่าจะจัดจ้างแล้วเสร็จทุกโครงการภายในเดือน

ธันวาคม	๒๕๖๒

-	 ครั้งที่	 ๒	 จ�านวน	๓๓	 รายการ	 งบประมาณทั้งสิ้น	 ๓๑๗.๔๑๕	 ล้านบาท	 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของส�านักงบประมาณ

ทั้งนี้	 ได้มอบหมายให้ส�านักบ�ารุงทางพิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

ต่อไปแล้ว

๑0. กำรขยำยสำยทำงบริเวณถนนหมำยเลข ๒๒๒๘

ตามที่เทศบาลต�าบลในเมือง	 อ�าเภอบ้านไผ่	 มีความต้องการในการขยายสายทางบริเวณ 

ถนนหมายเลข	๒๒๒๘	ตอนต่อเทศบาลเมืองบ้านไผ่	 บรรจบทางหลวงหมายเลข	๒	 (ปอแดง)	 กม.๓๖+๓๑๑	 -	๔+๐๐๐	 

ระยะทางรวม	๗.๖๘๙	กิโลเมตร	จาก	๒	ช่องจราจร	 เป็น	๔	ช่องจราจร	แต่มีงบประมาณในการด�าเนินการไม่เพียงพอ	 

จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทรับโอนเส้นทางชั่วคราวเพื่อเข้ามาช่วยด�าเนินการออกแบบและก่อสร้าง	 ซึ่งสายทาง 

ในช่วงดังกล่าวเป็นส่วนที่ยังคงเป็น	 ๒	 ช่องจราจร	 และเป็นสายทางที่เชื่อมทางหลวงหมายเลข	 ๒	 และทางหลวง 

หมายเลข	๒๓	ด้วย	ดงันัน้	ขอให้กรมทางหลวงชนบทประสานงานกบัจงัหวดัและเทศบาลเมอืงบ้านไผ่	เพือ่ร่วมกนัพจิารณา

หาแนวทางในการด�าเนนิการในเรือ่งดงักล่าวให้เหมาะสมว่าควรต้องด�าเนนิการอย่างไร	และเป็นไปในทศิทางใด	เพือ่ให้เกดิ

การเช่ือมโยงโครงข่ายสายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เพ่ิมความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งและ 

การเดินทางของประชาชนในพื้นที่

ตามแผนปฏิบัติการก�าหนดขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	(ฉบับที่	๒)	ได้ก�าหนดหลักการทั่วไปของขั้นตอนและวิธีปฏิบัติของภารกิจ	

ที่ถ่ายโอนแล้วว่า	 “ภารกิจท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับโอนแล้ว	 หากเกินขีด 

ความสามารถและไม่สามารถด�าเนินการไม่ว่าด้วยเหตุใด	 ๆ	 ให้ถือเป็นหน้าที่ 

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่อ่ืนหรอืส่วนราชการด�าเนนิการแทนไปพลางก่อนได้	โดยยงัถอืเป็นทรพัย์สิน

หรือกรรมสิทธิ์ในหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นอยู่	 และ

ห้ามส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับโอนภารกิจคืนไม่ว่าด้วยเหตุใด	 ๆ	

กรณีเกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและส่วนราชการที่ 

ถ่ายโอนให้ร้องขอต่อคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น	 เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาในเรื่องนั้น	 ๆ	 ต่อไป”	 กรมทางหลวงชนบท 

จึงไม่สามารถรับโอนหรือจัดสรรงบประมาณเข้ามาด�าเนินการในส่วนนี้ได้	 ทั้งนี้	 

ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทท่ี	 ๖	 (ขอนแก่น)	 รับทราบข้อเสนอแนะ 

ต่อไปแล้ว
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๔.๓.2	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ

๑. กำรติดตั้งเครื่องช่วยกำรเดินอำกำศ (Localizer) ณ ท่ำอำกำศยำนขอนแก่น

การติดตั้งเครื่องช่วยการเดินอากาศ	ILS	(Instrument	Landing	System	:	ILS)	ซึ่งจะด�าเนินการจัดหา

โดยบริษัท	 วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 แต่ในปัจจุบันยังติดปัญหาในการติดตั้งสถานีเครื่องส่งวิทยุ	 (Localizer)	 

ชุดเสาอากาศ	 และอาคารเครื่องส่งวิทยุ	 หากจะท�าการติดตั้งจะต้องใช้พื้นที่ภายในของกรมทหารราบที่	 ๘	 (ค่าย	 ร.๘)	 

ห่างจากรั้วสนามบินไปอีกประมาณ	 ๑๖๐	 -	 ๒๐๐	 เมตร	 ใช้พื้นที่กว้างประมาณ	 ๑๒๐	 เมตร	 เพื่อท�าการติดตั้งสถานี 

เครื่องส่งวิทยุ	 (Localizer)	 ซึ่งจากการรายงานทราบว่า	 กรมท่าอากาศยานได้เคยมีการประสานเรื่องการใช้พื้นที่กับ 

กรมทหารราบที่	 ๘	 จนใกล้ได้ข้อยุติ	 เหลือแต่เพียงขั้นตอนของการพิจารณาในรายละเอียดของเรื่องการส�ารวจที่ดิน 

และทรัพย์สินของกรมทหารฯ	 และการพิจารณาเรื่องการตั้งงบประมาณเพ่ือชดเชยให้	 ดังนั้น	 ขอให้กรมท่าอากาศยาน 

ในฐานะผู้ประสานงานเดิมเป็นหน่วยงานในการด�าเนินการเรื่องการขอใช้พ้ืนท่ีของกรมทหารราบท่ี	 ๘	 ต่อไปให้ได้ข้อยุติ	 

เพ่ือผลกัดนัให้เกดิการติดต้ังระบบเครือ่งช่วยการเดินอากาศดงักล่าว	เนือ่งจากจะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการน�าอากาศยาน

ลงจอดได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น	 มีพิกัดที่แน่นอน	 ชัดเจน	 แม้ในช่วงทัศนวิสัยท่ีไม่ดี	 นอกจากนี้	 ในภาพรวมจะส่งผล 

ต่อการพัฒนาให้เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ	 มีมาตรฐานระดับสากล	 เพราะเป็นข้อพิจารณาท่ีส�าคัญท่ีจะมีการน�า 

สายการบินมาลงที่ท่าอากาศยานเพิ่มเติมด้วย

ได้ประสานกับกองทัพบกขอทราบความคืบหน้าในการพิจารณาใช้พื้นท่ี 

ในการตดิตัง้เครือ่งช่วยเดนิอากาศ	(Localizer)	ณ	ท่าอากาศยานขอนแก่นเรยีบร้อยแล้ว	

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา	 ท้ังนี้	 หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้กระทรวง

คมนาคมทราบเป็นระยะต่อไป

๒. โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรที่พักผู้โดยสำรแห่งใหม่ของท่ำอำกำศยำนขอนแก่น

จากการลงพื้นที่ตรวจราชการทราบว่าท่าอากาศยานขอนแก่นอยู่ระหว่างด�าเนินโครงการก่อสร้าง

อาคารที่พักผู้โดยสารแห่งใหม่	และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิม	ปัจจุบันมีแผนการด�าเนินงานร้อยละ	๔๗.๘๑๗	

ผลการด�าเนินงานร้อยละ	๓๐.๒๘๑	ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ	๑๗.๕๖๓	โดยสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่	๑๔	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔	

อย่างไรก็ตาม	ในแผนการด�าเนินงานได้แบ่งเป็น	๒	ส่วน	คือ	ก�าหนดไว้ว่าต้องก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ให้แล้วเสร็จ

ภายในช่วงเดือนกรกฎาคม	-	ตุลาคม	๒๕๖๓	เพื่อจะเปิดให้ผู้โดยสารเข้ามาใช้อาคารใหม่	ก่อนจะเริ่มด�าเนินการปรับปรุง

อาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิม	 ดังนั้น	 เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่วางเอาไว้	 ขอให้กรมท่าอากาศยานเร่งรัดผู้รับจ้าง 

ในการด�าเนินงานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ให้แล้วเสร็จ	 และสามารถเปิดใช้งานเพ่ือให้บริการแก่ผู้โดยสาร 

ให้เร็วที่สุดภายในเดือนกรกฎาคม	 ๒๕๖๓	 ก่อนที่จะด�าเนินในส่วนงานต่อไปได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้โดยสารที่มา 

ใช้บริการเป็นอย่างมาก	 นอกจากนี้หลังจากเปิดใช้อาคารท่ีพักผู้โดยสารหลังใหม่แล้วขอให้กรมท่าอากาศยานเตรียม 

ความพร้อมและการบรหิารจดัการเกีย่วกบัระบบต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	ระบบ	Check-in	ผูโ้ดยสาร	ระบบ	EDS	ฯลฯ	ภายใน

อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ส�าหรับการให้บริการผู้โดยสารให้สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นและเรียบร้อยด้วย

กรมท่าอากาศยาน
รำยงำนว่ำ
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ได้ด�าเนินการเร่งรัดงานกับผู ้รับจ้างในการก่อสร้างอาคารท่ีพักผู ้โดยสาร 

หลังใหม่เรียบร้อยแล้ว	 โดยมีความคืบหน้าการก่อสร้าง	 ณ	 เดือนธันวาคม	 ๒๕๖๒	 

ร้อยละ	๓๘.๖๗	ล่าช้ากว่าแผน	๒๕.๐๙	ทั้งนี้	อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสิ่งอ�านวย

ความสะดวกต่าง	 ๆ	 และระบบการรักษาความปลอดภัย	 เช่น	 การติดตั้งเครื่อง	 EDS	

X-Ray	 จะท�าการเชื่อมระบบสายพานเข้ากับระบบ	 EDS	 พร้อมทดสอบ	 ทดลอง	 

ให้สามารถใช้งานได้ก่อนอาคารท่ีพักผู้โดยสารหลังใหม่แล้วเสร็จ	 คาดว่าจะติดตั้งได้ 

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	 ท้ังนี้	 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะมีการเร่งรัด 

ผู้รับจ้างด�าเนินการให้เร็วขึ้นต่อไป

๔.๔ เขตตรวจราชการที่ 1๓ 
 (ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย ์ สุรินทร )์

๔.๔.1	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก

๑. กำรประชำสัมพันธ์จุดตรวจรถโดยสำรสำธำรณะ Checking Point มอปลำย่ำง (ล�ำตะคอง)

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกบริเวณจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ	 Checking	

Point	มอปลาย่าง	(ล�าตะคอง)	ถนนมิตรภาพ	อ�าเภอปากช่อง	จงัหวดันครราชสีมา	ตามนโยบายของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

คมนาคมได้สัง่การให้กรมการขนส่งทางบกตัง้จดุตรวจรถโดยสารสาธารณะ	(Checking	Point)	ทกุ	ๆ 	ระยะทาง	๙๐	กโิลเมตร

ท่ัวประเทศ	 ขอให้ส�านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาประชาสัมพันธ์จุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ	 Checking	 Point	 

มอปลาย่าง	 (ล�าตะคอง)	 ให้ผู้ประกอบการเดินรถทราบโดยท่ัวกัน	 พร้อมท้ังให้พิจารณาวางแผนการบริหารจัดการในการ

ตรวจรถให้เกิดความสอดคล้องกับปริมาณการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ	และรองรับกรณีที่มีการจราจรคับคั่งเป็นพิเศษ

กรมท่าอากาศยาน
รำยงำนว่ำ
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ส�านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา	ได้ด�าเนินการ	ดังนี้

๑)	จัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนถึงจุดตรวจรถโดยสาร	 Checking	 Point	 

มอปลาย่าง	 (ล�าตะคอง)	 จ�านวน	 ๓	 ป้าย	 ได้แก่	 แจ้งก่อนถึงจุดตรวจ	 ๓	 กิโลเมตร	 

๒	กิโลเมตร	และ	๑	กิโลเมตร

๒)	จัดประชุมซักซ้อมผู้ประกอบการขนส่ง	 แจ้งให้น�ารถเข้าจุดตรวจรถโดยสาร	

Checking	Point	จ�านวน	๓	จุด	ได้แก่	๑.	จุดมอปลาย่าง	(ล�าตะคอง)	ขาออก	กรุงเทพฯ	

ถนนมิตรภาพ	 ต�าบลหนองสาหร่าย	 อ�าเภอปากช่อง	 ๒.	 จุดสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

จังหวัดนครราชสีมา	 แห่งท่ี	 ๒	 อ�าเภอเมืองนครราชสีมา	 จังหวัดนครราชสีมา	 

๓.	 จุดแยกอวยชัย	 (ขาเข้า	 กรุงเทพฯ)	 ทางหลวงแผ่นดิน	 ๓๐๕	 ต�าบลธงชัยเหนือ	 

อ�าเภอปักธงชัย

๒. กำรสนับสนุนจัดหำเครื่องมือตรวจวัดแอลกอฮอล์

ขอให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาสนับสนุนจัดหาเครื่องมือตรวจวัดแอลกอฮอล์เพิ่มเติมอีก	 

๑	 เครื่องเข้ามาประจ�า	 ณ	 จุดตรวจ	 Checking	 Point	 มอปลาย่าง	 (ล�าตะคอง)	 เนื่องจากจุดนี้เป็นจุดที่มีพนักงานขับรถ 

เข้ามารับการตรวจเป็นจ�านวนมากอาจเกิดความไม่เพียงพอต่อการใช้งานในช่วงเวลาเร่งด่วน	 อาจส่งผลท�าให้เกิดปัญหา

การจราจรติดขัดในบริเวณนั้นตามมาได้

ส�านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด�าเนินการส�ารวจความต้องการ 

ใช้เครื่องมือตรวจแอลกอฮอล์	 จ�านวน	 ๓๐	 เครื่อง	 แจ้งไปยังกองตรวจการขนส่ง 

ทางบกแล้ว	ระหว่างนี้ได้จัดหาเพิ่มอีก	๑	เครื่อง	เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ
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๓. กำรจัดเจ้ำหน้ำที่ประจ�ำจุดตรวจรถโดยสำร Checking Point

ขอให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาความเป็นไปได้ในการด�าเนินการจัดเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้หญิง 

ให้ประจ�าจุดตรวจรถโดยสาร	 Checking	 Point	 ในเฉพาะช่วงเวลากลางวันเท่านั้น	 เพ่ือป้องกันและหลีกเล่ียงอันตราย 

ที่อาจเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่

ส�านกังานขนส่งจงัหวดันครราชสมีาได้ด�าเนนิการจดัเจ้าหน้าทีโ่ดยช่วงกลางวนั

จดัเฉพาะเจ้าหน้าทีผู่ห้ญงิ	ช่วงกลางคนืจดัเฉพาะเจ้าหน้าทีผู่ช้าย	ซึง่สามารถปฏบิตังิาน

ได้ตามเป้าหมายของทางราชการ

4. กำรแก้ไขปัญหำฝุ่นละอองและไอเสียจำกรถยนต์บริเวณจุดตรวจรถโดยสำรสำธำรณะ  

Checking Point

จากการสังเกตพบว่าบริเวณจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ	 Checking	 Point	 มีฝุ ่นละอองและ 

ไอเสียจากรถยนต์ค่อนข้างมาก	 ขอให้ส�านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาด�าเนินการหามาตรการดูแลป้องกัน 

เจ้าหน้าที่จากควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วย

ส�านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด�าเนินการขอความอนุเคราะห ์

แขวงทางหลวงนครราชสมีาแห่งที	่๒	มาด�าเนนิการปรบัผวิจราจรและฉดีน�า้เพือ่บรรเทา 

ฝุ ่นละอองขนาดเล็ก	 และขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต�าบล 

หนองสาหร่าย	 อ�าเภอปากช่อง	 จังหวัดนครราชสีมา	 ด�าเนินการจัดหาน�้าอุปโภค	 

พร้อมทั้งจัดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณที่ตั้งจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ	Checking	Point	

ไว้อย่างเพียงพอ

กรมการขนส่งทางบก
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๕. กำรอ�ำนวยควำมสะดวกปลอดภัยในช่วงเทศกำลปีใหม่

การเดินทางกลับภูมิล�าเนาของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยรถโดยสารประจ�าทางและ 

ไม่ประจ�าทาง	 จากจ�านวนสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง	 ๒	 -	 ๓	 ปีท่ีผ่านมา	 ยังคงพบว่ามีจ�านวนตัวเลขสถิต ิ

อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง	 มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจ�านวนไม่น้อย	 เพื่อมุ่งลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและให้เป็นไป 

ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม	 “ใส่ใจก�าลังสาม	 เดินทางอุ่นใจ	 ปลอดภัยตลอดปีใหม่”	 ขอให้กรมการขนส่งทางบก	

ก�ากับ	 ดูแล	 ตรวจติดตามความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ	 เช่น	 ระบบไฟสัญญาณ	 ระบบเบรก	 สภาพยางรถยนต	์ 

เข็มขัดนิรภัยในทุกที่นั่ง	 ฯลฯ	 อย่างเข้มงวด	 รวมถึงความพร้อมของพนักงานขับรถท่ีจะต้องมีสภาพร่างกายพร้อม 

ในการปฏิบัติงาน	และมีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้องตามกฎหมายก�าหนด

ได้ด�าเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ขับรถ	 เจ้าของรถ	 และ 

ผู้ประกอบการที่กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 

พระราชบัญญัติรถยนต์	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 และกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข ้อง	 โดยจัด 

ผู้ตรวจการออกตรวจสอบความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถอย่างเข้มงวด 

มีการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

ตามแผนปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม	่ 

พ.ศ.	๒๕๖๓	ทั้งนี้	เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกและปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

๖. กำรตรวจสอบกำรใช้ควำมเร็วของรถโดยสำรสำธำรณะ

ขอให้กรมการขนส่งทางบก	 ก�ากับ	 ตรวจสอบการใช้ความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ	 หากพบ 

การฝ่าฝืนให้มีการลงโทษอย่างจริงจัง	 เพื่อเป็นการป้องปรามการใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายก�าหนด	 ซึ่งจะเสี่ยงต่อ 

การเกิดอุบัติเหตุ	และขอให้ค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นส�าคัญด้วย

ส�านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจจับความเร็ว 

ด้วยกล้องเลเซอร์บนถนนสายหลักและสายรองเป็นประจ�าทุกวัน	 และมีศูนย์บริหาร

จัดการเดินรถด้วยระบบ	GPS	 ของส�านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาควบคุมก�ากับ

ดูแลการใช้ความเร็วของรถโดยสารและรถบรรทุก

๗. กำรสอดส่องดูแลรถรับจ้ำงผิดกฎหมำย

ขอให้กรมการขนส่งทางบกสอดส่องดูแลรถรับจ้างผิดกฎหมายที่วิ่งให้บริการรับส่งผู ้โดยสาร 

ในพื้นที่โดยให้ก�าหนดแนวทางหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหารถที่ให้บริการแบบผิดกฎหมายอย่างเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพด้วย	เพื่อให้ระบบการขนส่งสาธารณะมีการให้บริการที่เป็นมาตรฐานและตรวจสอบกรณีเกิดเหตุได้

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ
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ส�านกังานขนส่งจงัหวดันครราชสมีาได้ด�าเนนิการบรูณาการร่วมกบัสถานตี�ารวจ

ภูธรเมืองนครราชสีมาและต�ารวจในพื้นท่ีสอดส่องดูแลรถรับจ้างผิดกฎหมายอย่าง 

ต่อเนื่อง

๘. กำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรประชำชน ณ สถำนีขนส่งผู้โดยสำร

ขอให้กรมการขนส่งทางบก	 และบริษัท	 ขนส่ง	 จ�ากัด	 ร่วมกันบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 

ในเรื่องความพร้อมของการอ�านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน	ณ	 สถานีขนส่งผู้โดยสาร	 เช่น	 การวางแผน 

จัดจ�านวนรถโดยสารให้มีความเพียงพอและสอดคล้องต่อความต้องการเดินทางของประชาชน	 ท้ังในส่วนของผู้โดยสาร 

ที่เดินทางระหว่างจังหวัด	 และจากตัวจังหวัดไปยังอ�าเภอต่าง	 ๆ	 เพื่อไม่ให้เกิดกรณีผู้โดยสารตกค้างและมีความล่าช้า 

ในการเดินทาง	พร้อมทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่อ�านวยความสะดวกตลอด	๒๔	ชั่วโมงด้วย

ส�านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด�าเนินการเตรียมความพร้อมด้าน 

รถโดยสารประจ�าทาง	 หมวด	๒	 เข้ากรุงเทพฯ	 จ�านวน	๒๓๒	 เท่ียวต่อวัน	 หมวด	๓	

จ�านวน	๔๕๘	เที่ยว	และหมวด	๔	จ�านวน	๒๘๒	เที่ยว	และมีการส�ารองรถโดยสาร 

ไม่ประจ�าทาง	จ�านวน	๓๐	คนั	ผลการด�าเนนิการมรีถเพยีงพอต่อความต้องการใช้บรกิาร

ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง	มีเจ้าหน้าที่อ�านวยความสะดวกตลอด	๒๔	ชั่วโมง

ได้ประสานกับสถานีเดินรถนครราชสีมาและสถานีเดินรถชัยภูมิเพื่อร่วมกัน 

จัดเตรียมความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานประจ�ารถ	พร้อมทั้งขอความร่วมมือ

ผู้ประกอบการให้จัดเตรียมรถโดยสารไว้บริการได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ 

เพือ่รองรบัผูโ้ดยสารในการเดนิทางและอ�านวยความสะดวกในด้านบรกิารและการจราจร 

ภายในสถานี	ซึ่งไม่มีผู้โดยสารตกค้างหรือเกิดความล่าช้าในการเดินทางแต่อย่างใด

9. กำรปรับปรุงขยำยช่องรอเลี้ยวบนทำงหลวงหมำยเลข ๒ จำกจังหวัดนครรำชสีมำ ไปยัง  

จังหวัดขอนแก่น

จากการตรวจราชการมีข้อสังเกตว่า	 ปัญหาหนึ่งของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนทางหลวง	 คือ	 

การชนท้ายรถขณะรอเลี้ยวกลับรถบนเส้นทางสายหลัก	เนื่องจากรถส่วนใหญ่ใช้ความเร็วค่อนข้างสูง	หากไม่มีช่องรอเลี้ยว

อาจท�าให้รถคันหลังเกิดการเฉี่ยวชนรถที่รอเลี้ยวได้	 ซึ่งในบางช่วงบางตอนของทางหลวงหมายเลข	 ๒	 (ถนนมิตรภาพ)	 

จากจังหวัดนครราชสีมาไปยังจังหวัดขอนแก่นยังไม่มีช่องส�าหรับรอเลี้ยวกลับรถ	 ในเรื่องนี้	 ขอให้กรมทางหลวงพิจารณา

ด�าเนินการส�ารวจตรวจสอบจุดเสี่ยงของจุดกลับรถที่ไม ่มีช ่องรอเลี้ยวบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	 ๒	 จาก 

จงัหวดันครราชสีมาไปยงัจงัหวดัขอนแก่น	โดยพจิารณาด�าเนินการปรับปรุงให้มีช่องรอเลีย้ว	และอาจขยายเพิ่มความกว้าง

ของจุดกลับรถให้มีช่วงวงเลี้ยวที่ปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด
รำยงำนว่ำ
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รับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	 โดยได้เร่งด�าเนินการส�ารวจจุดกลับรถ 

ที่ยังไม่มีช ่องรอเล้ียวในทางหลวงหมายเลข	 ๒	 ตั้งแต่จังหวัดนครราชสีมา	 -	 

จังหวัดขอนแก่น	 และจะด�าเนินการออกแบบ	 พร้อมจัดท�าแผนรายประมาณการ 

เพื่อเสนอของบประมาณต่อไป

๑0. กำรปิดจุดทำงแยกและจุดกลับรถในช่วงเทศกำลปีใหม่ ๒๕๖๓ 

มาตรการหนึ่งในการลดความเสี่ยงในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่	 คือ	 การปิดจุดทางแยก	 

และปิดจุดกลับรถ	 ซึ่งทราบว่าหน่วยงานกรมทางหลวงภายในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ	 ได้ด�าเนินการวางแผน

การปิดทางแยกและจุดกลับรถเรียบร้อยแล้ว	 อย่างไรก็ตาม	 ขอให้ส�านักงานทางหลวงที่	 ๑๐	 (นครราชสีมา)	 และ 

แขวงทางหลวงชัยภูมิด�าเนินการประชาสัมพันธ์การปิดจุดทางแยกและจุดกลับรถล่วงหน้าก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่นี	้ 

เพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่และเพื่ออ�านวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 

ทราบโดยทั่วกัน

ส�านักงานทางหลวงท่ี	 ๑๐	 (นครราชสีมา)	 และแขวงทางหลวงชัยภูมิได้ 

ด�าเนินการก่อนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	 โดยจะมีการด�าเนินการปิดจุด 

ทางแยกและจดุกลบัรถ	 และมกีารประชาสมัพนัธ์ก่อนทีจ่ะปิดจดุทางแยกและจดุกลบัรถ 

ทุกครั้ง

๑๑. กำรปรับปรุงพัฒนำทำงหลวงหมำยเลข ๒0๕ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

ทางหลวงหมายเลข	 ๒๐๕	 เป็นเส้นทางส�าคัญสายหนึ่งในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรจาก	 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่ภาคกลาง	 อีกทั้งยังเป็นเส้นทางการท่องเท่ียวของจังหวัดชัยภูมิ	 ซึ่งปัจจุบันเส้นทางดังกล่าว 

มีปริมาณจราจร	๔,๘๓๖	คันต่อวัน	และมีปริมาณรถบรรทุกโดยเฉลี่ย	๑,๒๐๐	คันต่อวัน	ซึ่งทราบว่าสายทางนี้มีสภาพเป็น	

๒	ช่องจราจร	 (ผิวทางกว้าง	๗.๐	 เมตร	ไหล่ทางข้างละ	๐.๕๐	 เมตร)	 เป็นเส้นทางที่มีความคับแคบ	และเสี่ยงต่อการเกิด

อุบัติเหตุจากการสัญจรของรถบรรทุกกับประชาชนในพื้นท่ี	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน 

ในเส้นทางนีข้อให้กรมทางหลวงพจิารณาด�าเนนิการปรบัปรงุพฒันากรมทางหลวง	๒๐๕	ให้เกดิความสะดวกและปลอดภยั

อย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

ส�านักงานทางหลวงที่	 ๑๐	 (นครราชสีมา)	 และแขวงทางหลวงชัยภูมิได้เร่ง 

ด�าเนินการส�ารวจออกแบบทางหลวงหมายเลข	 ๒๐๕	 ในบริเวณที่มีความคับแคบ	 

และจุดที่มีความเสี่ยงอันตรายเพื่อน�ามาเสนอของบประมาณในการด�าเนินการต่อไป

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ
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๑๒. กำรปรบัแนวเส้นทำงระเบยีงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East - West Economic Corridor)

จากการตรวจราชการทราบว่าเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก	-	ตะวันตก	(East	-	West	

Economic	 Corridor)	 นั้น	 เป็นเส้นทางเชื่อมโยงจากจังหวัดตากถึงจังหวัดมุกดาหาร	 เพ่ือเชื่อมระหว่างประเทศเมียนมา 

และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	๑๒	(ระยะทางประมาณ	๗๘๕	กิโลเมตร)	

ในเรื่องนี้ได้ให้ความคิดเห็นว่ากรมทางหลวงอาจพิจารณาปรับแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก	 -	 ตะวันตก	 

เพิ่มอีกเส้นทางหนึ่ง	 โดยปรับเลี่ยงมาใช้เส้นทางด้านทิศใต้แทน	 โดยแนวความคิดนี้น่าจะเป็นเส้นทางท่ีสามารถพัฒนา 

ได้ง่ายกว่าแนวเส้นทางเดิม	เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและมีผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า	โดยเส้นทางนี้

จะแยกออกจากทางหลวงหมายเลข	 ๑๒	 จากจังหวัดพิษณุโลก	 เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข	 ๑๑	 มุ่งหน้าไปจังหวัดพิจิตร	 

จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข	 ๒๒๕	 ผ่านเข้าสู่จังหวัดเพชรบูรณ์	 ผ่านทางหลวงหมายเลข	 ๒๓๕๙	 อ�าเภอหนองบัวแดง	

จังหวัดชัยภูมิ	จากนั้นเดินทางเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นเพื่อเดินทางตามแนวเส้นทางเดิมมุ่งหน้าสู่จังหวัดมุกดาหารต่อไป

จะได้น�าข้อเสนอแนะมาด�าเนินการพิจารณาปรับปรุงแนวเส้นทางระเบียง

เศรษฐกิจตะวันออก	-	ตะวันตก	ต่อไป

๑๓. กำรประชำสัมพันธ์เส้นทำงลัด ทำงเลี่ยง ในช่วงเทศกำลปีใหม่ ๒๕๖๓

เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิล�าเนาเป็นจ�านวนมาก 

ขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทด�าเนนิการประชาสัมพนัธ์เส้นทางลัดทางเล่ียงภายในพืน้ท่ี	จงัหวดันครราชสมีา

และชัยภูมิ	 เพื่ออ�านวยความสะดวกและเป็นเส้นทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนซึ่งจะสามารถช่วยบรรเทา 

ปัญหาการจราจรบนเส้นทางหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 พร้อมท้ังขอให้มีการติดตั้งป้ายบอกทางท่ีชัดเจนมองเห็นได้ง่าย	

รวมถึงให้มีการติดตามสภาพการจราจรและแนะน�าเส้นทางแบบ	Real	 Time	 เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่าง

สะดวกและถึงที่หมายได้โดยเร็ว

ปัจจุบันได้มีการประชาสัมพันธ์ทางลัดและทางเล่ียงช่วงเทศกาล	 นอกจากนี้	 

ยังมีการรายงานสภาพการจราจรแบบ	 Real	 Time	 โดยสามารถเข้ามาดูได้ที่	 Website	

ของกรมทางหลวง

ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเส้นทางลัด	 ทางเลี่ยง	 ป้ายแนะน�า	 รวมถึงแผนที ่

เส้นทาง	ผ่านสือ่สิง่พมิพ์	สือ่ออนไลน์	และรายการวทิยกุรมทางหลวงชนบท	“หมอทาง”	

ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและมีช่องทางให้ประชาชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่

สายด่วนทางหลวงชนบท	 ๑๑๔๖	 ท้ังนี้	 ได้มอบหมายให้ส�านักอ�านวยความปลอดภัย

และส�านกังานทางหลวงชนบทท่ี	๕	(นครราชสีมา)	พจิารณาด�าเนนิการตามข้อเสนอแนะ 

ต่อไปแล้ว

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ
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๑4. กำรแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรำยในสำยทำง

จากการลงตรวจสอบพื้นที่บริเวณจุดเกิดอุบัติเหตุกรณีที่มีรถบรรทุกเสียหลักหลุดโค้งและ	 

ตกถนนชนกับต้นไม้ขนาดใหญ่ข้างทาง	 ท�าให้มีผู ้เสียชีวิตจ�านวน	 ๑	 ราย	 บนทางหลวงชนบท	 สาย	 ชย.๔๐๕๑	 

แยกทางหลวงหมายเลข	๒๐๕๑	-	แหล่งท่องเทีย่วมอหินขาว	กม.๖+๔๐๐	ต�าบลท่าหินโงม	อ�าเภอเมอืงชยัภมู	ิจังหวดัชยัภมู	ิ 

(เหตุเกิดเมื่อวันที่	 ๒	 ตุลาคม	 ๒๕๖๒)	 ซึ่งจุดดังกล่าวเป็นทางโค้งขวาลาดชันลงเนิน	 เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของ 

นกัท่องเทีย่ว	ซึง่แขวงทางหลวงชนบทชยัภูมิได้ด�าเนนิการซ่อมแซมจดุดงักล่าวแล้วเบือ้งต้น	และแขวงทางหลวงชนบทชยัภมูิ

มีแผนงานที่จะด�าเนินการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงจุดอันตรายและขยายไหล่ทางให้กว้างมากขึ้น	 ซึ่งปัจจุบันมีผิวทางกว้าง	 

๗.๐	เมตร	ไหล่ทางกว้าง	๐.๕	เมตร	แต่สายทางดังกล่าวอยูใ่นพืน้ท่ีเขตอทุยานฯ	จึงไม่สามารถด�าเนนิการขยายความกว้างได้	 

ในส่วนนี้	 จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาจัดสรรงบประมาณเข้ามาด�าเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายในสายทาง 

ให้มีความปลอดภัยอย่างเหมาะสมก่อนในเบื้องต้นโดยอาจติดตั้งอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัยเพิ่มเติม	 เช่น	 การ์ดเรล	 

ป้ายเตือน	ตีเส้นเตือน	ฉาบผิวกันลื่น

ได้มีการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน	 (Road	 Safety	 Audit:	 RSA)	 

และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง	 (Road	 Safety	

Audit	 System:	 RSAS)	 เพื่อบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและลดจุดเสี่ยงบน 

ถนนทางหลวงชนบท	 ทั้งนี้	 ได้มอบหมายให้ส�านักงานตรวจสอบความปลอดภัย 

งานทาง	ส�านกัอ�านวยความปลอดภยั	และส�านกังานทางหลวงชนบทที	่๕	(นครราชสีมา)	

พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ
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๔.๔.2	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางน�้า

กำรก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทำงน�้ำ

การก�ากับดูแลและเตรียมความพร้อมด้านการอ�านวยความสะดวกและปลอดภัยตามแหล่งท่องเที่ยว

ทางน�้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ	 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีจะมีประชาชน 

เดินทางท่องเที่ยวและท�ากิจกรรมกับครอบครัวตามแหล่งท่องเท่ียวทางน�้า	 เช่น	 เขื่อน	 หนอง	 บึง	 ฯลฯ	 เป็นจ�านวนมาก	 

ซึ่งจะต้องมีการเพิ่มมาตรการดูแลรักษาในเรื่องความปลอดภัยตามจุดเสี่ยงเป็นพิเศษ	 เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

แก่นักท่องเที่ยว	 ขอให้กรมเจ้าท่าด�าเนินการวางมาตรการและจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังให้เพียงพอ	 โดยอาจบูรณาการ

ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 ในการอ�านวยความสะดวกและปลอดภัยในบริเวณ 

ที่เป็นจุดเสี่ยง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่มีนักท่องเที่ยวและประชาชนขึ้นลงโป๊ะหรือท่าเรือเป็นจ�านวนมาก	 พร้อมทั้ง 

ก�ากับดูแลในเรื่องอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัยตามแหล่งท่องเท่ียวท่ีส�าคัญต่าง	 ๆ	 เช่น	 เส้ือชูชีพ	 อุปกรณ์ดับเพลิง	 

ห่วงยาง	ฯลฯ	อย่างเข้มงวดด้วย

ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี	 ๗	 ได้มีค�าส่ัง	 ๗๑/๒๕๖๒	 เรื่อง	 ตั้งศูนย์อ�านวย 

ความปลอดภัยทางน�้าในช่วงเทศกาลปีใหม่	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	ณ	 ส�านักงานเจ้าท่า 

ภูมิภาคที่	 ๗	 และส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา	 ๕	 สาขา	 ประกอบด้วย	 ส�านักงาน 

เจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา	 ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคาย	 ส�านักงาน

เจ้าท่าสาขาอุบลราชธานี	 ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม	 และส�านักงาน	 

เจ้าท่าสาขาขอนแก่น	 เพ่ืออ�านวยความสะดวกความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ของประชาชนเนือ่งจากการเดนิทางทางเรอืและลดอบุตัเิหตทุางน�า้ในช่วงเทศกาลปีใหม่

ในพื้นที่รับผิดชอบ	๒๐	 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ซึ่งส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาค

สาขานครราชสีมาได้ด�าเนินการตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ	๔	 จังหวัด	 ประกอบด้วย	

จังหวัดนครราชสีมา	บุรีรัมย์	ชัยภูมิ	และสุรินทร์	โดยได้ด�าเนินการ	ดังนี้

๑.	ให้ข้าราชการเดนิทางไปปฏบิตัริาชการก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่	พ.ศ.	๒๕๖๓	

เพื่อเตรียมความพร้อมบริเวณเขื่อนล�าแชะ	 อ�าเภอครบุรี	 จังหวัดนครราชสีมา	 

และบริเวณทะเลสาบทุ่งกุลา	อ�าเภอชุมพลบุรี	จังหวัดสุรินทร์

๒.	ให้ข้าราชการ	 พนักงานราชการ	 และพนักงานขนส่ง	 ออกตรวจตราดูแล 

ความปลอดภัยทางน�้าในพื้นที่รับผิดชอบ	ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย

ทางน�้าให้แก่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวทางน�้า	 ในช่วง

เทศกาลปีใหม่	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 ร่วมกับนายช่างชลประทานนครราชสีมาและผู้ปกครอง

ท้องที่	หมู่ที่	๕	บริเวณเขื่อนล�าแชะ	อ�าเภอครบุรี	จังหวัดนครราชสีมา	ทั้งนี้	ได้ตรวจตรา

อุปกรณ์ความปลอดภัย	 เช่น	 เครื่องลอยน�้า	 เส้ือชูชีพ	 ถังดับเพลิงอย่างเข้มงวด	 

ซึง่สถานการณ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยท่ัวไปเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย	เหตกุารณ์ปกติ

๓.	จัดตั้งศูนย์อ�านวยความปลอดภัยทางน�้า	 ณ	 ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาค 

สาขานครราชสีมา	เพื่อรายงานเหตุการณ์ความปลอดภัยทางน�้าให้กับศูนย์อ�านวยการ

ความปลอดภัยทางน�้า	 ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี	 ๗	 และกรมเจ้าท่าเป็นประจ�า 

อย่างต่อเนื่องก่อนเวลา	๒๔.๐๐	น.	ของทุกวัน

กรมเจ้าท่า
รำยงำนว่ำ
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ทั้งนี้	 ผลการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่	พ.ศ.	๒๕๖๓	 (วันที่	 ๒๖	 ธันวาคม	

๒๕๖๒	 ถึง	 ๕	 มกราคม	๒๕๖๓)	 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาค

สาขานครราชสีมา	เหตุการณ์ทั่วไปปกติ	ไม่มีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินแต่อย่างใด	

๔.๔.๓	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางราง

กำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมจุดตัดทำงรถไฟบนทำงหลวงหมำยเลข ๒๓๕4

จากการรายงานปัญหาอุปสรรคของกรมทางหลวงและการรถไฟแห่งประเทศไทยในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ

ทราบว่า	 บริเวณจุดตัดทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข	 ๒๓๕๔	 ตอนเทพสถิต	 -	 ซับใหญ่	 กม.๐+๗๒๐	 อ�าเภอเทพสถิต	

จังหวัดชัยภูมิ	ระดับของรางรถไฟต�่ากว่าผิวถนน	เนื่องจากมีการปรับปรุงถนนให้สูงขึ้นแต่ไม่ได้มีการปรับยกระดับรางรถไฟ

ท�าให้จุดดังกล่าวมีลักษณะเป็นแอ่ง	เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของรถบรรทุกขนาดใหญ่	ซึ่งที่ผ่านมามีรถบรรทุกขนส่งสินค้า 

ที่สัญจรผ่านจุดดังกล่าวมีการประสบอุบัติเหตุอยู่บ้าง	 อีกทั้งเส้นทางนี้ยังเป็นเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญของ 

จังหวัดชัยภูมิสามารถเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม	 ทุ่งดอกกระเจียวในพ้ืนท่ีอ�าเภอเทพสถิต	 จังหวัดชัยภูม	ิ 

ในเบื้องต้น	 กรมทางหลวงและการรถไฟแห่งประเทศไทยในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ดังกล่าว	 ซึ่งแนวทางที่คาดว่ามีความเหมาะสมและเห็นควรที่จะด�าเนินการ	 คือ	 การก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ	 

ในเรือ่งนี	้ขอให้กรมทางหลวงพจิารณาความเป็นไปได้ในการด�าเนนิการก่อสร้างสะพานข้ามจดุตดัทางรถไฟโดยให้ประสาน

ความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยในเรื่องรูปแบบของสะพานอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามหลักวิศวกรรม 

เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวและประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

บริเวณใกล้เคียงจุดตัดทางรถไฟเป็น	 Cutting	 ทั้งสองด้าน	 ยกเว้นบริเวณ 

ระยะ	๓๐	เมตร	ก่อนถึงทางผ่านเสมอระดับ	การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ประสานกับ

หมวดทางหลวงเทพสถิตให้มาด�าเนินการปรับปรุงผิวจราจรให้มีสภาพราบเรียบและ

เสมอระดับทางรถไฟแล้ว	 แต่หมวดทางหลวงเทพสถิตแจ้งว่าติดขัดเรื่องงบประมาณ 

จึงได้ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรบริเวณก่อนถึงทางผ่านเสมอระดับเท่านั้น

๔.๕ เขตตรวจราชการที ่1๔ 
(ยโสธร ศรีสะเกษ อ�านาจเจริญ อบุลราชธาน)ี
๔.5.1	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก

๑. กำรด�ำเนินกำรเฝ้ำระวังรถโดยสำรสำธำรณะและรถบรรทุกที่กระท�ำผิดบนเส้นทำงหลวง

จากการรายงานเรื่องการด�าเนินการเฝ้าระวังรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกท่ีกระท�าผิด	 

บนเส้นทางหลวงในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัอ�านาจเจรญิและอบุลราชธานพีบว่ามกีารบนัทึกสถติผิูก้ระท�าผดิไว้และเรยีกมารายงานตวั	 

เพือ่รบัทราบความผดิและเปรยีบเทยีบปรบั	ทัง้นี	้ ตามสถติผิูม้ารายงานตวัเหน็ว่ามจี�านวนน้อยหรอืแทบจะไม่มารายงานตวัเลย	 

ดังนั้น	ขอให้กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการติดตามผู้กระท�าผิดให้เข้ามารายงานตัว	อย่างไรก็ตาม	กรมการขนส่งทางบก

ได้มีระบบให้ผู ้กระท�าผิดสามารถไปรายงานตัวได้ท่ัวประเทศ	 โดยท่ีไม่จ�าเป็นต้องรายงานตัวในพ้ืนท่ีท่ีกระท�าผิด	 

ดังนั้น	 ขอให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบข้อมูลด้วยว่าผู้กระท�าผิดได้ไปรายงานตัวนอกเขตพื้นที่กระท�าผิดหรือไม่	 

พร้อมทั้งบันทึกเป็นสถิติที่ถูกต้องเอาไว้เป็นฐานข้อมูลเรื่องการรายงานตัวด้วย

การรถไฟแห่งประเทศไทย
รำยงำนว่ำ
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ได้บันทึกสถิติการกระท�าผิดและออกหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบการขนส่ง 

รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก	ตั้งแต่เดือนตุลาคม	-	ธันวาคม	๒๕๖๒	ดังนี้

ส�ำนักงำนขนส่งจังหวัดอ�ำนำจเจริญ

-	 มีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ	 จ�านวนท้ังส้ิน	 ๑๕๓	 ราย	 ช�าระค่าปรับต่าง

ส�านักงาน	จ�านวน	๑๐	ราย	ช�าระค่าปรับที่ส�านักงานขนส่งจังหวัดอ�านาจเจริญ	จ�านวน	

๘	ราย	ยังไม่มาช�าระค่าปรับ	จ�านวน	๑๓๕	ราย

ส�ำนักงำนขนส่งจังหวัดอุบลรำชธำนี 

-	 มีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ	 จ�านวนท้ังส้ิน	 ๕๘๘	 ราย	 ช�าระค่าปรับต่าง

ส�านกังาน	จ�านวน	๑๐๐	ราย	ช�าระค่าปรบัทีส่�านกังานขนส่งจงัหวดัอบุลราชธาน	ีจ�านวน	

๙๓	ราย	ยังไม่มาช�าระค่าปรับ	จ�านวน	๓๙๕	ราย

ทั้งนี้	 ส�านักงานขนส่งจังหวัดอ�านาจเจริญและส�านักงานขนส่งจังหวัด

อุบลราชธานีได้ด�าเนินการจดแจ้งการกระท�าผิดของผู้ประกอบการที่ยังไม่มาช�าระ 

ค่าปรับทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้ว

๒. กำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำย Checking Point

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีนโยบาย 

ให้ตั้งจุดตรวจคน	 ตรวจรถ	 Checking	 Point	 ทุก	 ๆ	 ๙๐	 กิโลเมตร	 

ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน	 ๒๕๖๒	 ขอให้กรมการขนส่งทางบกมีการ 

ตรวจสอบระบบการตรวจคน	 ตรวจรถ	 ตามจุด	 Checking	 Point	 

เป็นระยะ	 ๆ	 ว่าการด�าเนินงานเป็นไปอย่างราบร่ืน	 รวดเร็ว	 หรือ 

มีข้อจ�ากัดหรือไม่	 อย่างไร	 เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการตรวจสอบ	 

แก้ไขจดุบกพร่องให้มีความพร้อมส่งเสรมิความปลอดภยั	ส่งผลให้เกดิ

ประโยชน์แก่ทุกฝ่ายทั้งประชาชนผู้เดินทาง	ผู้ขับขี่	และผู้ประกอบการ 

รถสาธารณะ

ในช่วงระหว่างการด�าเนนิการได้รวบรวมปัญหาและอปุสรรคในการด�าเนนิงาน	 

พบว่า	 หน่วยปฏิบัติส่วนใหญ่ขาดงบประมาณค่าน�้ามันเชื้อเพลิง	 ค่าตอบแทน 

ส�าหรบัเจ้าหน้าทีท่ีป่ฏบิตังิาน	ค่าสาธารณปูโภค	ค่าใช้สอยต่าง	ๆ 	และจ�านวนเจ้าหน้าที่

ไม่เพียงพอ	 เป็นต้น	 จึงได้ขอรับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากกองทุนเพื่อ 

ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อให้การด�าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ
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๓. กำรใช้แอปพลิเคชัน Smart Bus Terminal

จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสารเดชอุดม	 อ�าเภอเดชอุดม	 จังหวัดอุบลราชธาน	ี 

ซึ่งมีผู ้เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องนั้น	 พบว่าการเดินรถหากเป็นช่วงวันธรรมดาอาจมีผู ้เดินทางระหว่างจังหวัด 

จ�านวนน้อยกว่าปกต	ิและจะพบปัญหาเรือ่งการยกเลกิการเดนิรถทีไ่ม่มผีูโ้ดยสารตัง้แต่ต้นทางในบางเทีย่ว	ซึง่ส่งผลกระทบ

ต่อผู้โดยสารที่รออยู่ปลายทางเพื่อเดินทางในเที่ยวกลับ	 ท�าให้ต้องรอรถโดยสารท่ีสถานีเดินรถปลายทางนานกว่าเดิม 

เพื่อรอรถเที่ยวถัดจากที่ยกเลิกไป	 อนึ่ง	 กรมการขนส่งทางบกได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน	 Smart	 Bus	 Terminal	 

ซึ่งสามารถติดตามเวลาเดินรถโดยสารที่เป็นปัจจุบันในแต่ละวัน	 เพื่อความสะดวกในการเลือกเดินทางไว้แล้ว	 ดังนั้น	 

ขอให้กรมการขนส่งทางบก	 และบริษัท	 ขนส่ง	 จ�ากัด	 ประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดและแนะน�าการใช้แอปพลิเคชัน 

ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อการเข้าถึงข้อมูลและมีทางเลือกในการเดินทางและบริหารจัดการเวลาได้มากขึ้น

ได้ด�าเนินการประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดและแนะน�าการใช้แอปพลิเคชัน	

Smart	Bus	Terminal	ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง	ดังนี้

๑) สถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง	 ๓	 แห่ง	 ประกอบด้วย	 สถานีขนส่งผู้โดยสาร 

จังหวัดอุบลราชธานี	 สถานีขนส่งผู้โดยสารอ�าเภอเดชอุดม	 และสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

อ�าเภอสิรินธร	(ช่องเม็ก)

๒) ส�านักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี	 ส�านักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี	

สาขาอ�าเภอเขมราฐ	 และส�านักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี	 สาขาอ�าเภอเดชอุดม	 

ในการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ประจ�ารถ	 บอร์ดข่าวประชาสัมพันธ์	 และ 

จุดบริการ	GECC

๓) ประชาสัมพันธ์ผ่านรายงาน	 “สัญจรปลอดภัยกรมการขนส่งทางบก”	 

ทางสถานวีทิยกุระจายเสียง	อสมท.	คล่ืน	๑๐๗.๐	MHz.	วนัจันทร์ถงึศุกร์	เวลา	๐๘.๐๐	-	 

๐๙.๐๐	น.

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ
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ได้สั่งการไปยังสถานีเดินรถอุบลราชธานีที่ควบคุมและดูแลรถหมวด	 ๒	 

และหมวด	๓	 ในเส้นทางเดินรถท่ีผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารเดชอุดม	 อ�าเภอเดชอุดม	

จังหวัดอุบลราชธานี	 โดยให้ไปด�าเนินการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน	 Smart	 Bus	 

Terminal	 จากส�านักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี	 เพ่ือมาด�าเนินการจัดท�าป้าย

ประชาสัมพันธ์	และติดตั้งหน้าบริเวณช่องจ�าหน่ายตั๋วของ	บริษัท	ขนส่ง	จ�ากัด	ภายใน

สถานีขนส่งผู้โดยสารเดชอุดม	 เพ่ือให้ผู้โดยสารได้รับทราบข้อมูลตารางเวลาเดินรถ 

เพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการเวลาเดินทางได้

4. โครงกำรก่อสร้ำงทำงเลี่ยงเมือง (ด้ำนตะวันตก) ทำงหลวงหมำยเลข ๒๑๒

โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง	 (ด้านตะวันตก)	จังหวัดอ�านาจเจริญ	 เป็นโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา

การจราจรแออัดและปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง	 เนื่องจากทางหลวงหมายเลข	 ๒๑๒	 ซึ่งเป็นถนนสายหลักของ

อ�านาจเจรญิและยงัเป็นเส้นทางเชือ่มระหว่างจงัหวดัอบุลราชธานแีละจงัหวดัมกุดาหารมสีภาพเป็นย่านชมุชนทีม่ข้ีอจ�ากดั

ทางกายภาพในการขยายสายทาง	โดยโครงการมีจุดเริ่มต้นที่บริเวณทางหลวงหมายเลข	๒๑๒	กม.๕๑๘+๒๑๑	ตัดใหม่เป็น

ทางแยกต่างระดบับรเิวณทางหลวงหมายเลข	๒๐๒	กม.๓๑๑+๓๕๕	และสิน้สดุทีท่างหลวงหมายเลข	๒๑๒	กม.๕๐๑+๙๓๓	

ระยะทางรวม	 ๒๕	 กิโลเมตร	 จากรูปแบบโครงการทราบว่ามีจุดกลับรถจ�านวน	 ๑๗	 จุด	 ดังนั้น	 เพื่อความปลอดภัย 

ในการสญัจรของผู้เดินทาง	ขอให้กรมทางหลวงพจิารณาเรือ่งป้ายจราจรบรเิวณจดุกลบัรถ	ป้ายเตอืนต่าง	ๆ 	อปุกรณ์ป้องกนั

อันตราย	รวมถึงไฟฟ้าแสงสว่างที่ต้องมีอย่างเพียงพอ	และติดตั้งให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้ด้วย

ได้ด�าเนินการออกแบบต�าแหน่งจุดกลับรถให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีชุมชน 

สองข้างทางตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและความสะดวกปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน	

อย่างไรก็ตาม	 จะรับข้อเสนอแนะเรื่องป้ายจราจรบริเวณจุดกลับรถป้ายเตือนต่าง	ๆ	 

ไว้พิจารณาต่อไป

๕. โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมแม่น�้ำโขง แห่งที่ ๖

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้าโขง	แห่งที่	๖	อ�าเภอนาตาล	จังหวัดอุบลราชธานี	-	ละคอนเพ็ง	

แขวงสาละวัน	 โดยสะพานข้ามแม่น�้าโขงแห่งที่	 ๖	 สามารถรองรับการคมนาคมขนส่งทางบกจากไทยสู่สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 และเชื่อมต่อออกไปยังภาคกลางของประเทศเวียดนามได้	 อนึ่ง	 ในปัจจุบันการส่งออกไปยัง

แขวงสาละวันเป็นการขนส่งทางเรือผ่านด่านพรมแดนบ้านปากแซง	 ซึ่งขนส่งได้จ�านวนน้อย	 และหากเลี่ยงไปใช้การขนส่ง

ทางบกจะต้องอ้อมไปใช้ด่านพรมแดนช่องเม็กหรือด่านพรมแดนจังหวัดมุกดาหาร	ซึ่งมีระยะทางไกล	ทั้งนี้	 คณะรัฐมนตรี

ได้มมีติเหน็ชอบโครงการเมือ่คราวประชมุคณะรฐัมนตรนีอกสถานทีอ่ย่างเป็นทางการ	ครัง้ที	่๕/๒๕๖๑	กลุม่ภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือตอนล่าง	๒	ซึ่งรูปแบบการก่อสร้างโครงการออกแบบแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม	๒๕๖๒	ดังนั้น	เพื่อเพิ่มมูลค่า

การขนส่งและความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศ	ขอให้กรมทางหลวงเร่งรดัพจิารณาด�าเนนิการตามขัน้ตอนส�าคญั

ที่ต้องด�าเนินการ	 เช่น	 การด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม	 การเวนคืน	 เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการด�าเนินงานก่อสร้าง 

ให้ได้โดยเร็วต่อไป

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ
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โครงการสะพานมติรภาพไทย	-	ลาว	แห่งท่ี	๖	ได้ด�าเนนิการศึกษาความเหมาะสม 

ทางด้านเศรษฐกิจ	วิศวกรรม	และผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(Feasibility	Study)	และส�ารวจ

ออกแบบรายละเอียด	 (Detailed	 Design)	 แล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม	 ๒๕๖๑	 และ 

ได้รับงบประมาณ	ปี	๒๕๖๓	เพื่อด�าเนินการส�ารวจออกแบบเส้นทางแนวใหม่เชื่อมโยง

กับโครงการสะพานมิตรภาพไทย	-	ลาว	แห่งที่	๖	เพื่อให้เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่าง

ประเทศได้อย่างเหมาะสม	 ส�าหรับแผนการก่อสร้างจ�าเป็นจะต้องได้รับความเห็นชอบ

ในระดับนโยบายร่วมกันของท้ังสองประเทศก่อน	 และจะต้องมีการจัดท�าและ 

ลงนามความตกลงเกี่ยวกับรายละเอียดการก่อสร้างระหว่างกัน	 อย่างไรก็ตาม	 เพื่อให้ 

การด�าเนินงานดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกรมทางหลวงจะขอรับไว้พิจารณา 

ด�าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมของโครงการต่อไป

๖. กำรบูรณะซ่อมแซมสะพำนห้วยถ่ม

การบูรณะซ่อมแซมสะพานห้วยถ่ม	 บริเวณทางหลวงหมายเลข	 ๒๐๓๔	 ตอนนาสีนวล	 -	 บุ่งเขียว	 

กม.๕๙+๑๘๔	 ต�าบลโคกสาร	 อ�าเภอชานุมาน	 จังหวัดอ�านาจเจริญ	 ท่ีได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุล	 

และมรีถบรรทกุน�า้หนกัเกนิวิง่ผ่านสะพานเหลก็ชัว่คราว	(สะพานเบลีย์่)	ทีท่อดไว้หกัพงัลงมา	ในปัจจบุนัมผีลการด�าเนนิงาน

ซ่อมแซมสะพานประมาณร้อยละ	 ๔๐	 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง	 ๓๖	 ล้านบาท	 โดยได้รับงบประมาณในการบูรณะ

ซ่อมแซมมาจากงบประมาณบรรเทาภัยพิบัติรอบแรก	จ�านวน	๑๐	ล้านบาท	และรอการอนุมัติเพิ่มเติมอีก	๒๖	ล้านบาท	

ทั้งนี้	 ในวันที่	 ๑๑	 มกราคม	 ๒๕๖๓	 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี	 ๒๕๖๓	 ได้ผ่านการอนุมัติเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว	 

และจากการลงพื้นที่เห็นว่าในบริเวณดังกล่าวมีรถสัญจรผ่านอย่างต่อเนื่อง	 ดังนั้น	 ขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดการก่อสร้าง

สะพานถาวรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	 เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	 พร้อมท้ังขอให ้

มีการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าและระยะเวลาในการด�าเนินงานให้ประชาชนรับทราบข้อมูลด้วย	 ท้ังนี้	 ในระหว่าง 

การก่อสร้างขอเน้นย�้าให้กรมทางหลวงดูแลความปลอดภัยในการก่อสร้างและการสัญจรของประชาชนอย่างสม�่าเสมอ	 

โดยต้องมีป้ายเตือนทางเบี่ยง	 ทางเลี่ยง	 เขตการก่อสร้างให้ชัดเจน	 และมีไฟฟ้าส่องสว่างที่พร้อมใช้งานและเพียงพอ 

ต่อการสัญจรของผู้เดินทางผ่านในบริเวณดังกล่าวด้วย

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ
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ได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการอ�านวยความปลอดภัยแก่ผู ้ใช้เส้นทาง	 

จึงได้ด�าเนินการบริหารจัดการจราจร	การติดตั้งป้ายจราจร	อุปกรณ์ควบคุมการจราจร

ในระหว่างงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวศิวกรรม	เพือ่อ�านวยความสะดวก

และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางที่ผ่านบริเวณพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าว

๗. โครงกำรก่อสร้ำงทำงแยกต่ำงระดับ

โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับทางหลวงหมายเลข	 ๒๓๑	 กับทางหลวงหมายเลข	 ๒๓	 

(แยกดงอู่ผึ้ง)	 (พร้อมทางคู่ขนาน)	 เป็นโครงการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางแยกที่มีการจราจรติดขัดและมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 

บ่อยครั้ง	 ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภค	 พร้อมทั้งด�าเนินการท�าทางเบี่ยงคู่ขนาน	 ก่อนด�าเนินการ 

กั้นเขตทางเพื่อเจาะอุโมงค์ทางลอด	ทั้งนี้	 กรมทางหลวงในพื้นที่ได้ด�าเนินการประชาสัมพันธ์เรื่องเส้นทางเบี่ยง	 ทางเลี่ยง	

บริเวณพื้นที่ก่อสร้างผ่านช่องทางต่าง	ๆ	 ได้แก่	 แผ่นพับ	 และอินเทอร์เน็ต	 ในรูปแบบคลิปวิดีโอด้วยแล้ว	 อย่างไรก็ตาม	 

ขอเน้นย�้าให้กรมทางหลวงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันบริหารจัดการจราจร	 เช่น	 จังหวัด	 

ต�ารวจ	 รวมถึงการท�าความเข้าใจและสื่อสารกับประชาชนให้ท่ัวถึง	 เพ่ือเป็นการช่วยอ�านวยความสะดวกในช่วงระหว่าง 

การก่อสร้างและหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทางให้ได้มากที่สุด

ได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการอ�านวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง	 จึงได้

ด�าเนินการบริหารจัดการจราจร	 การติดตั้งป้ายจราจร	 อุปกรณ์ควบคุมการจราจร 

ในระหว่างงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวศิวกรรม	เพือ่อ�านวยความสะดวก

และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางที่ผ่านบริเวณพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าว	 อย่างไรก็ตาม	

เพือ่ให้การด�าเนนิการดงักล่าวเกดิประสิทธภิาพสูงสุดกรมทางหลวงจะขอรบัไว้พจิารณา

และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ
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๘. กำรน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรพัฒนำงำน

ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่

สนับสนนุให้ทกุหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคมน�าเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมต่าง	ๆ 	ทีม่ปีระสทิธภิาพเข้ามา

ช่วยในการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน	 เพื่อเป็นการช่วยลดแรงงาน	 ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน	 เช่น	 การน�า

อากาศยานไร้คนขบั	(Drone)	เข้ามาช่วยวเิคราะห์การจราจร	การพฒันาแอปพลิเคชนัท่ีประชาชนสามารถเข้าถงึข้อมลูเกีย่วกบั 

การคมนาคมขนส่งได้มากขึ้น	 ดังนั้น	 ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมให้ความส�าคัญในการน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศ	และนวัตกรรมใหม่	ๆ 	ที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการพัฒนางานของหน่วยงาน	รวมถึงการจัดท�าระบบคลังข้อมูล

ของหน่วยงาน	 และจัดให้มีการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่	 ๆ	 แก่บุคลากรเพ่ือพัฒนาความรู้	 

และทักษะทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามความเหมาะสมด้วย	 ซึ่งการน�าเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติงานนั้น	 

เป็นการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมและยุทธศาสตร์ชาติอีกด้วย

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	ได้ด�าเนินงาน	ดังนี้

๑) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การปฏบิตังิานการให้บรกิารประชาชนเพือ่รองรบังาน	NSW	(National	Single	Window)	

เพื่อใช้ในการรับส่งและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบงานของหน่วยงานทั้งภายใน 

กรมเจ้าท่าเองและหน่วยงานภายนอกที่ต้องมีการประสานงานข้อมูลระหว่างกัน 

แต่การท�างานร่วมกันระหว่างระบบต่าง	 ๆ	 เป็นไปด้วยความยากล�าบากและ 

ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการ	อีกทั้งการพัฒนาเทคโนโลยี	IOT	(Internet	

of	 Things)	 อย่างรวดเร็วในอุปกรณ์และยานพาหนะขนส่งรูปแบบต่าง	 ๆ	 ท�าให้ 

การรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 หรือที่เรียกว่าการรับส่งข้อมูลแบบ	Machine	 

to	 Machine	 มีความส�าคัญมากยิ่งขึ้น	 กรมเจ้าท่าได้พิจารณาถึงความส�าคัญดังกล่าว 

จึงเห็นควรต้องพัฒนาและบูรณาการระบบงานท่ีใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการ

ประชาชนรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้สามารถรองรับภารกิจและสอดคล้อง 

กับนโยบายและการพัฒนาของรัฐบาล

กรมเจ้าท่า
รำยงำนว่ำ
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๒) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ	 ได้ด�าเนินการท�า 

ความสะอาดข้อมูล	(Data	cleaning)	ฐานข้อมูลงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการ

ประชาชนให้มีความถูกต้อง	สามารถน�ามาใช้วิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	รวมทั้ง

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ตรวจสอบ 

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล	 รวมทั้งประมวลผลก�าหนดเงื่อนไขต่าง	 ๆ	 

และออกรายงานตามความต้องการได้อย่างรวดเร็ว

๓) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด	 (CCTV)	 เส้นทางสัญจรทางน�้าบริเวณ 

คลองแสนแสบและแม่น�้าเจ้าพระยาเพื่อใช้ในการจัดระเบียบการขนส่งทางน�้าและ 

ก�ากบัดูแลด้านความปลอดภยั	และ	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	จะด�าเนนิการโครงการ

ติดตั้งกล้อง	CCTV	เพิ่มเติมที่คลองด�าเนินสะดวกและตลาดน�้าอัมพวา

นอกจากนี้	 ได้มีนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยบริเวณท่าเทียบเรือที่ส�าคัญ 

ทั่วประเทศ	 โดยขอความร่วมมือไปยังท่าเทียบเรือต่าง	 ๆ	 เพื่อขอเชื่อมโยงภาพ 

จากวงจรปิดมายังส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา	และห้อง	CCTV	กรมเจ้าท่าส่วนกลาง	 

ต่อไป

ปัจจุบันมีแอปพลิเคชัน	ThaiFlighInfo	เพื่อให้บริการลูกค้า	เช่น	ข้อมูลสถานะ 

เที่ยวบิน	 ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัด	 และประกาศจากท่าอากาศยาน	 

นอกจากนี้	ได้พัฒนาความรู้บุคลากรส่วนกลางและท่าอากาศยานในหลักสูตรระยะสั้น	

ส�าหรบัการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการพฒันางานของหน่วยงานในด้านต่าง	ๆ	 

ได้แก่

๑)	 การพฒันาระบบสถติเิพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการใช้งานของกรมท่าอากาศยาน

๒)	การใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมรูปแบบต่าง	 ๆ	 อาทิ	 Microsoft	 Office	 

(Access/Project)	IBM	Oracle	ร่วมกับ	บริษัท	ซีดีจี	ซิสเต็มส์	จ�ากัด

๓)	การใช้งานระบบการจัดการฐานข้อมูลอุปกรณ์	 เครื่องมือ	 อะไหล่	 และ 

การบ�ารุงรักษาแบบรวมศูนย์

๔)	การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อจัดท�าค�าของบประมาณและการบริหาร 

เงินงบประมาณ

๕)	การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจุบันได้จัดท�าแอปพลิเคชันขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการท�างานให้แก ่

เจ ้าหน้าที่และอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไป	 เช่น	 แอปพลิเคชัน	 

Rural	 Roads	 แอปพลิเคชันหน่วยตรวจสอบน�้าหนักยานพาหนะบนทางหลวงชนบท	

แอปพลิเคชันทางหลวงชนบทประชารัฐ	 รวมทั้งยังจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับ 

การใช้งานแอปพลิเคชันแก่บุคลากรเพื่อพัฒนาความรู ้และทักษะอีกด้วย	 ทั้งนี้	 

ได้มอบหมายให้ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร	และส�านกัฝึกอบรม	พจิารณา 

ด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

กรมท่าอากาศยาน
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ
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ได้ให้ความส�าคัญในการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่	 ๆ	 มาใช้งานภายใน	

บริษัท	วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	จ�ากัด	โดยมีการบรรจุกลยุทธ์ที่ส�าคัญคือ

๑)	พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและการด�าเนนิการเพือ่สร้างความมัน่คงปลอดภยั

ด้านสารสนเทศ

๒)	พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล	 (Digital	 Platform)	 ยกระดับ	 Digital	 Data	

เพือ่สนบัสนนุการปรบัปรงุกระบวนการโดยใช้ระบบดจิทัิล	การจดัการความรูแ้ละพฒันา

นวตักรรม	ซึง่มี	๖	แผนงาน	อยูภ่ายในแผนวสิาหกจิ	พ.ศ.	๒๕๖๓	-	๒๕๖๗	เพือ่สนบัสนนุ

การปฏิบัติงานด้านภารกิจหลักและงานสนับสนุนท่ีเกี่ยวข้อง	 เพื่อให้การปฏิบัติงาน 

เป็นระบบ	เกดิความรวดเรว็	และลดต้นทนุในการให้บรกิาร	รวมทัง้เป็นระบบฐานข้อมลู

ของ	บริษัท	วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	จ�ากัด	ซึ่งการด�าเนินงานภายใต้แผนวิสาหกิจ

ดังกล่าว	 มีการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย

9. กำรแก้ไขปัญหำจุดตัดทำงรถไฟ

เรื่องจุดตัดระหว่างสายทางของกรมทางหลวง	กรมทางหลวงชนบท	และการรถไฟแห่งประเทศไทย 

ทราบว่าในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมีจุดตัดดังกล่าวอยู ่หลายจุด	 และมีความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้	 ดังนั้น	 

แนวทางการป้องกนัและลดอุบตัเิหตบุรเิวณจดุตดัทางถนนกบัทางรถไฟ	จงึขอเน้นย�า้ให้กรมทางหลวง	กรมทางหลวงชนบท	

และการรถไฟแห่งประเทศไทย	 มีการบูรณาการและหาแนวทางร่วมกันอย่างเข้มงวดในการดูแลพื้นที่บริเวณดังกล่าว	 

ทั้งในด้านการดูแลไม่ให้ผู้ขับขี่ขับรถฝ่าเครื่องกั้นรถไฟขณะรถไฟก�าลังมา	 ด้านสภาพแวดล้อมต้องแก้ไขไม่ให้มีการบดบัง

ทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ยานพาหนะ	 รวมถึงด้านความปลอดภัยและความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องกั้น	 รวมถึงป้ายเตือน	 

ไฟฟ้าแสงสว่าง	ในบริเวณจุดตัดต้องมีความชัดเจน	ไม่ช�ารุดเสียหาย	เพื่อช่วยลดความเสี่ยง	เสริมสร้างความปลอดภัยต่อ

การเดินทางทั้งผู้ใช้ถนนและรถไฟ

ได้เหน็ความส�าคญัในการอ�านวยความปลอดภยัแก่ผูใ้ช้เส้นทาง	กรมทางหลวง

ขอรับไว้พิจารณาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

มีแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับทางหลวงชนบททั่วประเทศ	

จ�านวนทัง้สิน้	๑๕๓	แห่ง	โดยเป็นทางตดัเสมอระดบั	จ�านวน	๑๑๓	แห่ง	ซึง่ได้ด�าเนนิการ 

เป็นเครื่องกั้นพร้อมสัญญาณไฟวาบอัตโนมัติแล้วท้ังหมด	 ส่วนท่ีเหลืออีก	 ๔๐	 แห่ง	 

เป็นทางข้ามต่างระดบั	โดยได้ก่อสร้างแล้วเสรจ็	จ�านวน	๓๑	แห่ง	และอยูร่ะหว่างก่อสร้าง	

๙	 แห่ง	 ซึ่งได้บูรณาการการด�าเนินงานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยมาโดยตลอด	 

รวมทั้งได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องด�าเนินการส�ารวจตรวจสอบอุปกรณ์

อ�านวยความปลอดภยัในบรเิวณจดุตดัทางรถไฟให้มสีภาพพร้อมใช้งานอย่างสม�า่เสมอ	

เพือ่เป็นการอ�านวยความสะดวกปลอดภยัและลดความสญูเสยีแก่ชวีติและทรพัย์สนิต่อ

ประชาชนผู้ใช้สัญจร	ทั้งนี้	ได้มอบหมายให้ส�านักอ�านวยความปลอดภัย	และส�านักงาน

ทางหลวงชนบทที่	๗	(อุบลราชธานี)	พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

บริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จ�ากัด

รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ



กองตรวจรำชกำร
กระทรวงคมนำคม

ผลงานการตรวจราชการ	
กระทรวงคมนาคม1๓๘

ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมีจุดตัดทางรถไฟกับทางรถยนต์	จ�านวน	๑๗	แห่ง	

ได้แก่	 ทางผ่านต่างระดับ	 จ�านวน	๔	 แห่ง	 (Overpass	 ๒	 แห่ง	 Underpass	 ๒	 แห่ง)	 

ทางผ่านเสมอระดับทางรถไฟที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง	 จ�านวน	 ๑๓	 แห่ง	 (เครื่องก้ัน

อัตโนมัติ	 ๑๒	 แห่ง	 เครื่องกั้นมีพนักงานควบคุม	 ๑	 แห่ง)	 จากการตรวจสอบสถิต ิ

ย้อนหลังถึงปีงบประมาณ	 ๒๕๖๐	 ไม่มีอุบัติเหตุขบวนรถไฟชนกับรถยนต์ที่จุดตัด 

ทางรถไฟกับถนนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	 ส�าหรับในพื้นที่จังหวัดอ�านาจเจริญ 

ไม่มีจุดตัดทางรถไฟกับทางรถยนต์	 ส�าหรับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัด 

ทางผ่านได้ด�าเนนิการตดิตัง้เครือ่งกัน้ถนนอตัโนมตัแิละเครือ่งกัน้แบบมพีนกังานควบคมุ	

ในส่วนของทางผ่านท่ีไม่มีเครื่องกั้นได้ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรตามพระราชบัญญัติ

การจราจร	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 ครบถ้วน	 ส�าหรับทางลักผ่านได้ท�าการปิดกั้นเกือบท้ังหมด	

ยกเว้นบางจุดซึ่งไม่สามารถปิดกั้นได้เนื่องจากมีปัญหากับมวลชน	 นอกจากนี้	 ได้ม ี

การตดัต้นไม้บรเิวณทางผ่านอยูเ่ป็นประจ�า	เพ่ือไม่ให้บดบงัทัศนวสัิยของผูข้บัขีย่านพาหนะ	 

และพนักงานขับรถของการรถไฟแห่งประเทศไทย	 ส่วนไฟฟ้าและแสงสว่าง	 อุปกรณ์

เครือ่งกัน้	ป้ายสญัญาณ	ได้มกีารดแูลและบ�ารงุรกัษาให้สามารถใช้งานได้อยูต่ลอดเวลา	

ในช่วงเทศกาลส�าคัญต่าง	ๆ	ได้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น	 โดยมี

การบูรณาการกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันรักษา 

ความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟนั้น	ๆ

๑0. กำรอ�ำนวยควำมปลอดภัยและส�ำรวจเส้นทำงบนทำงหลวงหมำยเลข ๒๓

จากการลงพื้นที่ติดตามในกรณีต้นยางนาขนาดใหญ่	จ�านวน	๔	ต้น	ที่ส่งผลกระทบต่อการสัญจร

โดยตรง	และได้ตีตราไว้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนั้น	แขวงทางหลวงยโสธรจะประสานงานให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เข้ามาตัด

และชักลากหลังจากด�าเนินการแก้ปัญหาเรื่องการปรับปรุงเกาะกลาง	 และแก้ไขปัญหาด้านกายภาพของสายทางที่เป็น 

โค้งหักศอกและคอขวดแล้วเสร็จ	เนื่องจากเกรงว่าหากเร่งตัดในช่วงที่มีการวิพากษ์ของกระแสสังคมค่อนข้างแรงจะกระทบ

ต่อโครงการที่ก�าลังด�าเนินการอยู่	 เห็นควรให้กรมทางหลวงให้ความส�าคัญและเร่งรัดจัดสรรงบประมาณเพื่อน�ามา 

สนับสนุนการด�าเนินการแก้ไขปัญหากายภาพของสายทางอย่างเร่งด่วน	 พร้อมกันนี้	 ในช่วงที่ยังไม่ได้มีการตัดต้นยางนา	 

๔	ต้น	ที่บดบังทัศนวิสัยการจราจร	ขอให้แขวงทางหลวงยโสธรดูแลเรื่องอ�านวยความปลอดภัยบริเวณดังกล่าวอย่างเต็มที่	

ทัง้เรือ่งป้ายจราจร	ไฟฟ้าแสงสว่าง	และอปุกรณ์อ�านวยความปลอดภยัอืน่ๆ	เพือ่บรรเทาและป้องกนัอบุตัเิหตทุีอ่าจเกดิขึน้

ได้	นอกจากนี	้ในอนาคตหากเกดิปัญหาทีค่ล้ายคลงึกบักรณนีี	้กรมทางหลวงควรจะมกีารประชาสมัพนัธ์การด�าเนนิงานของ

หน่วยงานให้สาธารณชนรับรู้ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานในขั้นตอนแรกอย่างชัดเจนว่า	 กรมทางหลวงมีการด�าเนินงานเป็นไป	 

ตามระเบียบที่ถูกต้อง	 และได้มีการประสานงาน	 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้บริหารในท้องถิ่นท่ีจะด�าเนินการ

แล้วอย่างไรบ้าง	 รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการในเรื่องสถิติอุบัติเหตุ	 และที่มาของการด�าเนินโครงการประกอบไป

กับข้อมูลการด�าเนินการเชิงพื้นที่ของกรมทางหลวง	 เพื่อเป็นหลักฐานและข้อมูลให้แก่สังคมได้ทราบข้อเท็จจริง	 รวมถึง 

เป้าหมายในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

การรถไฟแห่งประเทศไทย
รำยงำนว่ำ
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๑๑. โครงกำรปรับปรุงทำงหลวงหมำยเลข ๒๑๖9

ตามที่แขวงทางหลวงยโสธรได้เสนอของบประมาณเพ่ือด�าเนินโครงการปรับปรุงทางหลวง 

หมายเลข	๒๑๖๙	สายยโสธร	-	อ�าเภอเลิงนกทา	ตอนยโสธร	-	อ�าเภอกุดชุม	ขยายจาก	๒	ช่องจราจรเป็น	๔	ช่องจราจร	

ระยะทาง	 ๒๔	 กิโลเมตร	 งบประมาณ	 ๗๖๐	 ล้านบาท	 ซึ่งสายทางดังกล่าวเชื่อมโยงจากจังหวัดยโสธรไปยัง 

จังหวัดมุกดาหารได้	 และในปัจจุบันเส้นทางที่เชื่อมโยงจากตัวเมืองยโสธร	 ส่วนใหญ่เส้นทางขยายเป็น	๔	 ช่องจราจรแล้ว	

นอกจากนี้	 ยังพบว่าสายทางดังกล่าวมีรถบรรทุกหนักใช้สัญจรเป็นจ�านวนมาก	 จึงมีความต้องการขยายทางหลวง 

หมายเลข	๒๑๖๙	ในตอนดงักล่าว	จาก	๒	ช่องจราจร	ให้เป็น	๔	ช่องจราจร	เพือ่เพิม่ศกัยภาพและเสรมิสร้างความปลอดภยั

ในการคมนาคมและขนส่ง	 โดยแขวงทางหลวงยโสธรได้น�าเสนอโครงการไปยังกรมทางหลวงส่วนกลาง	 เพ่ือขอรับ 

การสนับสนุนงบประมาณในปี	 ๒๕๖๔	 แล้ว	 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019 

(COVID-19)	 ท�าให้โครงการยังไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนดังกล่าว	 จึงขอให้กรมทางหลวงส่วนกลางให้ความส�าคัญ 

และผลักดันเรื่องการเสนอของบประมาณเพื่อด�าเนินการปรับปรุงสายทางในช่วงดังกล่าว	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๕	

ต่อไป	โดยจดัล�าดบัความส�าคัญของโครงการทีต้่องการเร่งผลกัดนันีใ้ห้อยูใ่นล�าดบัแรก	ๆ 	เพือ่ป้องกนัไม่ให้ถกูตดังบประมาณ

ในการด�าเนินการ
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๑๒. กำรพัฒนำทำงหลวงหมำยเลข ๒0๒

การพัฒนาทางหลวงหมายเลข	๒๐๒	ตอนสุวรรณภูมิ	-	โนนชัยศรี	กม.๒๑๕+๕๕๗	-	๒๔๕+๐๒๗	

และตอนโนนชัยศรี	-	บ้านบ่อ	กม.๒๔๕+๐๒๗	-	๒๕๙+๕๕๗	โดยตลอดระยะสายทางดังกล่าว	มีทั้งในส่วนที่อยู่ระหว่าง

ก่อสร้าง	 และส่วนที่ได้รับงบประมาณในการขยายถนนจาก	 ๒	 ช่องจราจร	 เป็น	 ๔	 ช่องจราจร	 พร้อมรอการก่อสร้าง 

เกือบตลอดทั้งสายทางแล้ว	แต่ยังมีคงเหลือช่วงสายทางระหว่าง	กม.๒๓๑+๓๐๐	 -	๒๓๓+๕๐๐	ที่ยังเป็น	๒	ช่องจราจร	

และไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน	 ระยะทาง	 ๒.๒๐	 กิโลเมตร	 ซึ่งในอนาคตหากโครงการในช่วงต่าง	 ๆ	 ข้างต้นก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ	 จะเกิดปัญหาคอขวดในช่วง	 ๒.๒๐	 กิโลเมตรที่เหลืออยู่	 อย่างไรก็ตาม	 แขวงทางหลวงยโสธรรายงานว่า 

การด�าเนินการในช่วงดังกล่าวใช้งบประมาณ	๕๐	 ล้านบาท	 และมีการออกแบบในการก่อสร้างพร้อมแล้ว	 ท้ังนี้	 จะเสนอ 

ขอสนบัสนนุของบประมาณไปยงัส�านกัแผนงาน	กรมทางหลวง	จงึขอให้กรมทางหลวงส่วนกลางพจิารณาเรือ่งการสนบัสนนุ

งบประมาณเพื่อมาด�าเนินการพัฒนาสายทางในช่วงที่ยังเป็น	๒	ช่องจราจร	จ�านวน	๒.๒๐	กิโลเมตร	ให้เป็น	๔	ช่องจราจร	

ตลอดเส้นทาง	เพื่อให้สามารถใช้สายทางทางหลวงหมายเลข	๒๐๒	ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างเต็มศักยภาพ

๑๓. โครงกำรก่อสร้ำงทำงหลวงหมำยเลข ๒๓

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข	๒๓	ร้อยเอ็ด	-	ยโสธร	ตอน	๒	กม.๑๔๒+๔๑๒	-	๑๗๕+๕๐๐	

ปัจจุบันมผีลงานร้อยละ	๘๐.๑๘๕	เรว็กว่าแผนร้อยละ	๒๔.๑๓๔	คาดว่าจะด�าเนนิการแล้วเสรจ็ในเดอืนพฤศจกิายน	๒๕๖๓	

อย่างไรก็ตาม	 ในพื้นที่ก่อสร้างมีการสัญจรของประชาชนอย่างต่อเนื่อง	 แต่ไฟฟ้าแสงสว่างยังไม่สมบูรณ์	 รวมถึงขาด 

การบ�ารุงรักษา	 เนื่องจากยังอยู่ในระยะเวลาการก่อสร้างก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการสัญจร	 จึงขอให้กรมทางหลวง

และทางโครงการก�าชับผู้รับจ้างเรื่องการดูแลและด�าเนินการติดตั้งป้ายจราจร	 บ�ารุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณพื้นที ่

ของโครงการก่อสร้างให้สมบูรณ์ด้วย

๑4. แผนงำนยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัย

กรมทางหลวงในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	 มีแผนงานเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและ	 

ความมั่นคงในระบบการคมนาคมและขนส่ง	 รวมถึงแผนการพัฒนาการขนส่งและโลจิสติกส์	 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	 ท่ีเห็นควรให้กรมทางหลวงให้ความส�าคัญและผลักดันในเรื่อง 

การสนับสนุนงบประมาณ	 เพื่ออ�านวยความสะดวกในการสัญจร	 พร้อมท้ังเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งภายใน

จังหวัดศรีสะเกษ	และเชื่อมโยงไปพื้นที่ต่าง	ๆ	ได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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๑๕. โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมทำงรถไฟ

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ	 จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย	 ศก.๔๐๐๓	 แยกทางหลวง

หมายเลข	๒๐๗๖	บ้านห้วยทับทัน	โพธิ์ศรีสุวรรณ	เมืองจันทร์	จังหวัดศรีสะเกษ	มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟ

เพื่อลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในการสัญจร	 รวมถึงการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการรองรับ

โครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางราง	 โดยโครงการได้รับงบประมาณในการก่อสร้างตั้งแต่ปีงบประมาณ	 ๒๕๖๐	 

แต่ติดปัญหาการเข้าพื้นที่ก ่อสร้างของการรถไฟแห่งประเทศไทย	 ท�าให้ก�าหนดการท่ีต้องแล้วเสร็จตั้งแต่ช ่วง 

เดือนธันวาคม	 ๒๕๖๒	 ล่าช้าออกไป	 อย่างไรก็ตาม	 หลังจากขยายระยะเวลาสัญญาในการด�าเนินการแล้ว	 ในปัจจุบัน 

โครงการมีก�าหนดการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม	 ๒๕๖๓	 และผลการด�าเนินการ	 ณ	 เดือนสิงหาคม	 ๒๕๖๓	 คิดเป็น 

ร้อยละ	 ๘๙.๙๗	 ในเรื่องนี้	 ขอให้กรมทางหลวงชนบทเร่งรัดการด�าเนินงานให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้ขยาย 

สัญญาเอาไว้	ทั้งนี้	จากประเด็นปัญหาการเข้าพื้นที่ที่เกิดขึ้น	เห็นควรให้มีการพัฒนาระบบงานก่อสร้างตั้งแต่เริ่มมีโครงการ	

ให้เป็นการท�างานเชิงรุก	 มีการบริหารจัดการโครงการให้เกิดความครอบคลุมในทุกด้านตั้งแต่การประสานงานร่วมกัน 

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงคมนาคม	 ท่ีจะมีโครงการก่อสร้างเพื่อพิจารณาเรื่องพื้นท่ีทับซ้อนระหว่าง 

หน่วยงานไม่ให้เป็นอุปสรรคในการด�าเนินงานต่อไป	 อย่างไรก็ตาม	 เพื่อให้เกิดการท�างานอย่างเป็นระบบในอนาคต	 

มแีนวคดิให้หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง	เช่น	กรมทางหลวง	กรมทางหลวงชนบท	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ประสาน

กระทรวงคมนาคมให้ท�าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการจัดการประชุมเพ่ือการประสานโครงการท่ีมีความเกี่ยวข้องกัน 

เพื่อร่วมพิจารณาในเรื่องพื้นที่ทับซ้อนหรือประเด็นปัญหาอื่น	ๆ	ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงาน	เพื่อป้องกันปัญหา

และสามารถขับเคลื่อนงานไปได้อย่างราบรื่น
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๑๖. กำรก่อสร้ำงสถำนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่ ๒

ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	มีแผนงานในการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ	แห่งที่	๒	

เน่ืองจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษในปัจจุบันมีพื้นที่คับแคบ	 แต่มีประชาชนเข้ามาใช้บริการจ�านวนมาก	 

ประกอบกับมีที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่มีการจราจรคับคั่ง	 ส่งผลต่อมลภาวะในเมืองที่เพิ่มมากขึ้น	 ซึ่งเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ได้จัดการรับฟังสรุปความคิดเห็นของประชาชนและภาคส่วนอื่น	ๆ	ในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว	ตั้งแต่เมื่อวันที่	๒๑	พฤษภาคม	

๒๕๖๑	 และจังหวัดศรีสะเกษมีหนังสืออนุญาตให้เทศบาลเมืองศรีสะเกษใช้ที่ราชพัสดุ	 บริเวณต�าบลหนองครก	 

อ�าเภอเมืองศรีสะเกษ	 จังหวัดศรีสะเกษ	 เพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ	 แห่งท่ี	 ๒	 ในเรื่องนี้	 เห็นว่า

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบประเด็นที่ต้องหาข้อสรุปในการด�าเนินการแล้ว	 ขอให้กรมการขนส่งทางบกเร่งรัด

การประสานกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการด�าเนินงานก่อสร้างสถานีขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ	 แห่งที่	 ๒	 ต่อไป	 

ตามอ�านาจหน้าที่	 ระเบียบ	 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งในเรื่องงบประมาณ	 แผนการด�าเนินโครงการ	 รวมถึงต้องมี 

การประสานงานในการด�าเนินงานกันอย่างต่อเนื่อง	 และขอเน้นย�้าให้ด�าเนินการตามแนวทางท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกา 

อย่างรอบคอบด้วย	เพื่อให้การด�าเนินการลุล่วงไปได้ด้วยดี	เป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งของประชาชน

๑๗. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ

ตามที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	มีขั้นตอนในการพิจารณาล่าช้า	

ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ท�าให้ส่งผลกระทบต่อ 

การด�าเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 อย่างไรก็ตาม	 ทราบว่าแต่ละหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงคมนาคมได้พยายามหาแนวทางกระตุ้นและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายของกระทรวงคมนาคม 

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน	 ซึ่งขอชื่นชมความตั้งใจในการร่วมกันช่วยด�าเนินการในเรื่องการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่ 

วางเอาไว้	 ทั้งนี้	 ในประเด็นนี้จึงขอเพียงแค่เน้นย�้าให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม	ด�าเนินการเรื่องดังกล่าวบน 

พื้นฐานของการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบ	คุ้มค่า	และโปร่งใส	ในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมด้วย	

๑๘. กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรต่ำง ๆ

ในการด�าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นท่ีท่ีผ่านมาทราบว่าสามารถ 

ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นเรียบร้อย	 และบูรณาการร่วมกับหน่วยราชการอื่นในพ้ืนท่ีได้เป็นอย่างดี	 จึงขอชื่นชมในการ 

ทุ่มเทปฏิบัติงาน	 อย่างไรก็ตาม	 การปฏิบัติงานในพื้นท่ีอาจมีอุปสรรคปัญหาหรือข้อกังขาในพื้นท่ีต่อการด�าเนินงาน 

อยู่บ้าง	 ดังนั้น	 ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความส�าคัญเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด�าเนินงานหรือโครงการต่าง	ๆ	 

ให้เกิดความชัดเจน	โปร่งใส	ประชาชนและทุกภาคส่วนรับรู้อย่างทั่วถึงผ่านสื่อต่าง	ๆ	ทั้งสื่อออนไลน์	และสื่อที่เป็นที่นิยม

ในแต่ละพื้นที่	เช่น	แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่	๒	มีนโยบาย	Go	Green	มีการปลูกต้นทองอุไร	ซึ่งเป็นไม้พุ่มเป็นพืชคลุมดิน	

โดยลักษณะของต้นไม้ประชาชนอาจจะคิดว่าเป็นวัชพืช	 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่	 ๒	 อาจมีการติดป้ายหรือให้ข้อมูล 

เกี่ยวกับพืชชนิดนี้ว่าเป็นอย่างไรให้ประชาชนรับทราบ	พร้อมท้ังการประชาสัมพันธ์นโยบายและความตั้งใจท่ีจะปลูกพืช 

ชนิดที่จะไม่บดบังทัศนวิสัยการจราจร	 รวมถึงให้ประชาชนและผู้สัญจรไปมาทราบว่า	 “เห็นทองอุไรก็จะเข้าสู่ตัวเมือง

ศรีสะเกษ”	แล้ว
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๑9. กำรน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมใหม่มำใช้ในกำรพัฒนำงำน

ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 

ท่ีสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม	 น�าเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมต่าง	 ๆ	 ที่มีประสิทธิภาพ	 

เข้ามาช่วยในการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน	 เพื่อเป็นการช่วยลดแรงงาน	 ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน	 ดังนั้น	 

ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมให้ความส�าคัญในการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่	 ๆ	 

ที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการพัฒนางานของหน่วยงาน	 รวมถึงการจัดท�าระบบคลังข้อมูลของหน่วยงาน	 และจัดให้มี 

การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่	 ๆ	 แก่บุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ	 เสริมสร้าง 

องค์ความรูใ้หม่	ๆ	ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวตามความเหมาะสมด้วย	ซึง่การน�าเทคโนโลยดีงักล่าวมาใช้ในการปฏบิตังิานนัน้	 

เป็นการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมและยุทธศาสตร์ชาติอีกด้วย

๔.5.2	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ

แผนงำน/โครงกำรบ�ำรุงรักษำสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกของท่ำอำกำศยำนอุบลรำชธำนี

ตามที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานีมีแผนงาน/โครงการเพื่อบ�ารุงรักษาสิ่งอ�านวย

ความสะดวกและสาธารณูปโภคต่าง	 ๆ	 จ�านวนหลายโครงการ	 ได้แก่	 (๑)	 โครงการทาส ี

ตีเส้นลานจอดท่าอากาศยานอุบลราชธานี	 (๒)	 โครงการปรับปรุงกันซึมหลังคาและ 

ซีลกระจก	ฝั่งลานจอดอากาศยาน	(๓)	โครงการปรับปรุงหอถังสูง	พร้อมระบบส�ารอง

น�้าประปา	 ดังนั้น	 หากทั้ง	 ๓	 โครงการ	 กรมท่าอากาศยานสามารถใช้งบประมาณ 

ทีมี่อยูด่�าเนนิการได้เอง	ขอให้กรมท่าอากาศยานเร่งรดัพจิารณาสนบัสนนุงบประมาณ

มาด�าเนนิโครงการดังกล่าวโดยเรว็	เพือ่รกัษามาตรฐานของท่าอากาศยานอบุลราชธานี

เอาไว้ให้ดีอยู่เสมอ	 นอกจากนี้	 ท่าอากาศยานอุบลราชธานีมีแผนงาน/โครงการเพ่ือ

พัฒนาท่าอากาศยานในการรองรบัผูโ้ดยสารทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้ในอนาคตและลดปัญหา

การจราจรทั้งในเขตการบินและในพื้นที่จอดรถรอรับผู้เดินทางในอนาคต	ได้แก่	(๑)	โครงการ

ก่อสร้างขยายลานจอดเครือ่งบนิและทางขบัใหม่	วงเงนิงบประมาณ	๔๐๐	ล้านบาท	(๒)	โครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงลานจอดรถยนต์เป็นแบบอาคารลานจอดรถ	 ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องรอจัดท�าแผนเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 

ในอนาคตนั้น	ขอให้กรมท่าอากาศยานเร่งรัดจัดท�าแผนการด�าเนินงานและรายละเอียด	 เหตุผลความจ�าเป็นของโครงการ

ให้ชัดเจน	เพื่อให้สามารถด�าเนินการขออนุมัติงบประมาณได้อย่างราบรื่น

ปัจจุบันแผนงาน/โครงการเพื่อบ�ารุงรักษาส่ิงอ�านวยความสะดวกและ

สาธารณูปโภค	 ท้ัง	 ๓	 โครงการ	 อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสม	 และ 

รายละเอียดของโครงการ	 รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมก่อนน�าเสนอคณะ

กรรมการเงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน	 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ	

นอกจากนี้	 กรมท่าอากาศยานอยู่ระหว่างขอรับการจัดสรรงบประมาณ	 ปี	 ๒๕๖๔	

ส�าหรับโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงาน 

การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมโครงการพฒันาท่าอากาศยานอบุลราชธานซีึง่เป็น

ส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมในการขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผน 

การด�าเนินการ	 รวมท้ังจะจัดท�ารายละเอียดให้ครบถ้วนเพ่ือประกอบการขออนุมัต ิ

งบประมาณต่อไป

กรมท่าอากาศยาน
รำยงำนว่ำ
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๔.5.๓	การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี

กำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่ทราบว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	มีขั้นตอนในการอนุมัติล่าช้า	

และส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 อย่างไรก็ตาม	 เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ 

มีประสิทธิภาพ	ดังนั้น	หลังจากงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

เร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาส	 ๑	 และ	 ๒	 ของแต่ละหน่วยให้ได้โดยเร็ว	 และเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ที่วางไว้	เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมด้วยอีกทางหนึ่ง

ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาค	 ๗	 ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�า

ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 เป็นรายการงบประจ�า/งบด�าเนินงาน	 จ�านวน	

๖,๐๒๙,๔๐๐.๐๐	บาท	ปัจจุบัน	ณ	วันที่	๓๑	มกราคม	๒๕๖๓	เบิกจ่ายงบประมาณ

ไปแล้ว	๔,๔๙๒,๒๙๗.๒๖	บาท	หรือร้อยละ	๗๕	คงเหลือ	๑,๕๓๗,๑๐๒.๗๔	บาท	

หรือร้อยละ	 ๒๕	 ซึ่งเป็นค่าจ้างค่าสาธารณูปโภคและค่าด�าเนินงาน	 ส�าหรับ 

เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม	 ๒๕๖๓	 คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณ 

ในไตรมาสที่	๒	ได้ตามแผน

ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ	 โดยมี 

หน้าที่เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ	 เพ่ือให้สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย

เงินงบประมาณได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่วางไว้

ได้มีการด�าเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งนี้	 หากงบประมาณ 

พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 ผ่านการอนุมัติแล้ว	 กรมท่าอากาศยานจะเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ 

ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่วางไว้ต่อไป

เนือ่งจากพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	ประกาศ

ใช้บังคับไม่ทันในวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๖๒	กรมทางหลวงชนบทได้รับอนุมัติเงินจัดสรร

ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	๒๕๖๒	ไปพลางก่อน	ในไตรมาสที่	๑	และไตรมาสที่	๒	(๑	ตุลาคม	๒๕๖๒	-	๓๑	

มีนาคม	๒๕๖๓)	ส�าหรับงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	ได้เตรียมจัดท�า

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว	 เพื่อจัดส่งแผนให้ส�านัก 

งบประมาณพิจารณาต่อไป	 ทั้งนี้	 ได้มอบหมายให้กองแผนงานพิจารณาด�าเนินการ

ตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

กรมท่าอากาศยาน
รำยงำนว่ำ

กรมเจ้าท่า
รำยงำนว่ำ

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ
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การรถไฟแห่งประเทศไทย
รำยงำนว่ำ

ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	

จ�านวนทั้งสิ้น	๑๓,๕๗๔.๘๙๕๒	ล้านบาท	ประกอบด้วย	งบรายจ่ายประจ�า	จ�านวน	

๑๑,๐๒๒.๘๒๙๘	ล้านบาท	และงบรายจ่ายลงทุน	จ�านวน	๒,๕๕๒.๐๖๕๔	ล้านบาท	

โดยมแีผนการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ	ไตรมาสที	่๑	จ�านวน	๒,๑๘๑.๕๙๖๓	ล้านบาท	 

ผลการเบิกจ่าย	๒,๑๘๑.๕๙๖๓	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	๑๖.๐๗	และไตรมาสที่	๒	

มแีผนการเบกิจ่าย	๔,๑๒๔.๘๗๓๓	ล้านบาท	ผลการเบกิจ่าย	๑๙๒.๙๖๓๘	ล้านบาท	

คิดเป็นร้อยละ	 ๑๗.๔๙	 ส�าหรับไตรมาสถัดไป	 การรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งรัด 

ให้เป็นไปตามแผนต่อไป

ได้ใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ�าปี	๒๕๖๓	จากรายได้ของ	บริษัท	วิทยุการบิน

แห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 ซึ่งปัจจุบันมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งงบท�าการ

และงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนด	ดังนี้

๑) งบท�าการ	ณ	มกราคม	๒๕๖๓	มียอดเบิกจ่ายสะสมเบื้องต้น	๓,๔๑๗.๗๑	

ล้านบาท	สูงกว่าแผนสะสม	๑๒.๓๕	ล้านบาท

๒) งบลงทุน	ณ	 มกราคม	 ๒๕๖๓	 มียอดเบิกจ่ายสะสมเบื้องต้น	 ๒๑๖.๒๒	 

ล้านบาท	สูงกว่าแผน	๑๖๕.๖๐	ล้านบาท

ทั้งนี้	คาดว่า	ณ	ไตรมาสที่	๒	จะเบิกจ่ายได้ตามแผนที่ก�าหนด

บริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จ�ากัด

รำยงำนว่ำ



ภาคเหนือ
1๗	จังหวัด

เขต 1๕
กลุ่มจังหวัดภำคเหนือ ตอนบน ๑
(๔	จังหวัด)
	เชียงใหม่
	แม่ฮ่องสอน
	ล�าปาง
	ล�าพูน

เขต 1๖
กลุ่มจังหวัดภำคเหนือ ตอนบน ๒
(๔	จังหวัด)
	เชียงราย
	น่าน
	พะเยา
	แพร่

เขต 1๗
กลุ่มจังหวัดภำคเหนือ ตอนล่ำง ๑
(๕	จังหวัด)
	ตาก
	พิษณุโลก
	เพชรบูรณ์
	สุโขทัย
	อุตรดิตถ์

เขต 1๘
กลุ่มจังหวัดภำคเหนือ ตอนล่ำง ๒
(๔	จังหวัด)
	ก�าแพงเพชร
	นครสวรรค์
	พิจิตร
	อุทัยธานี



อุทัยธำนี

นครสวรรค์

เพชรบูรณ์

น่ำน

แพร่

อุตรดิตถ์

พิษณุโลก

พิจิตร

ตำก

เชียงใหม่

ล�ำพูน

แม่ฮ่องสอน

ล�ำปำง

พะเยำ

เชียงรำย

ก�ำแพงเพชร

สุโขทัย



การตรวจราชการ
ในพื้นที่ภาคเหนือ



ภาคเหนอืเป็นภมูภิาคท่ีอยูด้่านบนสุดของประเทศไทย	 

มีลักษณะภูมิประเทศประกอบไปด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อน	 

มีพื้นที่ รวมทั้ งหมด	 ๙๓,๖๙๐.๘๕	 ตารางกิ โลเมตร	 

ประกอบไปด้วย	 ๑๗	 จังหวัด	 ได้แก่	 จังหวัดเชียงใหม	่

แม่ฮ่องสอน	 ล�าปาง	 ล�าพูน	 เชียงราย	 น่าน	 พะเยา	 แพร่	 

ตาก	 พิษณุโลก	 เพชรบูรณ์	 สุโขทัย	 อุตรดิตถ์	 ก�าแพงเพชร	

นครสวรรค์	พิจิตร	และอุทัยธานี

เพือ่ให้การตรวจราชการได้รบัทราบผลการด�าเนนิงาน	 

ปัญหา	 อุปสรรค	 ได้มากท่ีสุด	 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวง

คมนาคม	จึงได้ก�าหนดการเดินทางไปตรวจราชการตามพื้นที ่

เขตตรวจราชการ	ดังนี้

๑) เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๕

ภาคเหนือตอนบน	๑	ได้แก่	 

จังหวัดเชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน	ล�าปาง	และล�าพูน

๒) เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๖

ภาคเหนือตอนบน	๒	ได้แก่	 

จังหวัดเชียงราย	น่าน	พะเยา	และแพร่

๓) เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๗

ภาคเหนือตอนล่าง	๑	ได้แก่	 

จังหวัดตาก	พิษณุโลก	เพชรบูรณ์	สุโขทัย	 

และอุตรดิตถ์

4) เขตตรวจรำชกำรที่ ๑๘

ภาคเหนือตอนล่าง	๒	ได้แก่	 

จังหวัดก�าแพงเพชร	นครสวรรค์	พิจิตร	 

และอุทัยธานี
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คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมได้ตรวจราชการโครงการในพื้นที่ภาคเหนือ	 จ�าแนกเป็นด้านต่าง	 ๆ	 

ได้แก่	ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางบก	ด้านการบริหารจัดการงานและบ�ารุงรักษาทางน�้า	ด้านโครงสร้าง

พื้นฐานและการคมนาคมขนส่งทางอากาศ	 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางราง	 และด้านอื่น	 ๆ	 ในพื้นท่ี 

เขตตรวจราชการ	 อาทิ	 การด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงคมนาคม	 การติดตาม 

การใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี	 และการเตรียมความพร้อมเพื่ออ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน	

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง	PM	2.5	การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

๕.1 เขตตรวจราชการที่ 1๕ 
 (เชียงใหม ่ แมฮ่อ่งสอน ล�าปาง ล�าพูน)

5.1.1	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก
๑.	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข	 ๑	 กับทางหลวงหมายเลข	 ๑๑	 

(แยกเมโทรหรือแยกภาคเหนือ)	 จังหวัดล�าปาง	 ระหว่าง	 กม.๗๑๒+๔๕๐	 -	 กม.๗๑๕+๑๐๐	 ระยะทางประมาณ	 

๒.๖๕๐	กโิลเมตร	ให้กรมทางหลวงพจิารณาวางแผนการด�าเนนิการก่อสร้างให้รดักมุ	และตดิตามการด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็

ตามแผนที่ก�าหนดไว้	 รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัย	 ไฟฟ้าแสงสว่างให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนและเพียงพอ	

เพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง

โครงการก ่อสร ้ างสะพานข ้ ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข	 ๑	 

กับทางหลวงหมายเลข	 ๑๑	 (แยกเมโทรหรือแยกภาคเหนือ)	 จังหวัดล�าปาง	 

ระหว่าง	 กม.๗๑๒+๔๕๐	 -	 กม.๗๑๕+๑๐๐	 ระยะทางประมาณ	๒.๖๕๐	 กิโลเมตร	 

ผลงาน	 ณ	 เดือนพฤษภาคม	 ๒๕๖๓	 เท่ากับร้อยละ	 ๗๐.๕๗	 ล่าช้ากว่าแผน 

ร้อยละ	 ๔.๖๘	 เนื่องจากติดปัญหาการรื้อย้ายสาธารณูปโภค	 แต่ได้ด�าเนินการ 

แก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว	 ท้ังนี้	 กรมทางหลวงจะเร่งรัดและติดตาม 

การด�าเนนิการโครงการดงักล่าวให้แล้วเสรจ็ตามแผนทีก่�าหนดไว้	และวางแผนบรหิาร

จดัการจราจรระหว่างก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวศิวกรรมจราจร	เพือ่อ�านวย

ความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางที่ผ่านบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ
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๒.	ให้กรมทางหลวงและการรถไฟแห่งประเทศไทยพจิารณาประสานเร่งรดัแก้ไขปัญหาการเข้าพืน้ทีแ่ละ

การรื้อย้ายอาณัติสัญญาณของโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟสายดอยติ	 -	 ล�าพูน	 จังหวัดล�าพูน	 ให้สามารถ 

ด�าเนินการก่อสร้างได้ทันตามระยะเวลาที่ได้ก�าหนด

5.1.2	มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง	PM	2.5
ให้กรมการขนส่งทางบก	 กรมทางหลวง	 และกรมทางหลวงชนบทให้ความส�าคัญในการด�าเนินการ 

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง	 PM 2.5	 ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง	 และรายงานผลการด�าเนินการ 

ให้กระทรวงคมนาคมทราบ	 เพื่อร่วมบูรณาการในส่วนของภาครัฐท่ีจะช่วยลดผลกระทบจากฝุ ่นละอองในพื้นที่ 

จังหวัดล�าปาง

ส�านักงานขนส ่งจังหวัดล�าปางได ้ด�าเนินการตามมาตรการป ้องกัน 

และแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง	PM 2.5	ดังนี้

๑. จัดชุดผู ้ตรวจการออกตรวจวัดควันด�าของรถ	 ตามกฎหมายว่าด้วย 

การขนส่งทางบก	บนถนนสายหลกัและสายรอง	ร่วมกบัสถานตี�ารวจภธูรจงัหวดัล�าปาง	 

และแขวงทางหลวงชนบทล�าปาง

๒. ด�าเนินการตรวจวัดควันด�าของรถราชการ	 ณ	 ส�านักงานขนส ่ง 

จังหวัดล�าปางและสาขา

๓. จดัท�าโครงการ	“สถานตรวจสภาพรถเอกชน	(ตรอ.)	ร่วมใจขจดัภยั	PM	2.5 

ภายในจังหวัดล�าปาง”	 ระยะเวลาด�าเนินการ	 ตั้งแต่กุมภาพันธ์	 -	 เมษายน	 ๒๕๖๓	 

โดยมีสถานตรวจสภาพรถเอกชน	 (ตรอ.)	 จ�านวน	 ๕๒	 แห่ง	 ภายในจังหวัดล�าปาง	 

ร ่วมด�าเนินการตรวจสภาพรถท่ีใช ้เครื่องยนต์ดีเซล	 หากพบว่ามีค ่าควันด�า 

เกินกว่ามาตรฐานต้องท�าการแก้ไขก่อนช�าระภาษีประจ�าปี	

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ
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ได ้ให ้ความส�าคัญและติดตามการด�าเนินการตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง	 PM	 2.5	 อย่างต่อเนื่อง	 ด้วยการฉีดพ่นน�้าผิวจราจร 

จากเดิมวันละ	 ๒	 รอบ	 เพ่ิมขึ้นเป็นวันละ	 ๔	 รอบ	 เพ่ือลดผลกระทบจากฝุ่นละออง 

ในพื้นที่ก่อสร้าง

ได้ด�าเนินการลาดตระเวนเส้นทางดับไฟบริเวณข้างทาง	 ฉีดพ่นละอองน�้า 

เพิ่มความชุ่มชื้นในสายทาง	และก�าจัดเศษวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงบริเวณข้างทาง

5.1.๓	การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)
๑.	จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 

ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม	 ในพื้นท่ีจังหวัดล�าปาง	 ด�าเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน 

อย่างเคร่งครัด	รวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อสถานการณ์ผ่านสื่อในช่องทางต่าง	ๆ	เพื่อเผยแพร่

กับประชาชนให้เกิดความมั่นใจในการใช้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งสาธารณะในความรับผิดชอบ 

ของกระทรวงคมนาคมด้วย

ส�านักงานขนส่งจังหวัดล�าปางได้ด�าเนินการเข้มงวดกวดขันตามมาตรการ 

เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	

ดังนี้

๑. ส�านักงานขนส่งจังหวัดล�าปางและสาขา	 ได้จัดให้มีจุดคัดกรองประชาชน

ก่อนเข้าติดต่อราชการภายในบริเวณอาคารส�านักงาน	 มีการจัดสถานท่ีปฏิบัติงาน	 

รวมถึงจุดให้บริการแบบ	Social	Distancing	และจัดให้มีเจลล้างมือ	รวมถึงจุดล้างมือ

ให้กับประชาชน

๒. สถานีขนส่งผู ้ โดยสารจังหวัดล�าปาง	 ได้จัดชุดผู ้ตรวจการร ่วมกับ 

เทศบาลนครล�าปาง	 คัดกรองและเก็บข้อมูลผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถสาธารณะ	 

เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับสาธารณสุขจังหวัดล�าปาง	และกระทรวงคมนาคมต่อไป

ได้เข้มงวดกวดขนัตามมาตรการเฝ้าระวงัและป้องกนัอย่างเคร่งครดั	พร้อมทัง้

ประชาสัมพันธ์การป้องกันตนเองตามแนวทางของกรมควบคุมโรคให้กับประชาชน 

ผูใ้ช้บรกิาร	และเจ้าหน้าทีภ่ายในหน่วยงาน	เช่น	การฉดีพ่นยาความดนัสงูภายในอาคาร

ส�านักงาน	 ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัย	 ใช้เจลล้างมือที่ได ้

จัดเตรียมไว้ให้ในอาคาร	 และขอให้เจ้าหน้าท่ีท�าความสะอาดโดยใช้น�้ายาฆ่าเชื้อ 

บริเวณโต๊ะท�างาน	ห้องท�างาน	โต๊ะประชุม	เป็นประจ�า

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ
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ได้ด�าเนินการเข้มงวดกวดขันตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการ 

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 และประชาสัมพันธ ์

การป้องกันตนเองตามแนวทางของกรมควบคุมโรคให้ประชาชนผู ้ใช ้บริการ	 

ผูป้ระกอบการ	และเจ้าหน้าทีภ่ายในหน่วยงานอย่างต่อเนือ่งทางบอร์ดประชาสมัพนัธ์	

LINE	และ	Facebook

๒.	ให้กรมการขนส่งทางบก	 การรถไฟแห่งประเทศไทย	 และบริษัท	 ขนส่ง	 จ�ากัด	 รักษามาตรฐาน 

การด�าเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 

ในการให้บริการและอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเท่ียว	 เพ่ือป้องกันและลดความเส่ียงในการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

5.1.๔	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดล�าปาง
ให้กรมทางหลวงด�าเนินการประสานติดตามโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดล�าปาง	 อ�าเภอเกาะคา	

จังหวัดล�าปาง	 ในเรื่องการขออนุมัติจากการกีฬาแห่งประเทศไทยในรายการวัสดุขอใช้เทียบเครื่องสูบน�้าดับเพลิง	 

เพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถด�าเนินการแล้วเสร็จได้ทันตามแผนที่ก�าหนดไว้

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ
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๕.๒ เขตตรวจราชการที่ 1๖ 
 (เชียงราย นา่น พะเยา แพร ่)

5.2.1	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก

๕.๒.๑.๑ กำรอ�ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัย

การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการรถโดยสารสาธารณะเพื่อรองรับการใช้บริการของ 

ผู้สูงอายุและผู้พิการ	 สังคมไทยในปัจจุบันก�าลังก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุ	 ซึ่งการให้บริการรถโดยสารสาธารณะระหว่าง 

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง	 เชียงราย	 และตัวเมืองจังหวัดเชียงรายนั้น	 ถือเป็นการให้บริการรูปแบบหนึ่งที่จ�าเป็น 

จะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกในการรองรับกับการใช้บริการของผู ้สูงอายุ	 รวมถึง 

ผู้พิการ	 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพของสังคมไทยในปัจจุบัน	 จึงขอให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาประสาน 

ความร่วมมอืกบัผูป้ระกอบการในการปรบัปรงุ	ตดิตัง้อปุกรณ์อ�านวยความสะดวกต่าง	ๆ 	เพิม่เตมิ	เพือ่อ�านวยความสะดวก

และให้ครอบคลุมการใช้งานของผู้สูงอายุและผู้พิการด้วย

ส�านักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายได้ด�าเนินการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ

ระหว่างท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	และตัวเมืองจังหวัดเชียงราย	ด�าเนินการ

โดยบริษัท	 ธนภณ	๘๘๘	 จ�ากัด	 มีเงื่อนไขให้ใช้รถโดยสาร	 จ�านวน	 ๕	 -	 ๑๐	 คัน	 

เดินรถวันละ	๔๐	-	๖๐	เที่ยว	ปัจจุบันมีรถให้บริการ	จ�านวน	๖	คัน	เป็นรถโดยสาร

ปรับอากาศชั้น	๒	ขนาด	๒๔	ที่นั่ง	ซึ่งมีอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้สูงอายุ

และผู้พิการประจ�าในรถบางคัน	 และผู้ประกอบการมีแผนที่จะจัดหาอุปกรณ์อ�านวย

ความสะดวกส�าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการให้ครบทุกคัน

๕.๒.๑.๒ กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน

๑.	การปรับปรุงแก้ไขจุดเฝ้าระวังบนทางหลวงหมายเลข	๑๐๒๐	ตอนโป่งเกลือ	-	บ้านปล้อง	 

กม.๓๕+๕๐๐	 -	 กม.๔๐+๐๐๐	 อ�าเภอเทิง	 จังหวัดเชียงราย	 แนวทางการปรับปรุงแก้ไขจุดเฝ้าระวังในการเกิดอุบัติเหต ุ

บนทางหลวงหมายเลข	๑๐๒๐	ตอนโป่งเกลือ	 -	 บ้านปล้อง	 กม.๓๕+๕๐๐	 -	 กม.๔๐+๐๐๐	อ�าเภอเทิง	 จังหวัดเชียงราย	 

ซึ่งเป็น	๑	ใน	๒	จุดเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดเชียงราย	โดยจุดนี้มีลักษณะทางกายภาพเป็นโค้งตัว	S	ต่อเนื่อง	และทราบว่า

เส้นทางดงักล่าวมรีถบรรทกุน�า้ยางพาราและรถบรรทกุปลาใช้สญัจรเป็นประจ�าท�าให้ผวิจราจรลืน่	เสีย่งต่อการเกดิอบัุตเิหตุ 

ได้ง่าย	 และในบางช่วงบางตอนจะเป็นจุดอับสัญญาณโทรศัพท์	 ท�าให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะไม่สามารถแจ้งเหตุได้ทันท่วงที	

โดยแขวงทางหลวงเชียงรายที่	 ๒	 ได้มีแนวความคิดในการปรับปรุงจุดเส่ียงดังกล่าวให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	 โดยจะ

ด�าเนินการติดต้ังอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัยเพ่ิมเติมในระยะเร่งด่วน	 เช่น	 ป้าย	 Your	 Speed	 ป้ายบังคับความเร็ว	 

เบ้าสะท้อนแสงสองทิศทาง	 เป็นต้น	 จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเข้ามาด�าเนินการติดตั้ง 

อุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัยเพิ่มเติมและปรับปรุงจุดเฝ้าระวังดังกล่าวให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	 โดยในระยะยาว 

อาจมีการปรับปรุงขยายไหล่ทางให้กว้างเพิ่มมากขึ้น	 โดยในเรื่องการแก้ไขกรณีถนนล่ืน	 จะมีอาสาสมัครชาวบ้าน	 

เจ้าหน้าทีก่รมทางหลวงในพืน้ทีช่่วยท�าความสะอาดในช่วงก่อนเทศกาลเป็นประจ�าทกุปี	อย่างไรกต็าม	ขอให้กรมทางหลวง 

มีการพิจารณาจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาส�ารวจและท�าความสะอาดเส้นทาง	 โดยเฉพาะในช่วงฤดูท่ีมีการขนส่งน�้ายางพารา 
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และปลาอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอเป็นพิเศษด้วย	 นอกจากนี้	 ในส่วนของกรมการขนส่งทางบก	 ขอให้ตรวจสอบ 

และก�ากับดูแลรถบรรทุกให้มีการติดตั้งกระบะขนส่งน�้ายางพาราและปลาให้มิดชิดเป็นไปตามมาตรการการขนส่ง 

ที่ก�าหนดไว้	เพื่อป้องกันการหกเรี่ยราดลงบนผิวจราจรในเวลาขับขี่บนทางโค้งด้วย

ส�านักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายได้จัดก�าลังผู้ตรวจการตั้งด่านตรวจการขนส่ง 

เพื่อปราบปรามผู้กระท�าผิดกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วย

รถยนต์บรเิวณถนนทีเ่ป็นจดุเสีย่งอยูเ่สมอ	และมกีารประชาสมัพนัธ์ให้ผูป้ระกอบการขนส่ง 

ทราบถึงมาตรการในการป้องกันไม่ให้สัตว์หรือสิ่งของที่บรรทุกตกหล่น	 รั่วไหล	 

ส่งกลิ่น	 ส่องแสงสะท้อน	 หรือปลิวไปจากรถ	 อันอาจก่อเหตุเดือดร้อน	 ร�าคาญ	 

ท�าให้ทางสกปรก	 เปรอะเปื ้อน	 ท�าให้เส่ือมเสียสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน	 

หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน	 โดยปฏิบัติตามข้อก�าหนดว่าด้วย 

ความปลอดภัยในการขนส่งอย่างเคร่งครัดแล้ว

๒.	มาตรการของหน่วยงานในสังกดักระทรวงคมนาคมในการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนน	 

จากการตรวจสอบข้อมูลกรณีรถโดยสารไม่ประจ�าทางใช้ความเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมายก�าหนดในช่วงเทศกาลปีใหม่	 ๒๕๖๓	

ทราบว่ามีจ�านวนสถิติการกระท�าความผิดประมาณ	 ๓,๐๐๐	 ครั้ง	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 ๘๙	 ของรถท่ีกระท�าผิดทั้งหมด	 

ซึ่งการกระท�าความผิดในกรณีดังกล่าวจะเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและส่งผลกระทบโดยตรงต่อความรุนแรง 

ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น	 ขอให้กรมการขนส่งทางบกหาแนวทางด�าเนินการก�ากับและควบคุมอย่างเข้มงวด	 ในกรณี 

รถโดยสารไม่ประจ�าทางใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด	 เพ่ือมุ่งลดความสูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้นบนท้องถนน	 รวมถึง 

ขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทพิจารณาด�าเนินการตรวจสอบป้ายเตือนหรืออุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัย

ต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะช่วงที่เป็นทางตรงยาวว่ามีเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่	 หากส่วนใดยังมีไม่เพียงพอ	 

ก็ขอให้เร่งด�าเนินการติดตั้งให้ครบถ้วนต่อไป

ได้มีมาตรการในการควบคมุ	ก�ากบัดแูลการใช้ความเรว็ของรถโดยสารไม่ประจ�าทาง 

ด้วยศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ	GPS	 และเครื่องตรวจจับความเร็วแสงเลเซอร	์

โดยเมื่อวันที่	 ๒๔	 มกราคม	๒๕๖๓	 ได้มีหนังสือซักซ้อมแนวทางการด�าเนินการกับ 

ผู้กระท�าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกที่ตรวจพบจากระบบ	 GPS	

และเครื่องตรวจจับความเร็วแสงเลเซอร์แล้ว	 ทั้งนี้	 ส�านักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 

ได้จดัตัง้จดุตรวจรถโดยสารสาธารณะ	(Checking	Point)	โดยหากเจ้าหน้าทีต่รวจสอบ

พบว่า	มีการขบัรถเรว็เกนิกว่าทีก่ฎหมายก�าหนดจะแจ้งให้คนขบัรถทราบและพจิารณา

ด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป	 รวมถึงกรณีการตรวจพบการกระท�าความผิดขณะ 

ตั้งด่านตรวจการขนส่ง

นอกจากนี้	 ส�านักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายได้มีการประชาสัมพันธ ์

ให้ผู้ประกอบการขนส่งทราบถึงมาตรการในการควบคุม	 ก�ากับดูแล	 การใช้ความเร็ว

ของรถโดยสารไม ่ประจ�าทางด ้วยศูนย ์บริหารจัดการเดินรถระบบ	 GPS	 

และเครื่องตรวจจับความเร็วแสงเลเซอร์ของกรมการขนส่งทางบก	 รวมถึงมาตรการ

ลงโทษเมื่อมีการฝ่าฝืนให้ผู้ประกอบการขนส่งทราบแล้ว
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ได้ด�าเนินการติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัยต่าง	 ๆ	 

อย่างต่อเนื่อง	 โดยได้จัดท�าแบบแนะน�างานอ�านวยความปลอดภัยบริเวณทางแยก	

และทางโค้ง	 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดด�าเนินการติดตั้งตามรูปแบบพื้นฐานดังกล่าว	

ปัจจบุนัมีการด�าเนินการแล้วเสรจ็หลายสายทาง	และยงัคงด�าเนนิการอยูอ่ย่างต่อเนือ่ง	

ทัง้นี	้ได้มอบหมายให้ส�านกัอ�านวยความปลอดภยัพิจารณาด�าเนนิการตามข้อเสนอแนะ 

ต่อไปแล้ว

๕.๒.๑.๓ ศูนย์เปลี่ยนถ่ำยรูปแบบขนส่งสินค้ำเชียงของ จังหวัดเชียงรำย

การเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการของศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบขนส่งสินค้า

เชียงของ	จังหวัดเชียงราย	เนื่องจากศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบขนส่งสินค้าเชียงของและทางเชื่อมหลังด่านพรมแดนเชียงของ	 

จังหวัดเชียงราย	สถานะงาน	ณ	วันที่	๖	มกราคม	๒๕๖๓	มีผลงาน	ร้อยละ	๘๐.๔๑๙	จากแผนงาน	ร้อยละ	๙๐.๓๙๓	 

ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ	 -๙.๙๗๔	 คาดว่าจะด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี	 ๒๕๖๓	 ขอให้กรมทางหลวง	 

และกรมทางหลวงชนบท	 พิจารณาวางแผนการก่อสร้างเส้นทางสนับสนุนและรองรับการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง 

และโลจิสติกส์กับศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งฯ	ของกรมการขนส่งทางบกให้มีประสิทธิภาพ	และเกิดความครอบคลุม

การเดินทางในทุกเส้นทาง	 พร้อมทั้งขอให้จัดท�าแผนการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางในระยะต่อไปด้วย	 เพื่อส่งเสริม 

และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจทั้งภายในและระหว่างประเทศให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

กรมทางหลวงชนบทมโีครงการสนบัสนนุและรองรบัการเชือ่มโยงคมนาคมขนส่ง 

และโลจิสติกส์กับศูนย์เปล่ียนถ่ายรูปแบบขนส่งสินค้าเชียงของ	 คือโครงการ 

ก่อสร้างถนนสาย	แยก	ทล.๑๐๒๐	บ้านกิ่วแก้ว	อ�าเภอเทิง	อ�าเภอจุน	จังหวัดเชียงราย	

ระยะทาง	๔๓.๗๐๙	กิโลเมตร	งบประมาณค่าก่อสร้าง	๑,๒๐๐	ล้านบาท	โดยได้บรรจุ

ไว้ในค�าขอตั้งงบประมาณประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 เรียบร้อยแล้ว	 ท้ังนี้ได้มอบหมาย 

ให้กองแผนงานพิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ



กองตรวจรำชกำร
กระทรวงคมนำคม

ประจ�าปีงบประมาณ
256๓ 15๗

๕.๒.๑.4 กำรแก้ไขปัญหำอุทกภัยหรือภัยพิบัติต่ำง ๆ

๑.	โครงการงานป้องกันแก้ไขปัญหาการฟื้นฟูเยียวยา	 เนื่องจากปัญหาอุทกภัยหรือภัยพิบัติ

ต่าง	 ๆ	 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย	 บางโครงการยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเข้ามาปรับปรุงแก้ไขและฟื้นฟูสายทาง	 

ท�าให้ส่งผลกระทบต่อความสะดวกและความปลอดภยัในการเดนิทางของประชาชนในพืน้ที	่ในระหว่างทีย่งัไม่ได้รบัจดัสรร 

งบประมาณมาบูรณะฟื้นฟูสายทางที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย	 ขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท 

พิจารณาด�าเนินการติดตั้งป้ายเตือนในพื้นที่หรือบริเวณที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติให้ประชาชนผู้สัญจรไปมาทราบ

โดยทั่วกัน	 เพื่อประชาสัมพันธ์แนะน�าการหลีกเลี่ยงเส้นทาง	 หรือเพ่ิมความระมัดระวังอันตรายในการสัญจรผ่านที่อาจ 

เกิดกับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ได้จดัท�าแผนการบรหิารจดัการสถานการณ์ภยัพบิตั	ิเพือ่ให้หน่วยงานในสงักดั

ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ	 อันเน่ือง 

มาจากเหตุอุทกภัยหรือดินโคลนถล่มตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ	ระหว่างเกิดเหตุ	และรวมถึง

การด�าเนินการฟื ้นฟูทางหลวงชนบทหลังเกิดเหตุด้วย	 ท้ังนี้	 ได้มอบหมายให้ 

ส�านักงานทางหลวงชนบทที่	 ๑๗	 (เชียงราย)	 พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

ต่อไปแล้ว

๒.	การออกแบบโครงสร้างสะพานภายในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย	 เพ่ือลดปัญหาการกัดเซาะ 

คอสะพานเสียหายในช่วงฤดูน�้าหลาก	ด้วยลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเชียงราย	มีแม่น�้าล�าคลองพาดผ่านภายในพื้นที่

หลายสาย	เช่น	แม่น�้ากก	แม่น�้ารวก	แม่น�้าลาว	ท�าให้เมื่อมีโครงการก่อสร้างถนนจะต้องมีการก่อสร้างสะพานควบคู่มาด้วย	 

และในช่วงฤดูน�้าหลาก	 จะเสี่ยงต่อการที่น�้าจะกัดเซาะคอสะพานช�ารุดเสียหายได้	 ท�าให้การจราจรไม่สามารถสัญจร 

ผ่านได้	 ในเรื่องนี้	 ขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทพิจารณาด�าเนินการออกแบบโครงสร้างทางและสะพาน 

ให้มีความแข็งแรงเพียงพอในการรองรับแรงปะทะของน�้าที่หลากลงมาในระยะยาว	 รวมทั้งจะต้องค�านึงถึงการกัดเซาะ 

ริมตลิ่งเป็นส�าคัญ	 เพื่อหาแนวทางในการป้องกันความเสียหายของคันทางและสะพานในช่วงฤดูน�้าหลาก	 เพ่ือช่วยลด 

ภาระงานและงบประมาณในการซ่อมแซมถนนและสะพานได้เป็นอย่างดี

จงัหวดัเชยีงราย	มลีกัษณะภมูปิระเทศเป็นภเูขาและแม่น�า้ล�าคลองหลายสาย	

เม่ือมีโครงการก่อสร้างถนนส่วนมากจะตัดผ่านแม่น�้าล�าคลอง	 โดยในฤดูน�้าหลาก 

จะมีกระแสน�้าไหลเชี่ยวและพัดพาซากต้นไม้มาด้วย	 ซึ่งเป็นต้นเหตุของการกัดเซาะ

ตอม่อสะพานโดยเฉพาะการกดัเซาะบรเิวณคอสะพาน	ในการนี	้การออกแบบสะพาน

ของกรมทางหลวงชนบท	 จึงออกแบบความยาวและความสูงสะพาน	 ให้เพียงพอ 

กับอัตราการไหลในฤดูน�้าหลาก	 และให้ซากต้นไม้สามารถไหลลอดผ่านสะพาน 

ไม่ติดค้างที่ตอม่อ	 โดยเฉพาะการออกแบบโครงสร้างบริเวณคอสะพานจะก�าหนด

ต�าแหน่งให้พ้นระดับน�้าหลาก	 และเสริมโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะคอสะพาน	 

และถนนเชิงลาดสะพานด้วยก�าแพงกันดิน	 (Retaining	Wall)	 ท้ังนี้	 ได้มอบหมายให้

ส�านักส�ารวจและออกแบบพิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ



กองตรวจรำชกำร
กระทรวงคมนำคม

ผลงานการตรวจราชการ	
กระทรวงคมนาคม15๘

๕.๒.๑.๕ กำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน

๑.	จากการตรวจราชการทราบว่าบรเิวณใต้พืน้ทางลอดบรเิวณหน้าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง	

เชียงราย	 (ทชร.)	 ที่อยู ่ในความรับผิดชอบดูแลของกรมทางหลวงชนบทมีโครงสร้างชั้นดินท่ีมีลักษณะเป็นดินทราย	 

และมรีะยะไม่ไกลจากแม่น�า้กก	ท�าให้น�า้ใต้ดนิไหลซมึออกมาตลอดเวลา	ซึง่จ�าเป็นทีจ่ะต้องใช้เครือ่งสบูน�า้ในการระบายน�า้

ออกเพื่อไม่ให้น�้าท่วมภายในบริเวณทางลอด	 ท�าให้ในแต่ละเดือนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายส�าหรับค่าไฟค่อนข้างสูง	 ทั้งนี้ 

ยังทราบว่ากรมทางหลวงชนบทได้มีโครงการก่อสร้างทางลอดอีกจุดหนึ่ง	 บริเวณแยกศูนย์ราชการ	 บนสาย	 ชร.๕๐๒๓	 

มรีะยะห่างจากแม่น�้ากกใกล้กว่าจดุเดิม	ซึง่คาดว่าหากมกีารก่อสร้างทางลอดกอ็าจพบปัญหาเดมิเช่นเดยีวกนั	เพือ่หลกีเลีย่ง

การเกิดปัญหาซ�้าแบบเดิม	 ขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาน�าปัญหาที่ผ่านมาเป็นบทเรียนในการพิจารณารูปแบบ 

การก่อสร้างให้เหมาะสมต่อไป	 เช่น	 ก่อสร้างจุดตัดถนนรูปแบบเป็น	 Flyover	 อย่างไรก็ตาม	 กรมทางหลวงชนบท 

ควรต้องพิจารณาหารือกับบริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	เกี่ยวกับข้อก�าหนดมาตรฐานความปลอดภัยการบิน

ของ	ICAO	ประกอบการด�าเนินการด้วย

๑. การออกแบบทางลอดบริเวณศูนย์ราชการบนถนนสาย	ชร.๕๐๒๓

๑.๑ การพิจารณาเลือกรูปแบบในการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก 

บริเวณศูนย์ราชการ	 ความสูงของสะพานข้ามทางแยกจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับ 

เขตปลอดภัยการบนิท่ีต้องมกีารควบคมุความสูงของส่ิงก่อสร้างในเขตปลอดภยัการบิน	

เนื่องจากตัวสะพานจะอยู่ในแนวร่อนขึ้น	-	ลง	ของสนามบิน	ทั้งนี้	ปัญหาไฟแสงสว่าง

บนสะพานจะท�าให้เกิดการสับสนต่อนักบิน	 เนื่องจากวางตัวเป็นแนวเดียวกับ 

ไฟส่องสว่างของรันเวย์	 รวมถึงค�านึงถึงความสูงของเสาไฟแสงสว่างท่ีจะเป็นปัญหา 

กับเขตปลอดภัยการบิน	 ดังนั้น	 โครงการจึงได้ออกแบบแยกศูนย์ราชการเป็น 

ทางลอดทางแยก

๑.๒ การออกแบบก่อสร้างอโุมงค์ทางลอดทางแยกบรเิวณแยกศนูย์ราชการ	 

ผู้ออกแบบได้ค�านึงถึงปัญหาน�้าใต้ดินอย่างรอบคอบ	 นอกจากได้ท�าการออกแบบ

ป้องกันการรั่วซึมของน�้าใต้ดินโดยการติดตั้งแผ่นยางกันซึม	 (Water	 Stop)	 ไว้ตาม 

รอยต่อต่าง	 ๆ	 แล้วยังได้เพิ่มเสาเข็มพืด	 (Sheet	 Piles)	 ไว ้ใต ้พื้นทางลอด 

บรเิวณด้านหวัและท้ายทางลงอโุมงค์ทางลอด	ซึง่ด้วยวธินีีจ้ะช่วยให้การระบายน�า้ใต้ดนิ 

ออกจากพื้นที่ก ่อสร ้างพ้ืนอุโมงค ์ทางลอดท่ีมีระดับต�่ากว ่าน�้าใต ้ดินกระท�า 

ได้ง่ายขึ้น	 นอกจากนี้	 จะหมายเหตุเตือนผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างให้เสนอแผนการ 

ระบายน�้าออกจากบ่อก่อสร้างที่เหมาะสมไว้ด้วย	 และได้มีการประชุมกลุ่มย่อย 

กบัหน่วยงานในพืน้ทีท่่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง	เชยีงราย	แล้ว	เมือ่วนัที	่๘	กรกฎาคม	

๒๕๖๒	ซึ่งได้เห็นชอบกับรูปแบบที่น�าเสนอ

๒. การแก ้ไขป ัญหาการรั่วซึมของน�้าใต ้ดินของทางลอดบริเวณหน้า 

สนามบินเชียงราย	 ปัจจุบันกรมทางหลวงชนบทอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อหา 

สาเหตุของการรั่วซึมเพื่อน�ามาก�าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
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ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย (ทชร.)

รำยงำนว่ำ

พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในเขตปลอดภัยการเดินอากาศ	 ต้องด�าเนินการเพื่อขอ 

ตรวจสอบความสูงของส่ิงปลูกสร้างในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ	 และต้อง 

ด�าเนินการเพื่อขออนุญาตปลูกสร้างภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 

จากส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	 จึงจะสามารถด�าเนินการปลูกสร้าง 

สิ่งก่อสร้างในพื้นที่ได้	ทั้งนี้	การขออนุมัติเพื่อด�าเนินการ	สามารถติดต่อประสานงาน

ได้ที่ฝ่ายมาตรฐานสนามบิน	ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	โดยสามารถ	

Download	แบบฟอร์มการตรวจสอบความสูงและแบบฟอร์มการขออนุญาตก่อสร้าง

ได้ทาง	www.caat.or.th

๒.	โครงการปรับปรุงทางเข้า	 -	 ออก	 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง	

เชียงราย	 (ทชร.)	 ซึ่งเดิมมีลักษณะค่อนข้างคับแคบ	 กรมทางหลวงชนบทจึงมีแผน 

ที่จะปรับปรุงพัฒนาทางเข้า	 -	 ออกท่าอากาศยาน	 โดยจะด�าเนินการก่อสร้าง 

เพิ่มช่องจราจรเข้า	-	ออก	จากเดิม	๔	ช่องจราจรเป็น	๖	ช่องจราจร	อย่างไรก็ตาม

หากมีการด�าเนินการก่อสร้าง	 ขอให้กรมทางหลวงชนบทและท่าอากาศยาน 

แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	(ทชร.)	ก�ากับและบริหารการจราจรในช่วงที่มีการก่อสร้าง

ให้เกิดความคล่องตัว	 ลดการร้องเรียนของประชาชนผู้ใช้บริการ	 และทราบว่า 

ไฟสัญญาณจราจรเป็นแบบ	 Fix	 Time	 จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณา 

ความเป็นไปได้ในการน�าระบบไฟสัญญาณแบบอัตโนมัติตามปริมาณการจราจร

แบบเรียลไทม์	 มาใช้ในการบริหารจัดการไฟสัญญาณจราจรบริเวณทางเข้า	 -	 ออก	 

ท่าอากาศยานด้วย	 และในอนาคตทราบว่า	 ถนนภายในท่าอากาศยานจะมีการปรับปรุง

เช่นกัน	 ในเรื่องนี้ขอให้บริษัท	 ท่าอากาศยานไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ประสานกรมทางหลวงชนบท 

เกี่ยวกับรูปแบบการก่อสร้างให้เกิดความสอดคล้องกันทั้งระบบด้วย

ระบบควบคุมสัญญาณไฟแบบเปลี่ยนแปลงตามปริมาณจราจร	 (Vehicle	 

Actuated	 :	 VA)	 มีข้อจ�ากัดอยู่บางประการ	 คือมีราคาในการติดตั้งและมีค่าใช้จ่าย 

ในการบ�ารุงรักษาสูงเมื่อเทียบกับระบบตัวตั้งเวลาแน่นอน	 อีกทั้งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ 

ในการส�ารวจออกแบบและด�าเนนิการ	ทัง้นี	้ได้มอบหมายให้ส�านกัส�ารวจและออกแบบ

พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
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ได้ให้การสนับสนุนโดยจัดท�าแผนเตรียมพื้นที่เพื่อบริหารจัดการช่องทาง 

การจราจรทั้งขาเข้าและขาออก	 ให้เกิดความคล่องตัวและสัมพันธ์กับช่วงเวลา 

การก่อสร้าง	 และจัดเจ้าหน้าที่เพื่ออ�านวยความสะดวกด้านการจราจรภายใน 

พื้นที่ท ่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง	 เชียงราย	 พร้อมทั้งเปิดใช้งานถนนภายใน 

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง	 เชียงราย	 เส้นทางคู่ขนานด้านทิศใต้อาคารผู้โดยสาร	 

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง	 เชียงราย	 -	 แยกศูนย์ราชการ	 -	 แยกส�านักงานขนส่ง 

จังหวัดเชียงราย	 เพื่ออ�านวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ 

ท่าอากาศยาน	 นอกจากนี้	 ได้ขอความอนุเคราะห์รูปแบบงานปรับปรุงพัฒนา 

ช่องทางเข้า	 -	 ออก	 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง	 เชียงราย	 จากกรมทางหลวงชนบท	

เพื่อใช ้เป ็นข ้อมูลประกอบการออกแบบงานปรับปรุงระบบถนนภายในของ 

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	ต่อไป

5.2.2	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางน�้า
ให้กรมเจ้าท่าพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ	เครื่องมือ	อุปกรณ์	เครื่องจักร	บุคลากร	ฯลฯ	ในภารกิจ

การขุดลอก	 และส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงาน	 พร้อมทั้งจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและบ�ารุงรักษาทางน�้า 

ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

ส�านักพัฒนาและบ�ารุงรักษาทางน�้ามีแผนแม่บทการขุดลอกแม่น�้าสายหลัก 

ในพื้นที่ภาคเหนือ	 ได้แก่	 แม่น�้าปิง	 ยม	 และน่าน	 และได้ด�าเนินการตามภารกิจ 

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน�้า	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๘๐)	ด้านที่	๓	การจัดการน�้าท่วมและอุทกภัย	

ซึ่งมีเป้าประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน�้า	 การจัดระบบป้องกันน�้าท่วม

ชุมชนเมือง	 การจัดการพื้นที่น�้าท่วมและพื้นที่ชะลอน�้า	 รวมทั้งการบรรเทาอุทกภัย 

ในเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ	 ในระดับลุ่มน�้าและพื้นที่วิกฤต	 (Area	 base)	 ลุ่มน�้า 

ขนาดใหญ่	 ลุ่มน�้าสาขา/ลดความเสี่ยงและความรุนแรง	 โดยมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ 

ที่สอดคล้องกับภารกิจท่ีด�าเนินการ	 คือ	 จ�านวนแห่งการปรับปรุงล�าน�้าธรรมชาติ	 

และปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการตามแผนแม่บท	

กรมเจ้าท่า
รำยงำนว่ำ

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย (ทชร.)

รำยงำนว่ำ
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ทั้งนี้	ในส่วนของความก้าวหน้าในสายงาน	กรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างด�าเนินการ

ทบทวนการจัดท�าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน	 และจัดท�า	 Succession	 Plan	 

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรเข้าสู ่ต�าแหน่งได้โดยมีทิศทางท่ีชัดเจน	 

ส�าหรับประเด็นการขาดแคลนบุคลากร	 กรมเจ้าท่าจะพิจารณาวิเคราะห์ภารกิจและ

การขาดแคลนอัตราก�าลังเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการวิเคราะห์ภารกิจของ

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 ซึ่งหากผลการวิเคราะห์พบว่า 

ปัญหาการขาดแคลนไม่ได้เกิดจากปริมาณบุคลากร	 แต่เกิดจากประสิทธิภาพของ 

ผู้ปฏิบัติงาน	 กรมเจ้าท่าจะได้วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถ

ท�างานได ้บรรลุ เป ้าหมายทิศทางขององค ์กรได ้อย ่างเต็มศักยภาพภายใต  ้

อัตราก�าลังเดิมแต่สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น	 โดยการเพิ่มอัตราก�าลังจะเป็น

แนวทางสุดท้ายที่จะด�าเนินการหลังจากได้ทบทวนโดยใช้	Rethink	Review	Redesign	 

ตามหลักคิดของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 เพ่ือเป็นการลด 

ภาระค่าใช้จ่ายด้านบคุคลของภาครฐัตามทิศทางและนโยบายของส�านกังานคณะกรรมการ 

ข้าราชการพลเรือน

๕.๓ เขตตรวจราชการที่ 1๗ 
 (ตาก พิษณโุลก เพชรบูรณ ์ สโุขทยั อตุรดติถ)์

5.๓.1	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก
๑.	ตามที่กระทรวงคมนาคมมีนโยบายให้กรมการขนส่งทางบกด�าเนินการก�าหนดจุดจอดพัก 

รถโดยสารสาธารณะ	 (Checking	 Point)	 ทุกระยะการเดินทาง	 ๙๐	 กิโลเมตร	 เพื่อตรวจสอบสมรรถภาพ	 ความพร้อม 

ของพนักงานขับรถ	 และตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะให้อยู ่ในมาตรฐานความปลอดภัย	 ในส่วนนี้	 ขอให  ้

ส�านักงานขนส่งจังหวัดตากด�าเนินการตามนโยบายอย่างเคร่งครัด	 เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตาก	 

ส่วนมากเกดิขึน้กบัรถบรรทกุ	จงึขอให้ส�านกังานขนส่งจงัหวดัตากเข้มงวดในการตรวจสอบอปุกรณ์ส�าหรบัยดึตูบ้รรทกุสนิค้า	

(Twist	-	Lock)	หากพบผูป้ระกอบการทีฝ่่าฝืนไม่ใช้อุปกรณ์ส�าหรบัยดึตูบ้รรทกุสนิค้าให้ด�าเนนิการตามมาตรการทางกฎหมาย

ต่อไปด้วย
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ส�านักงานขนส่งจังหวัดตากได้ด�าเนินการ	ดังนี้

๑. ก�าหนดจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ	(Checking	point)	จ�านวน	

๒	จุด	ดังนี้	

-	 จดุที	่๑	ตัง้อยูบ่นทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข	๑	กม.๕๒๔+๙๐๐	ต�าบลน�า้รมึ	 

อ�าเภอเมืองตาก	จังหวัดตาก

-	 จดุที	่๒	ตัง้อยูบ่นทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข	๑๒	กม.๑๕+๐๐๐	ต�าบลแม่ปะ	

อ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	โดยส�านักงานขนส่งจังหวัดตากได้จัดเจ้าหน้าที่ประจ�าจุด

หมุนเวียนทั้ง	๒	จุด	ตลอด	๒๔	ชั่วโมง

ทัง้นี	้ได้ด�าเนนิการตามนโยบายอย่างเคร่งครดั	โดยมผีลการด�าเนนิการ	(ตัง้แต่	 

๑๖	กันยายน	๒๕๖๒	-	๑๐	ธันวาคม	๒๕๖๒)	ดังนี้

๑) ด�าเนนิการตรวจรถโดยสารสาธารณะ	จ�านวน	๓๔,๐๐๐	คนั	ผ่านการตรวจ	

๓๓,๗๓๓	คัน	ไม่ผ่าน	๒๖๗	คัน	ว่ากล่าวตักเตือน	๓๑	ครั้ง	เปรียบเทียบปรับ	๑๔	ครั้ง	

ออกค�าสั่งผู้ตรวจการ	๒๑๔	ครั้ง	อื่น	ๆ	๘	ครั้ง

๒) ด�าเนินการตรวจวัดแอลกอฮอล์	 และตรวจความเรียบร้อยของพนักงาน 

ขับรถโดยสารสาธารณะ	จ�านวน	๓๔,๐๐๐	คน	ผลการตรวจผ่านทุกคน	

๒. มอบหมายให้กลุ ่มวิชาการขนส่ง	 และส�านักงานขนส่งจังหวัดตาก	 

สาขาอ�าเภอแม่สอด	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการขนส่งใช้อุปกรณ์	(Twist	-	Lock)	

ทุกครั้งที่มีการขนส่งสินค้า	 และได้ออกตรวจสอบ	 ณ	 สถานประกอบการขนส่ง 

เป็นประจ�าอย่างเคร่งครัด

๒.	เนือ่งจากพืน้ทีจ่งัหวดัตากมีสภาพภมูปิระเทศทีเ่ป็นเชงิเขาลาดชนั	ดงันัน้	ในการพจิารณาจดัหารถยนต์

ส�าหรบัภารกจิตรวจการณ์ให้แก่ส�านกังานขนส่งจงัหวดัตาก	ขอให้กรมการขนส่งทางบกพจิารณาจดัหารถประเภทขบัเคลือ่น	

๔	 ล้อ	 และมีสมรรถนะของก�าลังเครื่องยนต์ที่เหมาะสม	 เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างคล่องตัว	 และม ี

ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงชันด้วย

ส�านักงานขนส่งจังหวัดตากมีความจ�าเป็นใช้รถดังกล่าวในการปฏิบัติราชการ	

จ�านวน	 ๒	 คัน	 ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการท�าหนังสือขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ	 

ซึ่งไม่สามารถขอรับจัดสรรเงินงบประมาณ	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 ได้ทัน	

เนือ่งจากคณะกรรมการได้มกีารประชมุพจิารณาจดัสรรไปแล้ว	เมือ่วนัที	่๑๐	มกราคม	

๒๕๖๒	 จึงต้องขอรับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๕	 ต่อไป	 

โดยรูปแบบลักษณะการเช่าเหมา	๕	ปี

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ
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กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ

๓.	ตามที่ส�านักงานทางหลวงที่	๔	(ตาก)	มีโครงการศึกษาการก่อสร้างช่องหยุดรถฉุกเฉิน	(Emergency	

Escape	Ramp)	เพิ่มเติมบนทางหลวงหมายเลข	๑๒	ช่วง	ตาก	-	แม่สอด	ขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดการจัดสรรงบประมาณ

เพื่อด�าเนินการก่อสร้างช่องหยุดรถฉุกเฉิน	(Emergency	Escape	Ramp)	เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ	โดยเฉพาะ

บนทางหลวงหมายเลข	 ๑๒	 ช่วง	 กม.๕๒+๖๐๐	 (ดอยคา)	 เนื่องจากเป็นจุดที่มีความลาดชันเป็นระยะทางค่อนข้างไกล	 

และได้รับรายงานจากส�านักงานขนส่งจังหวัดตากว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

แขวงทางหลวงตากท่ี	 ๑	 ได้ด�าเนินการพิจารณาจุดท่ีเหมาะสมบนทางหลวง

หมายเลข	 ๑๒	 ตอนควบคุม	 ๐๒๐๑	 ตอนแม่ละเมา	 -	 ตาก	 ที่	 กม.๕๒+๓๐๐	 

(ก่อสร้างใหม่)	 กม.๖๕+๘๕๐	 (ก่อสร้างใหม่)	 และ	 กม.๖๘+๓๐๐	 (ปรับปรุงจุดเดิม)	 

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการส�ารวจและออกแบบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

๔.	การซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตบริเวณทางร่วมทางแยกจุดต่าง	 ๆ	 นั้น	 กรมทางหลวง 

ควรพิจารณาเรื่องการปรับงานก่อสร้างผิวทางในช่วงทางร่วมทางแยก	 (ประมาณ	 ๒๐๐	 เมตร	 จากกึ่งกลางทางแยก)	 

ให้เป็นรูปแบบคอนกรีตทั้งหมด	 เนื่องจากผิวทางในรูปแบบแอสฟัลติกคอนกรีตมักเกิดร่องล้อได้ง่าย	 อาจเป็นสาเหตุ 

ให้เกิดอุบัติเหตุ	 และจ�าเป็นต้องมีการซ่อมบ�ารุงอยู่บ่อยครั้ง	 ซึ่งหากปรับเป็นคอนกรีตจะเกิดความปลอดภัย	 และมี 

ความคุ้มค่า	ในเรื่องงบประมาณการซ่อมบ�ารุงในระยะยาว

ส�านักงานทางหลวงที่	 ๔	 (ตาก)	 ได้ด�าเนินการเร่งรัดปรับงานก่อสร้างผิวทาง 

แอสฟัลติกคอนกรีตให้ครบทุกทางแยก	โดยยกตัวอย่างงานดังกล่าว	ตั้งแต่ปี	๒๕๖๒	 

แล้วเสรจ็	จ�านวน	๒	โครงการ	และ	ปี	๒๕๖๓	ได้จัดท�าแผนเพ่ือด�าเนนิการในงานดงักล่าว 

อีกจ�านวน	 ๒	 โครงการ	 รวมทั้งปีงบประมาณ	 ๒๕๖๔	 เสนอความต้องการ 

อีกจ�านวน	๓	โครงการ	และจะด�าเนนิการเสนอความต้องการจนกว่าจะครบทุกทางแยก	 

เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ทาง	 ส่วนระยะความยาวของผิวทางคอนกรีต

จากกึ่งกลางทางแยกนั้น	 จะพิจารณาจากระยะมองเห็นและระยะหยุดรถปลอดภัย

ควบคู่ไปกับระยะแถวรอรถบริเวณทางแยกและความเสียหายของผิวทางเป็นส�าคัญ

๕.	การเข้าร่วมพิธีเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย	-	เมียนมา	ข้ามแม่น�้าเมย/ตองยิน	แห่งที่	๒	

ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม	 และคณะได้เข้าร่วมพิธีเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย	 -	 เมียนมา	 

ข้ามแม่น�้าเมย/ตองยิน	แห่งที่	๒	โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก่อสร้างสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมาเป็นประธาน	 พร้อมทั้งเข้าร่วมพิธีการส่งมอบอาคารด่านพรมแดนและถนนฝั่งเมียนมา	 รวมทั้ง 

ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์อาคารด่านพรมแดนฝั่งเมียนมาให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	ณ	 สะพานมิตรภาพ 

ไทย	-	เมียนมา	ข้ามแม่น�้าเมย/ตองยิน	แห่งที่	๒	อ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	เมื่อวันที่	๓๐	ตุลาคม	๒๕๖๒
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หลังจากเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย	 -	 เมียนมา	 ข้ามแม่น�้าเมย/ตองยิน	 

แห่งที่	 ๒	 เม่ือวันท่ี	 ๓๐	 ตุลาคม	 ๒๕๖๒	 อย่างเป็นทางการแล้ว	 ท�าให้ลดปัญหา 

ด้านการจราจรที่ติดขัดในทางหลวงหมายเลข	 ๑๒	 ตอนกลางสะพานมิตรภาพ 

ที่แม่สอด	(เขตแดนไทย/เมียนมา)	-	แม่ละเมา	และอ�านวยความสะดวกแก่รถบรรทุก

สินค้าและประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

๖.	โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข	 ๑๑	 กับทางหลวงหมายเลข	 ๑๐๔๕	

(แยกวังสีสูบ)	จังหวัดอุตรดิตถ์	 งบประมาณรวม	๖๒๕	ล้านบาท	มีความก้าวหน้าของโครงการฯ	ร้อยละ	๗๐	ซึ่งทราบว่า 

จะเปิดให้ใช้ทางลอดชั่วคราว	ตั้งแต่วันที่	๒๕	ธันวาคม	๒๕๖๒	-	๒	มกราคม	๒๕๖๓	เพื่อรองรับการเดินทางกลับภูมิล�าเนา

ของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๕๖๓	โดยจะเปิดให้ใช้งานทั้งขาไปและขากลับขนาด	๔	ช่องจราจร	และใช้แบริเออร์

กั้นเป็นแนวช่องจราจรไปพลางก่อน	 ทั้งนี้	 ทราบว่ากรมทางหลวงได้ก�าหนดและเตรียมมาตรการส�าหรับการอ�านวย 

ความสะดวกและปลอดภัยของรถที่ใช้ทางลอดแยกวังสีสูบเอาไว้แล้วในเบื้องต้น	 เช่น	 การขอความร่วมมือจากประชาชน

และชาวบ้านในพื้นที่ไม่หยุดหรือจอดถ่ายรูปในทางลอด	 เนื่องจากจะเป็นสาเหตุท�าให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดภายใน

อุโมงค์ทางลอดได้	 ในการนี้	 จึงขอเน้นย�้าให้กรมทางหลวงก�ากับดูแลในเรื่อง	 การบริหารจัดการจราจรบริเวณแยกวังสีสูบ 

ให้เป็นไปอย่างสะดวก	 รวดเร็ว	 และปลอดภัย	 โดยให้มีการประชาสัมพันธ์เส้นทาง	 การติดตั้งป้ายจราจร	 ป้ายบอกทาง	 

ป้ายเตือนต่างๆ	 เป็นต้น	 รวมถึงในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	 ขอให้กรมทางหลวงปรับผิวจราจรให้มีความราบเรียบ	

พร้อมทั้งการติดตั้งไฟฟ้าให้ส่องสว่างอย่างเพียงพอ	 เพื่ออ�านวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้เดินทาง 

ในช่วงเวลากลางคนื	โดยให้มรีะยะการตดิตัง้ทีเ่หมาะสมและมค่ีาความสว่างเป็นไปตามหลกัวศิวกรรม	โดยอาจประสานกบั

เจ้าหน้าที่ต�ารวจในการช่วยเหลือและสนับสนุนในการบริหารจัดการจราจรในจุดดังกล่าว

ได ้ด�าเนินการบริหารจัดการการจราจรบริเวณดังกล ่าว	 ซึ่งได ้มีการ

ประชาสัมพันธ์	 ติดตั้งป้ายจราจร	 เครื่องหมายจราจร	 ปรับผิวจราจรให้มีความเรียบ	

พร้อมทั้งติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอ	 และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อคอยอ�านวย 

ความสะดวกและบริหารจัดการจราจรตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่	 ๒๕๖๓	 รวมทั้ง 

ได้ขยายระยะเวลาเปิดให้ใช้ทางลอดชั่วคราวจากตั้งแต่วันที่	๒๕	ธันวาคม	๒๕๖๒	 -	 

๒	มกราคม	๒๕๖๓	 เป็นตั้งแต่วันที่	 ๒๕	 ธันวาคม	๒๕๖๒	 -	 ๕	 มกราคม	๒๕๖๓	 

เพื่ออ�านวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้เส้นทาง	ผลการเปิดให้บริการเป็นไป

ด้วยดี	 ไม่มีการจราจรติดขัดและปัญหาอุบัติเหตุ	ทั้งนี้	 โครงการฯ	คาดว่าจะก่อสร้าง

แล้วเสร็จภายในปี	๒๕๖๓

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ
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กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ

กรมเจ้าท่า
รำยงำนว่ำ

๗.	โครงการปรบัปรงุระบบขนส่งการค้าชายแดนไทย	-	ลาว	(ทางหลวงหมายเลข	๑๑๗	จังหวดัอตุรดติถ์	-	 

จุดผ่านแดนถาวรภูดู ่)	 ซึ่งโครงการดังกล่าวในปัจจุบันได้ท�าการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ	 วิศวกรรม	 

และผลกระทบสิ่งแวดล้อม	เพื่อคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาแล้ว	โดยมีการวางแผนโครงการ

ออกเป็น	 ๒	 ช่วง	 ได้แก่	 ช่วงที่	 ๑	 (อุตรดิตถ์	 -	 แยกสักใหญ่)	 ขยายช่องจราจรจาก	 ๒	 ช่องจราจร	 เป็น	 ๔	 ช่องจราจร	 

และ	ช่วงที่	๒	 (แยกสักใหญ่	 -	ด่านภูดู่)	ปรับปรุงทางหลวงขนาด	๒	ช่องจราจร	ให้ได้มาตรฐานชั้น	๑	โดยขยายไหล่ทาง 

ให้มีความกว้างมากขึ้น	 และในช่วงที่มีความลาดชันสูง	 มีการพิจารณาก่อสร้างเป็นช่องไต่เขาและปรับปรุงแนวเส้นทาง

โครงการ	ดังนั้น	ขอให้กรมทางหลวงให้ความส�าคัญเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว	พร้อมทั้งพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการฯ	 

ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม	เนือ่งจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางเชือ่มโยงการคมนาคมและโลจสิตกิส์ระหว่างประเทศ	

ซึ่งจะช่วยในการส่งเสริมการพัฒนาการค้าและเศรษฐกิจของประเทศด้วย

จะขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสม	 

และจัดล�าดับความส�าคัญร่วมกับโครงการอื่น	ๆ	ทั่วประเทศ	หากมีความจ�าเป็นและ

เหมาะสมจะด�าเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างตามล�าดับ 

ความส�าคัญต่อไป

5.๓.2	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางน�้า
การตรวจสอบสภาพเรือ	อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย	ขอให้กรมเจ้าท่าก�ากับดูแลในเรื่องการตรวจสอบ

สภาพเรือ	อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย	ฯลฯ	โดยเฉพาะการเน้นย�้าให้นักท่องเที่ยวต้องสวมใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งก่อนเดินทาง

โดยเรือ	และขอให้กรมเจ้าท่าเตรียมความพร้อมส�าหรับรองรับการช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	โดยให้ก�ากับ

ดูแลในเรื่องความปลอดภัยอย่างเข้มงวด	 เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่นักท่องเท่ียวและป้องกันความสูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้น 

ในช่วงเทศกาลปีใหม่

๑. จัดประชุมผู ้ประกอบการเรือแพโดยสาร	 ในแหล่งท่ีมีการสัญจร 

และท่องเที่ยวทางน�้า	 ได ้แก ่	 บริเวณอ่างเก็บน�้าห ้วยซ�ารู ้ 	 อ�าเภอนครไทย	 

จังหวัดพิษณุโลก	 และอ่างเก็บน�้าเขื่อนภูมิพล	 อ�าเภอสามเงา	 จังหวัดตาก	 เพื่อให ้

ทราบกฎหมายเกี่ยวกับการใช้เรือ	 และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามประกาศ	 

เรื่องมาตรการเพื่อความปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 และประกาศ 

เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือ	และใช้เรือในเทศกาลปีใหม่	พ.ศ.	๒๕๖๓

๒. มหีนงัสอืขอความอนเุคราะห์ประชาสมัพนัธ์มาตรการเพือ่ความปลอดภัย

ทางน�้าในช่วงเทศกาลปีใหม่	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 จากหน่วยงานต่าง	 ๆ	 เช่น	 สถานีวิทยุ 

กระจายเสยีงแห่งประเทศไทยในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัพษิณโุลก	สุโขทัย	ตาก	และเพชรบรูณ์	

ส�านักงานเทศบาล	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ 

และถือปฏิบัติ

๓.	จดัเจ้าหน้าทีช่ดุปฏบิตังิานออกตรวจสอบ	ตรวจตรา	ควบคมุ	ดแูลโป๊ะเทยีบเรอื

สภาพเรือ	ผู้ควบคุมเรือ	อุปกรณ์ประจ�าเรือ	อุปกรณ์ช่วยชีวิต	ก่อนช่วงเทศกาลให้อยู่

ในสภาพปลอดภยั	พร้อมใช้งาน	ตลอดจนป้ายบอกจ�านวนคนโดยสารทีไ่ด้รบัอนญุาต

ให้บรรทุกได้
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๔. จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานประจ�าจุดอ�านวยความสะดวก	 เพื่อให้ 

การแนะน�า	 การอ�านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว	 และเข้มงวดกวดขันผู้ท�าการ 

ในเรือแพโดยสาร	 ในการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางน�้า	 บริเวณ 

อ่างเก็บน�้าเขื่อนภูมิพล	 อ�าเภอสามเงา	 จังหวัดตาก	 และบริเวณริมแม่น�้าน่าน	 

หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร	อ�าเภอเมืองพิษณุโลก	จังหวัดพิษณุโลก

๕. จัดเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์ปลอดภัยทางน�้า	 เพื่อรับแจ้งเหตุตลอดช่วง 

เทศกาลปีใหม่

5.๓.๓	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ
๑.	โครงการก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง	 (จาก	 ๑,๕๐๐	 เมตร	 เป็น	 ๒,๑๐๐	 เมตร)	 ท่ีล่าช้ากว่า 

แผนงาน	 ซึ่งเหลืองานที่ต้องด�าเนินการคิดเป็นร้อยละ	 ๕๕.๑๘	 เนื่องจากติดปัญหาการส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้าง	 

ซึ่งผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาของสัญญา	จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่	๑๙	กุมภาพันธ์	๒๕๖๒	โดยผู้รับจ้าง

คาดว่าจะแล้วเสร็จ	 มีนาคม	 ๒๕๖๔	 หากกรมท่าอากาศยานอนุญาตให้ผู้รับจ้างขยายระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาปี	 ๒๕๖๔	 

จะท�าให้เสียโอกาสในการใช้ประโยชน์จากท่าอากาศยานแม่สอด	 โดยให้คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ	 พิจารณาอย่าง

รอบคอบ	 และควรมีการน�าแผนการด�าเนินงานของผู้รับจ้างมาประกอบการพิจารณา	 และเนื่องจากมีการส่งมอบพื้นที่ 

บางส่วนให้ผู้รับจ้าง	 ซึ่งผู ้รับจ้างสามารถด�าเนินงานได้บางส่วน	 ดังนั้น	 ในการพิจารณาขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง 

ต้องค�านวณเนื้องานในส่วนที่ไม่สามารถด�าเนินงานได้จริง	 เนื่องจากสาเหตุของการไม่ได้รับมอบพ้ืนท่ีว่าต้องใช้ระยะเวลา 

ด�าเนนิงานเท่าใด	จงึพจิารณาก�าหนดการขยายอายสุญัญาให้สอดคล้องเท่าทีจ่�าเป็น	ดงันัน้	ขอให้กรมท่าอากาศยานเจรจา

กับผู้รับจ้างให้ลดระยะเวลาการขอขยายสัญญาจากเดิมปี	 ๒๕๖๔	 เป็นแล้วเสร็จภายในปี	 ๒๕๖๓	 และให้ความชัดเจน 

แก่ผู้รับจ้างโดยเร็วว่าจะพิจารณาอนุมัติกรอบระยะเวลาในการขยายสัญญาต่อไปอีกเท่าใด	 เพ่ือให้ผู้รับจ้างมีความมั่นใจ

และวางแผนการด�าเนินงานก่อสร้างจนแล้วเสร็จได้โดยเร็วต่อไป
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อยูร่ะหว่างการพจิารณาขยายสัญญา	ท้ังนี	้จะได้น�าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

จากการตรวจราชการมาประกอบการพิจารณาและรายงานให้กระทรวงคมนาคม	 

ทราบต่อไป

๒.	จากกรณทีีม่ปีระชาชนเข้ามาใช้บรกิารท่าอากาศยานพษิณโุลก	และมกีารจอดรถค้างคนื	ซึง่ส่วนใหญ่

เป็นประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดใกล้เคียง	 เช่น	อุตรดิตถ์	 เพชรบูรณ์	 ขอให้กรมท่าอากาศยาน	พิจารณาด�าเนินการ 

หามาตรการในการบริหารจัดการในเรื่องการจอดรถค้างคืนภายในพื้นที่ท่าอากาศยานฯ	อย่างเหมาะสม	 เนื่องจากปัญหา

ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการรายอื่นที่มีความจ�าเป็นต้องใช้พื้นที่จอดรถ	และการจอดรถข้ามคืนอาจมี

ความเสีย่งทีจ่ะเกดิการโจรกรรมทรพัย์สนิภายในรถ	ซึง่อาจท�าให้ประชาชนถามหาความรบัผดิชอบหรอืการชดใช้ค่าเสยีหาย

จากกรมท่าอากาศยานท�าให้มีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร

การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่าง	 ๆ	 พบว่า	 ในปีงบประมาณ	

๒๕๖๒	ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อเสนอแนะ	จ�านวน	๖	ครั้ง	โดยแจ้งว่า 

ที่จอดรถมีจ�านวนไม่เพียงพอ	ผ่านแบบสอบถามความพึงพอใจ	และในปีงบประมาณ	

๒๕๖๓	ยงัไม่มข้ีอร้องเรยีน	ทัง้นี	้ท่าอากาศยานพษิณโุลกได้แก้ไขปัญหาการจอดรถค้างคนื 

ภายในพื้นที่ลานจอดภายในท่าอากาศยานฯ	 โดยจัดท�าป้ายห้ามจอดค้างคืน 

และไม่รับผิดชอบในกรณีสินทรัพย์เสียหายทุกกรณี	 และได้ปรึกษากับหน่วยงาน 

ทีม่อี�านาจทางกฎหมายเบือ้งต้น	ซึง่ในกรณดีงักล่าวสามารถแจ้งให้ด�าเนนิการลอ็กรถ

และลากรถไปไว้ในพื้นที่ของผู้มีอ�านาจทางกฎหมายได้หรือไม่	 แต่ยังไม่ได้ค�าตอบ 

ที่แน่ชัด	 เนื่องจากผู้โดยสารต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายท้ังหมดในการน�ารถ

ออกมาใช้งาน	โดยจะด�าเนินการประสานงานเพื่อหาข้อสรุปต่อไป

๓.	ขอให้กรมท่าอากาศยานรักษามาตรฐาน	 รวมถึงก�ากับดูแลในเรื่องการรักษาความปลอดภัย 

และแผนการรองรับกบัจ�านวนผูโ้ดยสารทีเ่พิม่มากขึน้ทางท่าอากาศยานพิษณโุลก	โดยอาจบรูณาการร่วมกบัสายการบนิต่าง	ๆ	 

เพ่ือให้การบรกิารและความปลอดภัยครอบคลมุทกุมติ	ิเกดิความพงึพอใจให้แก่ผูใ้ช้บรกิาร	โดยจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ	(ICAO)

ท่าอากาศยานพิษณุโลกจะรักษามาตรฐานการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น	 

และจะประสานกับสายการบินต่าง	ๆ	ภายในท่าอากาศยานฯ	เพื่อหาแนวคิดร่วมกัน

ในการบูรณาการการให้บริการผู้โดยสารให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อไป
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๔.	จากประเด็นความต้องการของจงัหวดัเพชรบรูณ์	และภาคเอกชนในการผลกัดนัให้มเีทีย่วบนิพาณชิย์

แบบประจ�ามาเปิดให้บริการที่ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์	 เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีเท่ียวบินพาณิชย์แบบประจ�า	 ซึ่งจากการ

หารือทราบว่า	 ปริมาณผู้โดยสารเป็นปัจจัยส�าคัญในการพิจารณาของสายการบินในการจะน�าเครื่องบินมาให้บริการ	 

ซึ่งจะต้องมีปริมาณผู้โดยสารที่เพียงพอและคุ้มค่าต่อการลงทุน	 ขอให้กรมท่าอากาศยานประสานทางจังหวัดถึงแนวทาง 

ในกรณีการส�ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการการใช้บริการท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ของประชาชนในพื้นท่ี	

หรือจากจังหวัดใกล้เคียง	รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์	เพื่อจัดท�าและวิเคราะห์ข้อมูล

ความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูและเพิ่มโอกาสในการเปิดใช้บริการท่าอากาศยานเพชรบูรณ์อีกครั้ง

ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ได้ประสานส�านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา 

จังหวัดเพชรบูรณ์เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้ส�ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 

ความต้องการในการใช้บริการท่าอากาศยานฯ	 ของประชาชนในพื้นที่	 หรือจังหวัด 

ใกล้เคียง	 รวมท้ังนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในจังหวัดเพชรบูรณ ์

เรยีบร้อยแล้ว	ในเบือ้งต้นส�านกังานการท่องเท่ียวและกฬีาจังหวดัเพชรบรูณ์	จะด�าเนนิการ 

เก็บรวบรวมข้อมูลแบบส�ารวจเป็นเวลา	 ๑	 เดือน	 เมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จจะน�าส่ง

ข้อมูลให้ท่าอากาศยานฯ	เพื่อด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

5.๓.๔	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางราง
เรื่องมาตรการแก้ไขและลดอุบัติเหตุในบริเวณจุดตัดถนนกับทางรถไฟภายในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก	 

ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเน้นย�้าให้เจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยประจ�าการอยู่ในจุดที่รับผิดชอบ 

ตลอดเวลาในทุกช่วงเทศกาล	 โดยเฉพาะจุดที่ยังไม่ติดตั้งเครื่องกั้นอัตโนมัติ	 อย่างไรก็ตาม	 อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได ้

ตลอดเวลาหากไม่มีการสอดส่องดูแลอยู่เสมอ	 จึงขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาจัดเจ้าหน้าท่ีเข้ามาประจ�าการ

ตลอดทั้งปีหรืออาจขอความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือชุมชนในการร่วมบูรณาการเพื่อจัดให้มีอาสาสมัคร

ชุมชนเข้ามาประจ�าจุดเฝ้าระวัง

ได้มีค�าสั่งฝ่ายการเดินรถเรื่องระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมถนน 

ผ่านเสมอระดบัทาง	ให้พนกังานกัน้ถนน	มหีน้าที	่ปิด	-	เปิด	เครือ่งกัน้ถนนอย่างปลอดภยั	 

ตลอดจนก�าชบัผูบ้งัคบับญัชาให้มหีน้าท่ีตรวจสอบการปฏบิตังิานของพนกังานกัน้ถนน

ให้เป็นไปตามทีก่�าหนดไว้อย่างเคร่งครดัตลอดเวลา	ตลอดจนให้เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน

ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมาอยู่ประจ�า 

จดุตดัทางรถไฟทีไ่ม่มเีครือ่งกัน้ถนน	ทัง้นี	้บรเิวณทีก่�าลงัด�าเนนิการก่อสร้าง	Overpass	

และ	 Underpass	 ได้ด�าเนินการกวดขันให้ผู้รับจ้างจัดให้มีพนักงานประจ�าที่บริเวณ 

ทางที่จัดให้รถยนต์ข้ามผ่านทางรถไฟอยู่ตลอดเวลา	 นอกจากนี้	 บริเวณการก่อสร้าง

โครงการรถไฟทางคู	่โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าชานเมอืงสายสแีดง	และโครงการรถไฟ

ความเร็วสูงหรืออื่น	 ๆ	 ท่ีมีการเปิดทางผ่านเสมอระดับชั่วคราวใช้ประโยชน์ 

ในการก่อสร้าง	 โดยมีพนักงานของผู้รับเหมากั้นถนน	 ซึ่งเจ้าหน้าท่ีของการรถไฟ 

แห่งประเทศไทยได้ก�ากับดูแลและประสานกับผู้รับจ้างให้ด�าเนินการตามค�าสั่งของ 

การรถไฟแห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด

กรมท่าอากาศยาน
รำยงำนว่ำ

การรถไฟแห่งประเทศไทย
รำยงำนว่ำ
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5.๓.5	การเตรียมความพร้อมเพื่ออ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน	
๑.	การก�ากับดูแลด้านความปลอดภัยในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่งของประชาชน 

ในช่วงเทศกาลปีใหม่	 ขอให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงคมนาคมมีการบูรณาการร่วมกันในการร่วมกันสอดส่องดูแล	 รวมถึง

หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการป้องปรามการกระท�าความผิด	 ต้องด�าเนินการอย่างเคร่งครัด	 มีความเป็น 

รูปธรรมเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

ได้สั่งการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดพิษณุโลก	 เพชรบูรณ์	 และอุตรดิตถ์	

พิจารณาจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนแบบบูรณาการร ่วมกับกรมทางหลวง	 

และกรมการขนส่งทางบก	 เพื่ออ�านวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชน 

ที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๕๖๓	พร้อมจัดชุดลาดตระเวนอ�านวยความสะดวก

และปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางเข้าช่วยเหลือเมื่อพบรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ	 พร้อมเปิด

สัญญาณไฟวับวาบลาดตระเวนในเส้นทางที่มีจุด/บริเวณเสี่ยงอันตราย

กรมท่าอากาศยานได้ด�าเนินงานตามแผนอ�านวยความสะดวกและปลอดภัย	

รองรบัการเดนิทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๕๖๓	 (๒๖	ธนัวาคม	๒๕๖๒	 -	 

๒	มกราคม	๒๕๖๓)	ดังนี้	

๑.	มาตรการความปลอดภัย	 ดูแลความปลอดภัยของผู ้โดยสาร	 ดูแล 

อุปกรณ์ความปลอดภัย	และเตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน

๒.	มาตรการรกัษาความปลอดภยั	วางแผน	ประสาน	ร่วมมอืกบัต�ารวจ	ทหาร	

ฝ่ายปกครองในพื้นที่	 เคร่งครัดมาตรการฯ	 และก�าชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

ให้เข้มงวดในการตรวจค้นและการควบคมุการเข้าพืน้ทีห่วงห้าม	เตรยีมแผนเผชญิเหตุ	

และท�าการซักซ้อมอยู่เสมอ	 และเพิ่มการลาดตระเวนทั้งในอาคารและพื้นที่รอบ 

อาคารผู้โดยสาร

๓.	มาตรการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย	

ตรวจอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

๔.	มาตรการอ�านวยความสะดวก	 ดูแลอ�านวยความสะดวกแก่ผู ้โดยสาร	

เตรยีมความพร้อมรองรบัการเพิม่เทีย่วบนิของสายการบนิ	จดัเจ้าหน้าทีป่ระชาสมัพนัธ์	

ดูแลอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	 

ก�าชับเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่	

๕.	มาตรการแก้ไขปัญหาด้านการอ�านวยความสะดวก	 ขอความร่วมมือ 

ผูป้ระกอบการรถรบั	-	ส่งผูโ้ดยสารจดัเตรยีมรถให้เพยีงพอ	น�าข้อคดิเห็น	ข้อเสนอแนะ	

หรือข้อร้องเรียนมาปรับปรุงให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกมากขึ้น	

นอกจากนี้	ท่าอากาศยานพิษณุโลกได้ให้ทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสาร

ปฏิบัติตามมาตรการฯ	 อย่างเคร่งครัด	 และขอความร่วมมือจากต�ารวจท่องเที่ยว 

เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่
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๒.	ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทกุปี	จะมปีระชาชนจ�านวนหนึง่เดนิทางกลบัภมูลิ�าเนาด้วยรถโดยสารสาธารณะ	 

ซึ่งในบางครั้งรถที่ให้บริการมีไม่เพียงพอต่อจ�านวนผู้ใช้บริการ	ซึ่งมาตรการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	คือ	การจัดหา

รถโดยสารไม่ประจ�าทาง	 (รถโดยสารทะเบียน	 ๓๐)	 เพื่อวิ่งให้บริการเสริม	 ในเรื่องนี้	 ขอให้กรมการขนส่งทางบก	 

และบริษัท	 ขนส่ง	 จ�ากัด	 ก�ากับดูแลเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของรถและพนักงานขับรถ	 โดยเฉพาะรถที่มาวิ่ง 

ให้บริการเสริมอย่างเข้มงวด	 โดยด�าเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกก�าหนด	พร้อมท้ัง 

ให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาจัดท�าข้อมูลเชิงสถิติเปรียบเทียบในส่วนของรถท่ีวิ่งให้บริการเสริมในแต่ละปี	 

เช่น	จ�านวนรถเสริม	จ�านวนรถที่ผ่านการตรวจสภาพและไม่ผ่านการตรวจสภาพ

ส�านกัการขนส่งผูโ้ดยสารได้ด�าเนนิการจดัท�าข้อมลูเกีย่วกบัรถโดยสารไม่ประจ�าทาง 

ที่ได้รับอนุญาตให้น�ามาวิ่งเสริมในช่วงเทศกาล	ดังนี้

เทศกำล ช่วงวันที่ให้บริกำร จ�ำนวน (คัน)

ปีใหม่

๒๘	ธ.ค.	๒๕๖๐	-	๓	ม.ค.	๒๕๖๑ ๙๔๐

๒๖	ธ.ค.	๒๕๖๑	-	๓	ม.ค.	๒๕๖๒ ๑,๘๙๑

๒๖	ธ.ค.	๒๕๖๒	-	๖	ม.ค.	๒๕๖๓ ๒,๐๘๖

สงกรานต์
๙	-	๑๓	เม.ย.	๒๕๖๑ ๑,๘๐๖

๑๑	-	๑๘	เม.ย.	๒๕๖๒ ๒,๓๓๓

ทั้งนี้	ได้ด�าเนินการตรวจสอบข้อมูลก่อนสั่งให้น�ารถเข้าวิ่ง	ดังนี้	(๑)	การช�าระ

ภาษีประจ�าปี	 (๒)	 การตรวจสภาพตามเงื่อนไข	 (๓)	 ประกันภัย	 และ	 (๔)	 วันสิ้นอาย ุ

ใบอนุญาต	ทั้งนี้	การขออนุญาตใช้รถในช่วงเทศกาลนั้น	กรมการขนส่งทางบกอาศัย

อ�านาจตามความในมาตรา	๔๑	แห่ง	พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก	พ.ศ.	๒๕๒๒	

สัง่ให้น�ารถโดยสารไม่ประจ�าทางมาวิง่เสรมิรถโดยสารประจ�าทาง	เพือ่ให้มรีถเพยีงพอ	

และรองรับการเดินทางของประชาชน

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ
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บรษิทั ขนส่ง จ�ากดั
รำยงำนว่ำ

กรมท่าอากาศยาน
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ

ได้ประสานกับสถานีเดินรถพิษณุโลก	 อุตรดิตถ์	 เพชรบูรณ์	 เพื่อร่วมกัน 

จดัเตรยีมความพร้อมของรถโดยสารและพนกังานประจ�ารถ	พร้อมทัง้ขอความร่วมมอื

ผู ้ประกอบการให้เตรียมรถโดยสารไว้บริการได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ	 

เพื่อรองรับผู ้ โดยสารในการเดินทางและอ�านวยความสะดวกในด้านบริการ 

และการจราจรภายในสถาน	ีซึง่ไม่มผีูโ้ดยสารตกค้างหรอืเกดิความล่าช้าในการเดนิทาง 

แต่อย่างใด

5.๓.6	การด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงคมนาคม
การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่	 นอกจากการร้องทุกข์ต่อหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องโดยตรง	 มักจะมีการร้องทุกข์ผ่านศูนย์ด�ารงธรรมของทางจังหวัด	 ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

ในพื้นที่ประสานข้อมูลกับศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดอย่างสม�่าเสมอ	 ว่ามีประเด็นร ้องทุกข์ใดบ้างที่ เกี่ยวข้องกับ 

กระทรวงคมนาคมและพิจารณาเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ในเบื้องต้นก่อนหาแนวทางแก้ไขในระยะยาวต่อไป	เพื่อลด 

และหลีกเลี่ยงปัญหาข้อร้องเรียนที่อาจจะถูกส่งมายังส่วนกลาง	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องและกระทรวงคมนาคมด้วย

กรณทีีม่ผีูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียร้องเรยีน/ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ด�ารงธรรม 

ของทางจังหวัด	 ศูนย์ด�ารงธรรมฯ	 จะมีหนังสือแจ้งหน่วยงานเพื่อด�าเนินการ	 ท้ังนี้	 

กรมท่าอากาศยานจะรับนโยบายดังกล่าวเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

๕.๔ เขตตรวจราชการที่ 1๘ 
 (ก�าแพงเพชร นครสวรรค ์ พิจติร อุทยัธาน)ี

5.๔.1	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก

๕.4.๑.๑ กำรอ�ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยกำรขนส่งทำงบก

๑.	เส้นทางหลวงหมายเลข	 ๓๔๓๘	 ในการเดินทางไปยังอุทยานห้วยขาแข้ง	 ผ่านพื้นที ่

อ�าเภอลานสักนั้น	 อาจไม่จ�าเป็นต้องมีการขยายผิวจราจรมากกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน	 เนื่องจากสภาพเส้นทางที่มีต้นสัก

ตลอด	๒	ข้างทางเป็นระยะทางกว่า	๕๐	กิโลเมตร	นั้น	 เป็นเส้นทางที่หายาก	ควรได้รับการอนุรักษ์และสนับสนุนให้เป็น 

เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติ	 ให้เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ	 เป็นมรดกของไทยในเรื่องธรรมชาติท่ีม ี

ความงดงาม	 ในส่วนนี้	 จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณาหารือกับจังหวัดอุทัยธานี	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อก�าหนด 

เป้าหมายที่ชัดเจนของถนนสายนี้	 ให้เป็นถนนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	 และให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา 

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาถนนสายนี้ร่วมกันตามแนวทางที่เหมาะสมต่อไป

ได้ด�าเนินการเพ่ือก�าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจนของถนนสายนี้ให้เป็นถนน 

เพือ่การท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์	และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเข้ามามส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์

และพัฒนาถนนสายนี้ร่วมกันตามแนวทางที่เหมาะสมต่อไป
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๒.	ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุในเส้นทางหลวงหมายเลข	 ๓๔๓๘	 เป็นปัญหาที่ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความส�าคัญ	 ในเรื่องนี้เห็นว่ากรมทางหลวงในฐานะผู้รับผิดชอบหลักของเส้นทางดังกล่าว	

ควรน�าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้	เสนอต่อที่ประชุมศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด	(ศปถ.จังหวัด)	ซึ่งมีผู้ว่าราชการ

จังหวัดเป็นประธาน	 เพื่อที่จะมีมติของจังหวัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหา

อุบัติเหตุในเส้นทางสายนี้	โดยเฉพาะหน่วยงานที่ส�าคัญ	คือ	กรมป่าไม้และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	ที่จะต้องเข้ามา

มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาต้นสักให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม	 และจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว	 เพ่ือดึงดูด

ความสนใจ	 และสามารถที่จะน�างบประมาณมาใช้เพ่ือการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเท่ียว	 ควบคู่ไปกับการดูแล 

ความปลอดภัยทางถนนได้	 รวมไปถึงจังหวัดอุทัยธานีท่ีจะต้องมีหน้าท่ีหลักในการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่	 

ในการพัฒนาเส้นทางเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับการจัดการความปลอดภัยอย่างเหมาะสม	 ท้ังนี้	 ในส่วนของกรมทางหลวง 

ขอให้พิจารณาด�าเนินการในส่วนที่ส�าคัญต่าง	ๆ	ดังนี้	

๒.๑	พิจารณาติดตั้งป้ายจ�ากัดความเร็วเพ่ิมเติม	 เพ่ือควบคุมการใช้ความเร็วในเส้นทาง

สายนี	้โดยการจ�ากดัความเรว็ให้เหมาะสม	เพือ่ป้องกนัความรนุแรงของอบุตัเิหตท่ีุอาจจะเกดิขึน้จากการเสียหลักพุง่ชนต้นสกั

ได้ด�าเนินการติดตั้งป้ายจ�ากัดความเร็วเพิ่มเติม	จ�านวน	๖	ป้าย	ในทางหลวง

หมายเลข	 ๓๔๓๘	 ตอนดินแดง	 -	 ไผ่งาม	 ที่	 กม.๑๙+๘๔๓	๓๐+๐๐๐	๔๒+๐๑๕	 

ด้านซ้ายทาง	และ	ที่	กม.๓๐+๐๑๘	๔๒+๐๒๘	๕๕+๖๗๕	ด้านขวาทาง

๒.๒	พจิารณาตดิตัง้อปุกรณ์อ�านวยความปลอดภยัเพิม่เตมิ	ทีส่ามารถช่วยลดความรนุแรง 

ของอุบัติเหตุ	 หรือป้องกันอุบัติเหตุได้	 เช่น	 การติดตั้งราวกันตกตลอดแนว	๒	 ข้างทาง	 เพื่อป้องกันไม่ให้รถยนต์เสียหลัก 

พุ่งตกไปชนกับต้นสักที่อยู่ชิดไหล่ทาง

ได้ด�าเนินการเสนอของบประมาณปรับปรุงจุดเส่ียงและอันตรายเพ่ือป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาอบุตัเิหตบุนทางหลวงหมายเลข	๓๔๓๘	ตอน	ดนิแดง	-	ไผ่งาม	ระหว่าง	

ที่	กม.๑๘+๕๐๐	-	๒๒+๕๐๐

๒.๓	กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานทีม่อี�านาจหลกัในเรือ่งการพจิารณาอนมุตัอินญุาตทีเ่กีย่วข้อง

กับต้นสกัซ่ึงกรมป่าไม้ในฐานะเจ้าของอ�านาจและมีหน้าท่ีดแูลรกัษาต้นไม้นัน้จะต้องเป็นผูด้แูลรกัษาต้นไม้	 โดยเฉพาะต้นสกั	 

ท่ีข้ึนอยูใ่นเขตทางนีด้้วย	ดงันัน้	กรมทางหลวงจงึควรเผยแพร่ให้แขวงทางหลวงในสงักดัทราบแนวทางการปฏบิตัใินการดแูล

รักษาต้นไม้หวงห้ามในเขตทางว่า	แขวงทางหลวงในพื้นที่ควรประสานงานกับหน่วยงานในสังกัด	กรมป่าไม้ในพื้นที่เพื่อให้

จัดเจ้าหน้าที่มาร่วมกันดูแลต้นไม้ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทาง	 นอกจากนั้นแล้ว	 

กรมทางหลวงควรพิจารณาหารือกับกรมป่าไม้ในเรื่องของกรอบเวลาการพิจารณาอนุมัติอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการท�าไม้	

ในลักษณะของการดูแลรักษาเพื่อความปลอดภัยของประชาชนให้มีความรวดเร็วในการพิจารณาด้วย	 ท้ังนี้	 เนื่องจาก 

ถ้าไม่ด�าเนนิการในห้วงเวลาเหมาะสม	หากเกดิอุบตัเิหตใุด	ๆ	กบัประชาชนท่ีสัญจรในเส้นทาง	และมกีารฟ้องร้องด�าเนนิคดี	 

หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกพิจารณาได้ว่ามีการด�าเนินการที่ประมาทเลินเล่อ 

อย่างร้ายแรง	และจะต้องร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมในฐานความผิดทางละเมิดต่อผู้ใช้ทางร่วมกันด้วย

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ
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กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ

แขวงทางหลวงอทุยัธานี
กรมทางหลวง

รำยงำนว่ำ

ได้ก�าชบัหน่วยงานในพืน้ทีใ่ห้ประสานกบัศนูย์ป่าไม้อทุยัธาน	ีเพือ่ขออนญุาต 

ท�าไม้ในเขตทางหลวง	ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพิ่มเติมให้ศูนย์ป่าไม้ฯ	ดังนี้	

-	ค่าพิกัดพื้นที่เขตทางหลวงที่จะขอท�าไม้	(ค่าพิกัด	UTM	แผนที่ชุด	L	๗๐๑๘)

-	เอกสารที่เกี่ยวข้องกับที่ดินในเขตทางหลวงที่จะขอท�าไม้

๒.๔	 ในส่วนของการปฏบิตัหิน้าท่ีดแูลรกัษาต้นไม้	ซึง่หมวดทางหลวงในพ้ืนท่ีจะต้องปฏบัิตงิาน 

ต่อเนื่องเป็นประจ�านั้น	 ทราบว่ามีการจัดท�าแผนงานที่ชัดเจนและมีบันทึกภาพการปฏิบัติงานไว้อย่างสม�่าเสมอ	 ในเรื่องนี้

ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนด�าเนินการโดยเฉพาะการบันทึกภาพอย่างเคร่งครัด	เพื่อที่จะสามารถใช้ภาพถ่ายเป็นหลักฐานแสดง

การท�างาน	 หากมีความจ�าเป็นต้องชี้แจงต่อศาล	 หรือใช้ในขั้นตอนการสอบสวน	 ซึ่งจะสามารถแสดงให้เห็นว่า	 เจ้าหน้าที่

ของกรมทางหลวงได้มีการท�างานอย่างเป็นระบบ	และไม่ได้มีการประมาทเลินเล่อแต่อย่างใด

ได้ประสานงานกับหน่วยงานป่าไม้ในพื้นที่	 โดยก�าชับทุกหมวดทางหลวง 

ในสังกัดและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามแผนงานและบันทึกภาพอย่างเคร่งครัด

๓.	จากการที่กรมทางหลวงชนบทได้มีการเปิดใช้สะพานมโนรมย์	 เพื่อข้ามจากฝั่งอ�าเภอ

มโนรมย์	 จังหวัดชัยนาท	มายังอ�าเภอเมืองอุทัยธานี	 จังหวัดอุทัยธานี	 ซึ่งถือเป็นการเปิดเส้นทางใหม่ในการเดินทางเข้าสู่ 

จังหวัดอุทัยธานี	 ท�าให้ประชาชนไม่จ�าเป็นต้องเข้าสู่จังหวัดอุทัยธานีด้วยทางหลวงหมายเลข	 ๓๓๓	 เพียงเส้นทางเดียว	 

และเมื่อจะเดินทางกลับ	 ก็จ�าเป็นต้องย้อนกลับไปในเส้นทางเดิมนั้น	 ท�าให้สะพานมโนรมย์ถือเป็นการเปิดเมืองอุทัยธานี	

ท�าให้ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ	 ซึ่งโอกาสที่เกิดขึ้นนี้	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ควรพิจารณาใช้เป็นโอกาสในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว	ทั้งนี้	ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด�าเนินการ	ดังนี้

๓.๑	 ขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทร่วมกันจัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์ 

เส้นทางการเดินทาง	เพื่อให้ประชาชนรับรู้ในเส้นทางสะพานมโนรมย์	และสามารถเลือกใช้เส้นทางในการเดินทางได้อย่าง

เหมาะสม

ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี	 

เพือ่จดัท�าป้ายแนะน�าป้ายประชาสัมพนัธ์เส้นทางตามรปูแบบและตดิตัง้ตามมาตรฐาน

ของกรมทางหลวง	

กรมทางหลวงชนบท	 ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่	 ๘	

(นครสวรรค์)	พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว
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๓.๒	 ตามที่กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการพิจารณาเส้นทางรถโดยสารสาธารณะ 

เส้นทางใหม่	เพื่อให้เดินทางจากกรุงเทพฯ	-	จังหวัดอุทัยธานี	โดยผ่านเส้นทางสะพานมโนรมย์	และอาจก�าหนดให้บริเวณ

วัดท่าซุง	ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญของจังหวัดเป็นจุดจอดรถสาธารณะด้วย	ในเรื่องนี้เห็นว่า	การด�าเนินการดังกล่าว	 

จะเป็นประโยชน์และสามารถช่วยให้เกิดการเติบโตของการท่องเท่ียวโดยรถสาธารณะได้เป็นอย่างมาก	 จึงขอให ้

กรมการขนส่งทางบกพิจารณาส�ารวจเส้นทางให้มีความเหมาะสม	 และเร่งรัดการพิจารณาเพ่ือเปิดเส้นทางอย่างถูกต้อง 

ตามกฎหมายต่อไป

ในช่วงเดือนกรกฎาคม	๒๕๖๒	 เป็นต้นมา	 ส�านักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี 

ได้มีการประสานให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ประกอบการขนส่ง	 (บริษัท	 ขนส่ง	 จ�ากัด	 ผ่าน	 

สถานีเดินรถอุทัยธานี)	 และเจ้าของรถเดินรถร่วมในเส้นทางกรุงเทพฯ	 -	 อุทัยธาน	ี 

สายที่	๙๐๓	(ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	ชฎาอุทัยธานีทัวร์)	ในการขอเพิ่มเส้นทางการเดินรถ	

ช่วงแยกหางน�้าสาคร	ผ่านสะพานมโนรมย์	วัดท่าซุง	เพื่อเป็นการรองรับการเดินทาง

ของนักท่องเที่ยวเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวส�าคัญของจังหวัดอุทัยธานี	 คือ	 วัดท่าซุง	 

โดยใช้เวลาการเดินทางที่น้อยลง	 และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 เนื่องจากไม่ต้อง 

มค่ีาใช้จ่ายในการต่อรถจากสถานขีนส่งผูโ้ดยสารมายงัวดัท่าซงุ	ซึง่สถานเีดนิรถอทุยัธาน	ี 

(บริษัท	ขนส่ง	จ�ากัด)	ได้น�าเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังบริษัท	ขนส่ง	จ�ากัด	เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้	 เมื่อวันท่ี	 ๒๘	พฤศจิกายน	 ๒๕๖๒	 ได้ร่วมกับกลุ่มโครงข่ายเส้นทาง 

และเงื่อนไขการเดินรถส�ารวจเส้นทางการเดินรถตามแนวเส้นทางข้างต้น	 การส�ารวจ

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 ขณะนี้	 อยู่ระหว่างการพิจารณาของกลุ่มโครงข่ายฯ	 

ซึง่ได้รบัการแจ้งด้วยวาจาจากเจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบส�ารวจเส้นทางของกลุม่โครงข่ายฯ	

ว่าจะเร่งรัดด�าเนินการโดยเร็ว

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ
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กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ

๓.๓	ส�าหรับปัญหาไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณชุมชน	 ในเส้นทางหลวงหมายเลข	 ๓๒๖๕	 

ซึ่งอยู่ในโครงข่ายที่ต่อเนื่องมาจากสะพานมโนรมย์นั้น	 จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่า	 แขวงทางหลวงอุทัยธานี 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อมาด�าเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในเส้นทางดังกล่าวเพิ่มขึ้นจ�านวนหนึ่งแต่ยังไม่ตลอด	 

สายทาง	ซึง่ในเรือ่งนีเ้ป็นความต้องการของจงัหวดั	และจากการตรวจราชการได้พบว่า	ลกัษณะเส้นทางในช่วงทีย่งัขาดไฟฟ้า

แสงสว่างนั้นค่อนข้างมืดและไม่ปลอดภัย	 เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นเขตชุมชน	 ดังนั้น	 ในเร่ืองนี้จึงขอให้กรมทางหลวง

พิจารณาจัดล�าดับความส�าคัญและจัดสรรงบประมาณไปด�าเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้ครบถ้วนตลอดสายทาง	 

รวมถึงติดต้ังสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัยในเส้นทางสายนี้ให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสม	

สอดคล้องกับปริมาณการจราจร	และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของชุมชนและประชาชนที่สัญจรในเส้นทางต่อไปด้วย	

ได้ก�าชับหน่วยงานในพื้นที่	 โดยแขวงทางหลวงอุทัยธานี	 ตรวจสอบไฟฟ้า 

แสงสว่างในเส้นทางอยู่เป็นประจ�าและก�าชับหน่วยงานในพื้นที่ด�าเนินการจัดท�า 

แผนงานตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสญัญาณจราจรบนโครงข่ายทางหลวง	ปี	๒๕๖๓	

จ�านวน	๒	สายทาง	ดังนี้	

-	ทางหลวงหมายเลข	๓๒๖๕	ตอนแยกโคกหม้อ	-	ท่าซงุ	ระหว่าง	กม.๔+๑๘๕	-	 

กม.๕+๓๔๐

-	ทางหลวงหมายเลข	๓๔๓๘	ตอนดนิแดง	-	ไผ่งาม	ระหว่าง	กม.๓๔+๗๕๐	-	 

กม.๓๖+๓๖๐

๔.	ส�าหรับปัญหาของจังหวัดอุทัยธานี	 ในเรื่อง 

ต่าง	 ๆ	 ตามที่จังหวัดอุทัยธานีร้องขอ	 โดยเฉพาะในเรื่องของการส�ารวจ 

สภาพป้ายจราจร	 และสภาพสะพานต่าง	 ๆ	 นั้น	 ได้มีการหารือกับ 

กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทในพื้นที่ให้ทราบความต้องการ

ของจังหวัดแล้ว	 อย่างไรก็ดี	 ในเรื่องนี้ขอให้กรมทางหลวงและ 

กรมทางหลวงชนบทในส ่วนกลางพิจารณารับทราบข ้อเสนอ 

ความต้องการของจังหวัด	 เพื่อจัดท�าแผนการด�าเนินงานในส่วนท่ี

เกี่ยวข้องให้ความสนับสนุนแก่จังหวัด	 เพื่อความสะดวก	 รวดเร็ว	 

และปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนต่อไป

ได้ร่วมมือกับหน่วยงานในพ้ืนท่ีในการพิจารณาข้อเสนอความต้องการ	 

โดยทัง้นี	้จะพจิารณาตรวจสอบความเหมาะสมตามหลกัวศิวกรรมและความปลอดภยั

ของผู้ใช้	เพื่อเสนอขอจัดสรรงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทท่ี	 ๘	 (นครสวรรค์)	 ร่วมกับ 

ส�านักอ�านวยความปลอดภัย	พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๕.	โครงการก่อสร้างสะพานท่ีบ้านสมอทอง	ตามท่ีจังหวดัอทัุยธานไีด้ขอให้กรมทางหลวงชนบท	 

ให้ความอนุเคราะห์งบประมาณส�าหรับโครงการก่อสร้างสะพานที่บ้านสมอทอง	 และขอให้กระทรวงคมนาคม	 

ให้การสนับสนุนการส�ารวจสภาพสะพานชุมชนต่าง	ๆ	ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีซึ่งมีสภาพช�ารุดทรุดโทรม

โครงการก ่อสร ้างสะพานข้ามห้วยขุนแก ้ว	 บ ้านสมอทอง	 หมู ่ที่ 	 ๒	 

ต�าบลทองหลาง	อ�าเภอห้วยคต	จังหวัดอุทัยธานี	ความยาว	๑๕๐	เมตร	ได้บรรจุใน	

(ร่าง)	งบประมาณประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	งบประมาณ	๔๒	ล้านบาท	หากได้รับจัดสรร

งบประมาณจะด�าเนินการก่อสร้างต่อไป	 ทั้งนี้	 กรมทางหลวงชนบทได้มอบหมาย 

ให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่	๘	(นครสวรรค์)	รับทราบข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

๖.	ให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทพจิารณาตดิตัง้อปุกรณ์อ�านวยความปลอดภยัให้

มี	 ความเพียงพอ	 ทั้งในมิติของการป้องกัน	 เช่น	 ป้ายเตือน	 ป้ายแนะน�า	 หลักน�าทางต่าง	 ๆ	 ที่จะต้องมีการติดตั้ง	 

อุปกรณ์สะท้อนแสงและท�าความสะอาดให้มีประสิทธิภาพในการสะท้อนแสงอยู่เสมอ	 และในมิติของการลดความรุนแรง	

เช่น	การติดตั้งราวกันตกตลอดเส้นทางสายหลัก	หรือเส้นทางที่มีรถสัญจรเป็นจ�านวนมาก

ได้ด�าเนนิการตรวจสอบ	ปรบัปรงุ	และตดิตัง้อปุกรณ์อ�านวยความปลอดภยัต่าง	ๆ 	 

ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเป็นประจ�า	 ท้ังในพ้ืนท่ีสายหลัก	 สายรอง	 และจุดเสี่ยง 

ที่คาดว่าจะเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทาง

๗.	ส�าหรับแผนงาน/โครงการ	ที่กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทมีแผนที่จะด�าเนินการ

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง	จุดอันตรายในพื้นที่จังหวัดก�าแพงเพชร	รวมไปถึงแผนงานพัฒนาโครงข่ายทางหลวง	 

และทางหลวงชนบท	 เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวนั้น	 ขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท 

เร่งรัดการจัดสรรงบประมาณ	 เพื่อด�าเนินการตามแผนท่ีก�าหนดไว้	 นอกจากนั้น	 หน่วยงานในพ้ืนท่ี	 คือ	 แขวงทางหลวง	 

และแขวงทางหลวงชนบทจะต้องมีการส�ารวจจุดเสี่ยง	 จุดอันตรายต่าง	 ๆ	 ในพื้นที่อย่างสม�่าเสมอ	 หากพบบริเวณใด 

ทีม่คีวามเสีย่งแม้บรเิวณดงักล่าวจะยงัไม่เกดิอบุตัเิหตุ	กค็วรมกีารจดัท�าแผนการปรบัปรงุแก้ไขจดุเสีย่ง	เพือ่เป็นการป้องกนั

อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ



กองตรวจรำชกำร
กระทรวงคมนำคม

ประจ�าปีงบประมาณ
256๓ 1๗๗

กรมทางหลวง
รำยงำนว่ำ

ได้ด�าเนินการวิเคราะห์	 ตรวจสอบและส�ารวจจุดเสี่ยงเป็นประจ�าทุกปี	 

ซึ่ งป ัจจุบันได ้บูรณาการร ่วมกับหน ่วยงานในพื้นที่ทั้ งจั งหวัดก� าแพงเพชร	 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก�าหนดกรอบการพัฒนาท้ังในด้าน 

ความปลอดภัยทางถนนและการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง

ได้ด�าเนินการแก้ไขจุดเส่ียงโดยใช้งบบ�ารุงปกติ	 ปีงบประมาณ	 ๒๕๖๓	 

เรียบร้อยแล้ว	ดังนี้	(๑)	จุดเสี่ยงในสาย	กพ.๔๐๕๘	แยก	ทล.๑๐๖๕	-	บ้านวังแม่พาย	 

อ�าเภอพรานกระต่าย	 จังหวัดก�าแพงเพชร	 ซึ่งมีลักษณะเป็นทางโค้งในช่วง	 

กม.ที	่๗+๕๐๐	-	๗+๖๔๔	และไม่มไีฟฟ้าแสงสว่าง	และ	(๒)	จดุเสีย่งในสาย	กพ.๔๐๐๔	

แยก	ทล.๑๒๘๐	-	เทศบาลต�าบลท่ามะเขือ	อ�าเภอทรายทองวัฒนา	อ�าเภอคลองขลุง	

จังหวัดก�าแพงเพชร	 ช่วง	 กม.ที่	 ๐+๐๐๐	 -	 ๐+๓๐๐	 ซึ่งมีลักษณะเป็นทางแยก 

ที่มีเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัยยังไม่เพียงพอ	 รวมไปถึง 

มีความจ�าเป็นต้องแก้ไขต�าแหน่งของไฟฟ้าแสงสว่างทีไ่ม่ถกูต้องตามรปูแบบมาตรฐาน

ของกรมทางหลวงชนบท	 (หน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู ้ติดตั้ง)	 ในส่วนของสายทาง	 

กพ.๑๐๔๔	 แยก	 ทล.๑	 -	 บ้านปากเหมือง	 ต�าบลโค้งไผ่	 อ�าเภอขาณุวรลักษบุร	ี 

จังหวัดก�าแพงเพชร	จาก	กม.ที่	๑๔	+	๘๐๐	-	๑๕	+	๒๐๐	มีลักษณะเป็นถนนลาดยาง

และเป ็นสี่แยกที่ถนนทางหลวงชนบทตัดกับถนนท้องถิ่น	 (องค ์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดก�าแพงเพชร)	 ซึ่งได้มีการติดตั้งป้ายจราจรไว้แล้วบางส่วนแต่ยัง 

ไม่ครบถ้วน	 เส้นจราจรเลือนรางและไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างประกอบกับเป็นที่ตั้งของ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลโค้งไผ่และแหล่งชุมชน	 จึงท�าให้มีผู ้ใช้เส้นทาง 

เป็นจ�านวนมาก	 ซึ่งมีความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนั้น	 กรมทางหลวงชนบท 

ได้บรรจโุครงการปรบัปรงุจดุเสีย่งดงักล่าวในแผนงบประมาณ	ปี	๒๕๖๔	เรยีบร้อยแล้ว

๘.	ทางหลวงหมายเลข	๑๑๑๗	คลองลาน	-	อุ้มผาง	ส่วนใหญ่ยงัเป็นทางหลวงขนาด	๒	ช่องจราจร 

เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ตัดผ่านเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์	ท�าให้มีข้อจ�ากัดไม่สามารถที่จะขยายเป็นถนน	๔	ช่องจราจรได้	

ทั้งนี้เส้นทางสายดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางของนักท่องเท่ียว	 ซึ่งในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียวจะมีนักท่องเที่ยว 

เดินทางมาเป็นจ�านวนมาก	 กรมทางหลวงจึงควรพิจารณาบูรณะปรับปรุงผิวทางในส่วนที่ยังมีความช�ารุดเสียหาย	 

โดยในบริเวณใดที่สามารถปรับปรุงให้เป็นทางหลวงมาตรฐานทางชั้น	 ๑	 ได้ขอให้พิจารณาด�าเนินการตามความเหมาะสม

ของเขตทางและผวิจราจรทีมี่อยู	่โดยเฉพาะในบรเิวณท่ีเป็นทางโค้งลาดชนั	นอกจากนีข้อให้ประสานกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง

ในการดูแลตัดหญ้าและกิ่งไม้ต่าง	 ๆ	 ที่อาจยื่นเข้ามาในถนนและบดบังระยะการมองเห็นอย่างสม�่าเสมอ	 ส�าหรับเรื่อง 

การตัดถนนสาย	 ทล.๑๑๑๗	 ให้ไปถึงพื้นที่อ�าเภออุ้มผาง	 ซึ่งเป็นข้อจ�ากัดจากกฎหมายท�าให้กรมทางหลวงไม่สามารถ 

ด�าเนินการได้	 เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าความเหมาะสมของการตัดถนนสายดังกล่าวต่อเนื่องเข้าไปในเขตอุทยาน 

อาจไม่เหมาะสมนัก	ในเรื่องนี้เห็นว่า	กรมทางหลวงควรเพิ่มการสื่อสารประชาสัมพันธ์	และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน

และนักท่องเที่ยว	 รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้ช่วยสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความเข้าใจ 

ที่ถูกต้องต่อไป

กรมทางหลวงชนบท
รำยงำนว่ำ



กองตรวจรำชกำร
กระทรวงคมนำคม

ผลงานการตรวจราชการ	
กระทรวงคมนาคม1๗๘

ปัจจุบันแขวงทางหลวงก�าแพงเพชรได้บูรณะและบ�ารุงรักษาทางหลวง

หมายเลข	 ๑๑๑๗	 ให้มีสภาพพร้อมใช้งานเป็นปกติประจ�า	 ในช่วง	 กม.	 ๐+๐๐๐	 -	 

กม.	 ๙๓+๐๐๐	 อย่างไรก็ตาม	 จะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้พิจารณาด�าเนินการ 

ตามความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่	 ข้อจ�ากัดด้านสิ่งแวดล้อม	 

ความกว้างเขตทาง	 สภาพแวดล้อมสองข้างทาง	 และสภาพการจราจร	 เพ่ือให ้

สามารถรองรับกับปริมาณจราจรที่ไม่สูงมากได้อย่างเหมาะสมต่อไป	 ส�าหรับเรื่อง 

การตัดถนนสาย	 ทล.๑๑๑๗	 ไปถึงอ�าเภออุ้มผาง	 เนื่องจากติดปัญหาและข้อจ�ากัด 

ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม	 กรมทางหลวงจะประสานให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ในพื้นที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ท่ีเกี่ยวข้อง	 เพ่ือส่ือสารประชาสัมพันธ	์ 

และสร้างความเข ้าใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวถึงเหตุผลและสาเหตุท่ี 

ไม่สามารถด�าเนินการได้ต่อไป

๙.	 ระบบบริหารจัดการทางแยกอัจฉริยะ	 ซึ่งใกล้หมดอายุสัญญาในการที่จะมีเจ้าหน้าท่ีมา

ช่วยดแูลรกัษาระบบ	เป็นปัญหาเร่งด่วนทีก่รมทางหลวงจะต้องรบีด�าเนนิการแก้ไข	ทัง้นี	้กรมทางหลวงควรพจิารณาด�าเนนิการ 

ใน	๒	แนวทางหลัก	คือ	การที่ให้กรมทางหลวงจากส่วนกลางสามารถที่จะดูแลระบบจากโครงข่ายทางไกล	เพื่อให้เจ้าหน้าที่

ของกรมทางหลวงจากส่วนกลางที่มีความเชี่ยวชาญปฏิบัติหน้าท่ีดูแลรักษาระบบให้มีความสมบูรณ์	 และอีกแนวทาง	 

คือ	 การให้บริษัทผู้รับจ้างจัดให้มีการอบรมถ่ายทอดความรู้ในการดูแลรักษาระบบให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ี	 เพื่อให ้

มีผู ้ปฏิบัติงานที่มีความรู้	 ความเข้าใจ	 และสามารถดูแลรักษาระบบได้	 ในการดูแลให้ระบบดังกล่าวสามารถใช้งาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

ปัจจุบันเจ้าหน้าที่จากส�านักอ�านวยความปลอดภัย	 สามารถตรวจสอบ 

การท�างานของระบบ	 รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	 ผ่านระบบสื่อสารทางไกลได้	

โดยมีแผนที่จะจัดการฝึกอบรมให้กับช่างไฟฟ้าแขวงทางหลวง	 เพื่อให้มีความรู ้	 

ความเข้าใจ	 และสามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่หน้างานได้	 ทั้งนี	้ 

ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 ส�านักอ�านวยความปลอดภัยได้ขอตั้งงบประมาณ 

เพื่อท�าการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาระบบดังกล่าว	 เพื่อให้ระบบสามารถท�างาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๑๐.	ประเด็นเรื่องรถบรรทุกน�้าหนักเกินเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในพื้นที่ที่มีการปลูกอ้อย 

เป็นพชืเศรษฐกจิ	โดยผูข้นส่งจะอ้างถงึบนัทกึความเข้าใจเกีย่วกบัการขนส่งอ้อยทีม่กีารตกลงกนัไว้	โดยใช้ระยะความสงูของ

การบรรทุกเป็นข้อก�าหนด	 อย่างไรก็ดี	 ภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าว	 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมยังคง 

ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 โดยเฉพาะกรมทางหลวง	 กรมทางหลวงชนบท	 และกรมการขนส่งทางบก	 

ท่ีจะต้องควบคุมน�้าหนักบรรทุกไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด	 ในการนี้จึงเห็นว่ากรมทางหลวง	 กรมทางหลวงชนบท	 

และกรมการขนส่งทางบก	ควรบรูณาการในการกวดขนัจับกมุรถบรรทุกน�า้หนกัเกนิ	และสร้างความเข้าใจกบัผูป้ระกอบการขนส่ง	

ตลอดจนประสานงานโรงงานทีร่บัซือ้อ้อยจากเกษตรกรเพือ่ขอความร่วมมอืไม่ให้รบัซือ้ผลผลติทีม่กีารขนส่งอย่างไม่ถูกต้อง

ตามกฎหมาย	เนื่องจากเป็นสาเหตุที่ท�าให้ถนนได้รับความช�ารุดเสียหาย	และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้ทาง

กรมทางหลวง
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ส�านกังานขนส่งจงัหวดัก�าแพงเพชรได้เข้มงวดกวดขนัรถบรรทกุอ้อยให้ปฏบัิติ 

ตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง	 และบูรณาการการตั้งจุดตรวจการเพื่อกวดขัน 

รถบรรทุกน�้าหนักเกิน	 และตั้งชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วส�าหรับออกตรวจกรณ ี

ที่มีการแจ้งเหตุหรือร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่	 เพื่อให้สามารถลงพื้นที่ 

แก้ไขปัญหาให้ทันทีโดยมีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

๑. ตั้งจุดตรวจการ	๒๗	ครั้ง	(ช่วงฤดูกาลหีบอ้อย	๒๕๖๒	-	๒๕๖๓)	ตรวจรถ	 

๑,๔๙๑	คัน	ดังนี้

กำรกระท�ำผิด จ�ำนวน (คัน)

๑.	ตัวรถ	เช่น	ต่อเติมตัวถัง	เสริมล้อและเพลา	 ๑๗๒

๒.	ทะเบียนและภาษีรถ ๓๘

๓.	ผู้ขับรถ	เช่น	ใบอนุญาตขับรถ	การบรรทุก	การปฏิบัติตาม	กฎจราจร	ฯลฯ	 ๘

๔.	อื่น	ๆ ๓๖

รวม ๒๕4

๒. แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ข้อขัดแย้ง	๕	ครั้ง

๓. ร่วมประชุมกับหน่วยงานราชการ	๕	ครั้ง	

๔. ออกให้ความรูเ้กีย่วกบัการใช้รถใช้ถนนและข้อปฏบิตัต่ิาง	ๆ 	ของการขนส่งอ้อย	 

๓	ครั้ง	

ทั้งนี้	มีปัญหาในการด�าเนินการ	คือ	ผู้ประกอบการมักทราบความเคลื่อนไหว

ของชุดตรวจการเมื่อมีการตั้งจุดตรวจ	จึงหลบเลี่ยงด่านหรือหยุดวิ่งในทันที

ส�านกังานควบคมุน�า้หนกัยานพาหนะ	ได้มมีาตรการป้องกนัโดยการก่อสร้างสถานี 

ให ้ครอบคลุมและบังคับใช ้กฎหมายอย่างเคร ่งครัด	 โดยมาตรการสามารถ 

แบ่งเป็น	 ๓	 ป.	 ได้แก่	 “ป้องปราม”	 ซึ่งกระท�าโดยการมีสถานีตรวจสอบน�้าหนัก 

ให ้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 	 “ปราบปราม”	 โดยการมีหน ่วยชั่ งน�้าหนักเคลื่อนที ่

คอยตรวจสอบอยู่เป็นประจ�า	 “ประชาสัมพันธ์”	 โดยการรณรงค์ให้ตระหนักถึง 

ความเสียหายจากการบรรทุกน�้าหนักเกิน

ได้ก�าหนดมาตรการใช้กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการควบคมุไม่ให้รถบรรทกุน�า้หนกัเกนิ 

กว ่ากฎหมายก�าหนดแล ่นบนทางหลวงชนบท	 โดยความร ่วมมือระหว ่าง 

กระทรวงคมนาคม	 ผู ้ประกอบการขนส่ง	 และผู ้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม	 

และก�าหนดแนวทางการปฏิบัติในการควบคุมน�้าหนักรถบรรทุกอ้อย	 ปีการผลิต	

๒๕๖๒/๒๕๖๓	เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ

กรมการขนส่งทางบก
รำยงำนว่ำ
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๑๑.	 ขอให้ส�านักงานขนส่งจังหวัดก�าแพงเพชร	 เข้มงวดกวดขันในการบังคับใช้กฎหมายและ

ด�าเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด	พร้อมท้ังพิจารณาถึงแนวทางการสนับสนุน 

การปฏิบัติงานและการดูแลเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานในพื้นที่	 ทั้งในเรื่องของสุขภาพและขวัญก�าลังใจ	 ให้มีความพร้อม 

ที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�าลังความสามารถต่อไปด้วย

ส�านักงานขนส่งจังหวัดก�าแพงเพชร	 ได้ด�าเนินการตั้งจุดตรวจความพร้อม 

ของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ	 (Checking	 Point)	 

บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	 ๑	 บริเวณ	 กม.	 ท่ี	 ๓๙๔+๘๐๐	 (จุดพักรถของ 

บริษัท	 ขนส ่ง	 จ�ากัด	 สลกบาตร)	 ต�าบลดอนแตง	 อ�าเภอขาณุวรลักษบุรี	 

จงัหวดัก�าแพงเพชร	โดยด�าเนนิการ	๒	ระยะ	ระยะท่ี	๑	วนัท่ี	๒๐	กนัยายน	๒๕๖๒	-	 

วนัที	่๑๕	มีนาคม	๒๕๖๓	และระยะที	่๒	วนัที	่๑๖	มนีาคม	๒๕๖๓	-	วนัที	่๓๐	กนัยายน	

๒๕๖๓	 และได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ	 ซึ่งหากไม่ได้รับความสะดวก	 

หรือความปลอดภัยในการเดินทางสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ ้มครองผู้โดยสาร 

รถสาธารณะ	(โทร.	๑๕๘๔)	ตลอด	๒๔	ชม.	

ทั้งนี้ 	 ได ้ตรวจพบข้อบกพร ่อง	 ดังนี้ 	 (๑)	 ผู ้ประกอบการขนส่งด ้วย 

รถโดยสารประจ�าทางน�ารถออกนอกเส้นทางโดยไม่ได้รับอนุญาต	และ	(๒)	รถฝ่าฝืน

ไม่เข้าจุดตรวจ	จ�านวน	๑	ราย	ซึ่งทั้ง	๒	รายการได้ด�าเนินการตามกฎหมายแล้ว

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019  

(COVID-19)	 บริษัท	 ขนส่ง	 จ�ากัด	 และรถร่วมบริการได้หยุดการเดินรถ	 ตั้งแต่วันที	่ 

๒๖	 มีนาคม	 ๒๕๖๓	 ทั้งนี้	 จุดตรวจความพร้อมฯ	 (จุดพักรถบริษัท	 ขนส่ง	 จ�ากัด	 

สลกบาตร)	จึงได้หยุดปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว	ตั้งแต่วันที่	๒๙	มีนาคม	๒๕๖๓	-	 

วันที่	๒๐	พฤษภาคม	๒๕๖๓	

จากการประสานเพิ่มเติมกับกรมการขนส่งทางบก	 เมื่อวันท่ี	 ๑๕	 ตุลาคม	

๒๕๖๓	 กรมการขนส ่งทางบก	 รายงานว ่า	 ป ัจจุบันบริษัท	 ขนส ่ง	 จ�ากัด	 

และรถร่วมบริการได้เปิดให้บริการเดินรถปกติ	 พร้อมท้ังจุดตรวจความพร้อมฯ	 

(จุดพักรถบริษัท	ขนส่ง	จ�ากัด	สลกบาตร)	ได้เปิดปฏิบัติงานตามปกติ

กรมการขนส่งทางบก
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5.๔.2	ปัญหาด้านบุคลากรและสวัสดิการ

จากการตรวจตดิตามพบว่า	เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานในพืน้ทีจ่งัหวดัอทุยัธาน	ียงัมเีจ้าหน้าทีจ่�านวนมาก	ที่

ยังขาดการดูแลด้านสาธารณูปโภคต่าง	 ๆ	 อย่างเหมาะสมซึ่งหากหน่วยงานในสังกัด	 ท้ังกรมเจ้าท่า	 กรมการขนส่งทางบก	

กรมทางหลวง	และกรมทางหลวงชนบท	จะได้มีการพิจารณาให้ความสนับสนุน	เช่น	การจัดหาที่พัก	จัดท�าระบบน�้าประปา

ในบริเวณที่พักและส�านักงานให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ย่อมที่จะเป็นขวัญและก�าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่

ได้เป็นอย่างดี	จึงขอให้ทุกหน่วยงานรับข้อสังเกตนี้ไปส�ารวจตรวจสอบและด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

แขวงทางหลวงอุทัยธานีได ้ ให ้ความส�าคัญต ่อระบบสาธารณูปโภค	 

และที่พักอาศัยของเจ้าหน้าท่ีกรมทางหลวงอย่างเป็นประจ�า	 โดยในส่วนที่ม ี

ความเสียหายหรือต้องการซ่อมแซม	 จะเร่งด�าเนินการของบประมาณซ่อมแซม 

เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ต่อไป

ได้มอบหมายให้ส�านักงานทางหลวงชนบทที่	 ๘	 (นครสวรรค์)	 พิจารณา 

ด�าเนนิการส�ารวจความต้องการอาคารสถานทีอ่ยูอ่าศยั	รวมทัง้สาธารณปูโภคทีจ่�าเป็น

เร่งด่วน	เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไปแล้ว

กรมทางหลวง
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5.๔.๓	ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางน�้า

๑.	เรื่องปัญหาด้านการท่องเที่ยวทางน�้าในแม่น�้าสะแกกรัง	 ปัญหาส�าคัญคือปัญหาผักตบชวา	 

ซึ่งมีปริมาณมาก	มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว	และกรมเจ้าท่าไม่สามารถที่จะจัดเก็บหรือก�าจัดได้ทันนั้น	จากการพิจารณา

แล้วเห็นว่ากรมเจ้าท่าเพียงหน่วยงานเดียว	ซึ่งมีเรือก�าจัดผักตบชวาเพียง	๑	ชุด	ย่อมไม่สามารถด�าเนินการก�าจัดผักตบชวา

อย่างมีประสิทธิภาพได้	อย่างไรก็ดี	 แนวทางที่ส�าคัญไม่ใช่การเพิ่มปริมาณเครื่องจักร	แต่ต้องอาศัยการสร้างความร่วมมือ

จากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการก�าจดัผกัตบชวาให้มคีวามต่อเนือ่ง	ทัง้นี	้มข้ีอสงัเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

พิจารณาด�าเนินการ	ดังนี้

(๑)	 ขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาด�าเนินการจัดเก็บและก�าจัดผักตบชวาให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้	 

ซึง่การด�าเนนิการของกรมเจ้าท่าตามแผนทีก่�าหนดน้ัน	จะเป็นการจดัการกบัผกัตบชวาในพืน้ทีค่รัง้ใหญ่	และท�าให้ผกัตบชวา

ในพื้นที่ลดลงเป็นจ�านวนมาก	

(๒)	ควรส่งเสรมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีร่บัผดิชอบในพืน้ทีร่่วมกนัดแูลรกัษาพืน้ทีข่องตนเอง

ในการจัดเก็บผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง	 ตามที่จังหวัดอุทัยธานีได้มีการจัดท�าบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างจังหวัด	 

ท้องถิ่น	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันก�าจัดผักตบชวา	 ท้ังนี้	 อาจก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ 

จ้างแรงงานในท้องถิ่นท�าหน้าที่จัดเก็บผักตบชวาได้	ก็จะเป็นการท�าให้เกิดการจ้างงาน	และเป็นการดูแลรักษาสภาพล�าน�้า	

และก�าจัดผักตบชวาไปในคราวเดียวกันด้วย

กรมเจ้าท่าได้ตระหนกัถงึปัญหาผกัตบชวาท่ีกดีขวางการเดนิทางสัญจรทางน�า้	

กีดขวางการไหลของกระแสน�้า	 และเป็นแหล่งพักอาศัยของสัตว์มีพิษ	 สัตว์ที่เป็น 

พาหะน�าโรค	 ซ่ึงกรมเจ ้าท ่า	 กรมชลประทาน	 กรมโยธาธิการและผังเมือง	 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องบูรณาการการก�าจัดผักตบชวา	ทั้งนี้	 กรมเจ้าท่า

มีชุดเรือก�าจัดผักตบชวา	 จ�านวน	๖	ชดุ	 สามารถก�าจดัผกัตบชวาได้ในพืน้ทีร่บัผดิชอบ	 

ปีละ	 ๔๐๐,๐๐๐	 -	 ๔๕๐,๐๐๐	 ตัน	 ซึ่งได้ด�าเนินการในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 

อย่างต่อเนือ่ง	และในเบือ้งต้น	กรมเจ้าท่าได้ประสานกรมชลประทานในการสนบัสนนุ 

เรือก�าจัดผักตบชวา	 จ�านวน	 ๑๐	 ล�า	 เพื่อมาก�าจัดผักตบชวา	 ซึ่งที่ผ่านมาได้ม ี

การตั้งคณะกรรมการอ�านวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา	 โดยแบ่งเขต 

ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้	

(๑) กรมโยธาธิการและผังเมือง	 มีหน ้า ท่ีดูแลแม ่น�้ าท ่าจีน	 (ตั้ งแต  ่

ใต้ประตูน�้าโพธิ์พระยาจนถึงอ่าวไทย)	และแม่น�้าแม่กลอง

(๒) กรมเจ้าท่ารับผิดชอบแม่น�้าเจ้าพระยาและแม่น�้าป่าสัก	 ส่วนแม่น�้าท่าจีน	 

และแม่น�้าน้อย	รับผิดชอบบางส่วน

(๓) กรมชลประทาน	รับผิดชอบแม่น�้าบางปะกง	แม่น�้าน้อย	และแม่น�้าท่าจีน

เหนือประตูระบายน�้าโพธิ์พระยาขึ้นไป	 ในส่วนของพื้นที่ที่กรมเจ้าท่ารับผิดชอบ 

ในการด�าเนินการก�าจัดผักตบชวาในแม่น�้าสะแกกรัง	 อ�าเภอเมืองอุทัยธาน	ี 

จังหวัดอุทัยธานี	รวมระยะทาง	ประมาณ	๒๐	กิโลเมตร

กรมเจ้าท่า
รำยงำนว่ำ
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๒.	การดูแลเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏิบตังิานในพืน้ทีจ่งัหวดัอทุยัธาน	ีซึง่ยงัมเีจ้าหน้าทีจ่�านวนมากทีย่งัขาดการดแูล

ด้านสาธารณูปโภคต่าง	ๆ	อย่างเหมาะสม	ขอให้ทุกหน่วยงานไปส�ารวจตรวจสอบและด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ปัจจุบันส�านักงานพัฒนาและบ�ารุงรักษาทางน�้าท่ี	 ๒	 มีบ้านพักข้าราชการ 

ระดับ	๗	จ�านวน	๑	หลัง	ระดับ	๕	-	๖	จ�านวน	๓	หลัง	ระดับ	๓	-	๔	จ�านวน	๘	หลัง	

และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการระดับ	๑	-	๒	จ�านวน	๒๔	ห้อง	ซึ่งเพียงพอส�าหรับ

เจ้าหน้าที่ที่ต้องการพักอาศัย	 และได้เสนอของบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม 

บ้านพกัข้าราชการ/อาคารชดุพกัอาศยัข้าราชการระดบั	๑	-	๒	และระบบสาธารณปูโภค	

โดยกองวิศวกรรมจะบรรจุเข้าแผนในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	ต่อไป

๓.	ประเด็นปัญหาเรื่องภัยแล้งในพื้นที่แม่น�้าปิงและปัญหาการกัดเซาะชายตลิ่งของแม่น�้าปิงเป็นปัญหา

ที่ส�าคัญปัญหาหนึ่งที่กรมเจ้าท่าจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและรัดกุม	เนื่องจากการกัดเซาะชายตลิ่ง	และภาวะน�้าแล้ง

จะท�าตลิง่เกดิการทรดุตวัและการสไลด์	ซึง่อาจมีผลท�าให้บ้านเรอืนประชาชนได้รบัความเสยีหาย	รวมไปถงึถนนทีอ่ยูบ่รเิวณ

ริมแม่น�้าก็อาจได้รับความเสียหายตามไปด้วย	 ดังนั้น	 ในกรณีที่กรมเจ้าท่ายังไม่มีแผนที่จะก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง 

ในแม่น�้าปิง	 สิ่งที่กรมเจ้าท่าควรต้องเร่งด�าเนินการจึงเป็นเรื่องการขุดลอกแม่น�้าปิงเพ่ือให้สามารถกักเก็บน�้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น	 ทั้งนี้	 ตามที่รายงานว่าจะใช้แนวทางการขุดลอกโดยใช้วัสดุจากการขุดลอกเป็นค่าตอบแทน 

ตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	(นายอธิรัฐ	รัตนเศรษฐ)	นั้น	เห็นว่าเป็นแนวทางที่ดีแนวทางหนึ่ง	

แต่ต้องใช้ความระมัดระวังในการก�ากับดูแลให้ถูกต้องตามระเบียบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วย

๑. ปัญหาการกดัเซาะชายตลิง่	กรมเจ้าท่ามแีผนทีจ่ะก่อสร้างเขือ่นป้องกนัตล่ิง	 

ในพื้นที่หมู่ที่	 ๒	 ต�าบลทรงธรรม	 อ�าเภอเมืองก�าแพงเพชร	 และหมู่ที่	 ๑	 หมู่ที่	 ๘	 

ต�าบลลานดอกไม้	 อ�าเภอโกสัมพีนคร	 จังหวัดก�าแพงเพชร	 ซึ่งได้จัดเข้าแผนค�าขอ 

งบประมาณปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๕	 ทั้งนี้	 ส�าหรับพื้นที่อื่น	 ๆ	 ที่มีปัญหาเช่นเดียวกัน	 

กรมเจ้าท่าจะเร่งด�าเนินการส�ารวจเพื่อจัดเข้าแผนค�าของบประมาณมาด�าเนินการ 

ตามความเหมาะสมต่อไป

๒. ปัญหาภัยแล้ง	 กรมเจ้าท่าได้จ้างเหมาขุดลอกแม่น�้าปิงในพื้นที่	 อ�าเภอ 

เมอืงนครสวรรค์	ปรมิาณดนิขดุ	๑,๕๓๒,๗๐๐	ลกูบาศก์เมตร	ค่าขดุลอก	๗๘.๖๙	ล้านบาท	 

และกรมเจ้าท่าได้ด�าเนินการขุดลอกบริเวณต�าบลบางแก้วและต�าบลบ้านแคน	 

อ�าเภอบรรพตพิสัย	จังหวัดนครสวรรค์	ปริมาณดินขุด	๔๕,๕๒๐	ลูกบาศก์เมตร

นอกจากนี	้ได้ด�าเนนิการว่าจ้างทีป่รกึษาเพือ่ส�ารวจออกแบบโครงการขดุลอก

แม่น�้าปิง	วัง	ยม	และน่าน	ระยะทางรวม	๓๕๐	กิโลเมตร	เพื่อวางแผนขุดลอกแม่น�้า

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรมเจ้าท่า
รำยงำนว่ำ

กรมเจ้าท่า
รำยงำนว่ำ
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ในช่วงปีงบประมาณ	๒๕๖๐	-	๒๕๖๒	มีการด�าเนินการงานก�าจัดผักตบชวา

และวัชพืช	ดังนี้

ปี
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

(ล้ำนบำท)
ผลกำรด�ำเนินงำน (ตัน)

๒๕๖๐ ๘.๕๓๑ ๓๔๗,๘๙๗

๒๕๖๑ ๑๒.๓๕๑๙ ๔๖๔,๘๒๗

๒๕๖๒ ๑๐.๓๘๖ ๓๖๓,๔๐๐

๒๕๖๓ ๑๑.๘๖๖๕	(เบื้องต้น) ๔๑๕,๒๐๐	(พิจารณาด�าเนินการต่อไป)

ทั้งนี้	การก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช	ในพื้นที่รับผิดชอบของส�านักงานพัฒนา

และบ�ารุงรักษาทางน�้าที่	๒	โดยใช้ชุดเรือก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช	

ปัจจบุนัด�าเนนิการจดัเกบ็ผกัตบชวาในส่วนของแม่น�า้เจ้าพระยา	แม่น�า้ท่าจนี	

จังหวัดชัยนาท	และแม่น�้าสะแกกรัง	จังหวัดอุทัยธานี	ซึ่งเป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้	

และได้บูรณาการร่วมกับหน่วยอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 ส�านักงานจังหวัด	

กรมชลประทาน	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ทหาร	 

และหน่วยงานอืน่	ๆ 	ในการเกบ็ผกัตบชวาบรเิวณหน้าเขือ่นเจ้าพระยา	จงัหวดัชยันาท	

เม่ือวันที่	 ๓	 กันยายน	 ๒๕๖๒	 และบริเวณแม่น�้าสะแกกรัง	 จังหวัดอุทัยธานี	 

เมื่อวันที่	๕	ธันวาคม	๒๕๖๒
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