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คำานำา

การตรวจราชการของกระทรวงคมนาคม	เป็นพันธกิจที่สำาคัญในการกำากับ	ติดตาม	เร่งรัดให้หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงคมนาคมปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์	 เป้าหมาย	 และ 
เกิดประโยชน์สูงสุด	 สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงคมนาคม	 สามารถแก้ไขปัญหา 
การดำาเนินงานได้อย่างรวดเร็ว	ทันเหตุการณ์	ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน	

หนังสือผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	ฉบับนี้	จัดทำาขึ้น
เพ่ือรวบรวมผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม	 ตามแผนการตรวจราชการกระทรวง
คมนาคม	 ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 ภายใต้ประเด็นนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม	 
๔	ด้าน	คือ	ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางบก	ด้านการบริหารจัดการงานและบำารุงรักษาทางนำ้า	
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งทางอากาศ	 และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบการขนส่งทางราง	
รวมทั้งการตรวจติดตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม	 การตรวจติดตามการแก้ไขปัญหา 
เรื่องร้องเรียน	 ร้องทุกข์	 และการตรวจราชการตามเหตุการณ์	 สถานการณ์	 ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีเขตตรวจราชการ	 
ทั้งนี้	 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ในปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมได้มีการตรวจราชการแบบประชุมออนไลน์ผ่านระบบ	 Zoom	 
Cloud	 Meeting	 และดำาเนินการตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินงานของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงคมนาคมโดยกำาหนดประเด็นให้หน่วยงานในพ้ืนท่ีเขตตรวจราชการรายงานผลการดำาเนินงาน 
ของโครงการต่าง	ๆ 	 ปัญหาอุปสรรคการดำาเนินการในพื้นที่มาให้ทราบ	 พร้อมทั้งได้มีข้อสั่งการ	 ข้อสังเกต	 
และข้อเสนอแนะในประเดน็สำาคญัเร่งด่วนเพือ่ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องรบัไปดำาเนนิการและรายงานผลการดำาเนนิงาน 
มาให้ทราบ	 โดยรวบรวม	 วิเคราะห์	 สรุป	 จากบันทึกข้อสั่งการ	 ข้อสังเกต	 และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงคมนาคม	 และรายงานผลการดำาเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่ได ้
นำาเสนอผู้บริหารกระทรวงคมนาคม	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	

กองตรวจราชการ	สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการสนับสนุน
การตรวจราชการของคณะผูต้รวจราชการกระทรวงคมนาคม	ขอขอบคณุ	ผูบ้รหิารกระทรวงคมนาคม	ผูต้รวจราชการ
กระทรวงคมนาคม	 หัวหน้าส่วนราชการ	 ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน	 ที่ให้ความร่วมมือในการ
อำานวยความสะดวกและสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจราชการของกระทรวงคมนาคมเป็นอย่างดียิ่ง	 
ทำาให้กองตรวจราชการได้รับข้อมูลรายงานผลการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม	 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 
หนงัสอืผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔		จะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้รหิาร	
หน่วยงาน	 เจ้าหน้าที่	 และผู้มีความสนใจ	 ได้นำาประเด็นปัญหา	 ข้อสังเกต	 และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงคมนาคม	 ไปเป็นข้อมูลประกอบในการกำาหนดนโยบายเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานของกระทรวง
คมนาคมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

กองตรวจราชการ

ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

3





1.	การตรวจราชการในพื้นที่ภาคกลาง	 ๙
๑.๑ เขตตรวจร�ชก�รที่ ๒ ๑๐

๑.๒ เขตตรวจร�ชก�รที่ ๓ ๒๑

2.	การตรวจราชการในพื้นที่ภาคใต้	 2๗
๒.๑ เขตตรวจร�ชก�รที่ 5 ๒๘

๒.๒ เขตตรวจร�ชก�รที่ ๗ ๔๔

3.	การตรวจราชการในพื้นที่ภาคตะวันออก	 ๕๙
๓.๑ เขตตรวจร�ชก�รที่ ๘ ๖๐

๓.๒ เขตตรวจร�ชก�รที่ 9 ๖5

๔.	การตรวจราชการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ๖๗
๔.๑ เขตตรวจร�ชก�รที่ ๑๐ ๖๘

๔.๒ เขตตรวจร�ชก�รที่ ๑๑ ๘๐

๔.๓ เขตตรวจร�ชก�รที่ ๑๒ ๑๐๑

๔.๔ เขตตรวจร�ชก�รที่ ๑๓ ๑๐๖

๔.5 เขตตรวจร�ชก�รที่ ๑๔ ๑๑๓

๕.	การตรวจราชการในพื้นที่ภาคเหนือ	 12๙
5.๑ เขตตรวจร�ชก�รที่ ๑5 ๑๓๐

5.๒ เขตตรวจร�ชก�รที่ ๑๖ ๑๓๖

5.๓ เขตตรวจร�ชก�รที่ ๑๗ ๑๖๑

5.๔ เขตตรวจร�ชก�รที่ ๑๘ ๑๗๓

ภาคผนวก	 	 1๘๙

สารบัญ



การตรวจราชการ
กระทรวงคมนาคม

ภารกิจกระทรวงคมนาคมเป็นภารกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการคมนาคมขนส่ง 
ในทุก	ๆ 	 ด้าน	 ซึ่งภารกิจหลักที่สำาคัญอย่างหนึ่ง	 คือ	 โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน 
การคมนาคมขนส ่ง	 ไม ่ว ่าจะเป ็นการปรับปรุงพัฒนาโครงการท่ีมีอยู ่ เดิม 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 และการส่งเสริมการสนับสนุนการก่อสร้างโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งทางบก	 ทางนำ้า	 ทางราง	 และทางอากาศ 
ในรูปแบบใหม่	ๆ 	 ที่เท่าทันต่อนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก	 ดังนั้น	 
เพ่ือให้การดำาเนินโครงการและการดำาเนินการในรูปแบบต่าง	ๆ 	 ประสบความสำาเร็จ 
และบรรลุวัตถุประสงค์	 การตรวจราชการจึงเป็นเครื่องมือสำาคัญอย่างหนึ่งของ 
กระทรวงคมนาคมที่ผู้บริหารกระทรวงคมนาคมใช้ในการตรวจ	 ติดตามผล	 เร่งรัด	
แนะนำาแก้ไขปัญหาอุปสรรค	 สดับรับฟังเหตุการณ์	 ด้วยปัจจุบันในสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 และจากนโยบายการให้ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ังของส่วนราชการ	 นอกจากการตรวจราชการ 
ในรปูแบบเดมิได้มกีารปรบัเพิม่รปูแบบการตรวจราชการเพือ่ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์	
โดยการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ	 Zoom	Cloud	Meeting	 และวิธีประสานติดตาม 
ความก้าวหน้าการดำาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมโดยกำาหนด
ประเดน็ให้หน่วยงานในพืน้ท่ีเขตตรวจราชการรายงานผลการดำาเนนิงานของโครงการ
ต่าง	ๆ 	 ปัญหาอุปสรรคการดำาเนินการในพื้นที่มาให้ทราบ	พร้อมทั้งได้มีข้อสังเกตและ 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารมอบให้หน่วยงานดำาเนินการ	 เพ่ือให้ทุกโครงการดำาเนินการ
ได้แล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์	 สามารถใช้ประโยชน์ได้ 
อย่างคุม้ค่ามคีวามเชือ่มโยงในเครอืข่ายการคมนาคมขนส่งเป็นอย่างดี	มคีวามสะดวก
รวดเร็ว	ปลอดภัย

โดยที่กระทรวงคมนาคมได้เล็งเห็นความสำาคัญของการตรวจราชการ	 จึงได้
ออกคำาสั่งกระทรวงคมนาคม	ที่	๑๔๕/๒๕๖๔	ลงวันที่	๘	มีนาคม	๒๕๖๔	กำาหนด
อำานาจหน้าที่และขอบเขตการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม	
ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	๒๕๖๔	 ในพื้นที่เขตตรวจราชการ	 ๑๘	 เขต	 เช่นเดียวกับ
สำานักนายกรัฐมนตรี	 และสามารถประมวลผลการตรวจราชการประจำาปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	๒๕๖๔	ในภาพรวมดังต่อไปนี้	

๖



เขต ๑๕
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๑
61 เชียงใหม่
62 แม่ฮ่องสอน
63 ลำาปาง
64 ลำาพูน

เขต ๑๖
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๒
65 เชียงราย
66 น่าน
67 พะเยา
68 แพร่

เขต ๑๗
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๑
69 ตาก
70 พิษณุโลก
71 เพชรบูรณ์
72 สุโขทัย
73 อุตรดิตถ์

เขต ๑๘
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๒
74 กำาแพงเพชร
75 นครสวรรค์
76 พิจิตร
77 อุทัยธานี

เขตส่วนกลาง
1  กรุงเทพมหานคร

เขต ๑
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบน
2  ชัยนาท
3  ลพบุรี
4  สิงห์บุรี
5  อ่างทอง
6  สระบุรี
7  พระนครศรีอยุธยา

เขต ๒
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมณฑล
8  นนทบุร ี
9  ปทุมธานี
10  นครปฐม
11 สมุทรปราการ

เขต ๓
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง ๑
12  กาญจนบุรี
13  ราชบุรี
14  สุพรรณบุร ี

เขต ๔
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง ๒
15  ประจวบคีรีขันธ์
16  เพชรบุรี
17 สมุทรสงคราม
18  สมุทรสาคร

เขต ๕
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอ่าวไทย
19  ชุมพร
20 พัทลุง
21 สงขลา
22 นครศรีธรรมราช
23 สุราษฎร์ธานี

เขต ๖
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน
24 กระบี่
25 ตรัง
26 พังงา
27 ภูเก็ต
28 ระนอง
29 สตูล

เขต ๗
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ชายแดน
30 นราธิวาส
31 ยะลา
32 ปัตตานี

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

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

เขต ๑๐
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนบน ๑
41 บึงกาฬ
42 เลย
43 หนองคาย
44 หนองบัวลำาภู
45 อุดรธานี

เขต ๑๑
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน ๒

46 นครพนม
47 มุกดาหาร
48 สกลนคร

เขต ๑๒
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง

49 กาฬสินธุ์
50 ขอนแก่น
51 มหาสารคาม
52 ร้อยเอ็ด

เขต ๑๓
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนล่าง ๑

53 ชัยภูมิ
54 นครราชสีมา
55 บุรีรัมย์
56 สุรินทร ์

เขต ๑๔
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง ๒
57 ยโสธร
58 อำานาจเจริญ
59 อุบลราชธานี
60 ศรีสะเกษ

การแบ่งเขตตรวจราชการ 
ระดับสำานักนายกรัฐมนตรี ๑๘ เขต
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ประจวบคีรีขันธ์

กรุงเทพมห�นคร

นนทบุรี

พระนครศรีอยุธย�

ลพบุรี

ปทุมธ�นี

สระบุรี

สมุทรปร�ก�ร

สมุทรส�คร

สมุทรสงคร�ม
เพชรบุรี

ร�ชบุรี

ก�ญจนบุรี

สุพรรณบุรี

อ่�งทอง

สิงห์บุรี

ชัยน�ท

นครปฐม

เขตส่วนกลาง
	กรุงเทพมหานคร

เขต ๑
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน
(๖	จังหวัด)
	ชัยนาท
	ลพบุรี
	สิงห์บุรี
	อ่างทอง
	สระบุรี
	พระนครศรีอยุธยา

เขต ๓
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง ๑
(๓	จังหวัด)
	กาญจนบุรี
	ราชบุรี
	สุพรรณบุรี

เขต ๔
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง ๒
(๔	จังหวัด)
	ประจวบคีรีขันธ์
	เพชรบุรี
	สมุทรสงคราม
	สมุทรสาคร

๑7 จังหวัด และกรุงเทพมหำนคร

ภาคกลาง

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



กำรตรวจรำชกำร
ในพื้นที่ภำคกลำง

ภาคกลางเป็นภูมิภาคตอนกลางของประเทศไทย	 มีพื้นที่ครอบคลุม 
ที่ราบลุ ่มแม่นำ้าเจ ้าพระยาตอนบนและตอนล่าง	 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)	 เขตตรวจราชการที่	๑	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	ได้แก่	 
จังหวัดชัยนาท	พระนครศรีอยุธยา	ลพบุรี	สระบุรี	สิงห์บุรี	 
และอ่างทอง

๒)	 เขตตรวจราชการที่	๒	กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ได้แก่	 
จังหวัดนนทบุรี	ปทุมธานี	นครปฐม	และสมุทรปราการ

๓)	 เขตตรวจราชการที่	๓	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง	๑	ได้แก่	 
จังหวัดกาญจนบุรี	ราชบุรี	และสุพรรณบุรี

๔)	 เขตตรวจราชการที่	๔	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง	๒	ได้แก่	 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	เพชรบุรี	สมุทรสงคราม	และสมุทรสาคร

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมได้ตรวจราชการโครงการในพื้นที่ 
ภาคกลางจำาแนกเป็นด้านต่าง	ๆ 	 ได้แก่	 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคม 
และการขนส่งทางบก	 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมและการขนส่งทางนำ้า	 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคมและการขนส่งทางราง	 และด้านอ่ืน	ๆ 	 ในพ้ืนท่ีเขตตรวจราชการ	 เช่น	 
การดำาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงคมนาคม	 
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปี	 และการเตรียมความพร้อมเพ่ืออำานวย 
ความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน	และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	

9



010

๑.๑ เขตตรวจราชการที่ ๒  
(จังหวัดนนทบุรี ปทุมธำนี นครปฐม และสมุทรปรำกำร)
จากการตรวจราชการด้วยวิธีการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	(Zoom	Cloud	Meeting)	เพื่อติดตาม

ความก้าวหน้าการดำาเนินงานตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่ 
จังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่	 ๑๙	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๔	 ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่	 ๒๐	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๔	 
และในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันท่ี	 ๑	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๔	 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ร่วมประชุม	 คือ	 กรมเจ้าท่า	 กรมการขนส่งทางบก	 กรมทางหลวง	 กรมทางหลวงชนบท	 สำานักงานนโยบาย 
และแผนการขนส่งและจราจร	 การรถไฟแห่งประเทศไทย	 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	 บริษัท	 วิทยุการบิน 
แห่งประเทศไทย	จำากัด	และบริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จำากัด	 (มหาชน)	พร้อมทั้งได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
เพื่อให้หน่วยงานรับไปพิจารณาดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	โดยจำาแนกเป็นประเด็นด้านต่าง	ๆ 	ดังนี้

๑.	 มาตรการอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยทางถนน
๒.	 มาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
๓.	 ระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะ
๔.	 มาตรการอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยทางนำ้า
๕.	 การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)
๖.	 ปัญหาเรื่องร้องเรียน
๗.	 การจัดซื้อจัดจ้าง

๑.๑.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก
มาตรการอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยทางถนน
๑.	 ขอให้กรมทางหลวงติดตามการดำาเนินโครงการและการบริหารโครงการก่อสร้าง 

ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	 (ด้านตะวันตก)	 ทางหลวงหมายเลข	 ๓๙๐๑	 (ด้านซ้ายทาง)	 
และ	 ๓๙๐๒	 (ด้านขวาทาง)	 อย่างใกล้ชิด	 หากปัญหาท่ีเกิดข้ึนจะกระทบต่อสัญญาจะต้องรีบดำาเนินการแก้ไข 
โดยเร็ว	 ทั้งนี้	 ทราบว่าระยะเวลาในการดำาเนินการก่อสร้างทางคู่ขนานดังกล่าว	 จะส่งผลต่อระยะเวลาในการ 
เริ่มดำาเนินการปรับปรุงสะพานข้ามคลองพี่เลี้ยงบนทางหลวงหมายเลข	๙	ดังนั้น	ขอให้เร่งดำาเนินการให้แล้วเสร็จ
ตามกรอบระยะเวลาที่วางไว้ข้างต้นด้วย

ได้ตดิตามการดำาเนนิโครงการและการบรหิารโครงการก่อสร้างอย่างใกล้ชดิ	โครงการ
ก่อสร้างที่มีผลต่อระยะเวลาในการเริ่มดำาเนินการปรับปรุงสะพานข้ามคลองพี่เล้ียง 
บนทางหลวงหมายเลข	๙	มี	๒	โครงการ	คือ
๑.	โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข	๓๙๐๑	สาย	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานคร	 (ด ้านตะวันตก)	 ด ้านซ ้ายทาง	 ตอน	 ๑	 ระหว ่าง	 
กม.	๖๒+๓๐๐.๐๐๐	-	๗๓+๘๐๐.๐๐๐	ระยะทางประมาณ	๑๑.๕๐๐	กโิลเมตร	
เริ่มต้นสัญญา	 ๒๑	 มิถุนายน	 ๒๕๖๒	 สิ้นสุดสัญญา	 ๕	 มกราคม	 ๒๕๖๕	 
ความคืบหน้า	 ณ	 วันที่	 ๑๓	 สิงหาคม	 ๒๕๖๔	 แผนงานร้อยละ	 ๘๖.๕๙	 
ผลงานร้อยละ	๘๗.๒๔	เร็วกว่าแผนร้อยละ	๐.๖๕	

กรมทางหลวง
รายงานว่า	
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๒.	โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข	๓๙๐๒	สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก
กรุง เทพมหานคร	 (ด ้านตะวันตก)	 ด ้านขวาทาง	 ตอน	 ๑	 ระหว ่าง	 
กม.	๖๒+๓๐๐.๐๐๐	-	๗๓+๘๐๐.๐๐๐	ระยะทางประมาณ	๑๑.๕๐๐	กโิลเมตร	
เริ่มต้นสัญญา	 ๔	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๒	 สิ้นสุดสัญญา	 ๒๖	 มกราคม	 ๒๕๖๕	 
ความคืบหน้า	 ณ	 วันที่	 ๑๓	 สิงหาคม	 ๒๕๖๔	 แผนงานร้อยละ	 ๙๐.๖๘	 
ผลงานร้อยละ	๘๘.๔๗	ช้ากว่าแผนร้อยละ	๒.๒๑

๒.	 โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองพ่ีเล้ียง	 ทางหลวงหมายเลข	 ๙	 บริเวณ	 กม.	 ที	่
๗๑+๙๑๔	 -	 ๗๓+๘๐๐	 งบประมาณ	 ๕๐๓,๘๐๐,๐๐๐	 บาท	 ทั้งนี้	 ทราบว่ากรมทางหลวงได้มีการวางแผน 
ในการดำาเนนิการก่อสร้างไว้แล้ว	เนือ่งจากการดำาเนนิการปรบัปรงุสะพานดงักล่าวต้องดำาเนนิการก่อสร้างในพืน้ที่
ของทางหลวงหมายเลข	๙	และต้องมีการปิดช่องทางการจราจร	ประกอบกับยังมีการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข	
๓๙๐๑	และ	๓๙๐๒	ซึ่งเป็นทางคู่ขนานทางหลวงหมายเลข	๙	อยู่	จะทำาให้ไม่สามารถรองรับปริมาณการจราจร
จำานวนมากได้	 กรมทางหลวงจึงได้จัดประชุมและนำาเรื่องเข้าหารือคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
จังหวัดปทุมธานี	 ซ่ึงได้มีความเห็นร่วมกันว่าควรดำาเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข	 ๓๙๐๑	 
และ	 ๓๙๐๒	 ให้แล้วเสร็จก่อน	 แล้วจึงค่อยมีการปรับปรุงสะพาน	 เพ่ือเป็นการลดปัญหาการจราจร	 โดยคาดว่า 
ทางคูข่นานจะแล้วเสรจ็ภายในเดอืนธันวาคม	๒๕๖๔	และจะเริม่ดำาเนนิโครงการปรบัปรงุสะพานข้ามคลองพีเ่ลีย้ง
ในช่วงเดือนมกราคม	 ๒๕๖๕	 ดังนั้น	 เมื่อโครงการก่อสร้างทางคู่ขนานฯ	 แล้วเสร็จ	 ขอให้กรมทางหลวงเร่ง 
ดำาเนินการโครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองพี่เลี้ยงให้เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้	 เนื่องจากเห็นว่าสะพาน 
ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการคมนาคมบนทางหลวงหมายเลข	๙	ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ได้ดำาเนนิการก่อสร้างโครงการงานจ้างเหมาทำาการปรบัปรงุสะพานข้ามคลองพ่ีเลีย้ง
จังหวัดปทุมธานี	 ๑	 แห่ง	 เริ่มต้นสัญญา	 ๒๓	 กันยายน	 ๒๕๖๓	 สิ้นสุดสัญญา	 
๗	 กันยายน	 ๒๕๖๖	 ระยะเวลาทำาการ	 ๑,๐๘๐	 วัน	 ค่าก ่อสร ้างเป็นเงิน	
๔๙๓,๗๓๔,๘๐๐.๐๐	 บาท	 บริษัทประยูรวิศว์	 จำากัด	 เป็นผู้รับจ้าง	 โดยเสนอ 
แผนการจัดจราจรระหว่างก่อสร้างเมื่อวันที่	๒๐	ตุลาคม	๒๕๖๓	คือก่อสร้างสะพาน
ฝั่งขวาก่อน	 เมื่อทำาการก่อสร้างสะพานฝั่งขวาเสร็จ	 จึงทำาการเบ่ียงจราจรมาฝั่งขวา
แบบสวนทาง	 ในการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างให้ทางคณะกรรมการจราจร 
จังหวัดพิจารณา	 โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด
ปทุมธานีมีมติให้ชะลอการก่อสร้าง	 โดยให้สะพานคู่ขนานบนทางหลวงหมายเลข	
๓๙๐๑	และ	๓๙๐๒	ดำาเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อน	แล้วจึงดำาเนินการก่อสร้าง
โครงการปรบัปรงุสะพานข้ามคลองพ่ีเล้ียงต่อไป	ความคบืหน้า	ณ	วนัที	่๑๓	สงิหาคม	
๒๕๖๔	 โครงการมีแผนงานร้อยละ	 ๑.๓๔๘	 ผลงานร้อยละ	 ๐.๐๖๐	 ช้ากว่าแผน 
ร้อยละ	๑.๒๘๘	คาดว่าจะดำาเนินการแล้วเสร็จในเดือนมกราคม	๒๕๖๕

กรมทางหลวง
รายงานว่า	
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๓.	 โครงการก่อสร้างทางหลวงจำานวนหลายโครงการในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุ	ีส่วนใหญ่ล่าช้า
กว่าแผนที่วางไว้ค่อนข้างมาก	 เนื่องจากติดปัญหาสาธารณูปโภค	 จึงเห็นควรให้หน่วยงานของกรมทางหลวง 
ทั้งในส่วนกลางและในพื้นท่ีช่วยกันเร่งรัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	 ทั้งนี้หากมีข้อขัดข้องหรือประเด็นปัญหาใด 
ทีต้่องแก้ไขและผลกัดนัในระดบันโยบาย	ขอให้กรมทางหลวงเร่งประสานมายงักระทรวงคมนาคมให้ช่วยสนบัสนนุ
การดำาเนินการให้ลุล่วงไปได้อีกทางหนึ่ง	 เพ่ือให้โครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมเป็นไปตาม 
เป้าหมายที่วางไว้

โครงการก่อสร้างทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี	 เป็นโครงการที่อยู่ในพื้นที่ชุมชน	
จึงมีปัญหาติดขัดสาธารณูปโภคหลายรูปแบบ	 เช่น	 โครงการก่อสร้างทางหลวงสาย	
อำาเภอปากเกรด็	-	ศนูย์ราชการแจ้งวฒันะ	ตดิปัญหาสาธารณปูโภค	(ไฟฟ้าและประปา)	
พื้นที่กรมชลประทาน	 และพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู	 ซึ่งกรมทางหลวง 
ได้ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่	 เร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด	
ปัจจุบันการไฟฟ้ากำาลังดำาเนินการรื้อย้าย	 และการประปาเข้าดำาเนินการรื้อย้ายแล้ว
บางส่วน	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยอนญุาตให้เข้าพ้ืนทีแ่ล้วประมาณ
ร้อยละ	๗๐	และได้ประสานขอเข้าพ้ืนทีก่รมชลประทานแล้วรอการอนญุาต	เมือ่ปัญหา
สิ้นสุดลงแล้ว	 จะได้ดำาเนินการขยายอายุสัญญาและปรับแผนงานก่อสร้างต่อไป	
ปัจจบัุนโครงการได้รบัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา	2019	(COVID-19)	ความคืบหน้า	ณ	วันที่	๑๓	สิงหาคม	๒๕๖๔	โครงการ
มีแผนงานร้อยละ	๓๐.๒๐	ผลงานร้อยละ	๘.๖๑	ช้ากว่าแผนร้อยละ	๒๑.๕๙

๔.	 จากข้อมูลการรายงานปัญหา/อุปสรรคของแขวงทางหลวงสมุทรปราการ	 พบว่า 
บนทางหลวงหมายเลข	 ๓๔	 (บางนา	 -	 ตราด)	 บริเวณ	 กม.	 ๑๙	 และ	 กม.	 ๒๓	 มีปริมาณการจราจรค่อนข้าง 
หนาแน่นและมีรถบรรทุกขนาดใหญ่	 รวมถึงรถบัสขนส่งพนักงานโรงงานสัญจรอยู่อย่างต่อเนื่อง	ทำาให้การจราจร
บริเวณสะพานกลับรถมีความหนาแน่นและเกิดการชะลอตัว	 ส่งผลให้กรมทางหลวงยังคงต้องเปิดจุดกลับรถ 
ทางราบบริเวณ	 กม.	 ๑๙	 และ	 กม.	 ๒๓	 ร่วมด้วย	 ตามความต้องการของพื้นที่เพื่อรองรับการกลับรถของรถ 
ขนาดเล็กเพิ่มเติมในช่วงเวลาท่ีการจราจรหนาแน่น	 ซึ่งในบริเวณจุดกลับรถทางราบหากเกิดอุบัติเหตุข้ึนจะเป็น
อุบัติเหตุที่ค่อนข้างรุนแรง	 ท้ังนี้	 แขวงทางหลวงสมุทรปราการได้ประสานงานกับคณะอนุกรรมการจัดระบบ 
การจราจรทางบกจงัหวดัสมทุรปราการ	และสำานกัอำานวยความปลอดภัยกรมทางหลวงแล้ว	เหน็ว่าควรให้สำานกังาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเข้ามาตรวจสอบว่าสามารถดำาเนินการได้อย่างไรบ้าง	 ดังนั้น	 ขอให้ 
กรมทางหลวงเร่งประสานงานกบัสำานกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรให้เข้ามาช่วยพจิารณาหาแนวทาง
แก้ไขปัญหาเรือ่งจดุกลบัรถบรเิวณดงักล่าวในระยะยาวด้วย	เพ่ือให้ประชาชนใช้สญัจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
ในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไปด้วย

ได้ประสานกรมทางหลวงแล้วทราบว่า	 กรมทางหลวงขอความอนุเคราะห์สำานักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	 จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสำารวจจราจรบริเวณ
สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข	 ๓๔	 (บางนา	-	ตราด)	 บริเวณ	 กม.	 ๑๙	 
และ	 กม.	 ๒๓	 เพ่ือแก้ไขปัญหาและจัดระบบการจราจร	 โดยได้มอบหมายให้ 
หมวดทางหลวงบางพลีดำาเนินการประสานงานในรายละเอียดกับสำานักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร	 ซึ่งสำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

กรมทางหลวง
รายงานว่า	

สำานักงานนโยบาย 
และแผนการขนส่ง

และจราจร 
รายงานว่า	
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จะได้ประสานการดำาเนนิการดงักล่าว	และหารอืในคณะทำางานชดุเฉพาะกจิของจงัหวดั	
ก่อนนำาเสนอผลการดำาเนินงานในคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 
จังหวัดสมุทรปราการต่อไป

๕.	 จากการรายงานของแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการทราบว่า	 ภารกิจงานของ 
แขวงทางหลวงชนบทฯ	 ในการดูแลความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนมีค่อนข้างมาก	 ทั้งใน 
ส่วนของงานพัฒนาเส้นทางและงานดูแลทัศนวิสัยในการสัญจร	 เช่น	 การตัดหญ้า	 การซ่อมบำารุงสายทาง	 
การซ่อมบำารุงไฟฟ้าแสงสว่าง	 นอกจากนี้	 หากมีโครงการก่อสร้างที่จำาเป็นต้องจ่ายเงินค่าเวนคืนให้กับประชาชน 
กจ็ำาเป็นต้องมเีจ้าหน้าทีท่ีป่ฏบิตัภิารกจิในส่วนนีด้้วย	ทำาให้บคุลากรทีป่ฏบิตังิานในพืน้ทีไ่ม่เพยีงพอต่อปรมิาณงาน	
ดังน้ัน	 ขอให้กรมทางหลวงชนบทส่วนกลางพิจารณาความเหมาะสมในการบริหารจัดการ	 และจัดสรรอัตรากำาลัง
รวมถึงงบประมาณที่มีให้สอดคล้องและเพียงพอต่อปริมาณงานของแขวงทางหลวงชนบทในแต่ละพ้ืนที่ 
ทั่วประเทศด้วย	 เพื่อให้สามารถกระจายอัตรากำาลังเจ้าหน้าท่ีสำาหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจงานได้อย่าง 
เพียงพอมีประสิทธิภาพ	ครอบคลุมทั่วถึง	ซึ่งมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี	

ได้มอบหมายให้สำานกับรหิารกลางพจิารณาความเหมาะสมในการบรหิารจดัการ	และ 
จัดสรรอัตรากำาลัง	 รวมถึงงบประมาณที่มีให้สอดคล้องและเพียงพอต่อปริมาณงาน
ของแขวงทางหลวงชนบทในแต่ละพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมต่อไปแล้ว

๖.	 จากการรายงานทราบว่ามีโครงการก่อสร้างที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	 จำานวน
หลายโครงการ	 เช่น	 โครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข	 ๓๔	 บริเวณทางบ่อ	 (ขาเข้า 
และขาออก)	จังหวัดสมุทรปราการ	(กรมทางหลวง)	โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข	๓	สาย	อำาเภอบางปู	-	
อำาเภอบางปะกง	ตอน	๑	 -	๓	 กม.	๔๗+๑๕	 -	 กม.	๖๔	+๖๐๐	 (กรมทางหลวง)	 โครงการปรับปรุงทางแยก 
เป็นผิวจราจรคอนกรีต	 (กรมทางหลวงชนบท)	 โครงการปรับปรุงสะพานภูมิพล	 (กรมทางหลวงชนบท)	 เป็นต้น	
อย่างไรก็ตามในสถานการณ์เพื่อมุ่งลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ที่รัฐบาล
มีนโยบายให้หยุดการก่อสร้างและห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน	 ๓๐	 วัน	 ย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่	 
ในเรื่องนี้	ขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทพิจารณาเรื่องการบริหารสัญญาก่อสร้างว่าต้องดำาเนินการ
อย่างไรต่อไป	 โดยใช้ความระมัดระวัง	 รอบคอบ	 และถูกต้องตามระเบียบ	 เนื่องจากการหยุดงานหรือการขยาย
สัญญาจะส่งผลกระทบต่อประชาชน	 ผู้รับจ้าง	 และการเบิกจ่ายงบประมาณด้วย	 โดยในระหว่างที่ต้องหยุดงาน
ก่อสร้าง	 ขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทในพื้นที่กำากับดูแลความเรียบร้อยของการบริหารจัดการ 
พ้ืนที่ก่อสร้างให้มีความปลอดภัยในการสัญจรอย่างสมำ่าเสมอด้วย	 ท้ังนี้	 ในกรณีท่ีโครงการใดของกรมทางหลวง
และกรมทางหลวงชนบทตรวจสอบแล้วพบว่าจำาเป็นต้องดำาเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อน	 เพื่อให้เกิด 
ความปลอดภัยต่อประชาชนที่สัญจรผ่านใกล้พื้นที่ก่อสร้าง	 ในระหว่างช่วงเวลาที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนด	 
ขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทพิจารณาดำาเนินการตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 โดยขอให้ดำาเนินการตามแนวทางปฏิบัติ 
ของกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด	

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	



ผ
ลง

ำน
กำ

รต
รว

จร
ำช

กำ
รก

ระ
ทร

วง
คม

นำ
คม

๑๔

ได้มอบหมายให้สำานักก่อสร้างทาง	 สำานักบำารุงทาง	 และสำานักงานทางหลวงชนบท 
ที่	 ๑	 (ปทุมธานี)	 พิจารณาดำาเนินการตามข้อสังเกตและข ้อเสนอแนะของ	 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมต่อไปแล้ว	

มาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
๑.	 สะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงชนบทสาย	นบ.๓๐๒๑	(ถนนราชพฤกษ์)	ที่เชื่อมเข้า

ทางหลวงหมายเลข	 ๓๓๘	 (ถนนบรมราชชนนี)	 ทราบว่า	 ผิวทางบริเวณคอสะพานมีความขรุขระเป็นร่องถนน	 
ส่งผลให้ยานพาหนะที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเกิดแรงกระเพื่อมเมื่อขับขี่ผ่าน	 โดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์	 
หากขับด้วยความเร็วและไม่คุ้นเคยกับเส้นทางบริเวณนี้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุข้ึนได้	 ดังนั้น	 ขอให้กรมทางหลวง
ชนบทเข้าไปดำาเนินการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	 และพิจารณาเรื่องการปรับปรุงและซ่อมแซมสายทาง 
ดังกล่าวให้ยานพาหนะทุกประเภทสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

ได้มอบหมายให้สำานักบำารุงทางพิจารณาดำาเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมต่อไปแล้ว

๒.	 ในพืน้ทีจ่งัหวดัปทมุธาน	ีและจงัหวดันนทบรุ	ีมกีารดำาเนนิโครงการก่อสร้างกำาแพงคอนกรตี 
หุ้มด้วยแผ่นยางพาราธรรมชาติ	 (Rubber	 Fender	 Barrier:	 RFB)	 ในถนนหลายสายที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
ของกรมทางหลวงชนบทซึ่งจะพบปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินการ	 เนื่องจากประชาชนคัดค้านและขอให้ยกเลิก 
โครงการฯ	 เนื่องจากกำาแพงคอนกรีต	 RFB	 มีความสูงกว่า	 Barrier	 ท่ีเคยมีมา	 ทำาให้กระทบกับวิถีชีวิตปกติ 
ของประชาชนในพื้นที่ที่สัญจรข้ามฝั่งไปมา	 อย่างไรก็ตามกรมทางหลวงชนบทได้ลงพ้ืนท่ีรับฟังความคิดเห็นและ
ทำาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่แล้ว	 และได้ดำาเนินการแก้ไขแบบและปริมาณงานกับพื้นที่และความต้องการ 
ของประชาชน	ดังนั้น	เห็นว่าการดำาเนินโครงการในกรณีดังกล่าวเป็นนโยบายสำาคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมหากต้องทำาโครงการในพื้นท่ีอื่น	ๆ 	 ขอให้กรมทางหลวงชนบททำาความเข้าใจและประชาสัมพันธ์รูปแบบ
การก่อสร้างในพื้นท่ีให้กับประชาชนให้ชัดเจน	 และนำาบทเรียนหรือรูปแบบการก่อสร้างในพ้ืนที่ที่ดำาเนินการ 
สำาเร็จแล้วไปเป็นข้อมูลประกอบการชี้แจงสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่อื่น	ๆ 	ต่อไป

ได้มอบหมายให้สำานักบำารุงทางพิจารณาดำาเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมต่อไปแล้ว

๓.	 ตามท่ีมีโครงการก่อสร้างกำาแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางพาราธรรมชาติ	 (Rubber	
Fender	Barrier	:	RFB)	บนถนนสาย	ปท.๓๐๑๗	แยกทางหลวงหมายเลข	๓๐๕	-	บ้านปากคลองสี่	อำาเภอธัญบุรี	
จังหวัดปทุมธานี	 จำานวน	 ๑	 แห่ง	 เนื่องจากสายทางดังกล่าวมีขนาด	 ๔	 ช่องจราจร	 และมีรถสัญจรจำานวนมาก	 
แต่ได้มีการทำาช่องว่างระหว่าง	 Barrier	 ตามความต้องการของประชาชน	 เพื่อให้สามารถเดินเชื่อมไปมา 
ทัง้สองฝ่ังถนนได้	ทัง้นี	้เหน็ว่าในบรเิวณดงักล่าวอาจเสีย่งต่อการเกดิอบุตัเิหต	ุจงึขอเน้นยำา้ให้กรมทางหลวงชนบท	 
ดูแลความปลอดภัยในบริเวณดังกล่าวอย่างเข้มงวด	 ทั้งในเรื่องทางม้าลาย	 สัญญาณไฟ	 การจำากัดความเร็ว 
ในเขตเมือง	เพื่อให้ผู้ขับขี่และคนเดินถนนมีความระมัดระวังในการสัญจรด้วย

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	
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ระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะ
๑.	 แผนงาน/โครงการของกรมการขนส่งทางบกในการพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่ง

ด้วยรถโดยสารเข้าสู่มาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ	 (Q	 Bus)	 และการพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่ง 
ด้วยรถบรรทกุเข้าสูร่ะบบมาตรฐานคณุภาพบรกิารขนส่งด้วยรถบรรทกุ	(Q	Mark)	มข้ีอคดิเหน็และข้อเสนอแนะในการ 
แบ่งระดับการได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก	(Q	Mark)	ควรกำาหนดให้มีหลายระดับ
หรอืหลายดาวมากขึน้	อาจจะแบ่งระดบัเป็น	มคีณุสมบตั	ิ๑	-	๒	ด้าน	อยูใ่นระดบั	๑	ดาว	มคีณุสมบตั	ิ๓	-	๔	ด้าน	 
อยู่ในระดับ	๒	ดาว	มีคุณสมบัติครบ	๕	ด้าน	อยู่ในระดับ	๓	ดาว	เป็นต้น	เพื่อให้กรมการขนส่งทางบกได้เหน็ข้อมลู
ของผูป้ระกอบการแต่ละรายว่าขาดคณุสมบัติด้านใดไปบ้าง	 หรอืมข้ีอจำากดัอย่างไร	 ซึง่กรมการขนส่งทางบกจะต้อง
เป็นหน่วยงานทีเ่ข้าไปช่วยเหลอืหรอืสนบัสนนุให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาและยกระดบัคณุสมบตัดิงักล่าวต่อไป

ได้มีการพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกเข้าสู ่ระบบมาตรฐาน
คุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก	 (Q	Mark)	โดยในการให้การรับรองมาตรฐานฯ	
ผูป้ระกอบการจะต้องมคีณุสมบตัคิรบถ้วน	แสดงถงึการดำาเนนิการทีม่คีวามสอดคล้อง
ตรงตามข้อกำาหนดมาตรฐานที่กำาหนดไว้	ตามข้อกำาหนด	๕	ด้าน	ได้แก่	ด้านองค์กร	
ด้านการปฏิบัติการขนส่ง	 ด้านพนักงาน	 ด้านยานพาหนะ	 ด้านลูกค้า	 และภายนอก	 
โดยปัจจุบันมีผู ้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง 
ด้วยรถบรรทุก	(Q	Mark)	จำานวน	๔๓๖	ราย	คิดเป็นรถบรรทุกจำานวน	๕๖,๔๓๙	คัน	
นอกจากนีก้รมการขนส่งทางบกได้มกีารพัฒนาส่งเสรมิผูป้ระกอบการขนส่งรถโดยสาร
สาธารณะเข้าสู ่มาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะ	 (Q	 Bus)	 ด้วย	 ท้ังนี้ 
กรมการขนส่งทางบกจะนำาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงคมนาคมไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการ
ขนส่งด้วยรถบรรทกุรวมทัง้พฒันาระบบมาตรฐานคณุภาพรถโดยสารสาธารณะต่อไป

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	

ได้มอบหมายให้สำานักงานทางหลวงชนบทที่	 ๑	 (ปทุมธานี)	 พิจารณาดำาเนินการ 
ตามข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของหวัหน้าผูต้รวจราชการกระทรวงคมนาคมต่อไปแล้ว
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๒.	 ขอให้กรมการขนส่งทางบกบรูณาการด้านข้อมลูการเดนิรถร่วมกบัองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพในการนำาเสนอเรื่องการขยายเส้นทางเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง	
(รงัสติ)	เข้าสูค่ณะกรรมการควบคมุการขนส่งทางบกประจำาจงัหวดัปทมุธาน	ีเพ่ือให้สามารถผลักดนัเรือ่งการขยาย
เส้นทางดังกล่าวได้ในระยะต่อไป

ปัจจุบันมีเส้นทางรถโดยสารประจำาทางหมวด	 ๑	 กรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มี 
เส้นทางต่อเนื่อง	 รองรับการเดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดง	 (สถานีรังสิต)	 
ซึ่งจัดการเดินรถโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและจอดรถที่อู ่รังสิต	 จำานวน	 
๑๐	 เส้นทาง	 และจากการตรวจสอบข้อมูลการเดินรถโดยสารประจำาทางในเขต 
จังหวัดปทุมธานี	 พบว่า	 มีรถโดยสารประจำาทางหมวด	 ๔	 จังหวัดปทุมธานี	 
สายที่	 ๑๐๐๘	 รังสิต	 -	 อำาเภอหนองเสือ	 ช่วงรังสิต	 -	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 
(ศูนย์รังสิต)	ของบริษัท	เทพอู่ทองขนส่ง	จำากัด	ให้บริการด้วยรถมาตรฐาน	ม.๒	(จ)	
วันละ	๔๕๖	-	๔๘๐	เที่ยว	จำานวนรถ	๑๖	-	๕๐	คัน	สามารถรองรับการเดินทางจาก
สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง	(สถานีรังสิต)	ไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	(ศูนย์รังสิต)	
ซึ่งการขยายเส้นทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจะต้องร่วมกันพิจารณา 
ระหว่างกรมการขนส่งทางบก	 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	 และสำานักงานขนส่ง
จังหวัดปทุมธานี	 เมื่อได้ข้อยุติแล้ว	 กรมการขนส่งทางบกและสำานักงานขนส่ง 
จังหวัดปทุมธานีจะได้ดำาเนินการต่อไป

๓.	 ตามท่ีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีแผนการจัดระบบการขนส่งเพื่อรองรับการเดิน 
รถไฟฟ้าสายสแีดง	 โดยองค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพจะดำาเนนิการเดนิรถเช่ือมสถานรีถไฟฟ้าสายสแีดง	 (รงัสิต)	 -	 
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนั้น	 สำานักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีมีความเห็นว่าควรมีการเพิ่มการเดินรถเข้าไปยังสถานี
ขนส่งผู้โดยสารรังสิต	 เพื่อรับและส่งผู้โดยสารด้วย	 ซึ่งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพก็ยินดีดำาเนินการตาม 
ความเห็นของสำานักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี	 ทั้งนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีความต้องการขยายเส้นทาง 
การเดินรถออกไปจนถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ศูนย์รังสิต	 ซึ่งมีอู่รถสาย	 ๕๑๐	 ขององค์การขนส่งมวลชน 
กรุงเทพอยู่	 และจะทำาให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสามารถเพ่ิมปริมาณรับและส่งผู้โดยสารท่ีเป็นนักศึกษา	 
และบุคลากรมหาวิทยาลัยได้มากขึ้น	 ดังนั้น	 เห็นว่าการขยายเส้นทางดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อทางองค์การ 
ขนส่งมวลชนกรุงเทพและประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะได้มากขึ้น	 จึงขอให้กรมการขนส่งทางบก 
บูรณาการด้านข้อมูลการเดินรถร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพในการนำาเสนอเรื่องการขยายเส้นทาง 
เพ่ือรองรับการเดินทางของประชาชนจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง	 (รังสิต)	 เข้าสู่คณะกรรมการควบคุมการขนส่ง
ทางบกประจำาจังหวัดปทุมธานี	เพื่อให้สามารถผลักดันเรื่องการขยายเส้นทางดังกล่าวได้ในระยะต่อไป

ยินดท่ีีจะนำารถไปวิง่ใหบ้รกิาร	และหากได้รบัใบอนญุาตประกอบการขนสง่ประจำาทาง
ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร	(ขส.บ.๑๒	ก.)	จากกรมการขนส่งทางบก	องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพจะดำาเนินการจัดรถวิ่งให้บริการต่อไป	 และจากการสำารวจ 
เส้นทางดังกล่าว	 การนำารถเข้าไปให้บริการที่สถานีขนส่งรังสิตไม่มีที่กลับรถ 
บริเวณใกล้	ๆ 	 จึงจำาเป็นต้องไปกลับรถท่ีหน้าสถานีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ	 ซึ่งเป็น
สะพานกลับรถที่สะดวกและปลอดภัย	 ทั้งนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้สำารวจ	
และจัดทำาแผนที่รายละเอียดเส้นทางพร้อมวางแผนเตรียมความพร้อมในการ 

องค์การขนส่งมวลชน 
กรุงเทพ

รายงานว่า	

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	
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จัดเดินรถ	โดยนำารถโดยสารปรับอากาศ	จำานวน	๖	คัน	เตรียมการเดินรถให้บริการ
ในเส้นทางดังกล่าว

๔.	 กรณีการดำาเนินการเตรียมการเปิดให้บริการและบริหารโครงการระบบรถไฟชานเมือง	
(สายสีแดง)	 และสถานีกลางบางซื่อ	 การเดินรถของการรถไฟแห่งประเทศไทยทั้งระบบ	 รวมทั้งการเชื่อมต่อ 
การให้บริการระบบขนส่ง	ตามคำาสั่งกระทรวงคมนาคมที่	๗๑/๒๕๖๔	ลงวันที่	๑๐	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔	ทราบว่า
ในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุไีด้มกีารสำารวจการเดนิรถสาธารณะเช่ือมต่อกบัสถานรีถไฟฟ้าบางบำาหร	ุพบว่ามกีารเดนิรถ
เส้นทางเดิมอยู่แล้ว	 และจะดำาเนินการกำาหนด	 (ปรับปรุง)	 เส้นทางรถโดยสารประจำาทางเพ่ือเช่ือมต่อ	 จำานวน	 
๕	 เส้นทาง	 ซึ่งอยู่ระหว่างคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำาจังหวัดนนทบุรี	 กำาลังพิจารณาอนุมัติ	 
ก่อนดำาเนินการในขั้นต่อไป	 ท้ังนี้	 ขอให้กรมการขนส่งทางบกติดตามเรื่องการเชื่อมต่อระบบการขนส่งกับ 
การเปิดใช้สถานรีถไฟฟ้าบางบำาหรใุห้มแีผนการดำาเนนิงานและแผนกรอบระยะเวลามคีวามสอดคล้องไปด้วยกนัได้	 
และให้มกีารประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกนัอย่างสมำา่เสมอ	 เพือ่ให้เกดิความราบรืน่ในการดำาเนนิงาน	 
ทัง้นี	้เนือ่งจากมกีารปรบัเปลีย่น	ปรบัปรงุ	เส้นทางและยกระดบัรปูแบบการเดนิทางใหม่ในการเชือ่มต่อกบัรถไฟฟ้า
สายสีแดงสถานีบางบำาหรุ	 จึงขอให้กรมการขนส่งทางบกช่วยประชาสัมพันธ์และทำาความเข้าใจเรื่องเส้นทางและ 
รูปแบบการเดินทางกับประชาชนให้รับทราบโดยทั่วกัน	เพื่อให้เกิดความสะดวกและความคล่องตัวในการเดินทาง 
ในอนาคต

ได้จัดทำารายละเอียดการปรับปรุงเส้นทางการเปิดให้บริการและการบริหารโครงการ
ระบบรถไฟชานเมือง	(สายสแีดง)	และสถานกีลางบางซือ่ด้านการเดนิรถของการรถไฟ
แห่งประเทศไทยทั้งระบบ	 รวมทั้งการเชื่อมต่อการให้บริการระบบขนส่ง	 โดย 
คณะทำางานพจิารณาเส้นทางรถโดยสารประจำาทางรองรบัการเช่ือมต่อระบบการขนส่ง
ทางราง	 เห็นควรปรับปรุงเส้นทางรวมจำานวน	 ๕	 เส้นทาง	 และได้นำาเสนอ 
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำาจังหวัดนนทบุรี	 ในคราวการประชุม 
ครั้งที่	 ๑/๒๕๖๔	 เมื่อวันที่	 ๓๐	 มิถุนายน	 ๒๕๖๔	 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติ 
ในการนี้ได้จัดส่งรายงานการประชุมพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำานัก 
การขนส่งผู้โดยสารพิจารณานำาเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง 
ต่อไปแล้ว

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	

๑.๑.๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางนำ้า
มาตรการอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยทางนำ้า
ตามทีก่รมเจ้าท่ามโีครงการยกระดบัมาตรฐานท่าเทยีบเรอือัจฉรยิะ	(Smart	Pier)	โดยในพ้ืนที่ 

รบัผดิชอบของสำานกังานเจ้าท่าภูมภิาคสาขานนทบรุ	ีมจีำานวน	๓	ท่าเทยีบเรอื	ได้แก่	ท่าเทยีบเรอืสะพานพระนัง่เกล้า	 
ท่าเทียบเรือสะพานพระราม	 ๗	 ท่าเทียบเรือสะพานพระราม	 ๕	 ดำาเนินการให้เป็น	 E-Service	 เช่น	 การเติมเงิน 
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ตั๋วเรือในบัตร	 มีจอแสดงเส้นทางบนเรือ	 เป็นต้น	 เพื่อมุ่งพัฒนาการเดินทางของประชาชนให้สะดวกมากยิ่งขึ้น	
ทั้งนี้กรมเจ้าท่าได้มีการพัฒนาท่าเรือพระนั่งเกล้าให้เป็นจุดเชื่อมของระบบการขนส่งสาธารณะ	 รถ	 ราง	 เรือ	 
โดยเมือ่ลงจากรถไฟฟ้าสายสม่ีวง	หรอืรถโดยสารสาธารณะมายงัจดุบรกิารโดยสารทางเรอืของท่าเรอืพระนัง่เกล้า
ประชาชนสามารถเลือกใช้บริการได้ทั้งเรือด่วนเจ้าพระยาและเรือไฟฟ้า	 อย่างไรก็ตาม	 จากการพัฒนาท่าเรือ	 
และการก่อสร้างท่าเรือพระนั่งเกล้าเพิ่มเติม	 ส่งผลให้ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ประจำาท่าเทียบเรือ	 ดังนั้น	 เห็นควรให้ 
กรมเจ้าท่าพิจารณาเรื่องการสนับสนุนการเพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้สามารถดูแล 
ความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนได้อย่างทั่วถึงในทุกท่าเทียบเรือด้วย

สำานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรีได้เสนอฝ่ายการเจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณาเพิ่ม 
อตัรากำาลงัพนกังานประจำาท่าเทยีบเรอื	(จ้างเหมาบรกิาร)	เพือ่รองรบัการพฒันาท่าเรอื
และก่อสร้างท่าเรือพระนั่งเกล้าเพิ่มเติมแล้ว

๑.๑.๓ การควบคมุการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
๑.	ปัจจบัุนประเทศไทยอยูใ่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	 2019	

(COVID-19)	 โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีปริมาณผู้ติดเชื้อเป็นจำานวนค่อนข้างสูง 
อย่างต่อเนื่อง	 ทั้งนี้	 ทราบว่า	 กรมเจ้าท่าได้ดำาเนินมาตรการการเว้นระยะห่างของผู้ใช้บริการการโดยสารทางเรือ	
และมีการทำาความสะอาดท่าเทียบเรือเป็นประจำาในเวลาเช้าและบ่าย	 อย่างไรก็ตาม	 ขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณา 
จัดตารางเวลาในการทำาความสะอาดท่าเทียบเรือให้มีความถี่ขึ้นกว่าเดิม	 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร 
ที่มาใช้บริการท่าเทียบเรือและเป็นแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้มากขึ้นด้วย

สำานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรีได้กำาชับเจ้าหน้าท่ีประจำาท่าเทียบเรือให้เพิ่ม 
การดแูล	รกัษา	และทำาความสะอาดบรเิวณท่าเรอืทัง้รอบเช้าและเยน็เป็นประจำาทกุวนั

๒.	ในปัจจบุนัเกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	
เพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 ทำาให้ประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงท่ีจะติดเชื้อในอัตราสูง	 จึงขอเน้นยำ้าให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัดทั้งในส่วนของสำานักงานที่ตั้งในการปฏิบัติงาน	 การปฏิบัติจากที่บ้าน	 (Work	 From	
Home)	หรอืการปฏบิตังิานให้บรกิารทีต้่องพบประชาชน	เพ่ือให้เกดิความปลอดภัยต่อตนเองและบคุคลรอบข้างด้วย

ได้ดำาเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง	ๆ 	 ในแผนรองรับ	 COVID-19	 และม ี
คณะกรรมการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 
ในระดับวิกฤตเพื่อรองรับสถานการณ์ในทุกวัน	โดยมีมาตรการดังต่อไปนี้
๑.	มาตรการป้องกันและแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019 

(COVID-19)	ฉบับที่	๕/๒๕๖๓
๒.	แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานภายในที่พักชั่วคราว	(Work	From	Home)
๓.	ทบทวน/จัดทำาแนวปฏิบัติและมาตรการต่าง	ๆ 	 ในระดับองค์กร	 หน่วยงานย่อย	

รวมถงึระดบับคุคลเพ่ือรองรบัสถานการณ์	COVID-19	เพ่ิมเตมิ	โดยคณะกรรมการ
บริหารสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ระดับวิกฤต 
ของบริษัท	วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	จำากัด	คือ

กรมเจ้าท่า
รายงานว่า	
กรมเจ้าท่า
รายงานว่า	

กรมเจ้าท่า
รายงานว่า	

บริษัท วิทยุการบิน 
แห่งประเทศไทย จำากัด

รายงานว่า	
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-	มาตรการจำากัดบุคลากรภายนอกที่จะเข้ามาภายในบริษัท	 วิทยุการบิน 
แห่งประเทศไทย	 จำากัด	 (ทั้งลูกจ้างประจำาและผู้มาติดต่อ/หากต้องบำารุงรักษา
อุปกรณ์ให้เป็นพนักงานดำาเนินการ)

-	ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารสถานการณ์	 (ประกอบด้วยการจัดเก็บ
ข้อมูลการรับวัคซีน	ข้อมูลการอยู่ร่วมกับครอบครัว)

-	ประเมนิความเสีย่งจากสถานการณ์การตดิเชือ้	COVID-19	ภายในประเทศเพิม่ขึน้	 
(เพือ่ลดผลกระทบทีอ่าจจะเกดิข้ึนกบับรษัิท	วทิยกุารบนิแห่งประเทศไทย	จำากดั)

-	มาตรการสื่อสารและกำากับให้พนักงานมีความตระหนัก	 ระมัดระวังการติดเชื้อ	 
COVID-19	ภายในบริษัท	วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	จำากัด	และครอบครัว

ได้ปฏิบัติการตามคำาสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	อย่างเคร่งครัด	โดยดำาเนินการประกาศมาตรการ
ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติแล้ว

๑.๑.๔ ปัญหาเรื่องร้องเรียน
ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่ได้รับเรื่องที่ถูกร้องเรียน	 เร่งรัดดำาเนินการ

และชี้แจงกลับมายังสำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมโดยเร็ว	 เพื่อให้ในภาพรวมของกระทรวงคมนาคมสามารถ
บริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เนื่องจากเรื่องร้องเรียนหลายประเด็นเป็นเรื่องที่ได้รับ 
การติดตาม	หรือมีความจำาเป็นต้องบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานภายนอกกระทรวงด้วย	

ไม่ได้ให้บริการแก่ประชาชนโดยตรง	จึงไม่มีเรื่องร้องเรียนในทุกพื้นที่ทั้งในส่วนกลาง
และภูมิภาค	ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	๒๕๖๓	จนถึงปัจจุบัน

๑.๑.๕ การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นเรื่องการปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้ายหนังสือของกรมบัญชีกลาง	 ที่	 กค	 (กวจ)	

๐๔๐๕.๒/ว	๘๙	ลงวันที่	๑๘	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔	 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำาหนดวัสดุและวิธีการ 
จัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 ได้แจ้งหลักปฏิบัติในเรื่องการ 
จัดจ้างก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐต้องกำาหนดรูปแบบรายงานการก่อสร้างและกำาหนดให้คู่สัญญาหรือผู้รับจ้าง
ตอ้งใชพ้สัดหุรอืครภุณัฑ์ท่ีผลติภายในประเทศไม่ตำา่กว่ารอ้ยละ	๖๐	ของมลูค่าพสัดทุีใ่ชใ้นงานก่อสรา้งตามสญัญา	
(ในกรณีเหล็กต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่ตำ่ากว่าร้อยละ	๙๐	ของปริมาณเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้าง)	หากไม่ถึง
ร้อยละ	 ๖๐	 ให้หน่วยงานของรัฐเสนอผู้ท่ีมีอำานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นพิจารณาเห็นชอบก่อนในเรื่องดังกล่าว 
เป็นประเด็นใหม่ที่สำาคัญในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม	 (เริ่มให้ดำาเนินการในช่วง 
ต้นปี	๒๕๖๔)	ทีม่โีครงการก่อสร้างต้องส่งรปูแบบและรายละเอยีดการก่อสร้างให้คณะกรรมการตรวจรบัตรวจสอบ
ความถูกต้องในการดำาเนินงาน	 ดังนั้น	 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่ต้องดำาเนินการตามระเบียบ 
ข้างต้น	หากมีประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคในการดำาเนินการ	ขอให้ยึดหลักการประสานข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลาง	
ซึง่เป็นหน่วยงานเจ้าของเรือ่ง	เพือ่ให้เกดิความชดัเจน	ถกูต้อง	และถกูระเบยีบในการปฏบิตังิาน	และหากมอีปุสรรค

องค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ
รายงานว่า	

บริษัท วิทยุการบิน 
แห่งประเทศไทย จำากัด

รายงานว่า	
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หรือปัญหาที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในระดับนโยบาย	 ขอให้ประสานมายังกระทรวงคมนาคม	 ในการช่วยผลักดันและ
แก้ไขปัญหาให้สามารถลุล่วงต่อไปได้	 ทั้งนี้	 ในประเด็นอื่น	 ๆ	 ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีข้อสงสัย	
และเป็นเรื่องใหม่หรือเป็นระเบียบที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบัน	 ขอให้พิจารณาดำาเนินการ 
ตามข้อเสนอแนะดังกล่าวด้วย

ได้ดำาเนินการตามแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำาหนดวัสดุและวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 เกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ	 (Made	 in	 Thailand:	MIT)	
และการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (Small	 and	
Medium	 Enterprises:	 SMEs)	 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน	 ๒๕๖๔	 ส่วนโครงการ 
ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์	 -	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๔	 ที่มิได้ดำาเนินการตามหนังสือของ 
กรมบัญชีกลาง	 ที่	 กค	 (กวจ)	 ๐๔๐๕.๒/ว	 ๘๙	 ลงวันที่	 ๑๘	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๔	 
บริษัท	วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	จำากัด	จะรายงานให้กรมบัญชีกลางทราบภายใน
เดอืนกนัยายน	๒๕๖๔	ตามทีก่รมบญัชกีลางได้มหีนงัสอืผ่อนผนัให้กบัหน่วยงานต่อไป
สำาหรบัโครงการจ้างก่อสร้างทีบ่รษัิท	วทิยกุารบนิแห่งประเทศไทย	จำากดั	ได้ดำาเนนิการ 
ตามแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำาหนดวัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน	มีดังนี้
๑.	จดัจ้างก่อสร้างอาคารเครือ่งยนต์กำาเนดิไฟฟ้าสำารอง	สำาหรบัหอควบคมุการจราจร

ทางอากาศ	จังหวัดตาก
๒.	จดัจ้างก่อสร้างอาคารเครือ่งยนต์กำาเนดิไฟฟ้าสำารองสำาหรบัหอควบคมุการจราจร

ทางอากาศ	จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓.	จดัจ้างก่อสร้างอาคารเครือ่งยนต์กำาเนดิไฟฟ้าสำารอง	สำาหรบัสถานเีครือ่งช่วยการ

เดินอากาศ	Frangible	of	Glide	Slope	ณ	ท่าอากาศยานระนอง	จังหวัดระนอง
ทั้งนี้	 หากมีประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคในการดำาเนินการ	 บริษัท	 วิทยุการบิน 
แห่งประเทศไทย	 จำากัด	 จะได้ประสานข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลาง	 เพื่อให้เกิด 
ความชดัเจน	ถกูต้อง	และถกูระเบยีบในการปฏบิตังิานและหากมอีปุสรรคหรอืปัญหา
ท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขในระดับนโยบาย	 บริษัท	 วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	 จำากัด	 
จะได้ประสานมายงักระทรวงคมนาคมในการช่วยผลกัดนัและแก้ไขปัญหาใหส้ามารถ
ลุล่วงต่อไปได้

ได้ดำาเนินการเผยแพร่หนังสือของกรมบัญชีกลางดังกล่าวให้ทุกหน่วยงานรับทราบ
เรียบร้อยแล้ว	และในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพไม่มี
โครงการก่อสร้าง	หากมีโครงการก่อสร้างที่ต้องดำาเนินการจะถือปฏิบัติตามเอกสาร
แนบท้ายหนังสือของกรมบัญชีกลางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป

ได้มอบหมายให้สำานกับรหิารกลางพจิารณาดำาเนนิการตามข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมต่อไปแล้ว

บริษัท วิทยุการบิน 
แห่งประเทศไทย จำากัด

รายงานว่า	

องค์การขนส่งมวลชน 
กรุงเทพ

รายงานว่า	

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	
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๑.๒ เขตตรวจราชการที่ ๓ 
(จังหวัดกำญจนบุรี รำชบุรี และสุพรรณบุรี)
ด้วยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมรับผิดชอบพื้นที่เขตตรวจราชการที่	๓	(กาญจนบุรี	ราชบุรี	

สุพรรณบุรี)	 มีกำาหนดตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี	 ราชบุรี	 และสุพรรณบุรี	 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
โคโรนา	2019	(COVID-19)	กำาลงัระบาดเพิม่มากข้ึนในทกุพ้ืนทีท่ัว่ประเทศ	ดงันัน้	เพ่ือเป็นการปฏิบตัติามนโยบาย
ในการป้องกันการระบาดของ	 COVID-19	 ของกระทรวงคมนาคมและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขทำาให้ 
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการตรวจราชการจากการตรวจติดตามในพื้นที่เป็นการตรวจราชการโดยรูปแบบอื่น	 
ในการนี้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมจึงกำาหนดประเด็นให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ในพ้ืนที่เขตตรวจราชการท่ี	 ๓	 (จังหวัดกาญจนบุรี	 ราชบุรี	 และสุพรรณบุรี)	 รายงานผลการดำาเนินการของ 
โครงการต่าง	ๆ 	 ปัญหา	 อุปสรรคการดำาเนินการในพื้นที่มาให้ทราบ	 พร้อมทั้งได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
เพื่อให้หน่วยงานรับไปพิจารณาดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	โดยจำาแนกเป็นประเด็นด้านต่าง	ๆ 	ดังนี้

๑.	มาตรการอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยทางถนน
๒.	มาตรการอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยทางนำ้า
๓.	การตรวจตดิตามงานสำาคญัเพือ่รองรบัการพฒันายทุธศาสตร์ชาตริะยะ	๒๐	ปี	ยทุธศาสตร์การพฒันา

ด้านคมนาคมขนส่งของไทยระยะ	๒๐	ปี	ยทุธศาสตร์กระทรวงคมนาคม	แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของไทย	และนโยบายที่สำาคัญของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม

๔.	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๕.	ปัญหาเรื่องร้องเรียน

๑.๒.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก
มาตรการอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยทางถนน

โครงการตามมาตรการอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่ 
เขตตรวจราชการที่	๓	ได้ดำาเนินการแล้วเสร็จ	ดังนี้
๑.	โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่	 (แยกตลาดเขต)	 

ทล.๓๒๔	ตอน	หนองขาว	-	ตลาดเขต	กม.๔๒+๘๗๕	-	กม.๔๓+๖๑๕
๒.	โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่	 (แยกห้วยสะพาน)	

ทล.๓๒๔	ตอน	หนองขาว	-	ตลาดเขต	กม.๑๘+๑๑๕	-	กม.๑๙+๒๐๐

กรมทางหลวง
รายงานว่า	
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๔.	การอำานวยความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงบริเวณสี่แยกสระเศรษฐีทางหลวง
หมายเลข	๓๔๙๒	ตอน	ท่าม่วง	-	หนองตากยา	ที่	กม.	๕+๕๗๘	

๕.	โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่	 (แยกพนมทวน) 
ทล.๓๒๔	 ตอน	 หนองขาว	 -	 ตลาดเขต	 กม.๒๒+๗๗๐	 -	 กม.๒๓+๖๕๐	 
จังหวัดกาญจนบุรี

๓.	โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่	 (แยกตลาดใหม่)	 
ทล.๓๒๔	ตอน	หนองขาว	-	ตลาดเขต	กม.๓๔+๓๘๕	-	กม.๓๕+๒๔๐
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๑.๒.๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางนำ้า
มาตรการอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยทางนำ้า
โครงการจัดต้ังศูนย์ควบคุมระบบบริหารรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	

(CCTV)	เพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยววิถีคลองวิถีไทยตามรอยเสด็จคลองดำาเนินสะดวก	จังหวัดราชบุรี

โครงการได้ดำาเนนิการไปแล้วมากกว่าร้อยละ	๙๐	กำาหนดส่งมอบพสัดแุละการตดิตัง้
ทั้งหมดภายในเดือนพฤศจิกายน	๒๕๖๔

๑.๒.๓ การตรวจตดิตามงานสำาคญัเพ่ือรองรบัการพัฒนายทุธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งของไทย 
ระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม แผนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย และนโยบายท่ีสำาคัญของ
รัฐบาลและกระทรวงคมนาคม

การตรวจติดตามงานสำาคัญเพื่อรองรับการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติระยะ	 ๒๐	 ปี	
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคมนาคมขนสง่ของไทยระยะ	๒๐	ปี	ยทุธศาสตร์กระทรวง
คมนาคม	 แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย	 และนโยบาย 
ทีส่ำาคญัของรฐับาลและกระทรวงคมนาคมในพ้ืนทีเ่ขตตรวจราชการที	่๓	ได้ดำาเนนิการ 
แล้วเสร็จ	ดังนี้
๑.	โครงการจ้างเหมาทำาการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข	๓๓๙๘	ตอนควบคุม	๐๑๐๐	ตอน	ท่าพะเนียด	-	ทุ่งมะสังข์	
ระหว่าง	กม.๗+๒๐๐	-	กม.๑๑+๖๐๐	

๒.	โครงการจ้างเหมาทำาการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่าง 
ภาคทางหลวงหมายเลข	 ๓๒๓	 ตอนควบคุม	 ๐๒๐๔	 ตอน	 หนองสามพราน	 -	 
แก่งประลอม	(ตอน	๑)	ระหว่าง	กม.๑๑๕+๕๐๐	-	กม.๑๑๗+๔๐๐

๓.	โครงการจ้างเหมาทำาการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคในการแข่งขันของ
ประเทศ	ทางหลวงหมายเลข	๓๒๗๒	ตอนควบคุม	๐๑๐๐	ตอน	ทองผาภูมิ	 -	 
ปิล๊อก	ระหว่าง	กม.๒๑+๙๐๐	-	กม.๒๗+๒๕๐

๑.๒.๔ การเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	 ๒๕๖๔	 ของแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี	 มีดังนี	้ 
งบประมาณทีไ่ด้รบั	๔๑๔,๗๗๕,๖๔๒.๕๖	บาท	เบกิจ่ายแล้ว	๒๙๖,๕๓๐,๔๐๙.๖๙	บาท	 
ตัดยอดตั้งเบิก	 ๑๑๒,๓๙๒,๒๑๐.๑๐	 บาท	 คงเหลือ	 ๕,๘๕๓,๐๒๒.๗๗	 บาท	 
เบิกจ่ายร้อยละ	๗๑.๔๙	ความคืบหน้า	ณ	วันที่	๑๓	กันยายน	๒๕๖๔

กรมเจ้าท่า
รายงานว่า	
กรมเจ้าท่า
รายงานว่า	

กรมทางหลวง
รายงานว่า	

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	
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๒๔

๑.๒.๕ ปัญหาเรื่องร้องเรียน
๑.	 กรณอีโุมงค์ลอดทางหลวงพเิศษเกดินำา้ท่วมขงั	นำา้ไม่สามารถระบายได้	ที	่กม.	๗๖+๘๐๐	

(ตอน	๑๙)	และที่	กม.	๗๘+๙๔๐	(ตอน	๒๐)	

แขวงทางหลวงกาญจนบุรีได้ส่งเรื่องดังกล่าวต่อสำานักก่อสร้างทางท่ี	 ๑	 เพ่ือแจ้ง 
ผู้รับจ้างโครงการตรวจสอบและแก้ไขแล้ว

๒.	 กรณีทำาทางลอดผ่าน	 แต่ทางลอดไม่ได้มีการลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีตใหม่	 
(ทางของเทศบาลตำาบลวังศาลา)

แขวงทางหลวงกาญจนบุรีได้ส่งเรื่องดังกล่าวต่อสำานักก่อสร้างทางท่ี	 ๑	 เพ่ือแจ้ง 
ผู้รับจ้างโครงการตรวจสอบและแก้ไขแล้ว

กรมทางหลวง
รายงานว่า	

กรมทางหลวง
รายงานว่า	

การรถไฟ 

แห่งประเทศไทย
รายงานว่า	

เส้นทางรถไฟสายสุพรรณบุรีได้รับงบประมาณซ่อมบำารุงทางรถไฟและงานตัดป่า	
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	เป็นเงินทั้งสิ้น	๕,๒๙๖,๗๖๓.๒๙	บาท	เบิกจ่ายไปแล้ว	
๕,๒๔๖,๗๖๓.๔๙	บาท	คดิเป็นร้อยละ	๙๙.๐๖	ความคบืหน้า	ณ	วนัที	่๑๓	กนัยายน	๒๕๖๔
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๒๕

หากพบการกระทำาผิดให้ดำาเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด	 นอกจากนี้	 กรมเจ้าท่า 
ได้จัดสรรงบประมาณจัดต้ังศูนย์ควบคุมระบบบริหารรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 สามารถ
กำากับควบคุมการจราจรทางนำ้า	การตรวจจับผู้กระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนำ้าไทย

๓.	 ประเด็นร้องเรียนเรือเร็ว	เสียงดัง	และควันดำา	ที่อำาเภอดำาเนินสะดวก	จังหวัดราชบุรี

ได้จัดอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องกฎหมายการเดินเรือ	 และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง	 
รวมทั้งการสร้างสำานึกความรับผิดชอบต่อชุมชน	 มีความระมัดระวังในการใช้เรือ	 
จดัชดุเจ้าหน้าทีป่ระจำาในพืน้ทีค่ลองดำาเนนิสะดวก	โดยเน้นยำา้การกำากบัควบคมุพืน้ที่
ซึ่งมีการเดินเรือหนาแน่น

กรมเจ้าท่า
รายงานว่า	
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๒๖

นครศรีธรรมร�ช

สุร�ษฎร์ธ�นี

ยะล�

นร�ธิว�ส

ปัตต�นี

สงขล�

พัทลุง

ภูเก็ต

พังง�

ระนอง

ชุมพร

ตรัง

กระบ่ี

สตูล

๑๔ จังหวัดภาคใต้
เขต ๕
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย
(๕	จังหวัด)
	ชุมพร
	พัทลุง
	สงขลา
	นครศรีธรรมราช
	สุราษฎร์ธานี

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

เขต ๗
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ชายแดน
(๓	จังหวัด)
	นราธิวาส
	ยะลา
	ปัตตานี



กำรตรวจรำชกำร
ในพื้นที่ภำคใต้

ภาคใต้เป็นภูมิภาคหนึ่งของไทย	 ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู	 ขนาบด้วย 
อ่าวไทยทางฝั่งตะวันออก	 และทะเลอันดามันทางฝั่งตะวันตก	 มีลักษณะภูมิประเทศ
เป็นพื้นท่ียาวและแคบคิดเป็นระยะทางประมาณ	 ๗๕๐	 กิโลเมตร	 ส่วนที่กว้างที่สุด 
ของภาคมีความกว ้างประมาณ	 ๒๒๐	 กิโลเมตร	 จากฝ ั ่งตะวันออกของ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช	 ที่อำาเภอปากพนังมาถึงฝั ่งตะวันตกของจังหวัดพังงา	 
ที่อำาเภอท้ายเหมือง	 ส่วนท่ีแคบท่ีสุดคือบริเวณ	 “คอคอดกระ”	 ในจังหวัดระนอง	 
จากฝั่งกระบุรีถึงฝั ่งด้านตะวันออกมีความกว้าง	 ๖๔	 กิโลเมตร	 ประกอบด้วย	 
๑๔	 จังหวัด	 ได้แก่	 ชุมพร	 นครศรีธรรมราช	 พัทลุง	 สุราษฎร์ธานี	 สงขลา	 กระบี่	 
ตรัง	พังงา	ภูเก็ต	ระนอง	สตูล	นราธิวาส	ปัตตานี	และยะลา

เพื่อให้การตรวจราชการได้รับทราบผลการดำาเนินงาน	 ปัญหา	 อุปสรรค	 
ได้มากท่ีสุด	 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม	 จึงได้กำาหนดการตรวจราชการ
ตามพื้นที่เขตตรวจราชการ	ดังนี้

๑)	 เขตตรวจราชการที่	๕	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	ได้แก่	 
จังหวัดชุมพร	นครศรีธรรมราช	พัทลุง	สุราษฎร์ธานี	และสงขลา

๒)	 เขตตรวจราชการที่	๖	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ได้แก่	 
จังหวัดกระบี่	ตรัง	พังงา	ภูเก็ต	ระนอง	และสตูล

๓)	 เขตตรวจราชการที่	๗	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	ได้แก่	 
จังหวัดนราธิวาส	ปัตตานี	และยะลา

คณะผูต้รวจราชการกระทรวงคมนาคมได้ตรวจราชการโครงการในพืน้ทีภ่าคใต้	 
จำาแนกเป็นด้านต่าง	ๆ 	 ได้แก่	 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบการขนส่งทางบก	 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางนำ้า	 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบ 
การขนส่งทางอากาศ	และด้านอื่น	ๆ 	ในพื้นที่เขตการตรวจราชการ	อาทิ	การติดตาม
ผลการดำาเนินงานตามนโยบายสำาคัญของรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงคมนาคม	 
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 
การติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับ 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพ้ืนที่	 การควบคุมการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง	
PM	2.5	การลดภาระค่าครองชีพให้กบัประชาชนผ่านโครงการสวสัดกิารต่าง	ๆ 	เป็นต้น

๒7
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๒.๑ เขตตรวจราชการที่ ๕ 
(จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมรำช พัทลุง สุรำษฎร์ธำนี และสงขลำ)
จากการดำาเนินการตรวจราชการเพื่อตดิตาม

ความก้าวหน้าการดำาเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคมในพืน้ทีจ่งัหวดัชมุพร	และสรุาษฎร์ธานี 
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	โดยเป็น
การตรวจราชการผ่านระบบการประชมุทางไกล
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	Zoom	Could	Meeting	
เม่ือวันที่	๖	พฤษภาคม	๒๕๖๔	ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม	ประกอบด้วย	กรมเจ้าท่า	กรมการขนส่ง 
ทางบก	กรมท่าอากาศยาน	กรมทางหลวง	กรมทางหลวง
ชนบท	 บริษัท	 ขนส่ง	 จำากัด	 บริษัท	 ท่าอากาศยานไทย	
จำากัด	 และบริษัท	 วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	 จำากัด	 
โดยได้ถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน	 
รวมทั้งให้ข ้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน 
ในสังกัด	ดังนี้	

๒.๑.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก 
มาตรการอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยทางถนน
๑.	 ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีนโยบายให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวง

ชนบทนำายางพารามาใช้ในโครงการอำานวยความปลอดภัยในโครงข่ายทางหลวงและทางหลวงชนบท	 โดย 
ทั้งสองหน่วยงาน	 ได้มุ่งเน้นในการนำายางพารามาใช้เพ่ือสร้างเกาะกลางถนนแบบกำาแพงหุ้มด้วยยางพารา	 
(Rubber	 Fender	 Barrier)	 และหลักนำาทางยางพารา	 (Natural	 Rubber	 Guide	 Post)	 โดยให้กรมทางหลวง 
และกรมทางหลวงชนบทซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวโดยตรงจากวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและตรวจสอบ
คุณภาพแล้ว	 เพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรโดยตรงให้มีรายได้มากขึ้นนั้น	 จากการตรวจราชการพบว่า	 
กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทในพื้นที่จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อดำาเนินการเฉพาะการติดตั้งหลักนำาทางยางพารา	(Natural	Rubber	Guide	Post)	ซึ่งอยู่ระหว่างดำาเนินการ	
จึงขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเร่งรัดดำาเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จและเก็บข้อมูลการใช้งาน 
เพ่ือประเมินผลการใช้งานด้านการลดอุบัติเหตุ	 รวมท้ังจัดทำาแผนการดำาเนินการติดต้ังให้ต่อเนื่องในปีต่อไป 
และรายงานความคืบหน้าการดำาเนินการต่อไป

แขวงทางหลวงชนบทชุมพรได้ดำาเนินการจัดซื้อและรับมอบหลักนำาทางยางพารา	
(Natural	Rubber	Guide	Post)	จำานวน	๕,๐๙๐	ต้น	เมื่อวันที่	๓	กันยายน	๒๕๖๔	
และ	 ณ	 วันท่ี	 ๒๒	 กันยายน	 ๒๕๖๔	 ได้ดำาเนินการติดตั้งแล้วเสร็จจำานวน	 
๒,๕๐๐	ต้น	คิดเป็นร้อยละ	๔๙.๑๑

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	
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แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานีได้ดำาเนินการจัดซื้อและรับมอบหลักนำาทาง
ยางพารา	(Natural	Rubber	Guide	Post)	จำานวน	๕,๖๔๐	ต้น	เมือ่วนัที	่๑๙	เมษายน	
๒๕๖๔	และ	ณ	วันที่	 ๒๒	กันยายน	๒๕๖๔	 ได้ดำาเนินการติดตั้งแล้วเสร็จจำานวน	 
๒,๘๓๙	ต้น	คิดเป็นร้อยละ	๕๐.๓๔

๒.	 ตามทีก่ระทรวงคมนาคมมนีโยบายสำาคญัเกีย่วกบัโครงการ	Land	Bridge	เชือ่มระหว่าง
ฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยจากจังหวัดชุมพรไปยังจังหวัดระนอง	 โดยให้สำานักงานนโยบายและแผนการขนส่ง 
และจราจรทำาหน้าที่ศึกษานั้น	 เพื่อให้การดำาเนินโครงการศึกษาของสำานักงานนโยบายและแผนการขนส่ง 
และจราจรประสบความสำาเร็จโดยสมบูรณ์	 ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลกับสำานักงานนโยบายและ 
แผนการขนส่งและจราจรเพื่อประกอบการศึกษาโครงการดังกล่าว	อำานวยความสะดวกและสนับสนุนอื่น	ๆ 	ตามที่
ร้องขอด้วย

ได้มอบหมายให้สำานกังานทางหลวงชนบทที	่๑๑	(สรุาษฎร์ธาน)ี	ให้ข้อมลูกบัสำานกังาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเพ่ือประกอบการศกึษา	พร้อมอำานายความสะดวก 
อื่น	ๆ 	หากได้รับการประสานจากสำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

๓.	 แขวงทางหลวงชนบทชมุพรได้รายงานว่า	ในพืน้ทีร่บัผดิชอบมพีืน้ทีก่่อสร้างของโครงการ
จำานวนหนึ่งอยู่ในพื้นที่หวงห้าม	 ซึ่งได้ทำาการขออนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 ๒๓	 มิถุนายน	 ๒๕๖๓	 
และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี	 ๘	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๓	 แต่ยังไม่ได้รับความคืบหน้า	 ซึ่งหากได้รับ 
การอนุญาตแล้วจะได้ดำาเนินการตามแผน	 เพื่อให้โครงข่ายคมนาคมมีความสมบูรณ์	 ประชาชนสามารถใช้งาน 
ได้อย่างสะดวก	ปลอดภัย	และมีประสิทธิภาพ	โดยมีรายการที่ยื่นขออนุญาต	จำานวน	๒๒	สายทาง	ประกอบด้วย

ลำ�ดับที่ ชื่อร�ยก�รยื่นขออนุญ�ตฯ
ระยะท�ง  

(กิโลเมตร)

๑ สาย	ชพ.๔๐๐๒	แยก	ทล.๔๑๑๒	(กม.๐+๐๐๐)	-	น้ำาตกจำาปูน	อำาเภอละแม	จังหวัดชุมพร	 ๐.๕๗๕
๒ สาย	ชพ.๑๐๐๕	แยก	ทล.๔	(กม.๔๙๕+๒๑)	-	บ้านวิสัย	อำาเภอเมืองชุมพร	จังหวัดชุมพร	 ๑.๙๗๕
๓ สาย	ชพ.๔๐๐๘	แยก	ทล.๔๐๐๑	(กม.๙+๐๐๐)	-	บ้านโพธ์ิแบะ	อำาเภอเมืองชุมพร 

และอำาเภอปะทิว	จังหวัดชุมพร	
๖.๖๙๐

๔ สาย	ชพ.๒๐๑๐	แยก	ทล.๔๑	(กม.๑๖+๙๘๑)	-	บ้านคลองชุม	อำาเภอเมืองชุมพร 
และอำาเภอสวี	จังหวัดชุมพร	

๘.๕๖๕

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	
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ลำ�ดับที่ ชื่อร�ยก�รยื่นขออนุญ�ตฯ
ระยะท�ง  

(กิโลเมตร)

๕ สาย	ชพ.๔๐๑๒	แยก	ทล.๔๑๙๘	(กม.๑๓+๑๐๐)	-	เทศบาลปากน้ำาหลังสวน	 
อำาเภอทุ่งตะโก	และอำาเภอหลังสวน	จังหวัดชุมพร	

๐.๘๙๐

๖ สาย	ชพ.๕๐๑๕	แยก	ทช.ปข.๑๐๑๕	(กม.๑๖+๓๐๐)	-	บ้านทุ่งมหา	อำาเภอปะทิว	
จังหวัดชุมพร	

๒.๐๖๕

๗ สาย	ชพ.๒๐๑๘	แยก	ทล.๔๑	(กม.๑๒+๙๐๐)	-	บ้านหนองทองคำา	อำาเภอเมืองชุมพร	 
จังหวัดชุมพร	

๒.๓๗๐

๘ สาย	ชพ.๒๐๒๐	แยก	ทล.๔๑	(กม.๗๑+๑๐๐)	-	บ้านโหมง	อำาเภอหลังสวน 
และอำาเภอพะโต๊ะ	จังหวัดชุมพร	

๒.๑๖๐

๙ สาย	ชพ.๔๐๒๓	แยก	ทล.๔๑๓๔	(กม.๗+๓๐๐)	-	บ้านชายทะเล	อำาเภอหลังสวน	
จังหวัดชุมพร

๑.๒๕๔

๑๐ สาย	ชพ.๔๐๒๔	แยก	ทล.๓๒๐๑	(กม.๑๐+๙๕๐)	-	รพ.มาบอำามฤต	อำาเภอปะทิว	
จังหวัดชุมพร	

๑๓.๐๔๕

๑๑ สาย	ชพ.๑๐๔๔	แยก	ทล.๔	(กม.๔๓๐+๒๐๐)	-	บ้านดวงดี	อำาเภอปะทิว 
และอำาเภอท่าแซะ	จังหวัดชุมพร	

๒.๑๕๐

๑๒ สาย	ชพ.๕๐๕๒	ถนนยุทธศาสตร์เชื่อมภูมิภาคชายแดนระนอง	-	บ้านทรายอ่อน	-	 
บ้านน้ำาพุ	อำาเภอท่าแซะ	จังหวัดชุมพร	

๒๐.๒๔๐

๑๓ สาย	ชพ.๔๐๕๙	แยก	ทล.๓๒๕๓	(กม.๑๔+๐๐๐)	-	บ้านทุ่งซาง	อำาเภอปะทิว	 
จังหวัดชุมพร	

๐.๓๓๕

๑๔ สาย	ชพ.๕๐๖๑	แยก	ทช.ชพ.๕๐๕๖	(กม.๑+๗๕๐)	-	บ้านทับโตนด	อำาเภอเมืองชุมพร	 
จังหวัดชุมพร	

๑.๗๒๐

๑๕ สาย	ชพ.๒๐๑๖	แยก	ทล.๔๑	(กม.๕๒+๖๐๐)	-	บ้านหนองไม้แก่น	อำาเภอทุ่งตะโก	
จังหวัดชุมพร	

๑.๗๓๐

๑๖ สาย	ชพ.๔๐๑๗	แยก	ทล.๔๐๙๘	(กม.๐+๕๐๐)	-	บ้านหาดทรายรี	อำาเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร	

๐.๕๙

๑๗ สาย	ชพ.๔๐๑๙	แยก	ทล.๔๐๐๒	(กม.๑๓+๑๐๐)	-	บ้านแหลมสันติ	อำาเภอหลังสวน	
และอำาเภอละแม	จังหวัดชุมพร	

๖.๓๒๐

๑๘ สาย	ชพ.๒๐๖๓	แยก	ทล.๔๑	(กม.๔๔+๙๕๐)	-	เทศบาลปากตะโก	อำาเภอทุ่งตะโก	
จังหวัดชุมพร	

๐.๒๕๐

๑๙ สาย	ชพ.๐๑๐	สะพานข้ามคลองรับร่อ	ตำาบลรับร่อ	อำาเภอท่าแซะ	จังหวัดชุมพร	 ๘.๙๐๐
๒๐ สาย	ชพ.๐๒๐	สะพานข้ามคลองชุมพร	ตำาบลวังใหม่และตำาบลบ้านนา	อำาเภอเมืองชุมพร	 

จังหวัดชุมพร	
๑.๕๐๐

๒๑ สาย	ชพ.๐๒๓	สะพานข้ามคลองชุมพร	ตำาบลบางหมาก	อำาเภอเมืองชุมพร	จังหวัดชุมพร	 ๘.๒๐๐
๒๒ สาย	ชพ.๒๐๗๐	แยก	ทล.๔๑	-	บรรจบ	ทช.ชพ.๔๐๐๒	อำาเภอละแม	จังหวัดชุมพร	 ๖.๑๐๐

ในเรือ่งนีข้อให้กรมทางหลวงชนบทติดตามความคบืหน้าการพิจารณาอนญุาตของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการพิจารณาดังกล่าวให้ทราบต่อไปด้วย	 ทั้งนี้	 หากโครงการใดได้รับการพิจารณา 
อนุญาตแล้ว	 ขอให้กรมทางหลวงชนบทจัดทำาแผนงานโครงการเพ่ือพัฒนาโครงข่ายให้มีความสมบูรณ์ตาม 
เป้าหมายที่กำาหนดไว้ต่อไป
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เม่ือเดือนธันวาคม	 ๒๕๖๓	 กรมทางหลวงชนบทได้ดำาเนินการยื่นขออนุญาตเข้าทำา
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี	 ๒๓	 มิถุนายน	 ๒๕๖๓	 และ 
ขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	๘	กรกฎาคม	๒๕๖๓	โดยอยู่ในขั้นตอน
การพิจารณาของกรมป่าไม้	 ซึ่งกรมทางหลวงชนบทจะดำาเนินการติดตามผลการ 
ขออนุญาตเป็นระยะ

๔.	 ตามท่ีแขวงทางหลวงชนบทชุมพรรายงานว่า	 กรมทางหลวงชนบทมีแผนการก่อสร้าง
โครงการถนนเลียบชายฝั่งทะเลภายใต้	 (Thailand	 Riviera)	 โดยในพื้นที่จังหวัดชุมพร	 มีระยะทางทั้งสิ้น	 
๒๕๔	กิโลเมตร	ปัจจุบันโครงการในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	-	๒๕๖๔	มีงานอยู่ระหว่างดำาเนินการก่อสร้าง 
ระยะทางรวม	๒๘.๙๗๖	กิโลเมตร	ในเรื่องนี้เห็นว่า	โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีความสำาคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้	 ซึ่งหากโครงการแล้วเสร็จจะเป็นยุทธศาสตร์สำาคัญ 
ในการเสริมสร้างการพัฒนาทางเศรษฐกิจของพื้นที่	 ในเรื่องนี้เห็นว่ากรมทางหลวงชนบทควรดำาเนินการพัฒนา 
เส้นทางเลยีบชายฝ่ังทะเลภาคใต้ให้มคีวามต่อเนือ่งในปีงบประมาณต่อ	ๆ 	ไป	จงึขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณา
จัดสรรงบประมาณดำาเนินการก่อสร้างโครงการถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ตามความจำาเป็นและเหมาะสม 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้ต่อไปด้วย

ได้บรรจุโครงการถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ในพ้ืนที่จังหวัดชุมพรส่วนที่เหลืออยู ่
ไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๕	 
จำานวน	๒	สายทาง	ได้แก่
๑.	 สายบ้านบางคอย	-	บ้านทุ่งคาน้อย	จังหวัดชุมพร	ระยะทาง	๘.๖๕๘	กิโลเมตร	

งบประมาณ	๓๑.๙๙๔	ล้านบาท
๒.	 สายทางแยกทางหลวง	๔๐๐๒	(กม.ที่	๑๓+๑๐๐)	-	บ้านแหลมสันติ	(ตอนที่	๒)	

จังหวัดชุมพร	ระยะทาง	๖.๗๕๓	กิโลเมตร	งบประมาณ	๑๐๕.๔๙๔	ล้านบาท
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๕	ตั้งงบประมาณ	 ๒๑.๐๙๘	ล้านบาท
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๖	ผูกพันงบประมาณ		 ๔๒.๑๙๘	ล้านบาท
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๗	ผูกพันงบประมาณ		 ๔๒.๑๙๘	ล้านบาท

๕.	 ด้วยแขวงทางหลวงชนบทชุมพรได้รายงานว่า	 ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความต้องการให้ 
กรมทางหลวงชนบทดำาเนินโครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองชุมพร	 แยกทางหลวงหมายเลข	 ๔๑	 -	 ทางหลวง
หมายเลข	 ๔	 พร้อมสะพานข้ามแยกทางหลวงหมายเลข	 ๔๑	 อำาเภอเมืองชุมพร	 จังหวัดชุมพร	 ระยะทาง	 
๘.๘๙๐	 กิโลเมตร	 ซึ่งทราบว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 (EIA)	 
โดยเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจะสามารถดำาเนินการสำารวจออกแบบสะพานเชื่อมถนนสาย	จ	ถนนเลี่ยงเมืองชุมพร
ข้ามถนน	 ทล.๔๑	 ที่	 กม.๖	 และขอรับการจัดสรรงบประมาณเวนคืนในการก่อสร้างถนนและสะพานต่อไปได้	 
ในเรือ่งนีจ้งึขอให้กรมทางหลวงชนบทตดิตามเร่งรดัการพิจารณา	EIA	และพิจารณางบประมาณสำาหรบัดำาเนนิการ
ตามแผนที่กำาหนดไว้	 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาพ้ืนท่ี	 และเพ่ือความสะดวก	 รวดเร็ว	 และปลอดภัย 
ในการเดินทางของประชาชนต่อไป

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	
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โครงการถนนสายเลีย่งเมอืงชมุพร	แยกทางหลวงหมายเลข	๔๑	-	ทางหลวงหมายเลข	๔	 
(ตำาบลขุนกระทิง	-	ตำาบลบ้านนา)	อำาเภอเมืองชุมพร	จังหวัดชุมพร	ภายใต้โครงการ
ศึกษาความเหมาะสม	และสำารวจออกแบบ	ประมาณราคา	ถนนสายเลีย่งเมอืงชมุพร	 
แยกทางหลวงหมายเลข	๔๑	-	ทางหลวงหมายเลข	๔	(ตำาบลขนุกระทงิ	-	ตำาบลบ้านนา)	
อำาเภอเมอืงชมุพร	จงัหวดัชุมพร	ได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำานาญการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว	 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำา
รายงานฉบับสมบูรณ์	 ทั้งนี้	 กรมทางหลวงชนบทได้มอบหมายให้สำานักสำารวจและ
ออกแบบ	 และกองแผนงานพิจารณาดำาเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ดังกล่าวแล้ว

๖.	 จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่า	 แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานีมีแผนงาน
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำาคัญ	๒	โครงการ	คือ	

(๑)	 โครงการสำารวจออกแบบถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข	๔๐๑	-	แยกทางหลวง
หมายเลข	๔๑๗	ตำาบลท่าข้าม	อำาเภอพุนพิน	และตำาบลคลองน้อย	อำาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
ระยะทาง	๒.๕๐๐	กิโลเมตร	

(๒)	 โครงการก่อสร้างถนนสายทางหลวงหมายเลข	๔๔	-	ท่าเรอืท่าทอง	อำาเภอกาญจนดษิฐ์	 
อำาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	

โดยจากการพจิารณาแล้วเหน็ว่าทัง้สองโครงการเป็นโครงการทีส่ำาคญัในการพฒันา
โครงข่ายทางหลวงชนบทให้มีความสมบูรณ์	 เพื่ออำานวยความสะดวก	 รวดเร็ว	 และปลอดภัยในการสัญจรของ
ประชาชน	จงึขอให้กรมทางหลวงชนบทเร่งรดัดำาเนนิการตามขัน้ตอนของโครงการ	และพจิารณาจดัสรรงบประมาณ
ไปดำาเนินการก่อสร้างตามความเหมาะสมต่อไป

ได้ดำาเนินการดังนี้
๑.	ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข	 ๔๐๑	 -	 แยกทางหลวงหมายเลข	 ๔๑๗	 

ตำาบลท่าข้าม	 อำาเภอพุนพิน	 และตำาบลคลองน้อย	 อำาเภอเมืองสุราษฎร์ธาน	ี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ได้ดำาเนินการสำารวจออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 และจะขอ 
รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบทาง 
สิ่งแวดล้อมต่อไป

๒.	โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข	 ๔๔	 -	 ท่าเรือท่าทอง	 
อำาเภอกาญจนดิษฐ์	อำาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ได้ดำาเนินการ
โครงการศึกษาความเหมาะสมเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 และได้บรรจุไว้ในร่าง 
พระราชบัญญัติงบบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 
ในชื่อโครงการจัดทำารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 ถนนสายแยก
ทางหลวงหมายเลข	 ๔๔	 -	 ท่าเรือท่าทอง	 อำาเภอกาญจนดิษฐ์	 อำาเภอ 
เมืองสุราษฎร์ธานี	จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ท้ังนี้	 ได้มอบหมายให้สำานักสำารวจและออกแบบ	 สำานักงานทางหลวงชนบทที่	 ๑๑	
(สรุาษฎร์ธาน)ี	และกองแผนงานพิจารณาดำาเนนิการตามข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะแล้ว

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	
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๗.	 ตามท่ีแขวงทางหลวงชนบทสรุาษฎร์ธานไีด้รายงานว่า	ทางหลวงชนบทสาย	สฎ.๒๐๓๖	
แยกทางหลวงหมายเลข	๔๐๑	-	บ้านแม่แขก	อำาเภอพุนพิน	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 เป็นเส้นทางที่ได้รับผลกระทบ
จากป ัญหาภัยพิบัติธรรมชาติบ ่อยครั้ ง 	 โดยแนวทางการแก ้ ไขป ัญหาที่ เหมาะสม	 คือดำาเนินการ 
ยกระดับมาตรฐานทางก่อสร้างเป็นผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	 ซึ่งจะทำาให้เส้นทางดังกล่าวมีความคงทนมากยิ่งข้ึน	 
ในเรื่องนี้ขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามความจำาเป็นและเหมาะสม 
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนต่อไป

แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานีได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำา
ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 ดำาเนินการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องจาก 
เหตุภัยพิบัติถนนสายดังกล่าว	 โดยยกระดับผิวจราจรให้สูงขึ้นและก่อสร้างเป็น 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	 เพื่อลดปัญหาผิวจราจรชำารุดในกรณีที่เกิดนำ้าท่วมขัง	 
พร้อมท้ังก่อสร่างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	 เพื่อให้การระบายนำ้าดียิ่งขึ้น	 
ซึ่งดำาเนินการก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำากัดเป่ียมกรณรงค์ก่อสร้าง	สัญญาจ้างเลขที่	
๒๕/๒๕๖๔	ลงวนัที	่๓๐	มถุินายน	๒๕๖๔	เริม่สญัญาจ้างวนัที่	๓๐	มถุินายน	๒๕๖๔	
สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่	๔	กุมภาพันธ์	๒๕๖๕	วงเงินค่าก่อสร้าง	๒๕.๙๕๙	ล้านบาท	
มีผลการดำาเนินงาน	ณ	 วันที่	 ๒๒	 กันยายน	 ๒๕๖๔	 ร้อยละ	 ๔.๐๑	 ช้ากว่าแผน	 
ร้อยละ	๐.๒๙	ซึ่งจะได้ดำาเนินการติดตามและเร่งรัดการดำาเนินงานต่อไป

๘.	 ด้วยแขวงทางหลวงชนบทสงขลาได้รายงานว่า	 ในพ้ืนที่รับผิดชอบมีโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานท่ีสำาคัญ	 และเป็นโครงการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายสั่งการไว้ในพ้ืนที่ 
เป็นกรณพีเิศษ	คอื	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจากตำาบลเกาะใหญ่	อำาเภอกระแสสนิธ์ุ	จงัหวดัสงขลา	 
ไปยังตำาบลจองถนน	อำาเภอเขาชยัสน	จงัหวดัพทัลงุ	ซึง่จะช่วยลดระยะทางจากเดมิ	๘๐	กโิลเมตรเหลอื	๖	กโิลเมตร	
คาดว่าจะใช้งบประมาณ	๔,๕๐๐	ล้านบาท	ในเบื้องต้นยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	คาดว่าจะใช้งบประมาณ
จากงบเงนิกูปี้งบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๕	ในเรือ่งนีเ้หน็ว่า	โครงการดงักล่าวเป็นโครงการทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
คมนาคมให้ความสำาคัญ	 และมีความจำาเป็นต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 อำานวยความสะดวก	 รวดเร็ว	 
และปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน	 จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทเร่งรัดการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
ไปดำาเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต่อไปด้วย

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเสสาบสงขลาจากตำาบลเกาะใหญ่	อำาเภอกระแสสินธุ์	
จงัหวดัสงขลา	ไปยังตำาบลจองถนน	อำาเภอเขาชัยสน	จงัหวดัพัทลุง	ปัจจบัุนอยู่ระหว่าง
การพจิารณาของคณะกรรมการผูช้ำานาญการพิจารณารายงานการประเมนิผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อม	 ทั้งนี้	 กรมทางหลวงชนบทได้มอบหมายให้กองแผนงานเร่งรัด 
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณไปดำาเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมแล้ว

๙.	 จากข้อมูลการรายงานของแขวงทางหลวงชนบทสงขลาทราบว่า	ในพื้นที่มีบริเวณที่เป็น
จุดเสี่ยงจุดอันตราย	จำานวน	๓	จุด	ประกอบด้วย	

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	
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(๑)	 ทางหลวงชนบท	สข.๑๐๓๕	แยกทางหลวงหมายเลข	๔	-	ทางหลวงหมายเลข	๔๒๘๗	 
ช่วง	กม.	๐+๐๐๐	 -	๐+๘๒๕	มีลักษณะเป็นคอขวด	ผิวจราจร	๖/๘	 เสนอให้มีการขยายผิวจราจรเป็น	๗/๑๒	 
และติดตั้งอุปกรณ์อำานวยความปลอดภัยเพิ่มเติม	

(๒)	 ทางหลวงชนบท	 สข.๔๐๒๙	 แยกทางหลวงหมายเลข	 ๔๑๓๕	 -	 ถนนสาย	 ค.๙	
ผังเมืองรวมหาดใหญ่	 ช่วง	 กม.	 ๐+๐๐๐	 -	 ๐+๒๕๐	 เป็นบริเวณทางแยก	 ไม่มีจุดกลับรถและเกิดอุบัติเหตุ 
บ่อยครัง้	เสนอให้เพิม่ช่องจราจรเปิดเป็นจดุกลบัรถ	ตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรและอปุกรณ์อำานวยความปลอดภัยเพิม่เตมิ	

(๓)	 ทางหลวงชนบท	สข.๒๐๐๔	แยกทางหลวงหมายเลข	๔๓	 -	 เขตเทศบาลสงขลา	
ช่วง	กม.	๕+๙๕๐	 -	๗+๐๒๕	มีลักษณะเป็นคอขวด	ผิวจราจร	๖/๘	 เสนอให้มีการขยายผิวจราจรเป็น	๗/๑๒	 
และติดตั้งอุปกรณ์อำานวยความปลอดภัยเพิ่มเติม	

ในเรื่องนี้พิจารณาแล้วเห็นว่า	 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	 
เห็นควรดำาเนินการตามแนวทางที่แขวงทางหลวงชนบทสงขลาเสนอ	 จึงขอให้ดำาเนินการจัดทำาแผนงานโครงการ	
และขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาจัดสรรงบประมาณไปดำาเนินการต่อไป	

ได้มอบหมายให้สำานักงานทางหลวงชนบทที่	 ๑๒	 (สงขลา)	 พิจารณาพื้นที่ที่เป็น 
จดุเสีย่งจดุอนัตรายทัง้	๓	จดุดงักล่าว	และดำาเนนิการตามข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ 
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมต่อไปแล้ว

๑๐.	 ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี	มีบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงจุดอันตรายสำาคัญ	คือ	ทางหลวง
หมายเลข	 ๔๐๑	 ระหว่าง	 กม.๙๔+๕๐๐	 -	 กม.๙๕+๐๐๐	 (ช่องชาลี)	 โดยในช่วงปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 -	 ๒๕๖๔	 
ที่ผ่านมา	 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวมากถึง	 ๒๑	 ครั้ง	 ซึ่งกรมทางหลวงได้ดำาเนินการแก้ไขปัญหา 
เบื้องต้นแล้ว	 โดยการติดต้ังป้ายเตือนทางโค้งที่มองเห็นได้ระยะไกลอย่างชัดเจน	 ตีเส้นจราจรบนผิวทาง 
ให้มีความชัดเจน	 ลดช่องจราจรบริเวณจุดเสี่ยง	 ขุดไสผิวทางเพื่อลดการไถลลื่นของยานพาหนะ	 และติดตั้ง 
สัญญาณไฟเตือน	 อย่างไรก็ดี	 กรมทางหลวงเห็นว่า	 การจะแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงบริเวณดังกล่าวได้อย่างถาวรนั้น	 
จะต้องมีการปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทางเพื่อปรับปรุงลักษณะทางกายภาพให้มีความเหมาะสมและติดตั้ง
อุปกรณ์อำานวยความสะดวกปลอดภัยให้ครบถ้วน	 เห็นว่าในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำาคัญและมีความจำาเป็นเร่งด่วน	 
จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณาความจำาเป็นและเหมาะสมและจัดสรรงบประมาณเพ่ือดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาในบริเวณดังกล่าว	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้เส้นทางของประชาชนต่อไปด้วย

๑๑.	ด้วยสำานักงานทางหลวงท่ี	 ๑๘	 (สงขลา)	 ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการสำาคัญ 
ในพื้นที่จำานวน	๒	โครงการ	คือ	

(๑)	 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน	 ทล.๔๓๖๙	 (พรุเตียว)	 -	 ด่านศุลกากรสะเดา
แห่งที่	 ๒	 จำานวน	 ๒	 ตอน	 ประกอบด้วย	 โครงการตอนท่ี	 ๑	 ช่วง	 กม.๐+๐๐๐	 -	 ๔+๑๐๐	 ระยะทาง	 
๔.๑๐๐	กิโลเมตร	มีผลงานรวมถึงเดือนมิถุนายน	๒๕๖๔	ร้อยละ	๖.๕๙๙	ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ	๐.๓๕๘	
และโครงการตอนที่	๒	ช่วง	กม.๔+๑๐๐	-	๕+๔๙๖	ระยะทาง	๑.๓๙๖	กิโลเมตร	มีผลงานรวมถึงเดือนมิถุนายน	
๒๕๖๔	ร้อยละ	๓.๔๑๐	ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ	๒.๕๓๑

(๒)	 โครงการทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่	 (ด้านตะวันตก)	ตอน	บ.พรุ	 -	ทางเข้าสนามบิน
หาดใหญ่	กม.๒๔+๑๕๓	-	กม.๓๑+๓๓๕	ระยะทาง	๗.๑๘๒	กิโลเมตร	มีผลงานรวมถึงเดือนมิถุนายน	๒๕๖๔	
ร้อยละ	๐.๗๐๒	ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ	๑๒.๑๓๙	โดยทั้งสองโครงการนี้มีสาเหตุสำาคัญที่ล่าช้าเนื่องจากปัญหา 
การจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน	โดยขณะนี้ได้จ่ายค่าทดแทนไปแล้วบางส่วน	และจะมีการเร่งรัดดำาเนินการต่อไป	ขอให้
กรมทางหลวงได้มีการติดตามและเร่งรัดดำาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนต่อไป

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	
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๑๒.	สำานักงานทางหลวงที่	 ๑๘	 (สงขลา)	 ได้นำาเรียนว่า	 เพ่ือเป็นการพัฒนาโครงสร้าง 
พืน้ฐานด้านการคมนาคมและการขนส่งในพืน้ท่ี	เหน็ควรให้มกีารเร่งรดัการจดัสรรงบประมาณ	เพือ่ดำาเนนิโครงการ
สำาคัญตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม	จำานวน	๓	โครงการ	คือ	

(๑)	 โครงการก่อสร้างทางเล่ียงเมืองหาดใหญ่	 (ด้านตะวันออก)	 ระยะทาง	 ๓๑.๓๕๓	
กิโลเมตร	งบประมาณทั้งสิ้น	๑๐,๕๗๐	ล้านบาท

(๒)	 โครงการก่อสร้างทางเลีย่งเมอืงหาดใหญ่	(ด้านตะวนัตก)	ให้เป็นถนน	๔	ช่องจราจร	
ในส่วนที่ยังขาดอยู่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดสายทาง	ระยะทางรวม	๓๕.๓๐๐	กิโลเมตร

(๓)	 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	สายหาดใหญ่-ชายแดนไทย/มาเลเซีย
จากการพิจารณาเห็นว่าทั้ง	 ๓	 โครงการเป็นโครงการที่มีความสำาคัญต่อการพัฒนา 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการยกระดับมาตรฐานการคมนาคมและการขนส่งของประเทศ	จึงขอให้กรมทางหลวง
ได้พจิารณาความจำาเป็นและความสำาคญัของโครงการและจดัสรรงบประมาณไปดำาเนนิการตามความเหมาะสมต่อไป	

๑.	กรมทางหลวงได้รับงบประมาณปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	ในการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่	 (ด้านตะวันออก)	ช่วง	กม.๒๔+๑๕๓	-	กม.๓๑+๓๓๕	
ระยะทางประมาณ	 ๗.๑๘๒	 กิโลเมตร	 (ด้านทางซ้าย)	 และจะพิจารณาขอตั้ง 
งบประมาณเพื่อดำาเนินการก่อสร้างเช่นเดียวกันด้านทางขวา	ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๖	
ต่อไป	และส่วนที่เหลือ	ระหว่าง	กม.๐+๐๐	-	กม.๒๔+๑๕๓	ระยะทางประมาณ	
๒๔.๑๕๓	 กิโลเมตร	 นั้น	 จะดำาเนินการขอเสนอออกพระราชกฤษฎีกากำาหนด 
เขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนให้แล้วเสร็จ	 ก่อนเสนอขอรับงบประมาณก่อสร้าง 
ในลำาดับถัดไป

๒.	กรมทางหลวงได้รบังบประมาณปี	พ.ศ.	๒๕๖๔	เพ่ือดำาเนนิการสำารวจและออกแบบ
รายละเอียดโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่	 (ด้านตะวันตก)	 พร้อมทั้ง
จัดทำารายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)	ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำาเนินการ

๓.	กรมทางหลวงได้ดำาเนินการออกแบบโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
สายหาดใหญ่	 -	 ชายแดนไทย/มาเลเซีย	 แล้วเสร็จ	 และรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม	(EIA)	ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิง่แวดล้อม
แห่งชาติ	(กก.วล.)	แล้วเมื่อวันที่	๑๕	กันยายน	๒๕๖๔	ซึ่งจะเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

๑๓.	ด้วยแขวงทางหลวงสงขลาที่	 ๒	 ได้รายงานว่า	 ในพื้นที่มีโครงการเพื่อการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมและการขนส่ง	 เห็นควรให้มีการเร่งรัดการจัดสรรงบประมาณ	 เพื่อดำาเนิน
โครงการสำาคัญตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม	จำานวน	๒	โครงการ	คือ	

(๑)	 โครงการปรบัปรงุทางหลวงก่อสร้างเป็นทางมาตรฐานทางช้ันพิเศษ	(๔	ช่องจราจร)	
ทางหลวงหมายเลข	๔๒	ตอน	คลองแงะ	-	นาทวี	-	ลำาไพล	-	นาจวก	(ตลอดเส้นทาง)	ระยะทาง	๖๙.๗๕๙	กโิลเมตร	

(๒)	 โครงการปรบัปรงุทางหลวงก่อสร้างเป็นทางมาตรฐานทางช้ันพิเศษ	(๔	ช่องจราจร)	
ทางหลวงหมายเลข	๔๐๘๕	ตอน	ปากนำ้าเทพา	-	ธารคีรี	(ตลอดเส้นทาง)	ระยะทาง	๔๘.๒๒๗	กิโลเมตร	

จากการพิจารณาเห็นว่ากรมทางหลวงอาจสามารถพัฒนาเส้นทางดังกล่าวได้เป็นช่วง	ๆ 	 
ตามความจำาเป็นและเหมาะสม	 แต่สมควรมีการพัฒนาเพ่ือยกระดับมาตรฐานด้านการคมนาคมและการขนส่ง 
ตลอดจนความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	 จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดสรรงบประมาณไป 
ดำาเนินการพัฒนาเส้นทางทั้ง	๒	สายทางตามความจำาเป็นและเหมาะสมต่อไป	

กรมทางหลวง
รายงานว่า	
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๑๔.	ตามที่แขวงทางหลวงสงขลาที่	๒	ได้รายงานว่า	ในพื้นที่มีเส้นทางการคมนาคมที่เกิด
ปัญหาภัยพิบัติได้รับผลกระทบจากอุทกภัยบ่อยครั้ง	จำานวน	๒	เส้นทาง	ประกอบด้วย	ทางหลวงหมายเลข	๔๐๘๕	
ตอน	 ปากนำ้าเทพา	 -	 ธารคีรี	 ระหว่าง	 กม.๓๒+๑๕๐	 -	 กม.๓๒+๖๕๐	 พื้นที่อำาเภอสะบ้าย้อย	 จังหวัดสงขลา	 
และทางหลวงหมายเลข	๔๒	ตอน	นาทวี	-	ลำาไพล	ระหว่าง	กม.๒๗+๐๐๐	-	กม.๒๗+๗๗๕	พื้นที่อำาเภอนาทวี	
จงัหวดัสงขลา	 โดยขณะนีท้ัง้	๒	สายทางอยูร่ะหว่างการดำาเนนิโครงการก่อสร้างปรบัปรงุเพ่ือแก้ไขปัญหา	 ในเรือ่งนี้ 
จงึขอให้กรมทางหลวงได้มกีารเร่งรดัตดิตามการดำาเนนิการเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กบัประชาชนให้แล้วเสรจ็โดยเรว็ต่อไป	

๒.๑.๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางนำ้า 
มาตรการอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยทางนำ้า
๑.	 ตามที่สำานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่	๔	สาขาเกาะพะงัน	ได้รายงานว่า	ประชาชนในพื้นที่มี

ความต้องการให้กรมเจ้าท่าพจิารณาสำารวจและออกแบบท่าเทยีบเรอืเกาะพะงนัแห่งที	่๒	รวมทัง้ดำาเนนิการขดุลอก
ร่องนำ้าทางเรือเดินบริเวณร่องนำ้าท่าเรือท้องศาลาและร่องนำ้าท่าเรือเกาะเต่า	และวางทุ่นไฟสัญญาณเพื่อแจ้งเตือน
บรเิวณทีม่คีวามตืน้เขนิเพือ่ให้เกดิความปลอดภัยในการเดนิเรอืนัน้	จากการพจิารณาแล้วเหน็ว่ากรมเจ้าท่าในพืน้ที่
ควรตรวจสอบเบือ้งต้นถงึความจำาเป็นและเหมาะสม	หากเหน็ว่าเป็นสิง่ทีม่คีวามจำาเป็นเพือ่ประโยชน์ของประชาชน
ในพื้นที่	 ก็ขอให้จัดทำารายละเอียดแผนงานโครงการเสนอต่อส่วนกลางเพื่อพิจารณาดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	
ตามความจำาเป็นและเหมาะสมต่อไป

๒.	 ตามที่สำานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่	 ๔	 สาขาสุราษฎร์ธานี	 ได้รายงานว่า	 ร่องนำ้าบ้านดอน 
ซ่ึงเป็นร่องนำ้าท่ีมีความสำาคัญทางเศรษฐกิจ	 ใช้ในการขนส่งสินค้าและเป็นจุดเช่ือมโยงการขนส่ง	 ปัจจุบันร่องนำ้า
เกิดการตื้นเขิน	มีความลึกอยู่ที่	๔.๑๐	เมตร	โดยเรือขนส่งสินค้าที่ใช้เส้นทางเดินเรือต้องการความลึกไม่น้อยกว่า	
๕	 เมตร	 จึงจะสามารถเดินเรือได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	 ดังนั้น	 จึงมีความจำาเป็นต้องขุดลอกร่องนำ้าให้มี 
ความลึกประมาณ	 ๖	 เมตร	 ในเรื่องนี้จึงขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาตรวจสอบข้อมูลจากรายงานดังกล่าวด้วย	 
หากตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า	 มีความลึกของร่องนำ้าน้อยกว่าการรับประกันและอาจทำาให้เกิดปัญหาอุปสรรค 
ต่อการเดินเรือ	ก็ขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

๒.๑.๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ
มาตรการอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยทางอากาศ
๑.	 ตามท่ีท่าอากาศยานสรุาษฎร์ธานไีด้รายงานว่าปัจจบุนัอยูร่ะหว่างดำาเนนิโครงการพฒันา

ท่าอากาศยานสรุาษฎรธ์าน	ีจำานวน	๔	โครงการ	ซึง่มคีวามล่าช้ากว่าแผนทีก่ำาหนด	ในเรือ่งนีเ้หน็ว่าการดำาเนนิการ
ก่อสร้างในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	อาจมคีวามล่าช้าเนือ่งจากอปุสรรค
บางประการ	อย่างไรกด็	ีขอให้ท่าอากาศยานสรุาษฎร์ธานตีดิตามการดำาเนนิการของผูร้บัจ้างอย่างใกล้ชดิและเร่งรดั
การดำาเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนต่อไป

ได้มีการติดตามการดำาเนินการของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด	 และเร่งรัดการดำาเนินการ
ก่อสร้างซึง่มผีลการดำาเนนิโครงการพฒันาท่าอากาศยานสรุาษฎร์ธาน	ีณ	เดอืนสงิหาคม	 
๒๕๖๔	ดังนี้

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า	
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โครงการ การดำาเนินการ

๑)	โครงการก่อสร้างอาคารชุดอาศัย	 
				๓	ชั้น	จำานวน	๒	หลัง

-	ผลงานรวม	ร้อยละ	๕๒.๑๒
-	แผนงานรวม	ร้อยละ	๑๐๐
-	ล่าช้ากว่าแผนงาน	ร้อยละ	๔๗.๘๘

๒)	โครงการปรับปรุงขยายอาคารที่พัก 
				ผู้โดยสารท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

-	ผลงานรวม	ร้อยละ	๕๕.๑๒
-	แผนงานรวม	ร้อยละ	๖๒.๖๓
-	ล่าช้ากว่าแผนงาน	ร้อยละ	๗.๕๑

๓)	โครงการขยายลานจอดเครื่องบิน 
				ระบบไฟฟ้าสนามบินและติดตั้ง 
				สะพานเทียบเครื่องบินพร้อมระบบ 
				นำาจอด

-	ผลงานรวม	ร้อยละ	๘.๖๙
-	แผนงานรวม	ร้อยละ	๔.๗๖
-	เร็วกว่าแผนงาน	ร้อยละ	๓.๙๓

๔)	โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องตรวจ 
				อาวุธและวัตถุระเบิดแบบ	LEDS	 
				ขนาดช่องอุโมงค์	๖๐	x	๔๐	เซนติเมตร	 
				พร้อมระบบตรวจสอบต่อเนื่อง	 
				(In-line)	และอุปกรณ์ประกอบ

ดำาเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบงาน
เรียบร้อยแล้ว

๒.	 ตามที่ได้รับรายงานว่าในพื้นที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีมีปัญหาสำาคัญ	๒	ประการ	คือ	
จำานวนกล้อง	CCTV	ที่มีไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมทุกจุดที่มีความสำาคัญ	และระบบบันไดเลื่อนและลิฟต์ซึ่งเกิด
ปัญหาบ่อยครั้ง	 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลตามรายงานดังกล่าว	 หากพบว่าในบริเวณใดที่มีความสำาคัญและยังไม่มี 
การตดิตัง้กล้อง	CCTV	ขอให้จดัทำาแผนเพือ่ขอรบัจดัสรรงบประมาณเพือ่ดำาเนนิการตดิตัง้ให้เหมาะสม	ส่วนระบบ
บันไดเล่ือนและลิฟต์หากบำารุงรักษาอย่างเต็มที่แล้วแต่ยังพบปัญหาชำารุดบ่อยครั้ง	 กรมท่าอากาศยานสามารถ
จัดสรรงบประมาณเพื่อดำาเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำาเป็นและเหมาะสมต่อไป

ได้มีการจ้างบริษัทบำารุงรักษาระบบลิฟต์และบันไดเล่ือน	 ประจำาปี	 ๒๕๖๔	 จำานวน	 
๘	งวด	(บำารุงรักษาระบบลิฟต์	๘	งวด	และระบบบันไดเลื่อน	๘	งวด)	ซึ่งหากพบว่า 
การบำารงุรกัษาระบบไม่สามารถแก้ไขการชำารดุได้	กรมท่าอากาศยานจะพิจารณาขอรบั
จัดสรรงบประมาณในการเปล่ียนแปลงระบบดังกล่าว	 และในส่วนของระบบกล้อง	
CCTV	 จะดำาเนินการสำารวจและสรุปข้อมูล	 เพื่อจัดทำาแผนการขอรับการจัดสรร 
งบประมาณต่อไป

๒.๑.๔ การเตรียมการรองรับปัญหาอุบัติเหตุในการคมนาคมและขนส่ง 
ในฤดูฝน
เนื่องจากลักษณะของฤดูฝนในพ้ืนท่ีภาคใต้จะมีความยาวนานกว่าพ้ืนท่ีอ่ืน	ๆ 	 จึงขอให ้

ทุกหน่วยงานในพื้นที่เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในช่วงฤดูฝน	 เช่น	 
นำ้าท่วมทาง	 ทางขาด	 สะพานขาด	 อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ	 อุบัติเหตุทางนำ้า	 หรือกรณีนำ้าท่วมสนามบิน	 
เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น	 โดยหากบริเวณใดที่เป็นพื้นที่ที่เกิดปัญหาบ่อยครั้งเห็นควรจะต้องมีการปรับปรุง
แก้ไข	 ขอให้จัดทำาแผนงานโครงการเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด	 เพื่อจัดสรรงบประมาณไปปรับปรุงแก้ไข 
ไม่ให้เกิดปัญหาซำ้าในบริเวณเดิมได้ในปีต่อ	ๆ 	ไป

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า	
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ได้จัดทำาแผนการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติเพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติอันเนื่องมาจาก
อุทกภัยหรือดินโคลนถล่ม	 ต้ังแต่ก่อนเกิดเหตุ	 ระหว่างเกิดเหตุ	 และรวมถึง 
การดำาเนนิการฟ้ืนฟูทางหลวงชนบทหลังเกดิเหตุด้วย	ท้ังนี	้ได้มอบหมายให้สำานกังาน
ทางหลวงชนบทที่	 ๑๑	 (สุราษฎร์ธานี)	 พิจารณาดำาเนินการตามข้อสังเกตและ 
ข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว

ได้ดำาเนินการดังนี้
(๑)	ตรวจสอบสภาพรถโดยสารก่อนออกให้บริการทุกเที่ยว
(๒)	ตรวจวัดอุณหภูมิ	 ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของพนักงานประจำารถโดยสาร 

ก่อนออกให้บรกิารทกุครัง้	และพนกังานประจำารถโดยสารต้องพักผ่อนให้เพียงพอ
(๓)	อบรมและกำาชบัพนกังานประจำารถโดยสารให้ปฏบิตัติามกฎจราจรอย่างเคร่งครดั	

ขับรถโดยสารด้วยความไม่ประมาท	 ให้ความสำาคัญต่อความปลอดภัยในการ 
เดินทาง	และระมัดระวังจุดเสี่ยงต่าง	ๆ 	ที่อาจทำาให้เกิดอุบัติเหตุได้

๒.๑.๕ การควบคมุการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)
เรื่องปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ซึ่งพบ 

การแพร่ระบาดกระจายไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย	 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีนโยบาย 
และกำาชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเข้มงวดกวดขันการปฏิบัติตามมาตรการควบคุม	 ป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข	

จากการตรวจราชการได้รับรายงานว่าทุกหน่วยงานในพ้ืนที่มีความเคร่งครัดในการปฏิบัติ
ตามมาตรการ	D-M-H-T-T-A	ซ่ึงประกอบด้วย	การเว้นระยะห่าง	การเข้มงวดกวดขนัในการสวมใส่หน้ากากอนามยั 
หรือหน้ากากผ้า	 การจัดให้มีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ในทุกพื้นที่	 การตรวจวัดอุณหภูมิของเจ้าหน้าที่ 
และผู้ที่มาติดต่อก่อนเข้าพื้นที่	 และการจัดให้มีการสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะเพื่อลงทะเบียนการเข้าพื้นที่ 
และการใช้บริการขนส่งสาธารณะ	 รวมถึงมีการเช็ดทำาความสะอาดพื้นที่และรถโดยสารต่าง	ๆ 	 ด้วยนำ้ายาฆ่าเช้ือ
อย่างสมำา่เสมอ	นอกจากนี	้ทุกหน่วยงานในพืน้ทีไ่ด้มมีาตรการให้ปฏบิตังิานจากทีพ่กัอาศยั	โดยการนำาเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง	ๆ 	 มาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อคงประสิทธิภาพในการทำางาน	 แต่สามารถลดปริมาณ 
การเดินทางและลดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ของบุคลากรตามนโยบาย 
ของรฐับาลอย่างเคร่งครดั	จงึขอให้ทกุหน่วยงานยงัคงเคร่งครดัในการปฏิบตัติามนโยบายของรฐับาล	และในกรณี
ที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรให้เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฉีดวัคซีนก็ขอให้เชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้ารับการ 
ฉีดวัคซีนเพ่ือลดความเสี่ยงจากความรุนแรงจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 และเพื่อให้เกิด 
ความปลอดภัยในการดำารงชีวิตและปฏิบัติงานตามปกติต่อไปด้วย

ได้กำาชับให้หน่วยงานในสังกัดเข้มงวดกวดขันการปฏิบัติตามมาตรการควบคุม 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 โดยให้
ดำาเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด	 ปรับเปลี่ยน 
การปฏิบัติงานภายในท่ีพัก	 (Work	 From	 Home)	 ข้ันสูงสุดเต็มจำานวน	 มุ่งเน้น 
การปฏิบัติงานหรือจัดกิจกรรมโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด	 เพื่อลด 

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	

บริษัท ขนส่ง จำากัด
รายงานว่า	

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า	
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กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	

บริษัท ขนส่ง จำากัด
รายงานว่า	

ได้ปฏบัิติตามขัน้ตอนต่าง	ๆ 	ในแผนรองรบัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	
2019	 (COVID-19)	 และมีคณะกรรมการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	
2019	(COVID-19)	ในระดับวิกฤต	เพื่อรองรับสถานการณ์ในทุกวัน	โดยมีมาตรการ
และการดำาเนินการดังต่อไปนี้
๑.	มาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	

(COVID-19)	ฉบับที่	๕/๒๕๖๓	
๒.	แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานภายในที่พักชั่วคราว	(Work	From	Home)	
๓.	ทบทวน/จดัทำาแนวทางปฏิบตัแิละมาตรการต่าง	ๆ 	ในระดบัองค์กร	หน่วยงานย่อย	

รวมทัง้ระดบับคุคลเพือ่รองรบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	 
2019	(COVID-19)	ระดบัวกิฤตของบรษัิท	วทิยกุารบนิแห่งประเทศไทย	จำากดั	คอื

บริษัท วิทยุการบิน 
แห่งประเทศไทย จำากัด

รายงานว่า	

ความเสี่ยงและลดความแออัดในการปฏิบัติงาน	 ณ	 สถานที่ทำางาน	 และได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนเพ่ือลดความเสี่ยงและความ
รุนแรงของการติดเชื้อ	โดยมีจำานวนผู้ได้รับวัคซีน	ดังนี้

เจ้าหน้าที่ จำานวนทั้งหมด (คน)
ผู้ที่ได้รับวัคซีน

จำานวน (คน) ร้อยละ

ส่วนกลาง ๓๒๕ ๒๗๗ ๗๘.๖๘
ส่วนภูมิภาค ๑๘๔๔ ๗๑๐ ๓๘.๕๐

(ข้อมูล	ณ	วันที่	๑๐	สิงหาคม	๒๕๖๔)

ได้ดำาเนินการตามมาตรการ	 D-M-H-T-T-A	 อย่างเคร่งครัด	 และได้มีมาตรการ 
ให้บุคลากรทำางานจากที่บ้าน	พร้อมสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดได้รับการฉีดวัคซีน
อย่างท่ัวถงึ	ท้ังนี	้ได้มอบหมายให้สำานกับรหิารกลาง	และสำานกังานทางหลวงชนบทที	่๑๑	 
(สรุาษฎรธ์าน)ี	พจิารณาดำาเนนิการตามขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะดงักล่าวตอ่ไปแล้ว

ได้มีมาตรการด้านความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา	2019	(COVID-19)	ตามมาตรการทางสาธารณสขุและมาตรการทีค่ณะกรรมการ 
ควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด	 มีการเฝ้าระวังผู ้โดยสารและให้ลงทะเบียน 
เข้าใช้สถานีผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ	 มีจุดคัดกรองเพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิและ 
จุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่าง	ๆ 	และทำาความสะอาดและฉีดพ่นยา 
ฆ่าเชื้อภายในสถานี	ทั้งนี้	ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร	และเดินทาง
ไปกรุงเทพมหานคร	 ต้องตรวจวัดอุณหภูมิอีกครั้ง	 และจัดทำาข้อมูลลงในแบบฟอร์ม 
ทีก่ำาหนดแนบกบับตัรโดยสารทกุคน	นอกจากนีย้งัจดัให้เจ้าหน้าทีภ่ายในสถานขีนส่ง
ผู้โดยสารให้ได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว
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-	มาตรการจำากัดบุคลากรภายนอกที่จะเข้ามาภายใน	บวท.
-	ระบบสารสนเทศสนบัสนนุการบรหิารสถานการณ์	ประกอบด้วยการจดัเกบ็ข้อมลู
การรับวัคซีน	ข้อมูลการอยู่ร่วมกับครอบครัว

-	ประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	
2019	(COVID-19)	ภายในประเทศมากขึน้	เพือ่ลดผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้กบั	
บริษัท	วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	จำากัด

-	มาตรการส่ือสารและกำากบัให้พนกังานมีความตระหนกั	ระมัดระวงัการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ภายในบริษัท	 วิทยุการบิน 
แห่งประเทศไทย	จำากัด	และครอบครัว

๔.	มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID-19)	
ที่สอดรับกับข้อกำาหนดออกตามความในมาตรา	๙	แห่ง	พระราชกำาหนดฉุกเฉิน	
พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 (ฉบับที่	 ๒๘)	 โดยให้ทุกหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ที่ศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	(ศบค.)	
กำาหนด	ดำาเนินการตามช่วงเวลาที่มีการกำาหนด	ดังนี้
-	มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง	(Work	From	Home)	โดยดำาเนินการตาม
มาตรการร้อยละ	๑๐๐	ยกเว้นกรณหีน่วยงานท่ีมีความจำาเป็นให้บุคลากรปฏิบัตงิาน	 
ณ	สำานกังาน	และแจ้งรายชือ่พร้อมแบบประเมนิคดักรองก่อนเข้าปฏบิตังิานทกุครัง้

-	ไม่อนญุาตให้จดักจิกรรมทีม่กีารรวมตวัเพือ่พบปะกนั	ยกเว้นการประชมุทีจ่ำาเป็น	
ทั้งนี้	 ต้องคำานึงถึงระยะห่างระหว่างผู้เข้าประชุม	 รวมทั้งให้ใช้หน้ากากอนามัย
ตามความจำาเป็น

๕.	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและการดำาเนินงานเกี่ยวกับ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้กับกระทรวงคมนาคมเป็นประจำาทุกวัน	

๖.	ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์	 (รวมชุมพร)	 มีพนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนแล้ว 
ร้อยละ	๖๐	(ข้อมูล	ณ	วันที่	๑๖	สิงหาคม	๒๕๖๔)

๒.๑.๖ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปี
จากการตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดพบว่าการเบิกจ่าย 

งบประมาณของหน่วยงานแบ่งออกเป็น	๒	กลุม่ใหญ่	คอื	หน่วยงานทีม่งีบประมาณรายจ่ายลงทนุจำานวนมาก	ได้แก่	
กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท	 นอกจากนั้นแล้วหน่วยงานอ่ืน	ๆ 	 จะได้รับงบประมาณเฉพาะงบรายจ่าย
ประจำาหรืองบรายจ่ายลงทุนเพียงเล็กน้อย

สำาหรบัหน่วยงานท่ีมงีบลงทนุ	ได้แก่	กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบนในพืน้ทีจ่งัหวดั
ชมุพรและสรุาษฎร์ธาน	ีจากการตดิตามพบว่า	โดยส่วนใหญ่มกีารเบกิจ่ายงบประมาณได้เป็นไปตามแผนการเบกิจ่าย 
ทีก่ำาหนด	แต่ยงัมแีนวโน้มทีอ่าจจะไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันร้อยละ	๑๐๐	ภายในเดอืนสงิหาคม	๒๕๖๔	
ตามนโยบายของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม	ในส่วนนีจ้งึขอให้มกีารปรบัแผนเพือ่เร่งรดัการดำาเนนิการและ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำาหนดไว้ต่อไป

ในส่วนกรณีของหน่วยงานอื่น	ๆ 	 ที่ไม่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุน	 หรือมีจำานวนเล็กน้อย	 
ซึ่งสามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนได้เป็นไปตามเป้าหมายอยู่แล้วนั้น	 จากการติดตามเฉพาะส่วนของ
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำาพบว่า	 หลายหน่วยงานจะมีปัญหาในลักษณะเดียวกัน	 คือได้ใช้จ่าย 
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งบประมาณใกล้หมดแล้ว	 ซ่ึงมีแนวโน้มว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรจะไม่เพียงพอสำาหรับการใช้จ่าย	 โดยเฉพาะ 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชน	 ในเรื่องนี้เห็นว่า	 หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ	 
ควรเร่งดำาเนินการจัดทำารายละเอียดเสนอหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลางเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 
มาใช้บริการประชาชนให้เพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณต่อไป

ได้มอบหมายให้สำานักงานทางหลวงชนบทที่	๑๑	(สุราษฎร์ธานี)	พิจารณาดำาเนินการ
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว	ทั้งนี้	มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ
หน่วยงาน	ณ	วันที่	๑๖	สิงหาคม	๒๕๖๔	ดังนี้

หน่วยงาน ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
สำานักงานทางหลวงชนบทที่	๑๑	(สุราษฎร์ธานี) ๗๘.๘๑
แขวงทางหลวงชนบทชุมพร ๘๗.๕๔
แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี ๙๖.๓๒

ได้บริหารงบประมาณลงทุนประจำาปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 และมีงบสำารองจำาเป็นเร่งด่วน 
ของงบลงทุน	 เพื่อรองรับภาคความปลอดภัยตามภารกิจหลักในการสนับสนุน 
การปฏิบัติงานให้บริการเดินอากาศ	 รวมท้ังสนับสนุนส่วนท่ีเกี่ยวข้อง	 ซึ่งเพียงพอ
รองรับการลงทุนที่จำาเป็น	 หรือการลงทุนเพ่ือสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของภาครัฐ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ในช่วงระยะเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔

๒.๑.๗ การก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตามที่สำานักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างสถานีขนส่ง

สินค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 เพื่อเป็นศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้าตามแผนการพัฒนาโครงสร้างของ 
กรมการขนส่งทางบก	 โดยในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 นั้น	 ตามแผนงานจะเป็นขั้นตอนการจ่ายค่าทดแทน
อสังหาริมทรัพย์	 และจะเริ่มดำาเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๕	 และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ 
พร้อมเปิดให้บริการในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๗	 ซึ่งการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเป็น 
การสนับสนุนให้เกิดการเจริญเติบโตท่ีสำาคัญทางเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคใต้	 จึงขอให้กรมการขนส่งทางบกเร่ง 
ดำาเนนิการก่อสร้างสถานขีนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัสรุาษฎร์ธานแีละสถานขีนส่งสนิค้าภมูภิาคอ่ืน	ๆ 	ตามแผนทีจ่ะต้อง
ดำาเนินการพร้อมกันให้แล้วเสร็จต่อไปด้วย

๒.๑.๘ การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

คมนาคมให้ความร่วมมอืในการแก้ไขปัญหาจากฝุน่ละออง	PM	2.5	นัน้	จากการตรวจราชการในพืน้ทีจ่งัหวดัชมุพร
และสุราษฎร์ธานี	 ได้รับรายงานว่า	 สำานักงานขนส่งจังหวัดทั้ง	 ๒	 จังหวัด	 เป็นหน่วยงานหลักในการดำาเนินการ 
โดยการออกหน่วยตรวจวัดควันดำา	 และดำาเนินการตรวจวัดควันดำา
สำาหรับรถที่เข้ารับการตรวจสภาพ	 ณ	 สำานักงานขนส่งจงัหวดั	 รวมท้ัง 
ได้มกีารจดัทำาโครงการตรวจวดัควนัดำาสำาหรบัรถของหน่วยงานราชการด้วย	
จงัหวดัขอให้ทกุหน่วยงานให้ความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อ
นำารถของหน่วยงานเข้ารับการตรวจวัดควันดำาของสำานักงานขนส่ง
จังหวัด	 โดยเฉพาะกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทขอให้นำารถ
และเครื่องจักรที่เข้าปฏิบัติงานในโครงการของแต่ละหน่วยเข้ารับการ

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	

บริษัท วิทยุการบิน 
แห่งประเทศไทย จำากัด

รายงานว่า	
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บริษัท วิทยุการบิน 
แห่งประเทศไทย จำากัด

รายงานว่า	

ตรวจวดัควนัดำาด้วย	และขอให้กรมการขนส่งทางบกขยายผลการตรวจวดั 
ควนัดำาของหน่วยงานราชการให้ครอบคลมุหน่วยงานอืน่	ๆ 	 ในจงัหวดั 
ทกุหน่วยงาน	เพือ่ให้รถของทางราชการเป็นต้นแบบทีด่ใีห้แก่ประชาชนด้วย	

อนึง่	มีแนวคดิท่ีขอเสนอให้กรมการขนส่งทางบก
พิจารณาจัดทำาเครื่องหมายแสดงการผ่านการตรวจวัดควันดำา	เพื่อติด
ให้กบัรถบรรทกุ	รถสาธารณะ	และรถของทางราชการทีผ่่านการตรวจสอบ 
การปล่อยมลภาวะทางอากาศจากกรมการขนส่งทางบกแล้ว	 ก็จะ
เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเข้าร่วมโครงการเพื่อนำาไปสู่การลดปัญหามลภาวะทางอากาศต่อไป

แขวงทางหลวงชุมพรได้ดำาเนินการนำาเครื่องจักรและยานพาหนะในความดูแลเข้ารับ
การตรวจวัดควันดำาแล้วทั้งหมด	จำานวน	๒๕	คัน	โดยทั้งหมดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมการขนส่งทางบก

แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี	 ได้ดำาเนินการนำาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
ในความดูแลเข้ารับการตรวจวัดควันดำาแล้วทั้งหมด	 จำานวน	 ๑๖	 คัน	 โดยทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก

ได้ดำาเนินการตามมาตรการกำาจัดฝุ่นละอองขนาดเล็กและควบคุมแหล่งกำาเนิด 
ฝุ่นละออง	PM	2.5	ดังนี้
๑.	 ตรวจสอบและวดัระดบัปรมิาณฝุน่ละออง	PM	2.5	ทัง้ภายในและภายนอกอาคาร
๒.	 ประชาสมัพนัธ์ให้พนกังานทราบค่าฝุน่ละออง	PM	2.5	ทางกลุม่ในแอปพลเิคชนัไลน์
๓.	 ทำาความสะอาดภายในและภายนอกอาคารเป็นประจำา	เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง

ต่าง	ๆ 	ให้ได้มากที่สุด
๔.	 ฉดีนำา้สร้างความชุม่ชืน้รอบอาคารสำานกังานและหอควบคมุการจราจรทางอากาศ
๕.	 ตรวจสอบการติดเครื่องยนต์รถบริการพนักงานก่อนออกรถไม่เกิน	๑	นาที
จากการดำาเนินการตามมาตรการดังกล่าวของบริษัท	 วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	
จำากัด	พบว่าปริมาณฝุ่นละออง	PM	2.5	ไม่เกินค่ามาตรฐาน

๒.๑.๙ การลดภาระค่าครองชพีให้กบัประชาชนผ่านโครงการสวสัดกิารต่าง ๆ
ตามทีร่ฐับาลมนีโยบายในการลดภาระค่าครองชพีให้กบัประชาชนทีม่รีายได้น้อยผ่านโครงการ 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	และการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	
(COVID-19)	ผ่านโครงการเราชนะหรือโครงการเรารักกัน	เป็นต้น	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีนโยบาย
ให้หน่วยงานด้านการคมนาคมและขนส่งสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล	 โดยให้ประชาชนสามารถใช้เงินช่วยเหลือ
จากโครงการต่าง	ๆ 	เพื่อใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและรถไฟได้	ซึ่งบริษัท	ขนส่ง	จำากัด	ในพื้นที่จงัหวดัชมุพร
และสรุาษฎร์ธาน	ีได้ดำาเนนิการตามนโยบายของรฐับาลและมปีระชาชนใช้บรกิารตามโครงการต่าง	ๆ 	อย่างสมำา่เสมอ	
อย่างไรก็ดี	 ยังมีประชาชนอีกจำานวนมากที่ไม่ทราบว่าสามารถใช้สวัสดิการที่ได้รับในการเดินทางกับบริษัท	 ขนส่ง	
จำากัด	 ได้	 จึงขอให้บริษัท	 ขนส่ง	 จำากัด	 ให้ความสำาคัญกับการประชาสัมพันธ์	 และขอให้มีการติดตามผลการใช้
บริการของประชาชนจากโครงการต่าง	ๆ 	เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการและรายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่องต่อไป

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	
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ได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว	และมีการประชาสัมพันธ์การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	
ผ่านทางแอปพลเิคชันของบรษัิท	ขนส่ง	จำากดั	ป้ายบอร์ด	โบรชัวร์	แผ่นพับ	และมกีาร 
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก	 รวมทั้งประสานงานกับผู้นำาชุมชนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ	
เพือ่ประชาสมัพนัธ์เสยีงตามสายให้ประชาชนได้รบัทราบข่าวสารข้อมลูในโครงการของรฐั	 
โดยให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้	 ซึ่งมีผู้ใช้บริการจากโครงการ
สวัสดิการแห่งรัฐ	ตั้งแต่เดือนตุลาคม	๒๕๖๓	-	กรกฎาคม	๒๕๖๔	ดังนี้

จังหวัด
จำานวนผู้ใช้บริการ 

ผ่านโครงการฯ (คน)
จำานวนเงิน (บาท)

ชุมพร ๖๔๙ ๒๑๙,๖๕๗
สุราษฎร์ธานี ๑,๒๔๘ ๕๖๖,๗๕๑

ทัง้นี	้เนือ่งจากปัจจบุนัมสีถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	
(COVID-19)	 ทำาให้ไม่สามารถประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ได้	 รวมทั้งมีประกาศ 
หยุดการเดินรถทุกเส้นทางช่ัวคราวต้ังแต่วันท่ี	 ๒๑	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๔	 เป็นต้นไป	 
หรือจนกว่าจะมีประกาศฯ	เปลี่ยนแปลง

บริษัท ขนส่ง จำากัด
รายงานว่า	
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๒.๒ เขตตรวจราชการที่ ๗
จากการดำาเนินการตรวจราชการเพ่ือติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินงานของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดสงขลา	 ปัตตานี	 ยะลา	 และนราธิวาส	 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม	 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 โดยเป็นการตรวจราชการ 
ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 Zoom	 Could	 Meeting	 ระหว่างวันที่	 ๑๕	 -	 ๑๖	 และ	 
๑๙	-	๒๐	กรกฎาคม	๒๕๖๔	ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม	ประกอบด้วย	กรมเจ้าท่า	กรมการขนส่ง
ทางบก	การท่าอากาศยาน	กรมทางหลวง	กรมทางหลวงชนบท	การรถไฟแห่งประเทศไทย	บริษัท	ขนส่ง	จำากัด	
บริษัท	 ท่าอากาศยานไทย	 จำากัด	 และบริษัท	 วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	 จำากัด	 โดยได้ถ่ายทอดนโยบายและ
แนวทางการปฏิบัติงาน	รวมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานในสังกัด	ดังนี้	

๒.๒.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก 
มาตรการอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยทางถนน
๑.	 การสนบัสนนุการใช้ยางพาราในภารกจิของกระทรวงคมนาคม	 เป็นภารกจิหลกัทีม่อบให้แก่	 

กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยดำาเนนิการผ่านโครงการตดิตัง้กำาแพงคอนกรตีหุม้ด้วยยางพารา
และเสาหลกันำาทางยางพารา	โดยขณะนีท้ัง้	๒	หน่วยงานยงัอยูร่ะหว่างดำาเนนิโครงการทีต่่อเนือ่งจากปีงบประมาณ	
พ.ศ.	๒๕๖๓	และอยู่ระหว่างการดำาเนินโครงการของปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	จึงขอให้เร่งรัดดำาเนินการติดตั้ง
ให้แล้วเสร็จตามแผนท่ีได้รับจัดสรรและขอให้จัดทำาแผนงานโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมการขอรับการจัดสรร
งบประมาณในปีต่อไปด้วย

๒.	 แขวงทางหลวงปัตตานไีด้รายงานว่าในพืน้ทีม่โีครงการเพือ่การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
ด้านการคมนาคมและการขนส่งและปรบัปรงุเพือ่ความปลอดภัยในการสญัจรของประชาชน	เหน็ควรให้มกีารเร่งรดั
การจดัสรรงบประมาณ	เพือ่ดำาเนนิโครงการสำาคญัตามยทุธศาสตร์กระทรวงคมนาคม	จำานวน	๗	โครงการ	ประกอบด้วย	

(๑)	 โครงการก่อสร้างขยายช่องจราจร	 เป็น	๔	ช่องจราจร	ทางหลวงหมายเลข	๔๑๐	
ตอนควบคุม	๐๑๐๐	ตอน	ปัตตานี	-	ยะลา	กม.๑๖+๔๙๖	-	กม.๑๘+๔๐๖	งบประมาณ	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท	

(๒)	 โครงการก่อสร้างขยายช่องจราจร	 เป็น	๔	ช่องจราจร	ทางหลวงหมายเลข	๔๑๐	
ตอนควบคุม	๐๑๐๐	ตอน	ปัตตานี	-	ยะลา	กม.๑๘+๔๐๖	-	กม.๒๐+๓๐๐	งบประมาณ	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท

(๓)	 โครงการก่อสร้างขยายช่องจราจร	เป็น	๔	ช่องจราจร	ทางหลวงหมายเลข	๔๐๗๑	
ตอนควบคุม	๐๒๐๐	ตอน	วังพญา	-	พิเทน	กม.๒๐+๐๐๐	-	กม.๒๓+๕๐๐	งบประมาณ	๙๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท	

(๔)	 โครงการก่อสร้างทางคู่ขนาน	 ทางหลวงหมายเลข	 ๔๒	 ตอนควบคุม	 ๐๒๐๒	 
ตอนดอนยาง	-	บ้านดี	กม.๑๑๐+๖๐๐	-	กม.๑๑๑+๖๐๐	งบประมาณ	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท

(๕)	 โครงการติดตั้งเกาะกลางถนนแบบกำาแพงคอนกรีตเพื่อรองรับการใช้ความเร็ว	 
๑๒๐	กม./ชม.	ทางหลวงหมายเลข	๔๑๘	ตอนควบคุม	๐๑๐๐	ตอน	งาแม่	-	ยุโป	กม.๖+๓๕๐	-	กม.๒๖+๗๗๕	
ดำาเนินการติดตั้งกำาแพงคอนกรีตร่องกลาง	๒	ข้าง	วงเงินงบประมาณ	๘๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท

(๖)	 โครงการก่อสร้างจุดกลับรถทางหลวงหมายเลข	 ๔๒	 ตอน	 ปาลัส	 -	 กอตอ	 
บริเวณ	กม.๑๓๙+๖๕๐	(บ้านเตราะปลิง)

(๗)	 โครงการก่อสร้างจุดกลับรถทางหลวงหมายเลข	 ๔๒	 ตอน	 บ้านดี	 -	 ปาลัส	 
กม.๑๒๘+๓๕๐	และ	กม.๑๓๒+๔๐๐	

ทั้งนี้	จากการพิจารณาเห็นว่า	โครงการทั้ง	๗	โครงการนี้	เป็นโครงการที่มีความสำาคัญ
และจำาเป็นต่อพื้นที่จังหวัดปัตตานี	ทั้งเพื่อการพัฒนาด้านการคมนาคม	การขนส่ง	และเพื่อความปลอดภัยในการ
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สญัจรของประชาชน	จงึขอให้กรมทางหลวงพจิารณาความสำาคญัของโครงการและจดัสรรงบประมาณไปดำาเนนิการ
ตามความเหมาะสมต่อไป

๓.	 ตามท่ีแขวงทางหลวงปัตตานีได้รายงานว่า	 ในพื้นที่รับผิดชอบมีบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง 
จุดอันตรายและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง	จำานวน	๒	พื้นที่	ประกอบด้วย	

(๑)	 ทางหลวงหมายเลข	 ๔๑๐	 ตอนควบคุม	 ๐๑๐๐	 ตอน	 ปัตตานี	 -	 ยะลา	 
กม.๒๐+๓๐๐	-	กม.๒๑+๖๐๐	บริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นทางโค้งรัศมีแคบ	ขนาด	๔	ช่องจราจร	แบ่งช่อง
จราจรด้วยเกาะกลางถนนแบบเกาะยก

(๒)	 ทางหลวงหมายเลข	๔๑๐	ตอนควบคุม	๐๑๐๐	ตอน	 ปัตตานี	 -	 ยะลา	บริเวณ	 
กม.๒๔+๖๖๘	เป็นสี่แยกตัดกับทางหลวงชนบท	ปน.๓๐๕๗	

ในเรือ่งนีข้อให้กรมทางหลวงตรวจสอบสภาพข้อเทจ็จรงิของปัญหา	หากพบว่ามลีกัษณะ
เป็นจุดเสี่ยงจุดอันตราย	 เห็นควรมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร	 ก็ขอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณไปดำาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาในบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของประชาชนต่อไป	

๔.	 ด้วยแขวงทางหลวงยะลา	ได้รายงานว่าในพ้ืนท่ีมีโครงการเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านการคมนาคมและการขนส่งและปรบัปรงุเพือ่ความปลอดภัยในการสญัจรของประชาชน	เหน็ควรให้มกีารเร่งรดั
การจดัสรรงบประมาณ	เพือ่ดำาเนนิโครงการสำาคญัตามยทุธศาสตร์กระทรวงคมนาคม	จำานวน	๙	โครงการ	ประกอบด้วย	

(๑)	 โครงการก่อสร้างทางเลีย่งเมอืงยะลา	(ด้านตะวนัตก)	ก่อสร้างตดัถนนใหม่มาตรฐาน
ทางชั้นพิเศษ	๔	ช่องจราจร	ระยะทาง	๑๙.๗๖๖	กิโลเมตร	ค่าก่อสร้าง	๑,๐๐๐	ล้านบาท	

(๒)	 โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินทางหลวงหมายเลข	 ๔๑๐	 ตอน	 
ตะบิงติงงี	-	บ่อหิน	ตอน	๑	ก่อสร้างขยายคันทางจากเดิม	๒	ช่องจราจรเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ	๔	ช่องจราจร	
ระหว่าง	กม.	๖๙+๗๐๐	-	กม.	๗๔+๕๐๐	และ	กม.	๗๖+๐๐๐	-	กม.	๘๓+๒๐๐	ระยะทาง	๑๒	กิโลเมตร	 
ค่าก่อสร้าง	๔๘๐	ล้านบาท	

(๓)	 โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินทางหลวงหมายเลข	 ๔๑๐	 ตอน	 
ตะบิงติงงี	-	บ่อหิน	ตอน	๒	ก่อสร้างขยายคันทางจากเดิม	๒	ช่องจราจรเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ	๔	ช่องจราจร	
ระหว่าง	กม.	๘๓+๒๐๐	-	กม.	๙๕+๒๐๐	ระยะทาง	๑๒	กิโลเมตร	ค่าก่อสร้าง	๔๘๐	ล้านบาท	

(๔)	 โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินทางหลวงหมายเลข	 ๔๑๐	 ตอน	 
ตะบิงติงงี	-	บ่อหิน	ตอน	๓	ก่อสร้างขยายคันทางจากเดิม	๒	ช่องจราจรเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ	๔	ช่องจราจร	
ระหว่าง	กม.	๙๖+๒๐๐	-	กม.	๑๑๐+๐๐๐	ระยะทาง	๑๓.๘๐๐	กิโลเมตร	ค่าก่อสร้าง	๕๐๐	ล้านบาท	

(๕)	 โครงการพฒันาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดนิทางหลวงหมายเลข	๔๑๐	ตอน	บ่อหิน	- 
เบตง	 ตอน	 ๑	 ก่อสร้างขยายคันทางเดิมเป็นมาตรฐานทางช้ัน	 ๑	 (๗/๑๒)	 ระหว่าง	 กม.	 ๑๑๐+๖๓๖	 -	 
กม.	๑๓๔+๖๓๖	(เป็นช่วงๆ)	ระยะทาง	๒๓	กิโลเมตร	ค่าก่อสร้าง	๓๖๐	ล้านบาท	

(๖)	 โครงการพฒันาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดนิทางหลวงหมายเลข	๔๑๐	ตอน	บ่อหิน	-	 
เบตง	 ตอน	 ๒	 ก่อสร้างขยายคันทางเดิมเป็นมาตรฐานทางช้ัน	 ๑	 (๗/๑๒)	 ระหว่าง	 กม.	 ๑๓๔+๖๓๖	 -	 
กม.	๑๕๘+๐๐๐	(เป็นช่วงๆ)	ระยะทาง	๒๓	กิโลเมตร	ค่าก่อสร้าง	๓๖๐	ล้านบาท

(๗)	 โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินทางหลวงหมายเลข	 ๔๓๒๖	 ตอน	 
เบตง	-	บ้าน	กม.	๑๗	ก่อสร้างขยายคันทางจากเดิม	๒	ช่องจราจร	 เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ	๔	ช่องจราจร	
ระหว่าง	กม.	๑+๐๒๐	-	กม.	๘+๙๓๕	ระยะทาง	๗.๙๑๕	กิโลเมตร	ค่าก่อสร้าง	๔๕๐	ล้านบาท

(๘)	 โครงการศึกษาขุดเจาะอุโมงค์บ้านกระป๋อง	 ทางหลวงหมายเลข	 ๔๑๐	 ช่วง	 
กม.๑๑๓+๐๗๐	-	กม.๑๓๔+๐๗๐	ระยะทางก่อสร้าง	๖.๕	กโิลเมตร	ระยะทางท่ีต้องเจาะอุโมงค์	๐.๘๐๐	กโิลเมตร	
ค่าสำารวจ	๓๐	ล้านบาท	
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(๙)	 โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินทางหลวงหมายเลข	 ๔๐๗๑	 ตอน	
โกตาบารู	 -	 วังพญา	 ก่อสร้างขยายคันทางเดิมเป็นมาตรฐานทางชั้น	 ๑	 (๗/๑๒)	 ระหว่าง	 กม.	 ๐+๐๐๐	 -	 
กม.	๑๓+๒๔๘	ระยะทาง	๑๓.๒๔๘	กิโลเมตร	ค่าก่อสร้าง	๒๐๐	ล้านบาท	

ทั้งนี้	จากการพิจารณาเห็นว่า	โครงการทั้ง	๙	โครงการนี้	เป็นโครงการที่มีความสำาคัญ
และจำาเป็นต่อพื้นที่จังหวัดยะลา	 ทั้งเพื่อการพัฒนาด้านการคมนาคม	 การขนส่ง	 และเพ่ือความปลอดภัยในการ
สญัจรของประชาชน	จงึขอให้กรมทางหลวงพจิารณาความสำาคญัของโครงการและจดัสรรงบประมาณไปดำาเนนิการ
ตามความเหมาะสมต่อไป

๕.	 ด้วยแขวงทางหลวงนราธวิาส	ได้รายงานว่าในพืน้ทีม่โีครงการเพือ่การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคมและการขนส่งและปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	 เห็นควรให้มี
การเร่งรัดการจัดสรรงบประมาณ	 เพื่อดำาเนินโครงการสำาคัญตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม	 และเพื่อให้
สอดคล้องกับโครงการเมืองต้นแบบ	“สามเหลี่ยม	มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน”	จำานวน	๓	โครงการ	ประกอบด้วย	

(๑)	 โครงการก่อสร้างสะพานข้าม	 แม่นำ้าสุไหงโก-ลก	 พร้อมอาคารด่านศุลกากร	 
ที่อำาเภอตากใบ	จังหวัดนราธิวาส	

(๒)	 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นำ้าสุไหงโก-ลก	 แห่งท่ี	 ๒	 ท่ีอำาเภอสุไหงโก-ลก	 
จังหวัดนราธิวาส

(๓)	 โครงการศึกษาออกแบบทางเลี่ยงเมืองสุไหงโก-ลก	 เป็นการก่อสร้างทางสายใหม่
จากแยกทางหลวงหมายเลข	๔๒	ตอน	สะปอม	-	ปาเสมัส	บริเวณ	กม.	๒๕๖+๐๐๐	ไปบรรจบทางหลวงหมายเลข	
๔๐๕๗	ตอน	สุไหงโก-ลก	-	บูเก๊ะตา	(เขตแดนไทย/มาเลเซีย)	กม.	๕+๐๐๐	ระยะทางประมาณ	๑๖	กิโลเมตร	

จากการพิจารณาเห็นว่า	 โครงการท้ัง	 ๓	 โครงการนี้	 เป็นโครงการท่ีมีความสำาคัญ 
และจำาเป็นต่อพื้นที่จังหวัดนราธิวาส	 ทั้งเพื่อการพัฒนาด้านการคมนาคม	 การขนส่ง	 และเพื่อความปลอดภัย 
ในการสัญจรของประชาชน	 จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณาความสำาคัญของโครงการและจัดสรรงบประมาณ 
ไปดำาเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

๖.	 ด้วยแขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส	 ได้รายงานว่าในพื้นที่มีโครงการเพื่อการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมและการขนส่งและปรับปรุงเพ่ือความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนและ
เป็นโครงการที่ได้เสนอแล้วในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี	 ณ	 จังหวัดนราธิวาส	 
เมื่อวันที่	 ๒๑	 มกราคม	 ๒๕๖๓	 เห็นควรให้มีการเร่งรัดการจัดสรรงบประมาณ	 เพ่ือดำาเนินโครงการสำาคัญ 
ตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม	จำานวน	๓	โครงการ	ประกอบด้วย	

(๑)	 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นำ้าบางนรา	 (เชื่อมต่อหาดนราทัศน์	 -	 เขตเมือง	 -	
หาดอ่าวมะนาว)	 อำาเภอเมืองนราธิวาส	 จังหวัดนราธิวาส	 โดยก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรงขนาดความกว้าง	 
๒	ช่องจราจร	ความยาวประมาณ	๓๘๐.๐๐	เมตร	พร้อมทางเท้าและช่องทางจกัรยาน	พร้อมทัง้ก่อสร้างถนนขนาด	
๒	-	๔	ช่องจราจร	ถนนเชิงลาดเชื่อมโยงถนนพิชิตบำารุงและถนนทางหลวงหมายเลข	๔๐๘๔	รวมระยะทาง	๔.๘	
กิโลเมตร	พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างและระบบระบายนำ้า	ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการขอรับการพิจารณางบประมาณ
ดำาเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	

(๒)	 โครงการก่อสร้างถนนผังเมือง	 จ.๑	 ผังเมืองรวมเมืองนราธิวาสและส่วนต่อขยาย
ทางหลวงหมายเลข	๔๒	(ใหม่)	จังหวัดนราธิวาส	เป็นถนนผังเมืองตัดผ่านใจกลางเมืองนราธิวาส	มีลักษณะเป็น
ถนน	๔	ช่องจราจร	ความยาว	๕.๗๑๔	กิโลเมตร	 ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการดำาเนินการด้านการเวนคืนที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย์	

(๓)	 โครงการก่อสร้างถนนผังเมือง	 ค๒	 ผังเมืองรวมเมืองสุไหงโก-ลก	 เป็นถนนส่วน 
ต่อขยายของถนนผงัเมอืงรวมเมอืงสไุหงโก-ลก	(เดมิ)	ออกแบบเป็นถนน	๔	ช่องจราจร	ความยาว	๑.๑๒๑	กโิลเมตร	
ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการดำาเนินการด้านการเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
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ทัง้นี	้จากการพจิารณาเห็นว่า	โครงการทัง้	๓	โครงการเป็นโครงการทีม่คีวามสำาคญัและ
จำาเป็นต่อพื้นที่จังหวัดนราธิวาส	 ทั้งเพื่อการพัฒนาด้านการคมนาคม	 การขนส่ง	 และเพ่ือความปลอดภัยในการ
สญัจรของประชาชน	จงึขอให้กรมทางหลวงพจิารณาความสำาคญัของโครงการและจดัสรรงบประมาณไปดำาเนนิการ
ตามความเหมาะสมต่อไป

ได้มีการดำาเนินการดังนี้
๑.	 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นำา้บางนรา	 (เช่ือมต่อหาดนราทศัน์	 -	 เขตเมอืง	 -	 

หาดอ่าวมะนาว)	 อำาเภอเมืองนราธิวาส	 จังหวัดนราธิวาส	 อยู่ในพื้นที่ที่ห่าง 
จากแนวชายทะเล	 ในระยะ	๕๐	 เมตร	จากระดับนำ้าทะเลขึ้นสูงสุด	 เข้าข่ายต้อง 
จัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ซึ่งจังหวัดนราธิวาสอยู่ระหว่าง
การพิจารณางบประมาณดำาเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๒.	 โครงการก่อสร้างถนนผงัเมอืง	จ.๑	ผงัเมอืงรวมเมอืงนราธวิาสและส่วนต่อขยาย
ทางหลวงหมายเลข	๔๒	 (ใหม่)	 จังหวัดนราธิวาส	 ปัจจุบันกรมทางหลวงชนบท 
ได้ดำาเนนิการสำารวจออกแบบรายละเอียดถนนขนาด	๔	ช่องจราจร	เรยีบร้อยแล้ว	
อยู่ระหว่างพจิารณาเข้าแผนและจดัลำาดบัความสำาคญัเพ่ือเสนอออกพระราชกฤษฎกีา 
เวนคนือสงัหาริมทรพัย์

๓.	 โครงการก่อสร้างถนนผงัเมอืง	ค๒	ผงัเมอืงรวมเมอืงสไุหงโก-ลก	จงัหวดันราธวิาส	 
ปัจจุบันกรมทางหลวงชนบทได้ดำาเนินการสำารวจออกแบบรายละเอียดเป็นถนน
ขนาด	 ๔	 ช่องจราจร	 เรียบร้อยแล้ว	 อยู่ระหว่างออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์	 เม่ือพระราชกฤษฎีกาเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มีผลบังคับใช้ก็จะ
สำารวจอสงัหาริมทรพัย์	เวนคนื	และก่อสร้าง	ตามลำาดบัความสำาคญัและเร่งด่วนต่อไป

ทั้งนี้	 กรมทางหลวงชนบทได้มอบหมายให้กองแผนงานพิจารณาดำาเนินการตาม 
ข้อสังเกตและข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมแล้ว

๗.	 ผู ้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบกได้แจ้งในการตรวจราชการจังหวัดนราธิวาส	 
เกี่ยวกับการประกาศลดหรือจำากัดการเดินรถและการดำาเนินการทางทะเบียนและใบอนุญาต	 ซึ่งอธิบดี 
กรมการขนส่งทางบกได้มีการประชุมซักซ้อมไปแล้ว	 และแจ้งให้สำานักงานขนส่งจังหวัดเร่งรัดดำาเนินการ 
เรื่องการแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีนั้น	 ในเรื่องนี้ขอให้สำานักงานขนส่งจังหวัดท้ัง	 ๔	 จังหวัด	 ได้รับทราบ 
และดำาเนินการให้เป็นไปตามประกาศและคำาสั่ง	 รวมถึงเร่งรัดดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามการแจ้งของ 
ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบกด้วย	

๒.๒.๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางนำ้า 
มาตรการอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยทางนำ้า 
๑.	 ตามท่ีสำานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่	 ๔	 สาขาปัตตานี	 ได้รายงานว่า	 ในพื้นที่รับผิดชอบ 

มีโครงการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับการมอบหมายให้เร่งรัดติดตามเป็นกรณีพิเศษ	คือ	โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือสินค้าชายฝั่งปัตตานี	ตำาบลบานา	อำาเภอเมืองปัตตานี	จังหวัดปัตตานี	 ปัจจุบันโครงการ 
ได้สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อวันที่	๑๘	พฤษภาคม	๒๕๖๔	มีผลงานสะสมร้อยละ	๙๖.๗๘๖	ยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจาก
เกดิอบุตัเิหตรุัว้ของพืน้ท่ีก่อสร้างถล่มในขณะเทคอนกรตีลานเทกองสนิค้า	ประกอบกบัมปัีญหาเรือ่งการเคล่ือนย้าย

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	
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๒.	 ตามที่กรมเจ้าท่าได้มีโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำารวจออกแบบเพ่ือพัฒนา 
ท่าเทียบเรือในอ่าวปัตตานี	ตำาบลบานา	อำาเภอเมืองปัตตานี	จังหวัดปัตตานี	ซึ่งคณะที่ปรึกษาได้มีการดำาเนินการ
ศึกษาและปัจจุบันอยู่ระหว่างดำาเนินการปรับแก้รายงานการศึกษาความเหมาะสมนั้น	 ในส่วนนี้ขอให้กรมเจ้าท่า
เร่งรัดติดตามการดำาเนินการของบริษัทท่ีปรึกษา	 และหากผลการศึกษาออกมามีความเหมาะสมหรือมีปัญหา 
ข้อจำากัดใดที่ต้องดำาเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมนั้น	 ก็ขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาจัดสรร 
งบประมาณไปดำาเนินการตามความจำาเป็นและเหมาะสมในลำาดับต่อไป	

๓.	 ตามที่สมาคมประมงจังหวัดปัตตานีได้มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความตื้นเขินของร่องนำ้า
ปัตตานแีละกรมเจ้าท่าได้มกีารดำาเนนิโครงการขุดลอกและบำารงุรกัษาร่องนำา้ชายฝ่ังทะเลทีร่่องนำา้ปัตตานแีละบริเวณ
ที่จอดพักเรือปัตตานี	 อำาเภอเมืองปัตตานี	 จังหวัดปัตตานี	 โดยโครงการที่ดำาเนินการในปีนี้คาดว่าจะดำาเนินการ 
ได้แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม	 ๒๕๖๔	 อย่างไรก็ดี	 ปัญหาการตื้นเขินของร่องนำ้าทางเรือเดินแม่นำ้าปัตตานี	 
และที่จอดพักเรือปัตตานีนั้น	 เกิดจากการทับถมของตะกอนที่นำ้าทะเลพัดพามาตกตะกอนสะสมเป็นจำานวนมาก	
โดยมตีะกอนสะสมอยูป่ระมาณ	๔,๓๐๐,๐๐๐	ลกูบาศก์เมตร	ทำาให้เรอืประมงทัง้เรอืประมงพาณชิย์และเรอืประมง
พื้นบ้านรวมกว่า	 ๑,๐๐๐	 ลำาที่ต้องใช้ร่องนำ้าไม่ได้รับความสะดวก	 แต่กรมเจ้าท่าได้รับงบประมาณมาดำาเนินการ
ขดุลอกร่องนำา้ดงักล่าวเพยีงปีละ	๗๐๐,๐๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	ลูกบาศก์เมตรเท่านัน้	ไม่สามารถขุดลอกตะกอนดนิ 
ที่สะสมอยู่ได้ทั้งหมด	 ในเรื่องนี้	 เห็นควรที่กรมเจ้าท่าจะต้องพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อมาแก้ไข
ปัญหาให้กบัประชาชนเพือ่ขดุลอกตะกอนดนิทีส่ะสมอยูท่ัง้หมดและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพืน้ทีใ่ห้สำาเรจ็ลลุ่วง
ต่อไป	อย่างไรกด็	ีสำาหรบัโครงการทีด่ำาเนนิการอยูใ่นขณะนีร้วมถงึทีไ่ด้รบังบประมาณมาแล้วบางส่วนนัน้	เนือ่งจาก
อาชีพประมงเป็นอาชีพหลักและเป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจหลักของจังหวัดปัตตานี	 ซึ่งกระทรวงคมนาคมให ้
ความสำาคญั	ขอให้กรมเจ้าท่าเร่งรดัดำาเนนิการโดยพจิารณาขดุลอกในบรเิวณทีม่ปัีญหาวกิฤตก่อน	เพือ่ให้เรอืประมง
สามารถเดินเรือเข้า	-	ออกพื้นที่ได้โดยสะดวกต่อไป	

๔.	 สำานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่	 ๔	 สาขาปัตตานี	 ได้รายงานปัญหากรณีการกัดเซาะชายฝั่ง 
ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี	จำานวน	๓	พื้นที่	ประกอบด้วย	

(๑)	 บ้านปาตา	 ตำาบลตะโละกาโปร์	 อำาเภอยะหริ่ง	 จังหวัดปัตตานี	 มีความเสียหาย 
อย่างหนักและเป็นบริเวณกว้าง	ระยะทางประมาณ	๗	กิโลเมตร	

(๒)	 บ้านตันหยงเปาว์	 หมู่ที่	 ๔	 ตำาบลท่ากำาชำา	 อำาเภอหนองจิก	 จังหวัดปัตตานี	 
เป็นบริเวณที่มีคลื่นลมแรง	มีปัญหาถูกกัดเซา	ระยะทางประมาณ	๒	กิโลเมตร	

แรงงานและวัสดุก่อสร้างในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ในเรื่องนี้เห็นว่า
กรมเจ้าท่าควรพจิารณาดำาเนนิการเรง่รดัการก่อสรา้งใหแ้ล้วเสรจ็	สำาหรบัความล่าช้าทีเ่กดิขึน้นัน้	ขอใหก้รมเจ้าท่า
พิจารณาตามความเหมาะสม	และให้เป็นไปตามระเบียบ	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 โดยคำานึงถึงประโยชน์ที่ประชาชน
และราชการจะได้รับเป็นสำาคัญต่อไป	
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(๓)	 ตำาบลบางตาวา	อำาเภอหนองจิก	จังหวัดปัตตานี	 ได้รับผลกระทบจากคลื่นลมแรง	
บริเวณพื้นที่ถูกกัดเซาะระยะทางประมาณ	๗๒๐	เมตร	เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน	

โดยจากการรายงานทราบว่า	บรเิวณพืน้ที	่(๑)	บ้านป่าตา	มโีครงการศกึษาเพือ่แก้ไขปัญหา 
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	ส่วนอีก	๒	พื้นที่ยังไม่มีการดำาเนินการใด	ๆ 	ในเรื่องนี้จึงเห็นว่ากรมเจ้าท่า
ควรเร่งรัดดำาเนินการสำารวจสภาพข้อเท็จจริงและรายละเอียดของปัญหา	 รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันวางแผนการแก้ไขปัญหา	 หรือพิจารณาจัดสรรงบประมาณไปดำาเนินการแก้ไขปัญหา 
ตามลำาดับความจำาเป็นและความเหมาะสมต่อไป	

๕.	 ตามทีส่ำานกังานเจ้าท่าภูมภิาคที	่๔	สาขาปัตตาน	ีรายงานว่า	ในพืน้ทีร่บัผดิชอบมบีรเิวณ
ซึง่ประสบปัญหาภัยพบัิติทางธรรมชาติต่อเนือ่งบ่อยครัง้ในบรเิวณเดมิ	เหน็ควรมกีารดำาเนนิโครงการเพือ่ปรบัปรงุ
แก้ไขปัญหาในพื้นที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน	จำานวน	๒	โครงการ	ประกอบด้วย	

(๑)	 โครงการขุดลอกและบำารุงรักษาร่องนำ้าชายฝั่งทะเล	 Sand	 Bypassing	 ร่องนำ้า 
บางมะรวด	อำาเภอปานาเระ	จังหวัดปัตตานี	

(๒)	 โครงการขุดลอกและบำารุงรักษาร่องนำ้าชายฝั่งทะเล	 Sand	 Bypassing	 ร่องนำ้า 
บางพารา	อำาเภอหนองจิก	จังหวัดปัตตานี

จากข้อมูลการรายงานเห็นว่า	 ทั้ง	 ๒	 โครงการเป็นโครงการที่มีความจำาเป็นและ 
ความสำาคัญ	 เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน	 จึงขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาจัดสรรงบประมาณไปดำาเนินการ 
ตามความจำาเป็นและเหมาะสมต่อไป

๖.	 ด้วยสำานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่	 ๔	 สาขานราธิวาส	 ได้รายงานว่า	 ในพื้นที่รับผิดชอบ 
มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการต้ืนเขินของร่องนำ้าในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส	 จำานวน	 ๔	 ร่องนำ้า	
ประกอบด้วย	

(๑)	ร่องนำ้านราธิวาส	(ร่องใน)	อำาเภอเมืองนราธิวาส	จังหวัดนราธิวาส
(๒)	ร่องนำ้าคลองนำ้าแบ่ง	ตำาบลไพรวัน	อำาเภอตากใบ	จังหวัดนราธิวาส
(๓)	ร่องนำ้าปูลาวาจิ	ตำาบลกะลุวอเหนือ	อำาเภอเมืองนราธิวาส	จังหวัดนราธิวาส	
(๔)	ร่องนำ้าปูลากาป๊ะ	ตำาบลกะลุวอเหนือ	อำาเภอเมืองนราธิวาส	จังหวัดนราธิวาส
ซึ่งท้ัง	 ๔	 ร่องนำ้า	 มีเรือประมงพื้นบ้านและเรือประมงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

ทีม่คีวามจำาเป็นต้องใช้ในการเดนิเรอืเป็นจำานวนมาก	ในเรือ่งนีเ้หน็ว่าควรมกีารแก้ไขปัญหาให้กบัประชาชนในพืน้ที่
จังหวัดนราธิวาสโดยเร็ว	 ขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาจัดสรรงบประมาณไปดำาเนินการขุดลอกร่องนำ้าทั้ง	 ๔	 ร่องนำ้า 
เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสต่อไป	

๗.	 ตามท่ีสำานกังานพฒันาและบำารงุรกัษาทางนำา้ที	่๔	ได้รายงานว่า	ได้ขอรบัการพิจารณาจดัสรร 
งบประมาณดำาเนนิโครงการในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๕	แต่มโีครงการทีไ่ม่ได้รบัการพจิารณา	จำานวน	๓	โครงการ	คอื	

(๑)	โครงการขุดลอก	Sand	Bypassing	ร่องนำ้าตันหยงเปาว์
(๒)	โครงการขุดลอก	Sand	Bypassing	ร่องนำ้าไม้แก่น	
(๓)	โครงการขุดลอกร่องนำ้าแฆแฆ	
ในเรื่องนี้เห็นว่าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่หากกรมเจ้าท่าสามารถ

พิจารณาจัดสรรงบประมาณไปดำาเนินโครงการท้ัง	 ๓	 โครงการดังกล่าวได้	 ก็จะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี	 แต่หากยังไม่สามารถจัดสรรงบประมาณไปดำาเนินการในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๕	 ตาม 
การขอรับการพิจารณาจากพื้นท่ี	 ก็ขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาจัดสรรงบประมาณไปดำาเนินการตามความจำาเป็น 
และเหมาะสมในลำาดับถัดไป	
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๒.๒.๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ 
มาตรการอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยทางอากาศ
ในพื้นที่จังหวัดสงขลา	 ปัตตานี	 ยะลา	 และนราธิวาส	 มีท ่าอากาศยานในสังกัด 

กรมท่าอากาศยาน	จำานวน	๒	ท่าอากาศยาน	คือ	ท่าอากาศยานนราธิวาส	จังหวัดนราธิวาส	และท่าอากาศยาน
เบตง	จังหวัดยะลา	อย่างไรก็ดี	ท่าอากาศยานเบตงเป็นท่าอากาศยานซึ่งกรมท่าอากาศยานได้ดำาเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการ	แต่ยังไม่มีการเปิดให้บริการในปัจจุบัน	

ซึง่จากการตรวจราชการในพืน้ที	่ขอให้กรมท่าอากาศยานพจิารณาตดิตามเร่งรดัการดำาเนนิ
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนราธิวาส	จำานวน	๔	โครงการ	ประกอบด้วย	

(๑)	งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	พร้อมครุภัณฑ์
อำานวยความสะดวกท่าอากาศยาน	

(๒)	งานจ้างควบคมุงานก่อสร้างอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสารหลงัใหม่และสิง่ก่อสร้างประกอบอืน่ๆ	
พร้อมครุภัณฑ์อำานวยความสะดวกท่าอากาศยาน	

(๓)	งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย	๓	ชั้น	จำานวน	๑	หลัง	(๒๔	ยูนิต)	
(๔)	งานก่อสร้างจุดตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะและปรับปรุงกายภาพท่าอากาศยาน	
เพื่อเป็นการเร่งรัดการพัฒนาท่าอากาศยานให้เป็นไปตามแผนที่กำาหนดไว้ต่อไป

๒.๒.๔ การเตรียมการรองรบัปัญหาอบุตัเิหตใุนการคมนาคมและขนส่งในช่วงฤดฝูน
เนื่องจากพื้นท่ีภาคใต้จะมีฝนตกต่อเนื่องยาวนานกว่าพื้นที่อื่นๆ	 ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหา

อุบัติเหตุ	 อุบัติภัย	 หรือสาธารณภัยท่ีเกี่ยวข้องกับการคมนาคมและการขนส่งได้	 อาทิ	 นำ้าท่วมทาง	 ทางขาด	 
สะพานขาด	 นำ้าท่วมสนามบิน	 เกิดอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะ	 เป็นต้น	 จึงขอให้ทุกหน่วยงานมีการ 
เตรยีมความพร้อม	เช่น	การจดัเตรยีมเครือ่งมอื	เครือ่งจกัร	บคุลากร	ตดิตามและเฝ้าระวงัสถานการณ์สาธารณภัย
ต่างๆ	การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน	 กำากับ	ติดตาม	ควบคุมรถโดยสาร
สาธารณะให้มกีารให้บรกิารทีป่ลอดภัยแก่ผูโ้ดยสาร	เป็นต้น	นอกจากนัน้	สำาหรบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการ
ก่อสร้างพื้นฐาน	 ขอให้มีการสำารวจตรวจสอบพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ	 หากพบว่าบริเวณใดที่มีความเสี่ยง	 หรือ 
เคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปีท่ีผ่านมา	 ก็ขอให้เร่งแก้ไขปรับปรุงเพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนและ 
หากต้องใช้งบประมาณเพื่อบูรณะซ่อมแซมสิ่งที่ชำารุดเสียหายก็ขอให้จัดทำาแผนงานโครงการเสนอต่อหน่วยงาน 
ในส่วนกลางเพื่อดำาเนินการต่อไป

รับทราบและดำาเนินการตามข้อสั่งการ	 โดยได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อติดตามและ
เตรียมพร้อมรองรับสาธารณภัย	 ซึ่งพร้อมดำาเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องหากเกิด
สถานการณ์ทันที

ได้เตรียมการรองรับปัญหาอุบัติเหตุ	 อุบัติภัย	 สาธารณภัยในภาคคมนาคมขนส่ง 
ในช่วงฤดูฝน	โดยมีการดำาเนินการดังนี้
(๑)	ตรวจสอบสภาพรถโดยสารก่อนออกให้บริการทุกเที่ยว
(๒)	ตรวจวัดอุณหภูมิ	 ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของพนักงานประจำารถโดยสาร 

ก่อนออกให้บรกิารทกุครัง้	และพนกังานประจำารถโดยสารต้องพักผ่อนให้เพียงพอ

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า	

บริษัท ขนส่ง จำากัด
รายงานว่า	
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(๓)	อบรมและกำาชบัพนกังานประจำารถโดยสารให้ปฏบิตัติามกฎจราจรอย่างเคร่งครดั	
ขับรถโดยสารด้วยความไม่ประมาท	 ให้ความสำาคัญต่อความปลอดภัยในการ 
เดินทาง	และระมัดระวังจุดเสี่ยงต่าง	ๆ	ที่อาจทำาให้เกิดอุบัติเหตุได้

(๔)	กรณีสะพานขาด	 เส้นทางเดินรถขาด	 ดำาเนินการประสานไปยังหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อซ่อมแซมให้เรียบร้อย

(๕)	กรณีรถโดยสารสาธารณะประสบอุบัติเหตุ	 ดำาเนินการไปยังจุดเกิดเหตุทันที 
เพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ	แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	และรายงานผู้บังคับ
บัญชาทราบต่อไป

๒.๒.๕ การป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามท่ีมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	ทวคีวาม

รุนแรงขึ้นในพื้นท่ีต่าง	ๆ 	 ท่ัวประเทศนั้น	 กระทรวงคมนาคมให้ความสำาคัญกับการป้องกันและการแก้ไขปัญหา 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	เป็นอย่างยิ่ง	จึงขอให้กำาลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่
และขอให้ทุกส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา	 ปัตตานี	 ยะลา	 และนราธิวาส	 ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและ 
เข้มงวดรับทราบแนวทางการดำาเนินการและถือปฏิบัติตามแนวนโยบายของกระทรวงคมนาคม	ดังนี้

๑.	 ขอให้ทุกหน่วยงานเข้มงวดกวดขนัในการจดัระบบคดักรองผูป้ฏบิตังิานและผูต้ดิต่อราชการ 
ในความรับผิดชอบ	 และให้ยึดถือแนวทางปฏิบัติแบบ	 D-M-H-T-T-A	 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข	
ตลอดจนปฏบิตัติามข้อกำาหนดของศนูย์บรหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	 
(ศบค.)	และคณะกรรมการโรคตดิต่อประจำาจงัหวัดอย่างเคร่งครดั	ตลอดจนกำาชับให้ผูป้ฏิบัติงานใช้ความระมัดระวงั
ในการปฏิบัติงานและการดำารงชีวิตในพื้นที่โดยคำานึงถึงมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ

๒.	 ขอให้เจ้าหน้าท่ีในพื้นที่หลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ตามคำาสัง่ของศนูย์บรหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	(ศบค.)	ยกเว้น 
กรณีมีความจำาเป็นซึ่งมิอาจหลีกเลี่ยงได้	ทั้งนี้	ในกรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อในหน่วยงานหรือเป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อที่มี
ความเสี่ยง	ให้หน่วยงานมีคำาสั่งให้ผู้นั้นดำาเนินการกักตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

๓.	 ขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณาปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย 
เพือ่ลดการเดนิทางและลดโอกาสการสมัผสัเชือ้โรค	โดยให้นำาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสนบัสนนุการปฏบิตังิาน
มาใช้เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๔.	 ขอให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้ารับการฉีดวัคซีนตามที่รัฐกำาหนด	
ทั้งน้ี	 สำาหรับหน่วยงานในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นจำานวนมาก	 ขอให้เร่งรัดดำาเนินการ 
โดยประสานงานกับสำานักงานขนส่งจังหวัด	 และขอให้สำานักงานขนส่งจังหวัดเป็นผู้แทนของหน่วยงานในสังกัด
ประสานขอรับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต่อไป

๕.	 สำาหรับการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งยังให้บริการประชาชนอยู่นั้น	 ขอให้มีการติดตาม
ข้อมลูผูโ้ดยสาร	หากพบผูโ้ดยสารทีม่กีารตดิเชือ้	ขอให้ดำาเนนิการประสานงานกบัหน่วยงานสาธารณสขุและปฏิบตัิ
ตามแนวทางการแจ้งเตือนผู้โดยสารเพื่อเข้าสู่ระบบเฝ้าระวังต่อไป

๖.	 สำาหรับหน่วยงานท่ีมีโครงการก่อสร้างในพื้นที่นั้น	 อาจได้รับผลกระทบจากข้อจำากัด 
ในการเคลื่อนย้ายแรงงานและขนส่งวัสดุก่อสร้าง	 ขอให้มีการติดตามข้อกำาหนดแนวทางการพิจารณาให้ความ 
ช่วยเหลือผู้รับจ้างจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 และพิจารณาดำาเนินการให้การช่วยเหลือผู้รับจ้างให้สามารถ 
ดำาเนินงานได้ตามความเหมาะสมด้วย
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ได้ดำาเนนิการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 
ดังนี้
๑.	ดำาเนนิการตามมาตรการ	D-M-H-T-T-A	ของกระทรวงสาธารณสขุอย่างเคร่งครดั	 

โดยผู้ท่ีมาปฏิบัติงานต้องผ่านการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย	 ล้างมือด้วย 
เจลแอลกอฮอล์	เว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา	ในส่วนภูมภิาค
ให้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ	ศบค.	 และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อประจำา
จังหวัดอย่างเคร่งครัด	 รวมถึงกำาชับให้ผู ้ปฏิบัติงานทุกคนระมัดระวังในการ 
ปฏบิตังิานและดำารงชีวติในพ้ืนท่ี	โดยคำานงึถึงมาตรการป้องกนัโรคอย่างเคร่งครดั

๒.	ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนปฏิบัติตามข้อสั่งการ	 หากมี
ความจำาเป็นต้องเดินทางให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบถึงเหตุความจำาเป็น	 และให้
ตรวจสอบข้อปฏิบัติของแต่ละจังหวัดปลายทางที่จะเดินทางให้ถูกต้อง	 ในกรณี 
พบผูต้ดิเชือ้ในหน่วยงานหรอืผูม้คีวามเสีย่ง	ให้รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาทราบทนัที 
ท่ีทราบผลตรวจและทำาการกกัตวัเพือ่เข้ารบัการรกัษาตามระบบสาธารณสขุต่อไป

๓.	กำาหนดมาตรการให้บคุลากรเหล่ือมเวลาการปฏบิตังิานภายในทีพ่กั	(Work	From	
Home)	 เป็นหลักแบบข้ันสูงสุดเต็มจำานวนร้อยละ	 ๑๐๐	 เพ่ือลดความแออัด 
ในการปฏิบัติงาน	 โดยต้องคำานึงถึงการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 
และไม่ให้กระทบต่อการให้บริการประชาชน	 ประกอบกับในการปฏิบัติงาน	 เช่น	 
การเสนอหนังสือ	 การสั่งการ	 การมอบหมายงาน	 ได้นำาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์	 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	 และแอปพลิเคชันไลน์	 เป็นเครื่องมือ 
ช่วยในการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัวและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	รวมทั้ง
มนีโยบายให้จดัหาอปุกรณ์	เครือ่งมอืทางด้านเทคโนโลยเีพือ่สนบัสนนุและอำานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.	ได้สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามกำาหนด	 โดยข้อมูล	 
ณ	วันที่	๑	กันยายน	๒๕๖๔	มีจำานวนผู้ได้รับวัคซีนดังนี้

เจ้�หน้�ที่ ทั้งหมด
ได้รับวัคซีน ยังไม่ได้รับ

วัคซีน

ไม่ประสงค์รับ

วัคซีน๑ เข็ม ๒ เข็ม

ส่วนกลาง ๓๕๒	คน ๔๒	คน 	๒๗๗	คน ๓๒	คน -
ร้อยละ	๑๐๐ ร้อยละ	๑๑.๙๓ ร้อยละ	๗๘.๖๙ ร้อยละ	๙.๐๙ -

ส่วนภูมิภาค ๑,๙๕๔	คน ๓๒๓	คน 	๙๖๘	คน ๓๙๑	คน ๒๗๒	คน
ร้อยละ	๑๐๐ ร้อยละ	๑๖.๕๓ ร้อยละ	๔๙.๕๓ ร้อยละ	๒๐.๐๑ ร้อยละ	๑๓.๙๒

ได้ปฏบัิติตามขัน้ตอนต่าง	ๆ 	ในแผนรองรบัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	
2019	 (COVID-19)	 และมีคณะกรรมการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	
2019	(COVID-19)	ในระดับวิกฤต	เพื่อรองรับสถานการณ์ในทุกวัน	โดยมีมาตรการ
และการดำาเนินการดังต่อไปนี้
๑.	 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	

2019	(COVID-19)	ฉบับที่	๕/๒๕๖๓	
๒.	 แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานภายในที่พักชั่วคราว	(Work	From	Home)	

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า	

บริษัท วิทยุการบิน 
แห่งประเทศไทย จำากัด

รายงานว่า	
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๓.	 ทบทวน/จดัทำาแนวทางปฏบิตัแิละมาตรการต่าง	ๆ 	ในระดบัองค์กร	หน่วยงานย่อย	 
รวมทัง้ระดบับคุคลเพ่ือรองรบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา	 
2019	(COVID-19)	ระดบัวกิฤตของบรษัิท	วทิยกุารบนิแห่งประเทศไทย	จำากดั	คอื
-	มาตรการจำากัดบุคลากรภายนอกที่จะเข้ามาภายใน	 บริษัท	 วิทยุการบิน 
แห่งประเทศไทย	จำากัด

-	ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารสถานการณ์	 ประกอบด้วยการจัดเก็บ
ข้อมูลการรับวัคซีน	ข้อมูลการอยู่ร่วมกับครอบครัว

-	ประเมินความเสีย่งจากสถานการณ์การตดิเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	
ภายในประเทศมากข้ึน	 เพ่ือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนกับบริษัท	 วิทยุ 
การบินแห่งประเทศไทย	จำากัด

-	มาตรการสื่อสารและกำากับให้พนักงานมีความตระหนัก	ระมัดระวังการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID-19)	ภายในบริษัท	วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	
จำากัด	และครอบครัว

๔.	 มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 
ที่สอดรับกับข้อกำาหนดออกตามความในมาตรา	 ๙	 แห่ง	 พ.ร.ก.	 ฉุกเฉิน	 
พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 (ฉบับที่	 ๒๘)	 โดยให้ทุกหน่วยงานในเขตพื้นที่ที่ศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 
(ศบค.)	กำาหนด	ดำาเนินการตามช่วงเวลาที่มีการกำาหนด	ดังนี้
-	มาตรการปฏบิตังิานนอกสถานทีต่ัง้	(Work	From	Home)	โดยดำาเนนิมาตรการ
ร้อยละ	 ๑๐๐	 ยกเว้นกรณีหน่วยงานที่มีความจำาเป็นให้บุคลากรปฏิบัติงาน	 
ณ	 สำานักงาน	 และแจ้งรายช่ือพร้อมแบบประเมินคัดกรองก่อนเข้าปฏิบัติงาน 
ทุกครั้ง

-	ไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวเพื่อพบปะกัน	 ยกเว้นการประชุม 
ทีจ่ำาเป็น	ทัง้นี	้ต้องคำานงึถงึระยะห่างระหว่างผูเ้ข้าประชมุ	รวมทัง้ให้ใช้หน้ากาก
อนามัยตามความจำาเป็น

๕.	 มีการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและการดำาเนินงานเกี่ยวกับ
มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้กับกระทรวงคมนาคมเป็นประจำาทุกวัน	

๖.	 ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่	 มีพนักงานและลูกจ้างเข้ารับการฉีดวัคซีน	 
จำานวน	 ๓๖	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 ๒๙.๕๐	 จากพนักงานและลูกจ้างทั้งหมด	 
๑๒๒	 คน	 โดยพนักงานและลูกจ้างที่เหลืออยู่ระหว่างรอการนัดหมายเพ่ือรับ 
การฉีดวัคซีน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	๓	กันยายน	๒๕๖๔)

ได้มมีาตรการและดำาเนนิการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019		
(COVID-19)	ดังนี้
๑.	 มาตรการด้านความปลอดภัยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร	 อาคารที่ให้บริการ	

สำาหรับประชาชนผู ้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน	 โดยดำาเนินการ
ประชาสมัพนัธ์	รณรงค์มาตรการ	Social	Distancing	และลงทะเบยีนเข้าใช้สถานี
ขนส่งผูโ้ดยสารผ่านแอปพลเิคชนัไทยชนะ	มจีดุคดักรองเพือ่ตรวจวดัอณุหภูมแิละ

บริษัท ขนส่ง จำากัด
รายงานว่า	
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ให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ	การทำาความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายใน
สถานี	 บริเวณห้องโถงพักผู้โดยสาร	 ช่องจำาหน่ายตั๋ว	 ลิฟต์โดยสาร	 ราวบันได	 
จุดที่ผู ้โดยสารสัมผัสบ่อย	 รวมถึงอาคารภายในอาคารพักผู ้โดยสารทุกวัน	 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 (COVID-19)	 พร้อม 
จดัเกบ็ข้อมลูผูโ้ดยสารเพ่ือตดิตามสอบถามลงในแบบ	ต.๘-คค	(คำาถามเกีย่วกบั
ผู ้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร)	 ตามมาตรการปฏิบัติเพื่อการควบคุม 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

๒.	 มาตรการด้านความปลอดภัยของยานพาหนะสาธารณะต่าง	ๆ 	โดยประชาสมัพนัธ์
และขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถร่วม	 รถตู้โดยสาร	 รถมินิบัส	 ในการทำา 
ความสะอาด	 การป้องกันและฆ่าเชื้อด้วยนำ้ายาฆ่าเชื้อ	 จัดทำามาตรการเว้น 
ระยะห่างบนรถโดยสาร	งดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มบนรถโดยสาร	รวมถึง
พนกังานประจำารถ	ประจำาสถาน	ีและผูใ้ช้บรกิาร	ต้องสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา

๓.	 มาตรการด้านความปลอดภัยในส่วนอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 โดยประชาสัมพันธ์ 
ข้อควรปฏบิตัใินการป้องกนัตนเองต่อโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	
รวมถึงบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน	 เพ่ือหาแนวทาง 
ในการป้องกันการระบาด

๔.	 มมีาตรการให้เจ้าหน้าทีท่กุคนปฏิบตัติามมาตรการทางสาธารณสขุอย่างเคร่งครดั	
สวมหน้ากากอนามยัทกุครัง้ขณะปฏิบตัหิน้าที	่ตรวจวดัอุณหภูม	ิสแกนควิอาร์โคด	 
เข้า	-	ออก	ในการทำางานทุกครั้ง	และให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน	(Work	From	
Home)	 สับเปล่ียนหมุนเวียนกันมาปฏิบัติงาน	 พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ 
ฉีดวัคซีนตามที่รัฐบาลกำาหนด	 ตรวจสอบการติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 
(COVID-19)	 ของบุคลากรในองค์กร	 พร้อมทั้งทำาแบบรายงานจำานวนผู้ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ของรัฐวิสาหกิจ	 และนำาเสนอสำานักงาน 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	เพื่อรวบรวมส่งให้กระทรวงการคลัง

๒.๒.๖ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปี
ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ	 ประจำาปี	 พ.ศ.	 ๒๔๖๔	 ให้เป็นไปตาม 

เป้าหมายที่กระทรวงคมนาคมกำาหนด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของงบประมาณรายจ่ายลงทุนสำาหรับโครงการ 
ปีเดียวนั้น	 ขอให้ดำาเนินโครงการให้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม	 ๒๕๖๔	 
ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วย

ได้ดำาเนินการตามข้อสั่งการ	 อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถดำาเนินการเบิกจ่าย 
งบประมาณตามแผนได้เนื่องจากเหตุผลดังนี้
๑.	เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID-19)	ส่งผล

ให้มีปัญหาด้านแรงงานและการนำาเข้าอุปกรณ์จากพ้ืนท่ีภายนอก	 ส่งผลให ้
การดำาเนินการและการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน

๒.	มกีารอทุธรณ์ผลการเสนอราคาบางรายการส่งผลให้รายการเหล่านัน้ลงนามสญัญาล่าช้า

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า	
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๓.	โครงการผูกพันเดิมบางรายการมีเงินกันเหล่ือมปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 
ในปริมาณมาก	ทำาให้การเบิกจ่ายงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	ได้ล่าช้ากว่าแผน

๔.	มีหลายโครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูง	 ส่งผลให้กระบวนการในการจัดซื้อ 
จัดจ้างมีจำานวนมากทำาให้ลงนามในสัญญาล่าช้า

๕.	โครงการที่มีผู ้เสนอราคาเพียงรายเดียว	 ต้องรายงานกับกรมบัญชีกลางถึง 
ความเหมาะสมในการจดัซือ้จดัจ้างก่อนดำาเนนิการลงนามสญัญา	ส่งผลให้ลงนาม
สัญญาล่าช้ากว่าแผนกำาหนด

ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 บริษัท	 ขนส่ง	 จำากัด	 ได้รับอนุมัติงบประมาณลงทุน	 
จำานวน	๑๗๗.๗๕๙	ล้านบาท	และได้เบิกจ่ายงบประมาณสะสม	๑๐	เดือน	(ตุลาคม	
๒๕๖๓	-	กรกฎาคม	๒๕๖๔)	จำานวน	๑๖๒.๘๙	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	๙๑.๗๙	
ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

๒.๒.๗ การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5
ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำาคญัในการดำาเนนิการเรือ่งการแก้ไขปัญหาฝุน่ละออง	PM	2.5	

และให้ความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก	โดยประสานเพื่อนำารถของหน่วยงานเข้าตรวจวัดควันดำา

ได้ดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง	PM	2.5	ดังนี้
๑.	เข้มงวดการกำากับดูแลการดำาเนินงานของสถานตรวจสภาพรถ	ณ	ที่ตั้ง	เป็นราย

ไตรมาส	(ปีละ	๔	ครั้ง)	จัดตั้งศูนย์ควบคุมการตรวจสภาพรถ	(VICC)	เพื่อควบคุม
ตรวจสอบการดำาเนินงานของสถานตรวจสภาพรถแบบ	 Real	 time	 ผ่านกล้อง	
CCTV	 และตรวจสอบผลการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถผ่านระบบ
สารสนเทศ	 (ระบบ	 ตรอ.	 Online)	 เพ่ือให้สถานตรวจสภาพรถดำาเนินการ 
ตรวจสภาพรถให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ทางราชการกำาหนด

๒.	ดำาเนนิการตามระเบยีบสำานกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยรถราชการ	(ฉบบัที	่๔)	พ.ศ.	๒๕๓๘	 
กำาหนดให้ส่วนราชการตรวจสอบและดแูลสภาพรถในส่วนของราชการมใิห้มมีลพษิ
ทางอากาศและเสียงเกินมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและ 
สิ่งแวดล้อมกำาหนด	 โดยให้มีการตรวจสอบมลพิษทุกระยะ	 ๖	 เดือน	 โดยได้มี
หนังสือ	 ท่ี	 คค	 ๐๔๑๘.๗/ว.๓๓๓	 ลว.	 ๑	 พ.ย.	 ๒๕๕๓	 ให้สำานักงานขนส่ง
กรุงเทพมหานครพื้นที่	๑	-	๕	และสำานักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดดำาเนินการ
ตรวจสอบมลพษิทางอากาศและเสยีงของรถราชการแล้วรายงานผลการตรวจสอบ
มลพิษผ่านทางอินทราเน็ตทุกเดือนไปท่ีสำานักวิศวกรรมยานยนต์	 กรมการขนส่ง
ทางบก	เพื่อรวบรวมรายงานผลการดำาเนินงานตรวจสอบมลพิษฯ	

๓.	สำานกังานขนส่งจงัหวดัและสำานกังานขนส่งสาขาในจงัหวดั	สงขลา	ปัตตาน	ียะลา	
นราธิวาส	ได้ดำาเนนิการออกตรวจการเพ่ือตรวจวดัควนัดำารถบรรทกุ	และรถโดยสาร 
อย่างต่อเนือ่ง	และได้ดำาเนนิการตรวจสอบรถราชการในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๔๖๔	
ตั้งแต่เดือนตุลาคม	-	สิงหาคม	๒๕๖๔	รวม	๔,๙๘๖	คัน	ตรวจผ่าน	๔,๙๗๐	คัน	
ตรวจไม่ผ่าน	๑๖	คัน	คิดเป็นจำานวนรถที่ตรวจผ่านร้อยละ	๙๙.๖๘

บริษัท ขนส่ง จำากัด
รายงานว่า	

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	
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บริษัท วิทยุการบิน 
แห่งประเทศไทย จำากัด

รายงานว่า	

ได้ร่วมมือกับสำานักงานขนส่งจังหวัดตรวจสอบคุณภาพรถของหน่วยงาน	 ซึ่งพบว่า 
รถราชการท่ีมีการใช้งาน	 ณ	 ท่าอากาศยานในสังกัด	 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	
นอกจากนี	้กรมท่าอากาศยานได้กำาหนดมาตรการดำาเนนิงานเกีย่วกบัปัญหาฝุน่ละออง	
PM	2.5	ดังนี้
๑.	 ดำาเนนิการเพือ่ลดควนัดำาของรถยนต์ภายในสนามบนิ	โดยทำาการตรวจวดัควนัดำา 

รถสาธารณะ	 รถราชการของสนามบิน	 รถส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ภายในสนามบิน	
และรถทีใ่ช้ในเขตการบนิ	 (Airside)	ซึง่รถดงักล่าวจะต้องผ่านมาตรฐานการตรวจวดั 
ควันดำา	 ในกรณีรถสาธารณะหากผลการตรวจเกินค่ามาตรฐานที่กำาหนดจะ 
ดำาเนินการแจ้งสำานักงานขนส่งจังหวัดเพื่อดำาเนินการต่อไป

๒.	 มาตรการจอดรถและใช้รถ
-	ในบรเิวณอาคารผูโ้ดยสาร	หากจอดรบัส่งผูโ้ดยสารบรเิวณหน้าอาคารผูโ้ดยสาร
เกนิ	๕	นาท	ีให้ทำาการดบัเครือ่งยนต์และหากทำาการจอดรถบรเิวณลานจอดรถ
ภายในสนามบินไม่อนญุาตให้ติดเครือ่งยนต์ท้ิงไว้ไม่ว่าจะมีผูค้วบคมุรถอยู่หรอืไม่

-	บริเวณเขตการบิน	 (Airside)	 ห้ามใช้รถที่มีควันดำาเกินค่ามาตรฐานที่กำาหนด	
และเมื่อรถไม่มีการใช้งานต้องทำาการดับเครื่องยนต์

ได้ดำาเนินการตามมาตรการกำาจัดฝุ่นละอองขนาดเล็กและควบคุมแหล่งกำาเนิด 
ฝุ่นละออง	PM	2.5	ดังนี้
๑.	 ตรวจสอบและวดัระดบัปรมิาณฝุน่ละออง	PM	2.5	ทัง้ภายในและภายนอกอาคาร
๒.	 ประชาสมัพนัธ์ให้พนกังานทราบค่าฝุน่ละออง	PM	2.5	ทางกลุม่ในแอปพลเิคชนัไลน์
๓.	 ทำาความสะอาดภายในและภายนอกอาคารเป็นประจำา	เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง

ต่าง	ๆ 	ให้ได้มากที่สุด
๔.	 ฉดีนำา้สร้างความชุม่ชืน้รอบอาคารสำานกังานและหอควบคมุการจราจรทางอากาศ
๕.	 ตรวจสอบการติดเครื่องยนต์รถบริการพนักงานก่อนออกรถ	ไม่เกิน	๑	นาที
โดยจากการดำาเนินการตามมาตรการดังกล ่าวของบริษัท	 วิทยุการบิน 
แห่งประเทศไทย	จำากัดพบว่าปริมาณฝุ่นละออง	PM	2.5	ไม่เกินค่ามาตรฐาน

๒.๒.๘ การลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนผ่านโครงการสวัสดิการ 
ต่าง ๆ
เรื่องการช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผ่านโครงการสวัสดิการต่าง	 ๆ	 เช่น	

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	 โครงการเราชนะ	 หรือโครงการอื่น	ๆ 	 ในลักษณะเดียวกันนั้น	 เป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ	 
บรษิทั	ขนส่ง	จำากดั	และการรถไฟแห่งประเทศไทย	จงึขอให้ทัง้สองหน่วยงาน	ให้ความสำาคญักบัการประชาสมัพนัธ์
ให้กับประชาชนทราบ	และให้ผู้ที่ได้รับสิทธิใช้บริการผ่านโครงการต่าง	ๆ 	เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพต่อไป

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า	
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ได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว	และมีการประชาสัมพันธ์การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	
ผ่านทางแอปพลิเคชันของบริษัท	ขนส่ง	จำากัด	ป้าย	บอร์ด	โบรชัวร์	แผ่นพับ	และมี
การประชาสมัพนัธ์เชิงรกุ	รวมทัง้ประสานงานกบัผูน้ำาชุมชนในเขตพ้ืนทีค่วามรบัผดิชอบ	 
เพือ่ประชาสมัพนัธ์เสยีงตามสายให้ประชาชนได้รบัทราบข่าวสารข้อมลูในโครงการของรฐั	 
โดยให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้	 ซึ่งมีผู้ใช้บริการจากโครงการ
สวัสดิการแห่งรัฐ	ตั้งแต่เดือนตุลาคม	-	สิงหาคม	๒๕๖๔	ดังนี้

จังหวัด จำ�นวนผู้ใช้บริก�รผ่�นโครงก�รฯ (คน) จำ�นวนเงิน (บ�ท)

สงขลา ๒,๓๔๖ ๑,๑๔๗,๘๙๑
ปัตตานี ๖๕๕ ๓๒๕,๒๖๔
ยะลา ๗๔๑ ๓๖๙,๔๐๖
นราธิวาส ๕๐๐ ๒๔๘,๗๙๗

๒.๒.๙ การตอบชี้แจงกรณีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน
กรณีท่ีหน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนผ่านทางช่องทางต่าง	ๆ 	 ขอให้

หน่วยงานดำาเนินการเร่งรัดแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับการร้องเรียน	และแจ้งตอบผู้ร้องผ่านช่องทางที่มีการร้องเรียน	

ได้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน	ประกอบด้วย
๑.	ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ของกรมท่าอากาศยาน	 http://www.airports.go.th/

th/contact.html
๒.	http://www.facebook.com/ThaiDCA
๓.	E-mail	:	complaint@airports.go.th
๔.	โทรศัพท์หมายเลข	๐	๒๒๘๖	๓๗๗๕
๕.	โทรสารหมายเลข	๐	๒๒๘๖	๓๗๗๓
๖.	ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล	http://opm1111.go.th
๗.	ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ของกระทรวงคมนาคม
๘.	แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ณ	ท่าอากาศยาน
กรมท่าอากาศยานได้มอบหมายเจ้าหน้าทีต่รวจสอบข้อคำาถามของผูใ้ช้บรกิารอย่างต่อเน่ือง 
และสมำ่าเสมอ	 มีการจัดตั้งกลุ่มทางแอปพลิเคชันไลน์ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ 
ท่าอากาศยาน	เพือ่ประสานจดัการเรือ่งร้องเรยีนร้องทกุข์	รวมทัง้ได้ตดิตามและแก้ไขปัญหา	 
ซึ่งสามารถดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองผู้ใช้บริการได้ทันท่วงที

ได้ดำาเนินการติดตามและแก้ไขเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน	ดังนี้
๑.	 ประเด็นเรื่องร้องเรียนเร่งด่วน	 ในเบื้องต้นจะประสานงานกับนายสถานีเดินรถ 

นั้น	ๆ 	เพื่อดำาเนินการแก้ไขตามข้อร้องเรียน
๒.	 ประเด็นเรื่องร้องเรียนกรณีการจำาหน่ายตั๋ว	 จะพิจารณาส่งเรื่องไปทางต้นสังกัด

เพื่อสอบสวนพนักงานดังกล่าว	และดำาเนินการตามขั้นตอนต่อไป

บริษัท ขนส่ง จำากัด
รายงานว่า	

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า	
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เขต ๙
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒
(๕	จังหวัด)
	จันทบุรี
	ตราด
	นครนายก
	ปราจีนบุรี
	สระแก้ว

8 จังหวัด

ภาคตะวันออก

เขต ๘
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑
(๓	จังหวัด)
	ฉะเชิงเทรา
	ชลบุรี
	ระยอง

ตร�ด

สระแก้ว

จันทบุรี

ชลบุรี

ฉะเชิงเทร�

นครน�ยก

ปร�จีนบุรี

ระยอง



กำรตรวจรำชกำร
ในพื้นที่ภำคตะวันออก

ภาคตะวันออกเป็นพ้ืนที่ที่สำาคัญมากของประเทศ	 เนื่องจากเป็นศูนย์รวม 
ของระบบกลไกสำาคัญทางเศรษฐกิจ	 ประกอบด้วย	 นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
ที่มีความสำาคัญหลายนิคม	 เป็นจุดเช่ือมโยงการนำาเข้าและส่งออกสินค้าทางเรือ 
ขนาดใหญ่	ได้แก่	ท่าเรือแหลมฉบัง	และท่าเรือมาบตาพุด	เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยม
ของนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต	ิเป็นพืน้ทีเ่พาะปลกูผลติผลทางการเกษตร	
ที่สำาคัญ	ทั้งข้าว	ยางพารา	และผลไม้หลายชนิด	รวมไปถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้าและ
การประมงอีกด้วย	 ตลอดจนเป็นพ้ืนท่ีซึ่งมีความเช่ือมโยงใกล้ชิดกับแนวชายแดน
ประเทศกัมพูชา	 ซึ่งมีจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนหลายจุด	 เช่น	 บ้านหาดเล็ก	
อำาเภอคลองใหญ่	 ที่มีความสำาคัญยิ่งต่อการพัฒนาสนับสนุนระบบการค้าชายแดน 
ของประเทศไทย	โดยแบ่งเขตตรวจราชการในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็น	๒	เขต	ดังนี้

๑)	 เขตตรวจราชการที่	๘	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก	๑	ได้แก่	 
จังหวัดฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	และระยอง

๒)	 เขตตรวจราชการที่	๙	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก	๒	ได้แก่	 
จังหวัดจันทบุรี	ตราด	นครนายก	ปราจีนบุรี	และสระแก้ว

	 กรมการขนส่งทางราง	 สำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	กรมทางหลวง	
กรมทางหลวงชนบท	 กรมเจ้าท่า	 การรถไฟแห่งประเทศไทย	 และสำานักงาน 
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	 ได้รายงานผลการดำาเนินการตามนโยบายของ 
รัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม	ดังนี้

๑.	 มาตรการอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยทางถนน
๒.	 มาตรการอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยทางนำ้า
๓.	 มาตรการอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยทางอากาศ
๔.	 มาตรการอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยทางราง
๕.	 การพัฒนาพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล	ยุทธศาสตร์ชาติ	 

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
๖.	 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019 

(COVID-19)
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๓.๑ เขตตรวจราชการที่ ๘  
(จังหวัดฉะเชิงเทรำ ชลบุรี และระยอง)

๓.๑.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก
มาตรการอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยทางถนน
๑.	 การประชาสัมพันธ์โครงการทางหลวงหมายเลข	 ๗	 และสนับสนุนให้ประชาชนและ 

ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์จากเส้นทางหลวงระหว่างเมือง	 เพื่อลดความแออัดและการจราจรติดขัดในชุมชนเมือง	 
และเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ	อุตสาหกรรม	การค้า	การลงทุน	และการท่องเที่ยว

ได้ดำาเนินการประชาสัมพันธ์โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข	 ๗	 แล้ว	 โดยจัดทำา 
อนิโฟกราฟิกประชาสมัพนัธ์การเปิดให้บรกิารทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงหมายเลข	๗	 
สายกรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา-มาบตาพุด	 รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง 
การสื่อสารต่าง	ๆ 	 เช่น	 เฟซบุ๊กของกรมทางหลวง	และจัดทำาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบด้วย

๒.	 การพจิารณาเร่งรดัโครงการก่อสร้างถนนเฉลมิบรูพาชลทศิ	ระยะที	่๒	ถนนเลยีบชายฝ่ังทะเล	 
(ถนนท่องเที่ยว)	 ตามความจำาเป็นเร่งด่วน	 โดยจัดลำาดับความสำาคัญตามกรอบและเป้าหมายของการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่เน้นความเช่ือมโยงและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและ
ประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก	๑	และพื้นที่ใกล้เคียง

ถนนเฉลิมบูรพาชลทิศ	ระยะที่	๒	อยู่ระหว่างศึกษาจัดทำาแผนแม่บทสำารวจออกแบบ
รายละเอียดและจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)	หากรายงาน	
EIA	 ผ่านความเห็นชอบและได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ีจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแล้ว	
กรมทางหลวงชนบทจะได้พิจารณาจัดทำาแผนการก่อสร้างต่อไป

๓.๑.๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางนำ้า
มาตรการอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยทางนำ้า
๑.	 การบรูณาการงานร่วมกบัสำานกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	 

และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	ดำาเนนิการศกึษาแนวทางการเชือ่มโยงท่าเรอืแหลมฉบงักบันานาชาต	ิโดยศกึษา	วเิคราะห์	
เปรยีบเทยีบกบัโครงการของต่างประเทศ	เช่น	ความคุม้ค่าของโครงการ	ระยะเวลาและความปลอดภัยในการขนส่ง	
ปริมาณการขนส่งสินค้า	 ผลประโยชน์ที่ได้รับ	 ความสนใจใช้เส้นทางของภาคเอกชน	 เป็นต้น	 รวมทั้งพัฒนา 
การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จท้ังในด้านโลจิสติกส์และศุลกากร	 (One	 Stop	 Service)	 โดยจัดลำาดับความสำาคัญ 
และเร่งดำาเนนิการโครงการทีส่นบัสนนุการขนส่งสนิค้าก่อนในระยะแรก	เพือ่ให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางเครอืข่าย 
โลจิสติกส์ของภูมิภาค	ทั้งด้านการขนส่งสินค้าและการสัญจร

กรมทางหลวง
รายงานว่า	

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	
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ภายใต้แนวทางการเช่ือมโยงท่าเรือแหลมฉบังกับนานาชาติ	 มีโครงการที่เกี่ยวข้อง	
คือ	 โครงการท่าเรือบก	 (Dry	 Port)	 และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งเพ่ือพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพ่ือเช่ือมโยงการขนส่งระหว่าง 
อ่าวไทยและอันดามัน	โดยมีผลการดำาเนินงาน	ดังนี้
๑.	โครงการท่าเรือบก	 สำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	 ได้ดำาเนิน

โครงการศกึษาจดัทำาแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรอืบก	เพ่ือนำาไปสูก่ารเป็นศนูย์กลาง
โลจิสติกส์ของภูมิภาค	 ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวก 
ด้านการขนส่งท่ีมีส่วนสำาคัญในการช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับเปล่ียน 
รูปแบบการขนส่งสินค้าจากทางถนนมาใช้การขนส่งทางราง	 โดยใช้ท่าเรือบก 
เป็นจุดเชื่อมต่อการขนส่งและใช้โครงข่ายขนส่งทางถนนเพื่อกระจายสินค้าต่อ 
ในระดบัพืน้ท่ีในรปูแบบ	Hub-and-Spoke	ผลการศกึษาพบว่า	มพีืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพ
ในการพัฒนาท่าเรือบก	๔	พื้นที่	ได้แก่	จังหวัดฉะเชิงเทรา	ขอนแก่น	นครราชสีมา	
และนครสวรรค์	และเมื่อวันที่	๘	ธันวาคม	๒๕๖๓	คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบ 
ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและขนส่งสินค้า	 
ครั้งที่	๑/๒๕๖๓	แล้ว	 เมื่อวันที่	๙	ตุลาคม	๒๕๖๓	ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณา 
ดำาเนินการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท่าเรือบกให้เป็นรูปธรรมต่อไป

๒.	โครงการศึกษาความเหมาะสม	ออกแบบเบื้องต้น	ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
และวเิคราะห์รปูแบบโมเดลการพฒันาการลงทนุโครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่งเพือ่พฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคใต้เพือ่เชือ่มโยงการขนส่ง
ระหว่างอ่าวไทยและอนัดามนั	อยูร่ะหว่างดำาเนนิการปรบัแผนการใช้จ่าย	เพือ่ขอรบั
จัดสรรงบประมาณปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 ซึ่งจะเป็นการศึกษาความเหมาะสม 
ทางเศรษฐกิจ	การเงิน	วิศวกรรม	สังคม	ออกแบบรายละเอียดเบื้องต้น	ประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	และจัดทำารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ	

อยู่ระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทย	 ประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกัน
ดำาเนินการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงท่าเรือแหลมฉบังกับนานาชาติ

๒.	 การสร้างการรบัรูแ้นวทางการเช่ือมโยงท่าเรอืแหลมฉบงักบันานาชาต	ิ

อยู่ระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกัน
ดำาเนนิการสร้างการรบัรูแ้ก่ประชาชนเกีย่วกบัแนวทางการเช่ือมโยงท่าเรอืแหลมฉบงั
กับนานาชาติ	

การท่าเรือ
แห่งประเทศไทย

รายงานว่า	

การท่าเรือ
แห่งประเทศไทย

รายงานว่า	

สำานักงานนโยบาย 
และแผนการขนส่ง

และจราจร 
รายงานว่า	
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๓.	 การพจิารณาเร่งรดัโครงการจ้างศกึษาออกแบบเพ่ือพัฒนาพ้ืนทีศ่นูย์บรกิารท่าเทยีบเรอื
หน้าบ้านลานอเนกประสงค์ริมทะเลวัดใหม่สำาราญ	 และจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนกัน
คลื่นบริเวณท่าเทียบเรือหน้าบ้าน	เกาะล้าน	เมืองพัทยา	อำาเภอบางละมุง	จังหวัดชลบุรี

ท่าเทียบเรือหน้าบ้าน	 เกาะล้าน	 สมควรได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้สามารถรองรับ 
ผูโ้ดยสารและขนส่งสนิค้าได้อย่างสะดวกและปลอดภยัและเพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
ในพื้นท่ีบริเวณดังกล่าว	 กรมเจ้าท่าจึงได้มีคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินงาน 
จ้างท่ีปรกึษา	สำาหรบัการจ้างทีป่รกึษาโครงการจดัทำารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม	 (EIA)	 ท่าเทียบเรือหน้าบ้าน	 เกาะล้าน	 เมืองพัทยา	 จังหวัดชลบุรี	 
โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาดำาเนินการศึกษาและ
จัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว	 ซึ่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ได้ดำาเนนิการจดัทำารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมแล้วเสรจ็	
กรมเจ้าท่าจงึได้ดำาเนนิการนำาส่งรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมโครงการ
ดังกล่าวให้สำานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นตามขั้นตอนต่อไป	 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำานักนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

๓.๑.๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ
มาตรการอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยทางอากาศ
การปรับปรุง	 พัฒนาระบบไบโอเมทริกซ์โดยให้สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับ 

ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ปรับปรุง	 พัฒนาระบบไบโอเมทริกซ์ให้ทันสมัย 
และสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อการคัดกรองผู้โดยสารให้มีประสิทธิภาพ

สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองและท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา	 ได้ทำาการพัฒนา
ระบบไบโอเมทริกซ์และนำามาใช้กับท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาควบคู่กับระบบ
ตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า	 โดยปัจจุบันได้ใช้ตรวจสอบผู้โดยสาร 
ท่ัวประเทศจำานวน	 ๒๘	 ล้านคน	 ทั้งนี้	 จากเดิมมีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลที ่
ค่อนข้างช้านั้น	ในปัจจุบันได้ดำาเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

 

๓.๑.๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางราง 
มาตรการอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยทางราง
๑.	 การศกึษาแนวทางการพัฒนาเส้นทางรถไฟทางคูเ่พ่ือการพัฒนาเส้นทางภายในประเทศ	

และสร้างการเชื่อมโยงไปสู่พื้นที่ชายแดน	เช่น	การพัฒนารถไฟทางคู่แม่สอด	จังหวัดตาก	เป็นต้น

กรมเจ้าท่า
รายงานว่า	

สำานักงาน 
การบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทย

รายงานว่า	
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มีแผนการพัฒนารถไฟทางคู่	(Double	Track)	เพื่อเพิ่มความจุทางอันเป็นการแก้ไข
ปัญหาการเดนิรถในระบบทางเดีย่วของบางช่วงในเส้นทางรถไฟสายเหนอื	สายตะวนัออก 
เฉียงเหนือ	 และสายใต้อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการขนส่งระบบราง	
สนบัสนนุและส่งเสรมิการพัฒนาระบบโลจสิตกิส์ของประเทศตามนโยบายรฐับาล	ซึง่ม ี
แผนการพฒันาทางรถไฟสายแม่สอด	-	ตาก	-	กำาแพงเพชร	-	นครสวรรค์	รวมอยูด้่วย

ได้รับจัดสรรงบประมาณปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 ผูกพันปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๕	 ในการศึกษา 
ความเป็นไปได้ในการพฒันาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลมุและเชือ่มโยงพืน้ทีท่ัว่ประเทศ
และรองรบัการขนส่งต่อเนือ่งหลายรปูแบบได้อย่างไร้รอยต่อ	โดยศกึษาและวเิคราะห์
แนวทางการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟ	 ท้ังทางรถไฟสายใหม่	 ทางรถไฟสายรอง	 
และการขยายแนวเส้นทางเดิม	รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบปฏิบัติการต่าง	ๆ 	
ที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนพัฒนาสิ่งอำานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานด้าน 
โลจิสติกส์รูปแบบต่าง	ๆ 	 ให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาพ้ืนท่ีในระดับจังหวัด	
ภูมิภาค	 และการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้าน	 เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของ 
ระบบเศรษฐกิจ	 การกระจายโอกาสการพัฒนาและความเจริญสู ่ระดับจังหวัด 
และภูมภิาค	ยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน	และพฒันาประเทศให้เป็นศนูย์กลาง
ทางเศรษฐกิจและการขนส่งในภูมิภาค	 สำาหรับการพัฒนารถไฟทางคู ่แม่สอด	 
จังหวัดตาก	 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำาเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงนครสวรรค์	 -	 กำาแพงเพชร	 -	 ตาก	 -	 แม่สอด	 แล้วเสร็จ	 
และได้รับจัดสรรงบประมาณปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 เพ่ือออกแบบรายละเอียดและจัดทำา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)	ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำาเนินการ

๒.	 การพจิารณาเร่งรดัโครงการเชือ่มต่อสถานรีถไฟความเรว็สงูเชือ่ม	๓	สนามบนิ	สถานทีี	่๑๐	 
(สถานรีะยอง)	ในการขยายเส้นทางแนวรถไฟฟ้าความเรว็สงูเชือ่ม	๓	สนามบนิ	จากเดมิช่วงดอนเมอืง	-	สวุรรณภมู	ิ-	 
อู่ตะเภา	ให้แล้วเสร็จในปี	๒๕๖๘	พร้อมกับสถานีอู่ตะเภา	เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เมืองในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก	 และให้เร่งรัดโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนรองรับการพัฒนาเมือง 
ตามนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

โครงการรถไฟความเรว็สงูส่วนต่อขยายช่วงระยอง	-	จนัทบรุ	ี-	ตราด	ปัจจบุนัได้ศกึษา
ความเหมาะสมแล้วเสรจ็	และอยูร่ะหว่างเสนอเรือ่งเข้าคณะกรรมการรถไฟ	เพือ่พจิารณา 
ดำาเนินการในลำาดับต่อไป	 ทั้งนี้	 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เสนอของบประมาณ
แผ่นดิน	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๕	 เพ่ือจ้างท่ีปรึกษาจัดทำารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม	(EIA)	และจัดทำารายงานการวิเคราะห์โครงการในรูปแบบการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน	(PPP)	ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำานักงบประมาณ

กรมการขนส่งทางราง 
รายงานว่า	

การรถไฟ 
แห่งประเทศไทย 

รายงานว่า	

สำานักงานนโยบาย 
และแผนการขนส่ง

และจราจร 
รายงานว่า	
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๓.๑.๕ การพัฒนาพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ  
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การพิจารณาดำาเนินการตามความจำาเป็นเร่งด่วน	 โดยจัดลำาดับความสำาคัญตามกรอบ 

และเป้าหมายของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่เน้นความเช่ือมโยงและสนับสนุน	 
ภาคการผลิตและภาคบริการ	 การค้าการลงทุน	 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	 ประโยชน์ของประชาชน	 ในพื้นที่ 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก	และพื้นที่เชื่อมโยงที่จะได้รับ	รวมทั้งความสอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ตามนโยบาย
ของรัฐบาล	ยุทธศาสตร์ชาติ	และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑๒	ก่อนดำาเนินการ	พร้อมทั้ง
สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเห็นถึงความสำาคัญโครงการท่ีได้มีการจัดสรรงบประมาณ	 และโครงการ 
ที่รัฐบาลกำาลังดำาเนินการอย่างต่อเนื่องด้วย

ได ้รับการจัดสรรงบประมาณปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 เพ่ือจัดทำาแผนโลจิสติกส ์	 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวนัออก	(EEC)	กบัประตูการค้าในพ้ืนท่ีภาคใต้	จงัหวดัระนอง	ขณะนีอ้ยู่ระหว่าง
ที่ปรึกษาจัดส่งรายงานเบื้องต้น	 นอกจากนี้	 ยังได้รับการจัดสรรงบประมาณปี	 
พ.ศ.	๒๕๖๔	เพื่อศึกษาการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติแบบบูรณาการด้านคมนาคม
และโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาคและประเทศ	เพื่อพัฒนาหลักการกรอบการดำาเนินงาน	
เป้าหมาย	 และตัวช้ีวัดในการพิจารณาศักยภาพด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
ในมิติต่าง	ๆ 	เช่น	มิติเศรษฐกิจ	มิติสังคม	มิติสิ่งแวดล้อม	มิติความมั่นคง	ในพื้นที่
ต่าง	ๆ 	 และในด้านต่าง	ๆ 	 เช่น	ด้านท่องเที่ยว	ด้านอุตสาหกรรม	ด้านเกษตรกรรม 
บนพื้นฐานของนโยบายรัฐบาล	 และเพ่ือลดต้นทุนด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	 
รวมถึงพิจารณาแนวทางการจัดลำาดับความสำาคัญของโครงการด้วย	 ปัจจุบัน 
มีการเห็นชอบ	TOR	และราคากลางแล้ว	อยู่ระหว่างการจัดจ้างที่ปรึกษา

๓.๑.๖ มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19)
ให้สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา	 และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง	 บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและประสานความร่วมมือด้านข้อมูลกับ 
หน่วยงานระหว่างประเทศในการคัดกรอง	 คัดแยกผู้โดยสารเดินทางเข้าออกเพื่อป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	
2019	(COVID-19)	และอาชญากรรม

ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาและสำานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ดำาเนินการ 
คัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข	ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 สั่งการอย่าง 
เคร่งครัดแล้ว

สำานักงานนโยบาย 
และแผนการขนส่ง

และจราจร 
รายงานว่า	

สำานักงาน 
การบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทย

รายงานว่า	
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๓.๒ เขตตรวจราชการที่ ๙ 
(จังหวัดจันทบุรี ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุรี และสระแก้ว)

ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก
มาตรการอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยทางถนน
โครงการนำาร่องการนำายางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน	ณ	ทางหลวงหมายเลข	

๓๒๔๙	 กม.๓+๑๖๔	 ตอนควบคุม	 ๐๑๐๐	 ตอนเขาไร่ยา	 -	 แพร่งขาหย่ัง	 ตำาบลแสลง	 อำาเภอเมืองจันทบุร	ี 
จังหวัดจันทบุรี	โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในการนำายางพาราในประเทศมาใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง	ๆ 	เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางพาราและเพิ่มมูลค่าราคายางในประเทศ	

ได้ดำาเนินโครงการด้านงานวิจัยและนวัตกรรมในการนำายางพาราในประเทศมาใช้
ประโยชน์ด้านต่าง	ๆ 	จำานวน	๓	โครงการ	ดังนี้
๑.	โครงการศึกษากระบวนการเพ่ิมสัดส่วนปริมาณยางธรรมชาติในวัสดุแอสฟัลต์

ซีเมนต์สำาหรับงานทาง	ผลการศึกษาพบว่า	จะเพิ่มสัดส่วนยางพาราในแอสฟัลต์
ซีเมนต์สำาหรับงานทางได้มากขึ้น	

๒.	โครงการศึกษาการนำายางพารามาใช้เสริมกำาลังโครงสร้างสะพาน	 ได้พัฒนา
ต้นแบบแถบยางพาราอัดแรงสำาหรับเสริมกำาลังรอยต่อรับแรงเฉือนและกำาลังรับ
โมเมนต์ดัดของคานสะพานประเภท	PC	Plank	Girder	ประเภท	PC	Box	Beam	
และประเภท	RC	T-girder	ของกรมทางหลวง	

๓.	โครงการศกึษาการนำาแถบยางพาราอดัแรงมาใช้แก้ปัญหาการแตกร้าวของตอม่อ
สะพานจากคลอไรด์	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนำาแผ่นยางรองสะพาน 
ทีผ่ลติจากยางพาราไปประยุกต์ใช้เป็นแถบยางพาราอัดแรงให้กบัเสาตอม่อสะพาน
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กรมทางหลวง
รายงานว่า	



066

ภาคตะวันออก
					เฉียงเหนือ๒0 จังหวัด

สุรินทร์

ยโสธร

อำ�น�จเจริญ

ร้อยเอ็ด

สกลนคร

มุกด�ห�ร

นครพนม

บึงก�ฬ

อุบลร�ชธ�นี

ศรีสะเกษ

บุรีรัมย์

นครร�ชสีม�

มห�ส�รค�ม

ชัยภูมิ

เลย

หนองบัวลำ�ภู

ก�ฬสินธ์ุ

อุดรธ�นี
หนองค�ย

ขอนแก่น

เขต ๑๐
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนบน ๑ (๕	จังหวัด)
	บึงกาฬ
	เลย
	หนองคาย
	หนองบัวลำาภู
	อุดรธานี

เขต ๑๑
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนบน ๒ (๓	จังหวัด)
	นครพนม
	มุกดาหาร
	สกลนคร

เขต ๑๒
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง (๔	จังหวัด)
	กาฬสินธุ์
	ขอนแก่น
	มหาสารคาม
	ร้อยเอ็ด

เขต ๑๓
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง ๑ (๔	จังหวัด)
	ชัยภูมิ
	นครราชสีมา
	บุรีรัมย์
	สุรินทร์

เขต ๑๔
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนล่าง ๒ (๔	จังหวัด)
	ยโสธร
	อำานาจเจริญ
	อุบลราชธานี
	ศรีสะเกษ



กำรตรวจรำชกำร
ในพื้นที่ภำคตะวันออก 
เฉียงเหนือ

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	หรอื	ภาคอสีาน	เป็นภูมภิาคหนึง่ในประเทศไทย	ตัง้อยูบ่นแอ่งโคราช
และแอ่งสกลนคร	มีแม่นำ้าโขงกั้นประเทศลาวทางทิศเหนือและตะวันออกของภาค	ทางทิศใต้มีเทือกเขา 
พนมดงรักกั้นประเทศกัมพูชาและภาคตะวันออกของประเทศไทย	 และมีทิวเขาเพชรบูรณ์และทิวเขา 
ดงพญาเย็นเป็นแนวกั้นทางตะวันตกแยกจากภาคกลาง	 ซึ่งมีเนื้อที่มากที่สุดของประเทศไทย	 ประมาณ	
๑๖๘,๘๕๔	 ตารางกิโลเมตร	 หรือมีเนื้อท่ีร้อยละ	 ๓๓.๑๗	 เทียบได้กับหนึ่งในสามของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
ของประเทศไทย	 ประกอบไปด้วย	 ๒๐	 จังหวัด	 ได้แก่	 จังหวัดกาฬสินธุ์	 ขอนแก่น	 ชัยภูมิ	 นครพนม	
นครราชสีมา	 บึงกาฬ	 บุรีรัมย์	 มหาสารคาม	 มุกดาหาร	 ยโสธร	 ร้อยเอ็ด	 เลย	 ศรีสะเกษ	 สกลนคร	 
สุรินทร์	หนองคาย	หนองบัวลำาภู	อำานาจเจริญ	อุดรธานี	และอุบลราชธานี

เพื่อให้การตรวจราชการได้รับทราบผลการดำาเนินงาน	 ปัญหา	 อุปสรรค	 ได้มากที่สุด	 
คณะผู ้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม	 จึงได้กำาหนดการเดินทางไปตรวจราชการตามพ้ืนที ่
เขตตรวจราชการ	ดังนี้

๑)	 เขตตรวจราชการที่	๑๐	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	๑	ได้แก่	 
จังหวัดบึงกาฬ	เลย	หนองคาย	หนองบัวลำาภู	และอุดรธานี	

๒)	 เขตตรวจราชการที่	๑๑	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	๒	ได้แก่	 
จังหวัดนครพนม	มุกดาหาร	และสกลนคร	

๓)	 เขตตรวจราชการที่	๑๒	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ได้แก่	 
จังหวัดกาฬสินธุ์	ขอนแก่น	มหาสารคาม	และร้อยเอ็ด	

๔)	 เขตตรวจราชการที่	๑๓	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	๑	ได้แก่	 
จังหวัดชัยภูมิ	นครราชสีมา	บุรีรัมย์	และสุรินทร์	

๕)	 เขตตรวจราชการที่	๑๔	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	๒	ได้แก่	 
จังหวัดยโสธร	ศรีสะเกษ	อำานาจเจริญ	และอุบลราชธานี

คณะผูต้รวจราชการกระทรวงคมนาคมได้ตรวจราชการโครงการในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	 
จำาแนกเป็นด้านต่าง	ๆ 	ได้แก่	ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบการขนส่งทางบก	ด้านการบรหิารจดัการงาน 
และบำารุงรกัษาทางนำ้า	ด้านโครงสรา้งพื้นฐานและการคมนาคมขนสง่ทางอากาศ	ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน
และระบบการขนส่งทางราง	และด้านอื่น	ๆ	ในพื้นที่เขตตรวจราชการ	อาทิ	การดำาเนินการตามนโยบาย
ของรฐับาล	และนโยบายของกระทรวงคมนาคม	การตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปี	และการเตรยีม 
ความพร้อมเพือ่อำานวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน	มาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ฝุน่ละออง	PM	2.5	มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	เป็นต้น

๖7
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๔.๑ เขตตรวจราชการที่ ๑๐ 
(จังหวัดบึงกำฬ เลย หนองคำย หนองบัวล�ำภู และอุดรธำนี)
จากการเดนิทางไปตรวจราชการของผูต้รวจราชการกระทรวงคมนาคมเพ่ือติดตามการเตรยีมความพร้อม

ในการอำานวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับจากการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์	 ๒๕๖๔	 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	ในพืน้ทีจ่งัหวดัอุดรธาน	ีระหว่าง
วันที่	 ๔	 -	 ๖	 เมษายน	 ๒๕๖๔	 นั้น	 ได้มีการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมการอำานวยความสะดวก 
และความปลอดภัยฯ	ในพืน้ทีจ่งัหวดัอดุรธานขีองหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม	ประกอบด้วย	กรมทางหลวง	
กรมทางหลวงชนบท	 กรมการขนส่งทางบก	 กรมเจ้าท่า	 การรถไฟแห่งประเทศไทย	 และบริษัท	 ขนส่ง	 จำากัด	 
ณ	ห้องประชุมแขวงทางหลวงอุดรธานี	ที่	๑	พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจติดตามการให้บริการ	การอำานวยความสะดวก	
และความปลอดภัยแก่ประชาชน	ในการใช้บริการขนส่งโดยสารสาธารณะ	ดังนี้

๑.	ตรวจติดตามการให้บรกิารผูโ้ดยสาร	การอำานวยความสะดวกและความปลอดภัย	ณ	ท่าอากาศยานอดุรธานี	
๒.	ตรวจติดตามการให้บริการ	การอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชน	ณ	สถานีขนส่ง

ผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี	แห่งที่	๒	
พบว่า	 ทุกหน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี	 ทั้งในเรื่องการอำานวยความสะดวก	 

ความปลอดภัย	 และการดำาเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	อย่างไรก็ตาม	ได้มีการถ่ายทอดนโยบายของกระทรวงคมนาคม	
ในการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์	 ๒๕๖๔	 ให้แก่หน่วยงานในพ้ืนที่จังหวัด
อุดรธานี	เพื่อทราบและปฏิบัติตามนโยบาย	พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคม	ดังนี้

๔.๑.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก
๑. ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมดำาเนินการตามมาตรการของ 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕ มาตรการ คือ	 ๑)	 มาตรการด้านการบริหารจัดการ	 ๒)	 มาตรการ 
ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม	 ๓)	 มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ	 ๔)	 มาตรการ 
ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย	 ๕)	 มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ	 โดยใช้การประชาสัมพันธ์ 
ให้ความรู้ควบคู่กับการรณรงค์สร้างจิตสำานึกด้านความปลอดภัยในระดับพื้นที่	

ได้ดำาเนินการตามมาตรการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 ๕	 มาตรการ	 
โดยสำานักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ควบคู่กับการรณรงค์
สร้างจติสำานกึด้านความปลอดภัยในระดบัพืน้ทีผ่่านสถานวีทิยอุงค์การสือ่สารมวลชน
แห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี	

๒. สำาหรับการให้บริการขนส่งสาธารณะ ทั้งรถโดยสาร รถไฟ และเรือ ขอให	้ 
กรมการขนส่งทางบก	บรษิทั	ขนส่ง	จำากดั	การรถไฟแห่งประเทศไทย	และกรมเจ้าท่า	มแีผนการรองรบัการให้บรกิาร
ให้เพยีงพอกับปริมาณผู้โดยสาร	 ทั้งนี้	 ต้องมีการตรวจสอบยานพาหนะ	 ผู้ควบคุมยานพาหนะ	 ให้มีความพร้อม 
และปลอดภัย	และเข้มงวดในการดำาเนนิการตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	
(COVID-19)	อย่างเคร่งครัดด้วย

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	



กอ
งต

รว
จร

ำช
กำ

ร 
กร

ะท
รว

งค
มน

ำค
ม

๖9

ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามแผน 
การอำานวยความสะดวกและความปลอดภัย	 รองรับการเดินทางของประชาชน 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์	 ๒๕๖๔	 โดยสำานักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี	 ได้ทำาหนังสือ 
ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำาทางดำาเนินการ	ดังนี้	
๑.	ตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถให้มีความพร้อมก่อนออกเดินรถ
๒.	จัดทำาประวัติพนักงานขับรถ	 เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันในการตรวจสอบควบคุม 

การปฏิบัติหน้าที่ผู้ขับรถให้เป็นไปตามกฎหมาย
๓.	ให้คำาแนะนำาแก่ผูโ้ดยสารให้ทราบวธิกีารปฏิบตัติวัทีถู่กต้องขณะอยูบ่นรถโดยสาร
๔.	ให้ผูจ้ำาหน่ายตัว๋โดยสารตรวจสอบหลักฐานบตัรประจำาตวัประชาชนของผูโ้ดยสาร

ในการจำาหน่ายตั๋วโดยสารทุกที่นั่ง
๕.	รถตู้โดยสารสาธารณะห้ามมิให้มีการแก้ไขดัดแปลงจำานวนที่นั่ง	 และการบรรทุก 

ผู้โดยสารเกินจำานวนที่นั่ง
๖.	แจ้งผู้โดยสารห้ามมิให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะโดยสารบนรถโดยสาร

ประจำาทางตลอดการเดินทาง
๗.	จัดเตรียมรถโดยสารเสริมจำานวนเที่ยวให้เพียงพอกับปริมาณผู ้โดยสาร 

ช่วงเทศกาลสงกรานต์	๒๕๖๔	
๘.	ให้ผู้ประกอบการขนส่งตรวจสอบการติดตั้ง	GPS	รถโดยสารประจำาทางทุกคัน
รวมทั้ง	 ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา	2019	(COVID-19)	อย่างเคร่งครัด

๓. ขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมการขนส่งทางบก  
มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ (Lesson Learned) และหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง 
จุดที่เกิดเหตุ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเกิดเหตุซำ้า

สำานักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
วเิคราะห์ถงึสาเหตกุารเกดิอบุตัเิหตแุละหาแนวทางในการแก้ไขปรบัปรงุจดุทีเ่กดิเหตุ	 
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเกิดเหตุซำ้า

๔. จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน พบว่า	 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูง	 คือ	 
รถจักรยานยนต์	 ดังนั้น	 เพื่อความปลอดภัยและลดความรุนแรงในกรณีเกิดอุบัติเหตุ	 กรมการขนส่งทางบกควร 
ให้ความสำาคญัในการรณรงค์การสวมหมวกนริภัยขณะขบัขีร่ถจกัรยานยนต์	โดยให้สำานกังานขนส่งจงัหวดัอดุรธาน	ี
พิจารณาจัดทำาวีดิทัศน์ที่ให้ความรู้ในการขับขี่อย่างปลอดภัย	โดยเฉพาะการขับขี่ผ่านบริเวณจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ	
หรือจุดอันตรายในพื้นที่จังหวัดของตน	 และนำาไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาของการอบรมใบขับข่ี	 เพ่ือให้ผู้สอบ 
ใบขับขี่ได้มีความรู้และความพร้อม	เพิ่มความระมัดระวังในขณะขับขี่บนทางสาธารณะต่อไป

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	
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สำานักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี	 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับ
รถจกัรยานยนต์ในบรเิวณจดุเสีย่งทีเ่กดิอุบตัเิหตบุ่อยครัง้	เพือ่พจิารณาจดัทำาวดีทิศัน์
ต่อไป	

๕. การถ่ายทอดนโยบายทีส่ำาคญัของกระทรวงคมนาคมให้แก่หน่วยงานในสงักดั
กระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย	 กรมทางหลวง	 กรมทางหลวงชนบท	 กรมการ 
ขนสง่ทางบก	กรมเจ้าทา่	กรมทา่อากาศยาน	บริษทั	วทิยุการบนิแห่งประเทศไทย	จำากดั	การรถไฟแหง่ประเทศไทย	 
และบริษัท	ขนส่ง	จำากัด	ทราบและปฏิบัติ	ดังนี้

๕.๑	ให้ทุกหน่วยงานดำาเนินการตามแผนการอำานวยความสะดวกและความปลอดภัย
รองรับการเดินทางของประชาชน	 ช่วงเทศกาลสงกรานต์	 ๒๕๖๔	 ของกระทรวงคมนาคม	 โดยมีเป้าหมาย 
เพื่อให้ประชาชนเดินทางถึงที่หมายโดยสะดวกและปลอดภัย	 ด้วยการอำานวยความสะดวกและความปลอดภัย 
ในการบริการขนส่งสาธารณะและโครงข่ายคมนาคมอย่างบูรณาการ	โดยใช้หัวข้อการรณรงค์ว่า	“เดินทางสะดวก	
ปลอดภัย	ห่างไกลโควิด”

๕.๒	ให้หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคมดำาเนนิการตามมาตรการของกรมป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัย	 ๕	 มาตรการ	 คือ	 ๑)	มาตรการด้านการบริหารจัดการ	๒)	มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านถนนและสภาพแวดล้อม	 ๓)	มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ	 ๔)	มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนน 
อย่างปลอดภัย	 ๕)	มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ	 โดยใช้การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้	 ควบคู่กับ 
การรณรงค์สร้างจิตสำานึกด้านความปลอดภัยในระดับพื้นที่

๕.๓	ขอให้ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานที่ให้บริการและกำากับดูแลการให้บริการ
ระบบขนส่งสาธารณะท้ังทางบก	 ทางราง	 ทางนำ้า	 และทางอากาศ	 ต้องมีการเฝ้าระวัง	 ป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	อย่างเคร่งครัด

๕.๔	ขอให้กรมทางหลวง	และกรมทางหลวงชนบท	หยุดดำาเนินงานก่อสร้าง	คืนพื้นผิว
การจราจรให้มากที่สุด	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอ	และเก็บงานให้เรียบร้อยไม่ให้กีดขวางหรือเป็นอันตราย
ต่อการสัญจร	 เพื่อการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์	 ๒๕๖๔	 ให้แก่ประชาชน 
ผู้ใช้เส้นทาง

๕.๕	ขอใหก้รมทางหลวง	และกรมทางหลวงชนบท	เตรยีมความพร้อมเครือ่งมอืในการ
ช่วยเคล่ือนย้ายยานพาหนะที่มีปัญหา	 หรือในกรณีเกิดอุบัติเหตุ	 ให้สามารถเคล่ือนย้ายยานพาหนะออกจากพื้นที่
ได้อย่างรวดเร็ว

๕.๖	ขอให้ทุกหน่วยงานสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทราบถึงการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารการเดนิทาง	และช่องทางในการรบัเรือ่งร้องเรยีน	รณรงค์และประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนใช้ความระมดัระวงั
ในการเดินทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัย	 และให้ทุกหน่วยงานเก็บข้อมูลสถิติการเดินทาง	 (ปริมาณการจราจร/
ปริมาณผู้โดยสาร/จำานวนเที่ยวบริการ)	ด้วย

๕.๗	ขอให้กรมทางหลวง	กรมทางหลวงชนบท	และกรมการขนส่งทางบก	มกีารวเิคราะห์ 
ถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ	 (Lesson	 Learned)	 และหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงจุดท่ีเกิดเหตุ	 เพ่ือป้องกัน 
ไม่ให้มีการเกิดเหตุซำ้า

๕.๘	ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทย	 กรมทางหลวง	 และกรมทางหลวงชนบท	 ดูแล 
เฝ้าระวังบริเวณจุดตัดทางรถไฟ	 และทางลักผ่าน	 และขอความร่วมมือจากชุมชนในการร่วมกันสอดส่องดูแล 
เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	
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ได้ดำาเนินการตามมาตรการในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๒๕๖๔	แบ่งเป็น	๓	ช่วง	ดังนี้
๑.	ช่วงเตรยีมความพร้อมและช่วงการรณรงค์	(ระหว่างวนัที	่๑๕	มนีาคม	-	๙	เมษายน	

๒๕๖๔)	 ได้ดำาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพานในความรับผิดชอบให้มี
ความสะดวกปลอดภัย	ไร้หลุมบ่อ	ตรวจสอบ	ปรับปรุง	ป้ายจราจร	เครื่องหมาย
จราจร	 ไฟฟ้าแสงสว่าง	 สัญญาณจราจร	 วางแผนการทำางานให้สอดรับกับ 
ช่วงเทศกาล	 เตรียมความพร้อมคืนผิวจราจร	 ให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย	 เตรียมความพร้อมระบบสายด่วน	 ๑๑๔๖	 CCTV	 วิทยุสื่อสาร	 
และระบบ	 Conference	 ให้พร้อมใช้งานประชาสัมพันธ์และรณรงค์การอำานวย
ความสะดวกและปลอดภัยบนถนน	 เช่น	 รถประชาสัมพันธ์	 คลิปเสียง	 (Mobile	
Unit)	สื่ออิเล็กทรอนิกส์	วิทยุ	โปสเตอร์	ป้ายประชาสัมพันธ์	เป็นต้น

๒.	ช่วงควบคุมเข้มข้น	(ระหว่างวันที่	๑๐	-	๑๖	เมษายน	๒๕๖๔)	คืนพื้นผิวจราจร
เรียบร้อย	 และหยุดการก่อสร้างช่วงเทศกาล	 จัดตั้งศูนย์อำานวยความปลอดภัย 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน	พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
อำานวยความปลอดภัยให้ครบถ้วนตามรูปแบบที่กรมทางหลวงชนบทกำาหนด	 
จัดเจ้าหน้าที่ประจำาการสายด่วน	 ๑๑๔๖	 CCTV	 ระบบวิทยุสื่อสาร	 และระบบ	
Conference	 จัดตั้งชุดตรวจการ	 เฝ้าระวังอุบัติเหตุ	 ช ่วยเหลืออำานวย 
ความสะดวกแก่ผูใ้ช้ทาง	พร้อมเกบ็ข้อมลู	จดุทีเ่กดิอบุตัเิหต	ุจดัเจ้าหน้าทีเ่ฝ้าระวงั
เส้นทาง	 พร้อมติดต้ังสัญญาณไฟวับวาบบริเวณท่ีเสี่ยงอันตราย	 หรือจุดท่ีเกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง	 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์ 
แอปพลิเคชัน	คลิปเสียง	หนังสือพิมพ์	และวิทยุ

๓.	ช่วงหลังเทศกาล	(ระหว่างวันที่	๑๗	เมษายน	-	๒๑	มิถุนายน	๒๕๖๔)	รวบรวม
สรุปข้อมูลอุบัติเหตุ	 วิเคราะห์	 ประมวลผล	 พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไข 
และป้องกนั	สนบัสนนุงบประมาณในการปรบัปรงุ	แก้ไข	จดุอนัตรายทีเ่กดิอบุตัเิหตุ
ช่วงควบคุมเข้มข้น	เร่งดำาเนินการปรับปรุง	แก้ไข	(ระยะสั้น)	จุดเสี่ยงให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว	

ทั้งนี้	 กรมทางหลวงชนบทได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนตรวจเช็คสภาพรถก่อนการ 
เดินทาง	ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่	ไม่ประมาท	เมาไม่ขับ	และควรเว้นระยะห่าง
เพื่อร่วมมือป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 เพื่อให้เดินทางสะดวก	
ปลอดภัย	ห่างไกลโควิด

๔.๑.๒ ด้านการบริหารจัดการและบำารุงรักษาทางนำ้า
ตามที่สำานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๗ ได้รายงานสถิติผู้โดยสารที่สัญจรทางนำ้า 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า	มปีรมิาณผูโ้ดยสารทีส่ญัจรทางนำา้	ประมาณ	๑๐,๐๐๐	คน	 
พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 พบว่า	 ไม่มีนักท่องเท่ียวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 
(COVID-19)	 และ	พ.ศ.	๒๕๖๔	คาดการณ์ว่า	 จะมีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นประมาณ	๑๕,๐๐๐	คน	 ในส่วนนี้	 
จงึขอให้กรมเจ้าท่าในพืน้ทีม่กีารเตรยีมการรองรบัการให้บรกิารประชาชนให้เพียงพอ	และจดัสิง่อำานวยความสะดวก	

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	
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และความปลอดภัยไว้ให้พร้อม	 รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	
2019	(COVID-19)	ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

สำานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่	 ๗	 ได้จัดเตรียมกำาลังพลพร้อมยานพาหนะอย่างเพียงพอ	
สำาหรับรองรับการให้บริการประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวทางนำ้า	 ที่คาดว่าจะมี 
นกัท่องเท่ียวเดนิทางมาท่องเทีย่วเป็นจำานวนมาก	และปฏบิตัติามมาตรการเฝ้าระวงั
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ของกระทรวง
สาธารณสขุ	พร้อมทัง้กำากบัดแูลผูป้ระกอบการเดนิเรอื	เจ้าของเรอื	นายเรอื	ผูค้วบคมุเรอื	 
และผู้โดยสาร	รวมทั้งเจ้าหน้าที่	ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด	ในพื้นที่
ท่องเที่ยวทางนำ้าท่ีสำาคัญของจังหวัดหนองคาย	 อุดรธานี	 บึงกาฬ	 เลย	 นครพนม	
สกลนคร	ขอนแก่น	และกาฬสินธุ์	รวม	๘	แห่ง	โดยมีแนวทางปฏิบัติ	ดังนี้	
๑.	ควบคมุ	ดแูล	ให้ผูป้ระกอบการเดนิเรอื	เจ้าของเรอื	นายเรอื	ผูค้วบคมุเรอื	พนกังาน

ในเรือ	 ลูกเรือ	 และผู้โดยสาร	 ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข	 D-M-H-T-T-A	 
โดยเว้นระยะห่าง	และหลกีเลีย่งการสมัผสักบัผูอ้ืน่	 (D-Distancing)	สวมหน้ากากผ้า 
หรือหน้ากากอนามัย	(M-Mask	wearing)

๒.	จัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์อย่างท่ัวถึงและเพียงพอ	 ควบคุมดูแลให้นายเรือ	 
ผู้ควบคุมเรือ	 พนักงานในเรือ	 ลูกเรือ	 และผู้โดยสาร	 ทำาความสะอาดด้วย 
เจลแอลกอฮอล์	และล้างมือบ่อย	ๆ 	(H-Hand	washing)

๓.	จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย	 (T-Temperature)	 และตรวจหาเช้ือ	 
(T-Testing)	 แอปพลิเคชันไทยชนะและหมอชนะ	 (A-Application)	 แก่นายเรือ	 
ผู้ควบคุมเรือ	พนักงานในเรือ	ลูกเรือ	และผู้โดยสาร	ก่อนลงเรือโดยสาร	

ทั้งนี้	 ผลการปฏิบัติงานอำานวยความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์	 ๒๕๖๔	 
เป็นไปด้วยความปกติเรียบร้อย	ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

๔.๑.๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ
๑. ให้หน่วยงานในสังกัด

กระทรวงคมนาคมดำาเนินการตามมาตรการ
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๕ มาตรการ คอื	๑)	มาตรการด้านการบรหิารจดัการ	
๒)	มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพ
แวดล้อม	๓)	มาตรการลดปัจจยัเสีย่งด้านยานพาหนะ	 
๔)	มาตรการด้านผู ้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย	 
๕)	มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหต	ุ 
โดยใช ้การประชาสัมพันธ ์ให ้ความรู ้ควบคู ่กับ 
การรณรงค์สร ้างจิตสำานึกด้านความปลอดภัย 
ในระดับพื้นที่

กรมเจ้าท่า
รายงานว่า	
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กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า	

ได้ดำาเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของท่าอากาศยานทุกแห่ง 
ที่อยู่ในความดูแลของกรมท่าอากาศยานให้ดำาเนินการดังนี้
๑.	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในรูปแบบ 

อินโฟกราฟิก	 (Infographic)	 ผ่านช่องทางต่าง	ๆ 	 ของท่าอากาศยาน	 เช่น	
ประชาสัมพันธ์ผ่านจอประชาสัมพันธ์ท่ีอยู่บริเวณภายในอาคารท่ีพักผู้โดยสาร	
ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจหรือเฟซบุ๊กของท่าอากาศยาน	เป็นต้น

๒.	ประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิกเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 โดยยึดหลัก	 D-M-H-T-T-A	 
ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด	 เพื่อให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการมั่นใจ 
เม่ือมาใช้บริการ	ณ	ท่าอากาศยาน

๒. ขอให้ทุกหน่วยงาน 
สร ้างการรับรู ้ ให ้ กับประชาชนทราบถึง 
การให้บริการข้อมูลข่าวสารการเดินทาง 
และช ่องทางในการรับ เรื่องร ้อง เรียน  
รณรงค ์และประชาสัมพันธ ์ให ้ประชาชน 
ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางเพื่อให้เกิด 
ความปลอดภัย	 และให้ทุกหน่วยงานเก็บข้อมูล
สถิติการเดินทาง	 (ปริมาณการจราจร/ปริมาณ 
ผู้โดยสาร/จำานวนเที่ยวบริการ)	ด้วย

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า	

ได้ดำาเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางให้ประชาชนรับทราบในทุก 
ท่าอากาศยาน	และมกีารเปิดช่องทางในการรบัเรือ่งร้องเรยีน	รณรงค์และประชาสมัพนัธ์ 
ให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการเดินทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมีระบบ
ในการจดัเกบ็ข้อมลูสถิตกิารเดนิทาง	โดยทกุท่าอากาศยานในสงักดัจะรายงานข้อมลู
การเดินทางเป็นประจำาทุกวัน
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๔.๑.๔ การเตรยีมความพร้อมเพ่ืออำานวยความสะดวกและความปลอดภยั
ให้แก่ประชาชน
๑. ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย	 

กรมทางหลวง	 กรมทางหลวงชนบท	 กรมการขนส่งทางบก	 กรมเจ้าท่า	 กรมท่าอากาศยาน	 บริษัท	 วิทยุการบิน 
แห่งประเทศไทย	 จำากัด	 การรถไฟแห่งประเทศไทย	 และบริษัท	 ขนส่ง	 จำากัด	 ดำาเนินการตามแผน 
การอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน	 ช่วงเทศกาลสงกรานต์	 ๒๕๖๔	 
ของกระทรวงคมนาคม	 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางถึงที่หมายโดยสะดวกและปลอดภัย	 ด้วยการ 
อำานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการบริการขนส่งสาธารณะและโครงข่ายคมนาคมอย่างบูรณาการ	 
โดยใช้หัวข้อการรณรงค์ว่า	“เดินทางสะดวก	ปลอดภัย	ห่างไกลโควิด”

ได้ดำาเนินการตามแผนการอำานวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของ
ประชาชน	 ช่วงเทศกาลสงกรานต์	 ๒๕๖๔	 โดยสำานักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี 
ได้ดำาเนนิการตามแผนดงักล่าวโดยใช้หวัข้อการรณรงค์ว่า	“เดนิทางสะดวก	ปลอดภัย	
ห่างไกลโควิด”	 โดยแบ่งเป็น	 ๓	 ช่วง	 คือ	 ช่วงก่อนเทศกาล	 (ระหว่างวันที่	 ๓	 -	 ๙	
เมษายน	 ๒๕๖๔)	 ช่วงเทศกาล	 (ระหว่างวันที่	 ๑๐	 -	 ๑๖	 เมษายน	 ๒๕๖๔)	 
และช่วงหลังเทศกาล	(ระหว่างวันที่	๑๗	-	๒๓	เมษายน	๒๕๖๔)

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	

ได้ดำาเนนิการตามมาตรการอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรบัการเดนิทาง 
ของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์	 ระหว่างวันที่	 ๑๐	 -	 ๑๖	 เมษายน	 ๒๕๖๔	 
ของกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครดั	และได้รายงานผลการดำาเนนิงานให้สำานกังาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจรทราบแล้ว

ได้คำานงึถงึการให้บรกิารประชาชน	โดยจดัให้มสีิง่อำานวยความสะดวกต่าง	ๆ 	เพือ่รองรบั 
การใช้บรกิาร	รวมถงึการเตรยีมความพร้อมของรถโดยสารให้เพยีงพอกบัผูใ้ช้บริการ	
และทางสถานเีดนิรถได้มมีาตรการด้านความปลอดภัยในการป้องกนัการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 โดยมีการลงทะเบียนเข้าใช้สถานี
ผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ	 และมีจุดคัดกรองเพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิ	 มีจุดให้บริการ 
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำาหรับฆ่าเช้ือโรคแก่ผู ้โดยสารตามจุดต่าง	ๆ 	 รวมทั้ง 
การทำาความสะอาดและการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในสถานี

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า	

บริษัท ขนส่ง จำากัด
รายงานว่า	
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กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	

๒. ขอให้กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือผู้ประกอบการงดวิ่งรถบรรทุก 
ในช่วงการเดินทางของประชาชนในเทศกาลสงกรานต์

สำานักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีได้ดำาเนินการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทราบถึง
การให้บริการข้อมูลข่าวสารการเดินทางและช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน	รณรงค์
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการเดินทางเพ่ือให้เกิด 
ความปลอดภัย	 ผ่านเพจเฟซบุ๊กสำานักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี	 และเว็บไซต์	 
www.dlt.go.th/site/udonthani/

๓. การรายงานผลการดำาเนินการและข้อสั่งการเชิงรุกในการตรวจราชการ
ด้วยกระทรวงคมนาคมได้เตรยีมการจดัทำาผงัการประสานข้อมลูสถานการณ์สาธารณภยั

ในภาคคมนาคมและการขนส่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์	 ๒๕๖๔	 เพื่อทำาหน้าที่ประสานงาน	 ติดตาม	 เร่งรัด 
ใหเ้กดิการบรูณาการการปฏบิตังิานระหว่างหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคมเพือ่บรรเทา	แก้ไข	หรอืคลีค่ลาย
สถานการณ์ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ	 หรืออุบัติภัยสำาคัญซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานกระทรวงคมนาคม
ในพื้นที่	ให้สำาเร็จลุล่วงโดยเร็ว	รวมทั้งรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำาดับชั้น 
เป็นระยะ	ๆ 	จนกว่าสถานการณ์จะคลีค่ลาย	โดยแบ่งเขตพืน้ทีก่ารประสานงานตามเขตพืน้ทีก่ารรบัผดิชอบงานของ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม	 ดังนั้น	 สำาหรับในพื้นที่เขตตรวจราชการที่	 ๑๐	 (บึงกาฬ	 เลย	 หนองคาย	
หนองบัวลำาภู	 อุดรธานี)	 เขตตรวจราชการที่	 ๑๑	 (นครพนม	มุกดาหาร	 สกลนคร)	 และเขตตรวจราชการที่	 ๑๒	
(กาฬสินธุ์	 ขอนแก่น	 มหาสารคาม	 ร้อยเอ็ด)	 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม	 
(นางจันทิรา	 บุรุษพัฒน์)	 จึงได้ดำาเนินการต้ังกลุ่มในแอปพลิเคชันไลน์ข้ึน	 ตั้งแต่วันที่	 ๔	 เมษายน	 ๒๕๖๔	 
ชื่อกลุ่ม	 “คมนาคม	 เขตตรวจราชการท่ี	 ๑๐-๑๑-๑๒”	 โดยให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ทุกหน่วยในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่	 ๑๐	 ๑๑	 และ	 ๑๒	 เข้าร่วมกลุ่มดังกล่าว	 เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อ 
ประสานงานและข้อมูลต่าง	ๆ 	ได้อย่างรวดเรว็	ทัง้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๒๕๖๔	และงานอ่ืน	ๆ 	ในอนาคตต่อไป
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ได้มอบหมายให้สำานกังานทางหลวงชนบทที	่๖	(ขอนแก่น)	สำานกังานทางหลวงชนบท
ที	่๑๕	(อดุรธาน)ี	และสำานกังานทางหลวงชนบทที	่๑๖	(กาฬสนิธุ)์	พิจารณาดำาเนนิการ 
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมต่อไปแล้ว

๔. ขอให้ทุกหน่วยงานสร้างการรับรู้ ให้กับประชาชนทราบถึงการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารการเดินทาง และช่องทางในการรับเร่ืองร้องเรียน รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัย	 และให้ทุกหน่วยงานเก็บข้อมูลสถิติการเดินทาง	 
(ปริมาณการจราจร/ปริมาณผู้โดยสาร/จำานวนเที่ยวบริการ)	ด้วย

ได้ดำาเนนิการประชาสมัพันธ์	สร้างการรบัรูใ้ห้กบัประชาชนทราบถึงการให้บรกิารข้อมลู
ข่าวสารการเดนิทางและช่องทางการรบัเรือ่งข้อร้องเรยีน	โดยเผยแพร่ผ่านสือ่มวลชน	
เว็บไซต์	เฟซบุ๊ก	ไลน์	ของบริษัท	ขนส่ง	จำากัด	และจัดทำาป้ายสแตนดี้ติดตั้งภายใน
สถานีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด	 ทุกสถานี	 และจุดจอด	 ทั้งนี	้ 
บริษัท	 ขนส่ง	 จำากัด	 ได้จัดเก็บข้อมูลสถิติการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต	์ 
๒๕๖๔	 ระหว่างวันที่	 ๘	 -	 ๑๐	 เมษายน	 ๒๕๖๔	 มีผู ้โดยสารมาใช้บริการ	 
จำานวน	๐.๑๕๘	ล้านคน	และระหว่างวันที่	๑๗	-	๑๙	เมษายน	๒๕๖๔	มีผู้โดยสาร
มาใช้บริการ	จำานวน	๐.๐๘๕	ล้านคน

๔.๑.๕ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการรับฟังข้อมูลในพื้นที่และจากการ 

ลงพื้นที่ตรวจติดตามหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมทุกหน่วยงานในพื้นที่
เนือ่งจากปัจจบุนัยงัมกีารแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	ดงันัน้	 

ขอให้ทุกหน่วยงาน	 โดยเฉพาะหน่วยงานที่ให้บริการขนส่งสาธารณะ	 ดำาเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 อย่างเคร่งครัด	 หมั่นทำาความสะอาดบริเวณ 
สถานีขนส่งผู้โดยสาร	สถานีรถไฟ	ท่าเรือ	ท่าอากาศยาน	 โดยเฉพาะภายในห้องโดยสาร	และบริเวณที่ผู้โดยสาร
สัมผัสบ่อย	ๆ 	 โดยใช้นำ้ายาฆ่าเชื้อทำาความสะอาดเป็นประจำา	 จัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์สำาหรับล้างมือ 
มีการเฝ้าระวังตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารทุกราย	 หมั่นตรวจตราให้ผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย 
ตลอดเวลา	และสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ	เพื่อให้สามารถติดตามตัวได้กรณีทราบว่ามีผู้ติดเชื้อในภายหลัง

สำานักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีได้ดำาเนินการตามมาตรการป้องกันเพื่อควบคุม 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 อย่างเคร่งครัด	 
โดยสำานักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี	แห่งที่	๑	แห่งที่	๒	สำานักงานขนส่งสาขาอำาเภอ
กุมภวาปี	 หนองหาน	 บ้านผือ	 และเพ็ญ	 ได้กำาชับให้ผู้บริหารสถานีขนส่งผู้โดยสาร
อุดรธานี	 แห่งที่	 ๑	 แห่งที่	 ๒	 และสถานีขนส่งผู้โดยสารพันดอน	 อำาเภอกุมภวาปี	 
จงัหวดัอดุรธาน	ีหมัน่ทำาความสะอาดภายในบรเิวณสถานขีนส่งผูโ้ดยสาร	และบริเวณ

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	

บริษัท ขนส่ง จำากัด
รายงานว่า	

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	
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ทีผู่โ้ดยสารสมัผสับ่อย	ๆ 	โดยใช้นำา้ยาฆ่าเช้ือทำาความสะอาดเป็นประจำา	จดัให้มจีดุบรกิาร 
เจลแอลกอฮอล์สำาหรับล้างมือ	 มีการเฝ้าระวังตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารทุกราย	 
หม่ันตรวจตราให้ผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา	 และสแกน	
แอปพลเิคชนัไทยชนะ	เพ่ือให้สามารถตดิตามตวัได้กรณทีราบว่ามผีูต้ดิเช้ือในภายหลงั

ได้มีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019 
(COVID-19)	ดังนี้	
๑.	ยกระดบัการคดักรองผูโ้ดยสาร	เพ่ิมจดุคดักรองผูโ้ดยสาร	โดยร่วมมอืกบัหน่วยงาน 

ด้านสาธารณสขุในพืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง	หากตรวจพบผูโ้ดยสาร	ผูป่้วยตอ้งสงสยั	หรอื
มีอาการให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินสนามบิน	 กรณีโรคติดต่อที่ได้ร่วมฝึกซ้อมและ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทันที

๒.	ผู้ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานทุกแห่ง	 คือเจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยาน	 และ 
ผู้ประกอบการท่ีอยู่ในท่าอากาศยานจะต้องใส่หน้ากากอนามัยป้องกันตัวเอง	 
และทำาการวัดไข้ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกวัน	 รวมถึงการซักประวัติการเดินทาง 
ของเจ้าหน้าท่ี	 ญาติ	 และผู้เกี่ยวข้อง	 หากพบว่ามีไข้	 หรือมีอาการสุ่มเสี่ยงต่อ 
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ให้หยุดปฏิบัติงานและพบแพทย์ 
เพื่อตรวจหาสาเหตุ	 และกักตัวอยู ่ในบริเวณที่พักอาศัย	 พร้อมบันทึกข้อมูล 
เป็นหลกัฐาน	เพ่ิมความถ่ีในการทำาความสะอาดในจดุทีส่มัผสับ่อยโดยใช้แอลกอฮอล์ 
และนำา้ยาฆ่าเชือ้เชด็ทำาความสะอาด	ตัง้จดุบรกิารให้คำาปรกึษาเกีย่วกบัโรคตดิเชือ้ไวรสั 
โคโรนา	2019	(COVID-19)	พร้อมบรกิารหน้ากากอนามยั	เจลแอลกอฮอล์ล้างมอื	 
แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ผ่านจอ	Flight	Information	ภายในอาคารผู้โดยสาร

ทั้งนี้	ได้จัดทำาแนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนและผู้มา 
ใช้บริการ	ณ	ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน	และกำากับให้ท่าอากาศยาน
ในสังกัดทุกแห่งดำาเนินการปฏิบัติตามแนวทางฯ	ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด	ดังนี้
๑.	ทุกท่าอากาศยานจะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการ	 คือ	 ผู้ท่ีมาใช้บริการจะต้อง

สแกนแอปพลเิคชนัไทยชนะ/หมอชนะทกุครัง้ก่อนเข้าและออกจากอาคารผูโ้ดยสาร
๒.	มีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิเจ ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและผู ้มาใช้บริการ 

ท่าอากาศยานทุกครั้ง
๓.	จัดพื้นที่เว้นระยะห่างตามมาตรการ	 Social	 Distancing	 ทุกจุดบริการ	 รวมทั้ง

แจ้งให้ผู้มาใช้บริการ	 และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง	 
ขณะอยู่ภายในท่าอากาศยาน

๔.	ตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์สำาหรับทำาความสะอาดมือ	 รวมถึงเพิ่มความถี่ในการ
ทำาความสะอาดสถานที่ให้บริการและสิ่งอำานวยความสะดวกต่าง	ๆ 	 ด้วยนำ้ายา 
ฆ่าเชื้อก่อนและหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบิน	

๕.	ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลต่าง	ๆ 	 เช่น	 เฟซบุ๊กท่าอากาศยาน	 
จอภาพ	 การประกาศเสียงตามสายเป็นระยะ	ๆ 	 เกี่ยวกับมาตรการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	เป็นต้น

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า	
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ได้กำาหนดแนวทางปฏบิตักิารการป้องกนัและยบัยัง้การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติตาม 
อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง	 โดยจัดให้มีจุดคัดกรองบุคคลเข้าหน่วยงาน	 ตรวจวัด 
อุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคารสำานักงาน	 ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ	 
จดัให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมอือย่างทัว่ถงึ	และกำาชับให้ทกุคนสวมหน้ากากอนามยั 
ตลอดเวลา	ล้างมือบ่อย	ๆ 	และเว้นระยะห่างของบุคคล

ได้มีมาตรการด้านความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา	2019	(COVID-19)	ดังนี้
๑.	มาตรการด้านความปลอดภัยภายในสถานีฯ	 อาคารสถานท่ีท่ีให้บริการสำาหรับ

ประชาชนผู้มาใช้บริการ	 และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน	 โดยมีการเผยแพร่ความรู้	 
ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน	 รณรงค์มาตรการ	 Social	 Distancing	 และ 
การทำาความสะอาดในพ้ืนที่สถานีขนส่งผู ้โดยสารกรุงเทพและเพ่ิมความถี ่
การทำาความสะอาดภายในสถานีขนส่งและบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง	รวมถึง
พื้นที่บริเวณชั้นชานชาลาทุกสถานี	 ห้องพักผู้โดยสาร	 ด้วยนำ้ายาฆ่าเชื้อ	 ก่อนจะ 
เริ่มให้บริการทุกวัน	 และทำาการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในสถานี	 มีการกำาหนด 
ทางเข้า-ออกสถานฯี	และมจีดุคดักรองเพือ่ตรวจวดัอณุหภูม	ิพร้อมทัง้มจีดุบริการ 
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำาหรับฆ่าเชื้อโรค
แก่ผูโ้ดยสารตามจดุต่าง	ๆ 	และผูใ้ช้บรกิาร	
ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา	
เมือ่เข้าใช้บรกิารภายในสถานขีนส่งฯ	
และอยู่บนรถโดยสารเพื่อสร้าง
ความมัน่ใจในการเดนิทาง
ให้กับผู้โดยสาร

๒.	มาตรการด้านความปลอดภัย
	 ของยานพาหนะสาธารณะต่าง	ๆ 	
	 โดยประชาสมัพนัธ์	และขอความร่วมมอื
	 กับผู้ประกอบการรถร่วม	รถตู้โดยสาร	
	 รถมนิบิสั	ในการทำาความสะอาด	การป้องกนั/
	 ฆ่าเชื้อด้วยนำ้ายาฆ่าเชื้อบนรถโดยสาร
๓.	มาตรการด้านความปลอดภัยในส่วนอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	โดยเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์

ข้อควรปฏิบัติและวิธีป้องกันตนเองต่อเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 
และบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือให้หาแนวทาง 
ในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 รวมถึง 
ดำาเนินการจัดหารถโดยสารสำาหรับผู ้เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเส่ียง	 
ไปยัง	State	Quarantine	และ	Local	Quarantine

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	

บริษัท ขนส่ง จำากัด
รายงานว่า	
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ได้ดำาเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง	ๆ 	 ในแผนรองรับ	 COVID-19	 และม ี
คณะกรรมการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 
ในระดับวิกฤต	เพื่อรองรับสถานการณ์ในทุกวัน	โดยมีมาตรการดังต่อไปนี้
๑.	มาตรการป้องกันและแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 

(COVID-19)	ฉบับที่	๕/๒๕๖๓
๒.	แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานภายในที่พักชั่วคราว	(Work	from	Home)	
๓.	ทบทวน/จัดทำาแนวปฏิบัติและมาตรการต่าง	ๆ 	 ในระดับองค์กร	 หน่วยงานย่อย	

รวมถงึระดบับคุคลเพ่ือรองรบัสถานการณ์	COVID-19	เพ่ิมเตมิ	โดยคณะกรรมการ
บริหารสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ระดับวิกฤต	 
ของบริษัท	วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	จำากัด	คือ
-	มาตรการจำากัดบุคลากรภายนอกที่จะเข้ามาภายในบริษัท	 วิทยุการบิน 
แห่งประเทศไทย	 จำากัด	 (ทั้งลูกจ้างประจำาและผู้มาติดต่อ/หากต้องบำารุงรักษา
อุปกรณ์ให้เป็นพนักงานดำาเนินการ)

-	ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารสถานการณ์	 ประกอบด้วย	 การจัดเก็บ
ข้อมูลการรับวัคซีน	ข้อมูลการอยู่ร่วมกับครอบครัว

-	ประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์การติดเช้ือ	 COVID-19	 ภายในประเทศ 
เพิ่มขึ้น	(เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ)

-	มาตรการสื่อสารและกำากับให้พนักงานมีความตระหนัก	 ระมัดระวังการติดเชื้อ	
COVID-19	ภายในบริษัท	วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	จำากัด	และครอบครัว

๔.	มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID-19)	
ที่สอดรับกับข้อกำาหนดออกตามความในมาตรา	 ๙	 แห่งพระราชกำาหนดฉุกเฉิน	
พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 (ฉบับที่	 ๒๘)	 โดยให้ทุกหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ที่ศูนย์บริหาร
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา	2019	กำาหนดดำาเนนิการ 
ตามช่วงเวลาที่มีการกำาหนด	ดังนี้
-	มาตรการปฏบิตังิานนอกสถานทีต่ัง้	(Work	From	Home)	โดยดำาเนนิมาตรการ	
WFH	 100%	 ยกเว้นกรณีหน่วยงานที่มีความจำาเป็นให้บุคลากรปฏิบัติงาน	 
ณ	สำานักงาน	และแจ้งรายชื่อก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง

-	ไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวเพ่ือพบปะกัน	 ยกเว้นการประชุม 
ในเรื่องจำาเป็น	 ทั้งนี้	 ต้องคำานึงถึงระยะห่างระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม	 รวมทั้ง 
ให้ใช้หน้ากากอนามัยตามความจำาเป็น

ท้ังนี้	 บริษัท	 วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	 จำากัด	 มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ด้านความปลอดภัยและการดำาเนินงานเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 
ท้ังส่วนกลางและภูมิภาค	 (รวมถึงจังหวัดอุดรธานี)	 ให้กับกระทรวงคมนาคม 
เป็นประจำาทุกวันก่อนเวลา	 ๐๘.๐๐	 น.	 แล้ว	 โดยปัจจุบันมีผู ้ติดเชื้อสะสม 
จำานวน	๒๑	คน	และรักษาหายแล้วจำานวน	๑๗	คน

บริษัท วิทยุการบิน 

แห่งประเทศไทย จำากัด

รายงานว่า	
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๔.๒ เขตตรวจราชการที่ ๑๑ 
(จังหวัดนครพนม มุกดำหำร และสกลนคร)
จากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม	 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินงาน

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม	 พร้อมทั้งได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นสำาคัญเร่งด่วน 
เพื่อให้หน่วยงานรับไปดำาเนินการ	 ทั้งนี้ได้กำาหนดประเด็นให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพ้ืนที่ 
รายงานผลการดำาเนินงานของโครงการต่าง	ๆ 	ปัญหาอุปสรรคการดำาเนินการในพื้นที่มาให้ทราบ	ดังนี้

๔.๒.๑ การตรวจตดิตามงานสำาคญัเพ่ือรองรบัการพัฒนายทุธศาสตร์ชาติ 
ระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งของไทย 
ระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร ์กร ะทรวงคมนาคม แผนพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยและนโยบาย 
ที่สำาคัญของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม
๑. แผนงาน/โครงการการพัฒนาระบบขนส่งข้ันพื้นฐานให้เชื่อมโยงทั่วถึง  

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๑.๑ ด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นและระบบก�รขนส่งท�งบก

สำานักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหารได้ดำาเนินโครงการมั่นใจทั่วไทยรถใช้	GPS	โดยได้
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสภาพรถตรวจสอบรถที่อยู่ในเง่ือนไขในการติดต้ัง	
GPS	ในการนำารถเข้ารับการจดทะเบียน	และมอบหมายให้ศูนย์บริหารจัดการเดินรถ
ด้วยระบบ	GPS	สำานกังานขนส่งจงัหวดัมกุดาหาร	ให้มหีน้าทีใ่นการตรวจสอบข้อมลู
ของผู้ประกอบการ	 หากพบว่ามีการกระทำาความผิดให้ดำาเนินการตามขั้นตอน 
อย่างเคร่งครัด	ซึ่งจากการตรวจสอบของศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ	GPS	
พบรถท่ีกระทำาความผิดไม่พบสัญญาณการเชื่อมต่อตั้งแต่เดือนตุลาคม	 ๒๕๖๓	 -	
มิถุนายน	๒๕๖๔	เป็นจำานวนทั้งสิ้น	๔๐	คัน	โดยสำานักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
ได้มีหนังสือไปถึงผู้ประกอบการขนส่งเพื่อให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว

สำานักงานขนส่งจังหวัดสกลนครได้มีการกำาหนด	 (ปรับปรุง)	 เส้นทางรถโดยสาร 
ประจำาทางและรถโดยสารสาธารณะประเภทอื่นเชื่อมต่อกับท่าอากาศยาน	ดังนี้
๑.	มีการกำาหนดเส้นทางรถโดยสารประจำาทาง	 หมวด	๑	 สายที่	 ๔	 ท่าอากาศยาน

สกลนคร	 -	 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสกลนคร	 แห่งที่	 ๑	 (ได้มีการประกาศ 
เชิญชวน	แต่ไม่มีผู้สนใจลงทุน)

๒.	มกีารกำาหนด	(ปรบัปรงุ)	เส้นทางรถโดยสารประจำาทาง	หมวด	๔	จงัหวดัสกลนคร	
สายที่	๔๓๕๓	สกลนคร	-	บ้านท่าแร่	

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	
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๑.	โครงการพัฒนาทางหลวงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง	 ทางหลวง
หมายเลข	 ๒๐๓๑	 ตอน	 ธาตุน้อย	 -	 นาเหนือ	 ระหว่าง	 กม.๑๙+๘๗๕	 -	 
กม.๒๐+๙๓๐	งบประมาณ	๓๕	ล้านบาท	ได้ดำาเนินการแล้วเสร็จ

๒.	โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	ทางหลวงหมายเลข	
๒๐๒๘	ตอน	โพนจาน	-	 โนนศิวิลัย	ระหว่าง	กม.๑๙+๑๔๕	-	กม.๒๐+๓๐๕	 
งบประมาณ	๓๕	ล้านบาท	ได้ดำาเนินการแล้วเสร็จ

๓.	โครงการบรูณาการพฒันาพืน้ทีร่ะดบัภาค	ทางหลวงหมายเลข	๒๒๓	ตอน	นาแก	-	 
บ้านต้อง	 ระหว่าง	 กม.๔๓+๒๖๐	 -	 กม.๔๕+๔๖๐	 งบประมาณ	 ๗๓.๕๐๐	 
ล้านบาท	มผีลการดำาเนนิงาน	ณ	เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๔	คดิเป็นร้อยละ	๔๒.๑๙

ได้ดำาเนนิโครงการบรกิารรถโดยสารเชือ่มต่อแบบ	Feeder	Services	โดยบรษิทั	ขนส่ง	
จำากัด	 ได้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งต่อกรมการขนส่งทางบกในเส้นทาง 
ท่าอากาศยานสกลนคร	 -	 มุกดาหาร	 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติเส้นทาง 
จากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง

๑.๒ ด้�นก�รบริห�รจัดก�รง�นและบำ�รุงรักษ�ท�งนำ้� 

ได้ดำาเนินงานขุดลอกร่องนำ้าโดยสำานักงานพัฒนาและบำารุงรักษาทางนำ้าที่	๘	ดังนี้
-	ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 จำานวน	 ๑	 แห่ง	 คือ	 บริเวณแม่นำ้าสงคราม	 
อำาเภอสว่างแดนดิน	 จังหวัดสกลนคร	 ปริมาณดิน	 ๙๑,๖๐๐	 ลูกบาศก์เมตร	 
วงเงิน	๒,๒๘๕,๐๐๐	บาท	ดำาเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่	๒๔	มีนาคม	๒๕๖๔	

-	ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๕	 จำานวน	 ๑	 แห่ง	 คือ	 บริเวณแม่นำ้าสงคราม	 
อำาเภอสว่างแดนดิน	 จังหวัดสกลนคร	 ปริมาณดิน	 ๗๔,๖๐๐	 ลูกบาศก์เมตร	 
วงเงิน	๑,๘๘๕,๐๐๐	บาท

๑.๓ ด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นและก�รคมน�คมขนส่งท�งอ�ก�ศ 

ได้ดำาเนินโครงการพัฒนาระบบอุปกรณ์	 System	 Monitor	 and	 Control	 
ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศ	 
(Engineering	 Supervisor)	 ระยะเวลาดำาเนินการ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 -	 ๒๕๖๖ 
วงเงิน	 ๑๐๕.๖๙	 ล้านบาท	 ซึ่งแบ่งเป็น	 ๒	 ระยะ	 คือ	 ระยะแรก	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 -	 
๒๕๖๔)	 เป็นการจัดหาและติดตั้ง	 ณ	 สำานักงานใหญ่	 ทุ่งมหาเมฆ	 และระยะที่สอง	
(พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 -	 ๒๕๖๖)	 เป็นการจัดหาและติดตั้ง	 ณ	 ศูนย์ควบคุมการบินและ 
หอควบคุมการจราจรทางอากาศทั่วประเทศ	(รวมถึงจังหวัดนครพนม	และสกลนคร)	
โดยปัจจุบันการดำาเนินงานระยะแรก	 อยู่ระหว่างดำาเนินการติดตั้ง	 จะแล้วเสร็จใน	 
พ.ศ.	๒๕๖๔	คู่ขนานกับได้จัดทำาขอบเขตงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างนำาเสนอกระทรวง
คมนาคมเพื่อรับทราบก่อนการจัดซื้อต่อไป	โดยเป้าหมายแล้วเสร็จ	พ.ศ.	๒๕๖๖

บริษัท ขนส่ง จำากัด
รายงานว่า	

กรมเจ้าท่า 
สำานักงานเจ้าท่า 
สาขานครพนม

รายงานว่า	

บริษัท วิทยุการบิน 

แห่งประเทศไทย จำากัด

รายงานว่า	

กรมทางหลวง
แขวงทางหลวง

นครพนม
รายงานว่า	
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๒. แผนงาน/โครงการการยกระดับความปลอดภัยและมั่นคงของระบบขนส่ง
๒.๑ ด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นและระบบก�รขนส่งท�งบก

สำานักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหารได้ดำาเนินการดังนี้
๑.	โครงการตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์	

ได้ดำาเนินการตรวจจับจำานวน	 ๒๘,๐๙๐	 ราย	 พบรถบรรทุกที่กระทำาความผิด 
ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำาหนดจำานวน	๒๙	ราย

๒.	โครงการวิเคราะห์จุดเสี่ยงที่ทำาให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน	 ประจำาปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 ได้ดำาเนินการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ 
หาจุดเสี่ยงที่ทำาให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในถนนสายต่าง	ๆ 	 ในเขตอำาเภอเมือง
มุกดาหาร	 จังหวัดมุกดาหาร	 เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและลดการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนท่ีเกิดข้ึนจากจุดเสี่ยงในเขตอำาเภอเมืองมุกดาหาร	 จังหวัด
มุกดาหาร	 โดยได้มีการลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำาให้เกิดอุบัติเหต ุ
บ่อยครั้ง	 และดำาเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา	 
โดยได้มีการจัดประชุมจำานวนทั้งสิ้น	 ๗	 ครั้ง	 รวบรวมจุดเสี่ยงทั้งจังหวัดได้	 
๘๐	จดุ	และมกีารดำาเนนิการแก้ไขปัญหาไปแล้วจำานวน	๒๕	จดุเสีย่ง	โดยจดุเสีย่ง
ที่เหลือแขวงทางหลวงมุกดาหารและแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร	จะเสนอขอ 
งบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๕	 และ	 ๒๕๖๖	 เพื่อมาดำาเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป	 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปผลการดำาเนินการและการจัดประชุมสัมมนา	คาดว่า
จะดำาเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม	๒๕๖๔

สำานักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร	มีการดำาเนินโครงการดังนี้
๑.	โครงการมั่นใจทั่วไทย	รถใช้	GPS	เพื่อยกระดับความปลอดภัยของขนส่ง
๒.	ศนูย์ควบคมุระบบตรวจสภาพรถ	(VICC	:	Vehicle	Inspection	Control	Center)	

เพื่อให้รถมีสภาพความมั่นคง	และปลอดภัยในการใช้รถ
๓.	โรงเรียนสอนขับรถ	เพื่อเพิ่มคุณภาพการออกใบอนุญาตขับรถ

แขวงทางหลวงมกุดาหาร	ได้ดำาเนนิโครงการยกระดบัความปลอดภัยบรเิวณทางแยก
ขนาดใหญ่	 ทล.๒๑๒	 ตอน	 ย้อมพัฒนา	 -	 นาโพธิ์	 ตอน	 ๑	 ที่	 กม.๔๑๓+๕๗๓	 
งบประมาณ	 ๑๙,๓๙๓,๗๖๔	 บาท	 และตอน	 ๒	 ที่	 กม.๔๔๗+๘๓๐	 งบประมาณ	
๑๙,๓๒๒,๔๐๐.๐๐	 บาท	 ทั้งสองตอนจะสามารถส่งงานได้ภายในเดือนสิงหาคม	
๒๕๖๔

แขวงทางหลวงสกลนครที่	 ๑	 ได้ดำาเนินโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณ 
ทางแยกขนาดใหญ่	ทล.๒๒๓	ตอน	สกลนคร	-	นาแก	ที่	กม.๐+๖๓๕	งบประมาณ	
๑๔,๘๑๗,๖๗๐	 บาท	 และโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยก 
ขนาดใหญ่	 ทล.๒๔๑	 ตอน	 ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร	 ที่	 กม.๕+๙๔๙	 งบประมาณ	
๒๔,๘๐๒,๐๐๐	บาท	โดยส่งมอบงานแล้วทั้งสองโครงการ

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	

กรมทางหลวง
รายงานว่า
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แขวงทางหลวงชนบทนครพนมได้ดำาเนินการดังนี้	
๑.	โครงการก่อสร้างถนนสาย	 ง,	 ค๓	 และ	 ค๔	 ผังเมืองรวมเมืองนครพนม	 

จังหวัดนครพนมดำาเนินการแล้วเสร็จ

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	

๒.	โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยาน	-	ศูนย์กลางการค้าส่งชายแดน
บริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่	 ๓	 -	 เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	 ๒๑๒	 
อำาเภอท่าอเุทน	จงัหวดันครพนม	อยูร่ะหว่างข้ันตอนจ่ายเงนิค่าทดแทนอสงัหารมิทรพัย์

๓.	โครงการสำารวจออกแบบ	 ถนนสาย	 นพ.๒๐๑๐	 แยก	 ทล.๒๒	 บ้านขามเฒ่า	 
อำาเภอเมืองนครพนม	 จังหวัดนครพนม	 อยู ่ระหว่างข้ันตอนจัดทำาแผนที่ 
ท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ	 และออกพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตท่ีดินในบริเวณ 
ที่จะเวนคืน
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๒.๒ ด้�นก�รบริห�รจัดก�รง�นและบำ�รุงรักษ�ท�งนำ้�

สำานกังานเจ้าท่าสาขานครพนมได้ดำาเนนิการกำากบัดแูลการขนส่งทางนำา้และพาณชิยนาวี	 
ประกอบด้วย	การออกใบสำาคญั	การตรวจตราและควบคมุการเดนิเรอื	โดยได้ดำาเนนิการ	 
ณ	วันที่	๒๓	กรกฎาคม	๒๕๖๔	ดังนี้
๑.	การออกใบสำาคัญ	 เช่น	 ประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลำานำ้า	 ใบอนุญาตให้เรือ 

ออกจากท่าภายในประเทศและต่างประเทศ	 ใบอนุญาตใช้เรือ	 ประกาศนียบัตร 
ผู้ทำาการในเรือ	 ใบทะเบียนเรือ	 ใบอนุญาตตรวจเรือ/แพ	 เป็นต้น	 รวมทั้งส้ิน	 
๑,๗๖๗	ฉบับ	

๒.	การตรวจตราการเดินเรือ	จำานวน	๓	ครั้ง/เดือน

๒.๓ ด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นและก�รคมน�คมขนส่งท�งอ�ก�ศ

ท่าอากาศยานนครพนมได้ดำาเนินงานก่อสร้างจุดตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะ	 
และปรับปรุงกายภาพ	 ณ	 เดือนกรกฎาคม	 ๒๕๖๔	 ดำาเนินการได้ร้อยละ	 ๗.๒๖	 
ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ	๑๗.๗๔	เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	
2019	(COVID-19)	ทำาให้ผูร้บัจ้างยงัไม่สามารถเข้าพืน้ทีไ่ด้	เนือ่งจากต้องรอผลตรวจ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ของแรงงาน	 ทำาให้เกิดความล่าช้า 
ในการดำาเนินงาน

ท่าอากาศยานสกลนคร	ได้ดำาเนินการดังนี้	
๑.	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง	-	แรงตำ่า	หม้อแปลงไฟฟ้า	Unitsub	อาคารที่พัก

ผู้โดยสารดำาเนินการแล้วเสร็จ
๒.	จัดซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ	Dual	View	X-Ray	ขนาดช่องอุโมงค์

ตรวจสัมภาระ	๖๐	x	๔๐	ซม.	ดำาเนินการแล้วเสร็จ
๓.	งานก่อสร ้างจุดตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะ	 และปรับปรุงกายภาพ	 

ณ	เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๔	ดำาเนนิการได้ร้อยละ	๔.๐๒	ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ	๒๕.๙๗
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ทำาให้ 
ผู ้รับจ้างยังไม่สามารถเข้าพ้ืนท่ีได้	 เนื่องจากต้องรอผลตรวจโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา	2019	(COVID-19)	ของแรงงาน	ทำาให้เกิดความล่าช้าในการดำาเนินงาน

๓. แผนงาน/โครงการการพฒันาระบบขนส่งเพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

๓.๑ ด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นและระบบก�รขนส่งท�งบก

โครงการก่อสร้างศนูย์การขนส่งชายแดนจงัหวดันครพนม	อยูร่ะหว่างการเวนคนืทีด่นิ	
ซึ่งผู ้ถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และเจ้าหน้าที่เวนคืนได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์แล้ว	จำานวน	๒๗	ราย	จาก	๓๑	ราย	(รวมเป็นเงินค่าทดแทนทั้งสิ้น	

กรมเจ้าท่า
รายงานว่า	

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า	

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	
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๑๐๕,๙๒๗,๘๐๗.๔๓	 บาท)	 ปัจจบุนั	 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วเสรจ็และมผีูม้า 
รบัเงินค่าทดแทนฯ	 แล้ว	 จำานวน	 ๒๗	 ราย	 เป็นเงิน	 ๑๐๕,๙๒๗,๘๐๗.๔๓	 บาท	 
คิดเป็นร้อยละ	 ๘๔.๔๘	 ของวงเงินตามประกาศฯ	 สำาหรับผู้ยังไม่มาทำาสัญญาอีก	 
๔	ราย	เป็นจำานวนเงิน	๒๐,๑๕๒,๐๗๐.๕๓	บาทนั้น	ได้นำาเงินค่าทดแทนไปฝากไว้
กับธนาคารออมสินแล้ว	 ซึ่งสรุปรายการเงินงบประมาณเพ่ือใช้ในโครงการนี้แล้ว 
คงเหลืองบประมาณ	๑๓๕,๒๘๘,๓๕๑.๓๔	บาท

แขวงทางหลวงมกุดาหารได้ดำาเนนิโครงการยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพ
ทางหลวง	 ทล.๒๑๑๖	 ตอน	 ห้วยคล้อ	 -	 เลิงนกทา	 ระหว่าง	 กม.๑๓๔+๓๕๐	 -	
๑๓๖+๓๙๐	 งบประมาณ	๓๗,๖๗๙,๐๐๐	 บาท	 และตอน	 เลิงนกทา	 -	 ดอนตาล	
ระหว่าง	 กม.๑๖๐+๐๐๐	 -	 ๑๖๕+๒๕๐	 งบประมาณ	 ๓๗,๗๖๖,๐๐๐	 บาท	 
ทัง้สองตอนจะสามารถส่งงานได้ภายในเดอืนสงิหาคม	๒๕๖๔	และโครงการยกระดบั
มาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	ทล.๒๑๑๖	ตอน	ห้วยคล้อ	 -	 เลิงนกทา	
ระหว่าง	กม.๑๓๔+๓๕๐	 -	๑๓๖+๓๙๐	งบประมาณ	๓๗,๖๗๙,๐๐๐	บาท	และ 
ตอน	เลิงนกทา	-	ดอนตาล	ระหว่าง	กม.๑๖๐+๐๐๐	-	๑๖๕+๒๕๐	งบประมาณ	
๓๗,๗๖๖,๐๐๐	บาท	ทัง้สองตอนจะสามารถส่งงานได้ภายในเดอืนสงิหาคม	๒๕๖๔

แขวงทางหลวงสกลนครที่	๑	ได้ดำาเนินโครงการดังนี้
๑.	โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน	 ทล.๒๓๔๖	 ตอน	 ดอนเชียงบาน	 -	

นาหว้า	ระหว่าง	กม.๒๕+๑๐๐	-	๒๖+๑๐๐	งบประมาณ	๒๔,๙๔๙,๐๐๐	บาท	

กรมทางหลวง
รายงานว่า

๒.	โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	 ทล.๒๓๓๙	 
ตอน	 ศรีวิชา	 -	 กวนบุ ่น	 ระหว่าง	 กม.๐+๐๐๐	 -	 ๓+๐๐๐	 งบประมาณ	
๑๑,๘๗๙,๐๐๐	บาท

๓.	โครงการบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค	 ทางหลวงหมายเลข	 ๒๑๓	 
ตอน	 สร้างค้อ	 -	 สกลนคร	 ระหว่าง	 กม.๑๖๐+๕๐๐	 -	 ๑๖๒+๖๒๒,	 
กม.๑๖๖+๓๗๐	-	๑๖๗+๙๙๕	งบประมาณ	๖๘,๕๐๖,๐๐๐	บาท	ส่งมอบงาน
แล้วทั้ง	๓	โครงการ
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แขวงทางหลวงสกลนครที่	๒	ได้ดำาเนินการดังนี้
๑.	กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	 ทางหลวงหมายเลข	

๒๐๙๔	 ตอน	 ผาอินทร์	 -	 ท่าก้อน	 ระหว่าง	 กม.๒๖+๒๑๐	 -	 กม.๒๙+๖๐๐	 
งบประมาณ	๒๙,๙๓๕,๐๐๐	บาท	ส่งมอบงานแล้ว

๒.	กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	 ทางหลวงหมายเลข	
๒๒๑๘	 ตอน	 คำาเพิ่ม	 -	 ห้วยบาง	 ระหว่าง	 กม.๒๒+๑๒๕	 -	 กม.๒๔+๒๕๐	 
ส่งมอบงานแล้ว

๓.	งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	ทางหลวงหมายเลข	๒๒๒	ตอน	พังโคน	-	
เดื่อศรีคันไชย	 ระหว่าง	 กม.๒+๕๑๑	 -	 กม.๓+๔๕๐	 และ	 กม.๕+๑๐๐	 -	 
กม.๖+๐๑๐	 งบประมาณ	 ๔๙,๐๐๐,๐๐๐	 บาท	ณ	 เดือนกรกฎาคม	 ๒๕๖๔	
ดำาเนินการได้ร้อยละ	๖๕.๙๕๒

แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหารได้ดำาเนินโครงการดังนี้
๑.	โครงการก่อสร้างถนน	สาย	ง๒	และ	ง๓	ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร	อยู่ระหว่าง

การดำาเนินการก่อสร้าง
๒.	โครงการก่อสร้างถนนสาย	 มห.๓๐๑๙	 แยก	 ทล.๒๑๒	 -	 บ้านบางทรายใหญ่	 

อำาเภอเมืองมุกดาหาร	 จังหวัดมุกดาหาร	 ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว	 (คาดว่า 
จะเข้าดำาเนินการก่อสร้างช่วงเดือนตุลาคม	๒๕๖๔)

๓.๒ ด้�นก�รบริห�รจัดก�รง�นและบำ�รุงรักษ�ท�งนำ้�

สำานักงานเจ้าท่าสาขานครพนมได้มีการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	
(บูรณาการ)	 โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางนำ้าและบริการให้มีความคล่องตัว
ในการเดินทางและขนส ่งสินค ้า	 โดยมี โครงการพัฒนาท ่าเรือนครพนม	 
ตำาบลวินพระบาท	 อำาเภอท่าอุเทน	 จังหวัดนครพนม	 เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 
และทำาประโยชน์ให้ประชาชนในพื้นที่	 แต่เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ทำาให้สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาวประกาศปิดท่าเทียบเรือและด่านพรมแดนตามแนวแม่นำ้าโขงทุกแห่ง

๓.๓ ด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นและก�รคมน�คมขนส่งท�งอ�ก�ศ

ท่าอากาศยานนครพนมและท่าอากาศยานสกลนครได้ดำาเนินโครงการปรับปรุง 
ต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสาร	 ท่าอากาศยานนครพนม	 และท่าอากาศยานสกลนคร	
เพือ่ให้สามารถรองรบัผูโ้ดยสารได้	๖๐๐	คน/ช่ัวโมง	หรอื	๑.๗	ล้านคน/ปี	ดำาเนนิการ 
แล้วเสร็จ

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	

กรมเจ้าท่า
รายงานว่า	

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า	
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๔. แผนงาน/โครงการการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์
สู่ความสำาเร็จ

ด้�นก�รบริห�รจัดก�รง�นและบำ�รุงรักษ�ท�งนำ้�

สำานักงานเจ้าท่าสาขานครพนมได้มีการพัฒนางานและการให้บริการขององค์กร 
ด้วยการนำาเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประสทิธิภาพ	โดยได้ประสานเจ้าของท่าเรอืขอเช่ือม
กล้องวงจรปิด	(CCTV)	เพือ่ควบคมุความปลอดภัยของสนิค้าและนกัท่องเทีย่ว	จำานวน	
๗	ท่า	ประกอบด้วยท่าเรือทางลาดในแม่นำ้าโขง	๕	ท่า	และท่าเรือท่องเที่ยว	๒	ท่า

ท้ังนี	้การเชือ่มสญัญาณกล้องวงจรปิดจากท่าเรอืของส่วนราชการอืน่ตามแนวชายแดน
ไปที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางนำ้า	 กรมเจ้าท่า	
สำานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาต้องมีหนังสือขออนุญาตเชื่อมกล้องวงจรปิดจาก 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ	เช่น	กรมศุลกากร	เป็นต้น

๕. แผนงาน/โครงการที่มีปัญหาอุปสรรคทำาให้มีผลการดำาเนินการไม่เป็นไป 
ตามแผนที่กำาหนดไว้ หรือปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและยังไม่ได้รับการแก้ไข

ด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นและระบบก�รขนส่งท�งบก

สำานักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหารได้ดำาเนินโครงการดังนี้
๑.	โครงการสนามจราจรเยาวชนเสรมิสร้างจติสำานกึความปลอดภัย	โดยได้ดำาเนนิการ 

เตรียมความพร้อมในการจัดโครงการดังกล่าวในวันที่	 ๙	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๔	 
และวันท่ี	 ๑๕	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๔	 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ได้มีการแพร่ระบาดรุนแรงทำาให้ 
ไม่สามารถดำาเนินการจัดโครงการได้ตามที่สำานักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
กำาหนดไว้	

๒.	โครงการเสริมสร ้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน	 จังหวัดมุกดาหาร	 
ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔

เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)
ได้มีการแพร่ระบาดทวีความรุนแรงขึ้นทำาให้พนักงานขับรถรับส่งนักเรียน	ผู้ปกครอง	
และคณะครูอาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 ขาดความเช่ือมั่นในเรื่องเกี่ยวกับมาตรการ 
เฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 
ซึ่งเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย	 ประกอบกับผู้ที่จะอบรมบางรายยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน	
เป็นเหตุให้การจัดอบรมอาจจะเกิดความล่าช้า	 หรือไม่สามารถดำาเนินการตามแผน 
ที่กำาหนดไว้ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔

สำานักงานขนส่งจังหวัดสกลนครได้ดำาเนินโครงการดังนี้
๑.	โครงการนักเรียนรุ ่นใหม่มีใบขับข่ี	 เพ่ืออบรมให้ความรู ้ด้านความปลอดภัย 

ทางถนนแก่นักเรียน	นักศึกษา

กรมเจ้าท่า
รายงานว่า	

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	
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	 เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19) 
ทำาให้อบรมไปได้จำานวน	๒๒	รุ่น	เหลือยังไม่ได้จัดอบรมจำานวน	๘	รุ่น	

๒.	โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำานึกความปลอดภัย	 เพื่ออบรม
เยาวชนให้มีจิตสำานึกด้านความปลอดภัย	ระดับชั้นประถมศึกษา

	 เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	
ทำาให้อบรมไปได้จำานวน	๖	รุ่น	เหลือยังไม่ได้จัดอบรมจำานวน	๘	รุ่น

๔.๒.๒ การติดตามผลการดำาเนินงานโครงการสำาคัญตามนโยบาย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางบก

สำานักงานขนส่งจังหวัดนครพนมได้ดำาเนินโครงการดังนี้
๑.	โครงการตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์

เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	 ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 
ผลดำาเนนิการ	ณ	วนัที	่๒๘	กรกฎาคม	๒๕๖๔	จำานวนรถทีต่รวจสอบ	๔๔,๑๕๐	คนั	 
มีรถท่ีใช้ความเรว็เกนิกว่าทีก่ฎหมายกำาหนด	จำานวน	๗๑	คนั	คดิเป็นร้อยละ	๐.๑๖

๒.	มาตรการป้องกันการเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก	 PM	 2.5	 ผลดำาเนินการ	 
ณ	วันที่	๒๘	กรกฎาคม	๒๕๖๔	จำานวนรถที่ตรวจสอบ	๒,๑๘๖	คัน	ทุกคันไม่มี
ควันดำาเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำาหนด	

๓.	โครงการมั่นใจทั่วไทย	รถใช้	GPS	ผลดำาเนินการ	ณ	วันที่	๒๘	กรกฎาคม	๒๕๖๔	
มีรถท่ีใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำาหนด	 จำานวน	 ๑,๓๗๖	 คัน	 ซึ่งได้มีการ 
ออกหนังสือติดตามผู้กระทำาผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว

สำานักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหารได้ดำาเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง	
โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีกลุ่มวิชาการขนส่งออกตรวจวัดค่าควันดำารถโดยสาร
สาธารณะ	ณ	 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมุกดาหาร	 และให้ดำาเนินการตรวจสอบ 
รถบรรทุกบริเวณถนนสายหลักและสายรองที่เข้าสู่จังหวัดมุกดาหาร	 และขอความ 
ร่วมมือให้หน่วยงานราชการนำารถเข้ารบัการตรวจวดัค่าควนัดำา	ณ	โรงตรวจสภาพรถ	
สำานักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร	 นอกจากยังนี้ได้กำาชับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจ 
สภาพรถเข้มงวดให้ผู้ประกอบการขนส่งที่นำารถบรรทุกเข้ารับการตรวจสภาพรถ	 
ณ	โรงตรวจสภาพรถ	สำานกังานขนส่งจงัหวดัมกุดาหาร	ดำาเนนิการตรวจวดัค่าควันดำา 
ทุกคันเพื่อชำาระภาษีรถประจำาปีด้วย	 และให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสภาพรถตรวจสอบ
การดำาเนินการของสถานตรวจสภาพรถเอกชน	 โดยให้ลงพ้ืนท่ีติดตามกำากับการ
ดำาเนินการและตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบ	VICC	หากพบสถานตรวจสภาพรถเอกชน
รายใดไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีท่างราชการกำาหนดให้ดำาเนนิการลงโทษตามระเบยีบ
หรือกฎหมายอย่างเคร่งครัด	โดยมีผลการดำาเนินงานในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	
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ต้ังแต่เดือนตุลาคม	 ๒๕๖๓	 -	 มิถุนายน	 ๒๕๖๔	 จำานวนทั้งสิ้น	 ๒,๐๘๑	 คัน	 
แบ่งเป็นรถโดยสารสาธารณะ	 จำานวน	 ๑,๕๒๓	 คัน	 รถบรรทุก	 จำานวน	 ๕๕๘	 คัน	 
ไม่พบรถที่มีค่าควันดำาเกินกว่าที่กฎหมายกำาหนด

สำานักงานขนส่งจังหวัดสกลนครได้ดำาเนินการตามมาตรการ	 PM	 2.5	 ตรวจวัด 
ควันดำาโดยมีผู้ตรวจการออกตรวจตั้งด่าน	 สถานีขนส่งผู้โดยสาร	 และหน่วยงาน
ราชการ	 ระหว่างวันที่	 ๑	 ตุลาคม	 ๒๕๖๓	 -	 ๑๕	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๔	 ดำาเนินการ 
ตรวจรถทุกประเภท	จำานวน	๑,๐๓๖	คัน	ตรวจพบควันดำา	จำานวน	๔๗๑	คัน

แขวงทางหลวงมุกดาหารได้ดำาเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจ 
กรมทางหลวง	งบประมาณ	๓,๐๐๘,๙๔๐	บาท

แขวงทางหลวงสกลนครท่ี	 ๑	 ได้ดำาเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจ
กรมทางหลวง	งบประมาณ	๒,๔๓๔,๗๔๐	บาท

แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหารได้ดำาเนินโครงการหลักนำาทางยางธรรมชาติ	 
และโครงการกำาแพงคอนกรตีหุม้ด้วยแผ่นยางธรรมชาต	ิซึง่อยูร่ะหว่างการดำาเนนิการ
ติดตั้ง

แขวงทางหลวงชนบทสกลนครได้ดำาเนินโครงการจัดซื้อหลักนำาทางยางธรรมชาติ	
(RGP)	 โดยส่งมอบแล้วเสร็จ	จำานวน	๕,๐๐๐	ต้น	คงเหลือ	๘๕๐	ต้น	และติดตั้ง 
แล้วเสร็จ	จำานวน	๓,๒๒๒	ต้น

๒. ด้านการบริหารจัดการงานและบำารุงรักษาทางนำ้า

สำานักงานเจ้าท่าสาขานครพนมได้ดำาเนินการดังนี้
๑.	นโยบายด้านส่งเสริมการท่องเท่ียวเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศ 

ตามท่ีนายกรัฐมนตรีกำาหนด	 ๑๒๐	 วัน	 (กรกฎาคม	 -	 ตุลาคม	 ๒๕๖๔)	 
สำานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนมร่วมกับท้องถิ่นและผู ้ประกอบการ 
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตามนโยบายด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีกำาหนด	๑๒๐	วัน	
โดยสำานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนมได้ดำาเนินการปฏิบัติภารกิจในการ
กำากับดูแลความปลอดภัยทางนำ้าของเรือ	 แพ	 แหล่งท่องเท่ียวทางนำ้า	 จำานวน	 
๒	 แห่ง	 ได้แก่	 ๑)	 แพชุมชนท่องเที่ยว	 OTOP	 (หนองหวาย)	 ตำาบลฝั่งแดง	 
อำาเภอธาตุพนม	 จังหวัดนครพนม	 ๒)	 แพบ้านท่าวัด	 ตำาบลเหล่าปอแดง	 
อำาเภอเมืองสกลนคร	จังหวัดสกลนคร

๒.	นโยบายด้านการแก้ไขภยัแล้ง	ซึง่มแีผนงานขดุลอกร่องนำา้เพือ่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และบรรเทาปัญหาอุทกภัย	 (ต่างตอบแทน)	 ของสำานักงานเจ้าท่าภูมิภาค 

กรมทางหลวง
รายงานว่า

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	

กรมเจ้าท่า
รายงานว่า	
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สาขานครพนม	บริเวณแม่นำ้าโขง	ตำาบลไผ่ล้อม	อำาเภอบ้านแพง	จังหวัดนครพนม	
๒	 โครงการ	 ปริมาณดินรวม	 ๓๑๕,๘๕๖.๕๐	 ลูกบาศก์เมตร	 ปัจจุบันยังไม่ได้
ดำาเนินการขุดลอก	เนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นขออนุญาต

๓.	แผนงานปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
สำานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่	 ๗	 ได้จัดโครงการ	 “จภ.๗	 ร่วมพัฒนาแหล่งนำ้า	 
สร้างสิ่งแวดล้อม	พร้อมใจปลูกต้นไม้	๗	เดือน	๗,๗๗๗	ต้น”	ผลการดำาเนินงาน	
ณ	เดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๔	ปลกูต้นไม้ได้	จำานวน	๘,๔๐๗	ต้น	โดยเป็นการดำาเนนิการ 
ของสำานักงานเจ้าท่าสาขานครพนม	จำานวน	๖๐๐	ต้น

๓. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งทางอากาศ

ท่าอากาศยานนครพนมและท่าอากาศยานสกลนครได้ดำาเนินการดังนี้	
๑.	โครงการการพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางอากาศ	 เพิ่มศักยภาพท่าอากาศยาน

สวุรรณภูม	ิท่าอากาศยานดอนเมอืง	และท่าอากาศยานภูมภิาค	ให้สามารถรองรบั
ผูโ้ดยสารได้ไม่น้อยกว่า	๑๕๐	 ล้านคนต่อปี	ผลการดำาเนนิงานอยูร่ะหว่างดำาเนนิการ 
ตามแผนพัฒนาท่าอากาศยาน	 ระยะที่	 ๑	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 -	 ๒๕๖๕)	 เพิ่มขีด 
ความสามารถรองรับผู้โดยสารเป็น	๔๕	ล้านคนต่อปี	 (กระบี่	ตรัง	สุราษฎร์ธานี	
เบตง	นครศรีธรรมราช	นราธิวาส	แม่สอด	ร้อยเอ็ด	บุรีรัมย์	ขอนแก่น	สกลนคร	
นครพนม)	 ส่วนแผนพัฒนาท่าอากาศยาน	 ระยะที่	 ๒	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๖	 -	๒๕๗๐)	 
เพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารเป็น	 ๖๗	 ล้านคนต่อปี	 แต่เนื่องจาก 
มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID-19)	จึงอยู่ระหว่าง
การปรับแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

๒.	การส่งเสริมให้ท่าอากาศยานภูมิภาคเป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิตและกระจาย
สนิค้าเกษตร	หรอืสนิค้าเน่าเสยีง่ายออกสูต่ลาด	โดยกรมท่าอากาศยานได้ประสาน
สายการบินภายในประเทศ	เช่น	ไทยแอร์เอเชีย	ไทยสมายด์	นกแอร์	ไทยเวียดเจ็ท	
เป็นต้น	ในการเตรียมพื้นที่ให้มีกิจกรรม	จุดตรวจขนถ่ายสินค้า	ณ	ท่าอากาศยาน
อุดรธานี	ขอนแก่น	อุบลราชธานี	สุราษฎร์ธานี	กระบี่	พิษณุโลก	และสกลนคร

๔. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางราง

โครงการก่อสร้างทางรถไฟ	 สายบ้านไผ่	 -	 นครพนม	 แนวเส้นทางโครงการ 
มีจุดเริ่มต้นจากชุมทางสถานีบ้านหนองแวงไร่	 อำาเภอบ้านไผ่	 จังหวัดขอนแก่น	 
(กม.ที	่๔๑๑+๐๗๕	ของเส้นทางรถไฟ	สายชุมทางจริะ	-	หนองคาย)	ก่อนจะผ่านเข้าสู่	
จังหวัดมหาสารคาม	 ร้อยเอ็ด	 และยโสธร	 ที่อำาเภอเลิงนกทา	 จังหวัดมุกดาหาร	 
และนครพนม	ที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทย	-	ลาว	แห่งที่	๓	ซึ่งเป็นตำาแหน่งสิ้นสุด
โครงการ	รวมเป็นระยะทางทัง้สิน้	๓๕๔.๗๘๓	กโิลเมตร	มกีารกำาหนดตำาแหน่งสถานี

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า	

การรถไฟ 
แห่งประเทศไทย

รายงานว่า	
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เพิม่เตมิปัจจบุนัไว้ทัง้หมดจำานวน	๓๐	สถาน	ีและ	๑	ชุมทางรถไฟ	ทัง้นี	้คาดว่าจะเริม่ 
ก่อสร้างได้ในเดอืนมกราคม	๒๕๖๕	ซึง่อยูใ่นขัน้ตอนการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์
และรอประกาศบังคับใช้พระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน
ท้ังนี	้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	
หากมีความรุนแรงต่อเนื่องยาวนานอาจเป็นอุปสรรคในการลงพ้ืนท่ีเมื่อเริ่มดำาเนิน
โครงการ

๔.๒.๓ การติดตามการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน 
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่ 

สำานกังานขนส่งจงัหวดัมกุดาหารได้รบัประเดน็ข้อร้องเรยีนกรณรีถโดยสารสาธารณะ
แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ	 จำานวน	 ๔	 เรื่อง	 และได้ดำาเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	 
คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐

สำานกังานขนส่งจงัหวดัสกลนคร	ได้รบัเรือ่งร้องเรยีนผ่านศนูย์คุม้ครองผูโ้ดยสารและ
รับเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ	 (๑๕๘๔)	จำานวน	๑	เรื่อง	และได้ดำาเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว

แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหารมีประเด็นเรื่องร้องเรียนกรณีถนนชำารุด	 มีหลุมบ่อ	
และได้จัดชุดปฏิบัติงานเข้าดำาเนินการซ่อมแซมแก้ไขถนนบริเวณที่ชำารุด	 หลังเข้า
ซ่อมแซมถนนที่ชำารุดสามารถสัญจรไป	-	มา	ได้ตามปกติ	

แขวงทางหลวงชนบทสกลนครมีประเด็นเรื่องร้องเรียนกรณีไฟฟ้าส่องสว่างดับ	 
และได้จดัชดุเคลือ่นทีเ่รว็เข้าซ่อมแซมโดยเร่งด่วน	ซึง่หลังเข้าซ่อมแซมไฟฟ้าสามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

๔.๒.๔ การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ขอให้	กรมเจ้าท่า	กรมการขนส่งทางบก	กรมท่าอากาศยาน	กรมทางหลวง	และกรมทางหลวง

ชนบท	 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม	 มุกดาหาร	 และสกลนคร	 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	 และเนื่องจาก 
ขณะนี้เป็นช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 จึงขอให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการโครงการ 
และการดำาเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	
เพือ่เร่งรดัให้การเบกิจ่ายงบประมาณให้สามารถเป็นไปได้ตามแผน	เนือ่งจากผลการเบกิจ่ายเป็นตวัชีว้ดัผลสมัฤทธิ์
ของแต่ละหน่วยงานด้วย	 นอกจากนี้	 การเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณยังเป็นการช่วยอัดฉีดเงินเพื่อช่วย 
ระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันด้วย

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	
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๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางบก

สำานักงานขนส่งจังหวัดนครพนมได้ดำาเนินการดังนี้	
๑.	การพฒันาระบบการขนส่งทางถนนได้รบัจดัสรรงงบประมาณ	๖๔๑,๐๔๕.๐๐	บาท	 

เบกิจ่ายแล้ว	๖๒๗,๓๒๒.๙๑	บาท	คดิเป็นร้อยละ	๙๒.๙๔	คงเหลอื	๑๓,๗๒๒.๐๙	บาท
๒.	การพัฒนาความปลอดภัยและกำากับดูแลการขนส่งทางถนนได้รับจัดสรร 

งบประมาณ	 ๙๑,๘๐๐.๐๐	 บาท	 เบิกจ่ายแล้ว	 ๙๑,๘๐๐.๐๐	 บาท	 คิดเป็น 
ร้อยละ	๑๐๐

๓.	การพัฒนาการให้บริการประชาชนได้รับจัดสรรงบประมาณ	๔๔๓,๙๘๗.๐๐	บาท	
เบกิจ่ายแล้ว	๔๐๔,๖๘๙.๕๖	บาท	คดิเป็นร้อยละ	๙๑.๑๕	คงเหลอื	๓๙,๒๙๗.๔๔	บาท

สำานักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหารดำาเนินการดังนี้	
๑.	ผลการดำาเนินงานในการเบิกจ่ายงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	

-	ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	จำานวนทั้งสิ้น	๙๖๒,๙๕๕	บาท	
-	ใช้ไป	๙๐๙,๒๔๑.๖๓	บาท	คงเหลอื	๕๓,๗๕๓.๓๗	บาท	คดิเป็นร้อยละ	๙๔.๔๒

๒.	ผลการดำาเนินงานในการได้รับจัดสรรงบกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ 
ใช้ถนน	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	
-	ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	จำานวนทั้งสิ้น	๕,๘๗๙,๐๒๐	บาท
-	ใช้ไป	 ๓,๙๒๒,๖๕๖.๔๖	 บาท	 คงเหลือ	 ๑,๙๕๖,๓๖๓.๕๔	 บาท	 คิดเป็น 
ร้อยละ	๖๖.๗๒

สำานักงานขนส่งจังหวัดสกลนครมีผลดำาเนินการดังนี้
๑.	ได้รับการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน	 งบดำาเนินงาน	

ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด	ุจำานวน	๓๐๒,๕๐๐	บาท	ใช้ไป	๓๐๑,๒๗๑.๑๐	บาท	
คงเหลือ	 ๑,๒๒๘.๙๐	 บาท	 คิดเป ็นร ้อยละ	 ๐.๔๑	 ค่าสาธารณูปโภค	 
๔๐๐,๐๐๐	บาท	ใช้ไป	๓๙๙,๙๓๐.๑๓	บาท	คงเหลือ	๖๙.๘๗	บาท	คิดเป็น 
ร้อยละ	๐.๐๒	บาท

๒.	ได้รับการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาความปลอดภัยและกำากับดูแลการขนส่ง
ทางถนน	งบดำาเนินงาน	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	จำานวน	๔๕๗,๘๐๒	บาท	
ใช้ไป	๔๕๖,๕๑๗.๗๙	บาท	คงเหลือ	๑,๒๘๔.๒๑	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๒๘

๓.	ได้รับการจัดสรรงบประมาณการบริการด้านทะเบียนรถและใบอนุญาตขับรถและ 
ผู้ประจำารถ	งบดำาเนินงาน	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	จำานวน	๕๕๒,๘๔๖	บาท	
ใช้ไป	๕๕๑,๘๖๖.๖๖	บาท	คงเหลือ	๙๗๙.๓๔	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๑๘

๔.	ได้รับงบลงทุนปรับปรุงห้องนำ้า	 สำานักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร	 สาขาอำาเภอ
สว่างแดนดิน	จำานวน	๘๕๕,๐๐๐	บาท	และสำาหรับปรับปรุงห้องนำ้า	สำานักงาน
ขนส่งจังหวัดสกลนคร	สาขาอำาเภอพังโคน	จำานวน	๓๔๐,๐๐๐	บาท	โดยใช้จ่าย
หมดทั้ง	๒	รายการ

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	



กอ
งต

รว
จร

ำช
กำ

ร 
กร

ะท
รว

งค
มน

ำค
ม

93

แขวงทางหลวงนครพนมเบิกจ่ายในภาพรวมเป็นจำานวน	 ๓๐๐.๐๘๙	 ล้านบาท	 
คิดเป็นร้อยละ	๗๑.๑๒	ข้อมูล	ณ	วันที่	๑๓	กรกฎาคม	๒๕๖๔

แขวงทางหลวงมุกดาหารได้รับงบประมาณทั้งหมด	 ๔๓๗,๖๙๖,๒๕๗	 บาท	 
มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ	๗๘.๔๐	ข้อมูล	ณ	เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๔

แขวงทางหลวงสกลนครที่	๑	ได้รับงบประมาณทั้งหมด	๔๕๐,๐๖๕,๗๐๙.๖๓	บาท	
มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ	๘๒.๐๖	ข้อมูล	ณ	เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๔

แขวงทางหลวงสกลนครที่	 ๒	 ได้มีการวางแผนและเร่งรัดติดตามการดำาเนินงาน	 
งานจ้างเหมาให้แล้วเสรจ็ตามสญัญา	งบประมาณทีไ่ด้รบัทัง้หมด	๔๑๘,๗๓๗,๑๑๕.๓๖	
บาท	 เบิกจ่ายแล้ว	 ๓๓๒,๔๐๕,๑๒๔.๖๐	บาท	 คิดเป็นร้อยละ	๗๙.๓๘	 เนื่องจาก 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ทำาให้เกิดการงด/
ชะลอการเคลื่อนย้ายแรงงาน	 ส่งผลให้ผลการดำาเนินงานเกิดความล่าช้า	 เนื่องจาก
จำานวนแรงงานไม่เพียงพอ

แขวงทางหลวงชนบทนครพนมรายงานข้อมูล	 ณ	 วันท่ี	 ๗	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๔	 ว่า	 
แขวงทางหลวงชนบทนครพนมได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น	 ๔๘๔.๙๗	 ล้านบาท	
เบกิจ่ายแล้ว	๔๕๖.๘๖	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	๙๔.๒๑	คงเหลอื	๒๘.๑๑	ล้านบาท	ดงันี้	
๑.	งานจ้างบำารุงถนน	 ๑	 โครงการ	 งบประมาณ	 ๗.๕๔	 ล้านบาท	 เป็นงบจัดสรร 

เพิ่มเติม	 อยู ่ระหว่างดำาเนินการก่อสร้างตามสัญญา	 คาดว่าจะแล้วเสร็จ 
เดือนสิงหาคม	๒๕๖๔

๒.	งานจ้างก่อสร้างสะพาน	๑	โครงการ	งบประมาณ	๔.๔๙	ล้านบาท	
๓.	งานดำาเนินการเอง	งบประมาณ	๑๖.๐๘	ล้านบาท	คาดว่าจะเบิกจ่ายหมดภายใน

เดือนกันยายน	๒๕๖๔

แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหารรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 
ณ	เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๔	ดังนี้	
-	ได้รับจัดสรร	๑๓๔,๐๖๙,๓๓๑.๘๖	บาท
-	ก่อหนี้ผูกพัน	๒๙,๙๘๖,๔๒๒.๐๐	บาท
-	เบิกจ่าย	๘๘,๒๙๐,๗๒๒.๗๑	บาท
-	คงเหลือ	๑๕,๗๙๒,๑๘๗.๑๕	บาท
	 คิดเป็นร้อยละ	๖๕.๘๕

แขวงทางหลวงชนบทสกลนครรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 
ณ	เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๔	ดังนี้
-	ได้รับจัดสรร	๔๕๓,๑๘๘,๕๐๒.๔๐
-	เบิกจ่าย	๔๓๗,๑๒๘,๒๔๐.๒๕
-	คงเหลือ	๑๖,๐๖๐,๒๖๒.๑๕
	 คิดเป็นร้อยละ	๙๖.๔๖

กรมทางหลวง
รายงานดังนี้

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	
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ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	ได้รบังบประมาณจากสำานกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิ 
และสังคมแห่งชาติ	จำานวน	๑๗๗.๗๕๙	ล้านบาท	และได้เบิกจ่ายงบประมาณสะสม	
๙	 เดือน	 (ตุลาคม	 ๒๕๖๓	 -	 มิถุนายน	 ๒๕๖๔)	 จำานวน	 ๑๖๒.๖๘	 ล้านบาท	 
คิดเป็นร้อยละ	๙๑.๕๑	ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

๒. ด้านการบริหารจัดการงานและบำารุงรักษาทางนำ้า

สำานักงานเจ้าท่าสาขานครพนมได้รับการจัดสรรงบประมาณ	 (งบดำาเนินงาน)	 
ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	 ณ	 วันที่	 
๒๓	กรกฎาคม	๒๕๖๔	ดังนี้
-	งบประมาณที่ได้รับ	จำานวน	๒,๒๑๕,๕๐๐.๐๐	บาท
-	งบประมาณที่ใช้ไป	จำานวน	๒,๐๑๕,๙๘๑.๕๗	บาท
-	งบประมาณคงเหลือ	จำานวน	๑๙๙,๕๑๘.๔๓	บาท
-	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	๙๐.๙๙

๓. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งทางอากาศ

ท่าอากาศยานนครพนมได้ดำาเนินงานก่อสร้างจุดตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะ	 
และปรับปรุงกายภาพ	 วงเงินสัญญา	 ๖,๙๙๙,๘๘๕	 ล้านบาท	 เบิกจ่ายแล้ว	
๑,๐๔๙,๙๘๒.๗๕	ล้านบาท

ท่าอากาศยานสกลนครได้ดำาเนินการดังนี้	
๑.	งานก่อสร้างจดุตรวจค้นบคุคลและยานพาหนะ	และปรบัปรงุกายภาพท่าอากาศยาน 

สกลนคร	
	 วงเงินสัญญา	๖,๗๘๖,๙๙๙	ล้านบาท
	 เบิกจ่ายแล้ว	๑,๐๑๘,๐๔๙.๘๕	ล้านบาท	
๒.	เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ	 Dual	 View	 X-Ray	 ขนาดช่องอุโมงค์ 

ตรวจสัมภาระ	๖๐	x	๔๐	ซม.
	 วงเงินสัญญา	๔,๖๔๕,๙๔๐	ล้านบาท
	 เบิกจ่ายแล้ว	๖๙๖,๘๙๑	บาท
๓.	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง	-	แรงตำ่า	หม้อแปลงไฟฟ้า	Unitsub	อาคารที่พัก

ผู้โดยสารท่าอากาศยานสกลนคร
	 วงเงินสัญญา	๑๔,๔๒๓,๖๐๐	ล้านบาท
	 เบิกจ่ายแล้ว	๒,๑๖๓,๕๔๐	ล้านบาท
งบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
แบบอิเล็กทรอนิกส์	(GFMIS)	ณ	วันที่	๒๑	กรกฎาคม	๒๕๖๔	จากวงเงินงบประมาณ	
จำานวน	 ๑,๙๖๔,๔๕o	 บาท	 มีการเบิกจ่ายจำานวน	 ๑,๘๕๑,๑๖๘.๓๔	 บาท	 
คิดเป็นร้อยละ	๙๔.๒๓	

บริษัท ขนส่ง จำากัด
รายงานว่า	

กรมเจ้าท่า
รายงานว่า	

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า	
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จากการเปรยีบเทยีบงบประมาณรายจ่ายปี	๒๕๖๔	ทีม่กีารกำาหนดเป้าหมายการเบกิจ่าย 
ไตรมาสที่	๔	กำาหนดให้รายจ่ายภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายเป็นศูนย์	แต่ไตรมาสที่	๓	
ยังมีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	ได้แก่	ค่าไฟฟ้า	จำานวน	๑	เดือน

มียอดเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมเบื้องต้น	ณ	เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๔	รวม	๕๒๘.๔๒	
ล้านบาท	ซึ่งสูงกว่าแผนเบิกจ่ายสะสม	ณ	ช่วงเดียวกัน	จำานวน	๑๔๗.๐๖	ล้านบาท	
(แผนเบิกจ่ายสะสม	ณ	เดือนกรกฎาคม	๒๕๖๔	จำานวน	๓๘๑.๓๖	ล้านบาท)	คิดเป็น
ร้อยละ	๕๔.๐๑	เมื่อเทียบกับวงเงินเบิกจ่ายทั้งปี	๙๗๘.๔๐	ล้านบาท	
-	ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการพจิารณาจากกระทรวงคมนาคม	ในการปรบัปรงุงบประมาณ
ลงทุนจาก	 ๙๗๘.๔๐	 ล้านบาท	 เป็น	 ๗๖๓.๘๙	 ล้านบาท	 เนื่องจากผลกระทบ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	
จาก	พ.ศ.	๒๕๖๓	และต่อเนื่อง	พ.ศ.	๒๕๖๔	ตามที่	กระทรวงคมนาคมให้นำาเสนอ 
คณะกรรมการบริษัท	 วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	 จำากัด	 ชุดใหม่เมื่อวันที่	 ๒๗	
กรกฎาคม	 ๒๕๖๔	 และนำาส่งกระทรวงคมนาคมในวันเดียวกันแล้ว	 ซึ่งคาดว่า 
หากได ้รับการปรับปรุงงบประมาณลงทุนดังกล ่าว	 บริษัท	 วิทยุการบิน 
แห่งประเทศไทย	 จำากัด	 จะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนได้ตามเป้าหมาย 
ที่ภาครัฐกำาหนด

๔.๒.๕ การเตรียมความพร้อมในช่วงฤดูมรสุม 
เนื่องจากขณะนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงมรสุม	จึงขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทในพื้นที่ 

จังหวัดนครพนม	 มุกดาหาร	 และสกลนคร	 เตรียมความพร้อมและมีแผนการรองรับกรณีเกิดอุทกภัย	 จัดเตรียม
เครื่องมือ	เครื่องจักร	และบุคลากรให้มีความพร้อม	เตรียมป้ายเตือน	ป้ายแนะนำาเส้นทาง	หลักนำาทาง	ตรวจสอบ
ความมั่นคงแข็งแรงของถนนและสะพาน	ตรวจสอบกิ่งไม้	ต้นไม้บริเวณเขตทางให้มีความปลอดภัย	

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางบก

แขวงทางหลวงนครพนมได้เตรียมความพร้อมตามแนวทางหนังสือเวียนจาก 
กรมทางหลวงแล้ว

แขวงทางหลวงมุกดาหาร	 แขวงทางหลวงสกลนครท่ี	 ๑	 และ	 ๒	 ได้จัดเจ้าหน้าที ่
ในสังกัด	จัดเตรียมเครื่องจักร	 เครื่องมือ	และอุปกรณ์อำานวยความปลอดภัยต่าง	ๆ 	
ไว้เตรียมรับกับเหตุการณ์อุทกภัยและวาตภัยตลอด	๒๔	ชั่วโมง

แขวงทางหลวงชนบทนครพนมได้ดำาเนินการทำาความสะอาดช่องทางระบายนำ้า	 
ตัดหญ้า	 กำาจัดวัชพืชที่ขวางทางระบายนำ้า	 ท่อลอด	 สะพาน	 พร้อมทั้งเตรียม 
ความพร้อมด้านบุคลากร	เครื่องมือ	เครื่องจักร	วัสดุอุปกรณ์	สะพานเบลีย์	สนับสนุน
ยานพาหนะ	 อุปกรณ์การขนส่ง	 พร้อมสนับสนุนการอพยพเคลื่อนย้ายประชาชน 
ออกจากพื้นที่ประสบภัยหรือพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุอุทกภัย

บริษัท วิทยุการบิน 

แห่งประเทศไทย จำากัด

รายงานว่า	

กรมทางหลวง
รายงานว่า

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	
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กรมเจ้าท่า
รายงานว่า	

แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหารและแขวงทางหลวงชนบทสกลนครได้มีการ 
จดัเตรยีมอปุกรณ์เครือ่งจกัร	ป้ายเตอืน	ป้ายแนะนำา	และบคุลากรให้พร้อมและสำารวจ
พื้นท่ีจุดเสี่ยง	 ทำาความสะอาดทางระบายนำ้า	 ตัดต้นไม้	 จัดเตรียมพ้ืนที่ให้สะอาด	 
มีการดูแลพื้นท่ีทางนำ้าไหล	 รวมทั้งมีการทำาความสะอาดพื้นที่สองข้างทาง	 เช่น	 
การตัดต้นไม้และตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง

๒. ด้านการบริหารจัดการงานและบำารุงรักษาทางนำ้า

สำานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่	 ๗	 ติดตามประกาศเตือนภัยของกรมอุตุนิยมวิทยา	 
และมีคำาสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรมเจ้าท่า	ภาคที่	๗	ณ	สำานักงาน
เจ ้าท ่าภู มิภาคทุกสาขา	 และสำานักงานพัฒนาและบำารุงรักษาทางนำ้าที่ 	 ๘	 
เพื่อเตรียมพร้อมสรรพกำาลังและยานพาหนะออกให้ความช่วยเหลือประชาชน 
ผู้ประสบอุทกภัยได้ทันทีเมื่อได้รับการแจ้งเหตุ	 ตลอดช่วงฤดูฝน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔ 
ต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคม	 -	 ตุลาคม	 ๒๕๖๔	 และสำานักงานเจ้าท่าภูมิภาค 
สาขานครพนมมีแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชน 
ผู้ประสบอุทกภัยให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ดังนี้
๑.	กำาลังพลและยานพาหนะ

-	เจ้าหน้าที่	จำานวน	๑๗	นาย
-	รถยนต์พร้อมใช้งาน	จำานวน	๓	คัน
-	เรือพร้อมใช้งาน	จำานวน	๓	ลำา

๒.	ขั้นตอนดำาเนินการเมื่อเกิดเหตุ
๑)	 จัดชุดปฏิบัติการพร้อมยานพาหนะ	ประกอบด้วย	 รถยนต์	 เรือ	 และอุปกรณ์

เครื่องมือสำาหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเดินทางเข้าพื้นที่ที่เกิดเหตุและ
รายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการร่วมกับจังหวัดและหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้องในพ้ืนท่ีเพ่ือวางแผนให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภัย	ดำาเนนิการ
ช่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งขนย้ายสิ่งของตามแผนของจังหวัด
สนับสนุนถุงยังชีพ	 อาหาร	 เครื่องดื่ม	 สำาหรับผู้ประสบอุทกภัย	 รายงานผล 
การปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำาดับ

ท้ังนี	้สำานกังานเจ้าท่าภมูภิาคสาขาได้จดัเตรยีมกำาลังพลและยานพาหนะเตรยีมพร้อม
เข้าช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยั	ณ	สำานกังานฯ	แต่เนือ่งจากสำานกังานฯ	มพีืน้ทีร่บัผดิชอบ 
หลายจังหวัด	และบางจังหวัดมีระยะทางไกลจากสำานักงานฯ	มาก	ต้องใช้ระยะเวลา
ในการเดินทางนาน	รวมทั้งบางพื้นที่อาจจะเดินทางเข้าถึงได้ยากลำาบาก
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๔.๒.๖ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)
๑. สำาหรับงานให้บริการประชาชน ขอให้หน่วยงานโดยเฉพาะกรมการขนส่งทางบก	 

บริษัท	 ขนส่ง	 จำากัด	 ในพื้นท่ี	 ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการประชาชนด้านการขนส่งสาธารณะ	 
ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข	D-M-H-T-T-A	เช่น	การเว้นระยะระหว่างกัน	(Social	
Distancing)	 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น	 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา	 หมั่นล้างมือ	 ให้ม ี
การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ	 ในกรณีไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันได้	 ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม 
ที่กำาหนด	 และให้บริษัท	 ขนส่ง	 จำากัด	 พิจารณาปรับตารางการเดินรถโดยสารสาธารณะเพื่อยกระดับมาตรการ 
จำากัดการเดินทางข้ามจังหวัด	และควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	 
ทั้งน้ี	 ให้อำานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความประสงค์ขอเลื่อนการเดินทางหรือคืนตั๋วได้เต็มราคา	 
โดยไม่หักค่าธรรมเนียมด้วย

สำานกังานเจ้าท่าภูมภิาคที	่๗	ได้สัง่การให้	จภ.๗	ทกุสาขา	ปฏบิตัติามมาตรการควบคมุ
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ของ
กระทรวงสาธารณสุขและประกาศจังหวัดโดยเคร่งครัด	 และรายงานผลทุกวัน	 
และสำานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนมได้ดำาเนินการตามมาตรการสาธารณสุข	
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ท้ังใน 
ส่วนของเจ้าหน้าที่และอาคารสถานที่สำานักงาน	 และมีมาตรการดำาเนินการเกี่ยวกับ
การประชุมสัมมนาของสำานักงานฯ	โดยนำาระบบการสอนงานมาใช้	โดยให้ผู้มีความรู้
ในงานของสำานักงานฯ	 แนะนำาเจ้าหน้าที่โดยตรง	 พร้อมทั้งสนับสนุนให้ประชุม 
ทางไกลด้วยระบบ	 Zoom	 Video	 Conference	 และ	 Line	 Video	 Conference	
สำาหรบัมาตรการดำาเนนิการท่าเทยีบเรอื	ได้ขอความร่วมมอืผูร้บัผดิชอบท่าเรอืรณรงค์
ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มีการสวมใส่หน้ากากอนามัย	 ใส่เสื้อชูชีพทุกครั้ง	 
มีการวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นเรือ	 และมีการเว้นระยะห่าง	 (Social	 Distancing)	 
เพื่อลดความแออัด	 และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้มงวดกวดขันปฏิบัติตาม
มาตรการสาธารณสขุ	D-M-H-T-T-A	อย่างเคร่งครดั	โดยตดิป้ายไวนลิประชาสมัพนัธ์
มาตรการไว้ในเขตท่าเรือและแหล่งท่องเที่ยวทางนำ้าต่าง	ๆ

สำานกังานขนส่งจงัหวดันครพนมได้ดำาเนนิการ	(๑)	จดัส่งหนงัสอืซกัซ้อมแนวทางและ
วิธีการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งรับทราบและถือ
ปฏบัิติโดยเคร่งครดั	(๒)	จดัประชมุผูป้ระกอบการขนส่งรถโดยสารประจำาทาง	ภายใน
พื้นที่ เพื่อซักซ ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ของคณะกรรมการโรคติดต่อ 
จังหวัดนครพนม	และ	(๓)	จัดเจ้าหน้าที่	ควบคุม	กำากับ	ดูแล	ให้ผู้ประกอบการขนส่ง
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 
(COVID-19)	 ตลอดจนตรวจคัดกรองผู้ขับรถโดยสารประจำาทางและผู้ประจำารถ	 
และให้คำาแนะนำาผู้โดยสารให้ปฏิบัติตามมาตรการ	 D-M-H-T-T-A	ณ	 สถานีขนส่ง 
ผู้โดยสารจังหวัดนครพนม

กรมเจ้าท่า
รายงานว่า	

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	
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สำานักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหารได้ดำาเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ของ 
กรมการขนส่งทางบกและตามประกาศและข้อสั่งการของจังหวัดมุกดาหาร 
อย่างเคร่งครัด	 ทั้งในส่วนของสำานักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหารและสถานีขนส่ง 
ผู้โดยสารจังหวัดมุกดาหาร	โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข	D-M-H-T-T-A	 
และกำาชับให้อำานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความประสงค์ขอเลื่อน 
การเดินทางหรือคืนตั๋วได้เต็มราคาโดยไม่หักค่าธรรมเนียม

สำานักงานขนส่งจังหวัดสกลนครได้ดำาเนินการดังนี้	 สำาหรับประชาชนท่ีเข้าใช้บริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสกลนครแห่งท่ี	 ๒	 ได้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข	 
D-M-H-T-T-A	 และได้ทำาหนังสือขอความร่วมมือถึงผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสาร
สาธารณะประเภทการขนส่งประจำาทางและไม่ประจำาทางให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	

ท่าอากาศยานทกุแห่งในสงักดัได้มมีาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั 
โคโรนา	2019	(COVID-19)	ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำาหนดและประกาศจังหวัด
โดยเคร่งครัด

แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหารและแขวงทางหลวงชนบทสกลนครมีการตั้ง 
จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ	 และวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร	 รวมท้ังมีการทำา 
ความสะอาดสถานที่	

มีมาตรการด้านความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 อย่างเคร่งครัดตามมาตรการทางสาธารณสุขและ
มาตรการที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดกำาหนดอย่างเคร่งครัด	พร้อมทั้ง 
มีการเฝ้าระวังผู้โดยสาร	 การลงทะเบียนเข้าใช้สถานีผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ	 
และมีจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ	มีจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำาหรับ
ฆ่าเชื้อโรคแก่ผู้โดยสารตามจุดต่าง	ๆ 	 รวมทั้งการทำาความสะอาดและการฉีดพ่นยา
ฆ่าเชื้อภายในสถานี	 เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019		
(COVID-19)	 รวมถึงการอำานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความประสงค์ 
ขอเลื่อนการเดินทางหรือคืนต๋ัวโดยสารเต็มราคาโดยไม่หักค่าธรรมเนียมในช่วง 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

๒. สำาหรบัเจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน ขอให้หน่วยงานในพืน้ที	่กรมเจ้าท่า	กรมการขนส่งทางบก	 
กรมท่าอากาศยาน	กรมทางหลวง	กรมทางหลวงชนบท	การรถไฟแห่งประเทศไทย	บริษัท	ขนส่ง	จำากัด	และบริษัท	
วทิยกุารบนิแห่งประเทศไทย	จำากดั	โดยเฉพาะหน่วยงานหรอืส่วนงานทีไ่ม่เกีย่วข้องกบังานบรกิารประชาชน	จดัทำาแผน 
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บ้าน	 (Work	 From	 Home)	 และกำาชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ 
ทางสาธารณสขุอย่างเคร่งครดั	และหากเคยไปในพ้ืนทีเ่สีย่งหรอืสมัผสัใกล้ชิดกบับคุคลในกลุ่มเสีย่ง	ขอให้ใช้มาตรการ 
กกัตนเอง	(Self-quarantine)	อย่างเคร่งครดั	เพ่ือลดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า	

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	

บริษัท ขนส่ง จำากัด
รายงานว่า	
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ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดจัดทำาแผนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บ้าน	 (Work	
From	 Home)	 และให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข 
และประกาศจังหวัดอย่างเคร่งครัด	 เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา	2019	(COVID-19)	และรายงานผลการปฏิบัติงานทุกวัน	กรณีมีเหตุจำาเป็น
ต ้องปฏิบัติหน ้าที่นอกพื้นที่ต ้องขออนุญาตผู ้บังคับบัญชาและรายงานผล 
การดำาเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจทุกครั้ง

สำานักงานขนส่งจังหวัดนครพนมได้เปิดให้บริการตามปกติ	ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ที่บ้าน	 (Work	 From	 Home)	 แต่ได้กำาชับให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ 
ทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด	 และหากเคยไปในพื้นที่เสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิด 
กบับคุคลในกลุม่เสีย่ง	ขอให้ใช้มาตรการกกัตนเอง	(Self-quarantine)	อย่างเคร่งครดั	
เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID-19)	ทั้งนี้	 ได้จัด 
ให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิร ่างกายเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร ่างกายของเจ้าหน้าที ่
และประชาชนผู้มาใช้บริการประจำาอาคารสำานักงานท้ังสองอาคาร	 พร้อมจัดให้ม ี
เจลแอลกอฮอล์ทีห่น่วยบรกิารทกุหน่วย	ตลอดจนปรบัปรงุสถานทีใ่ห้บรกิารประชาชน
โดยติดตั้งฉากกั้นบนเคาน์เตอร์ทุกหน่วยที่ให้บริการประชาชน

สำานักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหารได้มีการประชุมซักซ้อมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข	D-M-H-T-T-A	หากพบว่า	เจ้าหน้าที่บุคคใด
เคยไปในพื้นที่ เสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในกลุ ่มเสี่ยงให้ใช ้มาตรการ 
กักตนเอง	 (Self-quarantine)	 อย่างเคร่งครัด	 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับ 
การฉีดวัคซีนครบ	๒	เข็มเรียบร้อยแล้ว

สำานักงานขนส่งจังหวัดสกลนครและสาขาได้นำามาตรการเหล่ือมเวลาการปฏิบัติงาน
มาใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคลากรรวมถึงประชาชนผู้มาติดต่อราชการ	 
และเป็นการลดความคับคั่งของสถานที่ให้บริการ	 ทั้งนี้	 สำานักงานขนส่งจังหวัด
สกลนครยังขาดอัตรากำาลัง	 ๒	 ตำาแหน่ง	 ได้แก่	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ	 
๑	ตำาแหน่ง	และเจ้าหน้าที่การเงิน	๑	ตำาแหน่ง	ทำาให้ไม่สามารถ	Work	From	Home	
ได้

เจ้าหน้าท่ีส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงาน	 ณ	 ท่าอากาศยาน	 ต้องปฏิบัติตามมาตรการ
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด	

แขวงทางหลวงมุกดาหารและแขวงทางหลวงสกลนครที่	๑	ได้กำาชับเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏบิตัติามมาตรการทางสาธารณสขุอย่างเคร่งครดั	และเจ้าหน้าทีข่องแขวงทางหลวง
มุกดาหารและแขวงทางหลวงสกลนครที่	 ๑	 ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจำานวน	 ๑	 เข็ม	 
และฉีดเข็มที่	 ๒	 ในวันท่ี	 ๕	 สิงหาคม	 ๒๕๖๔	 และแขวงทางหลวงสกลนครท่ี	 ๒	
(สว่างแดนดิน)	 ได้กำาชับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข 
อย่างเคร่งครัด	 และเจ้าหน้าท่ีของแขวงทางหลวงสกลนครท่ี	 ๒	 ได้รับการฉีดวัคซีน
แล้วจำานวน	๑	เข็ม	และฉีดเข็มที่	๒	ในวันที่	๑๑	สิงหาคม	๒๕๖๔

กรมเจ้าท่า
รายงานว่า	

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า	

กรมทางหลวง
รายงานว่า
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แขวงทางหลวงชนบทนครพนมได้ดำาเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	ตามประกาศของกรมทางหลวงชนบท	
โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีในสังกัดปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ังของหน่วยงาน	
(WFH)	ตามมาตรการและคำาสั่งของจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงานนั้น	ๆ 	 โดยไม่กระทบ
ต่องานสำาคัญในความรับผิดชอบและงานบริการประชาชน	 ซึ่งกรมทางหลวงชนบท 
ได้มีการจดัทำาระบบ	Work@Anywhere	เพือ่ใหข้้าราชการและเจ้าหน้าทีร่ายงานแผน
และผลการ	WFH	 และแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหารได้ดำาเนินการ	Work	 From	
Home	 คิดเป็นร้อยละ	 ๖๘.๐๙	 ส่วนแขวงทางหลวงชนบทสกลนครได้ดำาเนินการ	
Work	From	Home	คิดเป็นร้อยละ	๕๑.๕๔

มีมาตรการด้านความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา	2019	(COVID-19)	โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด	 เช่น	 สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะปฏิบัติหน้าที่	 
วัดอุณหภูมิ	 สแกนคิวอาร์โคดเข้า	 -	 ออกในการทำางานทุกครั้ง	 ล้างมือด้วย 
เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งเมื่อให้บริการประชาชน	ทำางานที่บ้าน	(Work	From	Home)	
และเว้นระยะห่างการทำางานโดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำางาน

ได้จัดทำาแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานภายในที่พักชั่วคราว	 (Work	 From	 Home)	 
และยงัได้ทบทวน/จดัทำาแนวปฏบิตัแิละมาตรการต่าง	ๆ 	ในระดบัองค์กร	หน่วยงานย่อย	 
รวมถึงระดับบุคคลเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 และมีมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ที่สอดรับกับข้อกำาหนดออกตามความในมาตรา	๙	
แห่งพระราชกำาหนดฉุกเฉิน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 (ฉบับที่	 ๒๘)	 โดยให้ทุกหน่วยงาน 
ในเขตพืน้ท่ีท่ีศนูย์บรหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	
(COVID-19)	 กำาหนดดำาเนินการตามช่วงเวลาที่มีการกำาหนด	 ทั้งนี้	 ได้มีมาตรการ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง	 (Work	 From	 Home)	 ๑๐๐%	 ยกเว้นกรณีหน่วยงาน 
ที่มีความจำาเป็นให้บุคลากรปฏิบัติงาน	ณ	 สำานักงาน	 และไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรม 
ที่มีการรวมตัวเพื่อพบปะกัน	 ยกเว้นการประชุมในเรื่องจำาเป็น	 ทั้งนี้	 ต้องคำานึงถึง 
ระยะห่างระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม	รวมทั้งใช้หน้ากากอนามัย	โดยมาตรการดังกล่าว
เป็นแนวปฏิบัติสำาหรับทั้งองค์กร	 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 รวมทั้ง 
บริษัท	 วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	 จำากัด	 มีการรายงานผลต่อกระทรวงคมนาคม
เป็นประจำาในทุกวัน

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	

บริษัท ขนส่ง จำากัด
รายงานว่า	

บริษัท วิทยุการบิน 

แห่งประเทศไทย จำากัด

รายงานว่า	
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๔.๓ เขตตรวจราชการที่ ๑๒ 
(จังหวัดกำฬสินธุ์ ขอนแก่น มหำสำรคำม และร้อยเอ็ด)
จากการเดนิทางไปตรวจราชการของผูต้รวจราชการกระทรวงคมนาคมเพือ่ตดิตามการเตรยีมความพร้อม

ในการอำานวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับจากการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์	 ๒๕๖๔	 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น	 
ระหว่างวันที่	๔	-	๖	เมษายน	๒๕๖๔	นั้น	ได้มีการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมการอำานวยความสะดวก
และความปลอดภัยฯ	 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม	 ประกอบด้วย	 
กรมทางหลวง	 กรมทางหลวงชนบท	 กรมการขนส่งทางบก	 กรมเจ้าท่า	 การรถไฟแห่งประเทศไทย	 และบริษัท	 
ขนส่ง	 จำากัด	 ณ	 ห้องประชุมสำานักงานทางหลวงท่ี	 ๗	 (ขอนแก่น)	 พร้อมท้ังลงพ้ืนท่ีตรวจติดตามการให้บริการ	 
การอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนในการใช้บริการขนส่งโดยสารสาธารณะ	ดังนี้

๑.	ตรวจตดิตามการให้บรกิารผูโ้ดยสาร	การอำานวยความสะดวกและความปลอดภัย	ณ	ท่าอากาศยานขอนแก่น
๒.	ตรวจติดตามการให้บริการ	การอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชน	ณ	สถานีขนส่ง

ผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น	แห่งที่	๓
ซึ่งพบว่า	 ทุกหน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี	 ทั้งในเรื่องการอำานวยความสะดวก	 

ความปลอดภัย	และการดำาเนนิการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสขุในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 อย่างไรก็ตาม	 ได้มีการถ่ายทอดนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการเตรียม
ความพร้อมรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์	 ๒๕๖๔	 ให้แก่หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	 
เพ่ือทราบและปฏบิตัติามนโยบาย	พร้อมทัง้ให้ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม	ดงันี้

๔.๓.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก
๑. ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมดำาเนินการตามมาตรการของ 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕ มาตรการ คือ	 ๑)	 มาตรการด้านการบริหารจัดการ	 ๒)	 มาตรการ 
ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม	 ๓)	 มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ	 ๔)	 มาตรการด้าน 
ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย	 ๕)	 มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ	 โดยการประชาสัมพันธ์ให้ 
ความรู้ควบคู่กับการรณรงค์สร้างจิตสำานึกด้านความปลอดภัยในระดับพื้นที่	

ได้ดำาเนินการตามมาตรการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 ๕	 มาตรการ	 
โดยสำานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นได้จัดทำาหนังสือขอความร่วมมือผู้ประกอบการ
รถบรรทุกให้งดวิ่งช่วงเทศกาลสงกรานต์	 และจัดกิจกรรมตรวจเข้มข้นรถโดยสาร
หมวด	๒	และหมวด	๓	ทั้งตัวรถและพนักงานขับรถ	ณ	สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
ขอนแก่น	 จำานวน	 ๕	 แห่ง	 และมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ควบคู่กับการรณรงค์
สร้างจติสำานกึด้านความปลอดภัยในระดบัพืน้ทีโ่ดยการจดัประชมุผูป้ระกอบการขนส่ง
ด้านรถโดยสารสาธารณะและผู้ประกอบการรถบรรทุกเมื่อวันที่	 ๘	 เมษายน	๒๕๖๔	
พร้อมทั้งมีการจัดทำาป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	 ๒๕๖๔	 ณ	 สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
จังหวัดขอนแก่น	จำานวน	๕	แห่ง
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๒. สำาหรับการให้บริการขนส่งสาธารณะทั้งรถโดยสาร รถไฟ และเรือ ขอให้	 
กรมการขนส่งทางบก	 บริษัท	 ขนส่ง	 จำากัด	 การรถไฟแห่งประเทศไทย	 และกรมเจ้าท่า	 มีแผนการรองรับ 
การให้บริการให้เพียงพอกับปริมาณผู้โดยสาร	 ท้ังนี้	 ต้องมีการตรวจสอบยานพาหนะ	 ผู้ควบคุมยานพาหนะ	 
ให้มีความพร้อมและปลอดภัย	และเข้มงวดในการดำาเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	อย่างเคร่งครัดด้วย

ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามแผนการ
อำานวยความสะดวกและความปลอดภัย	รองรบัการเดนิทางของประชาชนช่วงเทศกาล
สงกรานต์	 ๒๕๖๔	 โดยสำานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นได้มีแนวทางให้มีการ 
สำารองรถเพื่อจัดรถเสริมสำาหรับรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล	 
และจัดจุดคัดกรอง	 COVID-19	 สำาหรับผู้โดยสารขาเข้า	 ณ	 สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
โดยการตรวจวดัอุณหภูมร่ิางกาย	และให้สแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ	เพ่ือให้สามารถ
ติดตามตัวได้ในภายหลังกรณีทราบว่ามีผู้ติดเชื้อ

๓. ขอให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมการขนส่งทางบก มีการ
วิเคราะห์ถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ	 (Lesson	 Learned)	 และหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงจุดท่ีเกิดเหตุ	 
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเกิดเหตุซำ้า

สำานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นมีการจัดเจ้าหน้าท่ีชุดเคล่ือนท่ีเร็วและชุดปฏิบัติงาน	
กรณีเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่โดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย	 และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง	 รวมท้ังร่วมเป็นคณะทำางานในการรวบรวมข้อมูล	 สอบสวนหาสาเหตุ	 
และวิเคราะห์อุบัติเหตุร่วมกับคณะทำางานของจังหวัด

๔. จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน พบว่า	 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูง	 คือ	 
รถจักรยานยนต์	 ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและลดความรุนแรงในกรณีเกิดอุบัติเหตุ	 กรมการขนส่งทางบก 
ควรให้ความสำาคญัในการรณรงค์การสวมหมวกนริภัยขณะข่ีรถจกัรยานยนต์	โดยให้สำานกังานขนส่งจงัหวดัขอนแก่น
พิจารณาจดัทำาวดีทิศัน์ทีใ่ห้ความรูใ้นการขบัขีอ่ย่างปลอดภัย	โดยเฉพาะการขบัขีผ่่านบรเิวณจดุเสีย่งทีเ่กดิอบุตัเิหตุ	
หรือจุดอันตรายในพื้นที่จังหวัดของตน	 และนำาไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาของการอบรมใบขับข่ี	 เพ่ือให้ผู้สอบ 
ใบขับขี่ได้มีความรู้และความพร้อม	และเพิ่มความระมัดระวังในขณะขับขี่บนทางสาธารณะต่อไป

สำานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นอยู ่ระหว่างการดำาเนินการจัดเก็บข้อมูลและ 
ภาพประกอบในการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์	เพื่อจัดทำา 
วีดิทัศน์ให้ความรู้ในการขับข่ีอย่างปลอดภัย	 โดยเฉพาะการขับข่ีผ่านจุดเสี่ยงที่เกิด
อุบัติเหตุบ่อยหรือจุดอันตรายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	 และเมื่อดำาเนินการแล้วเสร็จ
จะนำาไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาของการอบรมใบขับข่ี	 เพ่ือให้ผู้สอบใบขับขี่ได้มี 
ความรู้และความพร้อม	และเพิ่มความระมัดระวังในขณะขับขี่บนทางสาธารณะต่อไป
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๔.๓.๒ การเตรยีมความพร้อมเพ่ืออำานวยความสะดวกและความปลอดภยั
ให้แก่ประชาชน
๑. การถ่ายทอดนโยบายที่สำาคัญของกระทรวงคมนาคม ให้แก่หน่วยงานในสังกัด

กระทรวงคมนาคมในพืน้ทีจ่งัหวดัขอนแก่น	ประกอบด้วย	กรมทางหลวง	กรมทางหลวงชนบท	กรมการขนส่งทางบก	 
กรมเจ้าท่า	 กรมท่าอากาศยาน	 บริษัท	 วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	 จำากัด	 การรถไฟแห่งประเทศไทย	 
และบริษัท	ขนส่ง	จำากัด	ทราบและปฏิบัติ	ดังนี้

ให้ทุกหน่วยงานดำาเนินการตามแผนการอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับ 
การเดินทางของประชาชน	 ช่วงเทศกาลสงกรานต์	 ๒๕๖๔	 ของกระทรวงคมนาคม	 โดยมีเป้าหมาย 
เพื่อให้ประชาชนเดินทางถึงที่หมายโดยสะดวกและปลอดภัย	 ด้วยการอำานวยความสะดวกและความปลอดภัย 
ในการบริการขนส่งสาธารณะและโครงข่ายคมนาคมอย่างบูรณาการ	โดยใช้หัวข้อการรณรงค์ว่า	“เดินทางสะดวก	
ปลอดภัย	ห่างไกลโควิด”

ได้ดำาเนินการตามแผนการอำานวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทาง 
ของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์	 ๒๕๖๔	 โดยสำานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น 
ได้ดำาเนินการดังนี้
๑.	จัดกิจกรรมตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ	 (Rest	 Area)	 

ณ	หมวดทางหลวงนำ้าพอง	บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	๒	อำาเภอนำ้าพอง	
จังหวัดขอนแก่น	 (ขาเข้า	 -	 ขาออก)	 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม	(ระหว่างวันที่	๑๐	-	๑๖	เมษายน	๒๕๖๔)

๒.	จดักจิกรรมตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด	๒	และหมวด	๓	ณ	สถานขีนส่งผูโ้ดยสาร	
และจุดจอดรถโดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์	 ๒๕๖๔	 จำานวน	 ๕	 แห่ง	 
เพื่อตรวจความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถ	(ระหว่างวันที่	๑๐	-	๑๖	
เมษายน	๒๕๖๔)
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๓.	จัดตั้งศูนย์ย่อย	GPS	ณ	บริเวณจุดตรวจความพร้อมรถสาธารณะ	(Rest	Area)	 
ณ	หมวดทางหลวงนำ้าพอง	บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	๒	อำาเภอนำ้าพอง	
จังหวัดขอนแก่น

๔.	ตรวจสอบข้อมูลจากระบบ	GPS	เพ่ือควบคมุ	ติดตามการเดนิรถโดยสารสาธารณะ
ทุกประเภท

๕.	จดัเจ้าหน้าท่ีและผูต้รวจการขนส่งสำาหรบัหน่วยเคล่ือนทีเ่รว็เพ่ืออำานวยความสะดวก	 
และความปลอดภัยสำาหรับประชาชนที่ใช้รถโดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาล
สงกรานต์	๒๕๖๔	

๖.	กำาหนดให้สถานขีนส่งผูโ้ดยสารทกุแห่งเป็นศนูย์คุม้ครองผูโ้ดยสารสาธารณะย่อย
เฉพาะกิจ	 (๑๕๘๔)	 มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและดำาเนินการให้ความช่วยเหลือ 
ผูใ้ช้บรกิารรถโดยสารสาธารณะซึง่ได้รบัความเดอืดร้อนจากการเดนิทาง	รบัแจ้งเหตุ 
เรื่องราวร้องทุกข์อื่น	ๆ

๒. ขอให้กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือผู้ประกอบการงดวิ่งรถบรรทุก 
ในช่วงการเดินทางของประชาชนในเทศกาลสงกรานต์

สำานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นได้จัดผู้ตรวจการขนส่งที่ปฏิบัติหน้าที่	 ณ	 จุดตรวจ
ตามสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นทั้ง	 ๕	 แห่ง	 ให้คำาแนะนำาประชาชน 
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารการเดินทาง	 แนะนำาช่องทางการร้องเรียนการให้บริการ 
รถโดยสารสาธารณะ	โดยมีการจัดเก็บข้อมูลสถิติการเดินทางของผู้โดยสาร	จำานวน
เที่ยวในการเดินรถโดยสารและรายงานในระบบของกรมการขนส่งทางบกทุกวัน

๔.๓.๓ มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19)
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการรับฟังข้อมูลในพื้นที่และจากการ 

ลงพื้นที่ตรวจติดตามหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมทุกหน่วยงานในพื้นที่
เนื่องจากปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 

ดังนั้นขอให้ทุกหน่วยงาน	 โดยเฉพาะหน่วยงานที่ให้บริการขนส่งสาธารณะ	 ดำาเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	อย่างเคร่งครัด	หมั่นทำาความสะอาดบริเวณสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร	 สถานีรถไฟ	 ท่าเรือ	 ท่าอากาศยาน	 โดยเฉพาะภายในห้องโดยสารและบริเวณที่ผู้โดยสารสัมผัส 
บ่อย	ๆ 	 โดยใช้นำ้ายาฆ่าเชื้อทำาความสะอาดเป็นประจำา	 จัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์สำาหรับล้างมือ	 
มีการเฝ้าระวังตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารทุกคน	 หมั่นตรวจตราให้ผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย 
ตลอดเวลา	และสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะเพื่อให้สามารถติดตามตัวได้ในภายหลังกรณีทราบว่ามีผู้ติดเชื้อ

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	



กอ
งต

รว
จร

ำช
กำ

ร 
กร

ะท
รว

งค
มน

ำค
ม

๑0๕

สำานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นแห่งที่	 ๑	 แห่งที่	 ๒	 และสำานักงานจังหวัดสาขา	 
ทั้ง	๔	สาขา	ได้ดำาเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส	
โคโรนา	2019	(COVID-19)	อย่างเคร่งครดั	โดยได้จดัให้มจีดุคดักรองก่อนเข้าภายใน
สำานักงาน	 ซึ่งได้จัดให้มีท่ีนั่งพักคอยด้านนอกอาคาร	 อ่างล้างมือก่อนเข้าสำานักงาน	
จุดตรวจวัดอุณหภูมิร ่างกายก่อนเข ้าอาคาร	 เจลแอลกอฮอล์ล ้างมือทุกจุด 
ให้บริการ	 และให้สแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ	 ทั้งนี้มีการขอความร่วมมือจาก 
หน่วยงานเทศบาลในการฉีดพ่นนำ้ายาฆ่าเชื้อภายในตัวอาคารและจุดให้บริการ
ประชาชน	ในส่วนของสถานขีนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัขอนแก่นแห่งที	่๓	และสถานขีนส่ง
ผู้โดยสารอำาเภอบ้านไผ่	พล	ชุมแพ	และภูเวียง	ได้ดำาเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 อย่างเคร่งครัด	 
โดยได้จัดให้มีจุดคัดกรองผู้โดยสาร	 มีการตรวจวัดอุณหภูมิสำาหรับผู้โดยสารขาเข้า	
แนะนำาผู้โดยสารให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา	 และให้สแกนแอปพลิเคชัน 
ไทยชนะเพื่อให ้สามารถติดตามตัวได ้ในภายหลังกรณีทราบว ่ามีผู ้ ติดเชื้อ	 
ด้านตัวอาคารและที่นั่งพักคอย	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดเจ้าหน้าที ่
ทำาความสะอาดบริเวณสถานีขนส่งผู ้โดยสารทุกจุด	 โดยใช้นำ้ายาฆ่าเช้ือฉีดพ่น 
ตามท่ีนั่งพักคอยเป็นประจำา	 และทำาการล้างทำาความสะอาดทั้งภายในอาคารและ
ภายนอกอาคารเป็นประจำาทุกสัปดาห์

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	
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๔.๔ เขตตรวจราชการที่ ๑๓  
(จังหวัดชัยภูมิ นครรำชสีมำ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมได้กำาหนดประเด็นการตรวจราชการ	ดังนี้	
๑.	การติดตามผลการดำาเนินงานตามนโยบายสำาคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
๒.	การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔
๓.	การติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงคมนาคมในพื้นที่
๔.	ปัญหา	 อุปสรรค	 ข้อเสนอความต้องการของหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่	 เพื่อพัฒนาพ้ืนที ่

ตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
๕.	การประเมินผลการปฏบัิติงานการอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดนิทางของประชาชน

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	 ๒๕๖๔	 และข้อเสนอความต้องการเพื่อพัฒนาการอำานวยความปลอดภัยในช่วง 
เทศกาลหรือวันหยุดยาวในพื้นที่รับผิดชอบ

๖.	ปัญหา	 จุดเสี่ยง	 จุดอันตราย	 จุดที่เกิดอุบัติเหตุ	 หรือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง	ๆ 	 บ่อยครั้ง/ 
ซำ้าซาก	และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข

๗.	การเตรียมการรองรับปัญหาอุบัติเหตุ	 อุบัติภัย	 สาธารณภัยในภาคการคมนาคมและการขนส่ง	 
เช่น	ทางขาด	สะพานขาด	นำา้ท่วมทางรถไฟ	นำา้ท่วมสนามบนิ	รถโดยสารสาธารณะประสบอบุตัเิหต	ุฯลฯ	ในช่วงฤดฝูน	

พร้อมท้ังให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม	ดังนี้

๔.๔.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก
๑. ขอให้เร่งรัดดำาเนินการติดตั้งหลักนำาทางยางธรรมชาติ (RGP) และก่อสร้าง

กำาแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ (RFB) ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งจัดทำาแผนการใช้ยางพารา
เพื่อสนับสนุนการดำาเนินการตามนโยบายต่อไป

แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิได้เร่งรัดการดำาเนินการ	โดยมีผลการดำาเนินการดังนี้

โครงการ ผลการดำาเนินการ

ติดตั้งหลักนำาทาง 
ยางธรรมชาติ	(RGP)

๑,๒๐๕	ต้น	 ติดตั้งหลักนำาทางแล้วเสร็จ	
๔๔๒	ต้น	

วงเงิน	 
๒,๒๔๑,๓๐๐	บาท

เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
(เหลือจ่าย	๑๓๑,๓๐๐	บาท)

ก่อสร้างกำาแพงคอนกรีต 
หุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ	
(RFB)	ถนนสาย	ชย.๓๐๑๓	 
แยก	ทล.๒๐๑	-	แยก	ทล.๒๐๕	 
อำาเภอจัตุรัส	จังหวัดชัยภูมิ

๕๘๐	เมตร รอรับมอบแผ่นยางธรรมชาติ 
ครอบกำาแพงคอนกรีต	

วงเงิน	 
๕,๔๖๑,๔๐๐	บาท

วงเงินใช้จ่าย
๒,๓๒๐,๐๐๐	บาท

แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ได้รับมอบหลักนำาทางยางพารา	 จำานวน	 ๒,๐๐๐	 ต้น	
และอยู่ระหว่างดำาเนินการติดตั้ง	 จำานวน	 ๑,๕๘๐	 ต้น	 ซึ่งมีกำาหนดการรับมอบ	 
วันที่	๒๕	สิงหาคม	๒๕๖๔	ทั้งนี้	ได้รับมอบครบถ้วนแล้ว

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	
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๒. ขอให้แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิติดตามเร่งรัดการพิจารณาขออนุญาต 
ใช้พื้นที่จากป่าและอุทยาน เพื่อดำาเนินการบูรณะผิวทางลาดยางทางหลวงชนบท	 และจัดทำาแผนงานโครงการ
รองรับ	เมื่อได้รับอนุญาตใช้พื้นที่แล้ว	เห็นควรสนับสนุนงบประมาณไปดำาเนินการ	โดยขอให้กรมทางหลวงชนบท
พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามความจำาเป็นและเหมาะสมต่อไป

แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิอยู่ระหว่างดำาเนินการขอเข้าทำาประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า	
จำานวน	๒	สายทาง	ได้แก่	สาย	ชย.๔๐๔๘	และสาย	ชย.๖๐๓๑	
ทัง้นี	้สาย	ชย.๔๐๒๑	กรมอุทยานแห่งชาต	ิสตัว์ป่า	และพันธุพื์ช	ได้พิจารณาดำาเนนิการ 
ตามมาตรา	๒๓	ประกอบมาตรา	๖๒	แห่งพระราชบญัญตัอุิทยานแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๖๔	 
และระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 ว่าด้วยการปฏิบัติการของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 ซึ่งจะขอรับการสนับสนุน 
งบประมาณก่อสร้างจากกรมทางหลวงชนบทต่อไป	โดยแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ
จะตดิตามเร่งรดัการพิจารณาอนญุาตจากทัง้สองหน่วยงานดงักล่าว	เมือ่ได้รบัอนญุาต
จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามลำาดับความสำาคัญต่อไป

๓. ขอให้สำารวจจุดเสี่ยง จุดอันตรายในพื้นที่ของโครงข่ายทางหลวงชนบท 
ที่รับผิดชอบ และจัดทำาแผนแก้ไขปัญหาในจุดที่สำารวจพบต่อไป

แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิรับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อดำาเนินการต่อไป	

แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ได้ดำาเนินการตามแผนงานงบประมาณด้านอำานวย 
ความปลอดภัยประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๖๔	ครบถ้วนแล้ว	อยูร่ะหว่างจดัทำาแผนงบประมาณ 
ประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๖๖	
ท้ังนี้	 แผนงานงบประมาณด้านอำานวยความปลอดภัยประจำาปี	 พ.ศ.๒๕๖๕	 
ได้บรรจุอยู่ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๕	เรียบร้อยแล้ว	

๔. ขอให้สำารวจและเตรยีมความพร้อมรองรับปัญหาอุบัติเหตุ อุบัติภยั สาธารณภยั  
ในภาคการคมนาคมและการขนส่งในช่วงฤดฝูน และตรวจสอบบรเิวณทีไ่ด้รบัผลกระทบในช่วงฤดฝูนบ่อยครัง้	
กรณีมีความจำาเป็น	 ขอให้จัดทำาแผนงานโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณไปดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข	 
เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป

แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิรับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อดำาเนินการต่อไป

แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ได้มีการประชุมและสั่งการให้หน่วยบำารุงทางทุกหน่วย
เตรยีมความพร้อมเครือ่งจกัร	เครือ่งมอือปุกรณ์	ในช่วงฤดฝูน	และจดัทำาข้อมลูปัญหา
อุทกภัย	(ถ้ามี)	เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	
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๕. ขอให้เร่งรัดดำาเนินการพัฒนาเส้นทางสาย สร.๔๐๒๖ โดยขยายถนนให้เป็น 
ขนาด	๗/๑๒	ตลอดสาย	ระยะทาง	๑๗.๙๕๔	กิโลเมตร	งบประมาณ	๑๔๙.๕	ล้านบาท	ตามแผนงานก่อสร้าง 
ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๕	ให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำาหนดไว้

สำานักก่อสร้างทางได้ประสานและส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบปัญหาอุปสรรค
และเตรียมความพร้อมร่วมกับแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์เรียบร้อยแล้ว

๖. ขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามความจำาเป็น 
และเหมาะสมสำาหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่

 
โครงการถนนสาย	ง๑	แขวงทางหลวงชนบทสรุนิทร์อยูร่ะหว่างการสำารวจอสงัหารมิทรพัย์	 
หากดำาเนินการแล้วเสร็จจะพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าเวนคืนที่ดิน
และค่าก่อสร้างตามลำาดบั	โดยพจิารณาตามความเหมาะสมและลำาดบัความสำาคญัต่อไป
ทั้งนี้	 ในส่วนของโครงการขยายช่องจราจร	 สาย	 สร.๓๐๑๑	 ได้บรรจุอยู่ในร่าง 
พระราชบัญญัติงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๕	เรียบร้อยแล้ว

๗. การตรวจความพร้อมของรถและพนักงานประจำารถ

บริษัท	 ขนส่ง	 จำากัด	 จังหวัดสุรินทร์	 ได้กำาชับให้พนักงานประจำารถโดยสารทุกคัน	 
ตรวจสอบรถโดยสารทุกครั้งก่อนออกเดินทาง	 และให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง
เคร่งครัด	โดยดำาเนินการดังนี้
๑.	มีการตรวจสภาพรถและพนักงานประจำารถโดยสารก่อนออกให้บริการทุกเที่ยว
๒.	มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์พนักงานประจำารถโดยสารก่อนออกให้บริการ

ทุกเที่ยว
๓.	มีการตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานประจำารถโดยสารก่อนออกให้บริการ
๔.	กำาชับพนักงานให้ขับรถโดยสารด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำาหนดเพื่อ 

ความปลอดภัยในการเดนิทาง	รวมถึงระวงัจดุเสีย่งต่าง	ๆ 	ทีอ่าจทำาให้เกดิอุบตัเิหตุ
ได้

๕.	พนักงานประจำารถโดยสารต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอ	

๔.๔.๒ การดำาเนนิการตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงคมนาคม
๑. ขอให้เตรียมความพร้อมเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง

แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิได้เตรียมความพร้อมเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน 
ต่อไป	 และแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ได้เตรียมความพร้อมเพื่อให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนอยู่เสมอ	ซึ่งยังไม่มีการร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนเพิ่มเติม

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	

บริษัท ขนส่ง จำากัด
รายงานว่า	

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	
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๒. การแก้ไขปัญหาร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน กรณีได้รับการร้องเรียน 
ผ่านช่องทางใด ขอให้ตอบข้อร้องเรียนในช่องทางดังกล่าวด้วย

แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ได้จัดให้มีการติดตามเฝ้าระวังเรื่องร้องเรียนร้องทุกข ์
ทีเ่กีย่วข้องจากช่องทางสือ่ต่าง	ๆ 	และจากการแจ้งประสานโดยตรงเพือ่สามารถแก้ไข
ปัญหาและชี้แจง	สรา้งความเขา้ใจได้อย่างทันทว่งที	และแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ
รับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อดำาเนินการต่อไป	

๔.๔.๓ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปี
ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไป 

ตามแผน สำาหรับโครงการดำาเนินการปีเดียว ขอให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในสิงหาคม ๒๕๖๔

แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิจะเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน	 โดยมีผลการ 
เบกิจ่าย	ณ	วนัที	่๒๗	สงิหาคม	๒๕๖๔	คดิเป็นร้อยละ	๘๒.๔๔	และแขวงทางหลวงชนบท 
สุรินทร์มีผลการเบิกจ่าย	ณ	วันที่	๓๐	สิงหาคม	๒๕๖๔	คิดเป็นร้อยละ	๗๙.๙๖

๔.๔.๔ การเตรยีมความพร้อมเพ่ืออำานวยความสะดวกและความปลอดภยั
ให้แก่ประชาชน 
ขอให้ประเมินผลการดำาเนินงานการอำานวยความสะดวกและความปลอดภัย 

ในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ หากมีข้อขัดข้องท่ีต้องการให้หน่วยงาน 
ในส่วนกลางสนับสนุน	ขอให้รายงานให้ทราบเพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานต่อไป

แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ได้ประเมินผลการดำาเนินงานและเตรียมความพร้อม
จัดหาอุปกรณ์อำานวยความปลอดภัยเพิ่มเติมให้พอเพียงกับการใช้งานโดยใช ้
งบอำานวยความปลอดภัยท่ีได ้รับจัดสรรมาสนับสนุนการดำาเนินงาน	 และ 
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิรับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อดำาเนินการต่อไป

๔.๔.๕ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5
การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก	 PM	 2.5	 ขอให้ประสานกับสำานักงานขนส่งจังหวัด 

เพื่อนำารถยนต์ของหน่วยงานเข้ารับการตรวจวัดควันดำาตามมาตรฐานที่กำาหนดด้วย

แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ได้ตรวจวัดควันดำารถยนต์และเครื่องจักรของ 
แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์	และปรับปรุงแก้ไขให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดแล้ว	
ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือผู้รับจ้างให้นำาเครื่องจักรไปตรวจวัดควันดำาเรียบร้อยแล้ว	 
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รายงานว่า	
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ส่วนแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิอยู ่ระหว่างเตรียมการดำาเนินการประสาน 
กับสำานักงานขนส่งจังหวัดเพื่อตรวจวัดควันดำาเครื่องจักรของผู้รับจ้างในพื้นที่

๔.๔.๖ มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
๑. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การดำาเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	
ตามที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ทวีความรุนแรงข้ึนในพื้นที ่
ต่าง	ๆ 	 ทั่วประเทศนั้น	 กระทรวงคมนาคมให้ความสำาคัญกับการป้องกันและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 เป็นอย่างย่ิง	 จึงขอให้ทุกส่วนราชการรับทราบ
แนวทางการดำาเนินการและถือปฏิบัติตามแนวนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	ดังนี้	

๑)	 ขอให้ทุกหน่วยงานเข้มงวดกวดขันในการจัดระบบการคัดกรองผู้ปฏิบัติงานและ 
ผู้ติดต่อราชการในความรับผิดชอบ	และกำาหนดให้ยึดถือแนวทางการปฏิบัติแบบ	D-M-H-T-T-A	ตามมาตรฐาน 
ของกระทรวงสาธารณสุข	ตลอดจนติดตามและปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ	ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	และคณะกรรมการโรคติดต่อประจำาจังหวัดอย่างเคร่งครัด	

๒)	 ในกรณีตรวจพบผู ้ติดเชื้อในหน่วยงานหรือผู ้สัมผัสผู ้ติดเชื้อที่มีความเสี่ยง	 
ให้ดำาเนินการกักตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด	

๓)	 ขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณาปฏิบัติงานโดยการปฏิบัติงานนอกท่ีต้ังหรือปฏิบัติงาน
จากทีพ่กัอาศยั	โดยนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนบัสนนุการปฏบิตังิานมาใช้เพ่ือสร้างประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน

๔)	 ขอให้ทกุหน่วยงานสนบัสนนุให้เจ้าหน้าทีใ่นสงักดัเข้ารบัการฉดีวคัซนีตามทีร่ฐับาลกำาหนด	
๕)	 สำาหรับบริษัท	ขนส่ง	จำากัด	และการรถไฟแห่งประเทศไทย	ขอให้มีการติดตามข้อมูล

ผู้โดยสาร	 หากพบผู้โดยสารที่มีการติดเชื้อ	 ขอให้รีบดำาเนินการประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขและปฏิบัติ
ตามแนวทางการแจ้งเตือนผู้โดยสารเพื่อเข้าสู่ระบบเฝ้าระวังต่อไป

แขวงทางหลวงชนบทชยัภมูไิด้กำาชบัให้เจ้าหน้าทีป่ฏบิตัติามมาตรการทีค่ณะกรรมการ
ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดกำาหนดอย่างเคร่งครัด	 และได้ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีเข้ารับ
การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับ 
การฉีดวัคซีนแล้ว	จำานวน	๗๗	คน	จาก	๑๒๘	คน	(ณ	๒๗	สิงหาคม	๒๕๖๔)

แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ได้ดำาเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขและ
มาตรการที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดกำาหนดอย่างเคร่งครัด	 ส่งเสริม
ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID-19)	 โดยมี
เจ้าหน้าที่ท่ีมีความประสงค์ฉีดวัคซีน	 จำานวน	 ๗๙	 คน	 ซึ่งเข้ารับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่	๑	แล้ว	จำานวน	๒๒	คน	และเข็มที่	๒	จำานวน	๒	คน	พร้อมทั้งจัดให้มีการ 
ปฏิบัติงาน	ณ	ที่พักอาศัย	(Work	From	Home)	จำานวน	๓๕	คน	โดยสลับวันทำางาน

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	
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บริษัท	ขนส่ง	จำากัด	จังหวัดชัยภูมิ	ได้มีมาตรการด้านความปลอดภัยในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการทางสาธารณสุขและมาตรการที่คณะกรรมการ
ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดกำาหนดอย่างเคร่งครัด	 โดยมีการเฝ้าระวังผู ้โดยสาร	 
การลงทะเบียนเข้าใช้สถานีผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ	 พร้อมทั้งจัดจุดคัดกรอง 
เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ	 จุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล ้างมือ	 ตลอดจนมีการ 
ทำาความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือภายในสถานี	 เพ่ือไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)
ทั้งนี้	 พนักงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ภายในสถานีได้ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส 
โคโรนา	2019	(COVID-19)	เรียบร้อยแล้ว

บริษัท	ขนส่ง	จำากัด	จังหวัดสุรินทร์	ได้มีมาตรการด้านความปลอดภัยในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการทางสาธารณสุขและมาตรการที่คณะกรรมการ
ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดกำาหนดอย่างเคร่งครัด	 โดยมีการเฝ้าระวังผู ้โดยสาร	 
การลงทะเบียนเข้าใช้สถานีผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ	 พร้อมทั้งจัดจุดคัดกรอง 
เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ	 จุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล ้างมือ	 ตลอดจนมีการ 
ทำาความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในสถานี	 เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	โดยพนักงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่
ภายในสถานีได้ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	เรียบร้อยแล้ว	
ทั้งนี้	 หากได้รับแจ้งว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 เดินทางมากับ 
รถโดยสารของบริษัท	ขนส่ง	จำากัด	จะดำาเนินการดังนี้
๑.	แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 สำานักงานขนส่งจังหวัด	ศูนย์บริหารสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ประจำาจังหวัด	
๒.	ทำาความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในรถโดยสาร
๓.	พนักงานประจำารถโดยสารต้องมากักตัวและตรวจหาเชื้อ
๔.	ตรวจสอบรายชือ่ผูโ้ดยสารทีเ่ดนิทางมากบัรถโดยสารและแจ้งผูโ้ดยสารเพือ่เฝ้าระวงั
๕.	ปฏบิตัติามมาตรการของสาธารณสขุจงัหวดัและคณะกรรมการควบคมุโรคตดิต่อ

อย่างเคร่งครัด
๖.	แจ้งรายชือ่พนกังานสถานฯี	และผูป้ระกอบการร่วมฯ	ทีเ่ข้ารบัการฉีดวคัซนีป้องกนั

เชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ต่อสำานักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์	 
และสาธารณสขุจงัหวดัสรุนิทร์

๒. การลดภาระค่าครองชีพและการช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ประชาชนที่ ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านโครงการสวสัดกิารต่าง ๆ

การลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผ่านโครงการสวัสดิการต่าง	ๆ 	 เป็นภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท	ขนส่ง	จำากัด	และการรถไฟแห่งประเทศไทย	โดยขอให้ดำาเนินการดังนี้

๑)	 ให้ความสำาคัญกับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ	 และให้ผู้ที่ได้รับสิทธิใช้
บริการผ่านโครงการต่าง	ๆ 	เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพ	

บริษัท ขนส่ง จำากัด
รายงานว่า	
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๒)	 ขอให้ท้ังสองหน่วยงาน	 รายงานผลการใช้บริการผ่านโครงการต่าง	ๆ 	 ให้ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงคมนาคมทราบอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาสด้วย

บริษัท	 ขนส่ง	 จำากัด	 จังหวัดชัยภูมิ	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว	 และมีการ
ประชาสัมพันธ์การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านแอปพลิเคชันของบริษัท	ขนส่ง	จำากัด	
ป้าย	 และบอร์ดประชาสัมพันธ์	 โดยให้ผู้ใช้บริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการจ่าย 
ค่าตัว๋โดยสาร	ซึง่ช่วงเดอืนตลุาคม	๒๕๖๓	-	กรกฎาคม	๒๕๖๔	มผีูใ้ช้บรกิารในพืน้ที่
จังหวัดชัยภูมิ	จำานวน	๒๐๐	คน	คิดเป็นเงิน	๗๑,๑๘๖	บาท	แต่เนื่องจากปัจจุบัน 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ทำาให้ 
ไม่สามารถออกไปประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ได้	 รวมถึงมีประกาศหยุดเดินรถ 
ทุกเส้นทางชั่วคราวตั้งแต่วันที่	๒๑	กรกฎาคม	๒๕๖๔	 เป็นต้นไป	หรือจนกว่าจะมี
ประกาศฯ	เปลี่ยนแปลง

บริษัท	 ขนส่ง	 จำากัด	 จังหวัดสุรินทร์	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว	 และมีการ
ประชาสัมพันธ์การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านแอปพลิเคชันของบริษัท	ขนส่ง	จำากัด	
ป้าย	บอร์ด	โบรชัวร์	แผ่นพับ	และมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	รวมถึงประสานงานกับ
ผู้นำาชุมชนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบเพื่อประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ประชาชน
ได้รับทราบข่าวสารข้อมูลในโครงการของรัฐ	โดยให้ผู้ใช้บริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ในการจ่ายค่าตั๋วโดยสาร	ซึ่งช่วงเดือนตุลาคม	๒๕๖๓	-	กรกฎาคม	๒๕๖๔	มีผู้ใช้
บริการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์	 จำานวน	๓,๕๔๕	คน	คิดเป็นเงิน	๑.๐๑๒	ล้านบาท	 
แต่เนื่องจากปัจจุบันมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	
(COVID-19)	ทำาให้ไม่สามารถออกไปประชาสมัพันธ์นอกสถานทีไ่ด้	รวมถึงมปีระกาศ
หยุดเดินรถทุกเส้นทางชั่วคราว	 ตั้งแต่วันที่	 ๒๑	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๔	 เป็นต้นไป	 
หรือจนกว่าจะมีประกาศฯ	เปลี่ยนแปลง

บริษัท ขนส่ง จำากัด
รายงานว่า	
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๔.๕ เขตตรวจราชการที่ ๑๔  
(จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อ�ำนำจเจริญ และอุบลรำชธำนี)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมได้กำาหนดประเด็นการตรวจราชการ	ดังนี้	
๑.	การติดตามผลการดำาเนินงานตามนโยบายสำาคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
๒.	การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔
๓.	การติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่
๔.	ปัญหา	 อุปสรรค	 ข้อเสนอความต้องการของหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่	 เพื่อพัฒนาพื้นที ่

ตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
๕.	การประเมินผลการปฏบัิติงานการอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดนิทางของประชาชน

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	 ๒๕๖๔	 และข้อเสนอความต้องการเพื่อพัฒนาการอำานวยความปลอดภัยในช่วง 
เทศกาลหรือวันหยุดยาวในพื้นที่รับผิดชอบ

๖.	ปัญหา	 จุดเสี่ยง	 จุดอันตราย	 จุดที่เกิดอุบัติเหตุ	 หรือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง	ๆ 	 บ่อยครั้ง/ 
ซำ้าซาก	และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข

๗.	การเตรียมการรองรับปัญหาอุบัติเหตุ	 อุบัติภัย	 สาธารณภัยในภาคการคมนาคมและการขนส่ง	 เช่น	
ทางขาด	สะพานขาด	นำ้าท่วมทางรถไฟ	นำ้าท่วมสนามบิน	รถโดยสารสาธารณะประสบอุบัติเหตุ	ฯลฯ	ในช่วงฤดูฝน	

พร้อมท้ังให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม	ดังนี้

๔.๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก
๑. ขอให้แขวงทางหลวงชนบทอำานาจเจริญเตรียมความพร้อมการดำาเนินการ 

แก้ไขปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ในช่วงฤดฝูน ในกรณพีบพืน้ทีท่ีเ่กดิความเสยีหายหรอืได้รบัผลกระทบจากภัยพบิตัิ
ทางธรรมชาติ	 ขอให้จัดทำารายละเอียดแผนงานบูรณะฟื้นฟูเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณไปดำาเนินการ 
แก้ไขปัญหาให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางของประชาชนต่อไป

ได้จัดทำาแผนการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติเพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติอันเนื่องมาจาก 
เหตุอุทกภัยตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ	 ระหว่างเกิดเหตุ	 และรวมถึงการดำาเนินการฟื้นฟู
ทางหลวงชนบทหลังเกิดเหตุด้วย
นอกจากนี	้โครงการก่อสรา้งทกุโครงการของกรมทางหลวงชนบทได้มกีารกำาหนดไว้
ในสัญญาจ้างเพื่อให้ผู้รับจ้างดำาเนินการอำานวยความปลอดภัยในขณะก่อสร้าง	 และ
ได้มีการกำาชบัให้ผูร้บัจ้างตดิตัง้อุปกรณ์อำานวยความปลอดภัยในพ้ืนทีก่่อสร้างให้เป็นไป 
ตามมาตรฐาน	ทั้งนี้	 ได้มอบหมายให้สำานักบำารุงทางและสำานักงานทางหลวงชนบท
ที่	๗	(อุบลราชธานี)	พิจารณาดำาเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อไป

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	
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๒. การเตรียมการรองรับปัญหาอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะในช่วงฤดูฝน

ได้ออกคำาแนะนำาและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับข่ีรถเพ่ิมความระมัดระวังในการขับขี่ 
ขณะฝนตก	 และหมั่นตรวจสอบความพร้อมของรถอย่างสมำ่าเสมอ	 โดยเฉพาะ 
ที่ปัดนำ้าฝน	สภาพยางปัดนำ้าฝน	ต้องมีประสิทธิภาพสามารถปัดนำ้าฝนได้ดี	 เพื่อให้มี
ทศันวสิยัในการมองเหน็ชดัเจนในขณะขบัรถทีม่ฝีนตกหนกั	และหมัน่ตรวจสอบสภาพ
ของล้อยาง	ซึ่งจะต้องไม่มีรอยฉีกขาด	บวม	ดอกยางต้องไม่สึกหรอ	มีความลึกพอ
สามารถยึดเกาะถนนและรีดนำ้าได้ดีในขณะขับขี่ที่มีสภาพฝนตกและถนนเปียกลื่น
นอกจากนี้	การขับขี่ขณะฝนตก	ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวัง	งดเว้นกิจกรรมที่ทำาให้
เสยีสมาธ	ิเปิดไฟหน้ารถตลอดเวลาท่ีฝนตก	เว้นระยะห่างจากรถคนัหน้ามากกว่าปกติ	
และใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับทัศนวิสัยการมองเห็น	 และเพ่ิมการสังเกตบนถนน	
เพราะสภาพฝนตกหนักนอกจากถนนเปียกลื่นแล้วยังอาจมีแหล่งนำ้าขังบนพื้นผิว 
ช่องจราจร	 หากรถมีการขับด้วยความเร็วสูงเมื่อปะทะกับนำ้าขังอาจทำาให้รถมีการ 
เหินนำ้าไม่ยึดเกาะถนนจนไม่สามารถควบคุมรถได้	 ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหต ุ
ท่ีรุนแรงได้	 หากมีความจำาเป็นต้องขับขี่บริเวณนำ้าท่วมขังให้สังเกตระดับความลึก 
จากรถคันหน้า	 หรือขอบฟุตบาทข้างทางเพื่อประเมินสถานการณ์	 สำาหรับ 
รถจักรยานยนต์หากฝนตกหนักควรหาที่จอดรถที่เหมาะสมและปลอดภัย	 และรอจน
ฝนเบาลงจึงเดินทางต่อ	 กรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน	 รถเสีย	 ประสบอุบัติเหตุ	 ถ้าจำาเป็น
ต้องจอดในทางเดินรถ	ควรจอดในลักษณะไม่กีดขวางการจราจร	จอดให้ชิดไหล่ทาง
มากที่สุด	 เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน	 หรือเปิดไฟเหลืองกะพริบ	 เพ่ือให้ผู้ขับข่ีรถคันอื่น 
มองเห็นได้ชัดเจนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ท้ังนี	้กรมการขนส่งทางบกได้ขอความร่วมมอืประชาชนผูใ้ช้รถใช้ถนน	ผูป้ระกอบการ	
และผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะร่วมกันเตรียมความพร้อมป้องกันอุบัติเหตุจากการ 
ใช้ถนนในช่วงฤดูฝน	 เสริมสร้างการขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ 
บนท้องถนน	

๓. ขอให้เร่งรัดดำาเนินการติดตั้งหลักนำาทางยางธรรมชาติ (RGP) และก่อสร้าง
กำาแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ (RFB) ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งจัดทำาแผนการใช้ยางพารา
เพื่อสนับสนุนการดำาเนินการตามนโยบายต่อไป

แขวงทางหลวงชนบทยโสธรได้เร่งรัดดำาเนินการติดตั้งหลักนำาทางยางพารา	จำานวน	
๑,๖๒๒	ต้น	(วงเงิน	๓,๐๑๖,๙๒๐	บาท)	โดยคาดว่าจะดำาเนินการแล้วเสร็จภายใน
วนัที	่๓๐	สงิหาคม	๒๕๖๔	และแขวงทางหลวงชนบทศรสีะเกษอยูร่ะหว่างดำาเนนิการ	
ซึ่งจะส่งมอบแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน	๒๕๖๔

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	
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๑๑๕

๔. ให้สำารวจพืน้ที ่จดุเสีย่ง จดุอนัตราย ในโครงข่ายทางหลวงชนบททีร่บัผดิชอบ 
หากพบให้ทำาแผนการแก้ไขปัญหาต่อไป

แขวงทางหลวงชนบทยโสธรได้ดำาเนินการจัดทำาแผนการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงใน 
โครงข่ายที่รับผิดชอบในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๕	และปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๖	
เรยีบร้อยแล้ว	และแขวงทางหลวงชนบทศรสีะเกษได้จดัทำาแผนเพือ่ขอรบัการสนบัสนนุ
งบประมาณจากส่วนกลางในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๕	
และปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๖	ต่อไป

๕. ให้สำารวจและเตรียมความพร้อมรองรับปัญหาอุบตัิเหตุ อุบตัภิยั สาธารณภยั 
ในภาคการคมนาคมและการขนส่ง ในช่วงฤดฝูน และตรวจสอบบรเิวณทีไ่ด้รบัผลกระทบในช่วงฤดฝูนบ่อยครัง้	 
กรณจีำาเป็นขอให้จดัทำาแผนงานโครงการเพือ่ขอรบัการจดัสรรงบประมาณไปดำาเนนิการปรบัปรงุแก้ไข	เพ่ือป้องกนั
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป

แขวงทางหลวงชนบทยโสธรได้สำารวจและเตรียมความพร้อมรองรับปัญหาที่อาจจะ
เกดิขึน้ในช่วงฤดฝูน	พร้อมทัง้เตรยีมเครือ่งมอื	เครือ่งจกัร	ป้ายเตอืน	ตลอดจนอุปกรณ์
ต่าง	ๆ 	 เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดอุทกภัย	 และรองรับสถานการณ์ต่าง	ๆ 	 
ที่อาจเกิดขึ้น	

แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษได้จัดเตรียมบุคลากร	เครื่องมือ	เครื่องจักร	อุปกรณ์	
และป้ายเตือนต่าง	ๆ 	 เพ่ือรองรับกรณีเกิดเหตุอุทกภัยในพ้ืนท่ี	 สำาหรับบริเวณท่ีเคย
เกิดผลกระทบได้รับการจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วและจะ
ได้ดำาเนินการสำารวจ	 ออกแบบ	 บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยบ่อยครั้ง 
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณต่อไป

๖. ขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามความจำาเป็น 
และเหมาะสมสำาหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่

อยู่ระหว่างดำาเนินการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างสะพานข้าม 
ห้วยสำาราญและถนนต่อเชื่อมจังหวัดศรีสะเกษ	 โดยจังหวัดศรีสะเกษได้เสนอขอรับ 
การสนับสนุนงบประมาณและการสำารวจออกแบบประมาณราคา

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	
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๔.๕.๒ การดำา เนินการตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ 
กระทรวงคมนาคม
๑. การดำาเนินงานตามนโยบายสำาคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  

เมือ่นโยบายใดมีความคืบหน้าของการดำาเนินงานในแต่ละไตรมาส	 ขอให้รายงานผลการดำาเนินงานให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดและผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมทราบ	 เพื่อติดตามและใช้เป็นข้อมูลพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมต่อไป

ได้มอบหมายให้สำานักงานทางหลวงชนบทที่	 ๗	 (อุบลราชธานี)	 พิจารณาดำาเนินการ
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อไป

๒. ให้เตรียมความพร้อมเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง

แขวงทางหลวงชนบทยโสธรได้จัดเตรียมความพร้อมเพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชน 
ที่ประสบภัยแล้งเรียบร้อยแล้ว

แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษได้จัดเตรียมรถบรรทุกนำ้าสำาหรับช่วยเหลือประชาชน
ที่ประสบภัยแล้ง	 จำานวน	 ๒	 คัน	 คันละ	 ๖,๐๐๐	 ลิตร	 และพร้อมสนับสนุนภารกิจ 
เม่ือเกิดภัยแล้งในพื้นที่ทันที

๓. กรณีท่ีหน่วยงานได้รบัการร้องเรยีนร้องทกุข์จากประชาชนผ่านทางช่องทางใด ๆ  
อาท	ิการร้องเรียนผ่านสือ่สงัคมออนไลน์	ขอให้หน่วยงานดำาเนนิการเร่งรดัการแก้ไขปัญหาตามทีไ่ด้รบัการร้องเรยีน
และให้ดำาเนินการแจ้งตอบผู ้ร ้องผ่านช่องทางที่ได้มีการร้องเรียน	 เพ่ือสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู ้ร ้อง 
อย่างเหมาะสมต่อไปด้วย

ดำาเนินการติดตามและแก้ไขเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน	ดังนี้	
๑)	ประเด็นเรื่องร้องเรียนกรณีเร่งด่วน	 ในเบื้องต้นบริษัทฯ	 จะประสานงานกับทาง 

นายสถานีเดินรถนั้น	ๆ 	เพื่อดำาเนินการแก้ไขตามข้อร้องเรียน	
๒)	ประเด็นเรื่องร้องเรียนกรณีการจำาหน่ายตั๋ว	 บริษัทฯ	 จะพิจารณาโดยการ 

ส่งเรื่องไปทางต้นสังกัดเพื่อสอบสวนพนักงานดังกล่าว	 และดำาเนินตามขั้นตอน
ต่อไป

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	

บริษัท ขนส่ง จำากัด
รายงานว่า	
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๔.๕.๓ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปี
ให้เร ่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 ให้เป ็นไป 

ตามแผน	 สำาหรับโครงการที่ดำาเนินการในปีเดียว	 ขอให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม	 ๒๕๖๔	 
ตามนโยบาย

ได้ให้ความสำาคัญกับการจัดซื้อจัดจ้าง	 และการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ	 
โดยมีการกำากับติดตามเป็นรายสัปดาห์และมีการประชุมทุกเดือน	 ซึ่งได้มอบหมาย 
ให้สำานักงานทางหลวงชนบทที่	๗	(อุบลราชธานี)	พิจารณาดำาเนินการตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะต่อไป
ทั้งนี้	กรมทางหลวงชนบทมีผลการเบิกจ่ายดังนี้	
-	แขวงทางหลวงชนบทอำานาจเจริญมีผลการเบิกจ่าย	ณ	วันที่	๓๐	มิถุนายน	๒๕๖๔	
คิดเป็นร้อยละ	๖๓.๐๙	

-	แขวงทางหลวงชนบทยโสธรได้เร ่งรัดการเบิกจ ่ายงบประมาณให้เป ็นไป 
ตามแผน	 โดยมีผลการเบิกจ่าย	 ณ	 วันที่	 ๓๐	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๔	 คิดเป็น 
ร้อยละ	๘๒.๒๐	ซึ่งตำ่ากว่าแผนที่กำาหนดไว้ร้อยละ	๑.๔๑	ทั้งนี้	 สำาหรับโครงการ 
ท่ีดำาเนินการในปีเดียว	 จะดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม	 ๒๕๖๔	 
ตามนโยบาย

-	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษมีผลการเบิกจ่าย	ณ	 วันที่	 ๓๐	สิงหาคม	๒๕๖๔	
คิดเป็นร้อยละ	๙๐.๖๗	

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	บรษิทัฯ	ได้รบัอนมุตังิบประมาณลงทนุ	จำานวน	๑๗๗.๗๕๙	
ล้านบาท	และได้เบิกจ่ายงบประมาณสะสม	๑๐	เดือน	(ตุลาคม	๒๕๖๓	-	กรกฎาคม	
๒๕๖๔)	จำานวน	๑๖๒.๘๙	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	๙๑.๗๙	ของงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ

ณ	 วันท่ี	 ๖	 กันยายน	 ๒๕๖๔	 เบิกจ่ายงบลงทุนสะสม	 รวม	 ๗๑๖.๑๖	 ล้านบาท	 
คิดเป็นร้อยละ	 ๙๓.๗๕	 ทั้งนี้	 จากการปรับปรุงการเบิกจ่ายงบลงทุน	 จำานวน	 
๗๖๓.๘๙	ล้านบาท	คาดว่าเดือนกันยายน	๒๕๖๔	จะเบิกจ่ายสะสมได้ร้อยละ	๑๐๐

๔.๕.๔ การเตรยีมความพร้อมเพ่ืออำานวยความสะดวกและความปลอดภยั
ให้แก่ประชาชน
๑. การอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน  

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔
สำาหรับเรื่องการปฏิบัติงานรองรับการอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการ 

เดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่องนั้น	 ทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงคมนาคม 
ล้วนเกีย่วข้องกบัการเดนิทางของประชาชน	 ซึง่ได้มกีารกำาหนดมาตรการและดำาเนนิการต่อเนือ่งมาเป็นประจำาทกุปี	 

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	

บริษัท วิทยุการบิน 

แห่งประเทศไทย จำากัด

รายงานว่า	

บริษัท ขนส่ง จำากัด
รายงานว่า	
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อย่างไรก็ดี	 ขอให้ทุกหน่วยงานประเมินผลการปฏิบัติงานในห้วงเวลาของเทศกาลที่ผ่านมา	 หากพบว่ามีปัญหา 
และอุปสรรคใดก็ขอให้มีการปรับแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์	และหากมีความจำาเป็น
ต้องใช้งบประมาณเพือ่สนบัสนนุการดำาเนนิการให้มปีระสทิธภิาพกข็อให้รายงานต่อหน่วยงานต้นสงักดัเพือ่พจิารณา
จัดสรรงบประมาณไปสนับสนุนต่อไป

สำานักงานขนส่งจังหวัดอำานาจเจริญได้ดำาเนินการระหว่างวันที่	๑๐	 -	๑๖	 เมษายน	
๒๕๖๔	 โดยตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ	 จำานวน	
๗๕,๖๗๓	คัน/คน	แบ่งเป็น	
๑.	 ตรวจความพร้อมก่อนออกเดินทางจากสถานีขนส่งผู ้โดยสาร	 และจุดจอด	 

จำานวน	๕๒,๔๘๙	คัน
๒.	 ตรวจความพร้อม	ณ	จดุ	Checking	Point	ทัว่ประเทศ	จำานวน	๑๒,๗๕๑	คนั/คน	
๓.	 ตรวจความพร้อม	ณ	จุด	Rest	Area	ใน	๑๓	จังหวัด	จำานวน	๑๐,๔๓๓	คัน/คน	 

ทั้งนี้	พบว่า	รถไม่พร้อมเนื่องจากสภาพยางไม่ปลอดภัย	๒	คัน	และระบบ	GPS	
ไม่พร้อมใช้งาน	๑	คัน	โดยสั่งเปลี่ยนรถคันใหม่ทั้ง	๓	คัน	

๔.	 ตรวจจบัความเรว็ตามมาตรการควบคมุพฤตกิรรมการใช้ความเรว็ของรถโดยสาร
สาธารณะและรถบรรทุกด้วยระบบ	 GPS	 Tracking	 จำานวน	 ๕๒๗,๖๑๙	 คัน	 
พบว่า	 ใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำาหนด	จำานวน	๑๙๙	คัน	 ในการนี้	 ทุกกรณี 
ได้ประสานผู้ประกอบการขนส่ง	 เจ้าหน้าที่ตำารวจ	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อระงับการใช้ความเร็ว	 และได้ออกคำาสั่งผู ้ตรวจการเพ่ือเรียกผู ้ขับรถมา 
ดำาเนินการตามกฎหมาย	

๕.	 ดูแลประชาชนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน	 ๑๕๘๔	 พบว่า	 
มีการแจ้งปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ	จำานวน	๓๘๔	เรื่อง	

สำานักงานขนส่งจังหวัดยโสธรได้ดำาเนินการระหว่างวันที่	๑๐	-	๑๖	เมษายน	๒๕๖๔	 
โดยตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ	 จำานวน	 ๗๕,๖๗๓	 
คัน/คน	แบ่งเป็น	
๑.	 ตรวจความพร้อมก่อนออกเดินทางจากสถานีขนส่งผู ้โดยสาร	 และจุดจอด	 

จำานวน	๕๒,๔๘๙	คัน	
๒.	 ตรวจความพร้อม	ณ	จดุ	Checking	Point	ทัว่ประเทศ	จำานวน	๑๒,๗๕๑	คนั/คน	
๓.	 ตรวจความพร้อม	ณ	จุด	Rest	Area	ใน	๑๓	จังหวัด	จำานวน	๑๐,๔๓๓	คัน/คน	

ทั้งนี้	พบว่า	รถไม่พร้อมเนื่องจากสภาพยางไม่ปลอดภัย	๒	คัน	และระบบ	GPS	
ไม่พร้อมใช้งาน	๑	คัน	โดยสั่งเปลี่ยนรถคันใหม่ทั้ง	๓	คัน	

๔.	 ตรวจจบัความเรว็ตามมาตรการควบคมุพฤตกิรรมการใช้ความเรว็ของรถโดยสาร
สาธารณะและรถบรรทุกด้วยระบบ	 GPS	 Tracking	 จำานวน	 ๕๒๗,๖๑๙	 คัน	 
พบว่า	 ใช ้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำาหนด	 จำานวน	 ๓๖๗	 คัน	 สำาหรับ 
การออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วด้วยกล้องเลเซอร์ในเส้นทางสายหลัก	 
ตรวจจบัความเรว็ของรถ	จำานวน	๑๕,๔๔๓	คนั	พบว่า	ใช้ความเรว็เกนิทีก่ฎหมาย
กำาหนด	 จำานวน	 ๑๙๙	 คัน	 ในการนี้	 ทุกกรณีได้ประสานผู้ประกอบการขนส่ง	 

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	
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เจ้าหน้าที่ตำารวจ	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระงับการใช้ความเร็ว	และได้ออก
คำาสั่งผู้ตรวจการเพื่อเรียกผู้ขับรถมาดำาเนินการตามกฎหมาย	

๕.	 ดูแลประชาชนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน	 ๑๕๘๔	 พบว่า	 
มีการแจ้งปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ	จำานวน	๓๘๔	เรื่อง	

๒. ขอให้ประเมนิผลการดำาเนนิการตามแผนที่ได้กำาหนดไว้เพือ่อำานวยความสะดวก
และความปลอดภัย รวมถึงการให้บริการประชาชนผู้ใช้เส้นทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และหากยังมี 
สิ่งใดขาดตกบกพร่องหรือจำาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในส่วนกลาง	 ขอให้นำาเสนอหน่วยงาน 
ในส่วนกลาง	และสนับสนุนการดำาเนินงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป

ได้มอบหมายให้สำานักอำานวยความปลอดภัยและสำานักงานทางหลวงชนบทที่	 ๗	
(อุบลราชธานี )	 พิจารณาดำาเนินการตามข ้อสังเกตและข ้อเสนอแนะต่อไป	 
ทั้งนี้	 แขวงทางหลวงชนบทยโสธรได้ดำาเนินการตามมาตรการต่าง	ๆ 	 ตามที่	 
กรมทางหลวงชนบทกำาหนด	 และมีการจัดกำาลังเจ้าหน้าที่เพ่ือเตรียมความพร้อม
ปฏิบัติการตลอด	 ๒๔	 ช่ัวโมง	 ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ท่ีผ่านมาไม่มีอุบัติเหตุ 
เกิดขึ้นในพื้นท่ีรับผิดชอบ	 และแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษได้ดำาเนินการ 
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว

ได้คำานึงถึงการให้บริการประชาชนโดยจัดให้มีสิ่งอำานวยความสะดวกต่าง	ๆ 	 เพื่อ
รองรับการใช้บริการ	 รวมถึงการเตรียมความพร้อมของรถโดยสารให้เพียงพอกับ 
ผูใ้ช้บรกิารซึง่ภายใต้สถานการณ์ปัจจบุนัมกีารแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	
ทางสถานีเดินรถได้มีมาตรการด้านความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 โดยมีการลงทะเบียนเข้าใช้สถานี
ผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะและมีจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ	 มีจุดให้บริการ 
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำาหรับฆ่าเช้ือโรคแก่ผู ้โดยสารตามจุดต่าง	ๆ 	 รวมทั้ง 
การทำาความสะอาดและการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในสถานี	

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	

บริษัท ขนส่ง จำากัด
รายงานว่า	
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ได้มีการจัดทำาแผนอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของ
ประชาชนในเทศกาลต่าง	 ๆ	 เช่น	 สงกรานต์	 และวันหยุดต่อเนื่องตามที่กระทรวง
คมนาคมกำาหนด	และมีการสรปุประเมินผลการดำาเนนิงานนำาเสนอสำานกังานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจรในทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ	 เพื่อสำานักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจรประมวลผลในภาพรวมนำาเสนอกระทรวงคมนาคมต่อไป	

๔.๕.๕ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 
นโยบายการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก	 PM	 2.5	 ขอให้ประสานกับสำานักงานขนส่งจังหวัด 

เพื่อนำารถยนต์ของหน่วยงานเข้ารับการตรวจวัดควันดำาตามมาตรฐานที่กำาหนดด้วย

กองตรวจการขนส่งทางบก	 ได้ดำาเนินการจัดทำาแผนปฏิบัติการตรวจวัดควันดำา 
อย่างต่อเนื่อง	 และในช่วงวิกฤต	 (ธันวาคม	 ๒๕๖๓	 -	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๔)	 ที่ค่า 
ฝุ่นละอองมีปริมาณสะสมสูงมาก	 ได้จัดทำาแผนตรวจวัดควันดำาตามมาตรการแก้ไข
ปัญหาฝุ่นละอองโดยบูรณาการร่วมกับสำานักงานตำารวจแห่งชาติ	 ทั้งนี้	 จากผล 
การตรวจวัดควันดำาของรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศประจำา
ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 (ข้อมูล	 ณ	 วันที่	 ๑๔	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๔)	 ซึ่งมีการ 
ตรวจสอบรถ	จำานวน	๒๑๔,๓๕๐	คัน	พบว่า	มีค่าควันดำาร้อยละ	๔๖	ขึ้นไป	และได้ 
ดำาเนินการพ่นห้ามใช้	 จำานวน	 ๑,๗๖๖	 คัน	 สำาหรับรถที่ตรวจพบค่าควันดำาตั้งแต	่ 
๓๐	 -	๔๕%	จำานวน	๗,๘๗๔	คัน	 ได้แจ้งเตือนและให้คำาแนะนำาเจ้าของรถให้ดูแล
รักษาเครื่องยนต์อย่างสมำ่าเสมอเพื่อป้องกันปัญหาค่าควันดำาเกินเกณฑ์ที่กำาหนด	 
ในการนี	้กองตรวจการขนส่งทางบกได้จดัทำาแผนตรวจวดัควนัดำา	โดยบรูณาการร่วม
กับกรมควบคุมมลพิษอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี	

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	

บริษัท วิทยุการบิน 

แห่งประเทศไทย จำากัด

รายงานว่า	
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กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	

บริษัท ขนส่ง จำากัด
รายงานว่า	

ได้ดำาเนนิการตามมาตรการกำาจดัฝุน่ละอองขนาดเลก็/ควบคมุแหล่งกำาเนดิฝุน่ละออง
ขนาดเล็ก	PM	2.5	ดังนี้
๑.	ตรวจสอบและวัดระดับปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก	 PM	 2.5	 ท้ังภายในและ

ภายนอกอาคาร
๒.	ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก	PM	2.5	ทางกลุ่มไลน์
๓.	ทำาความสะอาดภายในและภายนอกอาคารเป็นประจำาเพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง

ต่าง	ๆ 	ให้น้อยที่สุด
๔.	ฉดีนำา้สร้างความชุม่ชืน้รอบอาคารสำานกังานและหอควบคมุการจราจรทางอากาศ
๕.	ตรวจสอบการติดเครื่องยนต์รถบริการพนักงานก่อนออกรถไม่เกิน	๑	นาที	
ทั้งนี้	 บริษัท	 วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	 จำากัด	 ได้ดำาเนินการตามมาตรการ 
ดังกล่าว	พบว่า	ไม่เกินค่ามาตรฐาน	PM	2.5

บริษัท วิทยุการบิน 

แห่งประเทศไทย จำากัด

รายงานว่า	

แขวงทางหลวงชนบทยโสธรได้ดำาเนินการตรวจวัดควันดำาเครื่องจักรของหน่วยงาน
เรียบร้อยแล้ว	 อยู่ระหว่างดำาเนินการตรวจวัดควันดำาเครื่องจักรผู้รับจ้างในพื้นที่	 
และแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษได้ประสานกับสำานักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ
เพื่อตรวจวัดควันดำารถยนต์และเครื่องจักรเรียบร้อยแล้ว

ได้มีแผนปฏิบัติการตรวจวัดค่าควันดำารถโดยสารประจำาทางของบริษัท	ขนส่ง	จำากัด
และรถร่วมโดยสารตามสถานจีตจุกัร	สถานเีอกมยั	สถานสีายใต้ใหม่	เป็นประจำา	ทัง้นี	้
หากตรวจพบรถโดยสารมค่ีาตรวจวดัควนัดำาเกนิมาตรฐานตามทีก่ำาหนดไว้	ทางบรษิทั	
ขนส่ง	 จำากัด	 จะทำาการแจ้งหยุดเดินรถและทำาการปรนนิบัติบำารุงเครื่องยนต์ให้ 
รถโดยสารมีค่าตรวจวัดควันดำาได้ค่ามาตรฐาน	 จึงจะนำารถโดยสารมาเดินรถได้	 
รวมถึงมีการปรับปรุงสภาพรถโดยสารเป็นนำ้ามันเช้ือเพลิงทางเลือกไปบางส่วนแล้ว	
อีกท้ังในอนาคต	 บริษัท	 ขนส่ง	 จำากัด	 จะพิจารณานำารถโดยสารที่ใช้ไฟฟ้ามาแทน 
รถโดยสารที่ใช้นำ้ามันต่อไป
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๔.๕.๖ มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
๑. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การดำาเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	
ตามที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ทวีความรุนแรงข้ึนในพื้นที ่
ต่าง	ๆ 	 ทั่วประเทศนั้น	 กระทรวงคมนาคมให้ความสำาคัญกับการป้องกันและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 เป็นอย่างย่ิง	 จึงขอให้ทุกส่วนราชการรับทราบ
แนวทางการดำาเนินการและถือปฏิบัติตามแนวนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	ดังนี้	

๑)	ขอให้ทุกหน่วยงานเข้มงวดกวดขันในการจัดระบบการคัดกรองผู้ปฏิบัติงานและ 
ผู้ติดต่อราชการในความรับผิดชอบ	และกำาหนดให้ยึดถือแนวทางการปฏิบัติแบบ	D-M-H-T-T-A	ตามมาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข	 ตลอดจนติดตามและปฏิบัติตามข้อกำาหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	และคณะกรรมการโรคติดต่อประจำาจังหวัดอย่างเคร่งครัด	

๒)	ในกรณีตรวจพบผูต้ดิเชือ้ในหน่วยงานหรอืผูส้มัผสัผูต้ดิเชือ้ทีม่คีวามเสีย่ง	ให้ดำาเนนิการ 
กักตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด	

๓)	ขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณาปฏิบัติงานโดยการปฏิบัติงานนอกที่ตั้งหรือปฏิบัติงาน
จากทีพ่กัอาศยั	โดยนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนบัสนนุการปฏบิตังิานมาใช้เพ่ือสร้างประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน

๔)	ขอให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัดเข้ารับการฉีดวัคซีนตามท่ีรัฐบาล
กำาหนด	

๕)	สำาหรับบริษัท	ขนส่ง	จำากัด	และการรถไฟแห่งประเทศไทย	ขอให้มีการติดตามข้อมูล
ผู้โดยสาร	 หากพบผู้โดยสารที่มีการติดเชื้อ	 ขอให้รีบดำาเนินการประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขและปฏิบัติ
ตามแนวทางการแจ้งเตือนผู้โดยสารเพื่อเข้าสู่ระบบเฝ้าระวังต่อไป

ได้ดำาเนินการดังนี้	
๑.	แจ้งผูป้ระกอบการขนส่งปรบัเพิม่มาตรการการขออนญุาตให้คนืตัว๋โดยสารในช่วง

เทศกาลสงกรานต์	 ๒๕๖๔	 โดยไม่หักค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด	 เช่น	
การงดเดนิทางก่อน	๒๔	ชม.	เพ่ือลดความเสีย่งในการแพร่กระจายของโรคตดิเชือ้ 
ไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ข้ามเขตจังหวัด	 โดยแจ้งให้ประชาชนทราบ 
อย่างชัดเจน

๒.	การให้บริการรถโดยสารระหว่างเมืองและในเมือง	 ขอให้หน่วยงานเข้มงวด 
ช่องทางการตรวจคัดกรองและป้องกันดูแลอย่างเข้มงวดที่สุด	โดยเพิ่มเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบดูแลและเพิ่มความถี่ให้มากที่สุด

๓.	ควบคุมกำากับดูแลผู ้ประกอบการให้เพิ่มความถี่ในการดูแลทำาความสะอาด	 
ทั้งบริเวณทุกผิวสัมผัส	ห้องสุขา	ช่องแอร์	ให้มากที่สุด	โดยทำาทุกชั่วโมง

๔.	ควบคุม	 กำากับ	 ดูแล	 ผู้ประกอบการขนส่ง	 และเจ้าของรถร่วม	 ให้ตรวจสอบ 
และคัดกรองพนักงานขับรถ	 ผู้บริการ	 และผู้โดยสาร	 ให้สวมหน้ากากอนามัย	
ทำาความสะอาดมือด้วยนำ้ายาฆ่าเช้ือหรือเจลแอลกอฮอล์	 และตรวจวัดอุณหภูม ิ
ก่อนให้บริการทุกครั้ง	 โดยให้ทำาสมุดลงช่ือตรวจสอบอุณหภูมิก่อนและหลังการ
ปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด	

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	
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๕.	ให้ทุกหน่วยงานรายงานชื่อและจำานวนข้าราชการ	 พนักงาน	 ผู้ติดเชื้อให้กองการ
เจ้าหน้าที่ทุกวัน	ทุกหน่วยงาน	อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้	 จากการดำาเนินงานพบว่า	 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการ 
ขนส่ง	 ผู้ให้บริการสถานีขนส่ง	 ผู้โดยสาร	 และจุดจอดทุกแห่ง	 ซึ่งผู้โดยสารทุกคน 
ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	
(COVID-19)	 อย่างเคร่งครัด	 ผ่านการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิทุกคน	 
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง	 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย 
ท่ีกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกมุ่งมั่นดำาเนินการเพื่อให้ประชาชน 
ทุกคน	“เดินทางสะดวก	ปลอดภัย	ห่างไกลโควิด”

แขวงทางหลวงชนบทยโสธรได้เคร่งครดัให้เจ้าหน้าทีป่ฏบิตัติามมาตรการทีค่ณะกรรมการ 
ควบคมุโรคตดิต่อจังหวดักำาหนด	และส่งเสรมิให้เจ้าหน้าท่ีเข้ารบัการฉีดวคัซนีป้องกนั
เชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	โดยเข้ารับการฉีดวัคซีนแล้ว	จำานวน	๒๘	คน	
พร้อมท้ังจัดให้มีมาตรการปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย	

แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษได้ดำาเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขและ
มาตรการที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดกำาหนดอย่างเคร่งครัด	 ส่งเสริม
ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 
และมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน	 ณ	 ท่ีพักอาศัย	 (Work	 From	 Home)	 
ตามนโยบายของรัฐบาลโดยไม่กระทบประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

บริษัท	ขนส่ง	จำากัด	จังหวัดยโสธร	ได้มีมาตรการด้านความปลอดภัยในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการทางสาธารณสุขและมาตรการ
ที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดกำาหนดอย่างเคร่งครัด	โดยมีการเฝ้าระวัง
ผู้โดยสาร	 การลงทะเบียนเข้าใช้สถานีผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ	 พร้อมทั้งจัดจุด 
คัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ	จุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำาหรับฆ่าเชื้อโรค
แก่ผู้โดยสารตามจุดต่าง	ๆ 	 ตลอดจนมีการทำาความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือ 
ภายในสถาน	ีเพือ่ไม่ให้เกดิการแพร่ระบาดของโรคเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)
นอกจากนี้	เจ้าหน้าที่ภายในสถานีได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา	
2019	(COVID-19)	เรียบร้อยแล้ว	

บรษิทั	ขนส่ง	จำากดั	จงัหวดัศรสีะเกษ	ได้มมีาตรการด้านความปลอดภัยในการป้องกนั
การแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการทางสาธารณสุขและมาตรการที่คณะกรรมการ
ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดกำาหนดอย่างเคร่งครัด	 โดยมีการเฝ้าระวังผู ้โดยสาร	 
การลงทะเบียนเข้าใช้สถานีผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ	 พร้อมทั้งจัดจุดคัดกรองเพื่อ
ตรวจวดัอณุหภูม	ิจดุให้บรกิารเจลแอลกอฮอล์ล้างมอื	ตลอดจนมกีารทำาความสะอาด
และฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือภายในสถานี	 เพ่ือไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา	2019	(COVID-19)	โดยพนักงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ภายในสถานีได้ฉีด
วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	เรียบร้อยแล้ว	

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า

บริษัท ขนส่ง จำากัด
รายงานว่า	
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ทั้งนี้	 หากได้รับแจ้งว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 เดินทางมากับ 
รถโดยสารบริษัท	ขนส่ง	จำากัด	จะดำาเนินการดังนี้
๑.	แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 สำานักงานขนส่งจังหวัด	ศูนย์บริหารสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ประจำาจังหวัด	
๒.	ทำาความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในรถโดยสาร
๓.	พนักงานประจำารถโดยสารต้องกักตัวและตรวจหาเชื้อ
๔.	ตรวจสอบรายชือ่ผูโ้ดยสารทีเ่ดนิทางมากบัรถโดยสารและแจ้งผูโ้ดยสารเพือ่เฝ้าระวงั
๕.	ปฏบิตัติามมาตรการของสาธารณสขุจงัหวดัและคณะกรรมการควบคมุโรคตดิต่อ

อย่างเคร่งครัด
๖.	แจ้งรายชือ่พนกังานสถานฯี	และผูป้ระกอบการร่วมฯ	ทีเ่ข้ารบัการฉีดวคัซนีป้องกนั

เชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ต่อขนส่งจังหวัดศรีสะเกษและสาธารณสุข
จังหวัดศรีสะเกษ

บริษัท	 ขนส่ง	 จำากัด	 จังหวัดอุบลราชธานี	 ได้มีมาตรการด้านความปลอดภัย 
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ดังนี้	
๑.	มาตรการด้านความปลอดภัยภายในสถานีฯ	 อาคารสถานที่ให้บริการ	 สำาหรับ

ประชาชนผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	โดยดำาเนินการประชาสัมพันธ์
รณรงค์มาตรการ	 Social	 Distancing	 และลงทะเบียนเข้าใช้สถานีผ่าน	 
แอปพลิเคชันไทยชนะ	 มีจุดคัดกรองเพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิและให้บริการ 
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ	การทำาความสะอาดและการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในสถานี	
บริเวณห้องโถงพักผู้โดยสาร	 ช่องจำาหน่ายตั๋ว	 ลิฟต์โดยสาร	 ราวบันได	 จุดที่ 
ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย	 รวมถึงภายในอาคารท่ีพักผู้โดยสารทุกวัน	 เพ่ือป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	พร้อมทั้งจัดเก็บ
ข้อมูลผู ้โดยสารเพื่อติดตามสอบถามตามมาตรการปฏิบัติเพื่อการควบคุม 
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ลงในแบบ	 ต.๘-คค	
(คำาถามเกี่ยวกับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร)

๒.	มาตรการด้านความปลอดภยัของยานพาหนะสาธารณะต่าง	ๆ 	โดยประชาสมัพนัธ์	
และขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการรถร่วม	 รถตู้โดยสาร	 รถมินิบัส	 ในการ
ทำาความสะอาด	 การป้องกัน/ฆ่าเช้ือด้วยนำ้ายาฆ่าเช้ือ	 และจัดทำามาตรการ 
เว้นระยะห่างบนรถโดยสาร	 งดให้บริการอาหารเครื่องดื่มบนรถโดยสาร	 รวมถึง
พนักงานประจำารถ	 ประจำาสถานี	 และผู้ใช้บริการ	 ต้องสวมหน้ากากอนามัย 
ตลอดเวลา	

๓.	มาตรการด้านความปลอดภัยในส่วนอื่น	ๆ 	 ที่เกี่ยวข้อง	 โดยประชาสัมพันธ์ 
ข้อควรปฏบิตัใินการป้องกนัตนเองต่อโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	 
รวมถึงบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อหาแนวทาง 
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)
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๔.	สำาหรบัเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 บริษัท	 ขนส่ง	 จำากัด	 ได้มีมาตรการให้เจ้าหน้าที่ 
ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด	 สวมหน้ากากอนามัย
ทุกครั้งขณะปฏิบัติหน้าที่	วัดอุณหภูมิ	สแกนคิวอาร์โคดเข้า	-	ออกในการทำางาน
ทุกครั้ง	และให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน	(Work	From	Home)	และสับเปลี่ยน
หมนุเวยีนกนัมาปฏิบัติงาน	พร้อมท้ังให้เจ้าหน้าท่ีเข้ารบัการฉีดวคัซนีตามท่ีรฐับาล
กำาหนด	 รวมถึงการตรวจสอบการติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 
ของบุคลากรในองค์กร	พร้อมทั้งจัดทำาแบบรายงานจำานวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	
2019	(COVID-19)	ของรฐัวสิาหกจิ	และนำาเสนอสำานกังานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ	เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้กระทรวงการคลัง

ได้ดำาเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง	ๆ 	 ในแผนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 และมีคณะกรรมการบริหาร
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ในระดับวิกฤตเพื่อรองรับ
สถานการณ์ในทุกวัน	โดยมีมาตรการดังต่อไปนี้
๑.	มาตรการป้องกันและแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	

(COVID-19)	ฉบับที่	๕/๒๕๖๓
๒.	แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานภายในที่พักชั่วคราว	(Work	From	Home)	
๓.	ทบทวน/จัดทำาแนวปฏิบัติและมาตรการต่าง	ๆ 	 ในระดับองค์กร	 หน่วยงานย่อย	

รวมถึงระดับบุคคลเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 เพ่ิมเติม	 โดยคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ระดับวิกฤตของ 
บริษัท	วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	จำากัด	คือ
-	มาตรการจำากัดบุคลากรภายนอกที่จะเข้ามาภายในบริษัท	 วิทยุการบิน 
แห่งประเทศไทย	 จำากัด	 (ทั้งลูกจ้างประจำาและผู้มาติดต่อ/หากต้องบำารุงรักษา
อุปกรณ์ให้เป็นพนักงานดำาเนินการ)

-	ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารสถานการณ์	 ประกอบด้วย	 การจัดเก็บ
ข้อมูลการรับวัคซีน	ข้อมูลการอยู่ร่วมกับครอบครัว

-	ประเมนิความเสีย่งจากสถานการณ์การตดิเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	
ภายในประเทศเพิ่มขึ้น	(เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัท	วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย	จำากัด)

-	มาตรการสื่อสารและกำากับให้พนักงานมีความตระหนัก	 ระมัดระวังการติดเชื้อ	
ไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ภายในบริษัท	 วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	
จำากัด	และครอบครัว

๔.	มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID-19)	
ที่สอดรับกับข้อกำาหนดออกตามความในมาตรา	 ๙	 แห่งพระราชกำาหนดฉุกเฉิน	
พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 (ฉบับที่	 ๒๘)	 โดยให้ทุกหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ที่ศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	
กำาหนดดำาเนินการตามช่วงเวลาที่มีการกำาหนด	ดังนี้

บริษัท วิทยุการบิน 

แห่งประเทศไทย จำากัด

รายงานว่า	
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๑๒๖

-	มาตรการปฏบิตังิานนอกสถานทีต่ัง้	(Work	From	Home)	โดยดำาเนนิมาตรการ	
WFH	 ๑๐๐%	 ยกเว้นกรณีหน่วยงานท่ีมีความจำาเป็นให้บุคลากรปฏิบัติงาน	 
ณ	สำานักงาน	และแจ้งรายชื่อก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง

-	ไม่อนญุาตให้จดักจิกรรมทีม่กีารรวมตวัเพือ่พบปะกนั	ยกเว้นการประชมุในเรือ่ง
จำาเป็น	 ทั้งนี้	 ต้องคำานึงถึงระยะห่างระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม	 รวมท้ังให้ใช้
หน้ากากอนามัยตามความจำาเป็น

ทั้งนี้	 บริษัท	 วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	 จำากัด	 มีมาตรการรองรับในสถานการณ์ 
เป็นไปตามแผนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 
(COVID-19)	 ของบริษัท	 วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	 จำากัด	 และสอดคล้อง 
กับข้อกำาหนดออกตามความในมาตรา	๙	แห่งพระราชกำาหนดฉุกเฉิน	พ.ศ.	๒๕๔๘	
(ฉบับที่	๓๒)	ด้วย
นอกจากนี้	 บริษัท	 วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	 จำากัด	 มีการรายงานผลการ 
ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและการดำาเนินงานเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันจากเชื้อ	 Coronavirus	 
Disease	Starting	in	2019	(COVID-19)	ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค	ให้กับกระทรวง
คมนาคมเป็นประจำาทกุวนัก่อนเวลา	๐๘.๐๐	น.	ทัง้นี	้ศนูย์ควบคมุการบนิอุบลราชธาน	ี
มีพนักงาน/ลูกจ้าง	เข้ารับการฉีดวัคซีน	จำานวน	๔	คน	จาก	๔๒	คน	คิดเป็นร้อยละ	
๙.๕๒	(ข้อมูล	ณ	๓	กันยายน	๒๕๖๔)	โดยที่เหลืออยู่ระหว่างรอการนัดหมาย

๒. นโยบายลดภาระค่าครองชีพและการช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ประชาชน 
ที่ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผ่านโครงการสวัสดิการต่าง	ๆ 	 เป็นภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	ขนส่ง	จำากัด	และการรถไฟแห่งประเทศไทย	โดยขอให้ดำาเนินการดังนี้

๑)	ให้ความสำาคัญกับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ	 และให้ผู้ท่ีได้รับสิทธ ิ
ใช้บริการผ่านโครงการต่าง	ๆ 	เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพ	

๒)	ขอให้ทัง้สองหน่วยงานรายงานผลการใช้บรกิารผ่านโครงการต่าง	ๆ 	ให้ผูต้รวจราชการ 
กระทรวงคมนาคมทราบอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาสด้วย

ได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว	 โดยให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ในการจ่ายค่าตั๋วโดยสาร	 ซึ่งช่วงเดือนตุลาคม	 ๒๕๖๓	 -	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๔	 
มีผู้ใช้บริการดังนี้
-	ผู้ใช้บริการในพื้นที่จังหวัดอำานาจเจริญ	จำานวน	๕๗๒	คน	คิดเป็นเงิน	๒๖๘,๙๑๙	
บาท	 และผู ้ใช้บริการจากโครงการเราชนะ	 และโครงการ	 ม.๓๓	 เรารักกัน	 
จำานวน	๖๔	คน	คิดเป็นเงิน	๓๒,๒๒๘	บาท	ทั้งนี้	ได้มีมาตรการด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครดั	โดยมกีารเฝ้าระวงัผูโ้ดยสาร	
การลงทะเบียนเข้าใช้สถานีผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ	 พร้อมทั้งจัดจุดคัดกรอง 
เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ	 จุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ	 ตลอดจนมีการทำา 

บริษัท ขนส่ง จำากัด
รายงานว่า	
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๑๒7

ความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในสถานี	 เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

-	ผู้ใช้บริการในพื้นที่จังหวัดยโสธร	จำานวน	๘๒๒	คน	คิดเป็นเงิน	๓๔๒,๓๘๔	บาท	
และผู้ใช้บริการจากโครงการเราชนะ	 และโครงการ	 ม.๓๓	 เรารักกัน	 จำานวน	 
๓๓	คน	คิดเป็นเงิน	๑๘,๗๕๕	บาท	

-	ผู้ใช้บริการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	จำานวน	๑,๕๙๕	คน	คิดเป็นเงิน	๕๙๙,๕๖๖	
บาท	แต่เนือ่งจากปัจจบุนัมสีถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	
2019	(COVID-19)	ทำาให้ไม่สามารถออกไปประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ได้	รวมถึง
มีประกาศหยุดเดินรถทุกเส้นทางชั่วคราวตั้งแต่วันที่	 ๒๑	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๔	 
เป็นต้นไป	หรือจนกว่าจะมีประกาศฯ	เปลี่ยนแปลง

-	ผู้ใช้บริการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	ตั้งแต่ตุลาคม	๒๕๖๓	-	สิงหาคม	๒๕๖๔	
จำานวน	๑,๐๐๘	คน	คิดเป็นเงิน	๔๓๗,๓๖๑	บาท
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ภาคเหนือ ๑7 จังหวัด

อุทัยธานี นครสวรรค์

เพชรบูรณ์

น่าน

แพร่

อุตรดิตถ์

พิษณุโลก

พิจิตร

ตาก

เชียงใหม่

ลำาพูน

แม่ฮ่องสอน

ลำาปาง

พะเยา

เชียงราย

กำาแพงเพชร

สุโขทัย

เขต ๑๕
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๑
(๔	จังหวัด)
	เชียงใหม่
	แม่ฮ่องสอน
	ลำาปาง
	ลำาพูน

เขต ๑๖
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๒
(๔	จังหวัด)
	เชียงราย
	น่าน
	พะเยา
	แพร่

เขต ๑๗
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๑
(๕	จังหวัด)
	ตาก
	พิษณุโลก
	เพชรบูรณ์
	สุโขทัย
	อุตรดิตถ์

เขต ๑๘
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๒
(๔	จังหวัด)
	กำาแพงเพชร
	นครสวรรค์
	พิจิตร
	อุทัยธานี



กำรตรวจรำชกำร
ในพื้นที่ภำคเหนือ

ภาคเหนอืเป็นภมูภิาคทีอ่ยูด้่านบนสดุของประเทศไทย	มลัีกษณะภมูปิระเทศประกอบด้วย
เทอืกเขาสลบัซบัซ้อน	มพีืน้ทีร่วมทัง้หมด	๙๓,๖๙๐.๘๕	ตารางกโิลเมตร	ประกอบด้วย	๑๗	จงัหวดั	
ได้แก่	จังหวัดเชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน	ลำาปาง	ลำาพูน	เชียงราย	น่าน	พะเยา	แพร่	ตาก	พิษณุโลก	
เพชรบูรณ์	สุโขทัย	อุตรดิตถ์	กำาแพงเพชร	นครสวรรค์	พิจิตร	และอุทัยธานี	

เพื่อให้การตรวจราชการได้รับทราบผลการดำาเนินงาน	ปัญหา	และอุปสรรค	ได้มากที่สุด	 
คณะผู ้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมจึงได้กำาหนดการเดินทางไปตรวจราชการตามพื้นที่ 
เขตตรวจราชการ	ดังนี้

๑)	 เขตตรวจราชการที่	๑๕	ภาคเหนือตอนบน	๑	ได้แก่ 
จังหวัดเชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน	ลำาปาง	และลำาพูน

๒)	 เขตตรวจราชการที่	๑๖	ภาคเหนือตอนบน	๒	ได้แก่ 
จังหวัดเชียงราย	น่าน	พะเยา	และแพร่

๓)	 เขตตรวจราชการที่	๑๗	ภาคเหนือตอนล่าง	๑	ได้แก่ 
จังหวัดตาก	พิษณุโลก	เพชรบูรณ์	สุโขทัย	และอุตรดิตถ์

๔)	 เขตตรวจราชการที่	๑๘	ภาคเหนือตอนล่าง	๒	ได้แก่ 
จังหวัดกำาแพงเพชร	นครสวรรค์	พิจิตร	และอุทัยธานี

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมได้ตรวจราชการโครงการในพื้นที่ภาคเหนือ	 
จำาแนกเป็นด้านต่าง	ๆ	 ได้แก่	 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งทางบก	ด้านการบริหาร
จัดการงานและบำารุงรักษาทางนำ้า	 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งทางอากาศ	 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางราง	 การเตรียมความพร้อมเพ่ืออำานวย 
ความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน	 ด้านการดำาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล	 
และนโยบายของกระทรวงคมนาคม	 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปี	 และการเตรียม
ความพร้อมเพื่ออำานวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน	 การแก้ไขปัญหาเรื่องราว
ร้องทุกข์ของประชาชน	 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง	 PM	 2.5	 มาตรการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	เป็นต้น	

๑๒9
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ทั้งนี้	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการในประเด็น
ต่าง	ๆ	ดังนี้

๕.๑.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก
แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน
๑.	 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ	 สายดอยติ	 -	 ลำาพูน	 จังหวัดลำาพูน	 

กรมทางหลวงได้มีสัญญาจ้างบริษัท	 บัญชากิจ	 จำากัด	 ระยะทาง	 ๒.๙๙๙	 กิโลเมตร	 ปัจจุบันโครงการดังกล่าว 
มีความคืบหน้าของโครงการผลงานรวมร้อยละ	๗๓.๖๕๕	เร็วกว่าแผนร้อยละ	๑๔.๒๖๖	อย่างไรก็ตาม	บริเวณ
พ้ืนที่ก่อสร้างดังกล่าวเป็นทางสามแยกจุดตัดเส้นทางจากลำาปาง	 -	 เชียงใหม่	 และเชียงใหม่	 -	 ลำาพูน	 ปริมาณ 
การจราจรจากกรุงเทพฯ	 ผ่านมาลำาปางไปเชียงใหม่จึงค่อนข้างมาก	 และทางแยกมีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
ทำาให้การจราจรชะลอตัวและติดขัดสะสม	 ดังนั้น	 ในระหว่างการก่อสร้างจึงเห็นควรให้กรมทางหลวงดูแล 
เรื่องระบบไฟฟ้าและแสงสว่างให้เพียงพอในพ้ืนท่ีก่อสร้างด้วย	 เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู ้ใช้เส้นทาง	 
และในระยะต่อไปกรมทางหลวงควรพจิารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรบรเิวณทางแยกไม่ให้รถในเส้นทางหลกั 

๕.๑ เขตตรวจราชการที่ ๑๕  
(จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล�ำพูน และล�ำปำง) 
คณะผูต้รวจราชการกระทรวงคมนาคมได้เดนิทางไปตรวจราชการเพือ่ตดิตามความก้าวหน้าการดำาเนนิงาน 

ตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม	 โครงการสำาคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม	 การตรวจติดตามสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประเด็นที่สาธารณชนให้ความสำาคัญเป็นพิเศษ	 
และข้อร้องเรยีนหรอืการแก้ไขปัญหาเรือ่งราวร้องทกุข์	ระหว่างวนัที	่๑๕	-	๑๗	กนัยายน	๒๕๖๔	ซึง่ได้มกีารประชุม
ติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่	 ๑๕	
(จังหวัดเชียงใหม่	 แม่ฮ่องสอน	 ลำาพูน	 และลำาปาง)	 ได้แก่	 กรมการขนส่งทางบก	 กรมเจ้าท่า	 กรมทางหลวง	 
กรมท่าอากาศยาน	บรษิทั	ท่าอากาศยานไทย	จำากดั	(มหาชน)	บรษิทั	ขนส่ง	จำากดั	บรษิทั	วทิยกุารบนิแห่งประเทศไทย	จำากัด	 
และการรถไฟแห่งประเทศไทย	ณ	 ห้องประชุมสำานักงานทางหลวงที่	 ๑	 (เชียงใหม่)	 และได้ลงพื้นที่ตรวจติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ	สายดอยติ	-	ลำาพูน	จังหวัดลำาพูน	และโครงการ
ก่อสร้างทางลอดต่างระดับบนถนนสายเลี่ยงเมือง	สันป่าตอง	-	หางดง	จังหวัดเชียงใหม่
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ติดสัญญาณไฟจราจรโดยขอให้มีการสำารวจออกแบบซึ่งอาจจะก่อสร้างเป็นสะพานยกระดับข้ามแยกในเส้นทาง
ลำาปาง	 -	 เชียงใหม่ซ่ึงเป็นถนนสายหลัก	 และก่อสร้างเป็นทางลอดในเส้นทางเชียงใหม่	 -	 ลำาพูน	 รวมทั้ง 
ทำาทางเชื่อมต่อกับสะพานข้ามจุดตัดรถไฟที่ก่อสร้างไว้แล้ว	 จะช่วยให้สภาพการจราจรบริเวณทางแยกดังกล่าว 
มีคล่องตัวได้มากขึ้น

๒.	 โครงการก่อสร้างทางลอดต่างระดับบนถนนสายเล่ียงเมืองสันป่าตอง	 -	 หางดง	 
สัญญาจ้างบริษัท	เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น	จำากัด	ซึ่งกรมทางหลวงชนบทได้ก่อสร้างทางลอด	จำานวน	๒	ทางลอด	 
คู่ขนานคลองชลประทาน	ฝั่งละ	๒	ช่องจราจร	วงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	๗๒๐,๓๐๐,๐๐๐	บาท	แต่การดำาเนินงาน
ประสบปัญหา	 เนื่องจากกรมชลประทานและประชาชนโดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างไม่เห็นด้วยกับรูปแบบ 
การก่อสร้างระบบระบายนำ้าตามสัญญาจ้างจึงต้องมีการปรับแบบ	 ปัจจุบันกรมชลประทานและประชาชนเห็นชอบ
รูปแบบระบบระบายนำ้าใหม่และได้รับอนุมัติการแก้ไขสัญญาแล้ว	 ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างเร่งรัดการก่อสร้างส่งผลให้
ต้องมีการขยายสัญญาออกไปจากเดิมปี	 ๒๕๖๓	 ขยายถึงเดือนกุมภาพันธ์	 ๒๕๖๕	 เนื่องจากบริเวณโครงการ 
ดังกล่าวมีทั้งส่วนที่เป็นอุโมงค์ทางลาดและทางแยกท่ีมีการเช่ือมต่อและยกระดับระหว่างถนนของกรมทางหลวง	
และโครงการของกรมทางหลวงชนบทซึ่งจะส่งผลให้มีโอกาสเกิดนำ้าท่วมขัง	 จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทดูแล 
เรื่องระบบการระบายนำ้าบนผิวทางด้วย	 นอกจากนี้	 กรณีการบำารุงรักษาหลังโครงการแล้วเสร็จ	 ขอให้หน่วยงาน
กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทที่เกี่ยวข้องในพ้ืนท่ีหารือในเรื่องการแบ่งสัดส่วนในการดูแลให้ชัดเจน	 
เช่น	โครงสร้างด้านใต้และเหนืออุโมงค์	การควบคุมดูแลระบบไฟฟ้า	เครื่องสูบนำ้า	สัญญาณไฟจราจร	อุปกรณ์	ฯลฯ	
เพื่อให้ทั้งสองหน่วยงานสามารถดำาเนินการตั้งงบประมาณในการบำารุงรักษาได้อย่างทันการณ์และต่อเนื่องต่อไป
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๓.	 โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงชนบท	ชม.๓๐๒๙	-	ชม.๔๐๓๙	อำาเภอเมือง/
อำาเภอสนักำาแพง	และโครงการก่อสร้างถนนเลีย่งเมอืงแม่รมิอำาเภอเมอืง/แม่รมิ/สนัทราย/แม่แตง	จงัหวดัเชยีงใหม่	
เป็นโครงการที่มีความสำาคัญอย่างยิ่งในการช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดได้	 โดยเฉพาะเส้นทาง 
ช่วงสันทราย	 -	 แม่ริม	 สามารถรองรับปริมาณการจราจรและช่วยระบายรถจากอำาเภอเมืองช่วยให้การจราจร 
มคีวามคล่องตวัมากขึน้	จงึเหน็ควรให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาเร่งรัดดำาเนินการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืน
ทั้งสองโครงการ	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในการสัญจรทางถนนต่อไป	

๔.	 การพัฒนาการให้บริการด้านการขนส่งแก่ประชาชน	 เช่น	 การต่ออายุใบขับขี่	 
การต่อทะเบียนรถ	การโอนรถ	ผ่านระบบออนไลน	์กรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาการใหบ้รกิารผา่นระบบออนไลน์
เพ่ืออำานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการใช้บริการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	
(COVID-19)	 ซึ่งช่วยลดภาระแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงแก่ประชาชนไม่ต้องมารวมตัวกัน 
เป็นจำานวนมากในสำานักงานได้เป็นอย่างดี	 อย่างไรก็ตาม	 เพ่ือให้ระบบออนไลน์ดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการ 
ใช้งานให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต	 เห็นควรให้กรมการขนส่งทางบกประเมินการทำางานในรูปแบบดังกล่าว	 เพ่ือที่จะ 
ได้ทราบจุดแข็ง	 จุดอ่อน	 หรือข้อบกพร่อง	 และเร่งรัดแก้ไขปรับปรุงข้อเสียดังกล่าวนำาไปสู่การพัฒนาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ในทุกแพลตฟอร์มของกรมการขนส่งทางบก	 เพื่อประโยชน์ในการทำางานต่อทั้งเจ้าหน้าที่
และประชาชนในระยะยาวต่อไป

๕.	 ศูนย์ขนถ่ายสินค้าจังหวัดเชียงใหม่	 กรมการขนส่งทางบกมีแผนดำาเนินงานโครงการ
ก่อสร้างศูนย์ขนถ่ายสินค้าจังหวัดเชียงใหม่	 ถึงแม้ว่าจะยังอยู่ระหว่างการศึกษาแต่เนื่องจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ทำาให้การดำาเนินการต้องหยุดเพราะไม่ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณ	 อย่างไรก็ตาม	 ปัจจุบันคาดการณ์ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคและรูปแบบการขนส่งสินค้า 
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป	 จึงเห็นควรให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาทบทวนเรื่องรูปแบบการขนส่งสินค้า	 
โดยศึกษารูปแบบและลักษณะการขนส่งท่ัวประเทศ	 พร้อมทั้งถอดบทเรียนจากศูนย์กระจายสินค้าจากที่อื่นว่า 
มจีดุแขง็	จดุอ่อนในเรือ่งใดบ้าง	เพือ่นำามาปรบัใช้กบัโครงการศนูย์ขนถ่ายสนิค้าจงัหวดัเชียงใหม่ให้มคีวามเหมาะสม 
และมีความพร้อมก่อนจะเริ่มดำาเนินการต่อไป

๖.	 การกำากับดูแลสถานีขนส่งผู้โดยสารและการให้บริการรถโดยสารแก่ประชาชน	ถึงแม้ว่า
ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ยังคงอยู่	 และผู้ใช้บริการ 
ยังมีจำานวนน้อยเนื่องจากการเปิดให้บริการเดินรถยังมีจำานวนจำากัด	แต่เพื่อการเตรียมพร้อมรองรับการเปิดเมือง
และประเทศในอนาคต	จงึเหน็ควรให้กรมการขนส่งทางบกมกีารดแูลและกำาชับหน่วยงานท้องถิน่ทีด่แูลสถานขีนส่ง
ผู้โดยสารให้มีความสะอาด	 ปรับปรุงสถานที่ให้มีความเหมาะสมตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม	 (Social	
Distancing)	 และขอให้บริษัท	 ขนส่ง	 จำากัดดูแลรถโดยสารและพนักงานขับรถให้มีความพร้อมในการให้บริการ 
ตลอดจนการปฏิบัติการคัดกรองผู้โดยสารตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	
2019	 (COVID-19)	 ของจังหวัดและรัฐบาลอย่างเข้มงวดเพ่ือความปลอดภัยของท้ังพนักงานขับรถและผู้โดยสาร
ต่อไป	
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แผนงาน/โครงการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในสังกัด
๑.	 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟคู่กับสะพานเดิมบนทางหลวงหมายเลข	 ๑๒๗	

ทางเลีย่งเมอืงลำาปาง	 จงัหวดัลำาปาง	 กรมทางหลวงจะดำาเนนิการก่อสร้างสะพานใหม่ในโครงการนีใ้ห้คูข่นานไปกบั 
สะพานข้ามทางรถไฟของกรมทางหลวงเดิมท่ีเป็นสองช่องจราจร	 เพื่อเพิ่มช่องจราจรบนสะพานให้รองรับถนน	 
ทางหลวงหมายเลข	 ๑๒๗	 ที่ถูกขยายเป็นสี่ช่องจราจรนั้น	 แต่เรื่องการขออนุญาตการรถไฟแห่งประเทศไทย 
ได้พจิารณาแล้ว	ไม่เหน็ด้วยและเสนอให้กรมทางหลวงทบุสะพานเดมิและสร้างสะพานใหม่โดยให้ปรบัแบบยกระดบั
สะพานใหม่ให้สงูขึน้มากถงึระดบั	๓	 ด้วยเหตผุลเพือ่หลกีเลีย่งโครงสร้างการยกระดบัของทางรถไฟทีจ่ะยกในระดบั	๒	 
ในโครงการรถไฟทางคู่หรือรถไฟความเร็วสูงในอนาคต	 ในเรื่องนี้เห็นว่าหากกรมทางหลวงจะปรับแบบตามที่	 
การรถไฟแห่งประเทศไทยเสนอมานัน้จะส่งผลกระทบต่อความล่าช้าของโครงการนี	้ประกอบกบัการยกระดบัสะพาน
ที่สูงมากจำาเป็นต้องก่อสร้างทางลาดทอดระยะไปอีกไกลจนอาจไปทับซ้อนกับสะพานข้ามแยกอีกตัวหนึ่ง 
ที่อยู่ไม่ไกลมากนัก	 รวมทั้งจะสร้างผลกระทบจนเกิดข้อร้องเรียนจากประชาชนริมสองข้างทางจำานวนมาก 
จงึเหน็ควรให้กรมทางหลวงในพืน้ทีร่วบรวมปัญหาและจดัเตรยีมข้อมลูทางวศิวกรรมโดยคำานงึถึงความเดอืดร้อน
ของประชาชน	 เพื่อนำาไปหารือร่วมกันในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองอนุญาตและแก้ไขจุดตัดทางรถไฟกับถนน 
ระดับจังหวัด	 นอกจากนี้	 ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งรัดพิจารณาและแจ้งแผนการดำาเนินโครงการรถไฟ 
ทางคู่และรถไฟความเร็วสูงให้แขวงทางหลวงในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทราบด้วย	 เพื่อความชัดเจนในการดำาเนินงาน
ระหว่างสองหน่วยงานต่อไป

๒.	 การสนับสนุนการใช้ยางพาราเพ่ือความปลอดภัยทางถนน	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมได้กำาหนดนโยบายสนับสนุนให้ใช้ยางพาราเพื่อนำามาทำาเป็นหลักนำาทาง	 (rubber	 guide	 pose)	 
บนท้องถนนนั้น	 จากการรายงานทราบว่าประสบปัญหาวิสาหกิจชุมชนมีกำาลังการผลิตและการส่งวัตถุดิบ 
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ	 แต่อย่างไรก็ตามขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทประสานข้อมูล 
ช่วยเหลือและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนตามนโยบายของภาครัฐเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไป

๓.	 โครงการ	 CHIANG	MAI	 SANDBOX	 เป็นโครงการที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
และสำานกังานจงัหวดัเชยีงใหม่เป็นหน่วยงานหลักในการขบัเคล่ือนร่วมกบัภาคเอกชน	และมขีนส่งจงัหวดัเชียงใหม่
ร่วมเป็นคณะทำางาน	 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเปิดพื้นที่นำาร่อง	 ๔	 อำาเภอในจังหวัดเชียงใหม่	 ได้แก่	 อำาเภอ 
เมืองเชียงใหม่	 อำาเภอแม่ริม	 อำาเภอแม่แตง	 และอำาเภอดอยเต่า	 เพื่อเตรียมการเปิดเมืองรองรับนักท่องเที่ยว 
ต่างชาติในช่วงปลายปี	 ๒๕๖๔	 นั้น	 จึงเห็นควรให้กรมการขนส่งทางบกประสานจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียม 
ความพร้อมการให้บรกิารรถขนส่งสาธารณะของผูป้ระกอบการขนส่ง	รวมถงึเร่งรดัฉดีวคัซนีป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสั 
โคโรนา	2019	(COVID-19)	ให้แก่พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะอย่างทั่วถึงและครบถ้วน	เพื่อความปลอดภัย 
ทั้งพนักงานขับรถและผู้โดยสารด้วย	 และขอให้บริษัท	 ท่าอากาศยานไทย	 จำากัด	 (มหาชน)	 เตรียมความพร้อม 
ด้านสิ่งอำานวยความสะดวกและการให้บริการภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่ไว้รองรับการเดินทางต่อไปด้วย

๔.	 ปัญหานำ้าท่วม	 ดินสไลด์	 เนื่องจากพ้ืนที่ภาคเหนือมีลักษณะเป็นเชิงเขาและพ้ืนที่ลุ่ม 
บางส่วน	จงึเกดิปัญหาดนิสไลด์	ต้นไม้ล้ม	ดนิถล่มกดีขวางเส้นทาง	อกีทัง้แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนประสบปัญหา
เครื่องมือเครื่องจักรท่ีใช้ป้องกันนำ้าท่วมมีสภาพเก่า	 จึงขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทที่อยู่ในพื้นที่ 
ใกล้เคียงกันให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน	พร้อมทั้งประสานงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อระดมสรรพกำาลัง
ในการแก้ไขปัญหา	 นอกจากนี้	 กรณีพื้นท่ีท่ีประสบภัยนำ้าป่าส่งผลให้คอสะพานพัง	 จึงเห็นควรให้กรมทางหลวง	 
และกรมทางหลวงชนบทพจิารณาหาแนวทางแก้ไขด้วยการขยายความกว้างคอสะพานหรอืปรบัแบบสะพานเพือ่ให้
สามารถรองรับนำ้าป่าที่มาแรงและเร็วได้ด้วย	
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๕.๑.๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางนำ้า
การจัดหางบประมาณการขุดลอกและบำารุงรักษาร่องนำ้า 
การขุดลอกร่องนำ้าเป็นภารกิจสำาคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางนำ้า 

และเพื่อรักษาสภาพลำานำ้า	 จากการรายงานทราบว่ามีระยะทางในลำานำ้าที่ต้องขุดลอกมีจำานวนมากแต่งบประมาณ
ที่ได้รับค่อนข้างจำากัด	 ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเนื่องจากไม่ครอบคลุมพื้นที่ลำานำ้าที่มีปัญหา	 
จึงเห็นควรให้กรมเจ้าท่าพิจารณาความเป็นไปได้ในการขอรับการจัดสรรจากงบบูรณาการของจังหวัดหรือ 
กลุ่มจังหวัดในการขุดลอกเพิ่มเติมด้วย	 เพื่อให้กรมเจ้าท่าได้มีช่องทางในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
จากแหล่งอื่นนอกเหนือจากส่วนกลาง

การขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงลำ้าลำานำ้า
การขุดลอกร่องนำ้าบางครั้งทำาให้ทิศทางของกระแสนำ้ามีการเปลี่ยนไปและอาจส่งผลกระทบ 

ต่อโครงสร้างของสะพานหรือถนนริมนำ้า	 จึงเห็นควรให้กรมเจ้าท่าประสานแจ้งหน่วยงานผู้ดูแลโครงสร้างพื้นฐาน	
เช่น	 กรมทางหลวง	 กรมทางหลวงชนบท	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทราบล่วงหน้า	 เพื่อเป็นการประสาน 
ข้อมูลและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสะพานหรือถนนได้รับผลกระทบจากการขุดลอก	 รวมทั้งหากกรมทางหลวง 
และกรมทางหลวงชนบทมแีผนงานโครงการก่อสร้างสิง่ปลกูสร้างบนลำานำา้	ขอให้ดำาเนนิการขออนญุาตกรมเจ้าท่า	
และปฏิบัติตามกระบวนการตามกฎหมายด้วย	

๕.๑.๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ
โครงการปรับปรุงและขยายท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
บรษิทั	ท่าอากาศยานไทย	จำากดั	(มหาชน)	มแีผนงานโครงการขยายท่าอากาศยานเชยีงใหม่	

ระยะที่	 ๑	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 -	 ๒๕๖๕)	 เพื่อลดความแออัดและเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจาก	 
๘	ล้านคนต่อปี	เป็น	๑๖.๕	ล้านคนต่อปี	และภายใน	พ.ศ.	๒๕๗๘	คาดว่าจะมีผู้โดยสารมาใช้บรกิารท่าอากาศยาน
เชียงใหม่	 ๒๐	 ล้านคนต่อปี	 จึงเห็นควรให้บริษัท	 ท่าอากาศยานไทย	 จำากัด	 (มหาชน)	 พิจารณานำามาตรการ 
เว้นระยะห่างทางสังคมด้วย	 (Social	 Distancing)	 มาปรับใช้ให้เหมาะสมในการออกแบบอาคารผู้โดยสาร 
ในช่วงแผนพัฒนาระยะท่ี	 ๒	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 -	 ๒๕๖๘)	 ด้วย	 เพื่อให้สนามบินมีพื้นที่ที่มีศักยภาพเพียงพอต่อ 
การรองรับผู้โดยสารและสอดคล้องกับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานลำาปาง โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่
แห่งที่ ๒ และการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเชื่อมต่อสนามบิน 

บริษัท	 ท่าอากาศยานไทย	 จำากัด	 (มหาชน)	 มีแผนในการศึกษาและพัฒนาก่อสร้าง 
ท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งท่ี	 ๒	 (อำาเภอบ้านธิ	 จังหวัดลำาพูน)	 ในเรื่องนี้เห็นว่าหากพิจารณาตามกายภาพ 
จะพบว่าที่ตั้งของท่าอากาศยานลำาปางและท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่	 ๒	 มีระยะทางไม่ห่างกันมากนัก	 
อีกทั้งในอนาคตจะมีโครงการรถไฟความเร็วสูงผ่านจังหวัดลำาปาง	 ดังนั้น	 หากกรมท่าอากาศยาน	 บริษัท	 
ท่าอากาศยานไทย	จำากดั	(มหาชน)	และการรถไฟแห่งประเทศไทย	สามารถพิจารณาร่วมกนัในการพัฒนาสนามบนิ	
ด้วยการนำาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนต่อเช่ือมกับสนามบินในพ้ืนที่ก็จะเป็นการอำานวยความสะดวกในการ 
เดินทางแก่ประชาชน	 ส่วนโครงการพัฒนาท่าอากาศยานลำาปาง	 มีความเห็นว่าท่าอากาศยานลำาปางมีอุปสรรค 
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ในการขยายสนามบินเนื่องจากอยู่กลางเมืองและติดเขตชุมชน	 อีกทั้งประชาชนจะได้รับผลกระทบด้านมลภาวะ 
จากเสียง	จึงมีความเห็นว่ากรมท่าอากาศยานและบริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จำากัด	(มหาชน)	ควรพิจารณาหารือ
ร่วมกันในเรื่องแผนพัฒนาสนามบินทั้งสองแห่งให้ทราบการดำาเนินงานท่ีชัดเจน	 โดยท่ีบริษัท	 ท่าอากาศยานไทย	
จำากดั	(มหาชน)	อาจสามารถพฒันาโครงการท่าอากาศยานเชยีงใหม่แห่งที	่๒	เพือ่รองรบัผูโ้ดยสารให้เตม็ศกัยภาพ	
ในขณะที่ท่าอากาศยานลำาปางก็ของบประมาณมาปรับปรุงเพียงเรื่องผลกระทบด้านเสียง	 ไม่จำาเป็นต้องเพิ่ม 
ขดีความสามารถในรองรบัผูโ้ดยสาร	ทัง้นี	้เพือ่ทีก่รมท่าอากาศยานจะได้สามารถจดัทำาแผนพฒันาสนามบนิลำาปาง
ได้อย่างเหมาะสม	ไม่เกิดความซำ้าซ้อนและมีความคุ้มค่าของงบประมาณลงทุนภาครัฐ

๕.๑.๔ มาตรการป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 
ถึงแม้ว่าปัญหามลพษิทางอากาศอนัเกดิจากการเผาป่าหญ้าตามขา้งทางหรอืเขตทางหลวง	

รวมถึงพื้นที่การเกษตร	ส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควันเกิดขึ้นทุกปีในพื้นที่ภาคเหนือ	แต่คาดว่าปัญหาฝุ่น	PM	2.5	
ยังอาจเกิดจากโครงการก่อสร้างด้วย	 จึงขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเตรียมความพร้อมและ 
แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง	 ด้วยการสนับสนุนรถบรรทุกนำ้าพร้อมทั้งกำาชับให้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงและ 
กรมทางหลวงชนบทในพื้นท่ีช่วยสอดส่องดูแลจุดเกิดเหตุที่เป็นไปได้ว่าจะเกิดการเผาป่าหญ้าตามข้างทางหรือ 
เขตทางของทางหลวง	 หากพบให้เร่งดำาเนินการตามกฎหมายต่อไป	 และขอให้สำานักงานขนส่งจังหวัดเคร่งครัด 
การตรวจวัดควันดำาทั้งรถส่วนบุคคล	 รถโดยสารและรถบรรทุกสินค้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระยะเวลา 
การตรวจวัดควันดำาที่กำาหนดต่อไป	

๕.๑.๕ การตรวจติดตามสถานการณ์ฉุกเฉินและประเด็นอื่น ๆ
นโยบายและมาตรการเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 
ตามท่ีหน่วยงานได้ดำาเนินมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองผู้โดยสารที่มาใช้บริการเดินทาง

สาธารณะ	 ตลอดจนการดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ได้รับการฉีดวัคซีนเพ่ือความปลอดภัยแล้วนั้น	 ขอให้	 
ทกุหน่วยงานพจิารณาดำาเนนิงานตามมาตรการเฝ้าระวงัและปฏบิตัติามนโยบายควบคมุโรคจากจงัหวดัเป็นสำาคญั	
และขอให้จัดทำาแผนความเสี่ยงเพื่อรองรับหากเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	
(COVID-19)	 ส่งผลให้ต้องมีการกักตัวเป็นจำานวนมาก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะทาง 
ที่ไม่มีบุคคลอื่นสามารถปฏิบัติงานแทนได้	 เช่น	 เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศของบริษัท	 วิทยุการบิน 
แห่งประเทศไทย	 จำากัด	 ที่ประจำาแต่ละสนามบิน	 และงานที่ให้บริการประชาชน	 เพื่อให้งานตามภารกิจสามารถ 
ดำาเนนิต่อไปได้	และพยายามเร่งรดัผลกัดนัให้เจ้าหน้าทีไ่ด้รบัการฉดีวคัซนีอย่างทัว่ถงึโดยการประสานสาธารณสขุ
จังหวัดเพื่อรองรับการเปิดเมืองในอนาคต	
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๕.๒ เขตตรวจราชการที่ ๑๖ 
(จังหวัดเชียงรำย พะเยำ แพร่ และน่ำน) 
จากการเดินทางไปตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมเพื่อติดตามความก้าวหน้า 

การดำาเนินงานตามแผน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม	 ประกอบไปด้วยกรมทางหลวง	 
กรมทางหลวงชนบท	 กรมการขนส่งทางบก	 กรมท่าอากาศยาน	 กรมเจ้าท่า	 บริษัท	 ขนส่ง	 จำากัด	 การรถไฟ 
แห่งประเทศไทย	และบรษิทั	วทิยกุารบนิแห่งประเทศไทย	จำากดั	การดำาเนนิงานตามมาตรการเฝ้าระวงัและป้องกนั
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 การเตรียมความพร้อมอำานวยความสะดวกและ 
ให้บริการประชาชนเพื่อรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์	 ๒๕๖๔	 และการดำาเนินการแก้ไข 
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นท่ีเขตตรวจราชการที่	 ๑๖	 (จังหวัดเชียงราย	 พะเยา	 แพร่	 และน่าน)	 
และเขตตรวจราชการที่	 ๑๗	 (จังหวัดพิษณุโลก	 เพชรบูรณ์	 และสุโขทัย)	 ระหว่างวันที่	 ๓๐	 พฤศจิกายน	 -	 
๔	 ธันวาคม	 ๒๕๖๓	 พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจติดตามการให้บริการการอำานวยความสะดวก	 ความปลอดภัย 
แก่ประชาชนในการใช้บรกิารขนส่งสาธารณะ	โดยคณะตรวจราชการได้ประชมุรบัฟังการบรรยายสรปุผลการดำาเนนิงาน	 
และการลงพ้ืนที่ตรวจราชการ	 จากการประชุมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ	
ปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม	 พบว่า	 ทุกหน่วยงานมีการเตรียมความพร้อม 
เป็นอย่างดี	 ท้ังในเรื่องการอำานวยความสะดวก	 ความปลอดภัย	 และการดำาเนินการตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 อย่างไรก็ตาม	 
ได้มีการถ่ายทอดนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาล
สงกรานต์	 ๒๕๖๔	 ให้แก่หน่วยงานในพื้นท่ีเขตตรวจราชการที่	 ๑๖	 (จังหวัดเชียงราย	 พะเยา	 แพร่	 และน่าน)	 
เขตตรวจราชการที่	 ๑๗	 (จังหวัดพิษณุโลก	 เพชรบูรณ์	 และสุโขทัย)	 เพื่อทราบและปฏิบัติตามนโยบาย	พร้อมทั้ง 
ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม	ดังนี้	

๕.๒.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นำ้าน่าน จังหวัดพิษณุโลก 
จากการรายงานทราบว่า	 กรมทางหลวงชนบทกำาลังดำาเนินโครงการก่อสร้างสะพาน 

ข้ามแม่นำา้น่านในพืน้ทีจ่งัหวดัพษิณโุลก	โดยสะพานดงักล่าวจะตัง้อยูบ่รเิวณด้านหน้าศนูย์ประวตัศิาสตร์พระราชวงัจนัทน์	 
เชื่อมต่อไปยังฝั่งตะวันออกของแม่นำ้าน่าน	 ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร	 วัดนางพญา	 
และวัดราชบูรณะ	 ตัวสะพานมีความยาวรวม	 ๑๒๐	 เมตร	 แบ่งเป็น	 ๕	 ช่วงความยาว	 ผิวทางกว้าง	 ๗	 เมตร	 
รองรับการจราจร	 ๒	 ช่องจราจร	 (ไป	 -	 กลับ)	 ซึ่งการก่อสร้างสะพานแห่งนี้จะสามารถช่วยแบ่งเบาการจราจร 
จากสะพานนเรศวรและช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย	 ทั้งนี้	 เนื่องจากสะพานข้ามแม่นำ้าน่านพบว่ามีปริมาณ 
การจราจรค่อนข้างสูง	 ขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทบูรณาการร่วมกันในการดูแลเรื่องการบริหาร
จัดการจราจรให้เกิดประสิทธิภาพลดการเกิดปัญหาการจราจร	 และจากการรายงานทราบว่ากรมทางหลวงชนบท	 
มีแผนงานในการก่อสร้างสายทางตามแนวผังเมืองทั้งสาย	 ฉ๒	 และ	 ฉ๕	 เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง 
ในเขตชุมชนเมืองให้เกิดความสะดวกรวดเร็วรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต	 ซึ่งในอนาคตจะเป็นอีกเส้นทาง
สำาคัญในการช่วยแบ่งเบาการจราจรของพิษณุโลกได้	 จึงเห็นควรให้กรมทางหลวงชนบทสนับสนุนงบประมาณ 
และดำาเนินการให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ด้วย	 นอกจากนี้	 ในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาการจราจรในตัวเมือง	
เน่ืองด้วยจังหวัดพิษณุโลกมีโบราณสถานอยู่จำานวนมาก	 ขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทสำารวจ 
และคาดการณ์ปริมาณการจราจรท่ีอาจเพิ่มปริมาณมากขึ้น	 เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการก่อสร้างสายทาง 
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ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรได้อย่างเบ็ดเสร็จ	 เนื่องจากในอนาคตหากต้องการขยายหรือก่อสร้าง 
สายทางเพิ่มอีกในภายหลังอาจดำาเนินการได้ยากมากขึ้น

๑.	สะพานข้ามแม่นำ้าน่าน	ผลงานการก่อสร้าง	ณ	วันที่	๔	ตุลาคม	๒๕๖๔	คิดเป็น
ร้อยละ	๙๗.๒๒๕	แผนงานร้อยละ	๑๐๐	ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเก็บความเรียบร้อย
และรายละเอยีดของงาน	ในส่วนค่าปรบัของงานทีล่่าช้านัน้	เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
แนวทางกำาหนดอัตราค่าปรบัเป็นอัตราร้อยละ	๐	ตามมาตรการของกรมบญัชีกลาง	
ตามหนังสือที่	 กค	 (กวจ)	 ๐๔๐๕.๒/ว	 ๖๙๓	 ลงวันท่ี	 ๖	 สิงหาคม	 ๒๕๖๔	 
เรื่อง	 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	

๒.	ถนนสาย	ฉ๒	และ	ฉ๕	ผงัเมอืงรวมเมอืงพษิณโุลกดำาเนนิการสำารวจและออกแบบ
เรียบร้อยแล้ว	 และได้ออกพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน	 
สำารวจอสงัหารมิทรพัย์	เวนคนืทีด่นิ	และก่อสร้างตามขัน้ตอนต่อไป	โดยมอบหมาย
ให้สำานักก่อสร้างสะพานพิจารณาดำาเนินการ	 และมอบหมายให้กองแผนงาน
พิจารณาจัดทำาแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการถนนสาย	 ฉ๒	 
และ	 ฉ๕	 ผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลกตามลำาดับความสำาคัญเร ่งด ่วน 
และกรอบวงเงินงบประมาณประจำาปีที่ได้รับจัดสรรต่อไปแล้ว

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า

ปัญหาอุทกภัย
จากปัญหาสภาวะโลกร้อนทำาให้เกิดปัญหาอุทกภัยส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐาน	 เช่น	 ถนน	 

สะพานได้รับความเสียหาย	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นการบูรณะฟื้นฟูและป้องกันในระยะยาว	 เห็นควรให้กรมทางหลวง	 
และกรมทางหลวงชนบทพิจารณาวางแผนบูรณาการในการใช้เครื่องจักรช่วยกันขณะเกิดภัยพิบัติ	 และแผนการ
ขอรับจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม	 โดยการออกแบบถนนและสะพานให้รองรับปริมาณนำ้าได้ในฤดูนำ้าหลาก 
รวมถึงการฝังท่อลอดให้มีขนาดเหมาะสมสามารถรองรับการระบายนำ้าได้อย่างเพียงพอ	 และขอให้เร่งรัดแก้ไข 
เฉพาะจดุทีถ่กูนำา้ท่วมหรอืกดัเซาะเกดิความเสยีหายบ่อยครัง้	ทัง้นี	้รวมถงึโครงการใด	ๆ 	ทีอ่ยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 
หากประสบปัญหาหรือพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหานำ้าท่วม	เห็นควรให้มีการปรับปรุงการใช้
วัสดุหรือปรับเปล่ียนแบบเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์เร่งการระบายนำ้าเพ่ือลดความสิ้นเปลืองงบประมาณ 
ในการซ่อมบำารุงในอนาคตด้วย
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ได้มกีารจดัทำาแผนการบรหิารจดัการสถานการณ์ภัยพบิตัติัง้แต่ก่อนเกดิเหต	ุระหว่าง
เกิดเหตุและรวมถึงการดำาเนินการฟื้นฟูทางหลวงชนบทหลังเกิดเหตุด้วย	 เพื่อให้ 
หน่วยงานในสงักดัใช้เป็นแนวทางปฏบิตัใินการเตรยีมความพร้อมรองรบัสถานการณ์
ดังกล่าว	โดยมอบหมายให้สำานักบำารุงทางพิจารณาดำาเนินการต่อไป

การแก้ไขจุดเสี่ยงอันตราย
กรณปัีญหาการรอ้งเรยีนจากประชาชนใหม้กีารปรบัแกไ้ขจดุเสีย่งอนัตราย	การปรบัทางโค้ง	

ทางร่วม	 ทางแยก	 จุดตัดหรือที่กลับรถ	 ทางลักผ่านที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ	 โดยเฉพาะในกรณีไม่สามารถ 
ติดตั้งเสาสัญญาณไฟจราจรอันเนื่องมาจากปริมาณจราจรยังไม่เข้าเกณฑ์ที่จะสามารถขอรับการจัดสรร 
งบประมาณเพื่อติดตั้งไฟจราจรได้	 แต่อย่างไรก็ตาม	 เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรโดยเฉพาะ 
ทางลักผ่าน	 จึงเห็นควรให้กรมทางหลวง	 กรมทางหลวงชนบท	 และการรถไฟแห่งประเทศไทยตรวจสอบ 
และพยายามหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามศักยภาพและงบประมาณที่มีในเบื้องต้นก่อน	 เช่น	 
การติดตั้งอุปกรณ์อำานวยความปลอดภัยและป้ายเตือนในรูปแบบต่าง	ๆ 	 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
และลดความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง	 รวมทั้งการพิจารณาหารือร่วมกับจังหวัด 
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดร่วมด้วย

ได้กำาชับให้หน่วยงานในสังกัดตรวจสอบป้ายจราจร	 ป้ายบอกทาง	 อุปกรณ  ์
อำานวยความปลอดภัย	ไฟฟ้าแสงสว่างทีช่ำารดุเสยีหายหรอืเสือ่มสภาพให้พร้อมใช้งาน	
เพื่ออำานวยความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้เส้นทาง	 และได้ตรวจสอบ 
ความปลอดภัยทางถนนเพื่อหาบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายบนสายทางทั่วประเทศ	 
มาดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดอันตราย	 และสอบสวนวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุ	พร้อมกำาหนดแนวทางการแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในอนาคต	

ปัจจุบันศูนย ์บำารุงทางภาคเหนือมีการลักผ่านที่ ไม ่มีเครื่องกั้นถนนจำานวน	 
๕๒	 แห่ง	 โดยในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลกมีจำานวน	 ๕	 แห่ง	 จังหวัดสุโขทัยมีจำานวน	 
๑๖	 แห่ง	 จังหวัดแพร่มีจำานวน	 ๑๑	 แห่ง	 โดยทั้งหมดได้มีการติดตั้งป้ายเตือน 
มีสัญญาณจราจรและไฟกะพริบไว้เรียบร้อยแล้ว	 ทั้งนี้	 ศูนย์บำารุงทางภาคเหนือ 
มีหนังสือมาตรการการป้องกันเหตุอันตรายบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนให้ 
ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ปัญหาดินสไลด์ 
เนื่องจากช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาทราบว่ามีปริมาณนำ้าฝนตกสะสมสูงในลักษณะเฉพาะจุด	 

ทำาให้เกิดปัญหาดินสไลด์	 หินร่วงในพื้นที่จังหวัดแพร่และน่านอยู ่บ่อยครั้ง	 เห็นควรให้กรมทางหลวงและ 
กรมทางหลวงชนบทเร่งรัดแก้ไขปัญหาดังกล่าว	ซึ่งแนวคิดในเบื้องต้นคือวิธีการทำาทางระบายนำ้าเพื่อตัดตอนหรือ
เบนทศิทางของกระแสนำา้ให้ไหลไปทางอืน่	ท้ังนี	้การแก้ไขปัญหาจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบ
ที่เป็นพ้ืนที่ป่าและที่อยู ่อาศัยของชาวบ้าน	 รวมถึงพิจารณาหามาตรการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปด้วย 

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า

การรถไฟ 
แห่งประเทศไทย
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โดยอาจตอ้งมกีารบูรณาการรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	เชน่	กรมป่าไม้	กรมอทุยาน	สตัว์ป่าและพนัธุพ์ชื	เป็นตน้	 
เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ได้มีการจัดทำาแผนการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติเพื่อให้หน่วยงานในสังกัด
ใช ้ เป ็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร ้อมรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ 
อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยหรือดินโคลนถล่มต้ังแต่ก่อนเกิดเหตุ	 ระหว่างเกิดเหตุ	 
และรวมถึงการดำาเนินการฟื้นฟูทางหลวงชนบทหลังเกิดเหตุด้วย	

การกำาหนดรูปแบบการก่อสร้างถนนให้สอดคล้องกับพื้นที่ เนื่องจากพ้ืนท่ีถนน 
ในจังหวัดภาคเหนือ	 เช่น	 จังหวัดพะเยาและเชียงรายเป็นพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่	 ถนนบางแห่งมีขนาดเล็ก	 
โค้งแคบ	 ติดพ้ืนที่ป่าและชุมชน	 แต่เมื่อชุมชนมีการพัฒนาและเริ่มมีการขยายตัวประชาชนจึงมีความต้องการ 
ใช้ทางในการสัญจรเพิ่มมากขึ้น	 แต่การปรับปรุงแก้ไขหรือขยายช่องทางจราจรประสบปัญหาอุปสรรค	 โดยเฉพาะ 
การดำาเนินการตามระเบียบกฎหมายของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ที่อาจจะมีความทับซ้อนกัน	 รวมถึงลักษณะ 
ทางกายภาพของถนนเดิมที่ไม่เอื้ออำานวยในการพัฒนา	 จึงขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท	 
พิจารณากำาหนดรูปแบบการก่อสร้างถนนให้สอดคล้องกับพ้ืนท่ี	 การดำาเนินการก่อสร้างหรือการปรับแบบ 
ขอให้ไม่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชน	 วิถีชุมชน	 หรือกระทบน้อยที่สุดเท่าที่จำาเป็น	 โดยอาจใช้เทคนิค 
การออกแบบทางเรขาคณิตช่วยในการแก้ไขให้เหมาะสมกับลักษณะพ้ืนท่ีหรือการปรับแนวใหม่	 รวมถึงการติดตั้ง
ป้ายเตือนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ใช้ทางในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือจุดเสี่ยงอุบัติเหตุด้วย

ได้มอบหมายให้สำานักงานทางหลวงชนบทที่	๙	(อุตรดิตถ์)	และสำานักงานทางหลวง
ชนบทที่	 ๑๗	 (เชียงราย)	 พิจารณาดำาเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	 
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมต่อไปแล้ว

โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองเชียงรายด้านใต้ ตามที่สำานักงานทางหลวงชนบท 
ที่	๑๗	(เชียงราย)	รายงานให้ทราบว่ากรมทางหลวงชนบทมีแผนงานที่จะดำาเนินโครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมือง
เชียงรายด้านใต้	 และจะมีการปรับปรุงทางแยกและก่อสร้างในรูปแบบของทางแยกต่างระดับ	 (Interchange)	 
และมส่ีวนทีจ่ะเชือ่มโยงกบัถนนทางหลวงหมายเลข	๑	ซึง่ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการทำาประชาพิจารณ์	เนือ่งจากจดุตดั
ของทางเล่ียงเมืองทั้งสองเส้นทางไม่ตรงกัน	 (ห่างกันประมาณ	 ๕๐๐	 เมตร)	 ดังนั้น	 เพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยง 
โครงข่ายถนนระหว่างกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทบริเวณทางแยกต่างระดับในรูปแบบท่ีสอดคล้อง 
และเหมาะสมกัน	จึงเห็นควรให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาออกแบบรูปแบบของแยกต่างระดับและการก่อสร้าง
ถนนให้มาเชื่อมโยงกับถนนทางหลวงหมายเลข	๑	และทางเลี่ยงเมืองให้มีลักษณะที่สอดคล้องกันโดยให้พิจารณา
ปริมาณการจราจรเป็นข้อมูลในการออกแบบอย่างเหมาะสมด้วย

ได้มอบหมายให้สำานักสำารวจและออกแบบพิจารณาดำาเนินการตามข้อสังเกตและ 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมต่อไปแล้ว

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า
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ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีเป้าหมาย 
สู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ที่สำาคัญของภาคเหนือ	 รวมถึงเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าที่สำาคัญ	 
ทั้งในระดับจังหวัดและภูมิภาคชายแดนตอนใต้ของจีนเชื่อมโยงไปถึงด่านแม่สอด	 จังหวัดตาก	 แต่ด้วยความ 
แตกต่างของรถบรรทุกขนส่งสินค้า	 เครื่องมืออุปกรณ์	 รวมถึงการบริหารจัดการระบบการขนส่งระหว่างประเทศ	 
ซึ่งอาจจะกลายเป็นปัญหาอุปสรรคในการขนส่งสินค้า	 ดังนั้น	 เพ่ือเป็นการอำานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ
ขนส่งสินค้า	 จึงเห็นควรให้กรมการขนส่งทางบกประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศทั้งไทย	 ลาว	
พม่าและจีน	 เพื่อบูรณาการและพัฒนาเพื่อรองรับระบบการขนส่งเปลี่ยนถ่ายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป 
ในอนาคต	นอกจากนี้	ศูนยเ์ปลีย่นถ่ายดงักล่าวจะเป็นอกีช่องทางในการนำาเข้าสง่ออกสนิค้าผ่านทางด่านชายแดน
แม่สอด	จังหวัดตากได้อีกทางหนึ่ง	ซึ่งต้องได้รับการผลักดันและส่งเสริมจากภาครัฐ	จึงเห็นควรให้กรมการขนส่ง
ทางบกเร่งรัดประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและจัดเตรียมแผนงานจูงใจเพ่ือเชิญชวนให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า 
ได้รับรู้และมาใช้บริการท่ีศูนย์เปลี่ยนถ่ายขนส่งสินค้าแห่งนี้	 พร้อมทั้งให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ถูกต้อง	รวมทั้งแจ้งข่าวสารให้แก่ประชาชนบริเวณใกล้เคียงได้รับทราบด้วย

โครงการศูนย์เปล่ียนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ	 จังหวัดเชียงราย	 
ระยะท่ี	 ๑	 ได้ดำาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม	 ๒๕๖๓	 มีแผนจะ 
เปิดให้บริการในช่วงไตรมาสที่	 ๓	 ของปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 และได้มีการ
ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่าง	ๆ 	 อย่างต่อเนื่องเป็นประจำา	 ทั้งนี้	 
เพื่อจูงใจให้ผู ้ประกอบการขนส่งเข้าใช้บริการและสร้างการรับรู ้ให้กับประชาชน	 
และชุมชนในพื้นที่โดยรอบเป็นประจำา	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการการลด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 (IEE)	 และจะได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องภายหลังเปิด 
ให้บริการโครงการต่อไป

การบริหารจัดการรถโดยสารสาธารณะ ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้ดำาเนินการ 
ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีดิจิทัล	 เพื่อบริหารจัดการ 
รถโดยสารสาธารณะ	 ได้แก่	การติดตั้งระบบ	Smart	Bus	Terminal	แสดงตารางเวลาการเดินรถและระยะเวลา
การเข้า	-	ออกของรถโดยสารสาธารณะที่สถานีขนส่ง	 รวมถึงการจัดทำาแอปพลิเคชัน	 Phayao	 Transit	 
เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารนั้น	 เห็นควรให้สำานักงานขนส่งจังหวัดพะเยาพัฒนาและปรับปรุงการใช้งาน	
แอปพลเิคชนับนสมารท์โฟนใหมี้ประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้	เช่น	ตารางการเดนิรถ	ระยะเวลาการเดนิทางจากตน้ทาง
ไปปลายทาง	 พิกัดรถโดยสาร	 โดยนำาระบบ	 GPS	 มาเช่ือมต่อ	 เพ่ือให้ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่าน 
แอปพลิเคชันและวางแผนการเดินทางโดยอาศัยการวิเคราะห์จากสภาพการจราจรได้โดยสะดวกและเหมาะสม 
มากยิ่งขึ้น

สำานักงานขนส่งจังหวัดพะเยาได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพะเยาดำาเนินการพัฒนา	 
แอปพลิเคชัน	Phayao	Transit	ซึ่งเป็นเครื่องมืออำานวยความสะดวกของผู้โดยสาร	
เช่น	 ตำาแหน่งของรถโดยสารบนเส้นทาง	 ส่วนผู้ขับรถจะทราบตำาแหน่งและจำานวน 
ผู้โดยสารระหว่างเส้นทางขนส่งได้	 เป็นต้น	 ปัจจุบันอยู่ระหว่างทดลองใช้และพัฒนา

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	
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ระบบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 เบื้องต้นได้คัดเลือกรถโดยสารประจำาทางหมวด	 ๔	 
สายพะเยา	-	ม.พะเยา	-	บ้านแม่กานาไร่เดียว	ของสหกรณ์เดินรถเมืองพะเยา	จำากัด	
เป็นเส้นทางทดลองนำาร่องและเมื่อระบบพร้อมใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ	 
ผูโ้ดยสารใช้งานแอปพลิชันอย่างกว้างขวางพอสมควร	สำานกังานขนส่งจงัหวดัพะเยา	
มีแผน/โครงการโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพะเยาดำาเนินการพัฒนาระบบ 
ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมต่อไป

จุดเสี่ยงอันตรายและติดตามแนวทางการแก ้ ไขป ัญหาเพื่อลดอุบัติ เหต ุ
บริเวณเส้นทางผ่านเขาพลึง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

จากการลงพืน้ทีต่รวจจดุเสีย่งอันตรายและตดิตามแนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดอุบตัเิหตุ
บริเวณเส้นทางผ่านเขาพลึง	 จังหวัดอุตรดิตถ์	 ทราบว่าสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากบริเวณ 
ที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งลาดชันและมีระยะทางยาว	 ประกอบกับผู้ใช้รถขับขี่มาด้วยความเร็วและไม่ชำานาญเส้นทาง	 
แนวทางแก้ไข	 เห็นควรให้สำานักอำานวยความปลอดภัยกรมทางหลวงประสานงานตำารวจทางหลวงร่วมกัน 
ปฏิบัติการตั้งด่านตรวจวัดความเร็วยานพาหนะประมาณ	 ๓	 จุด	 ระยะห่างระหว่างแต่ละจุดประมาณ	 ๑	 -	 ๑.๕	
กิโลเมตร	 โดยให้พิจารณากำาหนดเกณฑ์การตรวจสอบความเร็วที่ปลอดภัยตามความเหมาะสมของประเภท 
และขนาดของรถ	 เพื่อให้รถท่ีวิ่งผ่านจุดเสี่ยงบริเวณเขาพลึงใช้ความเร็วในการขับข่ีอย่างเหมาะสมเพ่ือให้เกิด 
ความปลอดภัยต่อไป	 และให้สำานักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ควบคุมการตรวจสภาพรถอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะ
รถบรรทุกขนาดใหญ่ท่ีใช้เส้นทางผ่านเขาพลึงหรือจุดเสี่ยงอันตรายที่อ่ืน	 รวมถึงกำาชับผู้ประกอบการต้องดูแล 
รถบรรทุกให้มีความพร้อมในการใช้งานทุกครั้งด้วย

ได้กำาชับให้สำานักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ดำาเนินการตรวจสภาพรถบรรทุก 
ขนาดใหญ่ที่ใช้งานในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำาหนด 
อย ่างเคร ่งครัด	 รวมถึงให ้ผู ้ประกอบการและพนักงานขับรถตระหนักถึง 
ความปลอดภัยและตรวจสอบตัวรถให้มีความพร้อมทุกครั้งก่อนนำามาใช้งาน 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

การใช้งานอุปกรณ์อำานวยความปลอดภัยบนถนนรูปแบบใหม่ 
ตามทีก่รมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทมหีน้าทีใ่นการก่อสร้างและบำารงุรกัษาสายทาง 

ต่าง	ๆ 	 ส่วนกรมการขนส่งทางบกมีหน้าที่ในการกำากับดูแลการเดินทางและขนส่งบนท้องถนนเพ่ือให้เกิด 
ความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางนั้น	 เห็นควรให้ทั้ง	 ๓	 หน่วยงานประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลและรายงาน 
เกี่ยวกับการนำานวัตกรรมของอุปกรณ์อำานวยความปลอดภัยบนถนนในรูปแบบใหม่	ๆ 	 มาใช้เพ่ือเสริมสร้าง 
ความปลอดภัยบนท้องถนน	 เช่น	การตีเส้นก้างปลาในลักษณะบีบช่องจราจร	 (Optical	Speed	Bar)	การติดตั้ง
ป้ายแสดงความเร็ว	(Your	speed)	การฉาบผิวหยาบด้วยวัสดุมีสีกันลื่นบริเวณใกล้ทางโค้งหรือจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ	
ซึง่กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทควรจะให้ข้อมลูและถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบันวตักรรมด้านความปลอดภัย
ของวิศวกรรมจราจรดังกล่าวแก่กรมการขนส่งทางบก	 และขอให้กรมการขนส่งทางบกนำานวัตกรรมเครื่องหมาย
จราจรของกรมทางหลวงดังกล่าวไปบรรจุเพิ่มเติมไว้ในเนื้อหาวิชาการในแบบทดสอบการขอรับใบอนุญาตขับขี่ 

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	
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ให้มคีวามทนัสมยัและสอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั	เพือ่สร้างการรบัรูใ้ห้แก่ประชาชนได้เข้าใจและขบัขีไ่ด้อย่าง
ถูกต้อง	มีความปลอดภัยมากขึ้น

ได้ดำาเนินการค้นคว้าเกี่ยวกับนวัตกรรมของอุปกรณ์อำานวยความปลอดภัยบนถนน 
ในรูปแบบใหม่มาใช้เพิ่มเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนและนำามาใช้อบรม	 
ให้ความรู ้กับประชาชนผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถต่อไป	 ทั้งนี้	 ได้ทำาการ 
ออกข้อสอบสำาหรับใช้ในการทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถเพิ่มเติมในเนื้อหา 
ดังกล่าวด้วยแล้ว

นอกจากนี้ 	 ได ้จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู ้ข ้อมูลนวัตกรรมของอุปกรณ์ 
อำานวยความปลอดภัยบนถนนในรูปแบบใหม่มาใช้เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัย 
บนท้องถนน	 โดยเชิญผู้แทนสำานักงานขนส่งพื้นที่	 ๑	 -	 ๕	 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นวัตกรรมอุปกรณ์เสริมสร้างความปลอดภัยและขับรถได้อย่างถูกต้อง

ได้มอบหมายให้สำานักงานทางหลวงชนบทที่	๙	(อุตรดิตถ์)	และสำานักงานทางหลวง
ชนบทที่	 ๑๗	 (เชียงราย)	 พิจารณาดำาเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมต่อไปแล้ว

ปัญหาการขนส่งยางพาราก้อนถ้วย มีนำ้ายางไหลเลอะพ้ืนถนนท่ีเป็นเส้นทาง	 
การขนส่งและส่งผลให้ถนนลืน่ก่อให้เกดิอบุตัเิหตแุก่ผูใ้ช้เส้นทางได้นัน้	เป็นปัญหาทีห่ลายภาคส่วนมคีวามพยายาม
ในการแก้ไขมาตลอดและทราบว่าในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกมีการขนส่งยางก้อนถ้วยจากอำาเภอด่านซ้าย	 
จังหวัดเลย	 เข้ามายังอำาเภอนครไทย	 จังหวัดพิษณุโลก	 ซึ่งการแก้ไขปัญหาหน่วยงานของกรมทางหลวง	 
กรมทางหลวงชนบท	และกรมการขนส่งทางบกในพ้ืนทีค่วรต้องมกีารประสานงานกบัจงัหวดัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	
รวมถึงภาคเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังท้ังในเรื่องการควบคุมการขนส่งให้เกิดความปลอดภัยและ 
รูปแบบยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง

สำานักขนส่งจังหวัดพิษณุโลกได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก	่ 
แขวงทางหลวงพิษณุโลกท่ี	 ๒	 วังทอง	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดพิษณุโลก	 สถานีตำารวจทางหลวง	 ๓	 กองกำากับการ	 ๕	 และโรงงานรับซื้อ
ยางพาราจังหวัดพิษณุโลกที่เกี่ยวข้อง	เพื่อดำาเนินการแก้ไขปัญหาดังนี้
-	ตดิตัง้ป้าย	“ห้ามทำานำา้ยางร่วงหล่นบนถนน”	ในแนวเส้นทางชาตติระการ	-	นครไทย,	
พิษณุโลก	-	วังทอง,	พิษณุโลก	-	หล่มสัก

-	ประชาสมัพนัธ์ผูป้ระกอบการและร้านรบัซือ้ยางพาราให้แจ้งเกษตรกรทีน่ำายางพารา
ไปจำาหน่าย	ให้มีการปิดคลุมวัสดุที่ใช้บรรจุนำ้ายางพาราและการป้องกันมิให้นำ้ายาง
ไหลเปรอะเป้ือนลงบนพื้นถนน

-	ตรวจสอบ	กำากบั	ดแูล	ผูใ้ช้รถขนส่งยางพาราให้มกีารป้องกนันำา้ยางไหลเปรอะเป้ือน	
ลงบนพื้นถนน

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	
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-	ควบคุมและดูแลเส้นทางที่มีการขนส่งยางพาราอย่างสมำ่าเสมอ
-	กำาหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการหรือกลุ่มเกษตรกรท่ีขนส่งยางพาราเข้าโรงงาน	 
คือ	 รถท่ีใช้ในการขนส่งจะต้องมีการติดตั้งท่อจากตัวถัง	 และมีภาชนะที่รองรับ 
นำ้ายางเพื่อมิให้ไหลเปรอะเป้ือนลงบนพื้นถนนได้โดยตรง

ได้มอบหมายให้สำานักงานทางหลวงชนบทที่	๙	(อุตรดิตถ์)	และสำานักงานทางหลวง
ชนบทที่	 ๑๗	 (เชียงราย)	 พิจารณาดำาเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมต่อไปแล้ว

๕.๒.๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางนำ้า
โครงการก่อสร้างขุดลอกและบำารุงรักษาร่องนำ้า ในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัยมีการดำาเนิน

โครงการก่อสร้างขุดลอกและบำารุงรักษาร่องนำ้าในประเทศที่แม่นำ้ายม	 อำาเภอสวรรคโลก	 และอำาเภอศรีสัชนาลัย	
จังหวัดสุโขทัย	 มีปัญหาอุปสรรคด้วยพื้นที่เป็นหินดินดานในช่วง	 กม.ที่	 ๓๔๗+๕๕๐	 -	 ๓๕๕+๒๕๐	 ส่งผลให้ 
ไม่สามารถดำาเนินการขุดลอกได้ท้ังหมด	 เนื่องจากต้องใช้ต้นทุนในการดำาเนินการค่อนข้างสูงมากเกินกรอบของ 
งบประมาณที่ได้รับ	 บริษัทผู้รับจ้างส่งงานในปริมาณเท่าท่ีสามารถดำาเนินการได้เท่านั้น	 ซึ่งทราบข้อเท็จจริงว่า 
ก่อนดำาเนินการได้มีการสำารวจพื้นท่ีในการขุดลอกก่อนแล้วแต่เป็นการสำารวจแบบสุ่มบางพื้นที่	 ทำาให้เมื่อถึงเวลา 
ดำาเนินการจริงอาจจะพบอุปสรรคการปฏิบัติงาน	 ดังนั้นจากปัญหาอุปสรรคของงานดังเช่นกรณีข้างต้น	 ขอให้	 
กรมเจ้าท่ารวบรวมข้อมูลและถอดบทเรียนเพื่อหาแนวทางในการดำาเนินการครั้งต่อไปว่าควรมีวิธีการสำารวจพื้นที่
ก่อนขุดให้ครอบคลุมท่ัวถึงอย่างไรได้บ้าง	 สำาหรับการส่งมอบงานในกรณีพบปัญหาอุปสรรค	 กรมเจ้าท่าจะมี 
แผนดำาเนินงานรองรับไว้อย่างไร	 ทั้งนี้	 ขอให้ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมารองรับเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบ 
และรัดกุมด้วย	

จากการรายงานปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับโครงสร้างอัตรากำาลัง	ได้แก่	ตำาแหน่งผู้อำานวยการ
สำานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่	 ยังคงอยู่ในระดับชำานาญการหรือระดับซี	 ๗	 การขาดแคลนเจ้าหน้าที่การเงิน 
และบญัช	ีบคุลากรไม่เพยีงพอในการปฏบิตังิานเมือ่เปรยีบเทยีบกบัภารกจิและความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมายน้ัน	 
ในเรื่องน้ีขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาหาแนวทางในการผลักดันและสนับสนุนเรื่องการปรับตำาแหน่งผู้อำานวยการ
สำานักงานเจ้าท่าภูมิภาคจากระดับชำานาญการให้เป็นตำาแหน่งระดับอำานวยการต้น	 (มีเงินประจำาตำาแหน่งเพ่ิมขึ้น)	
เพ่ือให้เทียบเท่ากับหน่วยราชการอื่นในตำาแหน่งเดียวกัน	 และพิจารณาจัดสรรตำาแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
เฉพาะด้านที่ขาดแคลนให้เพียงพอเพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป	

การก่อสร้างสิ่งล่วงลำ้าลำานำ้า ในกรณีการก่อสร้างสิ่งล่วงลำ้าลำานำ้าของกรมทางหลวง	 
และกรมทางหลวงชนบท	เช่น	การสร้างสะพานข้ามแม่นำา้	ลำาคลอง	ขอให้มกีารจดัทำาเรือ่งขออนญุาตพร้อมหลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้องยื่นขอต่อกรมเจ้าท่าในพื้นที่	 เพื่อดำาเนินการตามกระบวนการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงลำ้าลำานำ้า 
ให้เป็นไปตามกฎหมายด้วย	 พร้อมทั้งขอให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนำ้าไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่	 โดยเฉพาะกรมเจ้าท่าควรมีการ 
ให้คำาแนะนำาหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขการออกแบบการกอ่สร้างตอม่อสะพานใหก้ับกรมทางหลวงและกรมทางหลวง
ชนบทได้รับทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้มีการส่งผลกระทบต่อการไหลของนำ้า	 การสะสมวัชพืชหรือ
กีดขวางการเดินเรือ

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า
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ได้มอบหมายให้สำานกัสำารวจและออกแบบ	สำานกัก่อสร้างสะพาน	สำานกังานทางหลวง
ชนบทที	่ ๙	 (อุตรดิตถ์)	 และสำานักงานทางหลวงชนบทท่ี	 ๑๗	 (เชียงราย)	 พิจารณา
ดำาเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม 
ต่อไปแล้ว

การจัดการพื้นที่บริเวณก่อสร้างในลำานำ้า กรณีกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท	
ดำาเนินงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่นำ้าแล้วเสร็จ	 ขอให้กำาชับผู้รับเหมาก่อสร้างรื้อถอนเศษวัสดุตกค้างและจัดการ
พื้นที่บริเวณก่อสร้างในลำานำ้าให้เรียบร้อย	เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในการเดินเรือและการสัญจรทางนำ้า
รวมถึงปัญหาตลิ่งตื้นเขินในภายหลังด้วย

การดำาเนินงานท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ตามที่ได้ลงพื้นที่ตรวจและติดตามผลการ 
ดำาเนินงานท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน	ซึ่งเป็นท่าเรือที่มีบทบาทสำาคัญในการขนถ่ายสินค้าตามเส้นทางการคมนาคม
ขนส่งในภูมิภาคจีนตอนใต้	 (มณฑลยูนนาน)	 ผ่านแม่นำ้าโขงโดยมีจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าในเขตอำาเภอเชียงแสน	
สามารถรองรับเรือขนาด	๕๐๐	ตัน	ได้จำานวน	๑๐	ลำา	มีท่าเทียบเรือ	๔	ท่า	สินค้านำาเข้าที่สำาคัญ	ได้แก่	ข้าวโพด	
บุหรี่	 เปลือกไม้	สินค้าส่งออก	ได้แก่	ชิ้นส่วนไก่แช่แข็ง	 เนื้อกระบือแช่แข็ง	และนำ้าตาลทราย	เป็นต้น	แต่ปัจจุบัน 
รูปแบบการขนส่งเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากความต้องการในการขนส่งสินค้า	 เพื่อความรวดเร็วผู้ประกอบการ 
จึงนิยมใช้บริการขนส่งสินค้าทางบกผ่านสะพานมิตรภาพไทย	 -	ลาวแห่งที่	๔	 (เชียงของ	 -	ห้วยทราย)	มากกว่า 
การส่งสินค้าทางเรือเพราะสามารถขนส่งได้รวดเร็วกว่า	 อีกทั้งปัญหาความตกลงระหว่างไทย	 -	 จีนในการขนส่ง
สินค้าประเภทผักและผลไม้ในแม่นำ้าโขงทำาให้การส่งออกสินค้ามีแนวโน้มลดลง	 ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม	 (นายอธิรัฐ	 รัตนเศรษฐ)	 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำาเนินงานให้ท่าเรือพาณิชย์
เชียงแสนและท่าเรือเชียงของ	พร้อมทั้งสั่งการให้ตั้งคณะทำางานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน
และท่าเรือเชียงของ	 และคณะทำางานฯ	 ได้มีการประชุมครั้งที่	 ๑/๒๕๖๓	 เมื่อวันที่	 ๑๒	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	 
โดยได้กำาหนดแนวทางการดำาเนนิการและรวบรวมปัญหาอปุสรรคเพือ่พจิารณาต่อไป	อย่างไรกต็ามการแก้ไขปัญหา 
ดังกล่าวจำาเป็นต้องได้รับการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก	 จึงเห็นควรให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย	 
เร่งรัดแก้ไขปัญหาและติดตามความคืบหน้าพร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	หากเป็น
เรื่องที่อยู่นอกเหนือการจัดการขอให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้พร้อมและนำาเสนอ 
ผู้บริหารกระทรวงคมนาคมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขในระดับนโยบายต่อไป

๑.	ความคืบหน้าของคณะทำางานฯ	 ตามสั่งการ	 การดำาเนินการของคณะทำางาน	 
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนและท่าเรือเชียงของ	เพื่อให้เป็น
ไปตามนโยบายของรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงคมนาคม	(นายอธิรฐั	รตันเศรษฐ)	
มแีนวทางให้ท่าเรอืพาณชิย์เชียงแสนดำาเนนิกจิการสถานจีำาหน่ายนำา้มนัเช้ือเพลงิ
ให้เรือขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ	 และนำาพื้นที่ว่างเปล่าในเขตท่าเรือมาดำาเนิน
ธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับท่าเรือพาณิชย์
เชียงแสน	และได้มีการประชุมแล้ว	๒	ครั้ง	คือ	วันที่	๑๒	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	 
และวันที่	 ๑๔	 ธันวาคม	 ๒๕๖๓	 สรุปได้ว่า	 คณะทำางานฯ	 มีแนวทางให้ 

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า
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แห่งประเทศไทย
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ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนดำาเนินกิจการสถานีจำาหน่ายนำ้ามันเช้ือเพลิงให้เรือขนส่ง
สินค้าไปต่างประเทศและนำาพื้นที่ว่างเปล่าในเขตท่าเรือมาดำาเนินธุรกิจเพื่อให้ 
เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน

๒.	เงื่อนไขการดำาเนินงานของพื้นที่ในเขตท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน	โดยพื้นที่ทั้งหมด	
มีจำานวน	 ๓๘๗	 ไร่	 ๑	 งาน	 ๔๔	 ตารางวา	 ซึ่งสำานักงานการปฏิรูปที่ดิน 
จังหวัดเชียงราย	 (ส.ป.ก.)	 อนุญาตให้กรมการขนส่งทางนำ้าและพาณิชย์นาว	ี 
(กรมเจ้าท่า)	ใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือเชียงแสนแห่งที่	๒	โดยมีเงื่อนไขว่า
ไม่สามารถนำาที่ดินไปให้บุคคลอ่ืนใช้ประโยชน์ได้	 ท้ังนี้	 เม่ือวันท่ี	 ๒๘	 มกราคม	
๒๕๖๔	 การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือถึงกรมเจ้าท่า	 เพ่ือให้พิจารณา
ดำาเนินการแจ้งสละสิทธิ์การใช้ประโยชน์ที่ดินรวมถึงสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตจาก 
เขตป่าถาวรและเขตป่าสงวนเพ่ือท่ีการท่าเรือแห่งประเทศไทยจะได้สิทธ์ิในการ
บริหารพื้นที่สำาหรับดำาเนินกิจกรรมต่าง	ๆ 	 ต่อไป	 ท้ังนี้	 กระทรวงคมนาคม	 
ได้ประสานเพิ่มเติมกับผู้อำานวยการท่าเรือเชียงแสนว่าอยู่ระหว่างการพิจารณา 
ของกรมเจ้าท่า	

๓.	ประเด็นท่ียังไม่สามารถดำาเนินการกิจการสถานีจำาหน่ายนำ้ามันเช้ือเพลิง 
ให้เรือขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศได้คือ	 ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	
พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 มาตรา	 ๑๐๗	 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหรือผู้นำาเข้ามีสิทธิ์ 
ได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี	 (๔)	 นำ้ามันและผลิตภัณฑ์นำ้ามันที่เติมในอากาศยาน 
หรือเรือท่ีมีขนาดเกินกว่าห้าร้อยตันกรอสส์	 ซึ่งพนักงานศุลกากรได้ปล่อยให้ไป 
ต่างประเทศแล้ว	 โดยข้อเท็จจริงเรือที่เข้ามาทำาการขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือพาณิชย์
เชียงแสนหรือเรือท่ีเข้าใช้บริการท่าเรือในเขตอำาเภอเชียงแสนเกือบท้ังหมด 
เป็นเรือท่ีมีขนาดตำ่ากว่าห้าร้อยตันกรอสส์	 ไม่เข้าเงื่อนไขตามพระราชบัญญัต ิ
ภาษีสรรพสามิต	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 มาตรา	 ๑๐๗	 ดังนั้น	 คณะทำางานฯ	 จึงขอ 
ความอนเุคราะห์สรรพสามติพืน้ทีเ่ชยีงรายให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำาเนนิการ
เพื่อให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยสามารถดำาเนินกิจการสถานีจำาหน่าย 
นำ้ามันเชื้อเพลิงให ้เรือขนส ่งสินค ้าไปยังต ่างประเทศได ้	 ซึ่งการท ่าเรือ	 
แห่งประเทศไทยได้มีหนังสือไปยังกระทรวงคมนาคมเพ่ือขอรับการสนับสนุน 
ผลักดันการแก้ไขหรือเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสรรพสามิต	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐ 
เพื่อที่จะให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยสามารถดำาเนินกิจกรรมการจำาหน่าย 
นำ้ามันเชื้อเพลิงให้กับเรือขนาดตำ่ากว่า	 ๕๐๐	 ตันกรอสส์	 ให้ได้มีสิทธิ์รับคืน 
หรือยกเว้นภาษี

๕.๒.๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ
โครงการก่อสร้างจุดตรวจค้นรถยนต์บริเวณหน้าท่าอากาศยานพิษณุโลก  

ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานของสำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	 ระยะเวลาดำาเนินการ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 
(เริ่มสัญญา	 ๑๒	 มีนาคม	 ๒๕๖๒	 สิ้นสุดสัญญา	 ๗	 กันยายน	 ๒๕๖๒)	 ผลงานรวมร้อยละ	 ๓๕	 มีการยกเลิก 
สญัญาจ้าง	เนือ่งจากผูร้บัจ้างขาดสภาพคล่องในการดำาเนนิงาน	ในปัจจบัุนอยู่ระหว่างของบประมาณปี	พ.ศ.	๒๕๖๕	 
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ในการดำาเนินการต่อไป	 ในเรื่องดังกล่าวเห็นว่าขณะนี้ยังมีเครื่องจักรและนั่งร้านของคนงานอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง 
ที่ยังดำาเนินการไม่แล้วเสร็จ	 จึงขอให้กรมท่าอากาศยานมีการประชาสัมพันธ์เรื่องข้ันตอนและสถานการณ์ 
ดำาเนนิโครงการในปัจจบุนัให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน	เพ่ือเป็นการช้ีแจงและป้องกนัปัญหาการเกดิข้อร้องเรยีน
ของประชาชนท่ีเข้ามาใช้บริการ	 และพบว่ามีการนำาเครื่องจักรไว้ในพื้นที่ท่าอากาศยานแต่ไม่ได้มีการปฏิบัติงาน
ก่อสร้าง

ได้รับทราบและเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการแล้ว	

โครงการพฒันาท่าอากาศยานน่านนคร ปัจจบุนัได้รบัรายงานว่า	ท่าอากาศยานน่านนคร	 
มจีำานวนผูโ้ดยสารทีม่าใช้บรกิารโดยเฉลีย่ประมาณ	๓๐๐,๐๐๐	 คนต่อปี	 และมีแนวโน้มว่าเท่ียวบินจะเพ่ิมมากขึน้ 
เพราะจงัหวดัน่านได้รบัความนยิมจากนกัท่องเทีย่วทัง้ไทยและต่างชาต	ิดงันัน้	โครงการขยายทางวิง่	หัวทางวิง่	๒๐	 
ความยาว	 ๑๐๐	 เมตร	 ท่ีท่าอากาศยานน่านนครมีแผนจะเพ่ิมความยาวทางวิ่งจากเดิม	 ๒,๐๐๐	 เมตร	 
เป็น	๒,๑๐๐	เมตรนั้น	เห็นควรให้กรมท่าอากาศยานปรับแก้ไขเพิ่มการขยายความยาวทางวิ่งของท่าอากาศยาน
น่านนครเป็น	 ๒,๕๐๐	 -	 ๒,๖๐๐	 เมตร	 เพื่อให้สามารถรองรับเครื่องบินพาณิชย์ขนาดกลางจากต่างประเทศ	 
เช่น	 A320	 ได้	 ทั้งนี้ขอให้เริ่มดำาเนินการศึกษาพิจารณาหาแนวทางในการเวนคืนท่ีดินเพ่ิมเติมและศึกษา	 
ถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 (EIA)	 รวมถึงกรณีหากพื้นที่ติดโบราณสถานไว้ด้วย	 และขอให้เสนอจังหวัดน่าน 
เพื่อพิจารณาสนับสนุนโครงการปรับปรุงทางวิ่งดังกล่าวด้วยอีกทางหนึ่ง

ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี	พ.ศ.	๒๕๖๕	ในการจ้างออกแบบขยายทางวิ่ง	 
ทางขับลานจอดเครื่องบินและองค์ประกอบอื่น	ๆ 	 และศึกษารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมวงเงิน	๒๐	ล้านบาท	เพื่อพัฒนาท่าอากาศยานน่านนครต่อไป

การให้บริการรถโดยสารสาธารณะในท่าอากาศยานน่านนคร เนื่องจากรถโดยสาร
สาธารณะที่ให้บริการรับ	 -	 ส่งภายในท่าอากาศยานน่านนครจะให้บริการตามเท่ียวบินท่ีเปิดให้บริการแต่ละวัน 
เท่านั้น	 รถสาธารณะที่ให้บริการประชาชนจึงมีจำานวนน้อย	 ซึ่งผู้โดยสารส่วนใหญ่นิยมใช้บริการรถเช่าเหมา	 
ได้แก่	 บริษัท	 AVIS	 และรถเช่าเหมาของท้องถ่ินรวมถึงแท็กซี่ป้ายดำา	 อย่างไรก็ตามในอนาคตจังหวัดน่านจะม ี
นักท่องเที่ยวเดินทางมาเพิ่มมากขึ้น	 จึงเห็นควรให้กรมการขนส่งทางบกเตรียมแผนในการจัดระบบรถบริการ 
ขนส่งสาธารณะเพือ่รองรบัการให้บรกิารนกัท่องเทีย่ว	และพจิารณาหาแนวทางจดัระเบยีบผูป้ระกอบการรถเช่าเหมา
และแท็กซี่ป้ายดำาให้ถูกต้องตามกฎหมายเพ่ืออำานวยความสะดวกแก่ประชาชนและป้องกันปัญหาผู้มีอิทธิพล 
ในท้องถ่ิน	 และเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมใช้บริการรถเช่าเหมา	 
เหน็ควรให้กรมการขนส่งทางบกหารอืร่วมกบับรษัิทรถเช่าเหมาพิจารณาเพ่ิมปรมิาณรถให้เพียงพอกบัความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดน่านด้วย

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า	

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า	
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ปัจจุบันกรมท่าอากาศยานมีคณะทำางานการจัดให้มีรถโดยสารสาธารณะภายใน 
ท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน	 ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กรมการขนส่ง 
ทางบกและเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยาน	 มีอำานาจหน้าที่ในการพิจารณาและ 
จัดให้มีแนวทาง/วิธีการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกรมการขนส่งทางบกและ 
กรมท่าอากาศยานในการจัดให้มีบริการรถโดยสารสาธารณะและกำาหนดจุด 
รับ-ส่งผู้โดยสารของรถโดยสารประจำาทางและรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท 
ภายในท่าอากาศยานในสังกัด	 ซึ่งกรมท่าอากาศยานจะนำาประเด็นเกี่ยวกับปัญหา 
เรื่องรถโดยสารสาธารณะ	 ณ	 ท่าอากาศยานน่านนครเข้าที่ประชุมคณะทำางาน 
การจัดให้มีรถโดยสารสาธารณะภายในท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน 
ในครั้งต่อไป

สำานักงานขนส่งจังหวัดน่านได้แจ้งประสานผู้ประกอบการรถหมวด	 ๑	 (รถโดยสาร 
สองแถว)	รถแท็กซี่และรถโดยสารไม่ประจำาทาง	(รถตู้เช่าเหมา)	ให้หมุนเวียนเข้าให้
บริการเพิ่มขึ้น	เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของนักท่องเที่ยว	ณ	ท่าอากาศยาน
น่านนครในฤดูท่องเที่ยว

๕.๒.๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางราง
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู ่ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกมีแผนงานที่จะก่อสร้าง 

รถไฟทางคู่และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	 โดยการยกเลิกจุดตัดทางรถไฟ 
ระดับดินและก่อสร้างเป็นทางยกระดับข้ามทางรถไฟหรืออุโมงค์ทางลอดไว้ใช้สำาหรับการเดินทาง	 ซึ่งการพัฒนา 
ดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อการเดินทางปกติของประชาชนอย่างแน่นอน	 ดังนั้น	 ก่อนดำาเนินการก่อสร้างขอให้	
การรถไฟแห่งประเทศไทยมีการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนอย่างชัดเจนโดยเฉพาะ 
ประเด็นเรื่องความปลอดภัย	นอกจากนี้	ในกรณีการก่อสร้างในรูปอุโมงค์ทางลอดเมื่อแล้วเสร็จ	ถ้ามีฝนตกสะสม
ในปริมาณมากอาจเกิดปัญหานำ้าท่วมทางลอดได้	 จึงขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยมีการถอดบทเรียนจากการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นทางอื่นท่ีมีการดำาเนินการในลักษณะดังกล่าว	 และพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
ไม่ให้เกิดขึ้นอีก	 พร้อมทั้งประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท	 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	ในเรื่องการดูแลอุโมงค์ทางลอดในอนาคตด้วย	ทั้งนี้	 ในปัจจุบันบริเวณ 
ที่ยังเป็นจุดตัดทางรถไฟระดับดิน	ทางผ่านหรือทางลักผ่าน	ขอเน้นยำ้าให้การรถไฟแห่งประเทศไทยให้ความสำาคัญ
ในการดูแลและตัดแต่งหญ้าหรือต้นไม้บริเวณข้างทางรถไฟให้มีระยะมองเห็นที่ปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณ 
จุดตัดถนนกับทางรถไฟด้วยเช่นกัน

โครงการพัฒนาทางรถไฟสายใหม่ช่วง เด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ
ตามทีก่ารรถไฟแห่งประเทศไทย	 รายงานว่า	 โครงการพัฒนาทางรถไฟสายใหม่ช่วง	 เด่นชัย	 -	 

เชียงราย	 -	 เชียงของ	 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยดำาเนินการจ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคา
และจ้างที่ปรึกษาสำารวจอสังหาริมทรัพย์และกำาหนดราคาค่าทดแทนเพ่ือเวนคืนท่ีดิน	 ซึ่งจะเริ่มดำาเนินการได้ 
ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 และคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๘	นั้น	 เมื่อพิจารณาจากลำาดับเวลาการก่อสร้าง	

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า	

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	
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(Timeline)	และการดำาเนินโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ	จังหวัดเชียงราย	ระยะที่	๒	
ซึ่งจะเปิดให้บริการโดยจะมีการเชื่อมโยงระบบการขนส่งทางรางเข้าไปในพื้นที่ศูนย์เปลี่ยนถ่ายฯ	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๘	
เช่นเดียวกัน	 อย่างไรก็ตามการก่อสร้างรถไฟทางคู่มักจะประสบปัญหาการคัดค้านจากประชาชน	 รวมถึงปัญหา 
การเวนคืนที่ดินทำาให้เกิดความล่าช้าอาจส่งผลให้การดำาเนินการไม่เป็นไปตามแผน	 จึงเห็นควรให้กรมการขนส่ง
ทางบกและการรถไฟแห่งประเทศไทยประสานข้อมูลในโครงการท่ีเกี่ยวเนื่องกันดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง	
พร้อมทั้งเร่งรดัเตรยีมความพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ฐานและสิง่อำานวยความสะดวกไว้ให้พร้อม	 เพือ่ให้สามารถเปิด 
ให้บรกิารได้ตามแผนงานที่กำาหนดไว้

สำานักการขนส่งสินค้าได้มีการประชุมบูรณาการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการสถานี
ขนส่งสินค้า	 (Truck	 Terminal)	 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	 
โดยในส่วนของการเชือ่มต่อและเปลีย่นรปูแบบการขนส่งระหว่างทางถนนกบัทางราง	
(Modal	 Shift)	 ของโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย	 ได้มีการประสานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อให้ดำาเนินการ
ออกแบบแนวรางและพ้ืนที่ย่านรถไฟสำาหรับการขนส่งสินค้า	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 
ของโครงการพฒันารถไฟทางคูส่ายเด่นชัย	-	เชียงราย	-	เชียงของ	ไว้ในพืน้ทีโ่ครงการ 
ศูนย์ฯ	 เชียงของท่ีกรมการขนส่งทางบกได้ดำาเนินการเวนคืนไว้แล้ว	 เพ่ือให้สามารถ
เชื่อมต่อการขนส่งระหว่างกันได้อย่างไร้รอยต่อ	(Seamless)	ทั้งนี้อยู่ระหว่างการจ้าง
ที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนแบบรายละเอียดการก่อสร้างโครงการในระยะที่	 ๒	 
เพือ่ป้องกนัปัญหาความขดัแย้งต่าง	ๆ 	ทีอ่าจเกดิขึน้ในขณะก่อสร้าง	และเพือ่ให้โครงการ 
สามารถเชื่อมต่อกับระบบรางได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยกรมการขนส่งทางบก	 
มีแผนในการก่อสร้างระยะที่	๒	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๖	-	๒๕๖๗	และเปิดให้
บริการในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๘	 สอดคล้องกับแผนการก่อสร้างรถไฟทางคู่ของการรถไฟ 
แห่งประเทศไทย
ในส่วนของสำานกังานขนส่งจงัหวดัแพร่	เนือ่งจากจงัหวดัแพร่มโีครงสร้างพืน้ฐานและ
ส่ิงอำานวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งทางถนน	 ในการดำาเนินการเชื่อมต่อ
รถโดยสารประจำาทางหมวด	๓	สายที	่๑๔๓	เด่นชัย	-	เฉลิมพระเกยีรต	ิ(บ้านห้วยโก๋น)	 
และหมวด	๔	สายที่	๒๕๙๑	แพร่	-	วังชิ้น	-	วังเบอะ	เส้นทางแยกช่วงแพร่	-	เด่นชัย	 
กับการขนส่งทางรางของสถานีรถไฟเด่นชัย	 อำาเภอเด่นชัย	 จังหวัดแพร่แล้ว	 
และถ้าหากมีโครงการพัฒนาทางรถไฟสายใหม่	ช่วงเด่นชัย	-	เชียงราย	-	เชียงของ	 
เกดิขึน้สามารถดำาเนนิการเช่ือมต่อรถโดยสารประจำาทางเส้นทางดงักล่าวกบัโครงการ
พัฒนาทางรถไฟสายใหม่ได้	 ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และสิ่งอำานวยความสะดวกให้สามารถเปิดให้บริการได้ตามแผนงานที่กำาหนดไว้

จากการประชุมร่วมกับกรมการขนส่งทางบกทราบว่า	 ได้เวนคืนที่ดินบริเวณ 
ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ	 จังหวัดเชียงราย	 เพื่อรองรับ 
การเชื่อมโยงระบบการขนส่งทางรางกับศูนย์เปล่ียนถ่ายฯ	 และท่ีปรึกษาได้ออกแบบ
ทางรถไฟเชื่อมต่อเข้าไปในพ้ืนที่ดังกล่าวแล้ว	 สำาหรับโครงการพัฒนาทางรถไฟ	 
สายใหม่ช่วงเด่นชัย	-	เชียงราย	-	เชียงของ	ของการรถไฟแห่งประเทศไทย	ซึง่ปัจจบุนั
ได้ลงนามจ้างท่ีปรึกษาจัดการประกวดราคาและท่ีปรึกษาสำารวจอสังหาริมทรัพย์ 

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	

การรถไฟ 
แห่งประเทศไทย

รายงานว่า	
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และกำาหนดราคาค่าทดแทนเพื่อเวนคืนที่ดินแล้ว	 และอยู่ในระหว่างการประกาศ 
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย	 -	
เชียงราย	 -	 เชียงของ	 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	 (E-bidding)	 และรอ 
การประกาศพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนโดยคาดว่า 
จะเริ่มก่อสร้างได้ในปลายปี	 ๒๕๖๔	 ในส่วนของปัญหาการคัดค้านจากประชาชน	 
รวมถงึปัญหาการเวนคนืทีด่นิทีอ่าจทำาให้เกดิความล่าช้าซึง่อาจส่งผลให้การดำาเนนิการ 
ไม่เป็นไปตามแผนนั้น	 การรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำาเนินการร่วมกับที่ปรึกษา 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในขั้นตอนของการทดแทนผู้ถูกเวนคืนและมวลชนสัมพันธ์	
เพื่อลดผลกระทบจากการคัดค้านและความล่าช้าของโครงการต่อไป

การดำาเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดพิษณุโลก จากการที่คณะรัฐมนตรี	 (ครม.)	 
ได้พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา	 (พ.ร.ฎ.)	 กำาหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน	 
แห่งประเทศไทยดำาเนินกิจการรถไฟ	(ฉบับที่..	พ.ศ.	....	โดยกำาหนดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	
(รฟม.)	 ดำาเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดพิษณุโลกนั้น	 เบื้องต้นจากการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ 
รายละเอียดของโครงการได้ข้อสรุปว่า	 จะมีการลงทุนระบบขนส่งสาธารณะตามแผนระยะท่ี	 ๑	 คือ	 เส้นทาง 
สายสีแดงช่วงมหาวิทยาลัยพิษณุโลก	 -	 หมู่บ้านพิษณุโลกเมืองใหม่	 ระยะทาง	 ๑๒.๖	 กิโลเมตร	 โดยก่อสร้าง	 
ในรูปแบบ	 “รถรางล้อยาง”	 (Auto	Tram)	 วงเงินลงทุน	๗๖๒.๒๙	ล้านบาท	แต่การก่อสร้างในรูปแบบดังกล่าว
เป็นการเดินรถในระดับดินซึ่งลักษณะทางกายภาพของสายทางในเมืองค่อนข้างแคบ	และอาจต้องใช้แนวเส้นทาง
และพ้ืนที่ทางบางส่วนร่วมกับกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท	 การดำาเนินการก่อสร้างจึงต้องมีการ 
ขอเข้าพ้ืนที่ของหน่วยงานอื่น	ๆ 	 จึงเห็นควรให้สำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	 ผู้ทำาการศึกษา
ออกแบบประสานให้ข้อมูลล่วงหน้าและบูรณาการร่วมกับเทศบาล	 กรมทางหลวง	 และกรมทางหลวงชนบท	 
ในการดำาเนินโครงการฯ	 เพื่อให้การก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกบรรลุเป้าหมาย 
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	 มีศักยภาพและส่งเสริมการคมนาคมขนส่งในเมืองพิษณุโลกให้มีความสะดวกปลอดภัย	 
ลดปัญหาการจราจรได้

เม่ือวันที่	๑๗	ตุลาคม	๒๕๖๑	คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกมีมติในการประชุม	 
ครั้งที่	๒/๒๕๖๑	ดังนี้	

๑.	รับทราบผลการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะ	 
เมืองพิษณุโลก

๒.	มอบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนำาผลการศึกษาโครงการศึกษา 
ความเหมาะสม	และออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมอืงพษิณโุลกไปพจิารณาดำาเนนิการตามขัน้ตอนและสอดคล้อง
กับระยะเวลาที่เหมาะสมต่อไป	

เม่ือวันที่	 ๑๘	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓	คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา
กำาหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	 ดำาเนินกิจการรถไฟฟ้า	 (ฉบับท่ี...)	 พ.ศ.	....	 
โดยกำาหนดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำาเนนิกจิการรถไฟฟ้าในจงัหวดัพษิณโุลก	อย่างไรกต็าม	
ในข้ันตอนการศึกษาความเหมาะสมท่ีผ่านมา	 สำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้ให้ความสำาคัญ
กับกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการสร้างความร่วมมือในเชิงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งได้มีการประสาน 
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แลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตลอด	 ทั้งนี้	 งานออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก	 ระยะที่	 ๑	 
เส้นทางสายสีแดงช่วงมหาวิทยาลัยพิษณุโลก	 -	 หมู่บ้านพิษณุโลกเมืองใหม่	 ที่คณะกรรมการจัดระบบการจราจร
ทางบกได้มอบหมายการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำาเนินการนั้น	 จะต้องมีการบูรณาการ 
ความร่วมมือและการรับฟังข้อคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการสำารวจสภาพแวดล้อมและการใช้
ประโยชน์ในเชิงพื้นท่ีและอสังหาริมทรัพย์สำาหรับการดำาเนินโครงการ	 อาทิ	 กรมทางหลวง	 กรมทางหลวงชนบท	
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก	รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ต่อไป	ดังนั้น	
สำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	 กรมทางหลวง	 กรมทางหลวงชนบท	 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
แห่งประเทศไทย	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพิษณุโลกจะได้มีการประสานงานข้อมูลและบูรณาการ 
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง	เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสะดวก	ปลอดภัย	และลดปัญหาการจราจร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ได้ดำาเนนิการศกึษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมอืงพษิณโุลก 
แล้วเสร็จ	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๖๑	โดยแผนระยะที่	๑	เสนอแนะเส้นทางให้บริการจำานวน	
๖	 เส้นทางระยะทาง	๘๐.๕๐	กิโลเมตร	 และระยะที่	 ๒	 ประกอบด้วยส่วนต่อขยาย	 
๓	 เส้นทางและเส้นทางใหม่	 ๒	 เส้นทางระยะทาง	 ๓๐.๑๐	 กิโลเมตร	 ทั้งนี้	 
ผลการศึกษาได้เสนอให้ดำาเนินการตามแผนระยะที่	 ๑	 เส้นทางสายสีแดง	 ซึ่งเป็น 
ระบบขนส่งสาธารณะรปูแบบรถรางล้อยาง	(Auto	Tram)	ระยะทาง	๑๒.๖o	กโิลเมตร	
เป็นเส้นทางที่สมควรดำาเนินการเป็นลำาดับแรก

ได้มอบหมายให้สำานักงานทางหลวงชนบทที่	 ๙	 (อุตรดิตถ์)	 พิจารณาดำาเนินการ 
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมต่อไปแล้ว

๕.๒.๕ มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีนโยบายเกี่ยวกับมาตรการตรวจจับควันดำา 

ลด	 PM	 2.5	 และมาตรการ	 Check	 คน	 Check	 รถ	 Checking	 Point	 เพื่อตรวจสอบสภาพความพร้อมและ 
ความปลอดภยัของรถโดยสารสาธารณะ	รวมถงึมาตรการใช้ระบบ	GPS	ควบคมุความเรว็ของรถโดยสารสาธารณะนัน้	 
ถึงแม้ว่าจะส่งผลกระทบทำาให้การเดินรถช้าลง	 ผู้ประกอบการและผู้โดยสารอาจจะไม่ได้รับความพึงพอใจอยู่บ้าง	
แต่เพ่ือให้เกิดมาตรฐานด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศและความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน	 ขอให้สำานักงาน
ขนส่งจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่	๑๖	และ	๑๗	ดำาเนินการตรวจสอบตามมาตรการดังกล่าวของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคมอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง	 หากพบการกระทำาผิดให้บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด 
ต่อไป

กองตรวจการขนส่งทางบกได้ดำาเนินการตรวจจับรถยนต์ที่มีค่าควันดำาเกินกำาหนด	
เป็นการดำาเนินการตามมาตรการระยะสั้นตามถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ	 และได้มีการบูรณาการร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ	
กรงุเทพมหานคร	 กองบังคับการตำารวจจราจรและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	 
ในกรณตีรวจพบรถมค่ีาควนัดำาเกนิร้อยละ	๔๕	ได้มกีารสัง่พ่นห้ามใช้และให้เจ้าของรถ 
แก้ไขปรับปรุงเครื่องยนต์พร้อมทั้งนำารถตรวจสภาพและผ่านตามเกณฑ์แล้วจึง 

สำานักงานนโยบาย 
และแผนการขนส่ง

และจราจร 
รายงานว่า	

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	



กอ
งต

รว
จร

ำช
กำ

ร 
กร

ะท
รว

งค
มน

ำค
ม

๑๕๑

อนุญาตให้ใช้รถต่อไป	 ทั้งนี้	 สำานักงานขนส่งจังหวัดน่านและสำานักงานขนส่ง 
จังหวัดแพร่ได ้ดำาเนินการตามมาตรการอย่างเข ้มงวดและต่อเนื่องเมื่อพบ 
การกระทำาความผิดได้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

๕.๒.๖ การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)
ปัจจุบันเริ่มกลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งจึงขอให้ทุกหน่วยงานที่ต้องให้บริการ 

แก่ประชาชนในการเดินทางคมนาคมขนส่งปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด	 และเฝ้าระวัง 
การแพร่เชื้อด้วยการตรวจสอบ	 กลั่นกรอง	 จัดทำาบันทึกผู้ใช้บริการและผู้โดยสารทั้งตามสถานีขนส่ง	 สถานีรถไฟ	 
ท่าเรือและท่าอากาศยาน	 รวมถึงประชาชนท่ีมาใช้บริการภายในสำานักงานเพ่ือความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนทุกคน

ได้มีมาตรการด้านความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา	2019	(COVID-19)	โดยมกีารตรวจคดักรองพนกังานขบัรถ	พนกังานต้อนรบั	
และพนักงานบริการก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งและสวมหน้ากากอนามัยตลอด 
ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	
2019	(COVID-19)	และสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้กับผู้โดยสาร

ได้มอบหมายให้สำานักงานทางหลวงชนบทที่	๙	(อุตรดิตถ์)	และสำานักงานทางหลวง
ชนบทที่	๑๗	(เชียงราย)	พิจารณาดำาเนินการต่อไปแล้ว

ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่าอากาศยานในสังกัดรายงานข้อมูลตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกำาหนดอย่างเคร่งครัดเป็นประจำาทุกวัน	 โดยให้ส่งข้อมูล 
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์มายังกรมท่าอากาศยานเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้กระทรวง
คมนาคมทราบ	 ซึ่งทุกท่าอากาศยานจะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการ	 คือ	 
ต้องทำาการสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะก่อนเข้าและออกจากอาคารผู ้โดยสาร	 
มีการตรวจคัดกรอง	 วัดอุณหภูมิ	 การจัดพื้นที่เว้นระยะห่างตามมาตรการ	 Social	 
Distancing	การสวมหน้ากากอนามยัภายในท่าอากาศยาน	ตัง้จดุบรกิารแอลกอฮอล์	
การทำาความสะอาดสถานทีด้่วยนำา้ยาฆ่าเชือ้ก่อนและหลงัเสรจ็สิน้เทีย่วบนิ	และตดิตัง้
ป้ายประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลต่าง	ๆ	เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

บริษัท ขนส่ง จำากัด
รายงานว่า	

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า	
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การใช้งานแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 บริษัท	 ท่าอากาศยานไทย	 จำากัด	 (มหาชน)	 จึงกำาหนดนโยบาย 
ให้มกีารบนัทกึข้อมลูผูโ้ดยสารท่ีมาใช้บรกิารท่าอากาศยานของบรษิทั	ท่าอากาศยานไทย	จำากดั	(มหาชน)	โดยต้อง
ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน	 (Application)	 ซึ่งต้องใช้ข้อมูลบัตรประจำาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางทำาให ้
ผู้โดยสารบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร	เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนตัวและอาจเข้าข่ายการละเมิดสิทธิส่วนตัว
ทำาให้ไม่สามารถติดตามข้อมูลการเดินทางเข้า	-	ออกของผู้โดยสารได้	 จึงเห็นควรให้บริษัท	 ท่าอากาศยานไทย	 
จำากัด	(มหาชน)	พิจารณาทบทวนและพิจารณาใช้แอปพลิเคชัน	“ไทยชนะ”	ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานของรัฐบาลนำามา
ใช้แทน	เนือ่งจากการจองตัว๋เครือ่งบนิของสายการบนิโดยปกตกิส็ามารถตรวจสอบข้อมลูของผูใ้ช้บรกิารได้อยูแ่ล้ว
และขอให้บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จำากัด	(มหาชน)	ดูแลและทำาความสะอาดสถานที่และระบบปรับอากาศภายใน 
ท่าอากาศยานอย่างสมำา่เสมอ	รวมทัง้ในแผนการก่อสร้างอาคารผูโ้ดยสารหลงัใหม่และการพจิารณาปรบัปรงุขยาย
อาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง	 เชียงราย	 บริษัท	 ท่าอากาศยานไทย	 จำากัด	 (มหาชน)	 ต้องม ี
การออกแบบเผื่อขนาดของพื้นท่ีเพื่อรองรับมาตรการการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลของทั้งพื้นที่ร้านค้าและพ้ืนที่ 
พักรอของผู้โดยสารให้เป็นไปตามมาตรการ	New	Normal	ด้วย

ทั้ง	 ๖	 ท่าอากาศยานนั้น	 ผู้โดยสารได้มีการใช้แอปพลิเคชันเพื่อควบคุมและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ดังนี้

ท่�อ�ก�ศย�น
Application

ภ�ยในประเทศ ระหว่�งประเทศ

๑) สุวรรณภูมิ -	ไทยชนะ
-	หมอชนะ

-	ขาเข้า	Thailand	Plus
-	ขาออก	ไทยชนะ

๒) ดอนเมือง -	ไทยชนะ
-	หมอชนะ

ไม่มีการเดินทาง 
ระหว่างประเทศ

๓) แม่ฟ้�หลวง  

    เชียงร�ย

-	ไทยชนะ
-	หมอชนะ
-	QR	Code	สวัสดีเชียงราย

ไม่มีการเดินทาง 
ระหว่างประเทศ

๔) เชียงใหม่ -	ไทยชนะ
-	CM-Chana

ไม่มีการเดินทาง 
ระหว่างประเทศ

5) ภูเก็ต -	ไทยชนะ
-	หมอชนะ

ไม่มีการเดินทาง 
ระหว่างประเทศ

๖) ห�ดใหญ่ -	ไทยชนะ
-	หมอชนะ
-	QR	Code	สงขลาแคร์
		(เป็นไปตามมาตรการของ
		จังหวัด)

ไม่มีการเดินทาง 
ระหว่างประเทศ

นอกจากนี้	 ได้จัดทำาแนวทางการบริหารจัดการท่าอากาศยานในสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 อย่างเคร่งครัด	 
ได้แก่	การประชาสมัพนัธ์ผ่านช่องทางต่าง	ๆ 	การรกัษาความสะอาดพืน้ทีแ่ละอปุกรณ์
และสิ่งอำานวยความสะดวกต่าง	ๆ 	 การคัดกรอง	 และการเว้นระยะห่างทางสังคม	
เป็นต้น	โดยมีผลการดำาเนินการสรุปดังนี้	

บริษัท 
ท่าอากาศยานไทย 

จำากัด (มหาชน)
รายงานว่า	
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-	ได้ดำาเนินการจัดตั้งป้าย	QR	code	แอปพลิเคชัน	 “ไทยชนะ”	และแฟ้มใบเช็นชื่อ
สำาหรับผู ้เข้าใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	 พ้ืนท่ีตรวจคัดกรองอุณหภูม ิ
ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดไว้	๙	พื้นที่	ดังนี้
๑.	ประตู	๒	ชั้น	๔	อาคารผู้โดยสาร
๒.	ประตู	๙	ชั้น	๔	อาคารผู้โดยสาร
๓.	ประตู	๓	ชั้น	๓	อาคารผู้โดยสาร
๔.	ประตู	๘	ชั้น	๓	อาคารผู้โดยสาร
๕.	ประตู	๕	ชั้น	๒	อาคารผู้โดยสาร
๖.	ประตู	๓	ชั้น	๑	อาคารผู้โดยสาร
๗.	ประตู	๘	ชั้น	๑	อาคารผู้โดยสาร
๘.	ก่อนทางเข้าชั้น	 B1	 จากสถานีรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเข้าสู่ 

อาคารผู้โดยสาร
๙.	ก่อนพื้นที่สายพานรับกระเป๋าภายในประเทศชั้น	๒	อาคารผู้โดยสาร

-	ได้มีการทำาความสะอาดพื้นที่และวัสดุอุปกรณ์ต่าง	ๆ 	 ภายในบริเวณอาคารที่มี 
ผู้สัมผัสเป็นจำานวนมากโดยกำาหนดรอบการทำาความสะอาดอย่างน้อยทุก	ๆ 	 
๑	 ชั่วโมง	 เช่น	 เก้าอี้นั่ง	 ราวบันได	 ปุ่มกดลิฟต์	 รถเข็นสัมภาระ	 มือจับประตู 
และอุปกรณ์ต่าง	ๆ 	 ภายในห้องนำ้า	 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์	 หรือบริเวณอื่น 
ที่มีความเสี่ยงปรับปรุงแผนการทำาความสะอาดและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ  ์
ทำาความสะอาดให้เพียงพอและสอดคล้องกับปริมาณการใช้งานอยู่เสมอ

-	เพิ่มรอบการนำาขยะมูลฝอยออกจากอาคารและกำาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน	 เพื่อลด 
การสะสมของขยะและลดโอกาสแพร่กระจายของเช้ือโรครวมถึงพิจารณา 
ต้ังถังขยะติดเชื้อ	 (สีแดง)	 สำาหรับทิ้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่อาจ 
ปนเปื้อนเชื้อโรคหลังการใช้งาน	 และดำาเนินการจัดเก็บทิ้งทำาลายตามวิธีการ 
ที่กระทรวงสาธารณสุขกำาหนด

การควบคมุและป้องกนัคนต่างด้าวลกัลอบเข้าประเทศ ตามทีม่ข่ีาวคนต่างด้าวลกัลอบ	 
เข้าประเทศไทยผ่านทางอำาเภอแม่สายโดยช่องทางธรรมชาติและเข้ามาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ	 จึงขอให้	 
กรมการขนส่งทางบกและบริษัท	 ขนส่ง	 จำากัด	 เฝ้าระวังและหมั่นตรวจสอบการทำางานของพนักงานขับรถ	 
ทั้งรถบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศ	พนักงานขับรถโดยสาร	รถแท็กซี่	โดยกำาชับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ	ทั้งพนักงาน
ตรวจคัดกรอง	พนักงานขับรถ	และพนักงานขายตั๋วโดยสาร	ให้ระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่และเฝ้าระวังป้องกัน
ตนเองจากผู้โดยสารรวมถึงเข้มงวดกวดขันในการตรวจสอบและบันทึกรายละเอียดของผู้โดยสารที่มาใช้บริการ
ตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วย	 โดยขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารลงทะเบียนการใช้บริการ 
ผ่านแอปพลิเคชัน	 “ไทยชนะ”	 ตลอดจนหมั่นทำาความสะอาดสถานที่	 บริเวณต่าง	ๆ 	 ที่ผู ้โดยสารใช้บริการ 
อย่างสมำ่าเสมอ	 และถึงแม้ว่าจากการรายงานสถิติผู้โดยสารจะไม่ได้ใช้บริการบริษัท	 ขนส่ง	 จำากัดมากเท่าใดนัก 
จนส่งผลกระทบต่อรายได้แต่ขอให้บริษัท	 ขนส่ง	 จำากัดพยายามบริหารจัดการเดินรถตามปกติเพราะเป็นบริการ
ขนส่งพืน้ฐานทีป่ระชาชนควรได้รบัและเป็นทางเลอืกในการเดนิทางแก่ประชาชน	ทัง้นี	้จงึขอให้เพิม่การประชาสมัพันธ์
เชิญชวนให้ประชาชนท่ีมีสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาใช้บริการรถโดยสารของบริษัท	 ขนส่ง	 จำากัดเดินทาง 
ให้มากขึ้นเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนตามที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายไว้
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สำานักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายได้มีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสาร
ให้ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะแนวทางปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข	 
การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน	 “ไทยชนะ”	และการสแกน	QR	Code	 “เชียงราย
สวัสดี”

ได้ดำาเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิตามบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐมาใช้บริการเดินทางด้วยรถโดยสารของบริษัท	 ขนส่ง	 จำากัด	 
ผ่านสื่อมวลชนและช่องทางต่าง	ๆ 	ดังนี้	
-	จัดทำาป้ายสแตนดี้ติดตั้งภายในสถานีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด 
ทุกสถานีและจุดจอด

-	จัดทำาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ
-	อินโฟกราฟิกเผยแพร่ในช่องทางเว็บไซต์	เฟซบุ๊ก	และไลน์
-	ประชาสัมพันธ์ในรายการวิทยุ	คลื่น	๙๗.๕,	๔๑
-	วารสารคู่หูเดินทางรายเดือน
-	เสียงตามสายภายในสถานี
-	Call	center	1490

ตั้งแต่ช่วงต้นปี	๒๕๖๓	ที่ผ่านมาเป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	
(COVID-19)	ทำาให้การคมนาคมขนส่งต้องมกีารเปลีย่นแปลงรปูแบบในการเดนิทางให้เกดิความปลอดภัยมากขึน้	
ทั้งในเรื่องการใส่หน้ากากอนามัย	 การเว้นระยะห่างระหว่างการเดินทาง	 รวมถึงการเก็บข้อมูลการเดินทาง 
ของประชาชนเพื่อให้สามารถติดตามเส้นทางการระบาดของโรคได้ในกรณีที่มีการติดเชื้อ	 ประกอบกับเรื่อง 
ผลประกอบการของบริษัท	 ขนส่ง	 จำากัดในปัจจุบันส่งผลให้จำาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวการเดินรถในการ 
เดินทาง	 ดังนั้น	 ขอให้กรมการขนส่งทางบกและบริษัท	 ขนส่ง	 จำากัด	 ประสานงานในเรื่องการปรับเปลี่ยนเที่ยว 
การเดินรถให้มีความชัดเจนและประชาสัมพันธ์มาตรการในการดำาเนินการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง	 
นอกจากน้ี	 ขอเน้นยำ้าเรื่องให้มีการแสดงบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้เดินทางทุกคน	 เพื่อให้มีการบันทึก 
ข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีความพร้อมในการดึงข้อมูลหรือตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้เมื่อเกิดปัญหาที่ต้อง 
มกีารตดิตามผูเ้ดนิทางด้วย	นอกจากนีจ้ากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	 
ที่ยังคงระบาดอยู่ทำาให้สถานีขนส่งบางแห่งต้องลดเที่ยววิ่งในการเดินรถจึงอาจจะกลายเป็นช่องทางให้เกิดการ 
เรยีกเกบ็ค่าโดยสารเกนิกว่าราคาท่ีกำาหนด	ซึง่กระทรวงคมนาคมได้รบัเรือ่งร้องเรยีนประเดน็ดงักล่าวมาเป็นระยะ	
จึงขอให้กรมการขนส่งทางบกและบริษัท	 ขนส่ง	 จำากัดเฝ้าระวังตรวจสอบข้อมูล	 หากพบขอให้ลงโทษผู้กระทำาผิด 
อย่างเข้มงวดด้วย

ได้มีหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกำาหนด	 (ปรับปรุง)	
เงื่อนไขการเดินรถให้จัดการเดินรถตามความเป็นจริงโดยต้องสอดคล้องกับปริมาณ
ความต้องการของผู้โดยสาร	 และต้องมีจำานวนเที่ยวการเดินรถไม่ตำ่ากว่าวันละ	 
๒	 เที่ยว	 (ไป	๑	 เที่ยว	 กลับ	๑	 เที่ยว)	 แต่หากข้อเท็จจริงไม่สามารถจัดการเดินรถ 
ได้อย่างน้อยภายใน	 ๑	 สัปดาห์	 จะต้องมีจำานวนเที่ยวการเดินรถในแต่ละเส้นทาง 

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	

บริษัท ขนส่ง จำากัด
รายงานว่า	
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ไม่น้อยกว่า	๒	เที่ยว	(ไป	๑	เที่ยว	กลับ	๑	เที่ยว)	ในส่วนของสำานักงานขนส่งจังหวัด
เชียงรายและสำานักงานขนส่งจังหวัดน่านได้มีการประสานผู้ประกอบการขนส่ง 
ให้ปฏบิตัติามประกาศกรมการขนส่งทางบก	เรือ่งมาตรการพึงปฏิบตัสิำาหรบัผูป้ระกอบการ 
ขนส่งรถโดยสารประจำาทาง	 รถโดยสารไม่ประจำาทาง	 และผู้ดำาเนินการสถานีขนส่ง 
ผู้โดยสาร	เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	
(COVID-19)	 ทั้งนี้	 ได้กำาชับผู้ประกอบการขนส่งให้เก็บค่าโดยสารไม่เกินอัตราที่ 
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกำาหนดโดยเคร่งครัด

ได้ดำาเนินการประชาสัมพันธ์เรื่องการปรับเที่ยวเวลาการเดินรถโดยสารในช่วง 
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	ให้ประชาชนรบัทราบ
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง	ๆ 	 อย่างต่อเนื่อง	 และขอความร่วมมือผู้โดยสารที่มาใช้
บริการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันตนเองตามที่ภาครัฐและกระทรวงคมนาคม
กำาหนด	 โดยสวมหน้ากากอนามัย	 ทั้งนี้บริษัท	 ขนส่ง	 จำากัดได้ดำาเนินการติดป้าย	 
QR	 Code	 บริเวณทางเข ้าใช ้สถานีและรถโดยสารโดยให้ผู ้โดยสารสแกน	 
แอปพลิเคชันไทยชนะเพื่อบันทึกประวัติการเดินทาง	 แสดงบัตรประจำาตัวประชาชน 
ทุกครั้งก่อนซื้อตั๋วเดินทางและขึ้นรถโดยสาร	 รวมถึงมีการควบคุมให้ผู ้โดยสาร 
สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง	 และมีมาตรการในจุดพักต้องดำาเนินการ
ตามคำาสั่งของกรมขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัด	 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

๕.๒.๗ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปี
ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการเรื่องการบริหารงบประมาณตามที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคมมีนโยบายให้ความสำาคัญในการบริหารงบประมาณตามแผนงานพระราชบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๖๔	พร้อมทั้งเร่งรัด	ติดตามการรายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนงาน/โครงการต่าง	ๆ 	
ของหน่วยงานในสังกัด	 จึงขอให้ทุกหน่วยงานรับนโยบายเรื่องการบริหารงบประมาณดังกล่าวไปดำาเนินการ	 
ให้เป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ	มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใส	และสามารถสนับสนุนนโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิและบรรลุเป้าหมาย	 โดยให้หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดำาเนินการจัดส่ง
บัญชีงบหน้าโครงการ	รายการงบลงทุนในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๖๔	ถึงสำานักงาน
รัฐมนตรี	 รวมทั้งก่อนดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบลงทุนในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำาปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 ให้กระทรวง	 กรม	 และรัฐวิสาหกิจทุกแห่งรายงานสถานะของโครงการพร้อมจัดส่ง 
ร่างขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบรายงานก่อสร้าง	 (TOR)	 และข้ันตอนแผนการ 
ดำาเนินการ	 (Timeline)	 ตลอดจนเมื่อได้มีการจัดซื้อจัดจ้างและเห็นชอบให้ผู้ใดเป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้างแล้ว 
ก่อนลงนามในสัญญาให้รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทราบไม่น้อยกว่า	 ๗	 วันทำาการ	 เมื่อรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคมทราบแล้วจึงดำาเนินการต่อไปได้	 ทั้งนี้	 นโยบายดังกล่าวขอให้หน่วยงานถือปฏิบัติ 
อย่างเคร่งครัดด้วย	 นอกจากนี้	 ในเรื่องการบริหารจัดการการใช้เงินที่ยังเบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	๒๕๖๓	ต้องดำาเนนิการกนัเงินเหลือ่มปีไว้เพ่ือเบกิจ่ายให้แล้วเสรจ็	ขอให้ทกุหน่วยงานทีไ่ด้มกีารกนัเงินเร่งรดั
เรื่องการใช้จ่ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลังเอาไว้	 และขอเน้นยำ้าว่าให้ดำาเนินการ
เบิกจ่ายด้วยความรอบคอบและเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

บริษัท ขนส่ง จำากัด
รายงานว่า	
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ได้ดำาเนินการจัดส่งบัญชีงบหน้าโครงการรายการงบลงทุนในพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำาปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 และร่างขอบเขตของงาน	 TOR	 
และขั้นตอนแผนการดำาเนินการ	 (Timeline)	 แล้ว	 และเมื่อได้มีการจัดซื้อจัดจ้าง 
และเหน็ชอบให้ผูใ้ดเป็นผูข้ายหรอืผูจ้้างแล้วก่อนลงนามในสญัญาได้รายงานรฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคมทราบแล้วทุกโครงการ
-	ในส่วนของการกันเงินเหล่ือมปี	 ได้จัดทำาแผนการเบิกจ่ายไว้เรียบร้อยแล้ว	 ทั้งนี้	
โครงการที่มีกำาหนดสิ้นสุดสัญญาล่วงเลยจากแผนท่ีกำาหนดไว้	 และจะดำาเนินการ
เร่งรัดให้เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน	๒๕๖๔

๑.	กรมท่าอากาศยานได้มีการจัดส่งบัญชีงบหน้าโครงการรายการงบลงทุนใน 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๖๔	ถึงสำานักงานรัฐมนตรี	
กระทรวงคมนาคมเรียบร้อยแล้ว

๒.	จัดส่งร่างขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบรายงาน
ก่อสร้าง	(TOR)	และขั้นตอนแผนการดำาเนินการ	(Timeline)	เรียบร้อยแล้ว

๓.	การดำาเนินการอยู่ในขั้นตอนของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ตลอดจนระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งหาก 
ดำาเนินการแล้วเสร็จจะรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทราบต่อไป

๔.	ได้จัดทำาแผนการเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีแล้วและดำาเนินการเร่งรัดการเบิกจ่าย 
ให้เป็นไปตามแผนทุกสัปดาห์

๕.๒.๘ การบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน
จากการตรวจราชการขอให้ทุกหน่วยงานในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่	 ๑๖	 และเขตตรวจ

ราชการที่	๑๗	ให้ความสำาคัญกับการบูรณาการความร่วมมือกันทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร	การสร้าง
เครอืข่ายระหว่างหน่วยงานในทกุระดบั	เช่น	หัวหน้าหน่วย	หัวหน้างาน	และเจ้าหน้าทีใ่นการประสานการปฏิบตังิาน 
ตามภารกจิหน่วยงานของกระทรวงคมนาคม	เพือ่ให้การดำาเนนิการตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงคมนาคม	
ทั้งทางบก	ทางนำ้า	ทางอากาศ	และทางรางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ 	 ในพื้นที่
สามารถเกิดการขับเคลื่อน	 สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน	 นอกจากนี้ขอให้มีการบูรณาการกับหน่วยงาน
ภายนอก	เช่น	จังหวัด	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อความราบรื่นในการปฏิบัติงานภายในจังหวัดด้วย

ได้มอบหมายให้สำานักงานทางหลวงชนบทที่	๙	(อุตรดิตถ์)	และสำานักงานทางหลวง
ชนบทที่	๑๗	(เชียงราย)	พิจารณาดำาเนินการต่อไปแล้ว

ได้รับทราบและปฏิบัติตามข้อสั่งการ	 ทั้งนี้	 ท่าอากาศยานในพื้นที่เขตตรวจราชการ 
ที่	 ๑๖	 (จังหวัดเชียงราย	 พะเยา	 แพร่	 น่าน)	 และเขตตรวจราชการที่	 ๑๗	 
(จงัหวดัพษิณุโลก	เพชรบรูณ์	สโุขทยั)	ได้ให้ความสำาคญักบัการบรูณาการประสานงาน
และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เป็นประจำา

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า	

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า	
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๕.๒.๙ การเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔
เนือ่งจากในอกีไม่นานจะเข้าสูเ่ทศกาลปีใหม่	๒๕๖๔	ซึง่จะมปีระชาชนเดนิทางกลบัภูมลิำาเนา

และเดินทางท่องเที่ยวกันเป็นจำานวนมาก	 ดังน้ัน	 ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมให้ความสำาคัญ
เรือ่งการเตรยีมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่	พ.ศ.	๒๕๖๔	และกำากบัดแูลการเดนิทางให้เกดิความสะดวกและ
ปลอดภัย	 โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีโครงการก่อสร้างขอให้มีการบริหารจัดการในเรื่องการติดต้ังป้ายบอกทิศทาง 
การเดินรถ	ป้ายเตือนและไฟฟ้าแสงสว่างให้ชัดเจนและเพียงพอรวมถึงต้องมีการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับ
ตำารวจ	 จังหวัด	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งเพื่อให้เกิดการกำากับดูแลและอำานวยความสะดวก 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ครอบคลุมและทั่วถึง	 สำาหรับแผนการอำานวยความปลอดภัยในบริเวณที่จำาเป็นต้องมีการ 
ปิดจุดกลับรถหรือปิดทางแยกขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทพิจารณาเรื่องการปิด/เปิดจุดกลับรถ 
หรอืจดุทางแยกว่าสามารถบรหิารจดัการให้มคีวามเหมาะสมและลดผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนรมิสองข้างทาง 
อย่างไรได้บ้าง	 หากจำาเป็นต้องปิดเพื่อความปลอดภัยเห็นควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางทราบ 
อย่างชัดเจนและท่ัวถึงด้วย	 ท้ังนี้	 เรื่องการปิด/เปิดสัญญาณไฟจราจรในบริเวณที่เป็นจุดตัดระหว่างเส้นทางหลัก 
และเส้นทางรองขอให้มีการปิด/เปิดสัญญาณไฟจราจรให้สอดคล้องกับปริมาณการจราจรจริงในช่วงเทศกาล	 
ซึง่ในเส้นทางหลกัจะมคีวามคบัคัง่ของการจราจรค่อนข้างสงู	เพ่ือลดปัญหาการจราจรตดิขัดสะสมบรเิวณทางแยก
และช่วยลดความตึงเครียดในการเดินทางของประชาชนด้วย

ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเทศกาลปีใหม่	 
พ.ศ.	๒๕๖๔	แบ่งการดำาเนินการเป็น	๓	ช่วง	ดังนี้	
๑.	ช่วงเตรียมความพร้อมและรณรงค์	ดำาเนินการตรวจสอบ	ปรับปรุง	ซ่อมแซมถนน

และสะพาน	 ป้ายจราจร	 เครื่องหมายจราจร	 ไฟฟ้าแสงสว่าง	 ไฟสัญญาณจราจร	
วางแผนการทำางานพร้อมเร่งคืนพ้ืนผิวจราจรสำาหรับโครงการที่อยู ่ระหว่าง 
ก่อสร้าง	เตรยีมความพร้อมระบบสายด่วน	๑๒๔๖	ระบบ	CCTV	ระบบวทิยสุือ่สาร	
และระบบ	 Conference	 และประชาสัมพันธ์รณรงค์การอำานวยความสะดวก 
และปลอดภัยบนถนนของกรมทางหลวงชนบทผ่านสื่อต่าง	ๆ

๒.	ช่วงควบคุมเข้มข้น	 คืนพื้นผิวจราจรให้เรียบร้อย	 จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย	 
หน่วยบริการประชาชน	 จัดเจ้าหน้าที่ประจำาการสายด่วน	 ๑๑๔๖	 CCTV	 
ระบบวิทยุสื่อสารและระบบ	 Conference	 จัดชุดตรวจการเฝ้าระวังอุบัติเหต	ุ 
ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย	 ทางลาดชัน	 และบริเวณ 
ที่เกิดอุบัติเหตุบ ่อยครั้งและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข ้อมูลผ่านสื่อต่าง	ๆ 	 
ท้ังนี้	 สำานักอำานวยความปลอดภัย	 สำานักงานทางหลวงชนบทที่	 ๙	 (อุตรดิตถ์)	 
และสำานกังานทางหลวงชนบทที	่๑๗	(เชยีงราย)	พจิารณาดำาเนนิการตามข้อสงัเกต
และข้อเสนอแนะของผูต้รวจราชการกระทรวงคมนาคมต่อไปแล้ว	ช่วงหลงัเทศกาล	
ได้รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุ	 วิเคราะห์	 ประมวลผลและเสนอแนวทางป้องกัน 
และแก้ไข	 สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงแก้ไขจุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุ 
ในช่วงควบคมุเข้มข้นและเร่งดำาเนนิการปรบัปรงุแก้ไข	(ระยะสัน้)	จดุท่ีเกดิอุบัติเหตุ
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า
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ได้จัดทำามาตรการอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางในช่วง
เทศกาลปีใหม่	พ.ศ.	๒๕๖๔	ระหว่างวันที่	๒๙	ธันวาคม	๒๕๖๓	-	มกราคม	๒๕๖๔	
ดังนี้	
๑.	มาตรการอำานวยความสะดวก

๑.๑	ให้เวรอำานวยการดแูลการอำานวยความสะดวกให้แก่ผูโ้ดยสารทีท่่าอากาศยาน 
ทุกเที่ยวบิน	 หากพบว่ายังมีผู ้โดยสารตกค้างอยู ่	 ณ	 ท่าอากาศยาน 
ให้อำานวยความสะดวกและช่วยเหลอืจนกว่าผูโ้ดยสารคนสดุท้ายจะออกจาก
ท่าอากาศยาน

๑.๒	เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเพิ่มเที่ยวบินของสายการบิน
๑.๓	จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้คำาแนะนำาผู้โดยสารตลอดเวลา
๑.๔	ดูแลอุปกรณ์อำานวยความสะดวกเพื่อให้ผู ้โดยสารสามารถใช้ประโยชน์ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๕	กำาชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่ภายในท่าอากาศยาน

๒.	มาตรการแก้ไขปัญหาด้านการอำานวยความสะดวก
๒.๑	ให้ท่าอากาศยานขอความร่วมมือผู ้ประกอบการรถรับ-ส่งผู ้โดยสาร	 

ณ	ท่าอากาศยานจัดเตรียมรถให้บริการผู้โดยสารให้เพียงพอทุกเที่ยวบิน
๒.๒	นำาข้อคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะ	 หรือข้อร้องเรียนมาปรับปรุงให้ผู ้ใช้บริการ 

ได้รับความสะดวกมากขึ้น
๓.	มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 

(COVID-19)	
๓.๑	ยกระดับการคัดกรองผู้โดยสาร	 เพิ่มจุดคัดกรองผู้โดยสาร	 โดยร่วมมือกับ

หน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง	 หากตรวจพบผู้โดยสาร 
ต้องสงสัยป่วยหรือมีอาการ	 ให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินสนามบินกรณี 
โรคติดต่อทีไ่ด้ร่วมฝึกซ้อมและประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องโดยทนัที

๓.๒	ให้ผู ้ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานทุกสายการบินและผู้ประกอบการ 
ทีอ่ยูใ่นท่าอากาศยานสวมใส่หน้ากากและวดัไข้ผูป้ฏิบตังิานทีท่่าอากาศยาน
ทกุคน	เจ้าหน้าทีข่องสายการบนิและผูป้ระกอบการทกุวนั	รวมถึงการซกัประวตัิ 
การเดนิทางรวมถงึญาตแิละผูเ้กีย่วข้อง	หากพบว่ามไีข้หรอืมอีาการสุม่เสีย่ง
ต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ให้หยุดปฏิบัติงานและ 
พบแพทย์เพือ่ตรวจหาสาเหตแุละกกัตวัอยูใ่นบรเิวณทีพ่กัอาศยัพร้อมบนัทกึ
ข้อมูลเป็นหลักฐาน

๓.๓	เพิ่มความถ่ีในการทำางานของพนักงานทำาความสะอาดในจุดท่ีสัมผัสบ่อย 
โดยใช้แอลกอฮอล์และนำ้ายาฆ่าเชื้อเช็ดทำาความสะอาด

๓.๔	ตั้งจุดบริการให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา	2019	(COVID-19)	พร้อมบริการหน้ากากอนามัย	เจลแอลกอฮอล์
ล้างมือ	 แจกเอกสารประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ผ่านจอ	 Flight	 
Information	ภายในอาคารผูโ้ดยสาร	รวมทัง้แผนดำาเนนิการด้านความปลอดภัย 
ประกอบการจัดทำาแผนการอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับ
การเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง	ดังนี้

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า	
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-	มาตรการความปลอดภัย	 จัดให้มีเวรอำานวยการดูแลความปลอดภัย 
ให้แก่ผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานทุกเที่ยวบิน	 ทำาการดูแลอุปกรณ์อำานวย
ความปลอดภัยให้ใช ้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และมีการ 
เตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นและซักซ้อมอยู่เสมอ

-	มาตรการรักษาความปลอดภัย	 ได้ประสานกับตำารวจ	 ทหาร	 หรือ 
ฝ่ายปกครองในพ้ืนที่ เ พ่ือวางแผนและร ่วมมือเกี่ยวกับมาตรการ 
รักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานให้เคร่งครัด	 กำาชับการปฏิบัติ 
ของเจ้าหน้าท่ีตามมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มีความเข้มงวด 
โดยเฉพาะการตรวจค้นและการควบคมุการเข้าพ้ืนทีห่วงห้าม	เตรยีมแผน
เผชิญเหตุเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นและทำาการซักซ้อมอยู่เสมอ	
และเพิ่มการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งในอาคาร
และพื้นที่รอบอาคารผู้โดยสาร

-	มาตรการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย	 
ได้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา	 ทั้งนี้	 กรมท่าอากาศยานได้นำาส่ง 
รายละเอียดมาตรการดังกล่าวให้สำานักงานนโยบายและแผนการขนส่ง 
และจราจรเรียบร้อยแล้ว	

ได้มีการเตรียมความพร้อมการให้บริการขนส่งสาธารณะและโครงข่ายคมนาคม	 
การให้บริการรถโดยสารสาธารณะขนส่งมวลชนกรุงเทพ	 การให้บริการรถโดยสาร
สาธารณะ	 (แท็กซี่)	 จัดเตรียมที่จอดรถยนต์ฟรีช่วงเทศกาลบริเวณอาคารจอดรถ	 
๕	 ชั้น	 ท่าอากาศยานดอนเมือง	 (คลังสินค้า)	 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	งานรถโดยสารสาธารณะท่าอากาศยาน
ดอนเมือง	 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 
(COVID-19)	 งานบริหารลานจอดรถยนต์เพ่ือรองรับและอำานวยความสะดวก 
และความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่	พ.ศ.	๒๕๖๔	

๕.๒.๑๐ การเดินทางเชื่อมโยงระหว่างระบบคมนาคมขนส่ง 
ในอนาคตการคมนาคมขนส่งในพืน้ทีจ่งัหวดัพษิณโุลกจะมกีารขยายตวัมากขึน้	ทัง้ในเร่ือง	

การพัฒนาระบบการขนส่งทางรางหรือทางอากาศ	 จึงส่งผลให้ประชาชนจะมีการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างระบบ 
การคมนาคมขนส่งกันมากขึ้นตามไปด้วย	 ดังนั้น	 ขอให้กรมการขนส่งทางบกและบริษัท	 ขนส่ง	 จำากัด	 
มีการเตรียมพร้อมในการให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ	 ทั้งในส่วนของการติดตามข้อมูลข่าวสาร	 การกำาหนด
นโยบาย	การจัดเส้นทางการเดินรถ	ยานพาหนะและประสานความพร้อมของผู้ประกอบการ	เพื่อรองรับการพัฒนา
และการขยายตวัดงักล่าวในอนาคตใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการเดนิทางทีไ่รร้อยตอ่	สะดวก	ปลอดภัย	และทนัสมยั

บริษัท 
ท่าอากาศยานไทย 

จำากัด (มหาชน)
รายงานว่า	
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ได้มแีผนการเดนิรถโดยสารสาธารณะเช่ือมต่อระบบ	Feeder	เพ่ือรองรบัการคมนาคม
ทางรางของจงัหวดัพิษณโุลก	โดยพิจารณาการเปิดเดนิรถโดยสารสาธารณะเช่ือมต่อ
จากสถานีรถไฟความเร็วปานกลางจากจังหวัดพิษณุโลกไปยังอำาเภอแม่สาย	 
จังหวัดเชียงราย	และจากจังหวัดพิษณุโลกไปยังจังหวัดเชียงใหม่

๕.๒.๑๑ การร้องเรยีนเกีย่วกบัการให้บรกิารของผู้ประกอบการรถโดยสาร 
กรณีมีข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการของผู้ประกอบการสาธารณะ	 

เข้ามายงักระทรวงคมนาคมอย่างต่อเนือ่ง	ดงันัน้เพือ่เป็นการยกระดบัและพฒันาการบรกิารประชาชนให้มคีณุภาพ
ตามนโยบายของรัฐบาลขอให้กรมการขนส่งทางบกและบริษัท	 ขนส่ง	 จำากัดให้ความสำาคัญในการดำาเนินการ 
เกี่ยวกับกระบวนงานเรื่องราวร้องทุกข์	ตั้งแต่การรับเรื่อง	ตรวจสอบข้อมูล	ประสานและติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
ทันท่วงทีและมีการรายงานผลอย่างเป็นระบบ	 แนวทางพัฒนารูปแบบหนึ่ง	 เช่น	 การจัดทำาเป็นเว็บไซต์	 เฟซบุ๊ก	 
ไลน์	 เป็นต้น	 ซึ่งต้องมีผู้ดูแลระบบพร้อมรับเรื่องและตอบกลับได้อย่างทันท่วงที	 เพื่อเป็นช่องทางที่สะดวก 
ให้ประชาชนสามารถแจ้งเรือ่งร้องเรยีนได้อย่างรวดเรว็	พร้อมทัง้ให้กำาหนดขัน้ตอนและระยะเวลาในการดำาเนนิการ
ตรวจสอบ	ติดตาม	จนถึงการลงโทษอย่างจริงจังแก่ผู้ประกอบการหรือพนักงานขับรถ	และแจ้งเรื่องให้ประชาชน 
ผู้ร้องเรียนทราบผลต่อไปด้วย

การรับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำานักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายมีหลายช่องทาง	 
เช่น	 โซเชียลมีเดีย	 ได้แก่	 เว็บไซต์	 และเฟซบุ๊กของสำานักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย	 
ที่อาคารสำานักงานมีกล่องรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนติดตั้งในจุดที่สามารถเห็น 
ได้ชัดเจน	 ทางโทรศัพท์	 โทรสาร	 สายด่วนศูนย์คุ ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่อง 
ร้องเรียน	๑๕๘๔	ทางแอปพลิเคชันไลน์	และแอปพลิเคชัน	“DltGPS”

ได้ให้ความสำาคญัในการดำาเนนิการเกีย่วกบักระบวนงานเรือ่งราวร้องทกุข์	โดยมคีูม่อื
ปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน	 (Work	Manual)	 ซึ่งกำาหนดแนวทาง 
การปฏิบัติ	 ระยะเวลาการจัดการข้อร้องเรียน	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน	 
และมีการกำาหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน	ดังนี้
-	Call	center	1490
-	ทางโทรศัพท์	๐	๒๙๓๖	๒๘๓๔	งานคุ้มครองผู้โดยสาร	กองคุ้มครองผู้โดยสาร
-	เว็บไซต์รับเรื่องร้องเรียน	www.transport.co.th
-	ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ	๑๑๑๑
-	สายด่วน	๑๕๘๔	ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม
-	ร้องเรียนด้วยตนเองที่	 กองคุ้มครองผู้โดยสาร	 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ	
(จตุจักร)	

บริษัท ขนส่ง จำากัด
รายงานว่า	

บริษัท ขนส่ง จำากัด
รายงานว่า	

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	
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๕.๓ เขตตรวจราชการที่ ๑๗ 
(จังหวัดตำก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์)
จากการเดินทางไปตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมเพื่อติดตามความก้าวหน้า 

การดำาเนินงานตามแผน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม	 ประกอบไปด้วย	 กรมทางหลวง	 
กรมทางหลวงชนบท	 กรมการขนส่งทางบก	 กรมเจ้าท่า	 กรมท่าอากาศยาน	 บริษัท	 ขนส่ง	 จำากัด	 บริษัท	 วิทยุ 
การบินแห่งประเทศไทย	 จำากัด	 และสำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	 การดำาเนินงานตามมาตรการ 
เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 การเตรียมความพร้อม 
อำานวยความสะดวกและให้บริการประชาชนเพื่อรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์	 ๒๕๖๔	 
และการดำาเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่	 ๑๗	 (จังหวัดตาก	 
และสุโขทัย)	 ระหว่างวันท่ี	 ๒๙	 มีนาคม	 -	 ๑	 เมษายน	 ๒๕๖๔	 พบว่าทุกหน่วยงานมีการเตรียมความพร้อม 
เป็นอย่างดี	 ทั้งในเรื่องการอำานวยความสะดวก	 ความปลอดภัย	 และการดำาเนินการตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 อย่างไรก็ตาม	 ได้ม ี
การถ่ายทอดนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาล
สงกรานต์	 ๒๕๖๔	 ให้แก่หน่วยงานในพื้นท่ีจังหวัดตากและสุโขทัยเพื่อทราบและปฏิบัติตามนโยบาย	 พร้อมทั้ง 
ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม	ดังนี้

๕.๓.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณดอยรวก 
เนื่องจากทางหลวงหมายเลข	 ๑๒	 ช่วงตาก	 -	 แม่สอด	 โดยเฉพาะดอยรวกเกิดอุบัติเหตุ 

บ่อยครั้ง	 จึงขอให้สำานักงานทางหลวงท่ี	 ๔	 (ตาก)	 สำารวจเบื้องต้นโดยพิจารณาจากบริเวณที่มีความสำาคัญ 
หรือบริเวณที่มักจะเกิดอุบัติเหตุ	 โดยการปรับทางเรขาคณิตเป็นช่วง	ๆ 	 หรืออาจตัดเป็นสะพานพร้อมท้ังจัดทำา 
แผนประสานกับจังหวัดตากและกรมทางหลวงส่วนกลาง	 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและของบประมาณ	 
โดยอาจจะขอรับจากจังหวัดหรือกรมทางหลวงส่วนกลาง	 และตามที่สำานักงานขนส่งจังหวัดตากได้ประกาศ 
ให้รถบรรทกุและรถโดยสารห้ามใช้ความเรว็เกนิ	๔๐	กโิลเมตร/ช่ัวโมง	ช่วง	กม.ที	่๖๐	-	๗๐	(เขตพ้ืนทีค่วบคมุพิเศษ)	 
นัน้	ขอให้สำานกังานทางหลวงที	่๔	(ตาก)	ประสานตำารวจทางหลวงเข้มงวดกวดขนัวนิยัในผูข้บัขีเ่พือ่ความปลอดภัย
ต่อไปด้วย	นอกจากนีจ้ดุทีเ่ป็นทางเบีย่งสำาหรบัหยดุรถกรณเีหตฉุุกเฉิน	(escape	ramp)	ขอให้สำานกังานทางหลวง
ที่	 ๔	 (ตาก)	 พิจารณาใช้วัสดุที่นำามาทำาทางและบำารุงรักษาให้เป็นไปตามข้อกำาหนด	 รวมถึงบริเวณปลายสุด 
ของ	escape	ramp	กรณีทีม่ีความยาวค่อนข้างสั้น	เนือ่งจากมีพื้นที่จำากัดเห็นควรดำาเนนิการจัดหาวัสดุมาป้องกนั 
รถที่จะวิ่งเลยออกไปด้วย	เช่น	ยางรถยนต์	ถัง	เป็นต้น

เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงหมายเลข	 ๑๒	 ช่วง	 ตาก	 -	 แม่สอด	 
ได้ดำาเนินการ	ดังนี้
๑.	แขวงทางหลวงตากที่	 ๑	 ได้ตรวจสอบจุดอุบัติเหตุบนทางหลวงหมายเลข	 ๑๒	 

ช่วง	 ตาก	 -	 แม่สอดแล้ว	 ซึ่งในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๕	 ได้รับการจัดสรร 
งบประมาณวงเงิน	๖,๐๐๐,๐๐๐	บาท	เพ่ือก่อสร้างทางเบีย่งหยดุรถกรณฉุีกเฉนิ
เพิม่เตมิ	บรเิวณช่วง	กม.ที	่๕๒+๓๐๐	และหากได้รบังบประมาณแล้วจะเร่งดำาเนนิการ 
ก่อสร้างให้แล้วเสร็จต่อไป	ทั้งนี้	ในส่วนของทางเบี่ยงสำาหรับหยุดรถกรณีฉุกเฉิน	
(escape	 ramp)	 ที่ใช้งานปัจจุบันได้ดำาเนินการเพ่ิมเติมยางรถยนต์บริเวณ 

กรมทางหลวง
รายงานว่า
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ทางหยุดรถฉุกเฉิน	 กม.ท่ี	 ๔๙+๕๐๐	 (ดอยคา)	 และท้ังสองแห่งได้ทำาการ 
บำารุงรักษาเติมวัสดุเป็นประจำา

๒.	เขตพื้นท่ีควบคุมความเร็วเป็นพิเศษช่วง	 กม.	 ที่	 ๖๐	 -	 ๗๐	 รถบรรทุกและ 
รถโดยสารห้ามใช้ความเร็วเกิน	 ๔๐	 กิโลเมตร/ช่ัวโมง	 ได้บูรณาการร่วมกับ
สำานกังานขนส่งจงัหวดัตาก	ตำารวจทางหลวง	สถานตีำารวจภูธรแม่ท้อ	สถานตีำารวจ
ภูธรพะวอ	 ตั้งจุดตรวจร่วมเพื่อกระตุ้นเตือนให้รถบรรทุกชะลอความเร็วและ 
ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำาหนด

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ สาย สุโขทัย - อำาเภอสวรรคโลก  
ตอน ตำาบลบางยม - อำาเภอสวรรคโลก ระหว่าง กม.๑๐๕+๔๐๐ - กม.๑๓๐+๐๐๐ 

สืบเนื่องจากโครงการดังกล่าวประสบปัญหาไม่สามารถเข ้าดำาเนินการได้บริเวณ	 
กม.๑๑๙+๗๒๙.๕๒๐	-	กม.๑๑๙+๘๐๙.๕๒๐	เพราะเป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยทำาให้การก่อสร้าง
เกิดความล่าช้า	 จึงขอให้กรมทางหลวงเสนอประเด็นปัญหาดังกล่าวไปท่ีคณะกรรมการร่วมแก้ไขปัญหาจุดตัด 
ทางรถไฟ	 เพื่อเร่งรัดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาอนุญาตและดำาเนินการโดยเร่งด่วน	 และให้ผู้จัดการ
โครงการก่อสร้างกรมทางหลวงประสานหน่วยงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยในพ้ืนที่ที่ดูแลจุดตัดรถไฟ 
ดังกล่าวเพื่อขอความเห็นในการปรับปรุงแก้ไขแบบที่เหมาะสมหรือดำาเนินการใด	ๆ 	อีกทางหนึ่งด้วย	

แขวงทางหลวงสุโขทัยและสำานักก่อสร้างทางที่	 ๑	 ร่วมกันตรวจสอบแล้ว	 สรุปผล 
การดำาเนินการดังนี้
๑.	วันที่	 ๒๐	 เมษายน	 ๒๕๖๔	 กรมทางหลวงได้มีหนังสือขออนุญาตเข้าก่อสร้าง 

ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย	
๒.	วันที่	 ๑๑	 มิถุนายน	 ๒๕๖๔	 ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย	 และผู ้แทน	 

กรมทางหลวงได้ลงพื้นที่ตรวจร่วมเบื้องต้น	มีความเห็นสรุปว่า	เห็นสมควรให้ใช้
ทีด่นิ	จงึขอให้กระทรวงคมนาคมพจิารณาตดิตามเร่งรดัการอนญุาตเพือ่ลดปัญหา
การติดขัดการก่อสร้างต่อไป

๓.	โครงการก่อสร้างถนนสาย	ค๒-๑	และสาย	ค๒-๒	
โครงการดังกล่าวเป็นถนนสายที่เชื่อมต่อกับผังโครงข่ายกรมทางหลวงชนบท	 
สาย	 ง๒	 ง๓	 ค๑	 และ	 ค๒	 และเป็นเส้นทางเช่ือมระหว่างสะพานมิตรภาพไทย	 -	 
เมียนมาแห่งที่	๑	และแห่งที่	๒	ปัจจุบันโครงการถนนสาย	ค๒-๑	และสาย	ค๒-๒	
ออกพระราชกฤษฎีกาแล้วและอยู่ระหว่างการจ่ายค่าเวนคืนที่ดิน	 อย่างไรก็ตาม 
บริเวณบางส่วนที่อยู่ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมยังอยู่ในกระบวนการดำาเนินงาน	 จึงขอให้ 
กรมทางหลวงชนบทพิจารณาศึกษาแนวทางวิธีการเวนคืนและการจ่ายเงินชดเชย 
ของกรมทางหลวงท่ีเคยดำาเนินการมาแล้วในการเวนคืนท่ีดินเพ่ือก่อสร ้าง 
สะพานมิตรภาพไทย	 -	 เมียนมาแห่งท่ี	 ๒	 ของกรมทางหลวงซึ่งเป็นพ้ืนท่ีบริเวณ 
ใกล้เคียงและกระบวนการคล้ายคลึงกัน	 เพ่ือให้กรมทางหลวงชนบทสามารถนำามา
ปรับใช้และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกับประชาชน	

ได้มอบหมายให้สำานักก่อสร้างทางร่วมกับสำานักกฎหมายพิจารณาดำาเนินการ 
ต่อไปแล้ว

กรมทางหลวง
รายงานว่า

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า
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๕.๓.๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางนำ้า
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นำ้ายม 
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นำ้ายมเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข	๑๐๑	กับถนนท้องถิ่น

อยู่ในพื้นที่หมู่	๖	และหมู่	๔	บ้านหาดเสี้ยว	ตำาบลหาดเสี้ยว	อำาเภอศรีสัชนาลัย	จังหวัดสุโขทัย	ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัยกำาลังพิจารณาแผนงาน
ก่อสร้างสะพานดงักล่าวว่าจะเป็นอปุสรรคต่อแผนพฒันาในอนาคตของ	๒	หน่วยงานดงักล่าวหรอืไม่	อย่างไรกต็าม
โครงการดังกล่าวเป็นการก่อสร้างสิ่งล่วงลำ้าลำานำ้าจึงขอให้กรมทางหลวงชนบทส่งแบบให้กรมเจ้าท่าพิจารณา 
ร่วมด้วย	เพราะกรมเจ้าท่ามีกฎหมายในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างเช่นกัน

ได้มอบหมายให้สำานักก่อสร้างสะพานพิจารณาดำาเนินการต่อไปแล้ว	 ทั้งนี้	 เมื่อวันที่	
๕	กรกฎาคม	๒๕๖๔	ได้รับทราบความคืบหน้าเพิ่มเติมจากสำานักงานเจ้าท่าภูมิภาค
ที่	๑	(พิษณุโลก)	ว่าได้ออกใบอนุญาตให้เรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันท่ี	 ๒๗	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๔	 กรมทางหลวงชนบทได้ดำาเนินการขออนุญาต 
ปลูกสร้างสิ่งล่วงลำ้าลำานำ้าประเภทสะพานข้ามแม่นำ้ายม	 ตำาบลหาดเสี้ยว	 อำาเภอ
ศรีสัชนาลัย	 จังหวัดสุโขทัย	 แต่เนื่องจากเอกสารการขออนุญาตยังไม่ครบถ้วน	
สำานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพิษณุโลกจึงได้ประสานผู้แทนกรมทางหลวงชนบท	 
ให้นำาส่งเอกสารประกอบเพ่ิมเติมภายในวันท่ี	 ๑๘	 มิถุนายน	 ๒๕๖๔	 หากเอกสาร 
ครบถ้วนจะเร่งรดัดำาเนนิการนำาเข้าสูก่ระบวนการพจิารณาออกใบอนญุาตให้ปลกูสร้าง
สิ่งล่วงลำ้าลำานำ้าต่อไป	 ท้ังนี้ได้รับการรายงานเพ่ิมเติมว่ากรมทางหลวงชนบทได้ส่ง
เอกสารครบตามเงื่อนไขเมื่อวันที่	 ๒๒	 มิถุนายน	 ๒๕๖๔	 และกรมเจ้าท่าได้ออก 
ใบอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงลำ้าลำานำ้าเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่	๒๕	มิถุนายน	๒๕๖๔

๕.๓.๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ
การตรวจราชการเชิงป้องกัน การบูรณาการการบริหารงานในเชิงพื้นที่ การตรวจ

ติดตามการบริหารงานบุคคล งบประมาณและแนวทางในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงคมนาคม 

กรมเจ้าท่า
รายงานว่า	

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า



ผ
ลง

ำน
กำ

รต
รว

จร
ำช

กำ
รก

ระ
ทร

วง
คม

นำ
คม

๑๖๔

เนือ่งจากสนามบนิตากมเีจ้าหน้าทีป่ฏบิตังิานเพยีง	๓	คน	แต่ยงัคงมภีารกจิในการให้บรกิาร
และอำานวยความสะดวกแก่หน่วยงานท้ังภาครัฐ	 ฝ่ายความมั่นคงและภาคเอกชนที่ต้องการใช้พื้นที่และอุปกรณ์
เครือ่งมอืการบนิ	เช่น	การปฏบิตักิารฝนหลวง	การเป็นฐานฝึกบนิ	การใช้เครือ่งบนิโดรนสำารวจ	เป็นต้น	ซึง่สนามบนิ 
แม่สอดได้จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ามาช่วยเสริมการทำางานด้วย	 อย่างไรก็ตาม	 ในอนาคตสนามบินแม่สอดจะมีภารกิจ
เพ่ิมมากข้ึนจากการขยายสนามบินแม่สอดและการเติบโตของเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด	 ซึ่งอาจจะส่งผลให ้
สนามบินแม่สอดประสบปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอที่จะต้องแบ่งเวลาและหน้าที่มาปฏิบัติงานที่สนามบินตาก 
ร่วมด้วย	จึงขอให้กรมท่าอากาศยานดำาเนินการแก้ไขการจัดสรรบุคลากรของสนามบินแม่สอดให้เหมาะสมเพื่อให้
สามารถทำางานทั้งสนามบินแม่สอดและสนามบินตากได้ต่อไป

ได้ให้ความสำาคญักบัการจดัสรรบคุลากรเพือ่ให้สามารถรองรบัภารกจิและปรมิาณงาน 
ของท่าอากาศยานแม่สอดได้อย่างต่อเนื่อง	 แม้จะมีข้อจำากัดด้านอัตรากำาลัง 
ที่มีอยู่อย่างจำากัดก็ตาม	 แต่ได้มีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ท่าอากาศยานโดยการจัดสรรอัตรากำาลังประเภทอ่ืนเพ่ือปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน
แม่สอดรวมทั้งสิ้น	 ๕๗	 อัตราซึ่งเพียงพอต่อภารกิจรวมถึงได้มีการสับเปลี่ยน 
ไปเสริมภารกิจของท่าอากาศยานตาก	(เฉลี่ยสัปดาห์ละ	๑	วัน	ประมาณ	๓-๔	คน)	 
ทั้งนี้	 กรมท่าอากาศยานได้วิเคราะห์	 ทบทวนและจัดทำาแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บรกิารท่าอากาศยานแม่สอดเพือ่รองรบัภารกจิเพิม่ขึน้ในอนาคตอย่างต่อเนือ่ง	 
สำาหรับแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีบุคลากรไม่เพียงพอดังกล่าวอยู่ในระหว่าง 
ปรบัอตัรากำาลงั	 การสรรหาลกูจ้างและพนกังานทนุหมนุเวยีนเพือ่ปฏบิตังิานทดแทน 
ในตำาแหน่งที่ว่างให้เพียงพอและลดภาระเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า	

การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นประจำาในพื้นที่
๑.	ปัญหาการใช้บริการแท็กซี่สนามบินแม่สอด	

เนื่องจากสนามบินแม่สอดได้รับการร้องเรียนจากผู้โดยสารที่มาใช้บริการที่สนามบิน 
กรณีแท็กซี่เรียกเก็บค่าโดยสารเหมาจ่ายและไม่เปิดมิเตอร์	 จึงขอให้กรมการขนส่งทางบกเข้มงวดกวดขัน 
ในการตรวจจบัคนขบัแทก็ซีท่ีก่ระทำาผดิกฎหมายต่อไป	นอกจากนี	้ด้วยพืน้ทีส่นามบนิแม่สอดอยูต่ดิกบัสถานขีนส่ง
ผู้โดยสารแม่สอด	 ประกอบกับสนามบินแม่สอดอยู่ระหว่างการก่อสร้างทางเดินที่มีหลังคาคลุม	 เพื่ออำานวย 
ความสะดวกแก่ผู้โดยสารและคนขับรถแท็กซี่ที่ต้องการเดินทางต่อไปยังสถานที่อื่น	ๆ 	 จึงขอให้กรมการขนส่ง 
ทางบกและกรมท่าอากาศยานประสานเทศบาลตำาบลท่าสายลวดขอเปิดรั้วเพื่อเชื่อมทางเข้า	-	ออกให้ประชาชน	 
รวมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้โดยสารและคนขับรถแท็กซี่ได้รับทราบต่อไปด้วย
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ได้ดำาเนินการแก้ไขปัญหาดังนี้	
๑.	สำานักงานขนส่งจังหวัดตากได้ลงพื้นที่กำาชับผู้ประกอบการรถแท็กซี่ในอำาเภอ

แม่สอดให้ควบคุม	 กำากับดูแลและกำาชับให้ผู ้ขับรถให้เรียกเก็บค่าโดยสาร	 
โดยใช้มาตรค่าโดยสาร	 รวมทั้งให้ผู้ขับรถถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดหากฝ่าฝืน 
จะลงโทษตามกฎหมายต่อไป	

๒.	สำานักงานขนส่งจังหวัดตากได้ประสานงานกับเทศบาลตำาบลท่าสายลวดซึ่งเป็น 
ผู ้บริหารจัดการและดูแลพื้นที่สถานีขนส ่งผู ้ โดยสารอำาเภอแม่สอดแล้ว	 
และไม่ขดัข้องในการเปิดรัว้เพือ่ทำาการก่อสร้างทางเดนิเช่ือมฯ	ทัง้นี	้ท่าอากาศยาน
แม่สอดจะได้ประสานในรายละเอียดการดำาเนินการต่อไป

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า	

ท่าอากาศยานแม่สอดได้มีหนังสือแจ้งไปยังสำานักงานขนส่งจังหวัดตากให้ทราบ 
เกี่ยวกับการขอเปิดรั้วเพื่อเชื่อมทางเข ้า	-	ออกให้ประชาชนในเบื้องต้นแล้ว	 
และในส่วนของการก่อสร้างทางเดินที่มีหลังคาคลุมทางเช่ือมระหว่างท่าอากาศยาน
แม่สอดกับสถานีขนส่งอยู่ระหว่างดำาเนินการสร้าง	 ทั้งนี้เมื่อการก่อสร้างดังกล่าว 
แล้วเสร็จจะดำาเนินการประสานกับสำานักงานขนส่งจังหวัดตากเพ่ือเปิดรั้วระหว่าง
สถานีขนส่งกับท่าอากาศยานแม่สอดต่อไป

๒.	โครงการก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่งสนามบินแม่สอด	
โครงการดังกล่าวได้ต่อเติมความยาวทางวิ่งจากเดิม	๑,๕๐๐	เมตร	เป็น	๒,๑๐๐	เมตร	

ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ยังไม่สามารถใช้งานได้	 เนื่องจากระบบไฟฟ้าสนามบิน	 (PAPI)	 จะต้องได้ทดสอบ	 
และได้รับการรับรองจากสำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก่อนจึงจะเปิดใช้ทางวิ่งได้	 ดังนั้นจึงเห็น 
ควรให้บริษัท	 วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	 จำากัด	 เร่งรัดจัดหางบประมาณเพื่อจัดทำา	 Obstacle	 Chart	 
โดยเร่งด่วนเพราะหากต้องรอถึงเดือนกันยายน	 ๒๕๖๔	 ตามที่บริษัท	 วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	 จำากัด	 
แจ้งอาจจะล่าช้าเกินไปและเกิดผลเสียหายต่อทางราชการ	 และขอให้กรมท่าอากาศยานหารือร่วมกับบริษัท	 
วทิยกุารบนิแห่งประเทศไทย	จำากดั	และสำานกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยเร่งรดัการเปิดใช้สนามบนิแม่สอด
ให้ได้โดยเร็วที่สุดต่อไปด้วย
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ได้ดำาเนินการจัดส่งรายละเอียดของการคำานวณระยะติดตั้งไฟนำาร่อน	 (PAPI)	 
ให้สำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่อใช้เป็นเอกสารการบินทดสอบ 
และการรับรองเรียบร้อยแล้ว	 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการสำารวจพิกัดภูมิศาสตร์และ
ตำาแหน่งสิ่งกีดขวางเพื่อใช้ในการจัดทำา	Obstacle	Chart	ทั้งนี้	กรมท่าอากาศยาน	
จะเร่งรัดดำาเนินการเพื่อให้สามารถใช้งานท่าอากาศยานแม่สอดให้ได้เร็วที่สุดต่อไป	

ได้ทำาหนังสือแจ้งไปยังกรมท่าอากาศยานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	 
จำานวน	 ๓๓๔,๔๘๒	 บาท	 เนื่องจากการบินทดสอบระบบไฟนำาร่อน	 หรือ	 PAPI	 
บริเวณหัวทางวิ่ง	๒๗	ของสนามบินแม่สอด	จังหวัดตาก	นั้น	เป็นการย้ายหรือติดตั้ง
อุปกรณ์ใหม่	 หากเป็นกรณีบินทดสอบระบบไฟ	 PAPI	 ให้กับกรมท่าอากาศยาน 
ตามรอบระยะเวลาปกติ	 บริษัท	 วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	 จำากัด	 จะไม่เรียกเก็บ 
ค่าใช้จ่ายซึ่งสอดคล้องกับมาตรการแนวทางการเงินอย่างเคร่งครัดจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	เพ่ือปรบัลดค่าใช้จ่าย
ทั่วทั้งองค์กร	
นอกจากนี้	 เมื่อวันที่	 ๒๐	พฤษภาคม	๒๕๖๔	บริษัท	 วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	
จำากัด	 ได้มีการประชุมร่วมกับกรมท่าอากาศยาน	 สายการบินนกแอร์	 สายการบิน 
ไทยแอร์เอเชีย	 และเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ	 พิจารณาร่าง	 IFPs	 
(Instrument	 Flight	 Procedures)	 ตามแผนงาน	 โดยได้มีการออกแบบวิธีปฏิบัติ 
การบินใหม่และจัดทำาร่าง	 IFPs	 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตำาแหน่งที่ตั้งของ	 
THR	RWY27	สนามบินแม่สอด	 โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่	 IAC	VOR	RWY27,	
IAC	RNP	RWY27,	SID	RNAV	RWY09,	STAR	RNAV	RWY27	เพื่อความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการจราจรทางอากาศ	 ซึ่งกรมท่าอากาศยาน 
จะดำาเนินการสำารวจข้อมูลสิ่งกีดขวาง	 (Obstacle	 data)	 ให้แล้วเสร็จภายใน 
ปลายเดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๔	เพือ่นำาส่งให้บรษิทั	วทิยกุารบนิแห่งประเทศไทย	จำากดั	
ออกแบบ	 IFPs	 ดังกล่าวในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อสรุป	 Final	 Chart	 บินทดสอบ 
และการประเมินความปลอดภัยตามข้ันตอนเพ่ือนำาเสนอสำานักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยออกประกาศการใช้งาน	 โดยคาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ในเดือน	
พฤศจิกายน	๒๕๖๔	

กรณีโครงการก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่งสนามบินแม่สอดที่มีการต่อเติม 
ความยาวทางวิ่งแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการดำาเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้สามารถเปิดใช้งานทางวิ่งดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย	 สรุปความคืบหน้า 
การดำาเนินการได้ดังนี้
-	วันท่ี	 ๒๔	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๔	 สำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	 
ได้รับหนังสือจากกรมท่าอากาศยาน	 ขอเปิดใช้งานทางวิ่งใหม่และขอเปิดใช้งาน 
ทางขับสาย	 A	 ณ	 ท่าอากาศยานแม่สอด	 ซึ่งสำานักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทยพจิารณาเอกสารแล้วไม่เพยีงพอสำาหรบัการพจิารณาด้านกายภาพ
สนามบินว่าด้วยมาตรฐานสนามบิน

บริษัท วิทยุการบิน 

แห่งประเทศไทย จำากัด

รายงานว่า	

กรมท่าอากาศยาน
รายงานว่า	

สำานักงาน 

การบินพลเรือน 

แห่งประเทศไทย

รายงานว่า	
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-	วันที่	 ๓	 มีนาคม	 ๒๕๖๔	 ฝ่ายบริการข่าวสารการบิน	 สำานักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทยได้รับการประสานจากกรมท่าอากาศยาน	 ให้ออกประกาศ 
ข้อมูลข่าวสารการบินในการเปิดใช้งานหัวทางวิ่ง	๑๙/๒๗	และปิดทางขับสาย	A	

-	วนัที	่๑๖	มนีาคม	๒๕๖๔	กรมท่าอากาศยานนำาส่งรายละเอยีดข้อมลูการปิดใช้งาน
ทางวิ่งบางส่วน	 ณ	 ท่าอากาศยานแม่สอดเพื่อให้การดำาเนินการก่อสร้างติดตั้ง 
ระบบไฟฟ้าสนามบินสามารถดำาเนินการต่อไปได้

-	วันที่	 ๒๔	 มีนาคม	 ๒๕๖๔	 สำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้มี 
การประชุมร่วมกับผู้แทนกรมท่าอากาศยาน	 บริษัท	 วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	
จำากัด	 และสายการบินนกแอร์	 เพื่อหารือแนวทางการเปิดใช้งานทางวิ่งใหม่	 
หวัทางวิง่	๒๗	(สว่นตอ่เตมิความยาวทางวิง่)	และหวัทางวิง่	๑๙	(สว่นทีด่ำาเนนิการ
เลื่อนหัวทางวิ่ง)	มีข้อสรุปจากที่ประชุม	ดังนี้
๑.	ขอให้ทำาการบินโดยใช้	 PAPI	 เดิม	 ใช้	 Instrument	Approach	Chart	 (IAC)	 

เดิมบนทางวิ่งเดิมในการทำาการบินไปก่อน	ส่วนงานบินทดสอบและเปิดใช้งาน	
PAPI	 ใหม่ขอให้กรมท่าอากาศยานดำาเนินการตามกระบวนการจัดตั้ง 
เครื่องอำานวยความสะดวกในการเดินอากาศใหม่ให้เสร็จสมบูรณ์

๒.	งานสำารวจสิ่งกีดขวางเพื่อใช ้สำาหรับการออกแบบ	 AC	 ใหม ่	 ขอให ้ 
กรมท่าอากาศยานและบริษัท	 วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	 จำากัด	 ร่วมเร่ง 
ดำาเนินการเพื่อให้สามารถจัดทำา	 AC	 ได้โดยเร็ว	 เมื่อจะดำาเนินการเปิดใช้งาน
ทางวิ่งส่วนต่อขยายใหม่รวมถึง	PAPI	ใหม่จะต้องมีการทำา	Risk	Assessment	
ต้องให้สายการบินมีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นกระทั่งมั่นใจว่า
สามารถใช้งานที่ปลอดภัย	 ซึ่งหากสายการบินเห็นว่าไม่ปลอดภัยต่อการ 
ปฏิบัติการบินก็ยังไม่สามารถเปิดใช้งานทางวิ่งส่วนต่อขยายได้

๕.๓.๔ การดำาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวง
คมนาคม
แผนงาน/โครงการตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตร ี

ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเร่งรัดและติดตามเป็นกรณีพิเศษ
๑.	 การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและการลดค่าฝุ่นละออง	 PM	 2.5	 เช่น	 หมอกควันจากการ 

เผาป่า	มลพิษทางอากาศ	
จากปัญหาหมอกควันซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเผาโดยชาวบ้านและคาดว่าจะยาวนาน 

ถึงเดือนพฤษภาคม	 จึงขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหา	 
อย่างต่อเนื่อง	 พร้อมท้ังให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานปกครองด้วยการ
สนบัสนนุรถบรรทกุนำา้	พร้อมทัง้กำาชบัให้เจ้าหน้าทีก่รมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทในพืน้ทีช่่วยสอดส่องดแูล
จุดเกิดเหตุที่เป็นไปได้ว่าจะเกิดการเผาป่าหญ้าตามข้างทางหรือเขตทางของทางหลวง	 หากพบให้สั่งดำาเนินการ
ตามกฎหมายตอ่ไป	และขอใหส้ำานกังานขนสง่จงัหวดัในพืน้ทีจ่งัหวดัตากและสโุขทยัเครง่ครดัการตรวจวดัควนัดำา
ทั้งรถส่วนบุคคล	 รถโดยสาร	 และรถบรรทุกสินค้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาการตรวจวัดควันดำา 
ทีก่ำาหนด	รวมทัง้ให้ความอนเุคราะห์ตรวจควนัดำารถของหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคมในพืน้ทีจ่งัหวดัตาก
และสุโขทัยด้วย	หากพบรถที่มีปัญหาให้เร่งรัดซ่อมแซมเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับภาคเอกชนและประชาชนต่อไป
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สำานักงานขนส่งจังหวัดตากและสำานักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัยได้ดำาเนินการ 
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกรมการขนส่งทางบกในการแก้ไขปัญหาลดค่า 
ฝุ่นละออง	PM	2.5	ที่มีแหล่งกำาเนิดจากยานพาหนะ	มีผลดำาเนินการระหว่างวันที่	๑	
ตุลาคม	๒๕๖๓	-	๓๐	เมษายน	๒๕๖๔	สรุปดังนี้	
-	สำานักงานขนส่งจังหวัดตากดำาเนินการตั้งจุดตรวจวัดควันดำาจากท่อไอเสีย 
ของรถบรรทุก	 รถโดยสารประจำาทาง	 และรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ 
รวม	 ๑๘๑	 คัน	 ไม่ผ่านเกณฑ์	 ๒	 คัน	 และได้ดำาเนินการตามโครงการตรวจสอบ
มลพิษทางอากาศของทางราชการจำานวน	๗๘๕	คัน	ไม่พบรถไม่ผ่านเกณฑ์

-	สำานักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัยบูรณาการร่วมกับกรมทางหลวงและกรมทางหลวง
ชนบทในพื้นที่ดำาเนินการตั้งจุดตรวจวัดควันดำารถโดยสารประจำาทางและ 
ไม่ประจำาทาง	 รถบรรทุก	 และรถบรรทุกส่วนบุคคล	 รวม	 ๑๖,๕๒๓	 คัน	 
ผ่านเกณฑ์	 ๑๖,๔๔๐	 คัน	 พบรถที่มีค่าควันดำาเกินมาตรฐานเกินว่าร้อยละ	 ๔๕	
จำานวน	๑๖	คัน	และมีค่าควันดำา	๓๐	-	๔๕%	จำานวน	๖๗	คัน	และได้ดำาเนินการ
ตามโครงการตรวจสอบมลพิษทางอากาศและเสียงรถราชการ

ในระหว่างวันที่	 ๙	 -	 ๑๖	 เมษายน	 ๒๕๖๔	 แขวงทางหลวงตากท่ี	 ๒	 (แม่สอด)	 
ได้มกีารตดิตัง้จดุบรกิารทัว่ไทยให้ความช่วยเหลอืประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	
๒๕๖๔	 ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา	 ทั้งนี้	 
ได้ออกตรวจสอบสายทางและทำาสัญญาณไฟวับวาบ	 เพื่อเฝ้าระวังให้กับผู้ใช้เส้นทาง
และกระตุ้นเตือนให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง

ได้มีแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและการเผาหญ้าข้างทาง 
ให้หน่วยงานในสังกัดดำาเนินการดังนี้	
๑)	ให้หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุกรณีเกิดภัย	
๒)	ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนเข้าใจถงึมาตรการดำาเนนิงานและข้อเสยีของการเผาป่า
๓)	จัดทำาป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนหยุดการเผาป่า	
๔	 เน้นยำา้ให้หน่วยงานในพืน้ทีด่ำาเนนิการตดัหญ้าสองข้างทางและเกบ็วสัดใุห้เรยีบร้อย	
๕)	บริหารจัดการเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อลดมลพิษทางอากาศ	
๖)	หากเกดิเหตใุห้หน่วยงานสนบัสนนุรถบรรทกุนำา้พร้อมบคุลากรพร้อมทัง้ตรวจสอบ

ความเสียหายและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันทีเมื่อเข้าสู่สภาวะปกติ	 ทั้งนี้	 
ได้มอบหมายให้สำานักบำารุงทาง	 สำานักงานทางหลวงชนบทที่	 ๘	 (นครสวรรค์)	 
และสำานักงานทางหลวงชนบทที่	๙	(อุตรดิตถ์)	พิจารณาดำาเนินการต่อไปแล้ว

๒.	นโยบายการสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์	
ตามทีก่รมเจ้าท่าได้ผ่อนผนัให้ผูป้ระกอบการสามารถขายของรมิแม่นำา้ในพ้ืนทีภ่าคเหนอื	 

เช่น	 แม่นำ้าปิง	 ได้เป็นการชั่วคราวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์	 แต่การก่อสร้างสิ่งล่วงลำ้า
ลำานำ้าจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีกรมเจ้าท่ากำาหนด	 และกรมเจ้าท่าห้ามไม่ให้มีการสร้างห้องนำ้าบนแม่นำ้าลำาคลอง 
โดยเด็ดขาด	 แต่ปรากฏว่ายังคงมีผู้ประกอบการบางส่วนได้ปลูกสร้างสิ่งล่วงลำ้าลำานำ้าไปก่อนแล้วและไม่ได้ 

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	

กรมทางหลวง
รายงานว่า

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า	
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ก่อสร้างตามแบบท่ีกรมเจ้าท่ากำาหนดจึงเป็นเหตุให้ต้องมีการสั่งรื้อถอนภายหลัง	 จึงขอให้กรมเจ้าท่าประสาน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ผู้นำาชุมชนหรือผู้ประกอบการท่องเที่ยวริมนำ้าได้รับทราบ
ข้อมูลและระยะเวลาที่สามารถดำาเนินการได้ตามที่กรมเจ้าท่าผ่อนผันก่อนที่จะถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ในแต่ละปี	

สำานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ได้ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างช่ัวคราวในช่วง
เทศกาลสงกรานต์	 ปัจจุบันได้มีการรื้อถอนออกไปทั้งหมดแล้ว	 ประกอบกับ 
ในช่วงดังกล่าวเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 
ระลอกใหม่	 การจัดกิจกรรมจำาเป็นต้องงดเว้นและปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข 
อย่างเคร่งครัด	 ซึ่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนท่ีได้รับทราบและมีการประชุมหารือ 
ร่วมกันกับกรมเจ้าท่าแล้ว	 ในคราวต่อไปหากมีการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลจะมีการ 
บูรณาการร่วมกันตรวจสอบและหาแนวทางในการดำาเนินการให้เกิดความเหมาะสม
เป็นไปตามกรอบของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕.๓.๕ การตรวจราชการ/การลงพ้ืนที่และการติดตามประเด็นที่ ได้รับ 
ความสนใจจากสาธารณชน
การเตรยีมความพร้อมรองรบัการอำานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดนิทาง

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔
๑.	การอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยทางถนน	

ขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทบูรณาการจัดการจราจร	 โดยกำากับดูแล 
การเปิดสัญญาณไฟจราจรตามถนนสายหลักและสายรองให้เหมาะสม	 รวมท้ังการดูแลพ้ืนท่ีในความควบคุม 
เพื่อลดปัญหาการติดสะสมบริเวณทางแยกและการติดท้ายแถว	 และขอให้มีการติดตั้งป้ายบอกทางลัด	 ทางเลี่ยง	 
ให้ชัดเจนเพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้ขับขี่และตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์อำานวยความปลอดภัย 
บนท้องถนนด้วย

ในระหว่างวนัที	่๙	-	๑๖	เมษายน	๒๕๖๔	แขวงทางหลวงตากที	่๒	(แม่สอด)	ได้มกีาร 
ติดตั้งจุดบริการทั่วไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	 
๒๕๖๔	 ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา	 ทั้งนี้	 
ได้ออกตรวจสอบสายทางและทำาสัญญาณไฟวับวาบ	 เพื่อเฝ้าระวังให้กับผู้ใช้เส้นทาง
และกระตุ้นเตือนให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	 ๒๕๖๔	 ได้ดำาเนินการตามมาตรการ	 โดยในช่วงเตรียม
ความพร้อมและช่วงการรณรงค์ได้ปรบัปรงุซ่อมแซมถนนและสะพาน	ให้มคีวามสะดวก
และปลอดภยั	ปรบัปรงุป้ายจราจร	เครือ่งหมายจราจร	ไฟฟ้าแสงสว่าง	สญัญาณจราจร	
เตรียมความพร้อมคืนผิวจราจรให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	 
และระบบสายด่วน	 ๑๑๔๖	 CCTV	 วิทยุสื่อสาร	 และระบบ	 Conference	 ให้ม ี
ความพร้อมในการใช้งาน	 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การอำานวยความสะดวก 
และปลอดภัยบนถนน	 เช ่น	 รถประชาสัมพันธ์	 คลิปเสียง	 (Mobile	 Unit)	 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์	วิทยุ	โปสเตอร์ป้ายประชาสัมพันธ์	เป็นต้น

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า

กรมเจ้าท่า
รายงานว่า	

กรมทางหลวง
รายงานว่า
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๒.	การจัดการเดินรถโดยสารสาธารณะ
ขอให้กรมการขนส่งทางบก	 และบริษัท	 ขนส่ง	 จำากัด	 เข้มงวดกวดขัน	 ดูแลการ 

ให้บริการเดินรถโดยสารสาธารณะ	 ท้ังการตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถและรถโดยสาร	 การขับขี่ 
ตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร	 และเฝ้าระวังผู้โดยสารท่ีเดินทางโดยรถโดยสารประจำาทาง 
และรถเช่าเหมาไม่ประจำาทาง	 ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 
ทั้งที่จุด	 Checking	 Point	 และสถานีขนส่งผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามมาตรการสาธารณสุข 
อย่างเคร่งครัดด้วย

สำานักงานขนส่งจังหวัดตากและสำานักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัยได้จัดกิจกรรม 
อำานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง	 รวมถึงเข้มงวดกวดขัน 
ดูแลการให้บริการเดินรถโดยสารสาธารณะ	 ตรวจความพร้อมของรถและพนักงาน 
ขบัรถโดยสารสาธารณะ	การขบัขีต่ามกฎจราจรและดำาเนนิการตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	โดยมีผลดำาเนินการ	 
สรุปได้ดังนี้
๑.	สำานักงานขนส่งจังหวัดตาก	ตั้งจุดตรวจ	Checking	Point	ตั้งแต่วันที่	๑	ตุลาคม	

๒๕๖๓	 -	 ๓๐	 เมษายน	 ๒๕๖๔	 ตรวจรถโดยสารประจำาทางและรถโดยสาร 
ไม่ประจำาทาง	 รวม	 ๑๕,๐๖๐	 คัน	 ไม่ผ่าน	 ๓	 คัน	 ส่วนพนักงานขับรถ	 
๑๕,๐๖๐	 คน	 ผ่านทั้งหมด	 และในช่วงเทศกาลสงกรานต์	 ๒๕๖๔	 ระหว่าง	 
วันที่	 ๑๐	 -	๑๖	 เมษายน	๒๕๖๔	ตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถ
โดยสารสาธารณะจำานวน	 ๓๘๒	 คัน	 และ	 ๓๘๒	 คน	 ผลการดำาเนินการ 
ผ่านท้ังหมด	 นอกจากนี้	 สำานักงานขนส่งจังหวัดตากได้ร่วมกับสำานักงาน
สาธารณสขุจังหวดัตากและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ดำาเนนิการตัง้จดุตรวจคดักรอง
ผู้ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารในพื้นที่ตามมาตรการแล้ว	

๒.	สำานกังานขนส่งจงัหวดัสโุขทยัได้ดำาเนนิการตรวจความพร้อมของรถและพนกังาน
ขับรถโดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๒๕๖๔	ระหว่างวันที่	๑๐	-	๑๖	
เมษายน	 ๒๕๖๔	 จำานวน	 ๔๖๔	 คัน	 และ	 ๔๖๔	 คน	 ผลการดำาเนินการ 
ผ่านท้ังหมด	 และได้ตรวจจับความเร็วรถโดยสารและรถบรรทุกด้วยอุปกรณ	์ 
๒	ชนิด	มีผลดำาเนินการดังนี้	

เครื่องมือที่ใช้

ตรวจจับคว�มเร็ว

จำ�นวน 

ที่ตรวจ
ผลก�รดำ�เนินก�ร

กล้องตรวจจับความเร็ว
ชนิดแสงเลเซอร์

	๗๓๘	คัน รถโดยสารไม่ประจำาทางใช้ความเร็ว 
เกินกฎหมายกำาหนด	๑	ราย

ระบบ	G-PS 	๗๖๐	ราย ใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำาหนด	๙	ราย	 
ได้แก่
-	รถโดยสารประจำาทาง	๓	ราย
-	รถโดยสารไม่ประจำาทาง	๕	ราย
-	รถบรรทุก	๑	ราย

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	
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นอกจากนี้	 ได้ดำาเนินการตามมาตรการโดยจัดให้มีมาตรการคัดกรองผู้โดยสาร	
พนักงานขับรถและพนักงานประจำารถตามที่กรมควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย
กำาหนด	 รวมทั้งขอความร่วมมือผู ้ประกอบการขนส่งพิจารณาปรับลดจำานวน 
เที่ยวการเดินรถในการให้บริการขนส่งผู้โดยสารระหว่างจังหวัด	 ในเขตพื้นที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวดตามความจำาเป็นให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ได้มีการจัดการเดินรถโดยสารสาธารณะโดยการเตรียมความพร้อมของรถโดยสาร	
ให้เพียงพอกับผู้ใช้บริการ	 ตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถและพนักงาน 
ต้อนรับบนรถโดยสารสาธารณะ	 เฝ้าระวังผู้โดยสารเพ่ือไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	และทางสถานีเดินรถได้ดำาเนินการ
ตามมาตรการด้านความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 อย่างเคร่งครัดโดยมีการลงทะเบียนเข้าใช้สถาน ี
ผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ	 และมีจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิมีจุดให้บริการ 
เจลแอลกอฮอล์ล้างมอืสำาหรบัฆ่าเชือ้โรคแก่ผูโ้ดยสารตามจดุตา่ง	ๆ 	ทำาความสะอาด
และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในสถานี

การบริหารจัดการและการดำาเนินงาน ณ ด่านพรมแดนแม่สอด (จุดผ่านแดน 
สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมาแห่งที่ ๒) 

๑.	ปัญหาการจราจรบริเวณหน้าด่าน	
เนื่องจากกระบวนการขนส่งหน้าด่านและข้ันตอนการตรวจคัดกรองโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ส่งผลให้รถบรรทุกสินค้าต่าง	ๆ 	 ต้องใช้เวลารอต่อแถวมากข้ึนทำาให้เกิดปัญหา 
การจราจรติดขัด	 แต่ความล่าช้าส่วนหนึ่งเกิดจากการตรวจนำ้าหนักรถบรรทุกสินค้าซึ่งเป็นการตรวจซำ้าซ้อน	 
ทัง้ทีค่วามจรงิแล้วรถบรรทกุได้ผ่านการตรวจมาแล้วก่อนทีจ่ะถึงหน้าด่าน	จงึขอให้กรมทางหลวงพิจารณาทบทวน
เรื่องการชั่งนำ้าหนักหน้าด่านเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการดำาเนินงาน	 และลดความแออัดของปริมาณรถบรรทุก
สินค้าที่มาขนถ่ายในแต่ละวันด้วย

ได้ดำาเนินการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณหน้าด่านโดยด่านพรมแดนฯ	 แจ้งให้ 
ผูป้ระกอบการ	(Shipping)	ดำาเนนิการด้านเอกสารข้ามแดนให้แล้วเสรจ็ก่อนขึน้สถานี
ตรวจสอบนำ้าหนัก	 หรือไม่อนุญาตให้รถบรรทุกสินค้าที่เอกสารข้ามแดนไม่ครบถ้วน 
ขึ้นสถานีตรวจสอบนำ้าหนัก	 โดยมีเจ้าหน้าท่ีตรวจเอกสารข้ามแดนก่อนผ่านสถาน ี
ตรวจสอบนำ้าหนัก

๒.	การเตรียมพื้นที่ห้องกักโรคในบริเวณด่าน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 

ยังมีแนวโน้มของระยะเวลาที่ยาวนานและต่อเนื่อง	 ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานที่ด่านพรมแดน	 
แม่สอดจำาเป็นต้องมีห้องควบคุมแยกโรคด้วย	 จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดหาสถานที่รองรับเพื่อจัดสร้าง
เป็นพื้นที่สำาหรับกักโรค	

บริษัท ขนส่ง จำากัด
รายงานว่า	

กรมทางหลวง
รายงานว่า
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เม่ือวันที่	 ๑๕	 มีนาคม	๒๕๖๑	 ได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้พื้นที่
และมีการจัดแผนผังการแบ่งพ้ืนท่ีสะพานสำาหรับให้แต่ละหน่วยงานไว้ใช้งาน 
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว	 ตามรายงานการประชุมซึ่งกรมทางหลวง	 สำานักงานตรวจคน 
เข้าเมืองจังหวัดตาก	 ศุลกากร	 สรรพากร	 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ	 
ด่านอาหารและยา	 ด่านตรวจสัตว์ป่าแม่สอด	 ตำารวจท่องเที่ยว	 และ	 TBD	 Office	 
(คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถ่ินไทย	 -	 เมียนมา)	 ได้รับการจัดสรรพ้ืนท่ีใช้สอย
อาคาร	 Passenger	 Terminal	 ในขณะที่ศุลกากร	 สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
จังหวัดตาก	ด่านกักกันสัตว์จังหวัดตาก	สรรพสามิต	ด่านตรวจสัตว์นำ้า	ด่านอาหาร
และยา	ด่านตรวจพืชแม่สอดและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศได้รับจัดสรร
พื้นท่ีใช้สอยอาคาร	 Cargo	 Terminal	 ทั้งนี้	 กรมควบคุมโรคได้มีมาตรการ 
ตรวจคัดกรองผู้ที่ตรวจและพบเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 จะแยกไว้ 
ที่จุดพักคอยและแจ้งรถโรงพยาบาลทันที

๓.	ค่าใช้จ่ายในการบรหิารและบำารงุรกัษาด่าน	ค่าใช้จ่ายในการขยาย	ซ่อมแซม	ปรบัปรงุ
บำารุงรักษาด่าน	 ท่ีผ่านมาต้องนำาค่าธรรมเนียมผ่านด่านมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	 จนถึงปัจจุบัน	 
ยังไม่ได้รับการอนุมัติในการจัดตั้งกองทุนเพื่อบำารุงรักษาสะพาน	 จึงเห็นควรให้กรมทางหลวงประสานงาน 
กับกรมบัญชีกลางเร่งรัดการจัดตั้งกองทุนเพื่อที่จะได้สามารถนำาเงินรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม	 
มาใช้บริหารจัดการและบำารุงรักษาด่านต่อไป

เนื่องจากกระบวนการขออนุมัติเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สะพานและขออนุมัติ 
ใช้เงินจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบำารุงรักษาสะพานมิตรภาพมีข้ันตอน	 
ต้องขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและข้ันตอนการดำาเนินการพิจารณา 
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายข้ันตอนรายละเอียดการดำาเนินงานตาม	 Timeline	 
ของกระบวนการ	อย่างไรกต็ามขณะนีก้ารดำาเนนิการใกล้สิน้สดุแล้วโดยกรมทางหลวง	
ได้ลงนามในระเบียบกรมทางหลวงว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงินในการ
บำารุงรักษาสะพานระหว่างประเทศ	พ.ศ.	๒๕๖๔	แล้ว	และเมื่อวันที่	๑๒	พฤษภาคม	
๒๕๖๔	กรมทางหลวงได้มหีนงัสอืถงึสำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร	ีขอให้นำาระเบยีบ
กรมทางหลวงประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เพื่อให้ระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 
ต่อไป	ในปัจจุบันได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๘	ตอนพิเศษ	๑๒๕	
วันท่ี	 ๑๐	 มิถุนายน	 ๒๕๖๔	 ระเบียบกรมทางหลวงว่าด้วยการรับจ่ายและการ 
เก็บรักษาเงินในการบริหารและบำารุงรักษาสะพานระหว่างประเทศ

กรมทางหลวง
รายงานว่า

กรมทางหลวง
รายงานว่า
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๕.๔ เขตตรวจราชการที่ ๑๘  
(จังหวัดก�ำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธำนี)
จากการเดินทางไปตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม	 เพื่อติดตามความก้าวหน้า 

การดำาเนินงานตามแผน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม	 ประกอบไปด้วย	 กรมทางหลวง	 
กรมทางหลวงชนบท	 กรมการขนส่งทางบก	 กรมเจ้าท่า	 กรมท่าอากาศยาน	 บริษัท	 ขนส่ง	 จำากัด	 บริษัท	 
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	จำากัด	และสำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	การดำาเนินงานตามมาตรการ
เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 การเตรียมความพร้อม 
อำานวยความสะดวกและให้บริการประชาชนเพื่อรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์	 ๒๕๖๔	 
และการดำาเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่	 ๑๘	 (จังหวัดตาก	 
และสุโขทัย)	ระหว่างวันที่	๒๙	มีนาคม	-	๑	เมษายน	๒๕๖๔	โดยมีประเด็นการตรวจราชการดังนี้	

๑.	การติดตามโครงการสำาคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
๒.	การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔
๓.	การติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงคมนาคม	ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่	๑๘
๔.	การติดตามความคืบหน้าการดำาเนินงาน	 ปัญหา	 อุปสรรค	 และความต้องการของหน่วยงาน	 

ในโครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
๕.	การเตรียมความพร้อมการอำานวยความสะดวก	 และความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน 

ในเทศกาลสงกรานต์	๒๕๖๔

๕.๔.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางบก
รายงานการติดตามผลการดำาเนินงานตามนโยบายสำาคัญของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคม
๑.	นโยบายการใช้ยางพาราในงานของกระทรวงคมนาคม	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีนโยบายให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท	
นำายางพารามาใช้ในโครงการด้านการอำานวยความปลอดภัยในโครงข่ายทางหลวงและทางหลวงชนบท	 
โดยทั้งสองหน่วยงานมุ่งเน้นไปท่ีการนำามาใช้เพื่อสร้างเกาะกลางถนนแบบกำาแพงหุ้มด้วยยางพารา	 (Rubber	
Fender	 Barrier)	 และหลักนำาทางยางพารา	 (Natural	 rubber	 guide	 post)	 ทั้งนี้	 โดยให้กรมทางหลวง	 
และกรมทางหลวงชนบทซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวนี้โดยตรงจากวิสาหกิจชุมชนที่ได้ขึ้นทะเบียนและตรวจสอบ 
คณุภาพแล้วเพือ่เป็นการสนบัสนนุกลุม่เกษตรกรโดยตรงให้ได้รบัรายได้มากขึน้	ทัง้นี	้จากการตรวจราชการในพืน้ที ่
เขตตรวจราชการที่	๑๘	มีผลการดำาเนินการที่สำาคัญดังนี้

๑.๑	 จังหวัดพิจิตร	 กรมทางหลวงได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนำาร่องในการ 
นำายางพารามาใช้ในการจัดสร้างเกาะกลางถนนแบบกำาแพงหุ้มด้วยยางพารา	 อย่างไรก็ดี	 ทั้งกรมทางหลวง 
และกรมทางหลวงชนบทยังไม่มีการดำาเนินการนำายางพารามาใช้ในโครงการของหน่วยงานในพ้ืนท่ี	 เนื่องจาก 
ยังไม่สามารถต่อรองราคากับกลุ่มเกษตรกรท่ีเสนอราคามาสูงกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	 จึงอยู่ระหว่าง 
ขั้นตอนการดำาเนินการตามระเบียบที่กำาหนดไว้
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๑.๒	 จังหวัดกำาแพงเพชร	 โดยแขวงทางหลวงกำาแพงเพชรได้ทำาการเสนอแผนติดตั้ง 
นำาทางยางพาราในทางหลวงหมายเลข	 ๑	 ตอนควบคุม	 ๐๙๐๑,	 ๐๙๐๒,	 ๐๙๐๓	 ตอน	 โนนปอแดง	 -	 
นครชุม	 -	 วังเจ้า	 จำานวน	 ๒,๐๘๖	 ต้น	 งบประมาณทั้งสิ้น	 ๔,๗๐๐,๐๐๐	 บาท	 โดยมีความล่าช้าจากข้อจำากัด 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง	ซึ่งในขณะนี้ได้รับการแก้ไขแล้วอยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำาเนินการตามระเบียบ	ในส่วนของ
แขวงทางหลวงชนบทกำาแพงเพชรนัน้มแีผนการตดิตัง้หลกันำาทางยางพาราในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	-	๒๕๖๕	
รวม	๑๑,๑๖๖	ต้น	โดยในปีนี้อยู่ระหว่างดำาเนินการเช่นกัน

๑.๓	 จังหวัดอุทัยธานีเป็นจังหวัดที่มีการจัดงาน	 Kick	 off	 การใช้ยางพาราในงาน 
ของกระทรวงคมนาคม	 โดยแขวงทางหลวงอุทัยธานีได้รับการจัดสรรงบประมาณทำาโครงการติดตั้งหลักนำาทาง
ยางพาราประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 จำานวน	 ๒,๑๑๒	 ต้น	 งบประมาณ	 ๔,๓๔๐,๐๐๐	 บาท	 
และประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	จำานวน	๑,๐๕๑	ต้น	งบประมาณ	๒,๖๐๐,๐๐๐	บาท	สำาหรบักรมทางหลวง
ชนบท	 รายงานว่าขณะนี้อยู ่ระหว่างการตรวจรับรองโรงงานผลิตหลักนำาทางยางพาราของวิสาหกิจชุมชน 
ที่เกี่ยวข้อง

๑.๔	 จังหวัดนครสวรรค์	แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่	๒	มีโครงการติดตั้งหลักนำาทาง
ยางพารา	จำานวน	๑,๓๕๙	ต้น	งบประมาณ	๓,๑๐๐,๐๐๐	บาท	โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบ	 สำาหรับกรมทางหลวงชนบทได้รับรายงานว่า	 ไม่มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการนำายางพารามาใช้	 
ในงานของกระทรวงคมนาคม

๒.	นโยบายการปรับอัตราความเร็วยานพาหนะบนทางหลวงและทางหลวงชนบท
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคมมนีโยบายให้มกีารปรบัความเรว็สงูสดุของยานพาหนะ

ที่ใช้ทางหลวงและทางหลวงชนบทเป็น	 ๑๒๐	 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง	 โดยได้มีการประกาศกฎกระทรวงกำาหนด 
อัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำาหนด	พ.ศ.	๒๕๖๔	กำาหนดเง่ือนไข
ต่าง	ๆ	แล้ว	ทั้งนี้	จากการตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่	๑๘	นั้น	พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่เหมาะสม 
ตามเงื่อนไขที่กำาหนด	 ส่วนกรมทางหลวงได้รายงานว่ายังไม่มีพ้ืนท่ีท่ีจะประกาศใช้ความเร็ว	 ๑๒๐	 กิโลเมตร 
ต่อชั่วโมงในระยะแรกแต่มีการสำารวจความพร้อมของพื้นที่ตามเงื่อนไขที่กำาหนดแล้ว	 เบื้องต้นมีพื้นที่ที่เหมาะสม
และอาจประกาศใช้ความเร็วข้างต้นได้ในระยะต่อไปคือเส้นทางในความดูแลของแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่	 ๒	
เป็นเส้นทางช่วงสั้น	ๆ 	บนทางหลวงหมายเลข	๑	จำานวน	๓	ช่วง	ช่วงละประมาณ	๔	กิโลเมตร	และแขวงทางหลวง
กำาแพงเพชรบนทางหลวงหมายเลข	๑	จำานวน	๒	ช่วง	และทางหลวงหมายเลข	๑๑๕	จำานวน	๑	ช่วง	ซึ่งช่วงที่ 
อาจดำาเนินการได้	คือทางหลวงหมายเลข	๑	ตอน	นครชุม	 -	วังเจ้า	จาก	กม.ที่	๔๖๒+๐๐๐	-	๔๘๙	+๐๐๐	 
ระยะทาง	 ๒๗	 กิโลเมตร	 อย่างไรก็ดีบริเวณดังกล่าวมีจุดกลับรถอยู่	 ๑๕	 จุด	 ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงให้ไม่ม ี
จุดกลับรถเสมอระดับถนนเสียก่อนจึงจะสามารถดำาเนินการได้

๓.	นโยบายการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก	PM	2.5
เนือ่งด้วยปัจจบัุนประเทศไทยประสบปัญหามลพษิทางอากาศ	โดยเฉพาะปัญหาฝุน่ละออง

ขนาดเล็ก	 หรือ	 PM	 2.5	 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน	 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มี 
นโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศด้วย	 นั้น	 
จากการตรวจราชการในพื้นท่ีเขตตรวจราชการที่	 ๑๘	 ได้รับรายงานว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม	 
มกีารดำาเนนิการทีส่ำาคญั	คอืสำานกังานขนส่งจงัหวดัทัง้	๔	จงัหวดั	ได้ร่วมกบัหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม
ทุกหน่วยงาน	 โดยจัดเจ้าหน้าท่ีเข้าดำาเนินการตรวจวัดการปล่อยควันดำาของรถยนต์และเครื่องจักรส่วนราชการ 
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๔.	นโยบายการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและการช่วยเหลือค่าครองชีพ 
ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อย 
ผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	 และการช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ผ่านโครงการเราชนะหรือโครงการเรารักกัน	 เป็นต้น	 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมได้มีนโยบายให้หน่วยงานด้านการคมนาคมและการขนส่งสนับสนุนนโยบายของรัฐ	 โดยให้ประชาชน
สามารถใช้เงินช่วยเหลือจากโครงการต่าง	ๆ 	เพื่อการโดยสารรถโดยสารสาธารณะและรถไฟได้	ซึ่งหน่วยงานหลัก	
คือการรถไฟแห่งประเทศไทยและบริษัท	 ขนส่ง	 จำากัด	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายข้างต้นในการให้บริการประชาชน	 
โดยจากการตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการ	 พบว่า	 บริษัท	 ขนส่ง	 จำากัด	 และการรถไฟแห่งประเทศไทย	 
ได้มกีารตดิป้ายประชาสมัพนัธ์ในพืน้ท่ีให้บรกิารและมปีระชาชนมาใช้บรกิารในทกุโครงการของรฐับาล	แต่เนือ่งจาก
พื้นที่เขตตรวจราชการท่ี	 ๑๘	 เป็นจังหวัดท่ีอยู่ระหว่างเส้นทางเดินรถสายหลักไม่ใช่สถานีต้นทางที่มีประชาชน 
เดนิทางจำานวนมาก	จงึไม่มปีระชาชนมาใช้บรกิารโดยใช้สทิธใินโครงการต่าง	ๆ 	มากนกั	อาท	ิสถานเีดนิรถอทุยัธานี	 
มีผู้ใช้บริการจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๒	จำานวน	๙๒๘	ราย	มีรายได้	๑๕๒,๗๑๘	บาท	 
พ.ศ.	๒๕๖๓	จำานวน	๕๓๐	ราย	มีรายได้	๙๒,๔๑๕	บาท	สถานีเดินรถนครสวรรค์มีผู้ใช้บริการใน	พ.ศ.	๒๕๖๔	
ในโครงการต่าง	ๆ 	 เช่น	 โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้ังแต่เดือนตุลาคม	 ๒๕๖๓	 -	 ๒๒	 มีนาคม	 ๒๕๖๔	 
จำานวน	๑,๗๑๙	คน	เป็นเงิน	๓๒๒,๓๘๔	บาท	โครงการเราชนะตั้งแต่วันที่	๒	กุมภาพันธ์	-	๒๒	มีนาคม	๒๕๖๔	
จำานวน	๑๐๘	คน	เป็นเงิน	๑๐,๓๘๒	บาท	เป็นต้น	ทั้งนี้	มีภาพแสดงตัวอย่างการประชาสัมพันธ์และการให้บริการ
ผ่านโครงการต่าง	ๆ	ดังนี้	

หรือจัดให้มีการนำารถยนต์ของส่วนราชการเข้าตรวจวัดการปล่อยควันดำา	 ณ	 ขนส่งจังหวัด	 รวมทั้งจัดให้ม ี
ผู้ตรวจการขนส่งออกหน่วยตรวจวัดควันดำาของรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะท่ีเดินรถในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ	
นอกจากน้ันแล้วยังได้รับรายงานว่า	 แขวงทางหลวงอุทัยธานีได้มีการจัดรถบรรทุกนำ้าสนับสนุนภารกิจการ 
ดับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบด้วย	
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๕.	นโยบายการป ้องกันการ 
แพร ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 
(COVID-19)	 โดยเฉพาะประเทศไทยที่พบการ 
แพร่ระบาดกระจายไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย	

โดยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
คมนาคมได้มีนโยบายและกำาชับให้ทุกหน่วยงาน 
ในสังกัดเข้มงวดกวดขันการปฏิบัติตามมาตรการ
ควบคุม	 ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสตามแนวทาง
ของกระทรวงสาธารณสุข	 ซึ่งจากการตรวจราชการ 
ในพ้ืนที่พบว่า	 ทุกหน่วยงานในพื้นที่ทั้ง	 ๔	 จังหวัด	 
มคีวามเคร่งครดัในการปฏบัิติตามมาตรการ	D-M-H-T-T-A		 
กล่าวคือมีมาตรการเว้นระยะห่าง	 เข้มงวดกวดขัน 
ในการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 จัดให้ 
มีเจลแอลกอฮอล์ในทุกพื้นท่ี	 มีการตรวจวัดอุณหภูมิ 
ของเจ้าหน้าที่และผู้ท่ีมาติดต่อก่อนเข้าพื้นท่ีและจัดให้ 
มีการสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะเพื่อลงทะเบียน 
การเข้าพื้นที่ทั้งในส่วนของสถานที่และการใช้บริการ
ขนส่งสาธารณะ	 รวมถึงมีการเช็ดทำาความสะอาดพื้นที่	
และรถโดยสารต่าง	ๆ	ด้วยนำ้ายาฆ่าเชื้ออย่างสมำ่าเสมอ	
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กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า

การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จากการพิจารณาแผนการดำาเนินงานท่ีกรมทางหลวงชนบทนำาเสนอ	 เห็นว่าหากสามารถ	

ทำาได้ตามแผนการดำาเนินงานจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เป็นไปตามเป้าหมายและตามระยะเวลาท่ีกำาหนด	
จงึขอให้ทกุหน่วยงานเร่งรดัการใช้จ่ายงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	ให้เป็นไปตามแผน	โดยเฉพาะโครงการทีม่แีผนการ
ดำาเนินการภายในปีงบประมาณนั้น	 ขอให้ดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม	 ๒๕๖๔	 ตามเป้าหมาย 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำาหนดต่อไป

ได้ให้ความสำาคัญกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ	 
โดยมีการกำากับติดตามเป็นรายสัปดาห์และมีการประชุมประจำาเดือนทุก	 ๆ	 เดือน	 
โดย	ณ	วันที่	๑๐	สิงหาคม	๒๕๖๔	สำานักงานทางหลวงชนบทที่	๘	 (นครสวรรค์)	 
มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ	 ๗๙.๔๐	 ทั้งนี้	 กรมทางหลวงชนบทได้มอบหมายให้ 
สำานักงานทางหลวงชนบทที่	 ๘	 (นครสวรรค์)	 พิจารณาดำาเนินการตามข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมต่อไปแล้ว

การเตรยีมความพร้อมการอำานวยความสะดวก และความปลอดภยัในการเดินทาง
ของประชาชนในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมได้เน้นยำ้าการดำาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของ	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 โดยกำาชับให้มีการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคม	นอกจากนัน้	ขอให้กรมทางหลวงชนบทประสานการเตรยีมความพร้อมกบัหน่วยงานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัย	 ตำารวจ	 หน่วยกู้ภัย	 และหน่วยบริการทางการแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประสบอุบัติเหตุในสายทางอย่างรวดเร็ว	 นอกจากนั้นขอให้มีการรวบรวมผลการดำาเนินการ	 ประเมินผล 
การดำาเนินการ	 ปัญหาและอุปสรรค	 ตลอดจนความต้องการเพื่อให้มีการดำาเนินงานที่ดีขึ้นและรายงานผลให้ 
หน่วยงานส่วนกลางและผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมที่รับผิดชอบพื้นที่ทราบ	 เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงาน 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

ได้ดำาเนินการตามมาตรการในช่วงเทศกาลสงกรานต์	 ๒๕๖๔	 โดยในช่วงเตรียม 
ความพร้อมและช่วงการรณรงค์การดำาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน	 และสะพาน 
ในความรับผิดชอบให้มีความสะดวกและปลอดภัย	 ไร้หลุมบ่อ	 ตรวจสอบ	 ปรับปรุง
ป้ายจราจร	เครื่องหมายจราจร	ไฟฟ้าแสงสว่าง	สัญญาณจราจร	วางแผนการทำางาน
ให้สอดรับกับช่วงเทศกาล	 เตรียมความพร้อมคืนผิวจราจรให้สามารถสัญจร 
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	 เตรียมความพร้อมระบบสายด่วน	 ๑๑๔๖	 CCTV	 
วิทยุสื่อสาร	 และระบบ	 Conference	 ให้พร้อมใช้งาน	 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ 
การอำานวยความสะดวกและปลอดภัยบนถนน	 เช่น	 รถประชาสัมพันธ์	 คลิปเสียง	
(Mobile	Unit)	สื่ออิเล็กทรอนิกส์	วิทยุ	โปสเตอร์	ป้ายประชาสัมพันธ์	เป็นต้น	
ทั้งนี้	 สำานักอำานวยความปลอดภัยและสำานักงานทางหลวงชนบทท่ี	 ๘	 (นครสวรรค์)	
พิจารณาดำาเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อไปแล้ว	

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า
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สำานักงานขนส่งจังหวัดกำาแพงเพชร	 สำานักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร	 สำานักงานขนส่ง
จังหวัดนครสวรรค์	 และสำานักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานีได้จัดกิจกรรมอำานวย 
ความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง	 รวมถึงเข้มงวดกวดขันดูแล 
การให้บริการเดินรถโดยสารสาธารณะ	 ตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถ
โดยสารสาธารณะ	 การขับขี่ตามกฎจราจรและดำาเนินการตามมาตรการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 โดยมีผล 
การดำาเนินการ	สรุปได้ดังนี้	
-	สำานักงานขนส่งจังหวัดกำาแพงเพชรตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่าง
วันท่ี	 ๑๐	 -	 ๑๖	 เมษายน	 ๒๕๖๔	 ตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและ 
ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ	(Rest	Area)	จำานวน	๖๗๘	คัน/ราย	ผลการดำาเนินการ
ผ่านทั้งหมด	

นอกจากนี้	 ก่อนถึงช่วงเทศกาลได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในจังหวัดเพื่อขอความร่วมมือในด้านต่าง	ๆ 	เพื่อวางแผนและซักซ้อมทำาความเข้าใจ
ก่อนการปฏิบัติงานและได้รวบรวมปัญหาและอุปสรรคด้านต่าง	ๆ 	เช่น	ด้านบุคลากร	
ด้านอุปกรณ์	ด้านสถานที่	ด้านงบประมาณ	ด้านการบริหาร	
-	สำานักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานีได้ดำาเนินการตรวจวัดอุณหภูมิผู ้โดยสารและ
พนักงานขับรถจำานวน	 ๓,๐๙๑	 ราย	 ไม่พบผู้มีอุณหภูมิเกินกว่า	 ๓๗.๕	 องศา
เซลเซียส	 และได้ร่วมกับบริษัท	 ขนส่ง	 จำากัด	 (สถานีเดินรถอุทัยธานี)	 ตรวจสอบ
ความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ	 และพนักงานขับรถจำานวน	 ๒๐๒	 คัน/คน	 
ผลการดำาเนินการผ่านทั้งหมดและได้ตรวจจับความเร็วรถโดยสารและรถบรรทุก
ด้วยเครื่องมือที่ใช้ตรวจจับความเร็ว	๒	ชนิด	คือ	
๑.	กล้องตรวจจับความเร็วชนิดแสงเลเซอร์	 จำานวนที่ตรวจ	 ๒๖๒	 คัน	 ผลการ 

ดำาเนินการรถโดยสารสาธารณะผ่านทุกคัน	 มีเพียงรถบรรทุกท่ีใช้ความเร็ว 
เกนิกำาหนดจำานวน	๓	คนั	

๒.	ระบบ	 GPS	 ผลการดำาเนินการไม่พบว่ามีรถโดยสารสาธารณะใช้ความเร็ว 
เกินกำาหนด	

ทั้งนี้	ผลการดำาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใด

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	
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แขวงทางหลวงในทกุพืน้ทีไ่ด้รายงานความพร้อมในการเตรยีมการรองรบัการอำานวย
ความสะดวก	 ความปลอดภัย	 และการให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	
๒๕๖๔	โดยมีมาตรการสำาคัญประกอบด้วย
๑.	เตรียมความพร้อมของสายทางในความรับผิดชอบให้มีความพร้อมและ 

ความเหมาะสมต่อการสัญจรของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
๒.	จัดเตรียมการให้บริการประชาชนในรูปแบบต่าง	ๆ 	 เช่น	 จุดบริการ	 จัดเจ้าหน้าที่	

ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน	 เป็นต้น	 โดยในการดำาเนินการได้จัดให้มีมาตรการ
ควบคมุและป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	
ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วย	

ปัญหาผิวทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟชำารุด
ศูนย์บำารุงทางภาคเหนือ	 ฝ่ายการช่าง	 ได้ทำาการตรวจสอบพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ 

หลายเส้นทางมีจุดตัดกับถนนของกรมทางหลวงชนบทซึ่งพบว่ามีสภาพทางเสียหาย	 โดยเฉพาะในบริเวณ 
ที่ติดกับทางรถไฟซึ่งมีโอกาสท่ีจะทำาให้ประชาชนได้รับความเสี่ยงจากอุบัติเหตุจากผิวทางชำารุดได้	 ซึ่งการรถไฟ 
แห่งประเทศไทยเห็นว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบถนนควรจะต้องเข้ามาตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข	

ในเรื่องนี้	 พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเสนอของการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความจำาเป็นและ 
เหมาะสม	 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบสายทางในความรับผิดชอบว่ามีบริเวณใดที่เป็นจุดตัดทางรถไฟ
และมีผิวทางชำารุดหรือไม่	หากตรวจพบก็ขอให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนต่อไป	

ได้มอบหมายให้สำานกับำารงุทางและสำานกัทางหลวงชนบทที	่๘	(นครสวรรค์)	พจิารณา
ดำาเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม	 
ต่อไปแล้ว

การดำาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงคมนาคม
เพือ่เป็นการตดิตามการดำาเนนิงานตามนโยบายสำาคญัของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม	

เมื่อนโยบายใดมีความคืบหน้าของการดำาเนินงานในแต่ละไตรมาสก็ขอให้รายงานผลการดำาเนินงานให้หน่วยงาน 
ต้นสังกัดและผู้ตรวจราชการทราบด้วย	 เพื่อติดตามและใช้เป็นข้อมูลพัฒนาการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม

สำานักงานขนส่งผู้โดยสาร	 สำานักงานขนส่งจังหวัดกำาแพงเพชร	 สำานักงานขนส่ง 
จงัหวดัพจิติร	สำานกังานขนส่งจงัหวดันครสวรรค์	และสำานกังานขนส่งจงัหวดัอุทัยธานี	
ได้ดำาเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในแต่ละไตรมาส 
และรายงานผลการดำาเนินการให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ	 เพื่อติดตามและใช้เป็น
ข้อมูลพัฒนาการปฏิบัติงานเป็นประจำาทุกครั้ง

กรมทางหลวง
รายงานว่า

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า
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การดำาเนินการและนโยบายต่าง	ๆ 	 มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับนโยบายสำาคัญ 
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 ประกอบด้วยนโยบายการใช้ยางพารา	 
นโยบายการปรับความเร็วยานพาหนะบนทางหลวง	 นโยบายแก้ไขปัญหา	 PM	 2.5	
และนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	
2019	 (COVID-19)	 ซึ่งเมื่อแขวงทางหลวงในพื้นได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 
แล้วเสรจ็ได้มกีารรายงานผลการดำาเนนิการให้หน่วยงานต้นสงักดัทราบ	เพ่ือตดิตาม
และใช้เป็นข้อมูลพัฒนาการปฏิบัติงานเป็นประจำาทุกครั้ง

๑.	โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่กีดขวางการจราจร
เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนท่ีสัญจรในเส้นทางที่มี

การก่อสร้างขนาดใหญ่กีดขวางการจราจร	 ขอให้กรมทางหลวงจัดทำาแผนดำาเนินการท่ีชัดเจนเพ่ือประชาสัมพันธ ์
ให้ประชาชนทราบในการวางแผนการใช้เส้นทาง	และให้มีการกำากับดูแลในเรื่องการวางแผนการจดัการจราจรและ
การอำานวยความปลอดภัยในพื้นท่ีก่อสร้างเพื่อดูแลความปลอดภัยและอำานวยความสะดวกในการเดินทางของ
ประชาชนในพื้นที่ด้วย

ปัจจุบันในพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงพิจิตรมีโครงการขนาดใหญ่ 
ที่อยู่ระหว่างการดำาเนินการจำานวน	๔	โครงการ	ประกอบด้วย
๑.	โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข	๑๑	สาย	อำาเภออนิทร์บรุ	ี-	อำาเภอสากเหลก็	 

ระหว่าง	กม.๑๔๒+๐๐๐.๐๐๐	 -	 กม.๑๗๒+๙๐๐.๐๐	 ปัจจุบันเริ่มดำาเนินการ 
ก่อสร้างแล้ว

๒.	โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข	 ๑๑	 อำาเภออินทร์บุรี	 -	 อำาเภอสากเหล็ก	
ระหว่าง	กม.๑๑๒+๒๗๕.๐๐๐	-	กม.๑๓๑+๗๙๘.๐๐๐	อยูร่ะหว่างการหาตวัผูร้บัจ้าง

๓.	โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข	๑๑๕	สาย	กำาแพงเพชร	-	พิจิตร	ระหว่าง	
กม.๙๕+๙๘๐.๐๐๐	-	กม.๑๐๖+๘๔๐.๐๐๐	อยู่ระหว่างการหาตัวผู้รับจ้าง

๔.	โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข	๑๑๕	สาย	กำาแพงเพชร	-	พิจิตร	ระหว่าง	
กม.๕๗+๐๐๐.๐๐๐	-	กม.๖๖+๑๕๐.๐๐๐	อยู่ระหว่างลงนามสัญญา

ท้ังนี้	 ท้ัง	 ๔	 โครงการเป็นโครงการขนาดใหญ่มีลักษณะงานคือการเพ่ิมช่องจราจร	 
จาก	 ๒	 ช่องจราจร	 เป็น	 ๔	 ช่องจราจร	 ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการจัดการจราจร 
ในพื้นที่ได้

๒.	โครงการก่อสร้างทางมีปัญหาอุปสรรคเรือ่งต้นไม้ในเขตทางทำาให้ไม่สามารถส่งมอบพืน้ที่
ให้แก่ผู้รับจ้างได้	

โครงการควรมกีารประสานงานกบัแขวงทางหลวงพจิติรเพือ่เร่งรดัตดิตามความคบืหน้า
การอนมุตัขิองหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	และขอให้จดัทำารายละเอยีดแผนการปรบัแผนดำาเนนิการเพือ่เร่งรดัดำาเนนิการ
ให้แล้วเสร็จตามแผนต่อไปด้วย

กรมทางหลวง
รายงานว่า

กรมทางหลวง
รายงานว่า
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สภาพของปัญหา/อุปสรรคโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข	 ๑๑	 สาย	 อำาเภอ
อินทร์บุรี	 -	 อำาเภอสากเหล็ก	 ตอน	 อำาเภอทับคล้อ	 -	 อำาเภอสากเหล็ก	 ระหว่าง	 
กม.๑๔๒+๐๐๐.๐๐๐	 -	 กม.๑๗๒+๙๐๐.๐๐๐	 นั้น	 ในปัจจุบันมีปัญหาอุปสรรค 
เรื่องต้นไม้ในเขตทางที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้ตัดต้นไม้จากกรมป่าไม้	 โดยจาก 
การตดิตามทราบว่าเรือ่งการขออนมุตัอิยูร่ะหว่างการพจิารณาของกรมป่าไม้ในส่วนกลาง

๓.	ปัญหาการก่อสร้างเกาะกลางถนนแบบกำาแพงหุ้มด้วยยางพาราล่าช้าเนื่องจากข้อจำากัด
เรื่องราคาสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้	

ข้อจำากัดเรื่องราคาสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้เห็นควรให้มีการเจรจาเพื่อตกลงราคา 
ให้ได้ข้อยุติหรืออาจพิจารณาผู้ผลิตรายอื่นที่ได้รับการรับรอง	 อย่างไรก็ดีสิ่งสำาคัญที่จะต้องดำาเนินการคือ	 
การจัดทำาแผนให้มีความชัดเจนว่าในเรื่องดังกล่าวจะมีขั้นตอนการดำาเนินการอย่างไร	 โดยให้กำาหนดเป้าหมาย	
ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนจนถึงการคาดว่าจะสำาเร็จเพื่อปรับแผนดำาเนินการและเร่งรัดดำาเนินการต่อไป

จังหวัดพิจิตรได้รับการกำาหนดให้เป็นพ้ืนที่นำาร่องการก่อสร้างเกาะกลางถนน 
แบบกำาแพงคอนกรีตหุ้มด้วยยางพารา	 แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถดำาเนินโครงการได้	
สาเหตุเพราะการตกลงราคากับผู้ผลิตซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังไม่ได้ข้อยุติ	
เนื่องจากราคาที่เสนอมานั้นสูงกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

๔.	ปัญหาเกาะกลางถนนแบบกำาแพงบดบังทัศนวิสัยและก่อให้เกิดอุบัติเหตุ	
การดำาเนินการของศูนย์ฯ	 เป็นการดำาเนินการท่ีมีความจำาเป็นเพ่ือความปลอดภัย 

ของประชาชนผูใ้ช้เส้นทาง	อย่างไรกด็ปัีญหาท่ีเกิดขึน้อาจต้องมกีารตรวจสอบและพจิารณาหลายองค์ประกอบ	ทัง้นี้
ในเบื้องต้นควรพิจารณาในเรื่องของการกำาหนดข้อจำากัดในการกลับรถก่อนเพื่อให้สามารถกลับรถได้เฉพาะรถที่มี
ขนาดเหมาะสมกับพื้นที่	 หลังจากนั้นขอให้มีการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพว่ามีการออกแบบก่อสร้างถูกต้อง
เหมาะสมตามหลกัทางวศิวกรรมหรอืไม่	และหากมคีวามจำาเป็นกค็วรมกีารพจิารณาปรบัปรงุลกัษณะทางกายภาพ
ในบรเิวณดงักล่าวให้มคีวามกว้างมากขึน้	มกีารก่อสร้างทางเท้าให้มมีาตรฐาน	ควบคมุการจอดรถบรเิวณไหล่ทาง	
และติดตั้งสัญญาณไฟจราจร	เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่	๑	(พิจิตร)	ได้รับมอบหมายให้จัดทำาโครงการก่อสร้าง
เกาะกลางถนนแบบกำาแพงหุ้มด้วยยางพาราในพื้นที่ทางหลวงหมายเลข	 ๑๐๖๗	
(ทางในความรบัผดิชอบของแขวงทางหลวงพจิติร)	อย่างไรกด็	ีเมือ่มกีารก่อสร้างแล้ว 
ได้รับการร้องเรียนและการคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่เนื่องจากเส้นทางดังกล่าว 
มีช่วงท่ีผ่านย่านชุมชนซึ่งเป็นตลาดมี	 ๒	 ช่องจราจร	 แบ่งช่องจราจรด้วยเกาะสี	 
และมีบางตำาแหน่งที่มีทางแยกจุดตัด	 โดยประชาชนร้องเรียนว่ากำาแพงที่ก่อสร้าง	 
มีความสงูบดบังทัศนวสิยัในการมองเหน็	และเมือ่วางกำาแพงแล้วจำาเป็นตอ้งกลบัรถ
ในจุดที่กำาหนดทำาให้ไม่ได้รับความสะดวกในการกลับรถโดยเฉพาะรถขนาดใหญ่

กรมทางหลวง
รายงานว่า

กรมทางหลวง
รายงานว่า

กรมทางหลวง
รายงานว่า
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๕.	การก่อสร้างเส้นทางสนับสนุนการท่องเที่ยวและการออกกำาลังกายร่วมกันระหว่าง 
กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท	เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเกิดประโยชน์แก่ประชาชน	

เนื่องจากเส้นทางที่กรมทางหลวงชนบทกำาลังจะก่อสร้างเช่ือมต่อกับทางหลวงของ 
กรมทางหลวงบรเิวณแยกทางหลวงหมายเลข	๑๐๑	ตดักบัทางหลวงหมายเลข	๑๑๒	จงึเหน็ว่า	หากกรมทางหลวง	
จะนำารูปแบบการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบทมาออกแบบและสร้างส่วนที่ต่อเนื่องกันให้เป็นรูปแบบเดียวกัน	
โดยเฉพาะเรื่องทางจักรยานก็จะทำาให้เส้นทางดังกล่าวมีความสวยงามและเกิดประโยชน์ในแง่เศรษฐกิจและ 
การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกำาแพงเพชรมากยิ่งขึ้น

แขวงทางหลวงชนบทกำาแพงเพชรมีแผนที่จะก่อสร้างถนนผังเมืองรวมสาย	 จ	 
ซึ่งขณะนี้อยู ่ระหว่างขั้นตอนการเวนคืนที่ดิน	 โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 
พ.ศ.	๒๕๖๖	โดยโครงการดงักล่าวเป็นโครงการทีม่กีารออกแบบสายทางให้มลีกัษณะ
สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด	 และออกแบบให้มีทางจักรยานตลอดสายทาง	 
ซึ่งจะทำาให้เส้นทางสายนี้เป็นเส้นทางสนับสนุนการท่องเท่ียวและการออกกำาลังกาย
ของประชาชน	

๖.	ประชาชนร้องขอให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกตลาดบ่อทอง	 ทางหลวง 
หมายเลข	๑๑๕	(กำาแพงเพชร	-	สากเหล็ก)	

จากการรายงานของแขวงทางหลวงกำาแพงเพชรในส่วนท่ีได้มีการปรับปรุงบริเวณ 
ทางแยกที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเห็นว่าเป็นการดำาเนินการที่ดีและมีความเหมาะสม	 อย่างไรก็ดีเพื่อให้
เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง	 เห็นควรที่กรมทางหลวงจะได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ 
แขวงทางหลวงกำาแพงเพชรดำาเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณดังกล่าวตามความต้องการของประชาชน
โดยจัดสรรให้ตามความจำาเป็นและเหมาะสมต่อไป

ด้วยมปีระชาชนในพ้ืนทีร้่องขอให้ตดิตัง้ไฟสญัญาณจราจรบรเิวณทางหลวงหมายเลข	
๑๑๕	ตอน	กำาแพงเพชร	-	แก้วสุวรรณที่	กม.๑๘+	๖๙๕	(แยกบ่อทอง)	เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุ	 แขวงทางหลวงกำาแพงเพชรจึงได้เสนอแผนติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและ
ปรับปรุงทางแยกงบประมาณ	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท	โดยในระหว่างรอการจัดสรร
งบประมาณ	 แขวงทางหลวงกำาแพงเพชรได้ดำาเนินการแก้ไขบริเวณทางหลวง 
หมายเลข	 ๑๑๕	 (แยกนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล	 ตลาดบ่อทอง)	 เพื่อให้รถชะลอความเร็ว 
ก่อนถึงทางแยกแล้ว

๗.	ขอขยายความกว้างสะพานข้างแม่นำ้าปิง	ทางหลวงหมายเลข	๑๐๗๔	ที่	กม.๙+๕๑๐	
เพือ่ให้เกดิความสะดวกสบายแก่ประชาชน	กรมทางหลวงควรพจิารณาจดัสรรงบประมาณ 

เพื่อดำาเนินการก่อสร้างขยายสะพานข้ามแม่นำ้าปิงให้เป็น	 ๔	 ช่องจราจรสอดรับกับสายทาง	 อย่างไรก็ดี	 จากการ
พิจารณาถึงรูปแบบการก่อสร้างที่แขวงทางหลวงกำาแพงเพชรนำาเสนอนั้น	 คาดว่าจะก่อสร้างเป็นสะพาน
คอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ	 (I-Girder)	 ซ่ึงมีระยะของสะพานแต่ละช่วงประมาณ	 ๓๐	 เมตร	 ในเรื่องนี้เห็นว่า 

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า

กรมทางหลวง
รายงานว่า
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หากกรมทางหลวงสามารถก่อสร้างสะพานดังกล่าวนี้เป็นรูปแบบระบบคานยื่นสมดุล	 (balanced	 cantilever)	 
ซึ่งมีระยะของช่วงสะพานได้ยาวมากกว่าก็จะเป็นประโยชน์ทั้งในมิติของความสวยงามในรูปแบบการก่อสร้าง	 
และไม่กีดขวางทางไหลของนำ้า	 ซึ่งทราบว่าปัจจุบันศูนย์สร้างและบูรณะสะพานท่ี	 ๔	 (นครศรีธรรมราช)	 กำาลัง 
มีงานก่อสร้างสะพานรูปแบบนี้อยู่	 จึงขอให้แขวงทางหลวงกำาแพงเพชรประสานงานกับศูนย์ฯ	 เพื่อนำารูปแบบ 
มาศึกษาและปรับใช้ต่อไป

ทางหลวงหมายเลข	๑๐๗๔	เป็นทางหลวงที่แยกจากทางหลวงหมายเลข	๑	บริเวณ	
กม.๓๙๐+๓๔๖	 (บ้านสลกบาตร)	 ผ่านอำาเภอขาณุวรลักษบุรีและอำาเภอบึงสามัคคี	
จังหวัดกำาแพงเพชรไปยังจังหวัดพิจิตร	 ปัจจุบันได้มีการขยายความกว้างของทาง 
เป็น	 ๔	 ช่องจราจรแล้วตั้งแต่	 กม.๐+๐๐๐	 ถึง	 กม.๓๐+๓๐๐	 แต่บริเวณสะพาน 
ข้ามแม่นำ้าปิงท่ี	 กม.	 ๙+๕๑๐	 ความยาวสะพาน	 ๓๗๕	 เมตร	 ยังมีสภาพเป็น	 
๒	ช่องจราจร	ทำาให้เกดิปัญหาการจราจรเนือ่งจากมีลักษณะเป็นคอขวดบรเิวณสะพาน	
โดยแขวงทางหลวงกำาแพงเพชรได้ทำาหนังสือขอความอนุเคราะห์ดำาเนินการสำารวจ
และออกแบบสะพานไปยังศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่	๑	(พิจิตร)	และสำานักสำารวจ
และออกแบบเพื่อทำาการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

๘.	ข้อเสนอเพือ่พจิารณาจดัสรรงบประมาณพฒันาโครงข่ายทางหลวงในพืน้ทีจ่งัหวดัอทุยัธานี	
โครงการของแขวงทางหลวงอุทัยธานีในพื้นที่จำานวนทั้งหมด	๓	โครงการ	เป็นโครงการ

ทีจ่ะช่วยพฒันาและยกระดบัความสามารถทางการแข่งขนัสนบัสนนุการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของพืน้ทีจ่งัหวดั
อุทัยธานี	 จึงเห็นควรท่ีกรมทางหลวงจะได้พิจารณาให้การสนับสนุนจัดสรรงบบประมาณไปดำาเนินการตาม 
ความเหมาะสมต่อไป	

แขวงทางหลวงอุทัยธานีได้นำาเสนอแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาโครงข่าย
ทางหลวงในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี	ประกอบด้วย
๑.	โครงการพัฒนาเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยว	 ทางหลวงหมายเลข	 ๓๑๘๓	 

ตอน	หนองบัว	-	อุทัยธานี	อำาเภอเมืองอุทัยธานี	จังหวัดอุทัยธานี
๒.	โครงการพัฒนาเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยว	 ทางหลวงหมายเลข	 ๓๐๑๑	 

ตอน	บ้านไร่	-	บ้านใต้	อำาเภอบ้านไร่	จังหวัดอุทัยธานี	
๓.	โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข	๓๒๒๑	ตอน	อุทัยธานี	-	ทัพทัน	ระหว่าง	

กม.๐+๐๐๐	 -	 กม.	 ๑๕+๓๐๓	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

กรมทางหลวง
รายงานว่า

กรมทางหลวง
รายงานว่า



ผ
ลง

ำน
กำ

รต
รว

จร
ำช

กำ
รก

ระ
ทร

วง
คม

นำ
คม

๑8๔

๙.	ข้อเสนอเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทในพื้นที่ 
เขตตรวจราชการที่	๑๘	

จากการบรรยายสรุปของกรมทางหลวงชนบท	 สำานักแขวงทางหลวงชนบทที่	 ๘	
(นครสวรรค์)	 เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทตามความต้องการของประชาชน	 
ในพื้นที่	ประกอบด้วยโครงการสำาคัญ	๕	โครงการ	ดังนี้

(๑)	 โครงการสะพานเล่ียงเมอืงตะพานหิน	 ข้ามแม่นำา้น่าน	บรเิวณหมู	่ ๒	 บ้านหาดแตงโม	 -	 
หมู่	๓	บ้านหาดแตงโม	-	หมู่	๓	หาดแตงโม	ตำาบลห้วยเกตุ	อำาเภอตะพานหิน	จังหวัดพิจิตร

(๒)	 โครงการสะพานข้ามแม่นำา้สะแกกรงั	(บรเิวณปากแม่นำา้)	ไปยงัเกาะคุง้สำาเภา	หมูท่ี	่๑	 
ตำาบลท่าซุง	อำาเภอเมืองอุทัยธานี	จังหวัดอุทัยธานี

(๓)	 โครงการปรับปรุงบริเวณสี่แยกเสี่ยงอันตราย	 สาย	 กพ.๓๐๐๖	 แยก	 ทล.๑๑๕	 -	 
บ้านมาบมะตื่น	อำาเภอไทรงาม	จังหวัดกำาแพงเพชร	ที่	กม.๓+๓๖๐

(๔)	 โครงการยกระดับมาตรฐานชั้นทางเป็นถนน	 ๔	 ช่องจราจร	 สาย	 นว.๑๐๐๑	 
แยกทางหลวงหมายเลข	๑	(กม.ที่	๓๗๔+๐๐๐)	-	บ้านลาดยาว	อำาเภอลาดยาว	จังหวัดนครสวรรค์

(๕)	 โครงการยกระดับมาตรฐานขั้นทางเป็นถนน	 ๔	 ช่องจราจรสาย	 นว.๑๑๑๑	 
แยกทางหลวงหมายเลข	 ๑	 (กม.ที่	 ๓๒๔+๖๕๐)	 -	 บ้านโกรกพระ	 อำาเภอพยุหะคีรี	 และอำาเภอโกรกพระ	 
จังหวัดนครสวรรค์	 ท้ังนี้	 เห็นว่าท้ัง	 ๕	 โครงการมีความจำาเป็นและเหมาะสมควรได้รับการพิจารณาดำาเนินการ	 
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการนี้	 จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาคำาขอรับการจัดสรรงบประมาณของ
สำานักงานทางหลวงชนบทที่	๘	(นครสวรรค์)	และจัดสรรงบประมาณเพื่อดำาเนินการต่อไป

ได้มอบหมายให้สำานักงานทางหลวงชนบท	ที่	 ๘	 (นครสวรรค์)	 พิจารณาดำาเนินการ
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมต่อไปแล้ว

๑๐.	 การขยายผลแนวคิดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนของแขวงทางหลวง
ชนบทพิจิตร

กรมทางหลวงชนบทได้รายงานนำาเสนอแนวคิดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชน	 โดยหลักการ	ททท	ย่อมาจาก	 “ทำาทันที”	 โดยเป็นการให้ความสำาคัญกับปัญหาร้องเรียนร้องทุกข์ 
ในพื้นที่หากได้รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ใด	ๆ 	 ท่ีเกี่ยวข้องในความรับผิดชอบจะจัดให้มีการลงพ้ืนที่เพื่อ 
แก้ไขปัญหาทันทีที่ได้รับการร้องขอ	 ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้วขอช่ืนชมการทำางานของ 
แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร	 และเห็นว่าแนวคิดดังกล่าวเป็นแนวทางที่ดีมีประโยชน์และเป็นการสร้างเสริม 
ความเชื่อมั่นศรัทธาในระบบราชการให้แก่ประชาชน	 ซึ่งหากกรมทางหลวงชนบทสามารถขยายผลไปดำาเนินงาน 
ได้ทกุหน่วยงานในพืน้ท่ีกจ็ะเป็นประโยชน์อย่างสงูสดุ	อยา่งไรกด็	ีในเรือ่งนีเ้หน็ว่าหากแขวงทางหลวงชนบทพจิิตร	
ได้มีการจัดเก็บสถิติการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนว่าสามารถแก้ไขได้สำาเร็จมากน้อยเพียงใด	 
ใช้เวลาเท่าใดเพื่อนำามาพัฒนางานให้ดีขึ้น	ก็จะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำางานให้เพิ่มมากขึ้นต่อไปด้วย

ได้มอบหมายให้สำานักงานทางหลวงชนบทที่	 ๘	 (นครสวรรค์)	 พิจารณาดำาเนินการ 
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมต่อไปแล้ว

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า

กรมทางหลวงชนบท
รายงานว่า
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๑๑.	 การขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก	PM	2.5	
ด้วยปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหามลพิษทางอากาศ	 โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละออง

ขนาดเลก็	หรอื	PM	2.5	ส่งผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชน	โดยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคมได้มนีโยบาย	
ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศด้วยนั้น	 จากการ 
ตรวจราชการในพื้นท่ีเขตตรวจราชการที่	 ๑๘	 ได้รับรายงานว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีการ 
ดำาเนินการที่สำาคัญคือสำานักงานขนส่งจังหวัดทั้ง	 ๔	 จังหวัด	 ได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ทุกหน่วยงาน	 โดยจัดเจ้าหน้าที่ดำาเนินการตรวจวัดการปล่อยควันดำาของรถยนต์และเครื่องจักรของส่วนราชการ
หรือจัดให้มีการนำารถยนต์ของส่วนราชการเข้าตรวจวัดการปล่อยควันดำา	 ณ	 สำานักงานขนส่งจังหวัด	 รวมทั้ง 
จัดให้มีผู ้ตรวจการขนส่งออกหน่วยตรวจวัดควันดำาของรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะที่เดินรถในพื้นที่ 
รับผิดชอบ	 นอกจากนั้นแล้วยังได้รับรายงานว่าแขวงทางหลวงอุทัยธานีได้มีการจัดรถบรรทุกนำ้าสนับสนุนภารกิจ
การดับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบด้วย

ได้ดำาเนนิการตามระเบยีบและหลักเกณฑ์ทีก่ำาหนดในการแก้ไขปัญหาลดค่าฝุน่ละออง	 
PM	2.5	ทีม่แีหล่งกำาเนดิจากยานพาหนะ	มผีลดำาเนนิการระหว่างวนัที	่๑	ตลุาคม	๒๕๖๓	-	 
๑๕	 มิถุนายน	 ๒๕๖๔	 โดยกองตรวจการขนส่งทางบกได้มีการดำาเนินการตรวจวัด
ควันดำาระหว่างเดือนธันวาคม	๒๕๖๓	-	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔	จำานวน	๑๑๓,๒๑๘	คัน	
พบมีค่าควันดำาร้อยละ	 ๔๖	 ขึ้นไปและได้ทำาการพ่นห้ามใช้รวมทั้งสิ้น	 จำานวน	 
๗๓๐	 คัน	 แยกเป็นรถบรรทุกจำานวน	 ๘๙,๗๘๓	 คัน	 พบรถที่มีค ่าควันดำา 
ร้อยละ	๔๖	ขึ้นไปจำานวน	๒๐	คัน	รถสาธารณะจำานวน	๒๓,๔๓๕	คัน	พบรถที่มีค่า
ควันดำาร้อยละ	๔๖	ขึ้นไปจำานวน	๒๐	คัน
นอกจากนี้	 สำานักงานขนส่งจังหวัดกำาแพงเพชร	 สำานักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร	
สำานักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์	 สำานักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี	 ได้มีการ 
ตรวจวัดควันดำารถยนต์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม	 รถส่วนราชการ	 
และรถผู้ประกอบการขนส่ง	 ได้ดำาเนินการออกใบแจ้งผลการตรวจสอบ	 รวมถึง 
ติดเครื่องหมายแสดงการผ่านการตรวจวัดควันดำาสำาหรับรถที่ผ่านการตรวจวัด 
ควันดำาแล้ว

นโยบายการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและการช่วยเหลือค่าครองชีพ 
ให้แก่ประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และนโยบายการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านการลดภาระค่าครองชีพ	 โดยให ้
ผู้ใช้บริการท่ีอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร	 กำาแพงเพชร	 นครสวรรค์	 และอุทัยธานี	 
ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการจ่ายค่าตั๋วโดยสารได้	 ทั้งนี้	 ตั้งแต่เดือนตุลาคม	 
๒๕๖๓	-	พฤษภาคม	๒๕๖๔	ดังนี้

จังหวัดพิจิตร		 			๒๖๖	 คน	 		๖๗,๒๑๑	บาท
จังหวัดกำาแพงเพชร		 ๒,๒๔๗	 คน	 ๕๕๔,๑๖๑	บาท
จังหวัดนครสวรรค์		 ๑,๘๗๓	 คน	 ๓๖๑,๘๑๓	บาท
จังหวัดอุทัยธานี		 			๒๙๔	 คน	 		๕๔,๕๘๙	บาท

กรมการขนส่งทางบก
รายงานว่า	

บริษัท ขนส่ง จำากัด
รายงานว่า	
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ทั้งนี้บริษัท	 ขนส่ง	 จำากัด	 ได้มีมาตรการด้านความปลอดภัยในการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 อย่างเคร่งครัด 
และมีการเฝ้าระวังผู้โดยสารโดยมีการลงทะเบียนเข้าใช้สถานีผ่านแอปพลิเคชัน 
ไทยชนะ	 มีจุดคัดกรองเพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิ	 มีจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล  ์
ล้างมือสำาหรับฆ่าเชื้อโรคแก่ผู้โดยสารตามจุดต่าง	ๆ 	รวมทั้งการทำาความสะอาดและ
การฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือภายในสถานี	 เพ่ือไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา	2019	(COVID-19)

๕.๔.๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการขนส่งทางนำ้า
การแก้ไขปัญหาการกำาจัดผักตบชวาในพื้นที่รับผิดชอบของสำานักงานพัฒนา 

และบำารุงรักษาทางนำ้าที่ ๒ (นครสวรรค์) 
ในเรื่องนี้เห็นว่า	 กรมเจ้าท่าในส่วนกลางอาจจะพิจารณาประสานงานกับกรมส่งเสริม 

การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาการกำาจัดผักตบชวาในลำานำ้าร่วมกันและสนับสนุนให ้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำาเนินการต่อไป	 ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยให้การแก้ไขปัญหา 
ของประชาชนประสบความสำาเร็จได้

ในพื้นที่รับผิดชอบของสำานักงานพัฒนาและบำารุงรักษาทางนำ้าที่	 ๖	 (นครสวรรค์)	 
มีปัญหาท่ีสำาคัญ	 คือ	 ปัญหาผักตบชวา	 ซึ่งกรมเจ้าท่ามีแผนการดำาเนินการกำาจัด 
ผักตบชวาเป็นประจำาอย่างต่อเนื่อง	 แต่เนื่องจากมีข้อจำากัดในเรื่องของบุคลากร 
และงบประมาณจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันต่อการเกิดขึ้น 
ของผักตบชวาในพ้ืนที่	 โดยได้มีการเสนอว่าควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีบทบาทในการร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนยิ่งขึ้น	ทั้งนี้	สำานักงานพัฒนา
และบำารุงรักษาทางนำ้าที่	 ๖	 (นครสวรรค์)	 ได้มีการดำาเนินการกำาจัดผักตบชวาและ 
วชัพชืเป็นประจำาทกุปี	และได้ประสานขอรบัการสนบัสนนุด้านบคุลากรและงบประมาณ	
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เช่น	 เทศบาล	 องค์การบริหารส่วนตำาบล	 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามเขตท้องที่ต่าง	ๆ 	 สำาหรับการกำาจัดผักตบชวา 
และวัชพืชใน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๕	 ซึ่งกรมเจ้าท่าได้มีการวางแผนการดำาเนินการโดยจะ 
เริ่มดำาเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม	 ๒๕๖๔	 แล้วเสร็จเดือนกันยายน	 ๒๕๖๕	 
ในแม่นำ้าเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดชัยนาท	 ๑๒๖,๐๐๐	 ตัน	 แม่นำ้าสะแกกรังบริเวณ
จังหวัดอุทัยธานี	๗๒,๐๐๐	ตัน	และแม่นำ้าปิงบริเวณจังหวัดตาก	๗๒,๐๐๐	ตัน	

การพัฒนาการขนส่งทางนำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยาและแม่นำ้าน่าน 
จากการรายงานสรุปของกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคการเดินเรือในแม่นำ้าเจ้าพระยา

และแม่นำ้าน่าน	ประกอบด้วย
๑.	 ความลกึนำา้ตามธรรมชาตใินแม่นำา้เจ้าพระยาและน่านไม่เพยีงพอต่อการเดนิเรอืตลอดทัง้ปี
๒.	 ปัจจุบันเดินเรือจากอ่าวไทยขึ้นไปได้เพียงระยะประมาณ	๑๘๐	กม.	(ไม่ถึงอำาเภอป่าโมก	

จังหวัดอ่างทอง)

กรมเจ้าท่า
รายงานว่า	
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๓.	 ประตูเรือที่เขื่อนเจ้าพระยาก็มีขนาดเล็กไม่เหมาะสมกับขนาดเรือในปัจจุบันและอนาคต
พร้อมท้ังได้รายงานว่า	กรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อก่อสร้างเขื่อนยกระดับนำ้า	๒	แห่ง	เพื่อเพิ่มความลึกนำ้า
ให้เหมาะสมแก่การเดินเรือโดยก่อสร้างประตูเรือที่เขื่อนยกระดับทั้งสองแห่งรวมถึงประตูเรือ

ซึ่งพิจารณาเห็นว่าแนวคิดที่เสนอเป็นแนวคิดที่น่าสนใจ	หากสามารถดำาเนินการได้ย่อมเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาการขนส่งทางนำา้ของประเทศ	สอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันาด้านการขนส่งทีม่ต้ีนทนุตำา่	
จึงขอให้กรมเจ้าท่าเร่งรัดการพิจารณาดำาเนินการตามแผนที่กำาหนดไว้ต่อไป

เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการศึกษาเพ่ือก่อสร้างเข่ือนยกระดับนำ้า	 ๒	 แห่ง	 เพ่ือเพิ่ม 
ความลึกนำ้าให้เหมาะสมแก่การเดินเรือ	 โดยก่อสร้างประตูเรือที่เขื่อนยกระดับ 
ทัง้สองแห่ง	รวมถงึประตเูรอืแห่งใหม่ทีเ่ขือ่นเจ้าพระยา	การขดุลอกลำานำา้	และก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่งที่จะสามารถทำาให้แม่นำ้าเจ้าพระยาและแม่นำ้าน่านมีศักยภาพ 
ที่จะสามารถเดินเรือได้
ท้ังนี	้ในการพฒันาโครงการดงักล่าว	กรมเจ่าท่าได้จ้างทีป่รกึษาทำาการสำารวจออกแบบ
รายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียดโครงการก่อสร้างเข่ือน 
ยกระดับในแม่นำ้าเจ ้าพระยาและแม่นำ้าน ่านเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
การเดนิเรอืในแม่นำา้เจ้าพระยาและแม่นำา้น่านให้ขึน้ไปถงึจงัหวดันครสวรรค์และท่าเรอื
ตะพานหิน	จังหวัดพิจิตร	โดยให้มีความลึกเพียงพอต่อการเดินเรือสำาหรับการขนส่ง
สินค้า	 เพื่อเป็นการลดต้นทุนขนส่ง	 สัดส่วน	 GDP	 ของประเทศ	 และสร้างโอกาส 
ในการแข่งขันกับต่างประเทศ	 โดยเริ่มศึกษาตามลำาดับตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 จาก 
ผลการศึกษามีความเหมาะสมของโครงการจำาเป็นต้องดำาเนินการก่อสร้าง	 โดยม ี
องค์ประกอบ	ดังนี้
๑.	ก่อสร้างเขื่อนยกระดับ	๒	แห่ง	เพื่อเพิ่มความลึกให้เหมาะสมต่อการเดินเรือ
๒.	ก่อสร้างประตูเรือที่เขื่อนยกระดับทั้งสองแห่ง
๓.	ก่อสร้างประตูเรือแห่งใหม่ที่เขื่อนเจ้าพระยา
๔.	ขุดลอกลำานำ้าและก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง

แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวเข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ	 
และสิ่งแวดล้อม	 เรื่องกำาหนดโครงการ	 กิจการ	 หรือการดำาเนินการซึ่งต้องจัดทำา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไข 
ในการจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 ลงวันที่	 ๑๙	 พฤศจิกายน	
๒๕๖๑	 สำาหรับโครงการ	 กิจการ	 หรือการดำาเนินการประเภทประตูระบายนำ้า 
ในแม่นำ้าสายหลัก	 ให้เสนอคณะกรรมการผู ้ชำานาญการฯ	 (คชก.)	 พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบก่อนดำาเนินการ	 ปัจจุบันโครงการศึกษาดังกล่าวอยู ่ระหว่าง 
การจัดทำารายงานชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่	 ๒	 เพื่อส่งให้สำานักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(สผ.)	 เสนอ	คณะกรรมการผู้ชำานาญการฯ	
(คชก.)	 พิจารณาและกำาลังเสนอโครงการเข้าสู ่การพิจารณาของคณะกรรมการ
ทรัพยากรนำ้าแห่งชาติเพื่อดำาเนินการตามขั้นตอนต่อไปและเมื่อสำานักนโยบาย 
และแผนเห็นชอบแล้วจะเป็นข้ันตอนการเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ	 
ก่อนการออกแบบรายละเอียดและเสนอของบประมาณสำาหรับดำาเนินการต่อไป

กรมเจ้าท่า
รายงานว่า	
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๒.๑ นายทวี...
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๔.๒ การพิจารณา...
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๖.๑ การตรวจราชการ...
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กระทรวงคมนาคม
๓๘ ถนนราชด�าเนินนอก 

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

www.mot.go.th


