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ค ำน ำ 

  เอกสาร  “สรุปผลการด าเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ประจ าปี
งบประมาณ 256๓ ” เล่มนี้ ได้จัดท าขึ้นโดยการรวบรวมและประมวลข้อมูลการประชุม อจร. ในภูมิภาคทั่วประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 256๓ (1 ตุลาคม 256๒ - 30 กันยายน 256๓)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประโยชน์
ส าหรับการติดตามผลการด าเนินงานตามมติ อจร. ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในภูมิภาคและส่วนกลาง ตลอดจน
ติดตามปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงาน อจร. โดยเฉพาะประเด็นมติที่ประชุม อจร. ที่ยังไม่สามารถน าไปสู่ 
การปฏิบัติได้ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการและการพัฒนางาน อจร. ในปีงบประมาณต่อไป 
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สรุปผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) 
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 

************************************************************** 
๑. บทนํา 
 ๑.๑ ความเปนมา 
  ในคราวประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 
ไดมีมติยกเลิกคําสั่ง คจร. ท่ี ๑/๒๕๕๐ - ๗๕/๒๕๕๐ ลงวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๐ เพ่ือปรับปรุงองคประกอบของ
คณะอนุกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก (อจร.) และไดมีคําสั่ง คจร. ท่ี ๓/๒๕๕๓ - ๗๗/๒๕๕๓  เรื่อง แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก รวม ๗๕ จังหวัด ข้ึนใหม โดยเรียกชื่อยอวา “อจร.” และให อจร. มีอํานาจหนาท่ี
ในการสงเสริม/สนับสนุนใหมีการจัดทําแผนแมบทดานการจราจรและขนสงของจังหวัด กําหนดมาตรการแกไขปญหา
การจราจรและขนสง กํากับ ดูแล และเรงรัดการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตลอดจนประสานการปฏิบัติ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรการและแผนงาน/โครงการท่ีกําหนด ฯลฯ 
  ตอมาในคราวประชุม คจร. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบ ใหมีการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดบึงกาฬ (อจร.จังหวัดบึงกาฬ) โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ 
แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามคําสั่ง คจร. ท่ี ๒/๒๕๕๕  สั่ง ณ วันท่ี 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
 

 ๑.๒ อํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด (อจร.) 
  อจร. มีผูวาราชการจังหวัดเปนประธานอนุกรรมการ มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
  ๑) สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนแมบทดานการจราจรและขนสงของจังหวัด 
  ๒) จัดทําแผนประจําปดานการจราจรและขนสงของจังหวัด 
  ๓) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปดานการจราจรและขนสงของจังหวัด 
  ๔) ใหความเห็นชอบในเบื้องตนเก่ียวกับมาตรการและแผนงาน/โครงการดานจราจรและขนสงของหนวยงาน              
ท่ีเก่ียวของดานการจราจรและขนสงของจังหวัด กอนนําเสนอหนวยงานตนสังกัดหรือนําเสนอตอคณะกรรมการ
จัดระบบการจราจรทางบกพิจารณาแลวแตกรณี 
  ๕) กําหนดมาตรการแกไขปญหาการจราจรและขนสง กํากับ ดูแล และเรงรัดการปฏิบัติของหนวยงาน   
ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนประสานการปฏิบัติงานตามมาตรการและแผนงาน/โครงการท่ีกําหนด 
  ๖) เผยแพรและประชาสัมพันธการแกไขปญหาการจราจรและขนสงในจังหวัด 
  ๗) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรการและแผนงาน/โครงการท่ีกําหนด 
  ๘) แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการไดตามความจําเปน 
  ๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกมอบหมาย 
  ๑๐) รายงานผลการดําเนินการตอคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ๑ 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 ๑.๓ การสนับสนุนการดําเนินการ อจร. ของสํานักสงเสริมระบบการขนสงและจราจรในภูมิภาค 
 สํานักสงเสริมระบบการขนสงและจราจรในภูมิภาค (สสภ.)  มีบทบาทในการเสนอแนะสนับสนุนงาน           
ดานการขนสงและจราจรในเมืองภูมิภาค ไดสนับสนุนการดาํเนินการ อจร. ดังนี้ 
 ๑.๓.๑ สงเสริม สนับสนุนใหมีการประชุม อจร. อยางตอเนื่อง เพ่ือสรางความเขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของ อจร. ในการเปนกลไกสําคัญในการแกไขปญหาและพัฒนาระบบการขนสงและจราจรในภูมิภาค
อยางมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๓.๒ สงเสริมใหเกิดการแกไขและพัฒนาระบบการขนสงและจราจรของจังหวัดในภูมิภาค นําเสนอ               
ผลการประชุม อจร. ใหกระทรวงคมนาคมทราบ และสั่งการใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมพิจารณา     
ใหการสนับสนุนหนวยงานในพ้ืนท่ี รวมท้ังมีการประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามมติ อจร. เพ่ือใหหนวยงาน
ในพ้ืนท่ีไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานดานการขนสงและจราจรอยางถูกตองและเหมาะสม 
 

 ๑.๔ วัตถุประสงคของการดําเนินการสรุปผลการดําเนินงานของ อจร.  
  ๑.๔.๑ เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามมติ อจร. ของหนวยงานท่ีเก่ียวของในภูมิภาคและสวนกลาง 
ตลอดจนปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน อจร. โดยเฉพาะประเด็นมติท่ีประชุม อจร. ท่ียังไมสามารถนําไปสู
การปฏิบัติได 
  ๑.๔.๒ เพ่ือรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานของ อจร. ในการแกไขปญหาดานการขนสงและ
จราจรในจังหวัดตาง ๆ ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ เสนอผูบริหารตามลําดับทราบและพิจารณา 
รวมท้ังใชเปนขอมูลเพ่ือกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของ อจร. ตอไป 
 

 ๑.๕ ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน 
  ๑.๕.๑ ประสานและรวบรวมขอมูลการประชุม อจร. ท่ีมีการประชุมในปงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยจําแนก 
เปนรายภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต 
  ๑.๕.๒ ศึกษาและจัดหมวดหมูของประเด็นปญหาตาง ๆ ท่ี อจร. ไดมีการพิจารณาความกาวหนาของ
การดําเนินงาน ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของ อจร.   
   ๑.๕.๓ ประมวลปญหา วิเคราะห และเสนอแนะแนวทางการแกไข 
  ๑.๕.๔ จัดทําสรุปผลการดาํเนินงาน อจร. โดยสรุปขอเสนอแนะในการแกไขปญหาและอุปสรรคในภาพรวม   
  ๑.๕.๕ นําเสนอขอมูลการติดตามผลการดําเนินงานตามมติ อจร. ตอผูบริหารตามลําดับพิจารณา                
และแจงขอมูลการติดตามผลการดําเนินงานตามมติ อจร. ใหจังหวัดและกลุมงานท่ีรับผิดชอบรับทราบ เพ่ือใชประกอบ   
การประชุม อจร. ครั้งตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ๒ 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

๒. ผลการดําเนินงานของ อจร.  
 ๒.๑ การจัดประชุม อจร. ในภูมิภาค 
  ในรอบปงบประมาณ ๒๕๖๓ สนข. มีการประสานและเขารวมการประชุม อจร. รวมกับจังหวัด           
ในภูมิภาค เพ่ือดําเนินการแกไขปญหาดานการจราจรและขนสงของจังหวัด จํานวน ๔๗ ครั้ง  ใน ๒๔ จังหวัด   
คิดเปนรอยละ ๓๑.๕๘ ของจํานวนจังหวัดท่ีมีการแตงตั้ง อจร. ซ่ึงแสดงขอมูลจํานวนการประชุม อจร. ในภาพรวม  
ไดดังตารางท่ี ๑ 

ตารางท่ี ๑ แสดงขอมูลจํานวนการประชุม อจร. ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ภาค 
จํานวนจังหวัดท่ีมีการประชุมฯ 

(จังหวัด) 

จํานวนการประชมุฯ 

(คร้ัง) 

ภาคเหนือ ๘ ๑๕ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๗ ๑๒ 

ภาคกลางและตะวันออก ๙ ๒๐ 

ภาคใต - - 

รวม ๒๔ ๔๗ 

    ท้ังนี้ หากจะพิจารณาจํานวนการประชุม อจร. ในรายภาค จะแสดงขอมูลตามแผนภูมิท่ี ๑ ดังนี้    

 

แผนภูมิท่ี ๑ การประชุม อจร. ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
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 ๒.๑.๑ ภาคเหนือ (๑๗ จังหวัด)  มีการประชุม ๑๕ ครั้ง ใน ๘ จังหวัด คิดเปนรอยละ ๓๒   
ของจํานวนครั้งการประชุม อจร. ท้ังหมด โดยแสดงขอมูลการจัดการประชุมตามตารางท่ี ๒ 
 

ตารางท่ี ๒ แสดงขอมูลการจัดประชุม อจร. ในภาคเหนือ 
 

ลําดับท่ี จังหวัดท่ีมีการประชุม อจร.  จํานวน (คร้ัง) 
๑ เชียงใหม ๒ 
๒ ลําปาง ๑ 
๓ ลําพูน ๒ 
๔ นาน ๒ 
๕ ตาก ๒ 
๖ พิษณุโลก ๒ 
๗ เพชรบูรณ ๓ 
๘ พิจิตร ๑ 

รวมท้ังสิ้น ๑๕ 
  

 ท่ีมา  :  เอกสารรายงานการประชุม อจร. จากกลุมพัฒนาและสงเสรมิการขนสงและจราจร พ้ืนท่ี ๑ 
 

  ๒.๑.๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๒๐ จังหวัด)  มีการประชุม ๑๒ ครั้ง ใน ๗ จังหวัด  คิดเปนรอยละ 
๒๕.๕๐ ของจํานวนครั้งการประชุม อจร. ท้ังหมด โดยแสดงขอมูลการจัดการประชุมตามตารางท่ี ๓ 
 

ตารางท่ี ๓ แสดงขอมูลการจัดประชุม อจร. ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

ลําดับท่ี จังหวัดท่ีมีการประชุม อจร. จํานวน (คร้ัง) 
๑ บึงกาฬ ๑ 
๒ หนองบัวลําภ ู ๒ 
๓ อุดรธานี ๑ 
๔ นครพนม ๒ 
๕ สกลนคร ๑ 
๖ ขอนแกน ๑ 
๗ นครราชสมีา ๔ 

รวมท้ังสิ้น ๑๒ 
  

 ท่ีมา  :  เอกสารรายงานการประชุม อจร. จากกลุมพัฒนาและสงเสริมการขนสงและจราจร พ้ืนท่ี ๑ 
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 ๒.๑.๓ ภาคกลางและตะวันออก (๒๕ จังหวัด) มีการประชุม ๒๐ ครั้ง ใน ๙ จังหวัด คิดเปนรอยละ 
๔๒.๕๐ ของจํานวนครั้งการประชุม อจร. ท้ังหมด โดยแสดงขอมูลการจัดการประชุมตามตารางท่ี ๔ 

ตารางท่ี ๔  แสดงขอมูลการจัดประชุม อจร. ในภาคกลางและตะวันออก 

ลําดับท่ี จังหวัดท่ีมีการประชุม อจร. จํานวน (คร้ัง) 
๑ อางทอง ๒ 
๒ นนทบุร ี ๕ 
๓ ปทุมธานี ๑ 
๔ นครปฐม ๑ 
๕ สมุทรปราการ ๕ 
๖ สมุทรสาคร ๒ 
๗ ชลบุร ี ๑ 
๘ ระยอง ๑ 
๙ ปราจีนบุร ี ๒ 

รวมท้ังสิ้น ๒๐ 
  

 ท่ีมา  :  เอกสารรายงานการประชุม อจร. จากกลุมพัฒนาและสงเสริมการขนสงและจราจร พ้ืนท่ี ๒ 
   และกลุมนโยบายและยุทธศาสตรการขนสงและจราจรในภูมิภาค 
 

 ๒.๑.๔ ภาคใต (๑๔ จังหวัด)  ไมไดมีการประชุม อจร.   
 

 ท้ังนี้ ขอมูลสถิติของจํานวนครั้งการประชุม อจร. ในแตละภาค แสดงไดดังแผนภูมิท่ี ๒ 
 

แผนภูมิท่ี ๒  แสดงจํานวนจังหวัดและจํานวนครั้งของการจดัประชุม อจร. ในรายภาค ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
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 ๒.๒ ประเด็นปญหาและอุปสรรคดานการขนสงและจราจรท่ีมีการพิจารณาและแกไขผานกลไก อจร. 
  จากการรวบรวมและประมวลขอมูลการประชุม อจร. ระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
ผานเอกสารรายงานการประชุม อจร. จากกลุมนโยบายและยุทธศาสตรการขนสงและจราจรในภูมิภาค กลุมพัฒนา
และสงเสริมการขนสงและจราจร พ้ืนท่ี ๑ (ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และกลุมพัฒนา      
และสงเสริมการขนสงและจราจร พ้ืนท่ี ๒ (ภาคกลาง ภาคใต และภาคตะวันออก) พบวา ในปงบประมาณ ๒๕๖๓                 
มีประเด็นปญหาและอุปสรรค ดานการขนสงและจราจรจังหวัดภูมิภาคท่ีไดมีการพิจารณา และแกไขผานกลไก อจร. 
ประกอบดวยประเด็นท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้  
  ๑) การแกไขปญหาจราจร ประกอบดวย สภาพปญหาและการแกไขปญหาการจราจรติดขัด              
การจัดระบบการจราจร การเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับปญหาดานการขนสงและจราจรในชวงเทศกาลและ
ในอนาคต 
  ๒) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ประกอบดวย การกอสรางและซอมแซมโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ 
อาทิเชน ถนน อุโมงค สะพาน ทางพิเศษระหวางเมือง เปนตน 
  ๓) การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ ประกอบดวย ความคืบหนาโครงการกอสรางรถไฟและรถไฟฟา 
ระบบขนสงมวลชนรางเบา การพัฒนาระบบขนสงมวลชนในเมืองภูมิภาค การแกปญหารถสองแถวเพ่ือการทองเท่ียว 
การกอสรางสถานีขนสงผูโดยสาร การจัดระเบียบรถรางและรถโดยสารไมประจําทาง การจัดการขอรองเรียน              
จากประชาชนท่ีไดรับความเดือนรอนจากการกอสรางรถไฟทางคู โครงการขยายอาคารผูโดยสาร  
  ๔) มาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุ ประกอบดวย การติดตามมาตรการ/แผนงาน/โครงการ
ดานการขนสงและจราจร การแกไขปญหาจุดอันตราย การบริหารจัดการความเร็วในชุมชน เปนตน 
  ๕) เรื่องอ่ืน ๆ อาทิเชน ความคืบหนาผลการศึกษาและจัดทําแผนแมบทพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ 
แผนแมบทการพัฒนาทาเรือบก (Dry Port) การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิใน อจร. การพัฒนาท่ีดินราชพัสดุ การแกไข
ปญหาฝุนควันและ PM 2.5 ในระบบขนสงสาธารณะ โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟาอากาศเปนสายไฟฟาใตดิน 
การแกไขปญหาน้ําทวมขังบนผิวจราจร เปนตน 
  ๒.๒.๑ การแกไขปญหาจราจร  
   การประชุม อจร. ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ มีการพิจารณาประเด็นปญหาการจราจรในพ้ืนท่ี 
จํานวน ๕๖ เรื่อง และไดมีการดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ๓๐ เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๒๖ เรื่อง            
โดยสามารถแบงเปนรายภาคได ดังนี้ 
   ๑) ภาคเหนือ มีประเด็นพิจารณาท้ังหมด ๑๙ เรื่อง มีการดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 
๑๕ เรื่อง และอยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๔ เรื่อง แสดงขอมูลตามตารางท่ี ๕ 

ตารางท่ี ๕  แสดงขอมูลการพิจารณาประเด็นการจราจรในพ้ืนท่ีของ อจร. ภาคเหนือ 

เร่ืองท่ีพิจารณา 
ดําเนินการ 
แลวเสรจ็ 

อยูระหวาง             
ดําเนินการ 

๑. จังหวัดเชียงใหม   
 ๑.๑ การจัดระเบียบจราจร √ - 
๒. จังหวัดเพชรบูรณ   
 ๒.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดระบบคมนาคมบนทางหลวงหมายเลข ๒๑ (สระบุรี - 
หลมสัก) 

- √ 

 ๒.๒ การแกไขปญหาจราจรบริเวณจุดกลับรถหนาโรงเรียนเพชรพิทยาคมบริเวณแยกบายพาส 
เพชบุระ และแยกบูรพา 

- √ 

 ๒.๓ การแกไขปญหาเสนหยุดจราจรบรเิวณทางแยกวัดโบสถชนะมารและหนาหมูบานเอ้ืออาทร √ - 
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ตารางท่ี ๕ แสดงขอมูลการพิจารณาประเด็นการจราจรในพ้ืนท่ีของ อจร. ภาคเหนือ (ตอ) 
 

เร่ืองท่ีพิจารณา 
ดําเนินการ 
แลวเสรจ็ 

อยูระหวาง             
ดําเนินการ 

๓. จังหวัดลําพูน   
 ๓.๑ การจราจรตดิขัดบรเิวณทางแยกตดัผานถนนรมิปง - หนองตอง √ - 
 ๓.๒ การจัดระเบียบจราจรบรเิวณแยกแมทา ทางเขาหมูบานหัตถกรรม √ - 
 ๓.๓ การจัดระเบียบการจราจรบริเวณตลาดจตุจักรลําพูน  √ - 
๔. จังหวัดลําปาง   
 ๔.๑ ความคืบหนาการแกไขปญหาการจราจรคับคั่งบริเวณจุดตัดทางรถไฟกอนถึงแยกดอนปาน √ - 
 ๔.๒ การแกไขปญหาการจราจรติดขัดสะสมในชวงเวลาท่ีขนถายนํ้ามันเช้ือเพลิงเขาคลังนํ้ามัน √ - 
 ๔.๓ การแกไขปญหาจุดกลับรถบริเวณหนาธนาคารไทยพาณิชย สาขานากวม √ - 
 ๔.๔ การจัดระเบียบเสนทางเดินรถทางเดียว (One way) บริเวณถนนไปรษณีย เทศบาลนครลําปาง √ - 
 ๔.๕ ปญหาการจราจรในจังหวัดลาํปาง √ - 
๕. จังหวัดตาก   
 ๕.๑ การแกไขปญหาการจอดรถกีดขวางการจราจร √ - 
๖. จังหวัดนาน   
 ๖.๑ การปดถนนบริเวณขวงเมืองนาน ชวงวันเสาร - อาทิตย   - √ 
 ๖.๒ การจัดการจราจรในพ้ืนท่ีเมืองนานและการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร √ - 
 ๖.๓ การปรับปรุงจุดกลับรถหนาบริษัทไทยประกันชีวิต สาขาจังหวัดนาน √ - 
 ๖.๔ การแกไขปญหาผูประกอบการขนสงจอดรถขนถายสินคาบริเวณรานสะดวกซื้อกีดขวาง
การจราจร 

√ - 

๗. จังหวัดพิษณุโลก   

 ๗.๑ ขอหารือการแกไขปญหาการจราจรในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก - √ 
 ๗.๒ การจัดตั้งคณะทํางานบูรณาการโครงการจัดระบบจราจรในเขตเมืองพิษณุโลก √ - 

รวมท้ังสิ้น ๑๙ เร่ือง ๑๕ ๔ 
 

 ๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประเด็นพิจารณาท้ังหมด จํานวน ๑๐ เรื่อง มีการดําเนินการ
แลวเสร็จ จํานวน ๖ เรื่อง และอยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๔ เรื่อง แสดงขอมูลตามตารางท่ี ๖ 
 

ตารางท่ี ๖  แสดงขอมูลการพิจารณาประเด็นการจราจรในพ้ืนท่ีของ อจร. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

เร่ืองท่ีพิจารณา 
ดําเนินการ             
แลวเสรจ็ 

 

อยูระหวาง             
ดําเนินการ 

๑. จังหวัดขอนแกน   

 ๑.๑ การแกไขปญหาการจราจรบริเวณทางเขา - ออก ทาอากาศยานขอนแกน - √ 
๒. จังหวัดนครราชสีมา   
 ๒.๑ การแกไขปญหาจราจรบริเวณโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา - √ 
 ๒.๒ โครงการทางเลี่ยงการจราจรในชวงเทศกาลสําคัญ - √ 
 ๒.๓ การแกไขปญหาจราจรบริเวณสามแยกหัวทะเล √ - 
 ๒.๔ การแกไขปญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข ๒ และทางหลวงหมายเลข ๒๐๔ - √ 
๓. จังหวัดอุดรธาน ี   
 ๓.๑ การควบคุมจัดระเบียบการจราจรและการขนสงภายในจังหวัดอุดรธานี √ - 
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ตารางท่ี ๖  แสดงขอมูลการพิจารณาประเดน็การจราจรในพ้ืนท่ีของ อจร. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอ) 
 

เร่ืองท่ีพิจารณา 
ดําเนินการ             
แลวเสรจ็ 

 

อยูระหวาง             
ดําเนินการ 

๔. จังหวัดหนองบัวลําภู   
 ๔.๑ การจัดการจราจรหนาโรงเรียนหนองบัววิทยายน √ - 
 ๔.๒ มาตรการแนวทางจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดหนองบัวลําภู √ - 
 ๔.๓ การจัดระบบการจราจรบริเวณแยกตลาดไนท √ - 
๕. จังหวัดสกลนคร   
 ๕.๑ การจัดระเบียบและสงเสริมวินัยจราจรในการใชรถใชถนน √ - 

รวมท้ังสิ้น ๑๐ เร่ือง ๖ ๔ 
 

 ๓) ภาคกลางและตะวันออก มีประเด็นพิจารณาท้ังหมด จํานวน ๒๗ เรื่อง มีการดําเนินการ
แลวเสร็จ จํานวน ๙ เรื่อง และอยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๑๘ เรื่อง แสดงขอมูลตามตารางท่ี ๗ 

ตารางที่ ๗  แสดงขอมูลการพิจารณาประเด็นการจราจรในพ้ืนที่ของ อจร. ภาคกลางและตะวันออก 

เร่ืองท่ีพิจารณา 
ดําเนินการ
แลวเสรจ็ 

อยูระหวาง              
ดําเนินการ 

๑. จังหวัดสมุทรปราการ   
 ๑.๑ การจัดระเบียบการจราจรบริเวณวงเวียนทายบาน เพ่ือแกปญหารถบรรทุกสัญจรบนถนน
จักกะพาก ผานบริเวณหนาโรงพยาบาลสมุทรปราการ 

- √ 

 ๑.๒ การจัดการจราจรบริเวณจุดกลับรถแยกคลองเกา และจุดกลับรถเมธีกุล ถนนพุทธรักษา 
เช่ือมตอกับถนนตําหรุ - บางพลี 

- √ 

 ๑.๓ การจัดการจราจรบนถนนเทพารักษในพ้ืนท่ีอําเภอบางพลี บริเวณปากทางเขาโรงพยาบาล
บางพลี 

- √ 

๒. จังหวัดอางทอง   
 ๒.๑ การดําเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ กับทางหลวง
ชนบทสาย อท ๔๐๐๒ 

- √ 

 ๒.๒ การพิจารณาปรับปรุงสี่แยกอางทองเปนวงเวียน - √ 
 ๒.๓ ปญหาจราจรจากการกอสรางถนนไปอําเภอแสวงหา และเสนทางไปโครงการฟารมตัวอยาง
ตามพระราชดําริสีบัวทอง 

- √ 

 ๒.๔ ปญหาการจราจรบริเวณสามแยกบานเกา สาย ๓๓๗๔ และบริเวณทางเขาโรงพยาบาล
สามโก 

- √ 

๓. จังหวัดนครปฐม   
 ๓.๑ ความคืบหนามาตรการกําหนดเวลาหามรถบรรทุกว่ิง - √ 
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ตารางที่ ๗  แสดงขอมูลการพิจารณาประเด็นการจราจรในพ้ืนที่ของ อจร. ภาคกลางและตะวันออก (ตอ) 
 

เร่ืองท่ีพิจารณา 
ดําเนินการ
แลวเสรจ็ 

อยูระหวาง              
ดําเนินการ 

๔. จังหวัดนนทบุรี   
 ๔.๑ แนวทางการแกไขปญหาจราจร บริเวณถนนงามวงศวานและแยกแคราย - √ 
 ๔.๒ การเปดจุดกลับรถ บริเวณประตู ๑ กระทรวงพาณิชย √ - 
 ๔.๓ ขอความอนุเคราะหเรื่องทางเขา - ออกถนนติวานนทดานหนาวัดชลประทานรังสฤษฏ 
พระอารามหลวง 

√ - 

 ๔.๔ การขอใหเปดชองจราจรทางลงสะพานขามคลองบางบัวทอง เสนถนนราชพฤกษ เพ่ือใหรถ
เขาทางชองดานหนาโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 

- √ 

 ๔.๕ การปรับปรุงเสนทางเขาโรงพยาบาลปากเกร็ด √ - 
 ๔.๖ การแกไขปญหาการจราจรและนํ้าทวมขังบริเวณทางดวนงามวงศวาน - √ 
 ๔.๗ การจัดระเบียบทางเดินเทาบริเวณท้ังสองฝงสะพานลอยคนขามและการเปด - ปดจุดกลับรถ
หนาโรงพยาบาลพระน่ังเกลาท่ีสงผลกระทบตอการจราจรบริเวณหนาโรงพยาบาลพระน่ังเกลา 

- √ 

 ๔.๘ การปรับปรุงเสนทางเขาโรงพยาบาลปากเกร็ด ๒ - √ 
 ๔.๙ แนวทางการแกไขปญหาจุดกลับรถบริเวณหนาสํานักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) สํานักงานไทรนอย 

- √ 

 ๔.๑๐ การสนับสนุนการแกไขปญหาจราจรบริเวณหนาทางเขาเทศบาลเมืองบางกรวย และ 
กฟผ. สํานักงานใหญ อําเภอบางกรวย 

- √ 

๕. จังหวัดระยอง   
 ๕.๑ การแกไขปญหาเสนทางจราจรบริเวณอําเภอบานฉาง กรณีการใชขอบังคับหรือกฎหมาย
สําหรับรถบรรทุกท่ีใชเสนทางซอยวัดเขาภูดร 

- √ 

 ๕.๒ การแกไขปญหาการจราจรในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง บริเวณหนาตลาดวัดลุม ตลาดแมแดง 
หนาโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง หนาโรงเรียนอนุบาลระยอง ตลาดหนองโพรง เกาะกลอย (ตลาดนํ้าคอก) 
ตลาดบานฉาง และตลาดหมอดิษฐ 

√ - 

 ๕.๓ ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ในการแกไขปญหาการจราจรในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง √ - 
๖. จังหวัดชลบุรี   
 ๖.๑ การแกไขปญหาการจราจรในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี √ - 
๗. จังหวัดสมุทรสาคร   
 ๗.๑ การติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณถนนเอกชัยตัดกับถนนสุรินทรเทพกาญจนา (ซอยอูปรีชา) √ - 
 ๗.๒ ขอใหออกขอบังคับเจาพนักงานจราจรทางบกจังหวัดสมุทรสาครเรื่อง หามจอดรถบนถนนพระรามท่ี ๒ 
ตั้งแต กม. ๑๔+๖๖๐ - กม. ๒๑+๘๐๐ 

- √ 

 ๗.๓ ปญหาการเปดชองจราจรบริเวณทางแยกซอยเดิมบางข้ึนสะพานขามทางรถไฟ ถนนสาย สค ๒๐๓๒ 
ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

- √ 

๘. จังหวัดปราจีนบุรี   
 ๘.๑ การพิจารณากําหนดมาตรการทางกฎหมายงดการเดนิรถบรรทุกหนักขนาด ๑๐ ลอข้ึนไป 
ผานหนาโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศรเปนการถาวร 

√ - 

๙. จังหวัดปทุมธานี   
 ๙.๑ การแกไขปญหาถนนเลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ฝงใต √ - 

รวมท้ังสิ้น ๒๗ เร่ือง ๙ ๑๘ 
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  ๒.๒.๒ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
   การประชุม อจร. ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีประเด็นพิจารณาท้ังหมด จํานวน ๕๕ เรื่อง 
มีการดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ๗ เรื่อง และอยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๔๘ เรื่อง โดยสามารถแบงเปน
รายภาคได ดังนี้ 
   ๑) ภาคเหนือ มีประเด็นพิจารณาท้ังหมด จํานวน ๑๑ เรื่อง มีการดําเนินการแลวเสร็จ 
จํานวน ๑ เรื่อง และอยูระหวางการดําเนินการ จํานวน ๑๐ เรื่อง แสดงขอมูลตามตารางท่ี ๘ 

ตารางท่ี ๘  แสดงขอมูลการพิจารณาประเด็นการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของ อจร.จังหวัดภาคเหนือ 
 

เรื่องที่พิจารณา 
ดําเนินการ 
แลวเสรจ็ 

อยูระหวาง                  
ดําเนินการ 

๑. จังหวัดเชียงใหม   
 ๑.๑ การปรับปรุงผิวถนนบริเวณสะพานขามแมนํ้าปง - √ 
 ๑.๒ การปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณถนนเชียงใหม - หางดง - √ 
 ๑.๓ ความคืบหนาการกอสรางทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ สายเชียงใหม - เชียงราย - √ 
 ๑.๔ ความคืบหนาโครงการดานจราจรขนสงจังหวัดเชียงใหมในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ - √ 
๒. จังหวัดลําพูน   
 ๒.๑ ความคืบหนาในการกอสรางทางเช่ือมถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ กับถนนออมเมือง
บริเวณแยกเหมืองงา 

√ - 

 ๒.๒ ความคืบหนาโครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๓ ตอนแมทา - ทาจักร บริเวณ 
กม.ท่ี ๓๓+๑๐๗.๓๐๐ 

- √ 

 ๒.๓ ความคืบหนาโครงการกอสรางถนนเช่ือมระหวางจังหวัดเชียงใหม - จังหวัดลําพูน - √ 
 ๒.๔ ความคืบหนาในการกอสรางสะพานขามจุดตัดทางรถไฟ บนทางหลวงหมายเลข ๑๑๔ 
ตอนดอยติ - ลําพูน 

- √ 

 ๒.๕ การเปดทางแยกจุดตัดถนนสาย ค.๓ กับถนนสายบานตนสันธง - บานจักรคําภิมุข ตําบลตนธง 
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

- √ 

๓. จังหวัดลําปาง   
 ๓.๑ การกอสรางถนนเลี่ยงเมืองลําปาง (ดานตะวันตกและดานตะวันออก) - √ 
 ๓.๒ การแกไขปญหาจุดตัดทางรถไฟบริเวณสะพานขามทางแยกและทางรถไฟกาดเมฆ ทางหลวง
หมายเลข ๑๒๗ ตอนเลี่ยงเมืองลําปาง 

- √ 

รวมท้ังสิ้น ๑๑ เร่ือง ๑ ๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ๑๐ 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีประเด็นพิจารณาท้ังหมด จํานวน ๒๑ เรื่อง มีการดําเนินการ
แลวเสร็จ จํานวน ๕ เรื่อง และอยูระหวางดําเนินการ ๑๖ เรื่อง แสดงขอมูลตามตารางท่ี ๙ 
 

ตารางท่ี ๙  แสดงขอมูลการพิจารณาประเด็นการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ของ อจร. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

  

เร่ืองท่ีพิจารณา 
ดําเนินการ
แลวเสรจ็ 

อยูระหวาง                   
ดําเนินการ 

๑. จังหวัดขอนแกน   
 ๑.๑ การสํารวจและออกแบบทางแยกตางระดับบริเวณจุดตัดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒ 
(ทล. ๒) กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๐ (ทล. ๒๓๐) 

- √ 

 ๑.๒ การสํารวจออกแบบถนนสาย ขก. ๑๐๑๑ แยกทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒ (บานพระยนื 
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน) 

√ - 

 ๑.๓ การสนับสนุนและผลักดันโครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข ๒๑๐๙ ตอนคําแกนคูณ -  
เข่ือนอุบลรัตน 

- √ 

 ๑.๔ การปรับปรุงทางขามหรือทางลอดทางรถไฟในเขตพ้ืนท่ีอําเภอพล - √ 
 ๑.๕ การขยายถนนเพ่ือรองรับปญหาการจราจรท่ีเกิดข้ึนจากการขนสงนํ้ามัน - √ 
 ๑.๖ การกอสรางสะพานขามลํานํ้าพองเพ่ือเช่ือมพ้ืนท่ี ๒ จังหวัด ระหวางหมูบานวังหินซา 
อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน และหมูบานโนนสวาง อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู 

- √ 

 ๑.๗ ความคืบหนาโครงการกอสรางทางลอดบริเวณแยกนครราชสีมา (บ๊ิกซี) และบริเวณ             
ทางแยกประโดก (พีกาซัส) 

- √ 

 ๑.๘ ความคืบหนาโครงการกอสรางถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา สาย ๒๙๐ - √ 
 ๑.๙ ความคืบหนาการขออนุญาตกอสรางถนนเลียบทางรถไฟของเทศบาลตําบลหัวทะเล - √ 
 ๑.๑๐ การขยายถนนบริเวณแยกโลตัสหัวทะเล √ - 
 ๑.๑๑ ความคืบหนาการพัฒนาเสนทางสาย ง.๑  ง.๒ และ ง.๕ - √ 
 ๑.๑๒ โครงการปรับปรุงถนนบริเวณวัดปาศรัทธารวม - √ 
๒. จังหวัดนครราชสีมา   
 ๒.๑ โครงการกอสรางทางเช่ือมผืนปาและขยายทางหลวงแผนดินสาย ๓๐๔ (ชวงพ้ืนท่ีจงัหวัด
นครราชสีมา - จังหวัดปราจีนบุรี) 

- √ 

 ๒.๒ โครงการถนนสายหนองบัวศาลาเช่ือมถนนเสนาประชารัฐ อําเภอเมืองนครราชสีมา √ - 
 ๒.๓ การขยายถนนเลยีบคลองชลประทานหรือถนนสุรนารี ๒ - √ 
 ๒.๔ การสรางทางเช่ือมตอทางลงถนนมอเตอรเวยกับถนนสุรนารี ๒ - √ 
 ๒.๕ การขออนุญาตเช่ือมทางบนถนนสาย ทล.๓๐๔ - บานหนองบัวศาลา อําเภอเมืองนครราชสีมา  √ - 
 ๒.๖ โครงการสํารวจออกแบบ ถนนสาย นม. ๔๐๐๘ แยก ทล.๒๐๑ - ทล.๒๐๕ อําเภอดานขุนทด 
และอําเภอพระทองคํา 

√ - 

๓. จังหวัดหนองบัวลําภู   
 ๓.๑ การพัฒนาระบบการขนสงเช่ือมโยงการคมนาคมระหวางอําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู - 
อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน 

- √ 

๔. จังหวัดสกลนคร   
 ๔.๑ การขยายชองทางการจราจรในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร - √ 
 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ๑๑ 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

เร่ืองท่ีพิจารณา 
ดําเนินการ
แลวเสรจ็ 

อยูระหวาง                   
ดําเนินการ 

๕. จังหวัดบึงกาฬ   
 ๕.๑ การกอสรางโครงขายทางหลวงเช่ือมโยงจังหวัดอุดรธานี - จังหวัดบึงกาฬ - √ 

รวมท้ังสิ้น ๒๑ เร่ือง ๕ ๑๖ 
 

 ๓) ภาคกลางและภาคตะวันออก มีประเด็นพิจารณาท้ังหมด จํานวน ๒๓ เรื่อง มีการดําเนินการ
แลวเสร็จ จํานวน ๑ เรื่อง และอยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๒๒ เรื่อง แสดงขอมูลตามตารางท่ี ๑๐ 

 

ตารางท่ี ๑๐  แสดงขอมูลการพิจารณาประเด็นการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ของ อจร. ภาคกลางและภาคตะวันออก 

 

เร่ืองท่ีพิจารณา 
ดําเนินการ
แลวเสรจ็ 

อยูระหวาง                   
ดําเนินการ 

๑. จังหวัดสมุทรปราการ   
 ๑.๑ ความคืบหนาการดําเนินโครงการกอสรางขยายผิวทางและสะพาน Over Pass ทางหลวง
หมายเลข ๓๓๔๔ (ถนนศรีนครินทร) ระหวาง กม.๑๖+๔๕๐ - กม.๑๙+๕๐๐ 

- √ 

 ๑.๒ ความคืบหนาการดําเนินโครงการกอสรางระบบระบายนํ้าและปรับปรุงผิวทางท่ีจะมีผลกระทบ
ดานการจราจรบนถนนสุขุมวิท 

- √ 

 ๑.๓ การขอใชพ้ืนท่ีของ กทพ. และ ทล. เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางถนนเลียบทางพิเศษ              
สายบางพลี - สุขสวัสดิ์ (ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก) ชวงถนนหนามแดง - บางพลี ถึงถนนบางนา - ตราด 

- √ 

 ๑.๔ การพิจารณารูปแบบการกอสรางถนนพุทธรักษา ชวงบรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๖ 
(แยกคลองเกา) 

- √ 

 ๑.๕ การติดตามความกาวหนาการดําเนินงานปรับปรุงบริเวณปากทางถนนบางพลี - ก่ิงแกว 
เช่ือมกับถนนบางนา - ตราด เพ่ืออํานวยความสะดวกการจราจรสําหรับรถท่ีจะเลี้ยวซายออกไปบางนา 
ซึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน 

- √ 

 ๑.๖ การติดตามความคืบหนาการดําเนินโครงการสะพานขามแมนํ้าเจาพระยาและถนนเช่ือมตอ
พ้ืนท่ีฝงอําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ ถึงอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

- √ 

๒. จังหวัดอางทอง   
 ๒.๑ ความคืบหนาของโครงการกอสรางอุโมงคกลับรถบานปา อําเภอไชโย - √ 
 ๒.๒ ความคืบหนาการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๓๐๖๔ (สายแสวงหา - ปากดง) - √ 
 ๒.๓ ความคืบหนาการศึกษาแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีเมอืงอางทองบริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๕ 
(บริเวณแยกปาง้ิว) เช่ือมตอกับทางหลวงหมายเลข ๓๒ (สายเอเชีย) 

- √ 

๓. จังหวัดนครปฐม   
 ๓.๑ โครงการกอสรางทางยกระดับถนนบรมราชชนนีสวนตอขยาย - √ 
 ๓.๒ โครงการกอสรางทางถนนสายแยก ทล.๓๐๙๗ - ศูนยราชการ จังหวัดนครปฐม  - √ 
 ๓.๓ การแกไขปญหาจราจรบริเวณทางข้ึนตางระดับถนนบรมราชชนนี - √ 
 ๓.๔ ความคืบหนาเรื่องการเวนคืนคาท่ีดินโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายบางใหญ - 
กาญจนบุรี หมายเลข ๘๑ 

- √ 

๔. จงัหวัดนนทบุรี   
 ๔.๑ โครงการซอมสะพานขามแมนํ้าเจาพระยา (สะพานนวลฉวี) จังหวัดนนทบุรี √ - 
 ๔.๒ โครงการศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบถนนตอเช่ือมถนนพุทธมณฑล สาย ๓ - 
ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ 

- √ 

 ๔.๓ ขออนุญาตปดเบ่ียงจราจรพรอมตดิตั้งปายและเครื่องหมายควบคุมการจราจรบนทางหลวง
หมายเลข ๙ 

- √ 

สรุปผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ๑๒ 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ตารางท่ี ๑๐  แสดงขอมูลการพิจารณาประเด็นการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ของ อจร. ภาคกลางและภาคตะวันออก (ตอ) 

 

เร่ืองท่ีพิจารณา 
ดําเนินการ
แลวเสรจ็ 

อยูระหวาง                   
ดําเนินการ 

๕. จังหวัดสมุทรสาคร   
 ๕.๑ การกอสรางวงเวียนกลับรถบริเวณถนนเศรษฐกิจ ๑ (ถนนทาปรง) - √ 
 ๕.๒ การซอมแซมสะพานขามคลองมหาชัย - √ 
 ๕.๓ โครงการขยายถนนสาย สค.๓๐๑๑ และสะพานทาจีน ๒ จาก ๒ ชองจราจร เปน ๔ ชองจราจร - √ 
 ๕.๔ โครงการสะพานวัดดอนไกดี (ขามแมนํ้าทาจีน) - √ 
 ๕.๕ โครงการแกไขปญหาจุดตัดการจราจรบนถนนทางรถไฟ - √ 
๖. จังหวัดปราจีนบุรี   
 ๖.๑ ความคืบหนาการกอสรางสะพานกลับรถเกือกมาบริเวณหนาเขตอุตสาหกรรมกบินทรบุรี 
ตําบลหนองก่ี อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

- √ 

๗. จังหวัดปทุมธานี   
 ๗.๑ การดําเนินงานพัฒนาถนนเมืองปทุมธานีเฉลิมพระเกียรต ิ - √ 

รวมท้ังสิ้น ๒๓ เร่ือง ๑ ๒๒ 
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 ๒.๒.๓ การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ 
  การประชุม อจร. ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการพิจารณาประเด็นการพัฒนาระบบ
ขนสงสาธารณะ จํานวน ๔๐ เรื่อง มีการดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ๕ เรื่อง และอยูระหวางดําเนินการ 
จํานวน ๓๕ เรื่อง โดยสามารถแบงเปนรายภาคได  ดังนี้ 
  ๑) ภาคเหนือ  มีประเด็นพิจารณาท้ังหมด จํานวน ๑๔ เรื่อง มีการดําเนินการแลวเสร็จ 
จํานวน ๑ เรื่อง และอยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๑๓ เรื่อง แสดงขอมูลตามตารางท่ี ๑๑ 

ตารางท่ี ๑๑ แสดงขอมูลการพิจารณาประเด็นการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะของ อจร. ภาคเหนือ 
 

เร่ืองท่ีพิจารณา 
ดําเนินการ 
แลวเสรจ็ 

อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

๑. จังหวัดเชียงใหม   
 ๑.๑ ความคืบหนาการเรงรัดศึกษาเสนทางรถไฟฟาสายสีนํ้าเงินและสีเขียว - √ 
 ๑.๒ โครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดเชียงใหมสายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค - แยกแมเหียะ
สมานสามัคคี 

- √ 

 ๑.๓ ความคืบหนาโครงการขยายอาคารผูโดยสารทาอากาศยานเชียงใหม - √ 
 ๑.๔ ความคืบหนาโครงการรถไฟทางคูชวงเดนชัย - เชียงใหม - √ 
๒. จังหวัดลําพูน   
 ๒.๑ โครงการรถไฟทางคู ชวงเดนชัย - เชียงใหม - √ 
 ๒.๒ การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ - √ 
๓. จังหวัดลําปาง   
 ๓.๑ โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงเดนชัย - เชียงใหม - √ 
 ๓.๒ การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเมืองภูมิภาค - √ 
 ๓.๓ โครงการกอสรางทางรถไฟสายเดนชัย - เชียงราย - เชียงของ - √ 
 ๓.๔ การแกไขปญหารถสองแถวเพ่ือการทองเท่ียว - √ 
 ๓.๕ การพิจารณาโครงการกอสรางสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดลําปางแหงท่ี ๒ - √ 
๕. จังหวัดตาก   
 ๕.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนแมบทดานการขนสงและจราจรจังหวัดตาก - √ 
๖. จังหวัดนาน   
 ๖.๑ การจัดระเบียบรถรางในเขตเทศบาลเมืองนาน - √ 
 ๖.๒ การจัดระเบียบรถโดยสารไมประจาํทางในเขตเมืองนาน √ - 

รวมท้ังสิ้น ๑๔ เร่ือง ๑ ๑๓ 
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  ๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประเด็นพิจารณาท้ังหมด จํานวน ๑๔ เรื่อง มีการดําเนินการ
แลวเสร็จ จํานวน ๑ เรื่อง และอยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๑๓ เรื่อง แสดงขอมูลตามตารางท่ี ๑๒ 
 

ตารางท่ี ๑๒ แสดงขอมูลการพิจารณาประเด็นการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ 
ของ อจร. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

เร่ืองท่ีพิจารณา 
ดําเนินการ
แลวเสรจ็ 

อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

๑. จังหวัดขอนแกน   
 ๑.๑ โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง ชวงกรุงเทพฯ - หนองคาย - √ 
 ๑.๒ โครงการกอสรางรถไฟทางคูชวงชุมทางถนนจิระ - ขอนแกน √ - 
 ๑.๓ โครงการกอสรางรถไฟทางคูชวงขอนแกน - หนองคาย - √ 
 ๑.๔ โครงการกอสรางรถไฟทางคูสายบานไผ - นครพนม - √ 
 ๑.๕ โครงการกอสรางระบบขนสงมวลชนรางเบา (เฟส ๑) สายสาํราญ - ทาพระ - √ 
 ๑.๖ การแกไขปญหาเชิงพ้ืนท่ีการยายสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดขอนแกน - √ 
 ๑.๗ โครงการรถไฟทางคูสายใหม ชวงนครสวรรค - บานไผ - √ 
๒. จังหวัดนครราชสีมา   
 ๒.๑ ความคืบหนาโครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเพ่ือเช่ือมโยงภูมิภาค ชวงกรุงเทพฯ - หนองคาย - √ 
 ๒.๒ การศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟทางคูสายใหม ชวงนครสวรรค - บานไผ  - √ 
 ๒.๓ โครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดนครราชสีมาสายสีเขียว - √ 
 ๒.๔ การเช่ือมตอระบบขนสงสาธารณะจากสถานีรถไฟถึงสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดนครราชสีมา - √ 
 ๒.๕ ขอรองเรียนจากประชาชาชนอําเภอบัวใหญท่ีไดรับความเดือดรอนจากการกอสรางรถไฟทางคู - √ 
๓. จังหวัดอุดรธาน ี   
 ๓.๑ ความคืบหนาการศึกษาออกแบบรถไฟความเร็วสูง ชวงนครราชสีมา - หนองคาย - √ 
๔. จังหวัดบึงกาฬ   
 ๔.๑ โครงการศึกษาความเปนไปไดในการกอสรางทาอากาศยานบึงกาฬ อําเภอเมืองบึงกาฬ 
จังหวัดบึงกาฬ 

- √ 

รวมท้ังสิ้น ๑๔ เร่ือง ๑ ๑๓ 
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 ๓) ภาคกลางและภาคตะวันออก มีประเด็นพิจารณาท้ังหมด จํานวน ๑๒ เรื่อง มีการดําเนินการ
แลวเสร็จ จํานวน ๓ เรื่อง และอยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๙ เรื่อง แสดงขอมูลตามตารางท่ี ๑๓ 
 

ตารางท่ี ๑๓ แสดงขอมูลการพิจารณาประเด็นการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ 
ของ อจร. ภาคกลางและภาคตะวันออก 

 

เร่ืองท่ีพิจารณา ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

๑. จังหวัดสมุทรปราการ   
 ๑.๑ ผลความคืบหนาการกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ - √ 
 ๑.๒ การรายงานความคืบหนาและการเตรียมการรองรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ 
กอสรางรถไฟฟาสายสีเหลืองในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ (ชวงถนนศรีนครินทรและถนนเทพารักษ) 

- √ 

๒. จังหวัดนครปฐม   
 ๒.๑ ความคืบหนาจดุรับ – สง และการว่ิงคูขนานของรถมินิบัส - √ 
๓. จังหวัดนนทบุรี   
 ๓.๑ ความคืบหนาโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย – มีนบุรี - √ 
 ๓.๒ การขอใชผิวจราจรถนนรัตนาธิเบศรเพ่ือดําเนินการกอสรางรถไฟฟาสายสีชมพู √ - 
 ๓.๓ แผนการรื้อยายทอระบายนํ้าบริเวณสถานีแคราย สถานีสนามบินนํ้า และสถานีสามัคคี
โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีชมพู 

√ - 

 ๓.๔ การกอสรางทาเรือบริเวณสะพานพระน่ังเกลาเพ่ือเช่ือมตอการเดินทางกับรถไฟฟาสายสีมวง - √ 
 ๓.๕ การคืนผิวจราจรหลังการกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย – มีนบุรี - √ 
๔. จังหวัดปทุมธาน ี   
 ๔.๑ ความคบืหนาโครงการรถไฟฟาชานเมอืง สายสีแดงเขม เสนทางสถานีบางซือ่ – สถานีรังสติ - √ 
 ๔.๒ ความคบืหนาการกอสรางรถไฟฟา โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว -   √ 
 ๔.๓ การศึกษาระบบขนสงมวลชนรองรับโครงการรถไฟฟาในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี - √ 
 ๔.๔ การแกไขปญหาการเช่ือมตอรถไฟฟาสถานีรังสิต √ - 

รวมท้ังสิ้น ๑๒ เร่ือง ๓ ๙ 
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 ๒.๒.๔ มาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุ 
  การประชุม อจร. ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการพิจารณาประเด็นมาตรการปองกัน              
และลดอุบัติเหตุ จํานวน ๓๒ เรื่อง มีการดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ๒๔ เรื่อง และอยูระหวางดําเนินการ 
จํานวน ๘ เรื่อง โดยสามารถแบงเปนรายภาคได ดังนี้ 
  ๑) ภาคเหนือ  มีประเด็นพิจารณาท้ังหมด จํานวน ๑๔ เรื่อง  มีการดําเนินการแลวเสร็จ 
จํานวน ๑๑ เรื่อง และอยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๓ เรื่อง แสดงขอมูลตามตารางท่ี ๑๔ 

ตารางท่ี ๑๔ แสดงขอมูลการพิจารณาประเด็นมาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุของ อจร. ภาคเหนือ 
 

เร่ืองท่ีพิจารณา 
ดําเนินการ 

แลวเสรจ็ 

อยูระหวาง 

ดําเนินการ 

๑. จังหวัดเชียงใหม   
 ๑.๑ การแกไขปญหาอันตรายตอผูใชรถใชถนนท่ีเกิดจากตนไมริมทาง √ - 
๒. จังหวัดเพชรบูรณ   
 ๒.๑ รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเร็วของรถในทางผานพ้ืนท่ีชุมชน ๕ เสนทาง √ - 
 ๒.๒ การกําหนดมาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุบนทองถนน รวมท้ังแนวทางการรักษาพยาบาล 
  และชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๖๓ 

√ - 

๓. จังหวัดลําพูน   
 ๓.๑ ความคืบหนาโครงการยกระดับความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ตอนทาจักร - อุโมงค 
บริเวณ กม.ท่ี ๑๔๙ - ๕๕๖ 

- √ 

๔. จังหวัดลําปาง   
 ๔.๑ ความคืบหนาการแกไขปญหาการขนสงและจราจรบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ๑๑ ทางแยก
หนาวัดทุงบอแปน 

√ - 

 ๔.๒ การบริหารจัดการความเร็วในชุมชนจังหวัดลําปาง √ - 
๕. จังหวัดพิจิตร   
 ๕.๑ สถิติการเกิดอุบัติเหตุเปรียบเทียบชวงกอน - หลังการประกาศเปนถนนจํากัดความเร็ว             
ท้ัง ๓ เสนทาง 

√ - 

 ๕.๒ แผนการออกตรวจจับความเร็วบริเวณถนนจํากัดความเร็วท้ัง ๓ เสนทาง √  
 ๕.๓ การแกไขปญหาอุบัติเหตุบนทางหลวงหมายเลข ๑๑๑ บริเวณสี่แยกเลี่ยงเมืองพิจิตร - 
บริเวณวงเวียนบึงสีไฟ 

- √ 

๖. จังหวัดตาก   
 ๖.๑ การกําหนดมาตรการแกไขปญหาการจราจร เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเสนทาง
สายตาก - แมสอด 

- √ 

 ๖.๒ การกําหนดควบคุมความเร็วบริเวณทางหลวงหมายเลข ๑๒ ชวงกิโลเมตรท่ี ๒๓ - กิโลเมตรท่ี ๓๒ 
(ศาลพะวอ - แยกบานแมละเมา) และทางหลวงหมายเลข ๑๒ ชวงกิโลเมตรท่ี ๑๔ - กิโลเมตรท่ี ๒๓ 
(ศาลพะวอ - บานหวยหินฝน)  

√ - 

๗. จังหวัดนาน   
 ๗.๑ ความคืบหนาการออกประกาศเจาพนักงานจราจร เรื่อง กําหนดอัตราความเร็วของรถ               
ในเขตเทศบาลเมืองนาน 

√ - 

๘. จังหวัดพิษณุโลก   
 ๘.๑ การแกไขปญหาจุดอันตรายบริเวณจุดกลับรถท่ีอยูเลยหนาหางเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก √ - 
๙. จังหวัดพิษณุโลก   
 ๙.๑ การแกไขและปองกันอุบัติเหตุบนถนนสาย ๑๐๖๕ ชวงผานชุมชนอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก √ - 

รวมท้ังสิ้น  ๑๔  เร่ือง ๑๑ ๓ 
 

สรุปผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ๑๗ 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประเด็นพิจารณาท้ังหมด ๘ เรื่อง มีการดําเนินการแลวเสร็จ 
จํานวน ๕ เรื่อง และอยูระหวางการพิจารณา จํานวน ๓ เรื่อง  แสดงขอมูลตามตารางท่ี ๑๕ 
 

ตารางท่ี ๑๕ แสดงขอมูลการพิจารณาประเด็นมาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุ 
ของ อจร. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

เร่ืองท่ีพิจารณา 
ดําเนินการ 
แลวเสรจ็ 

อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

๑. จังหวัดหนองบัวลําภู   
 ๑.๑ การสรางวงเวียนบริเวณแยกศาลเจาปู - ยา เพ่ือใหเกิดการชะลอความเร็วรถและลดอุบัติเหตุ - √ 

 ๑.๒ การติดตั้งปายเก่ียวกับการจราจรใหผูสัญจรไปมาเห็นชัดเจน เพ่ือลดปญหาการเกิดอุบัติเหตุ
และเกิดความคลองตัว 

√ - 

 ๑.๓ การเปดชองทางเบ่ียงซายบริเวณแยกวังหมื่นและการเสนอการกอสรางวงเวียนใหรถท่ีสัญจร
ไปยังอําเภอโนนสัง เพ่ือลดการจราจรติดขัด 

- √ 

 ๑.๔ ผลการกวดขันการกระทําผิดกฎหมายจราจรในหวงเวลาท่ีผานมา รวมท้ังวิเคราะหสถิติ
การจับกุม/การเกิดอุบัติเหตุ เพ่ือหาแนวทางแกไข 

√ - 

๒. จังหวัดสกลนคร   

 ๒.๑ การบริหารจัดการความเร็วในชุมชนจังหวัดสกลนคร √ - 
 ๒.๒ การขับเคลื่อนการแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร - √ 
 ๒.๓ การแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดกลับรถยนตศูนยราชการจังหวัดสกลนคร √ - 
 ๒.๔ การแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนในเขตอําเภอเมืองสกลนครบริเวณสี่แยกเสรีไทย - สี่แยก
บายพาส และสี่แยกบายพาส - บานนาคํา 

√ - 

รวมท้ังสิ้น ๘ เร่ือง ๕ ๓ 
 

 ๓) ภาคกลางและภาคตะวันออก ประเด็นพิจารณาท้ังหมด จํานวน ๑๐ เรื่อง มีการดําเนินการ
แลวเสร็จ จํานวน ๘ เรื่อง และอยูระหวางการพิจารณา จํานวน ๒ เรื่อง แสดงขอมูลตามตารางท่ี ๑๖ 
 

ตารางท่ี ๑๖ แสดงขอมูลการพิจารณาประเด็นมาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุ 
ของ อจร. ภาคกลางและภาคตะวันออก 

 

เร่ืองท่ีพิจารณา 
ดําเนินการ 
แลวเสรจ็ 

อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

๑. จังหวัดอางทอง   
 ๑.๑ การศึกษาความเหมาะสมในการวางแบริเออรบริเวณถนนสายโพธ์ิพระยา - ทาเรือ กม.๒๒๒๓ - √ 
 ๑.๒ การปดจุดกลับรถช่ัวคราวบริเวณหนาวัดไชโย เพ่ือลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต √ - 
๒. จังหวัดระยอง   
 ๒.๑ รายงานผลการบริหารจัดการจุดเสี่ยงบนทองถนนในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง √ - 
๓. จังหวัดชลบุรี   
 ๓.๑ รายงานผลการจับกุมคดีจราจรจังหวัดชลบุรี √ - 
 ๓.๒ รายงานผลการดําเนินการมาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน √ - 
 ๓.๓ ความคืบหนาการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะกลุมจังหวัด ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ระยอง เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 √ 

 ๓.๔ ความคืบหนาการดําเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการความเร็วในพ้ืนท่ีชุมชน √ - 
 

สรุปผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ๑๘ 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

เร่ืองท่ีพิจารณา 
ดําเนินการ 
แลวเสรจ็ 

อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

๔. จังหวัดสมุทรสาคร   
 ๔.๑ การติดตั้งเสาลมลุกบริเวณขอบทางสะพานขามแมนํ้าทาจีน √ - 
๕. จังหวัดปราจีนบุรี   
 ๕.๑ การควบคุมความเร็วบนถนนทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ ตําบลเขาไมแกว  อําเภอกบินทรบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี  

√ - 

 ๕.๒ การพิจารณาควบคุมความเร็วบนถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอนสี่แยกกบินทรบุรี - 
วังนํ้าเขียว ตําบลบุรพราหมณ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 

√ - 

รวมท้ังสิ้น ๑๐ เร่ือง ๘ ๒ 
 

 ๒.๒.๕ เรื่องอ่ืน ๆ    
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบวา การประชุม อจร. มีการพิจารณาประเด็นอ่ืน ๆ อาทิ 
ความคืบหนาผลการศึกษาและจัดทําแผนแมบทพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ แผนแมบทการพัฒนาทาเรือบก 
(Dry Port) การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิใน อจร. การพัฒนาท่ีดินราชพัสดุ การแกไขปญหาฝุนควันและ PM 2.5               
ในระบบขนสงสาธารณะ โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟาอากาศเปนสายไฟฟาใตดิน การแกไขปญหาน้ําทวมขัง
บนผิวจราจร เปนตน จํานวน ๒๔ เรื่อง มีการดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ๑๐ เรื่อง และอยูระหวางการดําเนินการ 
จํานวน ๑๔ เรื่อง โดยสามารถแบงเปนรายภาคได ดังนี้ 
  ๑) ภาคเหนือ  มีประเด็นพิจารณาท้ังหมด จํานวน ๘ เรื่อง มีการดําเนินการแลวเสร็จ 
จํานวน ๖ เรื่อง และอยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๒ เรื่อง แสดงขอมูลตามตารางท่ี ๑๗ 

ตารางท่ี ๑๗ แสดงขอมูลการพิจารณาในประเด็นเรื่องอ่ืน ๆ ของ อจร. ภาคเหนือ 

เร่ืองท่ีพิจารณา 
ดําเนินการ 
แลวเสรจ็ 

อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

๑. จังหวัดเชียงใหม   
 ๑.๑ แนวทางการแกไขปญหาฝุนควันและ PM 2.5 ในระบบขนสงสาธารณะ √ - 
 ๑.๒ แนวทางการปลอยโคมลอยในชวงเทศกาลจังหวัดเชียงใหม √ - 
๒. จังหวัดเพชรบูรณ   
 ๒.๑ รายงานติดตามความคืบหนาการดําเนินงานตามแผนแมบทดานการขนสงและจราจร                 
ในเมืองภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ 

√ - 

๓. จังหวัดลําพูน   
 ๓.๑ แผนการจัดประชุม อจร.จังหวัดลําพูน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ √ - 
๔. จังหวัดพิจิตร   
 ๔.๑ แผนแมบทดานการขนสงและจราจรจังหวัดพิจิตร ป ๒๕๕๔ - √ 
๕. จังหวัดตาก   
 ๕.๑ ความกาวหนาโครงการป พ.ศ. ๒๕๖๓ และโครงการท่ีอยูระหวางขอรับจัดสรรงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- √ 

๖. จังหวัดนาน   
 ๖.๑ การพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมตอสภาพจราจร กรณีการนําท่ีดินราชพัสดุพ้ืนท่ีเกินกวา  
๑ ไรข้ึนไป ไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 

√ - 

๗. จังหวัดพิษณุโลก   
 ๗.๑ โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนสงสาธารณะเมืองพิษณุโลก √ - 

รวมท้ังสิ้น ๘ เร่ือง ๖ ๒ 

สรุปผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ๑๙ 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประเด็นพิจารณาท้ังหมด จํานวน ๔ เรื่อง มีการดําเนินการ
แลวเสร็จ จํานวน ๑ เรื่อง และอยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๓ เรื่อง แสดงขอมูลตามตารางท่ี ๑๘ 

ตารางท่ี ๑๘ แสดงขอมูลการพิจารณาในประเด็นเรื่องอ่ืน ๆ ของ อจร. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เร่ืองท่ีพิจารณา 
ดําเนินการ 
แลวเสรจ็ 

อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

๑. จังหวัดนครราชสีมา   
 ๑.๑ ความคืบหนาโครงการศึกษาจัดทําแผนแมบทการพัฒนาทาเรือบก (Dry Port) - √ 
๒. จังหวัดอุดรธานี   
 ๒.๑ สรปุผลการดาํเนินโครงการศกึษาแผนแมบทการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมอืงอุดรธานี √ - 
๓. จังหวัดบึงกาฬ   
 ๓.๑ การติดตามความคืบหนาแผนแมบทดานการขนสงและจราจรในเมืองภูมิภาค จังหวัดบึงกาฬ - √ 
๔. จังหวัดนครพนม   
 ๔๑ การพัฒนาท่ีดินราชพัสดุ และการวิเคราะหผลกระทบทางดานจราจรจังหวัดนครพนม - √ 

รวมท้ังสิ้น ๔ เร่ือง  ๑ ๓ 
 

 ๓) ภาคกลางและภาคตะวันออก มีประเด็นพิจารณาท้ังหมด จํานวน ๑๒ เรื่อง มีการดําเนินการ
แลวเสร็จ จํานวน ๓ เรื่อง และอยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๙ เรื่อง แสดงขอมูลตามตารางท่ี ๑๙ 
 

ตารางท่ี ๑๙ แสดงขอมูลการพิจารณาในประเด็นเรื่องอ่ืน ๆ ของ อจร. ภาคกลางและภาคตะวันออก 
 

เร่ืองท่ีพิจารณา 
ดําเนินการ 
แลวเสรจ็ 

อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

๑. จังหวัดสมุทรปราการ   
 ๑.๑ รายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับระบบบอพักสายไฟรอยทอใตดินบนถนนศรีนครินทร 
และถนนเทพารักษ 

- √ 

 ๑.๒ รายงานผลความคืบหนาการดําเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟาอากาศเปนสายไฟฟา
ใตดินถนนสุขุมวิท ชวงตั้งแตซอยแบริ่ง - ซอยเทศบาลบางปู ๕๕ 

- √ 

๒. จังหวัดอางทอง   
 ๒.๑ การดําเนินการใหผูประกอบการใชผาคลุมปดทรายท่ีบรรทุกมา - √ 
๓. จังหวัดนนทบุรี   
 ๓.๑ ความคืบหนางานกอสรางบอพักและทอรอยสายไฟฟาใตดินรวมกับโครงการกอสราง
รถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย - มีนบุรี และงานกอสรางบอพักและทอรอยสายไฟฟาใตดิน บริเวณ
ถนนกาญจนาภิเษก ชวงจุดตัดถนนบางกรวย - ไทรนอย - คลองบางไผ - จุดตัดถนนจันทรทองเอ่ียม 

- √ 

 ๓.๒ การกอสรางบอพักและทอรอยสายไฟฟาใตดิน - √ 

 ๓.๓ แนวทางการบูรณาการแผนงาน/โครงการการนําสายไฟฟาและสายสื่อสารตาง ๆ ลงดินในพ้ืนท่ี

จังหวัดนนทบุรี (เสนทางรถไฟฟาสายสีมวงและสายสีชมพู) 

- √ 

 ๓.๔ แผนงาน/โครงการการนําสายไฟฟาและสายสื่อสารตาง ๆ ลงดินของแตละหนวยงาน - √ 

 ๓.๕ การแกไขปญหานํ้าทวมขังบริเวณทางลงทางดวนแจงวัฒนะมุงหนาหาแยกปากเกรด็ - √ 
 ๓.๖ ปญหาพ้ืนผิวถนนชํารุดเน่ืองจากการเปด - ปดฝาบอพักทอรอยสายไฟฟาและสายสื่อสาร 
บริเวณหนาศูนยราชการจังหวัดนนทบุรี - แยกแคราย 

√ - 

 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ๒๐ 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

เร่ืองท่ีพิจารณา 
ดําเนินการ 
แลวเสรจ็ 

อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

๔. จังหวัดระยอง   
 ๔.๑ ความกาวหนาโครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะกลุมจังหวัด ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ระยอง เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

- √ 

๕. จังหวัดปราจีนบุรี   
 ๕.๑ การพิจารณาดําเนินการแกไขปญหากรณีผลกระทบจากรถบรรทุกว่ิงผานตนโพธ์ิศรีมหาโพธิ  
ซึ่งเปน “รุกขมรดกของแผนดิน ใตรมพระบารม”ี และตนไมทรงคุณคาของจังหวัดปราจีนบุรี 

√ - 

๖. จังหวัดปทุมธานี   
 ๖.๑ การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวของดานการจราจรและขนสง การพัฒนาเมือง และสิ่งแวดลอม 
ในคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดปทุมธานี  

√ - 

รวมท้ังสิ้น ๑๒ เร่ือง ๓ ๙ 

 
๓. ผลการดําเนินงาน อจร.จังหวัดในภาพรวม 
 จากการรวบรวมและประมวลขอมูลการประชุม อจร. ระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ -  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  
ผานเอกสารรายงานการประชุม อจร. จากกลุมนโยบายและยุทธศาสตรการขนสงและจราจรในภูมิภาค กลุมพัฒนา            
และสงเสริมการขนสงและจราจร พ้ืนท่ี ๑ (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และกลุมพัฒนาและสงเสริม
การขนสงและจราจร พ้ืนท่ี ๒ (ภาคกลาง ภาคใตและภาคตะวันออก) พบวา  
 ๓.๑ ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ มีการประชุม อจร. รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสนับสนุนการแกไขปญหา               
และพัฒนาการขนสงและจราจรของจังหวัด จํานวน ๔๗ ครั้ง ใน ๒๔ จังหวัด คิดเปนรอยละ ๓๑.๕๘ ของจํานวนจังหวัด             
ท่ีมีการแตงตั้ง อจร. (ท่ัวประเทศ ๗๖ จังหวัด) 
 ๓.๒ ประเด็นปญหาและอุปสรรคดานการขนสงและจราจรท่ีสําคัญของจังหวัดในภูมิภาคท่ีมีการพิจารณา            
และแกไขผานกลไก อจร. ประกอบดวย ๕ ประเด็นปญหาท่ีสําคัญ ไดแก การแกไขปญหาจราจร การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ มาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุ และเรื่องอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมเรื่องท่ีมีการพิจารณาท้ังสิ้น 
จํานวน ๒๐๗ เรื่อง 
 ๓.๓ จากประเด็นท่ีประชุม อจร. พิจารณาท้ัง ๕ ประเด็น จํานวน ๒๐๗ เรื่อง พบวา ประเด็นท่ีมีการพิจารณา             
มากท่ีสุด ไดแก การแกไขปญหาจราจร (๕๖ เรื่อง) คิดเปนรอยละ ๒๗.๐๕ สําหรับประเด็นการพิจารณารองลงมา 
ไดแก การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (๕๕ เรื่อง) คิดเปนรอยละ ๒๖.๕๗  การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ (๔๐ เรื่อง) 
คิดเปนรอยละ ๑๙.๓๒ มาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุ (๓๒ เรื่อง) และเรื่องอ่ืน ๆ (๒๔ เรื่อง) มีการพิจารณา              
ท่ีรอยละ ๑๕.๔๖ และ ๑๑.๖๐ ตามลําดับ และประเด็นปญหาตาง ๆ ท้ัง ๕ ประเด็น อจร. ไดนําไปสูการดําเนินการแลว 
จํานวน ๗๖ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๓๖.๗๑ ของจํานวนเรื่องท้ังหมด และอยูระหวางการดําเนินการ จํานวน ๑๓๑ เรื่อง  
คิดเปนรอยละ ๖๓.๒๙ ของจํานวนเรื่องท้ังหมด 
 ๓.๔ เปรียบเทียบการดําเนินงานในมิติของประสิทธิภาพและประสิทธิผล พบวา 
  ๓.๔.๑ มิติประสิทธิภาพ พิจารณาจากจํานวนจังหวัดท่ีไดมีการจัดประชุม อจร. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ 
พบวา การผลักดันใหจังหวัดใชเวที อจร. ในการแกไขปญหาและพัฒนาการขนสง และจราจรของจังหวัดในภูมิภาค
ในป ๒๕๕๖ - ๒๕๖๓  มีจํานวน ดังนี้  
   ๑) ป ๒๕๕๙ มีจํานวนการประชุมท้ังสิ้น ๕๕ ครั้งใน ๓๑ จังหวัด  
   ๒) ป ๒๕๖๐ มีจํานวนการประชุมท้ังสิ้น ๔๙ ครั้งใน ๓๓ จังหวัด  
   ๓) ป ๒๕๖๑ มีจํานวนการประชุมท้ังสิ้น ๕๘ ครั้งใน ๔๓ จังหวัด 

สรุปผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ๒๑ 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

   ๔) ป ๒๕๖๒ มีจํานวนการประชุมท้ังสิ้น ๕๒ ครั้งใน ๒๗ จังหวัด 
   ๕) ป ๒๕๖๓ มีจํานวนการประชุมท้ังสิ้น ๔๗ ครั้งใน ๒๔ จังหวัด 

จํานวนจังหวัดท่ีมีการประชุม คิดเปนรอยละ ๔๐.๗๙  ๔๓.๔๒  ๕๖.๕๘  ๓๕.๕๓ และ ๓๑.๕๘ 
(ของจํานวน อจร. ท่ัวประเทศ ๗๖ จังหวัด) ตามลําดับ ซ่ึงจํานวนจังหวัดท่ีมีการจัดประชุมในปงบประมาณ ๒๕๖๓                       
มีจํานวนลดลงจากปงบประมาณ ๒๕๖๒ คิดเปนรอยละ ๓.๙๕ เนื่องมาจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส            
โคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ (COVID - 19) 
  ๓.๔.๒ มิติประสิทธิผล  พิจารณาจากการนํามติท่ีประชุม อจร. ไปผลักดันใหหนวยงานในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินการ พบวา ไดมีการนําเสนอปญหาและมาตรการตาง ๆ ใหกระทรวงคมนาคมทราบ และมีการสั่งการใหหนวยงาน
ในสังกัดหาแนวทางการแกไข และสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัด โดยประเด็นท่ีไดมีการพิจารณามากท่ีสุด                
คือ แกไขปญหาการจราจรและการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สวนประเด็นการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ มาตรการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุ และเรื่องอ่ืน ๆ ตามลําดับ นอกจากนี้การดําเนินงาน อจร. กอใหเกิดการบูรณาการการทํางาน
รวมกันระหวางหนวยงานในพ้ืนท่ีและสวนกลางไดอยางเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนข้ึน  
 

๔.  ขอเสนอแนะ 
     อจร. เปนการขยายเครือขายเพ่ือสรางกระบวนการทํางาน การสื่อสารอยางสมํ่าเสมอตอเนื่อง และมีการติดตาม                 
ผลการประชุมเพ่ือใหการแกไขปญหาดานการขนสงและจราจรประสบความสําเร็จ รวมท้ังเปนการบูรณาการการทํางาน
รวมกันระหวางกระทรวงคมนาคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของในจังหวัดใหมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนอยางแทจริง  
โดยในปงบประมาณ ๒๕๖๓ การดําเนินงานของ อจร. มีประเด็นท่ีกระทรวงคมนาคม โดยสํานักงานนโยบายและแผน 
การขนสงและจราจร (สนข.) และจังหวัดไดรวมกันใหความสําคัญ คือ การแกไขปญหาจราจรและการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน โดยเฉพาะในเมืองใหญท่ีมีปริมาณความตองการดานขนสงและจราจรเพ่ิมข้ึน จึงตองวางแผนการพัฒนา
อยางรอบคอบ เพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาในอนาคต ดวยการพัฒนาระบบขนสงมวลชนใหมีความเชื่อมโยงโครงขาย
กันอยางมีประสิทธิภาพ ในเบื้องตนเนนการพัฒนาในเมืองหลัก เชน จังหวัดนครราชสีมา ขอนแกน และพิษณุโลก 
เปนตน 
      
 

************** 

สรุปผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ๒๒ 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

ภาคผนวก ก 
สถิติการประชุม อจร. ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
สถิติการประชุม อจร. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓) 

ภาค/จังหวัด 
จํานวนท้ังส้ิน 

(ครั้ง) 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ภาคเหนือ (๑๗ จังหวัด) 

๑. เชียงใหม ๒     √     √   

๒. แมฮองสอน ๐             

๓. ลําปาง ๑           √  

๔. ลําพูน ๒    √     √    

๕. เชียงราย ๐             

๖. นาน ๒ √          √  

๗. พะเยา ๐             

๘. แพร ๐             

๙. ตาก ๒          √  √ 

๑๐. พิษณุโลก ๒  √         √  

๑๑. เพชรบูรณ ๓ √     √      √ 

๑๒. สุโขทัย ๐             

๑๓. อุตรดิตถ ๐             

๑๔. กําแพงเพชร ๐             

๑๕. นครสวรรค ๐             

๑๖. พิจิตร ๑     √        

๑๗. อุทัยธานี ๐             

รวม ๑๕ ๒ ๑ ๐ ๑ ๒ ๑ ๐ ๐ ๑ ๒ ๓ ๒ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

๑. บึงกาฬ ๑            √ 

๒. เลย ๐             

๓. หนองคาย ๐             

๔. หนองบัวลําภู ๒ √  √          

๕. อุดรธาน ี ๑           √  

๖. นครพนม ๒           √ √ 

๗. มุกดาหาร ๐             

๘. สกลนคร ๑         √    

๙. กาฬสินธุ ๐             

๑๐. ขอนแกน ๑ √            

๑๑. มหาสารคาม ๐             

๑๒. รอยเอ็ด ๐             

๑๓. ชัยภูม ิ ๐             

๑๔. นครราชสีมา ๔  √ √   √    √   

๑๕. บุรีรัมย ๐             

๑๖. สุรินทร ๐             

๑๗. นครราชสีมา ๐             

๑๘. ยโสธร ๐             

๑๙. อํานาจเจริญ ๐             

๒๐. อุบลราชธานี ๐             

รวม ๑๒ ๒ ๑ ๒ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑ ๑ ๒ ๒ 

หนา ๑ 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
สถิติการประชุม อจร. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓) 

ภาค/จังหวัด 
จํานวนท้ังส้ิน 

(ครั้ง) 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ภาคกลางและภาคตะวันออก (๒๕ จังหวัด) 
๑. ชัยนาท ๐             
๒. พระนครศรีอยุธยา ๐             
๓. ลพบุรี ๐             
๔. สระบุรี ๐             
๕. สิงหบุรี ๐             
๖. อางทอง ๒  √        √   
๗. นนทบุรี ๕ √ √  √    √   √  
๘. ปทุมธานี ๑      √       
๙. นครปฐม ๑  √           
๑๐. สมุทรปราการ ๕  √ √   √   √ √   
๑๑. กาญจนบุรี ๐             
๑๒. ราชบุรี ๐             
๑๓. สุพรรณบุรี ๐             
๑๔. ประจวบคีรีขันธ ๐             
๑๕. เพชรบุร ี ๐             
๑๖. สมุทรสงคราม ๐             
๑๗. สมุทรสาคร ๒  √    √       
๑๘. ฉะเชิงเทรา ๐             
๑๙. ชลบุรี ๑    √         
๒๐. ระยอง ๑     √        
๒๑. จันทบุรี ๐             
๒๒. ตราด ๐             
๒๓. นครนายก ๐             
๒๔. ปราจีนบุรี ๒   √       √   
๒๕. สระแกว ๐             

รวม ๒๐ ๑ ๕ ๒ ๒ ๑ ๓ ๐ ๑ ๑ ๓ ๑ ๐ 
ภาคใต (๑๔ จังหวัด) 
๑. ชุมพร ๐             
๒. นครศรธีรรมราช ๐             
๓. พัทลุง ๐             
๔. สุราษฎรธานี ๐             
๕. สงขลา ๐             
๖. กระบ่ี ๐             
๗. ตรัง ๐             
๘. พังงา ๐             
๙. ภูเก็ต ๐             
๑๐. ระนอง ๐             
๑๑. สตูล ๐             
๑๒. นราธิวาส ๐             
๑๓. ปตตานี ๐             
๑๔. ยะลา ๐             

รวม ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
รวมท้ังส้ิน ๔๗ ครั้ง ๒๔ จังหวัด  

  

หนา ๒ 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 
 
ภาคผนวก ข 
ผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม อจร.จังหวัด 
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ลําดับท่ี ๑ จังหวัดเชียงใหม   ๑. การประชุม อจร.จังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 
  เม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 
 ๒. การประชุม อจร.จังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓  
  เม่ือวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 

ช่ือเรื่อง/สรุปมิติ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 ๑. ความคืบหนาการเรงรัดศึกษาเสนทางรถไฟฟาสายสีนํ้าเงินและสีเขียว 

  ในคราวประชุม อจร.จังหวัดเชียงใหม คร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติ 
เห็นควรใหการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) เรงรัดออกแบบ
รถไฟฟาสายสีน้ําเงินและสายสีเขียวตอเนื่องกัน โดยไมตองรอใหสายสีแดง
กอสรางแลวเสร็จ 
  ผูแทน สนข. รายงานใหที่ประชุมทราบวา ไดมีหนังสือที่ คค ๐๘๐๙.๓/๒๗๐๘ 
ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ รายงานผลการประชุม อจร.จังหวัดเชียงใหมดังกลาว 
และกระทรวงคมนาคม (คค.) ไดมีขอสั่งการเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทายหนังสือ 
สนข. ขางตนให รฟม. รับทราบและดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ และเห็นควรให คค. มอบ รฟม. เรงรัดศึกษา
ออกแบบรายละเอียดระบบขนสงมวลชนรถไฟฟาสายสีน้ําเงินและสีเขียว ใหตอเนื่อง
และสอดคลองกับการพัฒนารถไฟฟาสายสีแดง เพื่อใหโครงขายรถไฟฟารางเบา
จังหวัดเชียงใหมมีความสมบูรณตามแผนแมบทการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ
จังหวัดเชียงใหม และสอดคลองกับการพัฒนาเมืองเชียงใหมอยางเหมาะสมตอไป 

รฟม. 

 ๒. โครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดเชียงใหมสายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค 
  - แยกแมเหียะสมานสามัคคี 
  ปจจุบัน รฟม. อยูระหวางศึกษาความเหมาะสมออกแบบเบื้องตน และ
จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา คาดวาจะศึกษาแลวเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ 
และเสนอ ครม. เพื่อขอความเห็นชอบรูปแบบการลงทุนภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๔ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ 

รฟม. 

 ๓. การจัดระเบียบจราจร 
 การกวดขันการจําหนายสินคาบนทางเทาของถนนสาย ชม ๓๐๒๙ (ถนน
สมโภชเชียงใหม ๗๐๐ ป) ผูแทนสํานักทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม) รายงานวา 
ไดจัดทําหนังสือแจงไปยังผูประกอบการ ซึ่งสวนใหญใหความรวมมือ แตยังพบ
ผูประกอบการบางรายยังไมปฏิบัติตาม 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบและมอบสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๐ 
(เชียงใหม) รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาตอไป 
 การกวดขันรถบรรทุกเพื่อปองกันวัสดุตกหลนบนผิวทาง ผูแทนสํานักงาน
ทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม) รายงานวา รถบรรทุกสวนใหญมีการปองกัน
วัสดุตกหลนบนผิวทางไมดี บริเวณถนนสาย ชม ๓๐๒๙ พบวัสดุตกหลนบนผิวทาง
เปนจํานวนมาก 

สํานักงานขนสง 
จังหวัดเชียงใหม 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สํานักงานทางหลวง 

ชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม) 
ตํารวจภูธรภาค ๕ 

 

สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑ 
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ช่ือเรื่อง/สรุปมิติ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบและมอบสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม
และตํารวจจราจรรวมกันดําเนินการกวดขันรถบรรทุกที่ทําวัสดุตกหลนบนผิวทาง
ตอไป 

 

 ๔. แนวทางการแกไขปญหาฝุนควันและ PM 2.5 ในระบบขนสงสาธารณะ 
  ผูแทนสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมรายงานผลการดําเนินการตามขอสั่งการ
ของกระทรวงคมนาคม (คค.) และกรมการขนสงทางบก (ขบ.) โดยเร่ิมดําเนินการ
ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงกุมภาพันธ ๒๕๖๓ ดังนี้ 
  ๑) ตรวจวัดควันดํารถทุกชนิดที่มาดําเนินการดานทะเบียนและภาษีรถ          
ณ สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม พบรถโดยสารมีควันดํา ๑๘๓ คัน รถบรรทุกไมผาน 
๒๓ คัน 
  ๒) จัดสงผูตรวจการออกกวดขันการปลอยควันดําของรถบรรทุกและรถโดยสาร
ที่ใชงานบนถนน พบรถโดยสารมีควันดํา ๑๒ คัน 
  ๓) บูรณาการรวมกับตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมออกตรวจควันดําในพื้นที่
ที่มีคามลพิษสูง 
  ๔) ควบคุมการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถเอกชน 
  ๕) กําชับ บขส. ใหตรวจสอบสภาพรถโดยสารอยางเขมงวด 
  ๖) ขอความรวมมือกับประชาชน โดยรองเรียนหรือสงภาพควันดํามายัง
ชองทางตาง ๆ 
  ๗) ดําเนินการรวมกับสมาคมผูประกอบการรถขนสงทั้งรถโดยสารและ
รถบรรทุก เพื่อตรวจวัดควันดํารถ ณ สถานประกอบการ 
  ผูแทนตํารวจภูธรภาค ๕ รายงานวา สํานักงานตํารวจแหงชาติมีนโยบาย 
ใหรถของทางราชการทุกคันตองดําเนนิการตรวจสภาพและแกไขควันดํา และใหเจาหนาที่
ตํารวจจราจรตรวจวัดควันดํารถยนตที่เกินมาตรฐานอยางตอเนื่อง พรอมบังคับใช
กฎหมายอยางเครงครัด 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ มอบสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม ตํารวจจราจร 
และหนวยงานที่เก่ียวของ รวมดําเนินการแกไขปญหาตอไป 

สํานักงานขนสง 
จังหวัดเชียงใหม 

ตํารวจภูธรภาค ๕ 

 ๕. แนวทางการปลอยโคมลอยในชวงเทศกาลจังหวัดเชียงใหม  
  ผูทรงคุณวุฒิ (นายสมชาย เอ้ือวงษชัย) รายงานวา ตามมติที่ประชุม กรอ.
จังหวัดเชียงใหม คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายใหที่ทําการปกครอง
จังหวัดเชียงใหมประชุมหารือรวมกับ กพท. เพื่อใหเกิดความชัดเจนในแนวทาง            
การปฏิบัติตอไป 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบและมอบฝายเลขานุการฯ รายงานความคืบหนา
ในการประชุมคร้ังตอไป 

สํานักงานจงัหวัดเชียงใหม 

 ๖. การปรับปรุงผิวถนนบริเวณสะพานขามแมนํ้าปง 
  ผูแทนสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม) รายงานวา ไดรับการจัดสรร

งบประมาณปรับปรุงสะพานขามแมน้ําปง คาดวาจะดําเนินการไดในป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ 

สํานักงานทางหลวง 
ชนบทที่ ๑๐ 

  

สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๒ 
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ช่ือเรื่อง/สรุปมิติ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 ๗. ความคืบหนาโครงการขยายอาคารผูโดยสารทาอากาศยานเชียงใหม 
  ผูแทนหอการคาจังหวัดเชียงใหมรายงานวา บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด 
(มหาชน) (ทอท.)  มีแผนการดําเนินงานเพือ่พัฒนาทาอากาศยานเชียงใหม โดย ทอท. 
อยูระหวางดําเนินการขยายทาอากาศยานเชียงใหม แหงที่ ๑ และคาดวาจะเต็ม
ขีดความสามารถในการรองรับผูโดยสารสูงสุดในป พ.ศ. ๒๕๖๘ หากการกอสราง
ทาอากาศยานเชียงใหม แหงที่ ๒ ลาชา อาจเกิดปญหาในการรองรับผูโดยสาร
หลังจากป พ.ศ. ๒๕๖๘ ได จึงขอใหกระทรวงคมนาคม (คค.) พิจารณาแนวทาง
การดําเนินการกอสรางทาอากาศยานเชียงใหม แหงที่ ๒ ใหมีความชัดเจน 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบและมอบ สนข. ประสาน คค. ใหเรงรัด
โครงการพัฒนาทาอากาศยานเชียงใหม แหงที่ ๑ และแหงที่ ๒ ตอไป 

สนข. 

 ๘. ความคืบหนาโครงการรถไฟทางคูชวงเดนชัย - เชียงใหม 
  ผูแทน สนข. รายงานวา ปจจุบันโครงการดังกลาวอยูระหวางการรถไฟ
แหงประเทศไทย (รฟท.) ดําเนินการปรับปรุงขอมูล เพื่อนําเสนอ สศช. พิจารณาอีกคร้ัง 
สวนรายงาน EIA ฉบับเพิ่มเติมขอมูลตามความเห็นของคณะกรรมการผูชํานาญการ
พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (คชก.) อยูระหวางดําเนินการจัดทํารายงาน
เพิ่มเติม 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ 

รฟท. 

 ๙. การปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณถนนเชียงใหม - หางดง 
  ผูแทนสํานักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม) รายงานวา การปรับปรุงภูมิทัศน
ถนนสายดังกลาวไมไดรับการจัดสรรงบประมาณในป พ.ศ. ๒๕๖๓ และไมไดรับการบรรจุ
เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งสํานักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม) 
จะขอรับจัดสรรงบประมาณในโอกาสตอไป 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ 

สํานักงานทางหลวงที่ ๑ 
(เชียงใหม) 

 ๑๐. ความคืบหนาการกอสรางทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ สายเชียงใหม - เชียงราย  
  ผูแทนแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ ๒ รายงานความคืบหนาการกอสรางทางหลวง
หมายเลข ๑๑๘ สายเชียงใหม - เชียงราย ตอน ๑ อําเภอดอยสะเก็ด - ตําบลปาเมียง 
ผลงาน ๕๐.๔๔% ชากวาแผน ๒.๘๔% ตอน ๒ อําเภอดอยสะเก็ด - ต.ปาเมียง 
ผลงาน ๔๕.๙๙% ชากวาแผน ๘.๕๕%  
  ผูแทนหอการคาจังหวัดเชียงใหมใหความเห็นวา โครงการกอสรางทางหลวง
หมายเลข ๑๑๘ มีการกอสรางสะพานอยู ๒ แหง ควรพิจารณาเร่ืองความลาดชัน
บริเวณคอสะพานใหเหมาะสมและสามารถรองรับรถโดยสารขนาดใหญได รวมถึง
การปองกันอุบัติเหตุบริเวณเสนทางที่อยูระหวางการกอสราง   
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ รับทราบและมอบใหแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ ๒ 
ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 

แขวงทางหลวงเชยีงใหมที่ ๒ 
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 ๑๑. ความคืบหนาโครงการดานจราจรขนสงจังหวัดเชียงใหมในชวงป  

  พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔  

  ๑) โครงการที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๐ 
(เชียงใหม) 

   ผูแทนสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม) รายงานใหที่ประชุม
ทราบวา โครงการสําคัญที่อยูระหวางกอสราง คือ โครงการกอสรางทางลอดตางระดับ  
บนถนนสายเลี่ยงเมืองสันปาตอง - หางดง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม (ตอนที่ ๔) 
ผลงานรวมคืบหนารอยละ ๔๘ ลาชากวาแผนงานรอยละ ๕๖.๒๕ เนื่องจากติดปญหา
เร่ืองการขอใชประโยชนรวมกันในพื้นที่ราชพัสดุจากกรมชลประทาน ปจจุบัน  
กรมทางหลวงชนบทอยูระหวางดาํเนินการปรับแบบการกอสรางใหสอดรับกับคลองสงน้ํา
ของกรมชลประทาน และมีโครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จํานวน ๑๗ โครงการ โครงการที่อยูระหวางขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 
พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๑๙ โครงการ 

   ที่ประชุมมีความเห็นวา โครงการกอสรางทางลอดตางระดับถนน
สายเลี่ยงเมืองสันปาตอง - หางดง บริเวณแยกตนเกวนพบปญหาน้ําทวมขังบอยคร้ัง
และมีการจราจรติดสะสมฝงขาเขาเมืองเชียงใหมในชวงชั่วโมงเรงดวน เนื่องจาก 
มีการตั้งแทนแบริเออรกีดขวางการจราจร ทําใหผูใชรถใชถนนใชชองจราจรไดเพียง   
๑ ชองจราจร จึงเห็นควรใหสาํนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม) ขยับแทน
แบริเออรแทนแรกเขาไปเล็กนอยจะทําใหเสนทางดังกลาวสัญจรได ๒ ชองจราจร
ตามเดิม  

   ผูทรงคุณวุฒิใหความเห็นวา บริเวณที่เปนทางแยกและมีปญหาดาน
การจราจร เห็นควรใหพิจารณาการกอสรางทางรวมทางแยกเปนรูปแบบวงเวียน 
ซึ่งจะชวงลดปญหาการจราจรได 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ รับทราบและมอบใหสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๐ 
(เชียงใหม) ดําเนินการแกไขปญหาน้ําทวมขังและการตั้งแทนแบริเออรกีดขวาง
การจราจรบริเวณแยกตนเกวน 

 ๒) โครงการที่อยูในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ ๑ 

  ผูแทนแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ ๑ รายงานใหที่ประชุมทราบวา              
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีโครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจํานวน ๑๓ โครงการ 
โครงการที่อยูระหวางขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จํานวน ๒๘ โครงการ 

  ที่ประชุมใหความเห็นวา บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๘ 
ตอนออบหลวง - สะพานหวยแมเม็ง และถนนทางหลวงหมายเลข ๑๒๖๓                  
ตอนปางอุง - แมนาจร เปนเสนทางที่อยูระหวางแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ ๑ 
ดําเนินการปรับปรุงเสนทาง มีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุไดงาย โดยเฉพาะ             
ในเวลากลางคืน จึงเห็นควรใหแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ ๑ อํานวยความสะดวก
และความปลอดภัยใหกับผูใชรถใชถนน รวมถึงการดาํเนินการกอสรางใหแลวเสร็จ
ตามสัญญาจาง เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการจราจรตอไป 

สํานักงานทางหลวง 

ชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม) 

แขวงทางหลวงเชยีงใหมที่ ๑ 

แขวงทางหลวงเชยีงใหมที่ ๒ 

ทาอากาศยานเชียงใหม 
กองบิน ๔๑ 
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มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ รับทราบและมอบแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ ๑ อํานวย
ความสะดวกและความปลอดภัยใหกับผูใชรถใชถนนที่อยูระหวางการดําเนินงานกอสราง 
โดยเฉพาะเวลากลางคืน รวมถึงเรงรัดการกอสรางโครงการตาง ๆ ใหแลวเสร็จ
ตามสัญญาจางตอไป 
 ๓) โครงการที่อยูในความรับผิดชอบของทาอากาศยานเชียงใหม (ทชม.) 
  ผูแทนบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) รายงานวา 
โครงการพัฒนา ทชม. ประกอบดวย งานบรรเทาความแออัดและโครงการพัฒนา
เพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพการใหบริการ 

 

 ผูแทนแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ ๒ ใหความเห็นวา ทชม. ควรพิจารณา
เร่ืองแนวทางการแกไขปญหาดานการจราจรบริเวณทางเขา - ออกสนามบินดวย 
เนื่องจากปจจุบันพบปญหาการจราจรติดสะสมบริเวณแยกสนามบินบอยคร้ัง รวมทั้ง
แนวทางการแกไขปญหาน้ําทวมขังบริเวณถนนทางเขาสนามบิน 

 

 ที่ประชุมใหความเห็นวา ทชม. ควรพิจารณาการจัดระบบจราจร
และการเพิ่มเสนทางเขาสนามบิน เพื่อรองรับปริมาณจราจรที่จะเพิ่มข้ึนในอนาคต 
โดยผูแทน ทอท. ชี้แจงวา อยูระหวางพิจารณาความเหมาะสมในการจัดจราจร 

 

 ผูแทน สนข. ใหความเห็นวา โครงการรถไฟฟาจังหวัดเชยีงใหมสายสแีดง
คาดวาจะเร่ิมกอสรางในป พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยคาดวาจะเปนชวงเดียวกันกับที่ ทชม. 
ดําเนินโครงการกอสรางอาคารและงานโครงสรางพื้นฐานตามโครงการเพิ่มขีด
ความสามารถของ ทชม. ซึ่งจะทําใหเกิดปญหาการจราจรบริเวณสนามบินเชียงใหมได 
จึงเห็นควร ใหหนวยงานที่เก่ียวของ เชน แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ ๒ ดําเนินการ
ออกแบบการขยายผิวจราจรถนนบริเวณทางเขาสนามบินจาก ๒ ชองจราจรตอทิศทาง 
เปน ๓ ชองจราจรตอทิศทาง รวมถึงจัดใหมีทางเดินเทาที่เหมาะสม และนําสงขอมูล
รวมทั้งแบบการขยายถนนใหกับกองบิน ๔๑ (บน. ๔๑) เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต
ใหใชพื้นที่ของ บน.๔๑ ตอไป  

 

 ที่ประชุมมีความเห็นวา โครงการขยายผิวจราจรของถนนทางเขาสนามบนิ 
ซึ่งอยูในพื้นที่การดูแลของ บน.๔๑ ควรใหแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ ๒ ออกแบบ
และนําสงขอมูลรวมทั้งแบบการขยายถนนใหกับ บน.๔๑ พิจารณา และสามารถ
เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการจากสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ไดอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้แผนแมบทการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะจังหวัดเชียงใหม
ที่ สนข. ไดศึกษาไวมีขอมูลเก่ียวกับโครงขายการใหบริการรถโดยสารสาธารณะ ทชม. 
ควรพิจารณาจุดจอดและจุดเชื่อมตอรถโดยสารสาธารณะที่เหมาะสม เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหกับประชาชนผูมาใชบริการ  

 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ รับทราบและมอบหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑. มอบฝายเลขานุการฯ จัดประชุมกลุมยอย โดยเชิญ
หนวยงานที่เก่ียวของเพื่อพิจารณาแนวทางการแกไขปญหาการจราจรติดสะสมบริเวณ 
ทชม. รวมถึงการขยายผิวจราจรถนนบริเวณทางเขาสนามบิน ซึ่งอยูในการดูแล
ของ บน.๔๑ 
 ๒. มอบ ทชม. ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
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 ๑๒. การแกไขปญหาอันตรายตอผูใชรถใชถนนที่เกิดจากตนไมริมทาง 
 ผูแทนหอการคาจังหวัดเชียงใหมรายงานวา ในชวงหนาฝนจะพบปญหาก่ิงไม

โคนลมกีดขวางการจราจร กอใหเกิดอันตรายตอผูใชรถใชถนน ควรใหกรมทางหลวง
และกรมทางหลวงชนบท รวมถึงหนวยงานที่เก่ียวของชวยปรับปรุงดูแลตนไมริมทาง
ใหเหมาะสมตอไป 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓  รับทราบและมอบหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการ
ตอไป 

กรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบท 
หนวยงานที่เก่ียวของ 
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ลําดับท่ี ๒ จังหวัดเพชรบูรณ ๑. การประชุม อจร.จังหวัดเพชรบูรณ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒  
  เม่ือวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. การประชุม อจร.จังหวัดเพชรบูรณ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓  
  เม่ือวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 ๓. การประชุม อจร.จังหวัดเพชรบูรณ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓  
  เม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

ช่ือเรื่อง/สรุปมิติ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 ๑. รายงานผลการตดิตามการบริหารจัดการความเร็วของรถในทางผานพ้ืนที่
  ชุมชน ๕ เสนทาง 
  ผูแทนตํารวจภูธรวิเชยีรบุรีรายงานวา ถนนสายสระบุรี - หลมสัก ตอนบานสามแยก
วิเชียรบุรี กม.๑๒๕ - ๑๒๗ (ถนนคชเสนีย) ความยาว ๒ กิโลเมตร อยูระหวางการรวบรวม
ขอมูล เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดความเร็วของรถในทางใหเหมาะสมและ
ออกประกาศเจาพนักงานจราจรตอไป 
  ผูแทนตํารวจภูธรพุเตยขอแกไขเสนทางการกําหนดความเร็วบนถนนทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๒๑ กม.๑๐๖ - ๑๑๗ (ถนนคชเสนีย) โดยแบงเปนตอนที่ ๑ 
บริเวณเขตชุมชนพุขาม ชวง กม.๑๑๑ - ๑๑๓ และตอนที่ ๒ บริเวณเขตชุมชนพุเตย 
ชวง กม.๑๑๕ - ๑๑๗ ความยาวตอนละ ๒ กิโลเมตร 
  ผูแทนตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณใหความเห็นวา ควรใชเทคโนโลยีในการ
ตรวจจับความเร็วรถผานพื้นที่ชุมชนเปนระยะ เนื่องจากมีภาพถายการกระทําผิด
ชัดเจน ทําใหผูใชรถใชถนนระมัดระวังการกระทําผิดและกอใหเกิดการปรับเปลีย่น
พฤติกรรมของผูใชรถใชถนนไดดียิ่งข้ึน  
  ประธานฯ เห็นวา การบริหารจัดการความเร็วของรถควรพิจารณามาตรการ
การตาง ๆ เชน หลักการและกระบวนการทํางานของหนวยงานที่เก่ียวของ การติดตั้ง
ปายเตือน และเคร่ืองหมายจราจร  

ตํารวจภูธรจงัหวัดเพชรบูรณ 

ประชาสัมพันธ 

จังหวัดเพชรบูรณ 

แขวงทางหลวงเพชรบูรณที่ ๑  

หนวยงานที่เก่ียวของ 

 ผูแทนผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวดัเพชรบูรณรายงานวา จังหวัดเพชรบูรณ
ไดมีประกาศเจาพนักงานจราจรจังหวัดเพชรบูรณ เร่ือง กําหนดอัตราความเร็วของรถ 
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งไดกําหนดอัตราความเร็วของรถแตละประเภท 
บนทางหลวงหมายเลข ๒๑ เร่ิมจากสี่แยกหนาคายพอขุนผาเมือง (โรงเรียนเซนโยเซฟ
ศรีเพชรบูรณ) กม.๒๑๘+๕๐๐ จนถึงสํานักงานทางหลวงที่ ๖ กม.๒๒๗+๕๐๐ ดังนั้น 
การกําหนดความเร็วของรถในทางผานพื้นที่ชุมชน ๕ เสนทาง จึงควรเปนไปในทิศทาง
เดียวกันกับประกาศเจาพนักงานจราจรจังหวัดเพชรบูรณดงักลาว 

 

 ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณใหความเห็นวา ในบริเวณพื้นที่
ชุมชนควรติดตั้งปายจํากัดความเร็วที่ผูใชรถใชถนนเห็นไดชัดเจน เชน บริเวณกอนถึง
ทางโคง บริเวณกอนถึงหนาโรงเรียน และการติดตั้งกลองตรวจจับความเร็วในพื้นที่
ดังกลาว รวมทั้งการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด  

 

 ที่ประชุมมีความเห็นวา ควรกําหนดความเร็วของรถในทางผานพื้นที่ชุมชน 
๕ สายทาง ดังนี้ 
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ช่ือเรื่อง/สรุปมิติ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 ๑) สําหรับรถบรรทุกที่มีน้ําหนักรถรวมทั้งน้ําหนักบรรทุกเกิน ๑,๒๐๐ กิโลกรัม 
(รวมทั้งขณะที่ลากจูงรถพวง) หรือรถบรรทุกคนโดยสาร หรือรถยนตสามลอ ใหใช
ความเร็วไมเกิน ๔๕ กิโลเมตรตอชั่วโมง 

 ๒) สําหรับรถจักรยานยนตใหใชความเร็วไมเกิน ๔๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง 

 ๓) สําหรับรถยนตอ่ืนนอกจากรถที่ระบุใน ๑) หรือ ๒) ใหใชความเร็วไมเกิน 
๖๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง 

 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ มอบหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑. มอบตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณดําเนินการทดลอง
ใชความเร็วรถในทางผานพื้นที่ชุมชนตามความเห็นของที่ประชุมดังกลาว พรอมทั้ง
ออกประกาศเจาพนักงานจราจรจังหวัดเพชรบูรณตอไปใน ๖ เสนทาง ดังนี้ 
  ๑.๑ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ เร่ิมจากสี่แยกหนาคาย
พอขุนผาเมือง (โรงเรียนเซนโยเซฟศรีเพชรบูรณ) กม.๒๑๘+๕๐๐ จนถึงสํานักงาน
ทางหลวงที่ ๖ กม.๒๒๗+๕๐๐ 
  ๑.๒ ถนนสายสระบุรี - หลมสัก ตอนบานสามแยก
วิเชียรบุรี กม.๑๒๕ - ๑๒๗ (ถนนคชเสนีย) 
  ๑.๓ ถนนสายสระบุรี - หลมสัก ตอนซับสมอทอด - 
หนองไผ กม.๑๓๙ - ๑๔๓ 
  ๑.๔ ถนนสายสระบุรี - หลมสัก ตอนซับสมอทอด - 
หนองไผ กม.๑๔๙ - ๑๕๓ 
  ๑.๕ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ตอนที่ ๑ 
บริเวณเขตชุมชนพุขาม ชวง กม.๑๑๑ - ๑๑๓ และตอนที่ ๒ บริเวณเขตชุมชนพุเตย 
ชวง กม.๑๑๕ - ๑๑๗ 
  ๑.๖ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ กม.๙๙ - ๑๐๔ 
(ถนนสายสระบุรี - หลมสัก) 

 

  หากความเร็วของรถในทางผานพื้นที่ชุมชนที่กําหนดไว
ไมเหมาะสมสามารถนํามาพิจารณาในการประชุม อจร.จังหวัดเพชรบูรณคร้ังตอไป 
  ๒. มอบประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบูรณสรางการรับรู
ใหกับประชาชนทราบในเบื้องตนเร่ืองการจํากัดความเร็วในพื้นที่ 
  ๓. มอบหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการแกไขปญหา
ปายจํากัดความเร็วไมชัดเจนหรือถูกบดบัง  

 

 ปจจุบันตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณไดสงเร่ืองไปยังสํานักงานตํารวจ
แหงชาต ิเพื่อดําเนินการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ รับทราบและมอบประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบูรณ
ดําเนินการประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบตอไป 
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ช่ือเรื่อง/สรุปมิติ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 ๒. รายงานติดตามความคืบหนาการดําเนินงานตามแผนแมบทดานการขนสง
  และจราจรในเมืองภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ 

อบจ.เพชรบูรณ 
สขจ.เพชรบูรณ 

  ผูแทน สนข.รายงานผลการติดตามความคืบหนาการดําเนินงานตามแผน
แมบทดานการขนสงและจราจรในเมืองภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ ปจจุบันดําเนินการ
แลวเสร็จ ๓๗ โครงการ อยูระหวางดําเนินการ ๒ โครงการ ยังไมไดดําเนินการ ๒ โครงการ 
และยกเลิกการดําเนินงาน ๙ โครงการ 
  ผูแทนเทศบาลเมืองเพชรบูรณรายงานใหที่ประชุมทราบวา โครงการที่อยู
ในความรับผิดชอบของเทศบาลไดดําเนินการเรียบรอยแลว และขอยกเลิก ๑ โครงการ 
คือ โครงการพัฒนาดานความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากปจจุบัน
ผูใชบริการรถสาธารณะคอนขางนอย ผูประกอบการรถสาธารณะที่ใหบริการในเขต
เทศบาลเมืองเพชรบูรณจึงลดลง และกลุมผูประกอบการรถโดยสารสาธารณะที่เหลืออยู
มีกฎระเบียบการดูแลความปลอดภัยภายในกลุมกันเอง 
  ผูแทนแขวงทางหลวงชนบทเพชรบรูณรายงานวา โครงการขยายถนนทางหลวง
ชนบท แยกทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ (ถนนสาย พช ๒๐๑๕) เปนทางเลี่ยงเมือง
ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ ไดดําเนินการในสวนเสนทางเชื่อมถนนผังเมืองรวม
สาย ง ถึงสามเหลี่ยมโนนสายบัว ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คาดวาจะไดรับการจัดสรร
งบประมาณในการกอสรางทางยกระดบัชวง กม.๐+๐๐๐ - ๓+๐๐๐ 
  ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ (อบจ.เพชรบูรณ) รายงานวา 
โครงการที่อยูในความรับผิดชอบของ อบจ.เพชรบูรณ อยูระหวางดําเนินการ ๑ โครงการ 
คือ โครงการติดตั้งกลองวงจรปดในเขตจังหวัดเพชรบูรณ และโครงการอบรมองคกร
เอกชนในทองถ่ินดานการใชถนนและกฎจราจร และโครงการอบรมผูบริหารระดบั
ทองถ่ินดานการใชถนนและกฎจราจร ซึ่งเปนโครงการที่ดําเนินการรวมกับสํานักงาน
ขนสงจังหวัดเพชรบูรณ (สขจ.เพชรบูรณ) จะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ขอยกเลิกโครงการ ๑ โครงการ คือ โครงการศึกษาความเหมาะสม
การพัฒนาจุดจอดรถขนสงสาธารณะ เนื่องจากจุดจอดรถขนสงสาธารณะปจจุบนัมพีืน้ที่
เพียงพอและเหมาะสม สามารถรองรับผูใชบริการในอนาคตได   
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ เห็นชอบและมอบใหหนวยงานที่เก่ียวของดําเนิน
โครงการตามแผนแมบทฯ ใหแลวเสร็จ ดังนี้ 
   ๑. มอบ อบจ.เพชรบูรณรายงานผลการดําเนนิการ
ติดตั้งกลองวงจรปดในการประชุม อจร.จังหวัดเพชรบูรณ คร้ังถัดไป 
   ๒. มอบ อบจ.เพชรบูรณและ สขจ.เพชรบูรณรวมดําเนิน
โครงการอบรมองคกรเอกชนในทองถ่ินและผูบริหารระดับทองถ่ินดานการใชถนน
และกฎจราจรใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ช่ือเรื่อง/สรุปมิติ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 ๓. การเพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดระบบคมนาคมบนทางหลวงหมายเลข ๒๑ 
  (สระบุรี - หลมสัก) 
  ฝายเลขานุการฯ รายงานวา ปจจุบันสภาพการจราจรของถนนทางหลวง
หมายเลข ๒๑ (สระบุรี - หลมสัก) มีปริมาณจราจรหนาแนนโดยเฉพาะชวงชั่วโมงเรงดวน 
ประกอบกับถนนสายดังกลาวอยูในเสนทางกําหนดอัตราความเร็วใหใชความเร็วไมเกิน 
๖๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง อีกทั้งมีการพัฒนาทางรวมทางแยกหลายจุด และปดชองทาง 

แขวงทางหลวง 
เพชรบูรณที่ ๑ 

กลับรถบางจุด สํานักงานจังหวัดเพชรบูรณจึงเสนอใหที่ประชุม อจร.จังหวัดเพชรบูรณ
พิจารณาการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน การปรับสัญญาณไฟจราจร การจัดระบบการจราจร 
และการแกไขปญหาการจราจรตามสี่แยกขนาดใหญที่คาดวาจะเปนปญหาในอนาคต 

 

  ผูแทนแขวงทางหลวงเพชรบูรณที่ ๑ รายงานวา แขวงทางหลวงเพชรบูรณที่ ๑ 
มีโครงการปรับปรุงทางแยกขนาดใหญ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คาดวา
จะไดรับจัดสรรงบประมาณ ๓๐ ลานบาท ในการดําเนินโครงการปรับปรุงผิวทาง
บริเวณสี่แยกไรยาสูบใหเปนถนนคอนกรีตทั้งหมด รวมทั้งการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ 
และปรับเปลี่ยนสัญญาณไฟจราจรใหเปนระบบอัตโนมัติ  

 

  ผูแทนเทศบาลเมืองเพชรบูรณ (ทม.เพชรบูรณ) รายงานวา จังหวัดเพชรบูรณ
เกิดอุบัติเหตุจากการขับข่ีรถดวยความเร็วบอยคร้ัง และที่ผานมาผูบังคับใชกฎหมาย            
ไมสามารถตรวจจับผูขับข่ีรถดวยความเร็วเกินอัตราที่กําหนด เนื่องจากขาดอุปกรณ
ตรวจจับความเร็ว ทั้งนี้ ทม.เพชรบูรณไดรับจัดสรรงบประมาณในการจัดหากลองตรวจจับ
ความเร็วจํานวน ๑๒ ตัว โดยจะสงมอบใหกับตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณตอไป 

 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ เห็นชอบและมอบแขวงทางหลวงเพชรบูรณที่ ๑
ดําเนินการปรับปรุงทางแยกบริเวณสี่แยกไรยาสูบ และพิจารณาความเปนไปได 
ในการกอสรางทางลอดบริเวณสามแยกบูรพาเพื่อแกไขปญหาการจราจรในเขต
เมืองเพชรบูรณตอไป 

 

 ๔. การกําหนดมาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุบนทองถนน รวมทั้งแนวทาง
  การรักษาพยาบาลและชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตใุนชวงเทศกาลสงกรานต 
  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ผูแทนสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ (ปภ.
เพชรบูรณ) รายงานวา ปภ.เพชรบูรณอยูระหวางดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งจะเชิญหนวยงานที่เก่ียวของมารวมประชุม
การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๖๓ ตอไป 
  ที่ประชุมเสนอใหพิจารณาพื้นที่ทางเขาชุมชนบานพุเตยที่มักเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน โดยพบรถจักรยานยนตพุงชนเกาะกลางถนนบอยคร้ัง เนื่องจากเปนทางโคง
และเปนทางแยกทางขนาน ซึ่งแขวงทางหลวงเพชรบูรณที่ ๒ อยูระหวางดําเนินการแกไข 
โดยจะตีเสนหัวหัวเกาะกลางและเสนแบงจราจรใหชัดเจน พรอมทั้งติดตั้งหลักลมลุก
สะทอนแสงบริเวณหัวเกาะกลาง เพื่อใหผูขับข่ีเพิ่มความระมัดระวังในการขับข่ีมากยิ่งข้ึน 
  ผูแทนตํารวจภูธรเมืองเพชรบูรณใหความเห็นวา การปองกันและลดอุบัติเหตุ
บนทองถนนในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๖๓ ควรเนนตําบลปลอดภัย โดยให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กํานัน ผูใหญบาน และตํารวจในพื้นที่ บูรณาการรวมกัน  

ปภ.เพชรบูรณ 
ตํารวจภูธรเมืองเพชรบูรณ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดเพชรบูรณ  

แขวงทางหลวงเพชรบรูณที่ ๒ 
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ช่ือเรื่อง/สรุปมิติ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เชน รถเคลื่อนที่เร็ว การตั้งจุดตรวจดานชุมชนไมใหผูดื่มสุราขับข่ีรถขณะมึนเมา 
และใหคนในชุมชนชวยกันดูแล      
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบและมอบหนวยงานที่เก่ียวของรวมดําเนินการ
ในสวนที่เก่ียวของตอไป รวมทั้งมอบสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณประสาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และเครือขายโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลรวมดําเนินการโครงการตําบลปลอดภัย 

 

 ๕. การแกไขปญหาจราจรบริเวณจุดกลับรถหนาโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
  บริเวณแยกบายพาสเพชบุระ และแยกบูรพา 
  ผูแทนตํารวจภูธรเมืองเพชรบูรณรายงานวา ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ 
ตั้งแตบริเวณโรงเรียนเพชรพิทยาคมจนถึงแยกบูรพามีผูใชรถใชถนนจํานวนมาก
และมีปริมาณจราจรหนาแนน จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเพิ่มจุดกลับรถบริเวณ
แยกบายพาสเพชบุระ พรอมติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณดังกลาว และติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจรบริเวณจุดกลับรถหนาโรงเรียนเพชรพิทยาคม เพื่อชวยบรรเทา
ปญหาการจราจรติดสะสมบริเวณแยกบูรพาตอไป 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ มอบแขวงทางหลวงเพชรบูรณที่ ๑ พิจารณาความเปนไปได
ในการเพิ่มจุดกลับรถบริเวณแยกบายพาสเพชบรุะพรอมติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
บริเวณดังกลาว และการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณจุดกลับรถหนาโรงเรียน
เพชรพิทยาคม และรายงานความคืบหนาการดําเนินการในที่ประชุม อจร.จังหวัด
เพชรบูรณคร้ังตอไป 

แขวงทางหลวงเพชรบูรณที่ ๑ 

 ๖. การแกไขปญหาเสนหยุดจราจรบริเวณทางแยกวัดโบสถชนะมารและ
  หนาหมูบานเอ้ืออาทร  
  ผูแทนผูทรงคุณวุฒิรายงานวา เสนหยุดจราจรเพื่อรอสัญญาณไฟจราจร
บริเวณแยกทางเขาวัดโบสถชนะมาร เสนหยุดจราจรมีระยะใกลกับเสาสัญญาณไฟ
จราจรมากเกินไป ทําใหรถที่จอดใกลเสนหยุดไมสามารถมองเห็นสัญญาณไฟจราจรได 
และบริเวณทางแยกหมูบานเอ้ืออาทร (การเคหะแหงชาติเพชรบูรณ) เสนหยุดจราจร
ไมชัดเจนและอาจกอใหเกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได 
  ที่ประชุมใหความเห็นวา เพื่อเปนการจัดระเบียบการจราจรเห็นควรใหจัดทํา
จุดหยุดรถสําหรับรถจักรยานยนตหนาเสนหยุด และปรับเสนหยุดใหมีระยะหาง              
ที่เหมาะสมกับการมองเห็นสัญญาณไฟจราจรตอไป 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ รับทราบและมอบใหแขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ
ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 

แขวงทางหลวงชนบท
เพชรบูรณ 
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ลําดับท่ี ๓ จังหวัดลําพูน ๑. การประชุม อจร.จังหวัดลําพูน ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒  
  เม่ือวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ๒. การประชุม อจร.จังหวัดลําพูน ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓  
  เม่ือวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  
 

ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๑. ความคืบหนาในการกอสรางทางเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ กับ 
  ถนนออมเมืองบริเวณแยกเหมืองงา 
  ผูแทนแขวงทางหลวงลําพูนรายงานความคืบหนาใหที่ประชุมทราบวา โครงการฯ 
มีความคืบหนารอยละ ๒๕ เปนไปตามแผนการดําเนินงาน 
   ผูแทนสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําพูน (ยผจ.ลําพูน) รายงานวา 
ยผจ.ลําพูนไดขอรับจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อดําเนินการปรับปรุง
ทางรวมทางแยก ระบบไฟฟาสองสวาง และระบบสัญญาณไฟจราจรจังหวัดลําพูนรวม ๘ จดุ 
โดยมีโครงการปรับปรุงทางรวมทางแยกบริเวณแยกเหมืองงารวมอยูดวย แตโครงการ
ไมไดรวมการปรับปรุงเคร่ืองก้ันและระบบอาณัติสัญญาณของรถไฟ ปจจุบัน ยผจ.ลําพูน 
อยูระหวางการหารือกับกรมโยธาธิการและผังเมืองในประเด็นดังกลาว 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ รับทราบ 
   ผูแทนแขวงทางหลวงลําพูนรายงานความคืบหนาการกอสรางทางเชื่อมถนน 
ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ กับถนนออมเมืองบริเวณแยกเหมืองงา  
   ๑) โครงการกอสรางยกระดับความปลอดภัยทางแยกขนาดใหญ (สวนที่ ๑)  
ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ตอนทาจักร - อุโมงค ปจจุบันโครงการมีความคืบหนารอยละ ๙๕ 
ลาชากวาแผนงานรอยละ ๔.๐๙ คาดวาจะเปดใชไดภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 
   ๒) โครงการกอสรางยกระดับความปลอดภัยทางแยกขนาดใหญ (สวนที่ ๒) 
ทางหลวงหมายเลข ๑๑๓๖ ตอนเหมืองงา - ลําพูน ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ มีความคืบหนา 
รอยละ ๔๘ ลาชาจากแผนงานรอยละ ๕๒ เนื่องจากมีอุปสรรคเร่ืองการลอมยายตนไมและ
เคร่ืองก้ันทางรถไฟ กรมทางหลวงจึงใหผูรับจางหยุดดําเนินงานตั้งแตวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 
เพื่อแกไขอุปสรรคใหแลวเสร็จกอน ทั้งนี้แขวงทางหลวงลําพูนจะรวบรวมผลการดําเนินงาน
และตรวจรับงานเทาที่ผูรับจางทํางานไดภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ และจะดําเนินการ
ลอมยายตนไมรวมกับกรมปาไมตอไป 
   ผูแทน ยผจ.ลําพนูรายงานวา ยผจ.ลําพูน มีหนังสือถึงการรถไฟแหงประเทศไทย 
(รฟท.) เพื่อขออนุญาตใชที่ดินสําหรับกอสรางโครงการพัฒนาตามผังเมืองลําพูนบริเวณ
จุดตัดทางรถไฟเหมืองงา โดยขออนุญาตร้ือยายสาธารณูปโภคบริเวณจุดตัดทางรถไฟ 
   ผูแทน สนข. ใหความเห็นวา บริเวณจุดตัดทางรถไฟเหมืองงาอยูในเสนทางระหวาง
สถานีรถไฟลําพูนถึงสถานีรถไฟปาเสา ในโครงการกอสรางรถไฟทางคู ระยะที่ ๒ ชวงเดนชัย - 
เชียงใหม จึงควรนําขอมูลดังกลาวมาพิจารณาความคุมคาดวย 

แขวงทางหลวงลําพนู 
รฟท. 

  ผูแทน รฟท. ใหความเห็นวา โครงการดังกลาวเปนโครงการขนาดใหญและ
ผานจดุตัดทางรถไฟที่มปีริมาณการจราจรหนาแนน จึงควรมีการวางแผนจดัระบบ
จราจรตอไป 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบและมอบแขวงทางหลวงลําพูนรวมกับ รฟท. 
ดําเนินการหารือเพื่อวางแผนจัดระบบจราจรและแกไขปญหาจราจร บริเวณที่มีโครงการ
กอสรางอยางเรงดวน 

 

 ๒. ความคืบหนาโครงการยกระดับความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข ๑๐๖  
  ตอนทาจักร - อุโมงค บริเวณ กม.ที่ ๑๔๙ - ๕๕๖ 
  ผูแทนแขวงทางหลวงลําพูนรายงานใหที่ประชุมทราบวา โครงการมีความคืบหนา
รวมรอยละ ๐.๐๙ ลาชากวาแผนการดําเนินงานรอยละ ๑๐.๖๑ เนื่องจากปญหาแนวเสาไฟฟา
และตนไมขางทาง รวมถึงบานเรือนประชาชนที่รุกล้ําเขตทางดานซายของทางหลวง
หมายเลข ๑๐๓๓ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ  

แขวงทางหลวงลําพนู 

 ๓. ความคืบหนาโครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๓ ตอนแมทา - ทาจักร 
  บริเวณ กม.ที่ ๓๓+๑๐๗.๓๐๐ 
  ผูแทนแขวงทางหลวงลําพูนรายงานใหที่ประชุมทราบวา โครงการมีความคืบหนา
รวมรอยละ ๐.๐๘๘ ลาชากวาแผนการดําเนินงานรอยละ ๘.๖๘๓ เนื่องจากปญหา
แนวเสาไฟฟาและสถานปฏิบัติธรรม ซึ่งอยูทั้งดานซายและขวาของโครงการ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ 

แขวงทางหลวงลําพนู 

๔. โครงการรถไฟทางคู ชวงเดนชัย - เชียงใหม 
   ผูแทน สนข. รายงานที่ประชุมวา ปจจุบัน สศช. ใหการรถไฟแหงประเทศไทย 
(รฟท.) จัดทําขอมูลเพิ่มเติมเพื่อนําเสนอ สศช. พิจารณาอีกคร้ัง สวนรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ (รายงาน EIA) ฉบับเพิ่มเติม ขอมูลตามความเห็น
ของคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ
โครงสรางพื้นฐานทางบกและอากาศ (คชก.) อยูระหวางดําเนินการจัดทํารายงาน 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ รับทราบ 

สนข. 

 ๕. การจราจรติดขัดบริเวณทางแยกตัดผานถนนริมปง - หนองตอง 
  ผูแทนศูนยดํารงธรรมจังหวัดลําพูนรายงานใหที่ประชุมทราบวา มีประชาชน
รองเรียนสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกดังกลาวชํารุด ทําใหไมไดรับความสะดวก    
ในการสัญจร 
  ผูแทนแขวงทางหลวงลําพูนชี้แจงวา แขวงทางหลวงลําพูนไดตรวจสอบแลว
พบวา สญัญาณไฟจราจรไมไดชํารุดแตเกิดจากปญหาการจราจรติดสะสมบริเวณหนา
โรงพยาบาลลําพูน อันเนื่องมาจากผูใชรถใชถนนไมไดเวนชองทางเขาโรงพยาบาลลําพูน 
เจาหนาที่ตํารวจจราจรจึงปรับสัญญาณไฟจราจรเปนไฟกระพริบในบางชวงเวลา             
เพื่ออํานวยความสะดวกดานการจราจรใหเหมาะสมและลดปญหาการจราจรติดขัด 

แขวงทางหลวงลําพูน 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ รับทราบและมอบแขวงทางหลวงลําพูนปรับสัญญาณไฟจราจร
ใหมีความถ่ีเพิ่มข้ึนในชวงเวลาเรงดวน และมอบหนวยงานที่เก่ียวของประชาสัมพันธ
ใหประชาชนเลี่ยงเสนทางดังกลาวในชวงเวลาเรงดวน และจัดทําปายประชาสัมพันธ
ใหประชาชนเวนพื้นทีท่างเขาออกหนาโรงพยาบาล เพื่อลดปญหาการจราจรติดสะสมตอไป 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๖. แผนการจัดประชุม อจร.จังหวัดลําพูน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ฝายเลขานุการฯ รายงานใหที่ประชุมทราบวา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ

ความตอเนื่องในการดําเนินงานแกไขปญหาการจราจรและขนสงของจังหวัดลําพูน   
จึงเห็นควรใหมีการประชุมทุก ๓ เดือน  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ รับทราบและมอบฝายเลขานุการฯ ดําเนินการในสวน 
ที่เก่ียวของตอไป 

สํานักงานจังหวัดลําพูน 

 ๗. ความคืบหนาโครงการกอสรางถนนเชื่อมระหวางจังหวัดเชียงใหม - จังหวัดลําพูน  
  จากการประชุม อจร.จังหวัดลําพูน คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมมีความเห็น ให
กรมทางหลวงพิจารณาเปลี่ยนจุดเร่ิมตนโครงการจากถนนมหิดลมาเปนบริเวณถนนวง
แหวนรอบที่ ๓ ถึงบริเวณทางเลี่ยงเมืองลําพูนสายใหม ซึ่งจากการศึกษาความเหมาะสม
ของโครงการดานวิศวกรรมจราจรพบวา การพัฒนาโครงการนี้ยังสามารถเชื่อมโยงกับ
โครงขายทางหลวงที่มีอยูในปจจุบันและแกไขปญหาจราจรได 
  ผูแทนแขวงทางหลวงลําพูนจึงเสนอใหทบทวนความคุมคาทางดานเศรษฐกิจ 
วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดลอมอีกคร้ัง 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบและมอบแขวงทางหลวงลําพูนผลักดันโครงการ             
ใหเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรมตอไป 

แขวงทางหลวงลําพูน 

 ๘. การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ 
   ในการประชุม อจร.จังหวัดลําพูน คร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติใหสํานักงาน
จังหวัดลําพูนดําเนินการศึกษาการใชรถสาธารณะในเขตเมืองลําพูน ผลการศึกษาพบวา
ประชาชนที่ใชระบบขนสงสาธารณะมีไมมากนัก  
   ที่ประชุมจึงมีความเห็นวา ควรใหสํานักงานขนสงจังหวัดลําพูน (สขจ.ลําพูน) 
เทศบาลเมืองลําพูน (ทม.ลําพูน) และสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําพูน 
(ยผจ.ลําพูน) รวมจัดทําแผนที่เสนทางการเดินรถสาธารณะในเขตเมืองลําพูน และ
ปรับปรุงเสนทางใหเชื่อมโยงและครอบคลุมพื้นที่ ซ่ึงจะทําใหจังหวัดลําพูนมีการเดินทาง
ของนักทองเที่ยวเพิ่มข้ึน 
   ผูแทนศูนยวิชาการจัดระบบการจราจรและขนสงเมืองภูมิภาคใหความเห็นวา 
การดําเนินการศึกษาระบบขนสงสาธารณะควรวางแผนการเดินทางใหสอดคลองกับ
แผนการพัฒนาเมืองของจงัหวัดลําพูนทั้งในปจจุบันและอนาคต และควรศึกษาภาพรวม
ของปริมาณการเดินทาง เพื่อนํามาพิจารณาระบบขนสงสาธารณะที่เหมาะสมตอไป  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ มอบหมายให สขจ.ลําพูน ทม.ลําพูน และ ยผจ.ลําพูน 
รวมจัดทําแผนที่เสนทางการเดินรถสาธารณะในเขตเมืองลําพูน และปรับปรุงเสนทาง
ใหเชื่อมโยงและครอบคลุมพื้นที่ และนํามารายงานในการประชุม อจร.จังหวัดลําพูน
คร้ังตอไป 

สขจ.ลําพูน  
ทม.ลําพูน 
ยผจ.ลําพนู 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๙. การจัดระเบียบจราจรบริเวณแยกแมทา ทางเขาหมูบานหัตถกรรม 
 นายพิรุณ จันทรธรรม ผูทรงคุณวุฒิ รายงานใหที่ประชุมทราบวา ชาวบาน
รองเรียนเสนทางจากบริเวณแยกแมทาไปยังหมูบาน OTOP และหัตถกรรม มีเสนทาง
เขาหมูบานเปนถนน ๒ ชองจราจรและมีความคดเค้ียว จึงขอใหแขวงทางหลวงลําพนู
พิจารณาปรับปรุงเสนทางดังกลาว 

แขวงทางหลวงลําพนู 

  ผูแทนแขวงทางหลวงลําพูนรายงานวา บริเวณดังกลาวเปนพื้นที่ลาดชันและติดเขา            
ทําใหตองตัดถนนคดเค้ียว และถนนยังอยูในสภาพดี มีความเหมาะสม แขวงทางหลวงลําพูน
จะดําเนินการติดปายเตือนชะลอความเร็วในเสนทางดังกลาวตอไป 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ รับทราบและมอบแขวงทางหลวงลําพูนดําเนินการติดปาย
เตือนชะลอความเร็วบนถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๓ ตอไป 

 

 ๑๐. ความคืบหนาในการกอสรางสะพานขามจุดตัดทางรถไฟ บนทางหลวง 
  หมายเลข ๑๑๔ ตอนดอยติ - ลําพูน  
   ผูแทนแขวงทางหลวงลําพูนรายงานความคืบหนาโครงการกอสรางสะพาน
ขามจุดตัดทางรถไฟ ตอนดอยติ - ลําพูน ปจจุบันโครงการมีความคืบหนารอยละ ๒    
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ รับทราบ 

แขวงทางหลวงลําพนู 

 ๑๑. การจัดระเบียบการจราจรบริเวณตลาดจตุจักรลําพูน    
   ตามมติ อจร.จังหวัดลําพูน คร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ มอบหนวยงานที่เก่ียวของ สอบถาม 
หลักการ เหตุผล และความจําเปนเรงดวนในการเสนอขอปดจุดกลับรถยนตบริเวณทางเขา
ตลาดลําพูนจตุจักร เพื่อจัดระบบการจราจรและปองกันการเกิดอุบัตเิหตุในการใชรถใชถนน 
ประชาสัมพันธและสรางความเขาใจที่ถูกตอง รวมทั้งชี้แจงขอรองเรียนของประชาชน 
   ผูแทนแขวงทางหลวงลําพูน (ขท.ลําพูน) รายงานใหที่ประชุมทราบวา บริเวณ
ดังกลาวมีการรองเรียนใหปด - เปดจุดกลับรถยนตนี้บอยคร้ัง ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๗              
ซึ่งแขวงทางหลวงลําพูนมีความเห็นวา การเปดชองทางเลี้ยวขวาบริเวณจุดกลับรถยนตนี้             
ไมเหมาะสมตามหลักวิศวกรรมจราจร อีกทั้งในบริเวณใกลเคียงยังมีจุดกลับรถที่มี
ความปลอดภัยและมีสัญญาณไฟจราจรที่เหมาะสมอยูทั้ง ๒ ทิศทาง และมีระยะหาง
จากทางเขาตลาดลําพูนจตุจักรประมาณ ๓๐๐ เมตร 
   ที่ประชุมมีความเห็นวา บริเวณจุดกลับรถหนาทางเขาตลาดลําพูนจตุจักร
อยูในแนวเสนทางการกอสรางสะพานขามจุดตัดทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข ๑๑๔ 
ตอนดอยติ - ลําพูน ดังนั้น ขท.ลําพูนสามารถดําเนินการปดจุดกลับรถนี้เปนการชั่วคราว
ในระหวางกอสรางได และพิจารณาความเหมาะสมตอไป 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ รับทราบและมอบให ขท.ลําพูนปดจุดกลับรถหนาทางเขา
ตลาดลําพูนจตุจักรเปนการชั่วคราว และมอบฝายเลขานุการฯ ประสานงานกับสํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําพูน และสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูนรวม
ประชาสัมพันธการใชจุดกลับรถบริเวณใกลเคียง พรอมทั้งติดตั้งปายสัญญาณจราจร
และปายเตือน ใหผูใชรถใชถนนและประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณดังกลาวทราบและ
ใชความระมัดระวังในการขับข่ี 

สํานักงานจงัหวัดลําพูน 
ขท.จังหวัดลําพูน 
สถานีตาํรวจภูธร 

เมืองลําพูน 
สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดลําพนู 
 

 
 

 

สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๕ 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๑๒. การเปดทางแยกจุดตัดถนนสาย ค.๓ กับถนนสายบานตนสันธง - บาน 
  จักรคําภิมุข ตําบลตนธง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
  โครงการปรับปรุงถนนเลี่ยงเมืองลําพูน กิจกรรมการเปดทางแยกจุดตัด
ถนนสาย ค.๓ กับถนนสายบานสันตนธง - บานจักรคําภิมุข ไดรับงบประมาณสนับสนุน
การแกไขปญหาความเดือดรอนเรงดวนของประชาชนในจังหวัด ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ปจจุบันมีความคืบหนารอยละ ๙๐ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ 

สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดลําพนู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๖ 
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ลําดับท่ี ๔ จังหวัดลําปาง   ๑. การประชุม อจร.จังหวัดลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓  
  เม่ือวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 

ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๑. โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงเดนชัย - เชียงใหม 
  ผูแทน สนข. รายงานความคืบหนาใหทีป่ระชุมทราบวา การรถไฟแหงประเทศไทย 
(รฟท.) อยูระหวางดําเนินการจัดทําขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับแผนการจัดหารถจักรและแผนธุรกิจ 
รวมทั้งปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน ตามความเห็นของ สศช. และอยูระหวางปรับปรุง
ขอมูลรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ของโครงการฯ ตามความเห็น
ของคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโครงสรางพื้นฐานทางบกและอากาศ (คชก.) 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ  

สนข. 
 

 ๒. ความคืบหนาการแกไขปญหาการจราจรคับค่ังบริเวณจุดตัดทางรถไฟ 
  กอนถึงแยกดอนปาน 
  นายสถานีรถไฟนครลําปางรายงานวา ในป พ.ศ. ๒๕๖๒ การรถไฟแหงประเทศไทย 
(รฟท.) ไดดําเนินการตีเสนจราจรบนผิวจราจรเรียบรอยแลว แตในป พ.ศ. ๒๕๖๓             
ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากยังไมไดรับงบประมาณ   
  ที่ประชุมจึงมีความเห็นใหนายสถานีรถไฟนครลําปางเสนอขอรับจัดสรร
งบประมาณจาก รฟท. สวนกลาง เมื่อไดรับจัดสรรงบประมาณแลว ใหดําเนินการ
ตามที่ อจร.จังหวัดลําปางมอบหมาย และหากกรณีไมไดรับจัดสรรงบประมาณ ใหทําหนังสือ
รายงานมายังสํานักงานจังหวัดลําปาง เพื่อเปนเอกสารหลักฐานรายงานที่ประชุม อจร.จังหวัด
ลําปางตอไป  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ มอบหมายใหนายสถานีรถไฟนครลําปางจัดทําแผนงาน/
โครงการขอรับงบประมาณเสนอไปยังฝายการชางโยธา รฟท. เพื่อดําเนินการตีเสนจราจร
บริเวณพื้นผิวจราจรที่อยูในเขตทางรถไฟที่เลือนรางใหชัดเจนและตอเนื่องกับเสนแบงชอง
จราจรที่เทศบาลนครลําปางไดดําเนินการไวแลว เพื่อแกไขปญหาการจราจรคับค่ังบริเวณ
จุดตัดทางรถไฟกอนถึงแยกดอนปานใหสามารถสัญจรไดคลองตัวมากยิ่งข้ึน และใหรายงาน
ผลการดําเนินการมายังจังหวัดเปนหนังสือพรอมเอกสารหลกัฐานที่แสดงถึงผลการดําเนินการ
ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ที่ประชุมมีมติ 

สถานีรถไฟนครลําปาง 

  

สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๗ 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๓. การแกไขปญหาการจราจรติดขัดสะสมในชวงเวลาที่ขนถายนํ้ามันเชื้อเพลิง 
  เขาคลังนํ้ามัน 

  การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) ไดดําเนินการสับเปลี่ยนตูขบวนรถไฟ     
ในการขนถายน้ํามันเชื้อเพลิงกับคลังน้ํามันเชลลลําปางและคลังน้ํามันเอสโซลําปาง   
ซึ่งจะดําเนินการหลังเวลา ๒๐.๐๐ น. เปนตนไป  
  ผูจัดการคลังน้ํามันเชลลลําปางรายงานวา จังหวัดไดมีการประชุมกลุมยอยรวมกับ
หนวยงานและผูที่เก่ียวของ เพื่อแกไขปญหาการจราจรติดขัดสะสมจากการขนถาย
น้ํามันเชื้อเพลิงดวยรถไฟบริเวณแยกดอนปาน โดยที่ประชุมขอใหคลังน้ํามันเชลลลําปาง
ประสานสถานีรถไฟนครลําปางปรับชวงเวลาในการขนถายน้ํามันเชื้อเพลิง เปนเวลา
หลังจาก ๒๑.๐๐ น. เปนตนไป ซึ่งคลังน้ํามันเชลลลําปางไดดําเนินการแจงใหนายสถานี
รถไฟนครลําปางรับทราบแลว 
 ผูจัดการคลังน้ํามันเอสโซลําปางแจงใหที่ประชุมทราบวา คลังน้ํามันเอสโซลําปาง
เห็นดวยกับแนวทางการแกไขปญหาการจราจรติดขัดสะสมตามความเห็นของ อจร.จังหวัด
ลําปาง จึงไดมีหนังสือแจงสถานีรถไฟนครลําปางขอใหปรับชวงเวลาในการขนถายน้ํามัน
เชื้อเพลิง เปนเวลาหลังจาก ๒๑.๐๐ น. เปนตนไป ตามขอตกลงของที่ประชุมกลุมยอย 
เชนเดียวกับคลังน้ํามันเชลลลําปางเรียบรอยแลว 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ มอบหมายใหสถานีรถไฟนครลําปางดําเนินการตามมติ 
อจร.จังหวัดลําปาง ที่ใหปรับชวงเวลาทําการสับเปลี่ยนตูขบวนรถไฟในการขนถาย
น้ํามันเชื้อเพลิงเขา - ออกคลังน้ํามันเชลลลําปางและคลังน้ํามันเอสโซลําปาง เปนเวลา
หลังจาก ๒๑.๐๐ น. เปนตนไป และใหรายงานผลการดําเนินการตอสํานักงานจังหวัดลําปาง
เปนหนังสือพรอมเอกสารหลักฐานที่แสดงผลการดําเนินการ ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่      
ที่ประชุมมีมติ 

สถานีรถไฟนครลําปาง 

 

 ๔. ความคืบหนาการแกไขปญหาการขนสงและจราจรบริเวณถนนทางหลวง 
  หมายเลข ๑๑ ทางแยกหนาวัดทุงบอแปน 
  ผูแทนแขวงทางหลวงลําปางที่ ๑ รายงานใหที่ประชุมทราบวา ไดมอบหมาย
เจาหนาที่หมวดทางหลวงดําเนินการตัดแตงตนไมและตนหญาบริเวณทางแยก          
วัดทุงบอแปนเปนประจําอยางตอเนื่องแลว เพื่อปองกันอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัย 
ใหกับประชาชนผูใชรถใชถนนมากยิ่งข้ึน 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ 

แขวงทางหลวง 
ลําปางที่ ๑ 

 ๕. การแกไขปญหาจุดกลับรถบริเวณหนาธนาคารไทยพาณิชย สาขานากวม 
  ผูแทนเทศบาลนครลําปาง (ทน.ลําปาง) รายงานวา จากการประชุม อจร.จังหวัด
ลําปาง คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ มีมติมอบหมายให ทน.ลําปาง ดําเนินการแกไขปญหาจุดกลับรถ 
บริเวณหนาธนาคารไทยพาณิชย สาขานากวม โดยปรับพื้นที่บริเวณจุดกลับรถ        
ตรงเกาะกลางถนนทั้งสองดาน ใหเปนที่โลงขางละประมาณ ๑๐ เมตร เพื่อเปดทัศนวิสัย
ใหมองเห็นไดชัดเจนข้ึน ซึ่ง ทน.ลําปางไดดําเนินการตัดแตงตนไมบนเกาะกลางถนน 
ใหมีการเปดโลง และสามารถมองเห็นยานพาหนะฝงตรงกันขามไดชัดเจนเปนประจําทุกเดือน 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ 

เทศบาลนครลําปาง 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๖. การบริหารจัดการความเร็วในชุมชนจังหวัดลําปาง 
  ผูแทนสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปาง (ปภ.จังหวัด
ลําปาง) รายงานตอที่ประชุมวา ไดมีการจัดประชุมกลุมยอยรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ                  
โดยที่ประชุมกลุมยอยดังกลาวมีมติขอแกไขถนนตามมติ อจร.จังหวัดลําปางจาก “ถนนทามะโอ 
ถนนพระแกว และถนนเมืองเกา” เปน “ถนนทามะโอ ถนนพระแกว และถนนประตูมา” 
และใหจํากัดความเร็วในพื้นที่ชุมชนบนถนนดังกลาวไมเกิน ๔๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง 
โดยขอเสนอที่ประชุม อจร.จังหวัดลําปางพิจารณาใหความเห็นชอบ เพื่อให ปภ.จังหวัด
ลําปางนํามติดังกลาวประสานตํารวจภูธรจังหวัดลําปางดําเนินการออกประกาศขอบังคับ
เจาพนักงานจราจรตอไป และเสนอเพิม่เสนทางของถนนที่จะกําหนดความเร็วในพื้นที่
ชุมชน ไดแก ถนนเขลางคนคร ถนนทามะโอไปบรรจบกับถนนประตูมาและถนนพระแกว 
เพื่อใหการจํากัดความเร็วครอบคลุมมากยิ่งข้ึน  

ปภ.จังหวัดลําปาง 
 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ และมีมติเห็นชอบกําหนดความเร็วในพื้นที่
ชุมชนบนถนนทามะโอ ถนนพระแกว และถนนประตูมา โดยกําหนดความเร็วไมเกิน ๔๐ 
กิโลเมตรตอชั่วโมง รวมทั้งเห็นชอบกําหนดความเร็วในพื้นที่ชุมชนเพิ่มเติม บนถนน            
เขลางคนคร ถนนทามะโอไปบรรจบกับถนนประตูมาและถนนพระแกว ความเร็วไมเกิน 
๔๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง โดยให ปภ.จังหวัดลําปาง ดําเนินการและทําหนังสือรายงาน             
ผลการดําเนินการมายังจังหวัดลําปาง พรอมเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงผลการดําเนินการ
ภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่ที่ประชุมมีมติ 

 

 ๗. การจัดระเบียบเสนทางเดินรถทางเดียว (One way) บริเวณถนนไปรษณีย 
  เทศบาลนครลําปาง 
  ผูแทนเทศบาลนครลําปาง (ทน.ลําปาง) รายงานวา อยูระหวางปรับปรุงทางเทา
บริเวณถนนบุญวาทย ทําใหยังไมสามารถจัดระเบียบเสนทางเดินรถทางเดียว (One way) 
บริเวณถนนไปรษณีย รวมทั้งถนนใกลเคียงได  
  ผูทรงคุณวุฒิใหความเห็นวา เสนทางเดินรถทางเดียวแบบเดิมใชถนนบุญวาทย
เพียงเสนทางเดียว เพื่อเดินรถวนซายหรือวนขวา ไปยังสถานที่เปาหมายที่ตองการ            
ซ่ึงถนนบริเวณวัดบุญวาทยหรือตลาดหลักเมืองเปนถนนคอขวด จึงเสนอแนวคิดใหใช
เสนทางถนนทิพยชางและถนนรอบเวียง สําหรับถนนบุญวาทยใหเปนเสนทางเดินรถทางเดียว 
(One way) กลับทางกับปจจุบัน เพื่อลดความแออัดในการสัญจรของรถบนถนนบุญวาทย 
และสามารถจัดระเบียบการจอดรถ รวมทั้งเปนการเพิ่มปริมาณที่จอดรถในบางชวงที่มีพื้นผิว
ถนนกวางพอสมควรได เชน สํานักงานยาสูบ โรงแรมเอเชีย เปนตน  
  ที่ประชุมมีความเห็นวา แนวคิดการปรับเสนทางเดินรถทางเดียว (One way)                 
ที่ผูทรงคุณวุฒิเสนอใหม ทําใหการเดินรถบนถนนบุญวาทยมีความคลองตัวมากข้ึน             
แตแนวคิดดังกลาวเปนการกลับทิศทางการเดินรถทั้ง ๓ เสนทาง คือ ถนนทิพยชาง 
ถนนบุญวาทย และถนนรอบเวียง ซึ่งตองคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 
และหากจะเปลี่ยนทิศทางการเดินรถ เพื่อลดความแออัดของรถบริเวณแยกวัดบุญวาทย
หรือตลาดหลักเมือง/ตลาดเทศบาล ๑ แลว ปริมาณรถอาจจะไปคับค่ังบริเวณอ่ืน รวมทั้ง 

สถานีตํารวจภูธร 
จังหวัดลาํปาง 
ทน.ลําปาง 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ตองคํานึงถึงจุดตัดของถนนบริเวณทางแยกในบางจุดที่มีทิศทางการเดินรถสวนทางกัน 
ซึ่งจะตัดกระแสการจราจร ทําใหประชาชนเกิดความสับสนจนอาจเกิดอุบัติเหตุข้ึนได  
จึงเห็นควรมอบหมายหนวยงานที่รับผิดชอบ คือ ตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง และ ทน.ลําปาง
รับขอเสนอแนวคิดขางตนของผูทรงคุณวุฒิไปศึกษาเพิ่มเติมใหรอบดาน 

 

 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ มอบหมายตํารวจภูธรจังหวัดลําปางเปนหนวยงานหลัก              
ในการดําเนินการรวมกับ ทน.ลําปาง นําความเห็นของที่ประชุมเก่ียวกับแนวคิด                
การปรับเสนทางเดินรถทางเดียว (One way) บนถนนไปรษณียและถนนใกลเคียง                
ไปดําเนินการจัดประชุม เพื่อศึกษาหาแนวทางการดําเนินการและรับฟงความคิดเห็น             
ของประชาชนในพื้นที่ โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ หนวยงาน หรือผูที่เก่ียวของมาใหความเห็น   
และใหรายงานผลการดําเนินการมายังจังหวัดเปนหนังสือพรอมเอกสารหลักฐาน                                 
ที่แสดงถึงผลการดําเนินการภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่ที่ประชุมมีมต ิ

 

 ๘. การกอสรางถนนเลี่ยงเมืองลําปาง (ดานตะวันตก และดานตะวันออก) 
  ผูแทนแขวงทางหลวงลําปางที่ ๑ รายงานตอที่ประชุมวา ปจจุบันอยูในข้ันตอน             
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย สวนที่ไมสามารถดําเนินการปรองดองไดจะตองเขาสู
กระบวนการออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อเวนคืนที่ดินภายในป พ.ศ. ๒๕๖๔ และคาดวา             
จะดําเนินการแลวเสร็จ และเร่ิมดําเนินการกอสรางไดภายในป พ.ศ. ๒๕๖๕  
  ที่ประชุมเสนอใหมีการติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่องใหเปนไปตาม
แผนงานที่กําหนด           
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ และมอบกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท
รายงานผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องตอไป 

แขวงทางหลวง 
ลําปางที่ ๑ 

แขวงทางหลวงชนบท
ลําปาง 

 

 ๙. การแกไขปญหาจุดตัดทางรถไฟบริเวณสะพานขามทางแยกและทางรถไฟกาดเมฆ 
  ทางหลวงหมายเลข ๑๒๗ ตอนเลีย่งเมืองลําปาง  
  ผูแทนแขวงทางหลวงลําปางที่ ๑ รายงานตอที่ประชุมวา โครงการกอสราง
สะพานขามทางแยกและทางรถไฟกาดเมฆไดรับงบประมาณในป พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแผน             
จะกอสรางแลวเสร็จในป พ.ศ. ๒๕๖๔ แตไมไดรับอนุญาตจากการรถไฟแหงประเทศไทย 
(รฟท.) ใหเขาพื้นที่กอสราง เนื่องจากจะมีผลกระทบตอโครงการรถไฟทางคูชวงเดนชัย - 
เชียงใหม ซึ่งบริเวณดังกลาว รฟท. จะดําเนินการกอสรางเปนทางรถไฟยกระดับ (ระดับ ๒) 
รวมถึงปญหาจากการกอสรางขยายชองจราจรทางหลวงหมายเลข ๑๒๗ ตอนทางเลี่ยงเมือง
ลําปางจาก ๒ ชองจราจร เปน ๔ ชองจราจร จะเกิดปญหาคอขวดบริเวณจุดตัดทางรถไฟ 
กาดเมฆ ดังนั้น กรมทางหลวงจึงเสนอแนวทางการแกไขปญหาโดยการกอสรางเปนทางลอด
ทางรถไฟ (BOX UNDERPASS) เพื่อชวยลดปริมาณจราจร ปจจุบันแขวงทางหลวง
ลําปางที่ ๑ ไดมีหนังสือขออนุญาตใชพื้นที่กอสรางทางลอดทางรถไฟเสนอไปยัง รฟท. 
เพื่อพิจารณาแลว 

แขวงทางหลวง 
ลําปางที่ ๑ 

สนข. 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ผูแทน สนข. รายงานวา กระทรวงคมนาคม (คค.) ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
รวมพิจารณาการขออนุญาตและการแกไขปญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนน มีอํานาจหนาที่ 
ในการใหความเห็น เสนอแนะแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมตอ รฟท. ในการอนุญาต 
ปรับปรุง แกไข หรือยกเลิกจุดตัดทางรถไฟกับถนน รวมทั้งกําหนดแนวทางและมาตรการ
เพื่อปองกัน บรรเทา และแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนน 
แขวงทางหลวงลําปางที ่๑ สามารถทําหนังสือไปยัง สนข. เพื่อขอนําเร่ืองดังกลาวเขาที่ประชุม
คณะกรรมการรวมฯ คค. โดยคณะกรรมการรวมฯ ไดเคยมอบนโยบาย กรณีที่เปน
จุดตัดทางรถไฟตางระดับ (สะพานขามทางรถไฟหรือทางลอดทางรถไฟ) ใหหนวยงาน
ดานถนนหารือรวมกับ รฟท. ใหไดขอสรุป และหนวยงานที่ไดรับงบประมาณโครงการ
กอนใหดําเนินการกอสรางไปกอน สวนหนวยงานที่ไดรับงบประมาณชากวาใหปรับแบบ 
ซึ่งไมตองนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการรวมฯ ทั้งนี้ กรณีที่เปนสะพานขามทางรถไฟ
ตองสอดคลองกับเกณฑการออกแบบสะพานขามทางรถไฟ เพื่อใหรองรับโครงการ
รถไฟทางคูและรถไฟความเร็วสูงดวย 

 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบความคืบหนาการแกปญหาจุดตัดทางรถไฟ 
บริเวณสะพานขามทางแยกและทางรถไฟกาดเมฆ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๗ ตอนเลี่ยงเมือง
ลําปาง และมอบหมายแขวงทางหลวงลําปางที่ ๑ เรงมีหนังสือไปถึง สนข. นําเขาที่ประชุม
คณะกรรมการรวมพิจารณาการขออนุญาตและการแกไขปญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนน 
ตามที่ผูแทน สนข. ไดใหขอเสนอแนะ รวมทั้งขอความรวมมือ สนข. ติดตามเร่ืองดังกลาว
เพื่อใหไดขอสรุปโดยเร็วตอไป ทั้งนี้ ใหรายงานผลการดําเนินการมายังจังหวัดเปนหนังสือ
พรอมเอกสารหลักฐาน ภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจงมติที่ประชุม 

 

 ๑๐. การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเมืองภูมิภาค 
  ผูแทนสํานักงานขนสงจงัหวัดลําปาง (สขจ.ลําปาง) รายงานวา ที่ประชุม อจร.
จังหวัดลําปาง คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให สขจ.ลําปางเปนหนวยงานเจาภาพ               
ในการเสนอคําของบประมาณจาก ๒ แหลงงบประมาณ คือ งบประมาณจังหวัด             
และงบประมาณของ สนข. เพื่อดําเนินโครงการพัฒนาการจัดระบบขนสงสาธารณะ               
ในเขตเมืองลําปางภายใตโครงการ Lampang Smart Tourism ชี้แจงวา สขจ.ลําปาง            
ไดบรรจุโครงการฯ ในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัด
เรียบรอยแลว ซึ่งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุมคร้ังที่ 
๑/๒๕๖๓ มีมติไมเห็นควรเนื่องจากเปนภารกิจของสวนราชการ  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบและมอบหมาย สขจ.จังหวัดลําปางรับไปพิจารณา
ดําเนินการเสนอโครงการพัฒนาการจัดระบบขนสงสาธารณะในเขตเมืองลําปาง เพื่อขอรับ
การจัดสรรงบประมาณในแผนงานกระทรวง กรม ของกรมการขนสงทางบกหรือ สนข. 
ทั้งนี้ ใหรายงานผลการดําเนินการมายังจังหวัดเปนหนังสือพรอมเอกสารหลักฐาน               
ที่แสดงถึงผลการดําเนินการภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่ที่ประชุม มีมติ 

สขจ.ลําปาง 
สนข. 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๑๑. โครงการกอสรางทางรถไฟสายเดนชัย - เชียงราย - เชียงของ 
  ผูแทน สนข. รายงานใหที่ประชุมทราบวา การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.)              
ไดอนุมัติ เมื่อวันที่  ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ จัดจางที่ปรึกษาสํารวจรายละเอียด
อสังหาริมทรัพยเพื่อเวนคืน ทั้งนี้ แนวเสนทางรถไฟชวงที่อยูในเขตจังหวัดลําปาง            
ผานอําเภองาว ประกอบดวยสถานีรถไฟ ๓ แหง คือ สถานีแมตีบ สถานีงาว และสถานีปงเตา 
คาดวาจะประกวดราคาไดภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
(กก.วล.) เห็นชอบรายงาน EIA เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ 

รฟท. 

 ๑๒. การแกไขปญหารถสองแถวเพ่ือการทองเที่ยว 
  ผูแทนสํานักงานขนสงจังหวัดลําปาง (สขจ.ลําปาง) รายงานตอที่ประชุมวา              
ไดมีการประชุมรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของเมื่อตนเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณา            
หาแนวทางแกไขปญหารถสองแถวและพัฒนาการใหบริการ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว              
โดยสรุปแนวทางไดดังนี ้
  ๑) จัดตั้งศูนยใหบริการระบบสายดวนขนสง (Call Center)   

สํานักงานขนสง 
จังหวัดลําปาง 

  ๒) จัดการเดินรถโดยสารสาธารณะให เปนระบบ และมีประสิทธิภาพ                        
โดยดําเนินการรวมกับสหกรณเดินรถ ลําปาง จํากัด จัดการเดินรถสายการเดินรถที่ ๖ 
เชื่อมสถานีขนสงผูโดยสาร สถานีรถไฟ ยานกลางเมือง และทาอากาศยานจังหวัดลําปาง  
  ๓) การกําหนดอัตราคาโดยสารแบบจางเหมาการใหบริการรถโดยสารประจําทาง
ตามหลักการและขอกฎหมาย สขจ.ลําปางไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เพื่อศึกษาและดําเนินการวิเคราะหความเปนไปไดในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเก็บ
อัตราคาโดยสารเปนรูปแบบจางเหมา  
  ผูแทนหอการคาจังหวัดลําปางรายงานตอที่ประชุมวา ไดจัดสงบุคลากรลงสํารวจ
และเก็บขอมูลสภาพระบบขนสงสาธารณะพบวา ประชาชนที่ใชบริการรถสองแถว             
มีวัตถุประสงคในการเดินทางจากภายนอกพื้นที่เมืองเขาสูยานใจกลางเมือง โดยเดินทางไปยัง
สถานที่สําคัญตาง ๆ  อาทิ โรงพยาบาล สถานที่ราชการ เปนตน แตการวิ่งใหบริการรถโดยสาร
ประจําทางมีการวิ่งใหบริการทับซอนกัน จึงออกแบบเสนทางการเดินรถ สาย ๖ ใหม 
และทําการทดลองวิ่ง เพื่อเชื่อมสถานที่สําคัญของเมือง โดยระยะแรกจะทําการทดลองวิ่งเพยีง 
๖ กิโลเมตร  
  ที่ประชุมเห็นควรใหมีจุดรับ - สง ผูโดยสารที่ชัดเจนและสามารถเชื่อมตอ               
การเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางไดอยางสะดวก 

 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ และมอบหมาย สขจ.ลําปางรับความเห็นของ
ที่ประชุมไปดําเนินการในระยะยาวตอไป 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๑๓. การพิจารณาโครงการกอสรางสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดลําปางแหงที่ ๒ 
  ผูแทนสํานักงานขนสงจังหวัดลําปาง (สขจ.ลําปาง) รายงานวา สขจ.ลําปาง               
ไดเสนอที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกประจําจังหวัดลําปาง ในการประชุม 
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ โดยที่ประชุมมีมติใหยกเลิกมติคร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ ที่กําหนดเขตพื้นที่            
ในการกอสรางสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดลําปางแหงที่ ๒ และใหระบุในขอบเขตการจาง 
(TOR) ตามโครงการพัฒนาการจัดระบบขนสงสาธารณะในเขตเมืองลําปาง ใหมีการศึกษา
ครอบคลุมถึงความเหมาะสมรวมถึงการออกแบบสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดลําปางแหงที่ ๒ 
ใหสามารถเชือ่มโยงการเดินทางทุกระบบ ทั้งทางบก ทางราง และทางอากาศ รวมถึงรูปแบบอ่ืน
ที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่ง สขจ.จังหวัดลาํปางไดแจงมตขิองคณะกรรมการควบคุม
การขนสงทางบกประจําจังหวัดลําปางใหกรมการขนสงทางบกทราบแลว 

สํานักงานขนสง 
จังหวัดลําปาง 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบและมอบหมาย สขจ.ลําปางดําเนินการตามแนวทาง
และข้ันตอนที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอสํานักงานจังหวัดลําปางเปนหนังสอื
พรอมเอกสารหลักฐานที่แสดงผลการดําเนินการ ภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่ที่ประชุมมีมต ิ

 

 ๑๔. ปญหาการจราจรในจังหวัดลําปาง 
  การจัดการจราจรบริเวณแยกหลักกิโลเมตรขนาดใหญ (กิโลยักษ) ในชวง               
ที่มีการกอสราง พบปญหาชองทางการจราจรถูกบีบใหแคบลงเหลือ ๒ ชองจราจร สงผล
ใหการจราจรติดขัด โดยเฉพาะในชวงเวลาเรงดวน 

แขวงทางหลวง 
ลําปางที่ ๑ 

 ตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง 

 ๑) บริเวณถนนหนามณฑลทหารบกที่ ๓๒ เกิดอุบัติเหตุบอยคร้ัง ทั้งขาข้ึน              
และขาลอง โดยเฉพาะเสนทางขาข้ึนมุงสูอําเภองาว เมื่อรถยนตสัญจรออกจากบริเวณ              
จุดตัดทางแยกแลวมักจะมีการแยงเสนทางระหวางชองจราจร 
 ๒) การจัดการจราจรบริเวณทางเขาโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี ซึ่งผูใชรถ
ใชถนนมักเกิดความสับสนระหวางรถยนตที่จะเลี้ยวเขาโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี  
รถยนตที่จะเลี้ยวไปจังหวัดแพร และรถยนตที่จะเลี้ยวเขาบานพักทหาร จึงทําให            
เกิดอุบัติเหตุบอยคร้ัง    
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ มอบหมายแขวงทางหลวงลําปางที่ ๑ และตํารวจภูธร
จังหวัดลําปางในฐานะหนวยงานรับผิดชอบ รับขอสังเกตของที่ประชุมไปประกอบการ
พิจารณาดําเนินการแกไขปญหาการจราจรตอไป 
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ลําดับท่ี ๕ จังหวัดพิจิตร ๑. การประชุม อจร.จังหวัดพิจิตร ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 
  เม่ือวันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 
 

ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๑. สถิติการเกิดอุบัติเหตุเปรียบเทียบชวงกอน – หลังการประกาศเปนถนนจํากัด 
  ความเร็วทั้ง ๓ เสนทาง 
  ผูแทนสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรรายงานสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนกอน - หลังการประกาศเปนถนนจํากัดความเร็ว ดังนี ้
  ๑) ถนนสระหลวง ตําบลในเมือง อําเภอในเมือง จังหวัดพิจิตร ป ๒๕๖๒            
มีอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มข้ึนจากป ๒๕๖๑ จํานวน ๑๕ คร้ัง และมีผูบาดเจ็บเพิ่มข้ึนจาก
ป พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๘ คน และมีผูเสียชีวิตจํานวน ๑ ราย ลดลงจากป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จํานวน ๑ ราย 
  ๒) ถนนสาย ๑๑๕ ทางแยกเขาหมูบานบึงบัว หมูที่ ๑ ตําบลบึงบัว - บาน
มาบฝาง หมูที่ ๔ ตําบลบึงบัว ป พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ ไมมีอุบัติเหตุ 
  ๓) ถนนสายบานวังทรายพูน - บานวังแสน ป ๒๕๖๒ อุบัติเหตุทางถนน
เพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๑ คร้ัง มีผูบาดเจ็บเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จํานวน ๑ คน และมีผูเสียชีวิตเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๒ ราย 
  ผูแทน สนข. ไดมีความเห็นเพิ่มเติมวา ถนนที่เปนถนนจํากัดความเร็วนั้น            
มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันอุบัติเหตุ แตจากสถิติหลังการประกาศเปนถนนจํากัด
ความเร็วแลวยังไมดีข้ึนเมื่อเทียบกับชวงที่ผานมา จึงควรพิจารณาสาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุบนชวงถนนดังกลาวและเพิ่มความเขมงวดในการบังคับใชกฎหมายอยาง
จริงจัง  
  ผูแทนสํานักงานขนสงจังหวัดพิจิตรเสนอใหเทศบาลเมืองพิจิตรและ
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรจัดกิจกรรมสงเสริมสราง
จิตสํานึกดานความปลอดภัยทางถนนอยางตอเนื่อง 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ มอบหมายใหสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดพิจิตรจัดเก็บสถิติอุบัติเหตุทางถนนของทั้ง ๓ เสนทาง โดยแยกสาเหต ุ
ของการเกิดอุบัติเหตุดวย และรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของสงเสริมสรางจิตสํานึกดาน
ความปลอดภัยทางถนนอยางตอเนื่อง 

สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลเมืองพิจิตร 

๒. แผนการออกตรวจจับความเร็วบริเวณถนนจํากัดความเร็วทั้ง ๓ เสนทาง 
  ผูแทนสํานักงานขนสงจังหวัดพิจิตร (สขจ.พิจิตร) รายงานตอที่ประชุมวา              
สขจ.พิจิตรออกตรวจความเร็วบนถนนจาํกัดความเร็วทั้ง ๓ เสนทาง สัปดาหละ ๖ วัน 
  นายบุญพล มีไชโย ผูทรงคุณวุฒิ เสนอใหแตงตั้งคณะทํางานแกไขปญหา
จราจรในเขตเมืองและจํากัดความเร็ว เพื่อกําหนดมาตรการแกไขปญหาจราจรและ
อุบัติเหตุทางถนนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ ใหฝายเลขานุการฯ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานแกไข
ปญหาจราจรในเขตเมืองและจํากัดความเร็วเสนอที่ประชุมในคร้ังถัดไป 

สํานักงานจงัหวัดพิจิตร 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๓. การแกไขปญหาอุบัติเหตุบนทางหลวงหมายเลข ๑๑๑ บริเวณสี่แยกเลี่ยงเมือง 
  พิจิตร - บริเวณวงเวียนบึงสีไฟ 
  ผูแทนแขวงทางหลวงพิจิตรรายงานที่ประชุมวา ไดเสนอของบประมาณ
ประจําป ๒๕๖๔ เพื่อดาํเนินการขยายชองจราจรเปน ๔ ชองจราจร วงเงิน ๕๐ ลานบาท 
ถาไดรับการจัดสรรงบประมาณ จะสามารถแกไขปญหาอุบัติเหตุและอํานวยความสะดวก
ใหแกผูใชรถใชถนนได 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ 

แขวงทางหลวงพจิิตร 

 ๔. แผนแมบทดานการขนสงและจราจรจังหวัดพิจิตร ป ๒๕๕๔ 
  ผูแทน สนข. รายงานใหที่ประชุมทราบวา ไดดําเนนิการจัดจางศูนยวิจัยขนสง
และโครงสรางพื้นฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ดําเนินการจัดทําแผนแมบทดานการขนสง
และจราจรในจังหวัดพิจติร ป ๒๕๕๔ แบงเปนยุทธศาสตรในการจัดทําแผนแมบทดาน
การขนสงและจราจรจังหวัดพิจิตร ๗ ยุทธศาสตร และแผนแมบทดานการขนสงและ
จราจรจังหวัดพิจิตร ๕ แผนงาน ๔๔ โครงการ  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบและใหหนวยงานที่เก่ียวของรายงานผล            
การดําเนินงานตามแผนแมบทฯ และปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน นําเสนอ              
ที่ประชุมในคร้ังถัดไป 

หนวยงานที่เก่ียวของ 
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ลําดับท่ี ๖ จังหวัดตาก   ๑. การประชุม อจร.จังหวัดตาก ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 
  เม่ือวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 ๒. การประชุม อจร.จังหวัดตาก ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓  
  เม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๑. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนแมบทดานการขนสงและจราจรจังหวัดตาก 
  ในคราวประชุม อจร.จังหวัดตาก คร้ังที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ที่ประชุมมีมติมอบหมายใหหนวยงานที่เก่ียวของนําแผนงานระยะยาวตามแผนแมบท
ฯ ไปตรวจ และรายงานความคืบหนาใหที่ประชุมทราบตอไป  
  ที่ประชุมรายงานผลการดําเนินงานตามแผนระยะยาว ดังนี ้
  ๑) โครงการปรับปรุงทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๕ สายตาก - แมสอด 
แขวงทางหลวงตากที่ ๒ ไดดําเนินการแลว 
  ๒) โครงการตอเชื่อมทางเลี่ยงเมืองจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ - 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ อยูระหวางดําเนินการศึกษาความเหมาะสม ดานเศรษฐกิจ
วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดลอม ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายตาก - แมสอด 
  ๓) โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําปง บริเวณพื้นที่ดานเหนือของตัวเมือง 
แขวงทางหลวงชนบทตากดําเนินการแลวเสร็จเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๔) โครงการปรับปรุงโครงขายถนนตามขอเสนอในแผนกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง (เฟส ๒) ที่ประชุมมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)พิจารณา
ความเหมาะสมอีกคร้ัง เนื่องจากเสนทางดังกลาวยังใชงานไดดี 
  ๕) โครงการปรับปรุงโครงขายถนนตามขอเสนอในแผนกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง (เฟส ๓) ที่ประชุมมีความเห็นวา แขวงทางหลวงชนบทตากควรศึกษาความเหมาะสม
กอนดําเนินการ 
  ๖) โครงการปรับปรุงทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ และ ๑๒ ชวงเขตเมือง
เปนถนนในเมือง แขวงทางหลวงตากที่ ๑ ไดดําเนินการแลวเสร็จ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ และมอบแขวงทางหลวงชนบทตากและ อปท. 
ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 

ทช. 
อปท. 

 

 ๒. การกําหนดมาตรการแกไขปญหาการจราจร เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุ 
  ทางถนนในเสนทางสายตาก - แมสอด 
  ผูแทนสํานักงานทางหลวงที่ ๔ (สทล.ที่ ๔) รายงานวา เสนทางดังกลาวมีลักษณะ
ทางกายภาพเปนภูเขาและเสนทางมีความคดเค้ียว สทล.ที่ ๔ ดําเนินการเพิ่มปายเตือน
บริเวณจุดเสี่ยง และใชปายเตือนขนาดใหญที่สะทอนแสงในเวลากลางคืนไดดี  
และแขวงทางหลวงตากที่ ๑ และแขวงทางหลวงตากที่ ๒ อยูระหวางดําเนินการ
เปลี่ยนผิวจราจรใหรับน้ําหนักรถบรรทุกได 
  ที่ประชุมมีความเห็นวา เกิดอุบัติเหตุในเสนทางดังกลาวบอยคร้ัง มีสาเหตุ                
มาจากรถบรรทุกใชความเร็วเกินกําหนดและใชชองจราจรขวาสุด รวมทั้งการขับแซง 
ควรใหสํานักงานขนสงจังหวัดตาก (สขจ.ตาก) ทําหนังสือถึงสมาคมขนสงสินคาจังหวัด
ตากแจงใหทราบเร่ืองมาตรการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 

แขวงทางหลวงตากที่ ๑ 
แขวงทางหลวงตากที่ ๒ 

สขจ.ตาก 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมติ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ เห็นชอบ และมอบใหหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการ
ในสวนที่เก่ียวของตอไป 
  ผูแทนแขวงทางหลวงตากที่ ๑ รายงานตอที่ประชุมวา ไดดําเนินการติดตั้ง
เพิ่มปายสัญลักษณจราจร ปายขอความ เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ เรียบรอยแลว 
  ผูแทนแขวงทางหลวงตากที่ ๒ รายงานตอที่ประชุมวา ดําเนินการสํารวจ 
ปรับปรุง และเพิ่มเติมปายสัญลักษณจราจร รวมทั้งปรับปรุงแกไขปญหารองลอบนผิวทาง 
ปจจุบันพบวารถบรรทุกยังมีการฝาฝนโดยวิ่งอยูชองจราจรดานขวา แมจะมีการติด
ปายเตือนแลวก็ตาม 
  ประธานฯ ขอใหสํานักงานขนสงจังหวัดตากสงหนังสือไปยังสมาคมขนสง
จังหวัดตาก เพื่อขอความรวมมือผูประกอบการรถบรรทุก พรอมทั้งประสานไปยัง
หอการคาจังหวัดตากและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากดวย รวมทั้งมอบแขวงทางหลวง
ตากที่ ๒ กํากับดูแลความปลอดภัยรถจักรยานยนตขนาดใหญ (big bike) ในเสนทาง 
ที่อยูในความรับผิดชอบ 
  ผูแทนสํานักงานทางหลวงที่ ๔ รายงานตอที่ประชุมวา ในเสนทางถนนสายตาก - 
แมสอด ที่มีการกอสรางขยายเปน ๔ ชองจราจรนั้น ไดสิ้นสุดระยะประกันผลงานแลว 
ปจจุบันถนนบางจุดเกิดความเสียหาย เชน เกิดดินสไลด ซึ่งตองใชงบประมาณสูงในการ 
ซอมแซม โดยจะมีการจัดสรรงบประมาณดําเนินงานในป พ.ศ. ๒๕๖๔ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๔ รับทราบ 

 

 ๓. การแกไขปญหาการจอดรถกีดขวางการจราจร 
  ผูทรงคุณวุฒิรายงานตอที่ประชุมวา บริเวณหนารานสะดวกซ้ือมีการจอดรถ
ริมไหลทางของผูมาใชบริการและรถขนสงสินคา โดยเฉพาะอยางยิ่งรานที่อยูใกลกับ
ทางแยก ทําใหปญหาจราจรและอาจเกิดอุบัติเหตุได 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ มอบหมายใหตํารวจภูธรจังหวัดตากทําความเขาใจ 
กับผูประกอบการรานสะดวกซื้อ และบังคับใชกฎหมายตามความเหมาะสมตอไป 

ตํารวจภูธรจังหวัดตาก 

 ๔. การกําหนดควบคุมความเร็วบริเวณทางหลวงหมายเลข ๑๒ ชวง กม. ๒๓ - 
  กม.๓๒ (ศาลพะวอ - แยกบานแมละเมา) และทางหลวงหมายเลข ๑๒ 
  ชวง กม.๑๔ - กม.๒๓ (ศาลพะวอ - บานหวยหินฝน)  
  ผูแทนแขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แมสอด) รายงานตอที่ประชุมวา เสนทาง
บริเวณทางหลวงหมายเลข ๑๒ ชวง กม.๒๓ - กม.๓๒ (ศาลพะวอ - แยกบานแมละเมา) 
และทางหลวงหมายเลข ๑๒ ชวง กม.๑๔ - กม.๒๓ (ศาลพะวอ - บานหวยหินฝน) 
เปนเสนทางที่มีความลาดชัน จึงเสนอใหพิจารณาบังคับใชกฎหมายควบคุมความเร็ว 
โดยกําหนดอัตราความเร็วของรถบรรทุกขนาด ๖ ลอข้ึนไป รถบรรทุกคนโดยสาร 
ใหใชความเร็วไมเกิน ๕๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง และรถยนตนั่ง รถกระบะ รถตู 
รถจักรยานยนต ใหใชความเร็วไมเกิน ๗๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง 
  หัวหนาสํานักงานจังหวัดตากแจงใหที่ประชุมทราบวา จะนําขอเสนอของผูแทน
แขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แมสอด) เสนอตอคณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัย
ทางถนน (ศปถ.) แลวนํามาเสนอที่ประชุม อจร.จังหวัดตากอีกคร้ังหนึ่ง 

แขวงทางหลวงตากที่ ๒ 
(แมสอด) 

สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดตาก  
ตํารวจภูธรจังหวัดตาก 

สํานักงานขนสง 
จังหวัดตาก 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมติ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ผูแทน สนข. เสนอใหที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ เพื่อใหหนวยงาน                
ที่รับผิดชอบสามารถนําไปดําเนินการตามข้ันตอนตอไป 

 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ เห็นชอบในหลักการการกําหนดเปนเสนทางควบคุม
ความเร็ว ๒ จุด ไดแก ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ชวง กม.๒๓ - กม.๓๒ (ศาลพะวอ - 
แยกบานแมละเมา) ระยะทาง ๙ กิโลเมตร และทางหลวงหมายเลข ๑๒ ชวง กม.๑๔ - 
กม.๒๓ (ศาลพะวอ - บานหวยหินฝน) ระยะทาง ๙ กิโลเมตร ตามที่แขวงทางหลวง
ตากที่ ๒ (แมสอด) เสนอ โดยมอบหมายใหแขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แมสอด) เสนอ
คณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เพื่อพิจารณากําหนด
อัตราความเร็ว แลวจึงนํามติ ศปถ. มาเสนอตอที่ประชุม อจร.จังหวัดตาก ในการประชุม
คร้ังตอไป และมอบหมายใหสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก 
ตํารวจภูธรจังหวัดตาก แขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แมสอด) และสํานักงานขนสง
จังหวัดตาก ดําเนินการตามข้ันตอนตอไป 

 

 ๕. ความกาวหนาโครงการป พ.ศ. ๒๕๖๓ และโครงการที่อยูระหวางขอรับ
  จัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ผูแทนสํานักงานทางหลวงที่ ๔ รายงานตอที่ประชุมวา มีโครงการกอสราง            
ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากกรมทางหลวงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งหมด 
๓๙ โครงการ การดําเนินโครงการปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีความลาชา 
เนื่องจากไดรับจัดสรรงบประมาณลาชา ทําใหชวงเวลากอสรางบางโครงการตรงกับ            
ชวงฤดูฝน จึงเปนอุปสรรคในการปูยางแอสฟลทติกคอนกรีตสงผลใหมีบางเสนทาง 
ยังดําเนินการไมเสร็จ 
  ประธานฯ สอบถามแนวทางแกไขกรณีสะพานหนาตลาดอําเภอวังเจา 
ชวงเวลาฝนตกดินสไลดมาปดทอระบายน้ํา ทําใหน้ําไมสามารถระบายได  
  ผูแทนแขวงทางหลวงตากที่ ๑ ชี้แจงวาพื้นที่บริเวณดังกลาวยังไมสามารถ
ดําเนินการปรับปรุงเปนคอนกรีตได  
  ประธานฯ เสนอใหทางสํานักทางหลวงที่ ๔ และแขวงทางหลวงตากที่ ๑ 
ประมาณการงบประมาณทีต่องใชในการดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวและสงขอมูล
ใหสํานักงานจังหวัดตากในเบื้องตนกอน 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ รับทราบผลการดําเนินงานโครงการตามที่ เสนอ  
และมอบสํานักงานทางหลวงที่ ๔ และแขวงทางหลวงตากที่ ๑ ประมาณการงบประมาณ
การแกไขปญหาดินสไลดบริเวณสะพานหนาตลาดอําเภอวังเจา และสงแผนงาน/โครงการ
เสนอมายังสํานักงานจังหวัดตาก เพื่อบรรจุในงบประมาณจังหวัดตากในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สํานักงานทางหลวงที่ ๔
แขวงทางหลวงตากที่ ๑ 
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ลําดับท่ี ๗ จังหวัดนาน   ๑. การประชุม อจร.จังหวัดนาน ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓  
  เม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. การประชุม อจร.จังหวัดนาน ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓  
  เม่ือวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
  

ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๑. ความคืบหนาการออกประกาศเจาพนักงานจราจร เร่ือง กําหนดอัตราความเร็ว
  ของรถในเขตเทศบาลเมืองนาน 
  ในคราวประชุม อจร.จังหวัดนาน คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติใหกําหนด
อัตราความเร็วไมเกิน ๔๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง ใน ๕ เสนทาง ไดแก ถนนมหายศ 
(ตั้งแตสามแยกหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนานถึงสี่แยกชางเผือก) ถนน
สุมนเทวราช (ตั้งแตสามแยกบานพญาภูถึงหนารานอาหารเรือนแกว) ถนนสุริยพงษ 
(ตั้งแตสามแยกกาดแลงถึงสี่แยกพันตน) ถนนผากอง (ตั้งแตสี่แยกทาลี่ถึงสี่แยกสวนตาล) 
และถนนมหาพรหม (ตั้งแตสามแยกสํานักงานสถิติจังหวัดนานถึงสามแยกหนาสํานักงาน
พาณิชยจังหวัดนาน) 
  ผูแทนตํารวจภูธรจังหวัดนานรายงานใหที่ประชุมทราบวา ไดดําเนินการ
ออกประกาศเจาพนักงานจราจรแลวเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ หลังการออกประกาศฯ 
ดังกลาวพบวา ในป พ.ศ. ๒๕๖๑ ประชาชนฝาฝนขอบังคับลดลง ๒๕ ราย เมื่อเทียบ
กับป ๒๕๖๐ 
  ประธานฯ มคีวามเห็นวา ถนนบางเสนในเขตเทศบาลเมืองนานทีม่ีระยะทางยาว
หรือมีไฟแดงหางกันมาก ๆ การติดตั้งปายจํากัดความเร็วอาจไมทั่วถึง จึงควรทาสี                
ในถนนเปนสีแดงหรือการตีเสนนูนชะลอความเร็วกอนถึงปายเตือน ปายจํากัดความเร็ว 
รวมทั้งกอนถึงทางรวมทางแยก และบริเวณถนนหนาโรงเรียน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบและมอบใหเทศบาลเมืองนานรับไปพิจารณา
และดําเนินการตอไป 

เทศบาลเมืองนาน 
 
 

๒. การจัดระเบียบรถรางในเขตเทศบาลเมืองนาน 
  ผูแทนสํานักงานขนสงจังหวัดนาน (สขจ.นาน) รายงานวา จากผลสํารวจ 
ในป พ.ศ. ๒๕๖๑ พบวา ในเขตเทศบาลเมืองนานมีจํานวนรถรางเพิ่มข้ึนมากกวา ๓๐ คัน 
แตรถรางเปนรถดัดแปลงที่ไมสามารถจดทะเบียนตามกฎหมายและยังไมมีบริษัท
ประกันภัยรายใดรับทําประกันภัย จึงเห็นควรใหมีมาตรการรวมกันในการจัดระเบียบ
รถรางใหเกิดความเรียบรอยและปลอดภัย 
  ผูแทนสถานีตํารวจภูธรจังหวัดนานเสนอใหจัดตั้งคณะทํางานในการตรวจสอบ
มาตรฐานรถราง ผูขับรถราง จํานวนรถราง ระยะเวลาในการเดินรถราง และมาตรการ
เพื่อความปลอดภัย เพื่อใหการเดินรถรางมีความเปนระเบียบและปลอดภัยตอผูใชบริการ
รถรางและผูอ่ืนที่ใชเสนทางรวมกัน 

สขจ.นาน  
เทศบาลเมืองนาน 
สถานีตาํรวจภูธร 

จังหวัดนาน 

  

สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๒๙ 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 
  

 ประธานฯ มีความเห็นวา ควรดําเนินการจัดระเบียบรถราง โดยกําหนดวัตถุประสงค
การใชรถรางแตละประเภทใหชัดเจน มีการระบุเจาของรถ กําหนดมาตรการการจัดระเบียบ
รถรางใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใหหนวยงาน ชุมชน หรือผูประกอบการนําไปปฏิบัติ 
เชน การกําหนดเสนทางในการเดินรถ การกําหนดชวงเวลาที่เหมาะสม การกําหนด
ความเร็ว เปนตน ในเบื้องตนควรมีคณะทํางานเพื่อกําหนดมาตรการการจัดระเบียบ
รถรางในเขตเทศบาลเมืองนานกอน และควรมีผูแทนสถานีตํารวจภูธรจังหวัดนาน 
ผูแทนสํานักงานขนสงจังหวัดนาน (สขจ.นาน) ผูแทนเทศบาลเมืองนาน (ทม.นาน) 
และหนวยงานที่เก่ียวของรวมเปนคณะทํางาน 

 

  ผูแทน สนข. ใหความเห็นวา สขจ.นาน เปนหนวยงานที่มีหนาที่วางแผนและ
สงเสริมสวัสดิภาพการขนสงในเขตพื้นที่ สวนการออกประกาศมาตรการจัดระเบียบ
รถรางในเขตเทศบาลเมืองนาน เพื่อแกไขปญหาการจราจรและความปลอดภัยของ
ผูใชบริการรถรางและผูรวมทางสามารถดําเนินการได เนื่องจากอยูในอํานาจหนาที่
ของคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด ขอ ๒.๕ กําหนดมาตรการ
แกไขปญหาการจราจรและขนสง กํากับ ดูแล เรงรัดการปฏิบัติงานที่เก่ียวของ ตลอดจน
ประสานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรการและแผนงาน/โครงการที่กําหนด  

 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ ใหแตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาและกําหนดมาตรการ
จัดระเบียบรถรางของจังหวัดนาน และมอบหนวยงานที่เก่ียวของในการศึกษารางประกาศ
มาตรการจัดระเบียบรถรางของจังหวัดนาน ดังนี้ 
   ๑. มอบ สขจ.นาน ทม.นาน และหนวยงานที่เก่ียวของ
ศึกษาการกําหนดมาตรการเก่ียวกับตัวรถรางที่เหมาะสม เชน โครงสรางตัวรถ             
และอุปกรณสวนควบที่จําเปน คุณสมบัติผูขับข่ี  
   ๒. มอบ สขจ.นานศึกษาแนวทางการกําหนดคุณสมบัติ
เบื้องตนของผูขับข่ีรถราง  
   ๓. มอบ สขจ.นานรวมกับเครือขายชมรมรถรางในพื้นที่
สํารวจและจัดเก็บขอมูลรถรางที่นํามาใหบริการรับสงนักทองเที่ยวและการใหบริการ
ในชุมชน โดยใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
   ๔. มอบตํารวจภูธรจังหวัดนาน ทม.นาน และชมรม
เครือขายรถรางจังหวัดนานพิจารณาแนวทางการกําหนดเสนทางการเดินรถรางที่เหมาะสม 
ระยะทางที่สามารถเดินรถและการใหบริการ รวมทั้งชวงเวลาที่เหมาะสมสามารถ
ใหบริการเดินรถราง 

 

  ผูแทน สขจ.นานรายงานวา สขจ.นานไดดําเนินการสํารวจลักษณะรถราง   
ที่ใหบริการในจังหวัดนานเรียบรอยแลว พบวารถรางสวนใหญเปนรถที่ดัดแปลงสภาพ
และใชชิ้นสวนที่มีการออกแบบใหม เพื่อบรรทุกผูโดยสารภายในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง
เปนการเฉพาะ มีอุปกรณสวนควบและตัวถังไมเหมาะสมในการใชงานบนทางเดินรถ 
สขจ.นานจึงจัดทําขอมูลรายละเอียดสวนควบและเคร่ืองอุปกรณที่จําเปนสําหรับรถราง
ลอยาง เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดนาน และบัญชีรถรางในเขตพื้นที่จังหวัดนาน 
เพื่อใชเปนขอมูลในการจํากัดปริมาณรถราง และชวยควบคุมมาตรฐานดานความปลอดภัย 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ มอบ สขจ.นานนําขอมูลรายละเอียดสวนควบและ
เคร่ืองอุปกรณที่จําเปนสําหรับรถรางลอยางดังกลาวเปนเงื่อนไขในการตรวจมาตรฐาน
รถรางที่ใชในการทองเที่ยวของจังหวัดนาน โดยใหรถรางทุกคันตองเขารับการตรวจสภาพ
รถกับ สขจ.นานอยางนอยปละ ๑ คร้ัง และทําประกันภัยใหกับรถรางในจังหวัดนาน 
โดยมอบ สขจ.นานประสานกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยและบริษัทประกันภัยตาง ๆ  ในการดําเนินการจัดทําประกันภัยใหกับผูโดยสาร
และผูขับรถรางโดยใหรายงานความคืบหนาการดําเนินการในที่ประชุม อจร.จังหวัดนาน
คร้ังตอไป 

 

 ๓. การจัดระเบียบรถโดยสารไมประจําทางในเขตเมืองนาน 
  ในคราวประชุม อจร.จังหวัดนาน คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติใหดําเนินการ
แตงตั้งคณะทํางานจัดระเบียบการจอดรถบัสนกัทองเที่ยวในเขตเมืองเกานาน ซึ่งปจจุบัน
จัดตั้งคณะทํางานฯ เรียบรอยแลว โดยเบื้องตนเทศบาลเมืองนาน (ทม.นาน) ไดกําหนด
จุดจอดรถบัสขนาดใหญไว ๓ จุด ไดแก ศูนยบริการนักทองเที่ยวหลัง ทม.นาน ลานรวมใจ
ใตสะพานพัฒนาภาคเหนือ และศาลากลางจังหวัดหลังเกา   
 ผูแทนหอการคาจังหวัดนานเสนอใหกําหนดเสนทางหามจอดรถบัสโดยสาร 
ขนาดใหญในเขตเมืองเกานาน และประชาสัมพันธจุดจอดรถใหกับรถโดยสารทองเที่ยว 
ไดรับทราบดวย 
 ที่ประชุมมีความเห็นวา ในระยะแรกควรคัดเลือกเสนทางหามจอด และระยะที่ ๒ 
อาจกําหนดเสนทางหามเขา โดยใหรถบัสโดยสารขนาดใหญจอดบริเวณจุดจอดรถ 
ที่ ทม.นานเตรียมไวและใหรถรางเขามาใหบริการ และจัดเจาหนาที่คอยใหบริการ
แจงรายละเอียดแกนักทองเที่ยวและผูใหบริการรถบัสโดยสารขนาดใหญทราบดวย 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓  มอบตํารวจภูธรจังหวัดนานรวมกับ ทม.นานกําหนด
เสนทางและจุดหามจอดรถบัสโดยสารขนาดใหญ และใหติดตั้งปายสัญลักษณจุดหามจอด
ใหชัดเจน โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 
   ตํารวจภูธรจังหวัดนานและ ทม.นานไดดําเนนิการออกประกาศเจาพนักงานจราจร
จังหวัดนาน เร่ือง การหามจอดรถยนตโดยสารขนาดใหญและรถบรรทุกตั้งแต ๖ ลอข้ึนไป 
บนถนนบางสายในเขตเทศบาลเมืองนาน ในเสนทางถนนผากอง (ตั้งแตสามแยกขางเรือนจํา
จังหวัดนาน ถึงสี่แยกเจาราชบุตรอนุสรรังสี) ถนนสุริยพงษ (ตั้งแตสี่แยกโรงเรียนราชานุบาล 
ถึงสี่แยกสะพานกรุงศรี) ถนนมหายศ (ตั้งแตสามแยกหนาศาลเด็กและเยาวชนจังหวัดนาน 
ถึงสี่แยกเจาราชวงศ) ถนนสุมนเทวราช (ตั้งแตสามแยกบานพญาภู ถึงสี่แยกประตูน้ําเขม) 
ถนนมหาพรหม (ตั้งแตสามแยกวัดไผเหลือง ถึงสามแยกสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดนาน) 
และกําหนดจุดจอดรถยนตโดยสารขนาดใหญสําหรับการทองเที่ยว ไว ๓ จุด ไดแก บริเวณ
ศูนยบริการนักทองเที่ยวหลัง ทม.นาน บริเวณลานรวมใจใตสะพานพัฒนาภาคเหนือ และ
บริเวณศาลากลางจังหวัดนานหลังเกา พรอมทั้งไดประชาสัมพันธจุดใหบริการจอดรถโดยสาร
ดังกลาวใหนักทองเที่ยวไดทราบแลว ปจจุบัน ทม.นานอยูระหวางดําเนินการติดตั้งปาย
หามจอดจาํนวน ๔๒ ปาย คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 

สถานีตาํรวจภูธร 
จังหวัดนาน 

เทศบาลเมอืงนาน 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ผูแทนนายกเทศมนตรีเมืองนานรายงานวา การกําหนดพื้นที่หามจอดรถยนต
โดยสารขนาดใหญและรถบรรทุกตั้งแต ๖ ลอข้ึนไปดังกลาว กระทบตอการขนสงสินคา                  
ของผูประกอบการบางรายที่อยูในเขตเมืองเกา ซึ่งที่ประชุมใหความเห็นวา ทม.นาน              
ควรประสานระหวางผูประกอบการและเจาหนาที่จราจร เพื่อกําหนดระยะเวลาและพืน้ที่
ที่ใชขนสงสินคา โดยพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ รับทราบและมอบหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการตอไป 

 

 ๔. การปดถนนบริเวณขวงเมืองนาน ชวงวันเสาร - อาทิตย 
  ผูแทนเทศบาลเมืองนาน (ทม.นาน) เสนอใหขยายเสนทางและเวลาการปด
ถนนบริเวณขวงเมืองนาน โดยเร่ิมตั้งแตแยกโรงเรียนราชานุบาล (ถนนสุริยพงษ) - 
แยกศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนาน (ถนนมหายศ) และสี่แยกขวงเมือง (ถนน
ผากอง) - แยกวัดหัวขวง (ถนนสุริยพงษ) ชวงเวลาปดถนน ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ - 
๑๖.๐๐ น. เพื่อใหนักทองเที่ยวไดใชรถจักรยานข่ีชมเมือง บริเวณเมืองเกานานและ
สถานที่ทองเที่ยวสําคัญในตัวเมืองนาน 
 ผูแทนหอการคาจังหวัดนานใหความเห็นวา การปดถนนทั้งสองวันอาจสงผล
กระทบตอภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของจังหวัดนาน เนื่องจากเปนเสนทางหลักในการสัญจร 
อีกทั้งวันเสารยังเปนวันทํางานของสถานประกอบการหลายแหง ควรปดเฉพาะวันอาทิตย
ชวงบายเปนตนไป  
 ผูแทน สขจ.นาน ใหความเห็นวา การปดถนนในเสนทางดังกลาวทั้งวันเสาร
และวันอาทิตยจะสงผลกระทบตอผูประกอบการรถโดยสารสาธารณะหมวด ๒ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ มอบตํารวจภูธรจังหวัดนานดําเนินการออกประกาศ
ทดลองปดถนนในวันอาทิตย ชวงเวลา ๑๕.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. เปนการเรงดวน โดย
เร่ิมตั้งแตวันอาทิตยที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๒ เปนระยะเวลา ๑ เดือน เพื่อศึกษาผลกระทบและ
ประโยชนที่จะไดรับ กรณีที่มีปญหาหรือประชาชนไมเห็นดวย ใหตํารวจภูธรจังหวัดนาน
เปนผูเสนอยกเลิกการปดถนนดังกลาว แตหากทดลองแลวเปนผลดีใหดําเนินการ
ตอเนื่องตอไป 
 ทม.นานไดสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และวิเคราะหผลกระทบ
ตอภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของจังหวัดนานแลวพบวา ประชาชนสวนใหญยังไมพรอม 
จึงขอถอนมติดังกลาวออกไปกอน 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ รับทราบ 

สถานีตาํรวจภูธร 
จังหวัดนาน 

 ๕. การจัดการจราจรในพ้ืนที่เมืองนานและการติดตั้งสญัญาณไฟจราจร 
  ผูแทนเทศบาลเมืองนาน (ทม.นาน) รายงานใหที่ประชุมทราบถึง ผลการ

ลงสํารวจพื้นที่บริเวณหนาวัดพระธาตุชางคํ้าและหนาโรงพยาบาลนาน รวมกับ
เจาหนาที่ตํารวจภูธรจังหวัดนานพบวา บริเวณดังกลาวไมสามารถติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
ขามถนนแบบปุมกดได ในเบื้องตนมีแนวทางการแกไขปญหาโดยตีเสนทางมาลายใหม 
ติดตั้งปายเตือนคนขามถนน ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสําหรับคนขาม และติดตั้งไฟฟา 
สองสวางบริเวณทางมาลาย 

  ในเขต ทม.นานมีทางรวมทางแยกหลายแหง ซึ่งในชวงเวลาเรงดวนเกิดปญหา
รถติดสะสมเปนทางยาวและขวางบริเวณทางแยก ทาง ทม. นานพิจารณาแลวเห็นควร
ดําเนินการตีเสนทแยงหามขวางทางแยกบนพื้นถนนบริเวณแยกที่มีปญหา ไดแก   

เทศบาลเมืองนาน 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ๑) บริเวณแยกกิติชัยหรือทางเขาวัดหัวเวียงใต (ตัดกับถนนมหายศ)  
  ๒) บริเวณทางเขาตลาดโตรุง ซอยมหายศ ๘ (ตัดกับถนนผากอง)  
  ๓) บริเวณทางเขาซอยสุริยพงษ ซอย ๑ (ขางวัดมิ่งเมือง)  
  ๔) บริเวณทางแยกหนาสํานักงานพาณิชยจังหวัดนาน (ถนนมหาพรหม            
ตัดกับถนนรอบเมืองทิศใต)  
  ๕) บริเวณทางเขาสถานีขนสงจังหวัดนาน (ถนนสุมนเทวราช)  
  ๖) หนาวัดหัวเวียงใต (ถนนสุมนเทวราช)  
  ๗) บริเวณทางเขาออกหนาโรงพยาบาลนาน (ถนนสุมนเทวราช) 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ เห็นชอบและมอบ ทม.นานดําเนินการแกไขปญหาจราจร
และการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรตามรายงานเบื้องตน และใหดําเนินการทาสีพื้นถนน
หรือตีเสนนูนชะลอความเร็ว กอนถึงทางมาลายเพิ่มเติม เพื่อเตือนใหผูใชรถใชถนน
ขับรถดวยความระมัดระวังกอนถึงทางมาลาย 

 

 ๖. การปรับปรุงจดุกลับรถหนาบริษัทไทยประกันชีวิต สาขาจังหวัดนาน 
  ในเวลากลางคืนสัญญาณไฟจราจรบริเวณจุดกลับรถหนาบริษัท ไทยประกันชีวิต 
จํากัด (มหาชน) (จุดกลับรถบริเวณหางสรรพสินคาเทสโกโลตัส) จะเปลี่ยนเปน          
ไฟกระพริบสีเขียวและสีแดง ทําใหผูใชรถใชถนนเกิดความสับสน อีกทั้งบริเวณดังกลาว  
มีปริมาณจราจรคับค่ัง และมีรถบรรทุก รวมถึงรถโดยสารขนาดใหญมาใชจุดกลับรถ
นี้เปนจํานวนมาก  
  ที่ประชุมจึงเห็นควรใหแขวงทางหลวงนานที่ ๑ ติดตั้งปายหามรถบรรทุก
และรถโดยสารขนาดใหญกลับรถบริเวณนี้และใหใชจุดกลับรถถัดไปบริเวณหนา
แขวงทางหลวงนานที่ ๑ แทน  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ มอบแขวงทางหลวงนานที่ ๑ ดําเนินการปรับสัญญาณ
ไฟจราจรในเวลากลางคืนเปนไฟกระพริบใหเหมาะสม และติดตั้งปายหามรถบรรทุก
และรถโดยสารขนาดใหญกลับรถบริเวณนี้ พรอมทั้งประชาสัมพันธใหรถบรรทุก 
และรถโดยสารขนาดใหญใชจดุกลับรถบริเวณหนาแขวงทางหลวงนานที่ ๑ แทน 
  ผูแทนแขวงทางหลวงนานที่ ๑  (ขท.นานที่ ๑) รายงานวา ขท.นานที่ ๑ ไดเสนอ
ขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรแบบนับเวลาถอยหลงั
บริเวณแยกหนาวัดพญาวัดแลว แตยังไมไดรับการพิจารณา อีกทั้งกรมทางหลวงมีนโยบาย
ไมสนับสนุนใหมีการติดตั้งสัญญาณไฟที่มีตัวเลขนับถอยหลัง เนื่องจากจะทําใหผูขับข่ี
เรงความเร็วเพื่อผานบริเวณแยกสัญญาณไฟจราจร ทั้งนี้ ขท.นานที่ ๑ ไดดําเนินการติดตั้ง
ปายเตือนกอนถึงแยกสัญญาณไฟจราจร เพื่อใหผูขับข่ีขับรถดวยความระมัดระวัง 
สําหรับบริเวณจุดกลับรถหนาบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) สาขาจังหวัดนาน 
(ถนนยันตรกิจโกศล) ขท.นานที่ ๑ ไดดําเนินการติดตั้งปายหามรถตั้งแต ๖ ลอข้ึนไป
กลับรถเรียบรอยแลว และไดสํารวจสัญญาณไฟจราจรบริเวณดังกลาวแลว พบวา   
ไฟกระพริบเตือนใชงานไดเปนปกติ โดยไฟกระพริบสีแดงเปนการเตือนผูขับข่ีรถในทางโท
สวนไฟกระพริบสีเหลืองเปนการเตือนผูขับข่ีในทางหลัก ซึ่งเปนไปตามขอปฏิบัติของ
กฎหมายจราจร  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ รับทราบ 

แขวงทางหลวงนานที่ ๑ 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๗. การแกไขปญหาผูประกอบการขนสงจอดรถขนถายสินคาบริเวณรานสะดวกซื้อ
  กีดขวางการจราจร 
  ผูแทนตํารวจภูธรจังหวัดนานรายงานวา สถานีตํารวจภูธรเมืองนาน (สภ.เมืองนาน) 
ไดมีหนังสือ ที่ ตช (๐๐๒๐ (นน).๕๕/๓๘๙๖ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประชาสัมพนัธ
และขอความรวมมือไปยังผูจัดการรานสะดวกซื้อในพื้นที่รับผิดชอบหามมิใหจอดรถ
สงสินคากีดขวางการจราจร และไดสั่งการใหเจาหนาที่ตํารวจออกตรวจตราการจอดรถ
บริเวณหนารานสะดวกซื้อทุกแหง หากพบการกระทําผิดจะดําเนินการตามกฎหมาย
อยางเครงครัด ซึ่งจากการสํารวจพบวา รานสะดวกซื้อในพื้นที่ใหความรวมมือเปนอยางด ี 
  ที่ประชุมใหความเห็นวา รานสะดวกซื้อที่อยูริมถนนและใกลกับตลาดสด
จะพบปญหาการจอดรถซอนคัน ซึ่งสงผลกระทบตอการจอดรถขนถายสินคาโดยอาจ
กีดขวางการจราจรได สภ.เมืองนานควรประสานกับเทศบาลเมืองนาน (ทม.นาน) 
ดําเนินการตีเสนแบงชองจอดรถยนต และรถจักรยานยนตใหเหมาะสมตอไป 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ รับทราบและมอบ สภ.เมืองนาน และ ทม.นาน ดําเนินการ
ในสวนที่เก่ียวของตอไป 

สภ.เมืองนาน 
เทศบาลเมืองนาน 

 ๘. การพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมตอสภาพจราจร กรณีการนําที่ดิน
  ราชพัสดพ้ืุนที่เกินกวา ๑ ไรขึ้นไป ไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 
  ผูแทนสํานักงานธนารักษพื้นที่นานรายงานวา ผูชนะการประมูลสิทธิการเชา
ที่ดินราชพัสดุ (นายภูมิพันธ ปรารมภ) มีความประสงคจะนําสิทธิการเชาดังกลาว                 
ไปใชประโยชนเชิงพาณิชย จึงไดจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบตอสภาพการจราจร
ในโครงการดังกลาวและนํามาเสนอใหที่ประชุม อจร.จังหวัดนานพิจารณากลั่นกรอง
ความเหมาะสม ทั้งนี้ สํานักงานธนารักษพื้นที่นานไดมีหนังสือขอทราบขอมูลดาน
การจราจรบริเวณโครงการฯ สอบถามไปยังตํารวจภูธรปว แขวงทางหลวงนานที่ ๒ 
และเทศบาลตําบลปว โดยหนวยงานตาง ๆ ใหความเห็นวา พื้นที่ดังกลาวไมแออัด
และไมติดถนนทางหลวงแผนดิน ซึ่งถนนเสนที่ผานโครงการฯ เปนถนนสายรองที่มีผูใชทาง
จํานวนนอยและเปนทางตัน 
  ผูแทน สนข. ใหความเห็นวา พื้นที่ดังกลาวอยูบริเวณถนนสายรองและ              
อยูในซอยตัน มีปริมาณการจราจรไมสูงนัก ประกอบกับโครงการฯ ไดจัดเตรียมพื้นที่
จอดรถยนตไดอยางเพียงพอ จึงคาดวาไมกอใหเกิดปญหาการจราจรในพื้นที่ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ เห็นชอบ 

สํานักงานธนารักษ 
พื้นที่นาน 
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ลําดับท่ี ๘ จังหวัดพิษณุโลก   ๑. การประชุม อจร.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒  
  เม่ือวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 ๒. การประชุม อจร.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓  
  เม่ือวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 

ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๑. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนสงสาธารณะเมืองพิษณุโลก 
  ผูแทน สนข. รายงานวา สนข. ไดดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
ระบบขนสงสาธารณะเมืองพิษณุโลกแลวเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ และไดนําเสนอ 
คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๑ ที่ประชมุ
มีมติ ดังนี้ 
  ๑) รับทราบผลการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบ
ขนสงสาธารณะเมืองพิษณุโลก 
  ๒) มอบการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) นําผลการศึกษา
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนสงสาธารณะเมืองพิษณุโลก           
ไปพิจารณาดําเนินการตามข้ันตอนและสอดคลองกับระยะเวลาที่เหมาะสมตอไป 
  ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับทราบมติ               
ที่ประชุม คจร. ดังกลาวแลว สนข. จึงขอแจงมติที่ประชุม คจร. ให อจร.จังหวัดพิษณุโลก
ไดรับทราบเพื่อประกอบการดําเนินการ และขอมอบผลการศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบระบบขนสงสาธารณะเมืองพิษณุโลกใหจังหวัดพิษณุโลกและหนวยงาน 
ใน อจร.จังหวัดพิษณุโลกรับไปใชประโยชนในสวนที่เก่ียวของ 
  ผูแทน รฟม. รายงานใหที่ประชุมทราบวา ปจจุบัน รฟม. ไดนําเสนอกระทรวง
คมนาคม (คค.) เพื่อพิจารณานําเสนอ ครม. ใหความเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกา
ให รฟม. ดําเนินกิจการรถไฟฟาในจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ....  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ ๑. รับทราบผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
ระบบขนสงสาธารณะเมืองพิษณุโลก และมติที่ประชุม คจร. คร้ังที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
   ๒. มอบหนวยงานใน อจร.จังหวัดพิษณุโลกรับเอกสาร 
รายงานผลการศึกษาฯ ไปใชประโยชนในสวนที่เก่ียวของ 
   ๓. มอบ รฟม. รายงานความคืบหนาการดําเนนิการในสวน
ของโครงการนํารองระบบขนสงสาธารณะสายสีแดงใหที่ประชุม อจร.จังหวัดพิษณุโลก
ทราบเปนระยะ ๆ 
   ๔) มอบสํานักงานขนสงจังหวัดพิษณุโลก (สขจ.พิษณุโลก) 
นําผลการศึกษาในสวนของเสนทางที่เปนระบบรถโดยสารประจําทางไปดําเนินการตอไป 

รฟม. 
สํานักงานขนสง 
จังหวัดพิษณุโลก 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมติ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ผูแทน สนข. รายงานที่ประชุมทราบวา เนื่องจากผูแทน รฟม. ติดภารกิจดวน 
ไมสามารถเขารวมประชุมได จึงไดมอบขอมูลเพื่อนําเสนอที่ประชุมทราบกรอบ 
การดําเนินงานโครงการนํารองสายสีแดง ชวงมหาวิทยาลัยพิษณุโลก - หมูบานพิษณุโลก
เมืองใหม โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รฟม. จะจัดจางที่ปรึกษาออกแบบจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) รายงานการวิเคราะหการรวมทุน
ระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) และเอกสารประกวดราคา จากนั้น รฟม. จะนําเสนอ
คณะกรรมการ รฟม. เพื่อพิจารณารายงาน PPP และนําเสนอ ครม. พิจารณารูปแบบ
การลงทุนโครงการ ในชวงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ - เดือนเมษายน ๒๕๖๖ จากนั้น 
จะเขาสูกระบวนการคัดเลือกเอกชนในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คาดวาจะไดผูรับจาง
และเร่ิมงานกอสรางไดในชวงตนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 

 

  ผูแทน สนข. รายงานความคืบหนาการพัฒนาระบบการขนสงทางรางที่เก่ียวของ
กับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อใหเห็นภาพรวมของการพัฒนา ดังนี้ 
  ๑) โครงการรถไฟทางคู ชวงปากน้ําโพ - เดนชัย สศช. ไดใหการรถไฟ 
แหงประเทศไทย (รฟท.) จัดทําขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับแผนการจัดหารถจักร และ
แผนธุรกิจ รวมทั้งปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน ซึ่ง รฟท. อยูระหวางดําเนินการ 
สวนรายงาน EIA อยู ระหวางปรับปรุงขอมูลตามความเห็นของคณะกรรมการ
ผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโครงสราง
พื้นฐานทางบกและอากาศ 
  ๒) โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ - เชียงใหม ระยะที่ ๑ กรุงเทพฯ - พิษณุโลก 
รายงาน EIA ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) 
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระยะที่ ๒ พิษณุโลก - เชียงใหม กก.วล. ไดเห็นชอบ
รายงาน EIA เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ 

 

  ผูแทนสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลกใหความเห็นวา ระบบ
ขนสงสาธารณะรูปแบบรถรางลอยาง (Auto Tram) จะตองใชเสนทางรวมกับรถยนต
ทั่วไป จึงควรพิจารณาเร่ืองการจัดระบบจราจร และการใชทางรวมทางแยกดวย 
  ผูแทนสํานักงานขนสงจังหวัดพิษณุโลก (สขจ.พิษณุโลก) ชี้แจงวา เนื่องจาก
แผนการดําเนินการโครงการนาํรองสายสีแดง ชวงมหาวิทยาลัยพิษณุโลก - หมูบาน
พิษณุโลกเมืองใหม กรอบแผนการดําเนินงานโครงการของ รฟม. จะกอสรางในป 
พ.ศ. ๒๕๖๘ และเปดใหบริการในป พ.ศ. ๒๕๗๑ สขจ.พิษณุโลกตองปรับแผนการเปด
ใหบริการเสนทางที่เปนระบบรถโดยสารประจําทางใหสอดคลองกัน รวมทั้งตองพิจารณาวา
จะปรับปรุงเสนทางเดิมที่มีผูประกอบการรถสองแถวที่ใหบริการอยูในปจจุบัน หรือ
จะกําหนดเปนเสนทางใหม ซึ่งตองคํานึงถึงผลกระทบเร่ืองการทับซอนของเสนทาง
ใหบริการและผูประกอบการเดิม ทั้งนี้ สขจ.พิษณุโลกจะรับไปพิจารณาดําเนินการตอไป 

 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบความคืบหนาในสวนที่เก่ียวของ และมอบ สขจ.
พิษณุโลกรับไปพิจารณาดําเนินการในเสนทางที่เปนระบบรถโดยสารประจําทางตามผล
การศึกษาของ สนข. ตอไป 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมติ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๒. การแกไขปญหาจุดอันตรายบริเวณจุดกลับรถที่อยูเลยหนาหางเซ็นทรัลพลาซา
  พิษณุโลก  
  ผูแทนสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก (สภ.เมืองพิษณุโลก) รายงานปญหา
จราจรติดสะสมบริเวณหนาหางเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก รถสวนใหญที่ออกมาจาก
ประตูทางออกดานตะวันตกใชจุดกลับรถที่อยูเลยไปเพียง ๓๐๐ เมตร ซึ่งมีระยะ
กระชั้นชิด สงผลใหรถที่ขับมาทางตรงตองชะลอตัว อีกทั้งยังกอใหเกิดความเสี่ยง            
ในการเกิดอุบัติเหตุคอนขางสูง  
  ผูแทนแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๑ รายงานใหที่ประชุมทราบวา ไดจัดทําโครงการ
ขยายชองจราจรบนถนนสายพิษณุโลก - สุโขทัย จาก ๓ ชองจราจรเปน ๔ ชองจราจร 
ตั้งแตบริเวณหนาหางเซ็นทรัลฯ เปนตนไป ระยะทาง ๑.๔ กิโลเมตร เพิ่มจุดกลับรถ
บริเวณหนาหางเซ็นทรัลฯ อีก ๑ จุด มีระยะหางจากจุดกลับรถเดิมประมาณ ๔๐๐ เมตร 
เพื่อใหรถที่ออกมาจากหางเซ็นทรัลฯ กลับรถไดโดยไมกระชั้นชิดเกินไป พรอมทั้ง
ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณจุดกลับรถ และการวางระบบทอระบายน้ํา วงเงิน
โครงการรวม ๓๐ ลานบาท ทั้งนี้ โครงการดังกลาวไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากจังหวัดพิษณุโลกเรียบรอยแลว คาดวาจะชวยแกไขปญหาดังกลาวไดเปนอยางดี 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ เห็นชอบและมอบแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๑ รวมกับ 
สภ.เมืองพิษณุโลกดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 

แขวงทางหลวง 
พิษณุโลกที่ ๑ 

สถานีตาํรวจภูธร 
เมืองพิษณุโลก 

 ๓. ขอหารือการแกไขปญหาการจราจรในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก 
  จากผลการสํารวจพบวา ปญหาการจราจรติดสะสมสวนใหญเกิดจากการจอดรถ
ริมทางเทา การจอดรถซอนคัน ในบริเวณชุมชนและตลาดสด ทําใหสูญเสียพื้นที่จราจร
และเปนรถในเสนทางเคลื่อนตัวไดชาลง เชน บริเวณตลาดสดวัดจุฬามณี สภ.เมือง
พิษณุโลก มีแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว โดยทดลองตั้งแผงก้ันไฟเบอรสีสม
เพื่อบีบเสนทางจราจรและปองกันการจอดรถซอนคัน โดย สภ.เมืองพิษณุโลกจะขอ
ความรวมมือกับผูประกอบการรานคา เจาของตลาด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
แขวงทางหลวงพิษณุโลก รวมพิจารณาขอดีขอเสียและผลการตอบรับของประชาชน
ตอไป     
 ที่ประชุมมีความเห็นวา ในเขตเมอืงพิษณุโลกพบปญหาการจราจรตดิสะสม 
ในชวงเวลาเรงดวนหลายแหง โดยเฉพาะบริเวณจุดตัดทางรถไฟและสถานศึกษา  
จึงควรจัดโครงการฝกอบรมลูกเสือจราจรเพื่อชวยอํานวยความสะดวกดานการจราจร 
บริเวณหนาสถานศึกษา เชน โรงเรียนผดุงราษฎร โรงเรียนจานกรอง โรงเรียน 
พุทธชินราชพิทยา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ ๑. มอบ สภ.เมืองพิษณุโลกดําเนินการแกไขปญหา
การจราจรบริเวณชุมชนและตลาดสดรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของตอไป 
 ๒. มอบฝายเลขานุการฯ รวมกับ สภ.เมืองพิษณุโลก 
จัดโครงการฝกอบรมลูกเสือจราจรโดยคัดเลือกโรงเรียนที่มีความเหมาะสมและ               
อยูในบริเวณที่มีปญหาจราจรเขารวมอบรม เพื่อจัดใหมีลูกเสือจราจรชวยจัดจราจร
บริเวณหนาโรงเรียน เปนการปลูกจิตสํานึกและชวยแกปญหาการจราจรในพื้นที่ตอไป 

สภ.เมืองพิษณุโลก 
สํานักงานจงัหวัด

พิษณุโลก 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมติ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๔. การจัดตัง้คณะทํางานบูรณาการโครงการจัดระบบจราจรในเขตเมืองพิษณุโลก 
  ปจจุบันจังหวัดพิษณุโลกเร่ิมมีปญหาการจราจรติดสะสม หนวยงานที่เก่ียวของ
ไดดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว และจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 
อีกหลายโครงการ เพื่อใหโครงการตาง ๆ ไดมีการบูรณาการรวมกัน จึงควรจัดตั้ง
คณะทํางานเพื่อบูรณาการโครงการจัดระบบจราจรในเขตเมืองพิษณุโลกใหเปนระบบ 
เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปอยางราบร่ืน ไมเกิดความซ้ําซอนของโครงการ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ เห็นชอบและมอบสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
พิษณุโลกเปนประธานคณะทาํงาน มอบแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๑ เปนเลขานุการ  
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๒ แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก สํานักงานขนสงจังหวัด
พิษณุโลก เทศบาลเมืองพิษณุโลก เทศบาลตําบลบานกราง เทศบาลตําบลบานคลอง 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานที่เก่ียวของรวมเปนคณะทํางาน 

สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวดัพิษณโุลก

แขวงทางหลวงพิษณุโลกท่ี ๑  
แขวงทางหลวงพิษณุโลกท่ี ๒

แขวงทางหลวงชนบท
พิษณุโลก  

สํานักงานขนสงจังหวัด
พิษณุโลก  

เทศบาลเมืองพิษณุโลก  
เทศบาลตาํบลบานกราง  
เทศบาลตาํบลบานคลอง  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 ๕. การแกไขและปองกันอุบัติเหตุบนถนนสาย ๑๐๖๕ ชวงผานชุมชนอําเภอ
  บางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 
 จากขอมูลสถิติอุบัติเหตุพบวา บริเวณดังกลาวมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนเดือนละ
ประมาณ ๕ - ๑๐ คร้ัง ทําใหเกิดการบาดเจ็บ สูญเสียชีวิตและทรัพยสินตามมา ทั้งนี้ 
มูลนิธิลดอุบัติเหตุจึงเห็นควรให อจร.จังหวัดพิษณุโลกพิจารณาความเหมาะสมในการจํากัด
ความเร็วรถยนตไมเกิน ๖๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง สําหรับรถยนต ๔ ลอ และไมเกิน 
๔๕ กิโลเมตรตอชั่วโมง สําหรับรถยนตมากกวา ๔ ลอ โดยอาจจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น
ของผูมีสวนไดสวนเสียจากการใชรถใชถนนในเขตเทศบาลบางระกํา เพื่อเปนขอมูล
ในการกําหนดแนวทางปองกันและแกไขจุดที่มีแนวโนมในการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอประชาชนและสามารถชวยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได 
 ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลกใหความเห็นวา ควรใหตํารวจจราจร
ตรวจจับผูขับข่ีที่ใชความเร็วรถเกินกําหนดอยางเครงครัด ดําเนินการแกไขปญหาการจอดรถ
ริมไหลทาง ทั้งนี้ เห็นควรใหแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๑ ตีเสนจราจรเพื่อใหชะลอ
ความเร็วบริเวณพื้นที่ชุมชน ซึ่งคาดวาจะชวยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได 
 ที่ประชุมใหความเห็นวา ควรใหแขวงทางหลวงพิษณโุลกที่ ๑ ปรับปรุงปายเตอืน 
ปายบังคับ และปายแนะนําจราจรบริเวณพื้นที่ชุมชนโดยเรงดวน และดําเนนิการตีเสน
แบงจราจรใหชัดเจน เนื่องจากบริเวณดังกลาวเปนพื้นที่ชุมชนที่มีโรงเรียน ตลาดสด 
วัด สถานที่ราชการ จึงมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสูง นอกจากนีบ้ริเวณหนาวัด
สุนทรประดิษฐ เมื่อรถติดไฟแดงผูใชรถใชถนนสวนใหญไมเวนชองทางเขา - ออกวัด
ทําใหรถไมสามารถเลี้ยวเขาวัดได สงผลใหเกิดปญหาการจราจรติดสะสมโดยรอบ 
จึงเห็นควรใหแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๑ ดําเนินการตีเสนทะแยงหามขวางทางเขา - ออก
บริเวณหนาวัดสุนทรประดิษฐ 

แขวงทางหลวง 
พิษณุโลกที่ ๑ 

สถานีตาํรวจภูธร 
จังหวัดพษิณโุลก 

ศูนยวชิาการจัดระบบ
การจราจรและขนสง 

เมืองภูมิภาค  
สํานักงานจงัหวัด

พิษณโุลก 
องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 
 

 
 
 

 

สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๓๘ 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมติ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ผูแทนศูนยวิชาการจัดระบบการจราจรและขนสงเมืองภูมิภาคใหความเห็นวา 
ปจจุบันคณะทํางานศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิษณุโลกอยูระหวาง
ดําเนินการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพิษณุโลก ดังนั้น จังหวัดพิษณุโลก
สามารถเพิ่มเสนทางที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุใหคณะทํางานศูนยอํานวยการ
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิษณุโลกพิจารณาเพื่อดําเนินการตอไปได 

 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ ๑. มอบแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๑ ดําเนินการ
ปรับปรุงปายเตือน ปายบังคับ ปายแนะนําจราจร การทาสีตีเสนทางมาลาย                
เสนชะลอความเร็ว ตีเสนทแยงหามขวางทางเขาออกบริเวณหนาวัดสุนทรประดิษฐ 
ปรับปรุงเสนแบงจราจรและระบบไฟฟาสองสวาง รวมถึงงานดานการจราจรอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวของตอไป 
 ๒. มอบตํารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกดําเนินมาตรการ
บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด  
 ๓. มอบแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๑ ศูนยวิชาการ
จัดระบบการจราจรและขนสงเมืองภูมิภาค และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดําเนินการพิจารณาความเร็วรถทีเ่หมาะสมตอไป 
 ๔. มอบฝายเลขานุการประสานคณะทํางานศูนย
อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิษณุโลกในการพิจารณาเสนทาง               
ชวงผานชุมชนอําเภอบางระกํา (ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕) เปนเสนทางที่มี            
ความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนเพิ่มเติม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๓๙ 

 



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด)   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ลําดับท่ี ๑  จังหวัดขอนแกน  ๑. การประชุม อจร.จังหวัดขอนแกน ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ 
  เม่ือวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 

ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๑. โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงชวงกรุงเทพฯ - หนองคาย 
  ในการประชุม อจร.จังหวัดขอนแกน คร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ ผูแทน สนข.
รายงานความคืบหนาของโครงการใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  ๑) ชวงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา งานโยธา แบงออกเปน ๑๔ สัญญา                         
มีความคืบหนา ดังนี้ 
 - สัญญาที่ ๑ - ๑ (กลางดง - ปางอโศก) มีความคืบหนารอยละ ๕๘ 
 - สัญญาที่ ๒ - ๑ (สีค้ิว - กุดจิก) มีความคืบหนารอยละ ๒.๐๕ 
 - สัญญาที่ ๓ - ๑ ชวงแกงคอย - กลางดง และชวงปางอโศก - บันไดมา 
  รอลงนาม 
 - สัญญาที่  ๓ - ๒ งานอุโมงคที่มวกเหล็กและลําตะคอง และ 
  สัญญาที่ ๓ - ๓ ชวงบันไดมา - ลําตะคอง อยูระหวางประกวดราคา 
 - สัญญาที่ ๓ - ๔ ชวงลําตะคอง - สีค้ิว และชวงกุดจิก - โคกกรวด 
  รอลงนาม 
 - สัญญาที่ ๓ - ๕ ชวงโคกกรวด - นครราชสีมา อยูระหวางประกวดราคา 
 - สัญญาที่ ๔ - ๑ ชวงบางซื่อ - ดอนเมือง รอดําเนินการรวมกับในโครงการ
  รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินแบบไรรอยตอ 
 - สัญญาที่ ๔ - ๒ ชวงดอนเมือง - นวนคร และสัญญาที่ ๔ - ๓ 
  ชวงนวนคร - บานโพธิ ์รอลงนาม 
 - สัญญาที่ ๔ - ๔ ชวงเชียงรากนอย (Depot) อยูระหวางปรับแก
  รางขอบเขตของงาน 
 - สัญญาที่ ๔ - ๕ ชวงบานโพธิ์ - พระแกว อยูระหวางประกวดราคา 
 - สัญญาที่ ๔ - ๖ ชวงพระแกว - สระบุรี รอลงนาม 
 - สัญญาที่ ๔ - ๗ ชวงสระบุรี - แกงคอย อยูระหวางประกวดราคา 
 ๒) ชวงนครราชสีมา - หนองคาย ปจจุบัน รฟท. อยูระหวางดําเนินงาน
จางที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียด 
 ๓) โครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงหนองคาย - เวียงจันทน เพื่อการเชื่อมโยง
ดานรถไฟระหวางไทย - ลาว - จีน ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒            
ณ กรุงปกก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ฝายไทย ลาว และจีน เห็นชอบรวมกัน            
ในการกอสรางสะพานรถไฟแหงใหม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการเชื่อมตอทางรถไฟ 
ชวงหนองคาย - เวียงจันทน ผูแทนรัฐบาลทั้ง ๓ ประเทศไดรวมกันลงนามในบันทึก
ความรวมมือวาดวยการเชื่อมตอเสนทางรถไฟระหวางหนองคาย - เวียงจันทน เมื่อวันที่ 
๒๕ เมษายน ๒๕๖๒   
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒  รับทราบ  

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๔๐ 

 



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด)   
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๒. โครงการกอสรางรถไฟทางคูชวงชุมทางถนนจิระ - ขอนแกน 
  ในการประชุม อจร.จังหวัดขอนแกน คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ ผูแทนการรถไฟ
แหงประเทศไทย (รฟท.) รายงานที่ประชุมทราบวา ปจจุบันการกอสรางแลวเสร็จ
และเปดใหบริการแลว 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒  รับทราบ 

รฟท. 

 ๓. โครงการกอสรางรถไฟทางคูชวงขอนแกน - หนองคาย 
  ผูแทน สนข. รายงานที่ประชุมวา ปจจุบันอยูระหวาง สศช. พิจารณา                 
กอนนําเสนอให ครม. พิจารณาอนุมัติโครงการฯ ตอไป 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒  รับทราบ 

 

 ๔. โครงการกอสรางรถไฟทางคูสายบานไผ - นครพนม 
  ผูแทน สนข. รายงานที่ประชุมวา ปจจุบัน สคก. ไดเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนแลว และจะนําเสนอ ครม. พิจารณา  
และ รฟท. อยูระหวางจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา เพื่อคัดเลือกผูรับจางกอสราง
โครงการตอไป 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ รับทราบ 

รฟท. 

 ๕. โครงการกอสรางระบบขนสงมวลชนรางเบา (เฟส ๑) สายสําราญ - ทาพระ 
 ในคราวประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุม
มีมติใหเทศบาล ๕ แหง ในนามบริษัท ขอนแกน ทรานซิท ซิสเต็ม จํากัด (KKTS) 
ดําเนินการรถไฟฟารางเบาในรูปแบบการวาจางหนวยงานภายนอกดําเนินการบริหาร
จัดการ KKTS ไดเขาพบเพื่อหารือกับกรมธนารักษ และกรมการขาว เมื่อวันที่ ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมเห็นควรใหมีการแตงตั้งคณะทํางานพิจารณาขอใชพื้นที่
ของศูนยวิจัยพันธุขาว กรมการขาว และใหจัดทํารางขอตกลงความเขาใจการใชพื้นที่
รวมกันทั้ง ๓ หนวยงาน (เทศบาลนครขอนแกน (ทน.ขอนแกน) กรมการขาว และ
กรมธนารักษ) คณะทํางานรวมระหวางหนวยงานที่เก่ียวของไดลงสํารวจพื้นที่แลว
เห็นวา สามารถดําเนินการในพื้นที่ศูนยวิจัยพันธุขาวจังหวัดขอนแกนได และ KKTS   
จะไดจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงานที่เก่ียวของ           
ในลําดับตอไป 
 ที่ประชุมมีความเห็นวา ควรใหความสําคัญกับการกําหนดแนวทางการพัฒนา
พื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟาและสถานีขนสงตาง ๆ (TOD) การเชื่อมตอการเดินทาง
ดวยระบบขนสงสาธารณะ และการใชประโยชนพื้นที่พัฒนาทางดานผังเมือง กฎหมาย 
และมาตรการทางผังเมืองไปพรอมกับการออกแบบเสนทางรถไฟฟารางเบา (LRT) 
ทั้งนี้ ในสวนของ ทน.ขอนแกนหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถศึกษาแนวทาง
ที่ใชขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง อาทิ การออกเทศบัญญัติที่สงเสริมการดําเนินงาน TOD 
เปนตน และควรพิจารณากอสรางเสนทางรถไฟฟารางเบาภายในพื้นที่เมืองขอนแกน
ในรูปแบบทางยกระดับทั้งหมด  

ทน.ขอนแกน  
สํานักงานโยธาธิการและ 
ผังเมืองจังหวัดขอนแกน 

  
  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๔๑ 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ รับทราบ และมอบหมาย ทน.ขอนแกน และสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแกนรับความเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไป 

 

 ๖. การแกไขปญหาเชิงพ้ืนที่การยายสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดขอนแกน 
  ผูแทนสํานักงานขนสงจังหวัดขอนแกน (สขจ.ขอนแกน) รายงาน               
ตอที่ประชุมวา จากการลงสํารวจพื้นที่ของสํานกังานผูตรวจการแผนดิน มีขอเสนอแนะ
ใหหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาสถานีขนสงผูโดยสาร
จังหวัดขอนแกน แหงที่ ๓ (บขส.๓) เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน สรุปดังนี ้
  ๑) การเพิ่มจุดจอดและปายหยุดรถโดยสารประจาํทางตามแนวถนนมิตรภาพ 
(ทล.๒) โดยให สขจ.ขอนแกน องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (อบจ.ขอนแกน) 
เทศบาลนครขอนแกน (ทน.ขอนแกน) แขวงทางหลวงขอนแกนที่ ๑ และสถานี
ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน ดําเนินการรวมกัน 
  ๒) การปรับปรุงทางเขาสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดขอนแกน แหงที่ ๓  
เห็นควรมอบหมาย อบจ.ขอนแกนดําเนินการปรับปรุงไฟสองสวางในเสนทาง 
ที่เชื่อมตอกับสถานีขนสงผูโดยสารฯ และบริเวณโดยรอบ 
  ๓) การชวยเหลือผูประกอบการบริเวณโดยรอบพื้นที่สถานีขนสงผูโดยสาร
จังหวัดขอนแกน แหงที่ ๑ และแหงที่ ๒ โดยอาจเชิญชวนรานอาหารที่มีชื่อเสียง
และไดรับการยอมรับ (Premium Brand) มาเปดใหบริการในพื้นที่สถานีขนสง
ผูโดยสารที่จะดําเนินการพัฒนา 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ มอบหมาย สขจ.ขอนแกนพิจารณาความเปนไปได
ในการปรับปรุงพื้นที่สถานีขนสงผูโดยสารแหงที่ ๑ เปนชุมทางสถานีขนสงผูโดยสาร
ในเขตเมือง (City Bus Terminal) โดยดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย 
และคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่เก่ียวของ 

สขจ.ขอนแกน 
อบจ.ขอนแกน  
ทน.ขอนแกน  

แขวงทางหลวงขอนแกนที่ ๑ 
สถานีตาํรวจภูธร 
จังหวัดขอนแกน 

 ๗. โครงการรถไฟทางคูสายใหม ชวงนครสวรรค - บานไผ 
  ผูแทน รฟท. รายงานวา รฟท. ไดวาจางที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม
โครงการรถไฟทางคูสายใหม ชวงนครสวรรค - บานไผ ปจจุบันอยูระหวางรับฟง
ความคิดเห็นแนวทางเลือกเสนทางโครงการ ๓ ชวง ซึ่งสามารถสรุปรายงานการคัดเลอืก
แนวเสนทางไดในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒   
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ รับทราบ 

รฟท. 

 ๘. การสํารวจและออกแบบทางแยกตางระดับบริเวณจุดตัดทางหลวงแผนดิน
  หมายเลข ๒ (ทล.๒) กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๐ (ทล.๒๓๐)  
  ผูแทนสํานักงานทางหลวงที่ ๗ ขอนแกนรายงานตอที่ประชุมวา สํานักสํารวจ
และออกแบบ กรมทางหลวง (ทล.) ไดวาจางที่ปรึกษาดําเนินโครงการสํารวจและ
ออกแบบทางแยกตางระดับ จุดตัดถนน ทล.๒ และถนน ทล.๒๓๐ เพื่อบรรเทา
ปญหาการจราจรแออัด และลดการเกิดอุบัติเหตบุริเวณจุดตัดทางแยก 

ทล. 

 
 

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๔๒ 

 



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด)   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ที่ปรึกษาไดเสนอแนวทางเพื่อพจิารณาดาํเนินการ ๓ ทางเลือก ดังนี ้
  ๑) ทางเลือกที่ ๑ ขยายชองทางจราจรคูขนานเสนทางหลักเปน ๖ ชองจราจร 
พรอมขยายไหลทางเพื่อเพิ่มชองจราจรทิศทางละ ๒ ชองจราจร รวมเปน ๘ ชองจราจร
ตอทิศทาง 
  ๒) ทางเลือกที่ ๒ ปรับปรุงและกอสรางสะพานยกระดับขามแยกหรือ
จุดตัดทางแยกในรูปแบบสะพานยกระดับเพียงทิศทางเดียว และกอสรางอุโมงค
ลอดทางแยกหรือจุดตัดทางแยกคูขนาน 
  ๓) ทางเลือกที่ ๓ กอสรางทางยกระดับขามทางรถไฟและจุดกลับรถยนต
ระดับพื้นดิน 
  ทั้งนี้ ทล. มีกําหนดจัดประชุมวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อคัดเลือกรูปแบบ        
ที่มีความเหมาะสมตอไป    
  ที่ประชุมเห็นควรใหมีการจัดทําแผนบริหารการจราจร เพื่อรองรับปญหา
ที่อาจจะเกิดข้ึนเนื่องจากในระหวางการกอสรางทางแยกตางระดบัจะมีผลกระทบ
ตอการจราจรเปนอยางมาก 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ รับทราบ 

 

 ๙. การสํารวจออกแบบถนนสาย ขก.๑๐๑๑ แยกทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒ 
  (บานพระยืน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน) 
  ผูแทนสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๖ ขอนแกน รายงานตอที่ประชุมวา 
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ไดวาจางกลุมบริษัทที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการสํารวจ
และออกแบบถนนสาย ขก.๑๐๑๑ บริเวณแยก ทล.๒ (บานพระยืน) โดยจะดําเนินการ
ขยายชองจราจรขนาด ๔๐ - ๖๐ เมตร ระยะทาง ๑๔ กิโลเมตร ผลการศึกษาสรุปวา 
เสนทางที่ผานสามแยกทาพระ (มุงหนาอําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม) 
เปนเสนทางที่มีความเหมาะสมที่สุด 
  ที่ประชุมมีความเห็นวา หากทําการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมแลว
พบวา โครงการฯ มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม อาทิ โบราณสถานควรพิจารณาเลือก
เสนทางอ่ืนทดแทน เนื่องจากเปนประเด็นที่มีความละเอียดออน และควรนําโครงการ
พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมืองขอนแกนมาพิจารณารวมดวย เนื่องจาก 
มีตนทางหรือปลายทางที่ใชพื้นที่เดียวกัน จึงควรพิจารณาในรายละเอียดตําแหนง
ที่ตั้งของจุดเชื่อมตอตาง ๆ ที่จะตองไมกระทบตอการดําเนินโครงการในอนาคต  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ รับทราบ 

ทช.  

 
 
 
 
 

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๔๓ 

 



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด)   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๑๐. การสนับสนุนและผลักดันโครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข ๒๑๐๙
  ตอนคําแกนคูณ - เขื่อนอุบลรัตน 
  ผูแทนแขวงทางหลวงขอนแกนที่ ๑ รายงานตอที่ประชุมวา ไดเสนอขอรับ
การจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ แลว แตยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

ทล. 

 ที่ประชุมมีความเห็นวา ควรใหกรมทางหลวง (ทล.) ขอรับการจัดสรร
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ ตอไป โดยให ทล. พิจารณาเร่ืองการดูแลรักษา
ความสะอาดสภาพผิวทางจราจร และฝุนละอองที่สะสมอยูบนขอบไหลทาง รวมทั้ง
เกาะกลางถนนดวย 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒  รับทราบและมอบหมาย ทล. รับความเห็นของที่ประชุม
ไปดําเนินการตอไป 

 

 ๑๑. การแกไขปญหาการจราจรบริเวณทางเขา - ออก ทาอากาศยานขอนแกน 
  ผูแทนสํานักงานจังหวัดขอนแกนรายงานตอที่ประชุมวา ปจจุบันมีการดําเนิน
โครงการพัฒนาทาอากาศยานขอนแกน ทําใหเกิดปญหาจราจรบริเวณทางเขา - ออก 
ทาอากาศยานขอนแกน แขวงทางหลวงขอนแกนที่ ๑ ไดขอรับการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อปรับปรุงทางหลวงแผนดิน การเปดชองเกาะกลางถนน ปรับปรุงโครงสรางทาง
และผิวทางจราจรใหม รวมทั้งติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและไฟฟาสองสวางใหรถยนต
ที่สัญจรออกจากทาอากาศยานขอนแกนสามารถเลี้ยวขวามุงสูอําเภอชุมแพได 
โดยไมตองทําการเลี้ยวซายเพื่อกลับรถยนตบริเวณแยกกรมทหารราบที่ ๘ (ร.๘) 
  ผูแทนแขวงทางหลวงขอนแกนที่ ๑ รายงานตอที่ประชุมวา กรณีที่มี 
การออกแบบชองทางจราจรบริเวณเสนทางเขา - ออก ทาอากาศยานขอนแกนใหสามารถ 
เลี้ยวขวามุงสูอําเภอชุมแพ กรมทางหลวง (ทล.) พิจารณาแลว เห็นวาการดําเนินการ
ในรูปแบบดังกลาว จะเปนสาเหตุกอใหเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางแยกเขา - ออก 
ทาอากาศยานขอนแกน เนื่องจากเปนการตัดกระแสการจราจรระหวางรถยนต          
ที่มุงหนาเขาสูเมืองขอนแกนกับรถยนตที่ออกจากทาอากาศยานขอนแกนที่เลี้ยวขวา
ตัดกระแสขามชองทางจราจรไปทิศทางฝงตรงขาม รวมทั้งบริเวณดังกลาวมีตอมอ
ของโครงสรางทางยกระดับขนาดใหญที่เขาสูสนามบินบดบังทัศนวิสัยของผูขับข่ี
รถยนตที่จะทําการเลี้ยวขวา จึงเห็นวาแนวทางดังกลาวไมเหมาะสม 

ทน.ขอนแกน 

 ที่ประชุมมีความเห็นวา ควรใหเทศบาลนครขอนแกน (ทน.ขอนแกน) 
สํารวจและติดตั้งไฟสองสวางบริเวณถนนและจุดตัดทางรวมหรือทางแยกตาง ๆ 
ในความรับผิดชอบ เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและความปลอดภัยใหกับผูสัญจรผานเสนทาง
บริเวณจุดตัดทางแยกตาง ๆ และ ทล. ควรเพิ่มชองทางเลี้ยวขวาในเสนทางเขา - ออก 
ทาอากาศยานขอนแกน โดยใชประโยชนจากเกาะกลางถนนเดิม รวมทั้งพิจารณา
ขยายชองทางจราจรเพิ่มเติมในบริเวณทางคูขนาน เพื่อลดปญหาการจราจรติดขัด
สะสมจากการเลี้ยวซายเพื่อไปกลับรถยนตบริเวณทางแยก ร.๘ เพื่อรองรับ
ปริมาณผูโดยสารของทาอากาศยานขอนแกนในอนาคต 

 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ รับทราบ และมอบหมาย ทน.ขอนแกนรับความเห็น
ของที่ประชุมไปพิจารณาความเปนไปไดในการดําเนินการ 

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๔๔ 

 



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด)   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมติ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๑๒. การปรับปรุงทางขามหรือทางลอดทางรถไฟในเขตพ้ืนที่อําเภอพล 
  การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) ไดมีหนังสือถึงที่วาการอําเภอเมืองพล 
เพื่อแจงผลการดําเนินการระยะเรงดวนตามการรองขอของประชาชน จํานวน ๕ จุด 
ซึ่งสํานักงานจังหวัดขอนแกนไดแจงใหประชาชนผูรับทราบแลว ดังนี ้
  ๑) จุดตัดถนนเมืองพล - แวงนอย ดําเนินการจัดทําทางเดินเทาและ
ทางขามเรียบรอยแลว 
  ๒) จุดตัดถนนเมืองพล - แวงใหญ กรณีไมมีขอบไหลทางและทางเทา 
รฟท. แจงวาไมสามารถดําเนินการไดในระยะเรงดวน เนื่องจากตองดําเนินการ
ตามแบบการกอสรางที่ออกแบบไว สวนเศษวัสดุบริเวณใตอุโมงคลอดทางรถไฟ             
ซ่ึงเปนสาเหตุใหน้ําทวมภายในอุโมงค รฟท. ไดทําการขุดลอกเพิ่มประสิทธิภาพ             
ในการระบายน้ําภายในอุโมงคเปนการเบื้องตน รวมทั้งดําเนินการขีดสีตีเสนทางมาลาย 
บริเวณวงเวียนกอนเขาสูอุโมงคเรียบรอยแลว 
  ๓) ทางเชื่อมชุมชนศรีเมือง - บานชัยประเสริฐ ไดทําการปูแผนพื้นทาง
ตางระดับใหอยูในรูปแบบเสมอระดับเดียวกัน เพื่อใหการใชงานไมเปนอุปสรรค             
ตอการสัญจร 
  ๔) ปรับตําแหนงการติดตั้งไฟสองสวางบริเวณอุโมงคทางลอดทางรถไฟ
ใหอยูในระดับสูงข้ึนและสามารถมองเห็นไดในระยะไกล   
  ๕) ทางลอดบริเวณบานหนองมะเขือ รฟท. ไดจัดหาตะแกรงเหล็กปดทอ
ระบายน้ําทดแทนของเดิมที่สูญหายแลว 

รฟท. 
สํานักงานจังหวัดขอนแกน 

 ที่ประชุมมีความเห็นวา รฟท. ควรดําเนินการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) 
บริเวณอุโมงคทางลอดจุดตัดทางรถไฟทางคู เพื่อลดปญหาดานอาชญากรรม                    
ที่อาจจะเกิดข้ึน (ทุกจุด) และติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําเพิ่มเติมใหมีจํานวนเพียงพอสามารถ
รองรับปริมาณน้ําฝนสูงสุด  

 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ ๑. มอบหมายสํานักงานจังหวัดขอนแกนมีหนังสือถึง 
รฟท. แจงความประสงคของภาคสวนตาง ๆ  ในจังหวัดขอนแกน เพื่อให รฟท. พิจารณา
ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพ รวมทั้งระบบปองกันเหตุอาชญากรรมและสาธารณภัย
บริเวณทางแยกหรือทางลอดผานทางรถไฟทางคูในพื้นที่จังหวัดขอนแกนที่ประชาชน
ไดรับผลกระทบ   
 ๒. มอบหมาย รฟท. รับความเห็นของที่ประชุม   
ไปพิจารณาดําเนินการ 

 

 
 
 
 
 

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๔๕ 

 



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด)   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ชือ่เร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๑๓. การขยายถนนเพ่ือรองรับปญหาการจราจรท่ีเกิดขึ้นจากการขนสงน้ํามัน 

  ผูแทนอําเภอแวงใหญรายงานตอท่ีประชุมวา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
กอสรางจุดจายนํ้ามันบริเวณบานเมืองเพีย อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ซึ่งอาจ
กระทบตอการจราจรอําเภอแวงใหญ จึงไดนําประเด็นดังกลาวหารือในท่ีประชุม 
หัวหนาสวนราชการและกํานันผูใหญบานประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งท่ีประชุม
เห็นชอบใหมีการขยายถนนจากเดิม ๒ ชองจราจร เปน ๔ ชองจราจรในเสนทางท่ีเก่ียวของ 
และบรรจุในแผนการดําเนินงานของจังหวัด ไดแก ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๙๙ 
สายตําบลชนบท - กุดรู (ตําบลแวงนอย) ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๓๓           
สายใหมนาเพียง (จากแยกบานดอนหัน - แยกบานทานางแนว ตําบลทานางแนว 
อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน)   

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ รับทราบ และมอบหมายใหสํานักงานทางหลวงที่ ๗ 
ขอนแกน รับขอเสนอของอําเภอแวงใหญไปพิจารณาจัดทําแผนงานและขอรับ              
การจัดสรรงบประมาณประจําปตอไป 

สํานักงานทางหลวงที่ ๗  
ขอนแกน 

 ๑๔. การกอสรางสะพานขามลํานํ้าพองเพ่ือเชื่อมพ้ืนที่ ๒ จังหวัด ระหวาง
  หมูบานวังหินซา อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน และหมูบานโนนสวาง 
  อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู 
  ผูแทนเทศบาลตําบลขนวน (ทต.ขนวน) อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน 
รายงานตอที่ประชุม ทต.ขนวน ไดหารือกับเข่ือนอุบลรัตนและฝายกฎหมาย ซึ่งชี้แจง
ใหทราบวาพื้นที่ เข่ือนไมสามารถกอสรางเปนถนนได เนื่องจากจะเปนการปดก้ัน
กระแสน้ําภายในเข่ือนอุบลรัตน แตในกรณีที่จะกอสรางเปนสะพานยกระดับเหนอื
ระดับน้ํา ขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เก่ียวของยื่นหนังสือขออนุญาตตามข้ันตอน
ตอไป ดังนั้น ทต.ขนวน จึงแจงใหอําเภอหนองนาคํา กํานัน ผูใหญบานที่เก่ียวของ
และผูวาราชการจังหวัดขอนแกนทราบเมื่อตนเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ และไดรับมอบหมาย
ใหนําประเด็นหารือผูที่เก่ียวของและหาขอสรุปรวมกัน ทต.ขนวน จึงไดจัดทําประชาคม
รับฟงความคิดเห็นผูที่เก่ียวของในพื้นที่ ๒ ตําบล ไดแก ตําบลขนวนและตําบลโนนสวาง 
อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู ซึ่งไดขอสรุปใหขับเคลื่อนโครงการกอสรางสะพาน
ยกระดับเชื่อมโยงพื้นที่ ๒ จังหวัด ในเขตพื้นที่แนวอาณาเขตเข่ือนอุบลรัตน และเห็นควร
เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทางหลวงชนบท (สํานักงานทางหลวง
ชนบทที่ ๖) ตอไป    

 ที่ประชุมมีความเห็นวา กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ควรศึกษารายละเอียด
ใหมีความชัดเจนกอนเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตอไป  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ รับทราบ และมอบหมาย ทช. รับความเห็นของที่ประชุม
ไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 

ทช. 

 
 
 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๔๖ 

 



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด)   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ลําดับท่ี ๒  จังหวัดนครราชสีมา ๑. การประชุม อจร.จังหวัดนครราชสีมา ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ 
  เม่ือวันท่ี ๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ 
 ๒. การประชุม อจร.จังหวัดนครราชสีมา ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒   
  เม่ือวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๓. การประชุม อจร.จังหวัดนครราชสีมา ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓   
  เม่ือวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 ๔. การประชุม อจร.จังหวัดนครราชสีมา ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓  
  เม่ือวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 

ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๑. การแกไขปญหาจราจรบริเวณโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 
  ผูแทนเทศบาลนครนครราชสีมา (ทน.นครราชสีมา) รายงานวา ไดขอรับ
จัดสรรงบประมาณไวแลว จะดําเนินการกอสรางปลายป พ.ศ. ๒๕๖๓ และพื้นที่
ดานหลังโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาอยูระหวางเจรจากับเอกชนขอซื้อพื้นที่ดังกลาว 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ รับทราบ 
 ผูแทน ทน.นครราชสีมารายงานตอที่ประชุมวา ทน.นครราชสีมา ไดมีหนังสือ
ถึงกรมธนารักษเพื่อขอใชที่ราชพัสดุ ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาจะสงมอบพื้นที่บางสวน
คืนใหกับกรมธนารักษดําเนินการตอไป แตยังเหลือพื้นที่สวนที่เปนของภาคเอกชน 
ซึ่งอยูระหวางการเจรจาซื้อขาย และพื้นที่สวนที่เปนแหลงโบราณสถานที่ตองดําเนินการ
จัดจางที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมดานเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดลอม 
ในการกอสรางถนน เพื่อประกอบการขออนุญาตผานกรมศิลปากรกอนเร่ิมดําเนินการ
กอสราง เบื้องตนทาง ทน.นครราชสีมา จะดําเนินการกอสรางในที่ดินบริเวณ             
สวนราชการกอน 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ รับทราบ 

ทน.นครราชสีมา 

  ผูแทน ทน.นครราชสีมา รายงานตอที่ประชุมวา ไดมีการหารือเร่ืองแบบ
เบื้องตนรวมกับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รวมทั้งกรอบวงเงินงบประมาณ
ของโครงการแลว และคงเหลือขอสรุปในการจัดหาที่ดินเพื่อดําเนินการ หากผูถือครอง
กรรมสิทธิ์ไมยอมขายให ทน.นครราชสีมา อาจตองปรับแกรูปแบบการกอสราง 

 

  ที่ประชุมมีความเห็นวา หากไมสามารถเจรจาขอซื้อที่ดินของภาคเอกชน
ได อาจพิจารณาปรับรูปแบบถนนเปนทางยกระดับบริเวณรานอาหารบะหมี่หมง  
ผานพื้นที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตัดออกบริเวณประตูหลังโรงพยาบาล 
และออกสูตลาดสุรนคร (ซอยประปา) เชื่อมถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข ๒) 
เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตลอดทั้งแนวเสนทาง และใหตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสมีา
พิจารณาปรับเสนทางการเดินรถยนตเปนรูปแบบเดินรถเพียงทิศทางเดียว (One Way)  

 

  
 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๔๗ 

 



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด)   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

บริเวณหนาโรงเรียนอนุบาล เลี้ยวซายเขาถนนชางเผือก ผานรานอาหารบะหมี่หมง 
ผานคลองตะคองเกา (ลําตะคอง) มุงหนาออกบริเวณหลังโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
ซอยประปา ขามสะพานอัษฎางค และเชื่อมกับถนนเสนทางหลัก เพื่อใหเกิดความเปน
ระเบียบและชวยระบายปริมาณการจราจรในชวงเวลาเรงดวน 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓  รับทราบ 

 

 ผูแทน ทน.นครราชสีมา รายงานตอที่ประชุมวา ทน.นครราชสีมา ไดทําการศึกษา
ความเหมาะสมเสนทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงและจราจร และมีการกําหนด
วงเงินงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 
โดยไดประกาศหาผูที่สนใจเขารับการคัดเลือกแลว จํานวน ๒ คร้ัง แตยังไมมีผูสนใจ
เขารับการคัดเลือก ขณะนี้อยูระหวางเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 
เพื่อจัดจางที่ปรึกษาดําเนินการออกแบบรายละเอียดและจัดทํารายงาน EIA ตอไป  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓  รับทราบ 

 

 ๒. ความคืบหนาโครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค 
  ชวงกรุงเทพฯ - หนองคาย 
  ผูแทน สนข.รายงานความคืบหนาโครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ ๑ 
ชวงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา ประกอบดวย ๑๔ สัญญา ดังนี้ 
  สัญญาที่ ๑ - ๑ ชวงกลางดง - ปางอโศก อยูระหวางกอสราง ความคืบหนา
รอยละ ๕๘ 
  สัญญาที่ ๒ - ๑ ชวงสีค้ิว - กุดจิก อยูระหวางกอสราง ความคืบหนารอยละ 
๒.๐๕  
  สัญญาที่ ๓ - ๑ ชวงแกงคอย - กลางดง ประกวดราคาแลว 
  สัญญาที่ ๓ - ๒ งานอุโมงคที่มวกเหล็กและลําตะคอง และสัญญาที่ ๓ - ๓ 
ชวงบันไดมา - ลําตะคอง รอลงนาม 
  สัญญาที่ ๓ - ๔ ชวงลําตะคอง - สีค้ิว และสัญญาที่ ๓ - ๕ ชวงโคกกรวด 
- นครราชสีมา ประกวดราคาแลว 
  สัญญาที่ ๔ - ๑ ชวงบางซื่อ - ดอนเมือง อยูระหวางจัดทํารางขอบเขต
ของงาน เพื่อดําเนินการรวมกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน 
  สัญญาที่ ๔ - ๒ ชวงดอนเมือง - นวนคร สัญญาที่ ๔ - ๓ ชวงนวนคร - 
บานโพธิ์ ประกวดราคาแลว  
  สัญญาที่ ๔ - ๔ ชวงเชียงรากนอย อยูระหวางปรับแกรางขอบเขตของงาน 
  สัญญาที่ ๔ - ๕ ชวงบานโพธิ์ - พระแกว สัญญาที่ ๔ - ๖ ชวงพระแกว - 
สระบุรี และสัญญาที่ ๔ - ๗ ชวงสระบุรี - แกงคอย ประกวดราคาแลว 
  คาดวาจะกอสรางจนครบ ๒๕๓ กิโลเมตร และจะเปดใหบริการในป ๒๕๖๖ 

รฟท. 

  โครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่ ๒ ชวงนครราชสีมา - หนองคาย ปจจุบัน 
รฟท. ไดคัดเลือกผูรับจางออกแบบรายละเอียด และนําเสนอคณะกรรมการ รฟท.  
ใหความเห็นชอบแลว เตรียมลงนามในสัญญาจางตอไป 

 

  
  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๔๘ 

 



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด)   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  โครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงหนองคาย - เวียงจันทน เพื่อการเชื่อมโยง
ดานรถไฟระหวางไทย - ลาว - จีน ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒  
ฝายไทย ลาว และจีน เห็นชอบรวมกันในการกอสรางสะพานรถไฟแหงใหม              
โดยผูแทนทั้ง ๓ ประเทศลงนามในบันทึกความรวมมือวาดวยการเชื่อมตอเสนทาง
รถไฟระหวางหนองคาย - เวียงจันทน เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ รับทราบ 

 

 ผูแทน สนข. รายงานความคืบหนาโครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ ๑  
ชวงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา ประกอบดวย ๑๔ สัญญา ดังนี ้
 สัญญาที่ ๑ - ๑ ชวงกลางดง - ปางอโศก อยูระหวางกอสราง ความคืบหนา 
รอยละ ๗๕ 
 สัญญาที่ ๒ - ๑ ชวงสีค้ิว - กุดจิก อยูระหวางกอสรางความคืบหนารอยละ ๕ 
 สัญญาที่ ๓ - ๑ ชวงแกงคอย - กลางดง ประกวดราคาแลว 
 สัญญาที่ ๓ - ๒ งานอุโมงคที่มวกเหล็กและลําตะคอง และสัญญาที่ ๓ - ๓ 
ชวงบันไดมา - ลําตะคอง รอลงนาม 
 สัญญาที่ ๓ - ๔ ชวงลําตะคอง - สีค้ิว และสัญญาที่ ๓ - ๕ ชวงโคกกรวด 
- นครราชสีมา ประกวดราคาแลว 

 

 สัญญาที่ ๔ - ๑ ชวงบางซื่อ - ดอนเมือง อยูระหวางปรับแกรางขอบเขต
ของงาน  
 สัญญาที่ ๔ - ๒ ชวงดอนเมือง - นวนคร สัญญาที่ ๔ - ๓ ชวงนวนคร - 
บานโพธิ ์ประกวดราคาแลว  
 สัญญาที่ ๔ - ๔ ชวงเชียงรากนอย อยูระหวางปรับแกรางขอบเขตของงาน 
 สัญญาที่ ๔ - ๕ ชวงบานโพธิ์ - พระแกว ประกวดราคาแลว 
 สัญญาที่ ๔ - ๖ ชวงพระแกว - สระบุรี รอลงนาม  
 สัญญาที่ ๔ - ๗ ชวงสระบุรี - แกงคอย ประกวดราคาแลว 

 

  โครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่ ๒ ชวงนครราชสีมา - หนองคาย ที่ปรึกษา 
รฟท. รายงานที่ประชุมวา ในสวนของสถานีรถไฟความเร็วสูงจังหวัดนครราชสีมา 
สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนผูรับผิดชอบงานออกแบบ ซ่ึงปจจุบันดําเนินการ
เรียบรอยแลว ขณะนี้อยูระหวางข้ันตอนเตรียมรายละเอียดการประมูล 
 ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมืองรายงานตอที่ประชุมวา ถามีการออกแบบ
โดยปรับลดระดับพื้นผิวถนนลงต่ํากวาระดับแนวถนนเดิมจะสงผลใหน้ําไหลลง 
ในลักษณะแองน้ํา ซึ่งมาตรการระบายน้ําในปจจุบนัจะไมสามารถรองรับการระบายน้ําได
อยางเพียงพอ และสงผลใหเกิดปญหาน้ําทวม ดังนั้น มาตรการที่กําหนดไวจะตอง
นํามาพิจารณาทบทวนในรายละเอียดตอไป 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ รับทราบ 

 

 
 

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๔๙ 

 



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด)   
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ผูแทนกรมการขนสงทางราง (ขร.) รายงานความคืบหนาโครงการรถไฟความเร็วสูง 
ระยะที่ ๑ ชวงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา ประกอบดวย ๑๔ สัญญา ดังนี้ 

 

 สัญญาที่ ๑ - ๑ ชวงกลางดง - ปางอโศก อยูระหวางกอสราง ความคืบหนา 
รอยละ ๗๘ 
 สัญญาที่ ๒ - ๑ ชวงสีค้ิว - กุดจิก อยูระหวางกอสราง ความคืบหนารอยละ ๑๓ 
 สัญญาที่ ๓ - ๑ ชวงแกงคอย - กลางดง สัญญาที่ ๓ - ๒ งานอุโมงค    
ที่มวกเหล็กและลําตะคอง สัญญาที่ ๓ - ๓ ชวงบันไดมา - ลําตะคอง สัญญาที่ ๓ - ๔ 
ชวงลําตะคอง - สีค้ิว และสัญญาที่ ๓ - ๕ ชวงโคกกรวด - นครราชสีมา เตรียมเสนอ
คณะกรรมการรถไฟแหงประเทศไทย 

 

 สัญญาที่ ๔ - ๑ ชวงบางซื่อ - ดอนเมือง รอทําขอตกลงรวมกับโครงการ
รถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน  
 สัญญาที่ ๔ - ๒ ชวงดอนเมือง - นวนคร และสัญญาที่ ๔ - ๓ ชวงนวนคร - 
บานโพธิ์ รอลงนาม 
 สัญญาที่ ๔ - ๔ ชวงเชียงรากนอย เตรียมประกวดราคา 
 สัญญาที่ ๔ - ๕ ชวงบานโพธิ์ - พระแกว เตรียมเสนอคณะกรรมการ 
การรถไฟแหงประเทศไทย 
 สัญญาที่ ๔ - ๖ ชวงพระแกว - สระบุรี รอลงนาม  
 สัญญาที่ ๔ - ๗ ชวงสระบุรี - แกงคอย เตรียมเสนอคณะกรรมการ            
การรถไฟแหงประเทศไทย 

 

 สัญญาที่ ๒ - ๓ มีกําหนดการหารือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๓ เก่ียวกับรายละเอียดของงานระบบรถไฟความเร็วสูง ในสวนของงาน
เวนคืนอสังหาริมทรัพย ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใหความเห็นชอบแลว 
อยูระหวางสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป 

 

 ความเห็นที่ประชุม 
 บริเวณแยกหัวทะเลที่ประชุมมีความเห็นวา ควรมีขอสรุปที่ชัดเจนวาจะทํา
การร้ือสะพานขามแยกหรือไม เนื่องจากมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับการออกแบบ
กอสรางรถไฟในแตละชวงสัญญา หากดําเนินการร้ืออาจกระทบตอการกอสราง
สถานีรถไฟชุมทางถนนจิระ และสถานีหนองแมว ดังนั้น ควรมอบหมายให รฟท. จัดทํา
รายละเอียดการดําเนินโครงการในบริเวณดังกลาวมาเสนอใหที่ประชุมรับทราบ
ตอไป เพื่อประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบ โดยมีสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เปนศูนยกลางในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับประชาชนรับทราบ 

 

 ผูแทน ขร. รายงานความคืบหนาโครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ ๑ ชวง
กรุงเทพฯ - นครราชสีมา ประกอบดวย ๑๔ สัญญา ดังนี้ 
 สัญญาที่ ๑ - ๑ ชวงกลางดง - ปางอโศก อยูระหวางกอสราง ความคืบหนา
รอยละ ๙๐ 

 

  

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๕๐ 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 สัญญาที่ ๒ - ๑ ชวงสีค้ิว - กุดจิก อยูระหวางกอสราง ความคืบหนารอยละ ๒๘ 
 สัญญาที่ ๓ - ๑ ชวงแกงคอย - กลางดง อยูระหวางเสนอคณะกรรมการ
การรถไฟแหงประเทศไทยอนุมัติสั่งจาง  

 

 สัญญาที่ ๓ - ๒ งานอุโมงคที่มวกเหล็กและลําตะคอง สัญญาที่ ๓ - ๓ 
ชวงบันไดมา - ลําตะคอง รอลงนาม 
 สัญญาที่ ๓ - ๔ ชวงลําตะคอง - สีค้ิว และสัญญาที่ ๓ - ๕ ชวงโคกกรวด 
- นครราชสีมา อยูระหวางเสนอคณะกรรมการรถไฟแหงประเทศไทยอนุมัติสั่งจาง 
 สัญญาที่ ๔ - ๑ ชวงบางซื่อ - ดอนเมือง จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา  
 สัญญาที่ ๔ - ๒ ชวงดอนเมือง - นวนคร และสัญญาที่ ๔ - ๓ ชวงนวนคร - 
บานโพธิ์ รอลงนาม 
 สัญญาที่ ๔ - ๔ ชวงเชียงรากนอย อยูระหวางพิจารณาเอกสารประกวดราคา 
 สัญญาที่ ๔ - ๕ ชวงบานโพธิ์ - พระแกว สัญญาที่ ๔ - ๖ ชวงพระแกว - 
สระบุรี และสัญญาที่ ๔ - ๗ ชวงสระบุรี - แกงคอย รอลงนาม  

 

 สัญญาที่ ๒ - ๓ คณะกรรมการรวมเพื่อความรวมมือดานรถไฟระหวางไทย - 
จีน ไดมีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยที่ประชุมทั้ง ๒ ฝายเห็นชอบ
และบรรลุขอตกลงรวมกันในรางสัญญา ๒.๓ งานวางราง ระบบการเดินรถ ระบบ
อาณัติสญัญาณ และขบวนรถ โดยกําหนดลงนามรวมกันภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 

 

 ระยะที่ ๒ ชวงนครราชสีมา - หนองคาย รฟท. ไดจางที่ปรึกษาออกแบบ
รายละเอียดงานโยธา ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ ๑ ในพื้นที่
จังหวัดตามแนวสายทาง ไดแก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแกน จังหวัดอุดรธานี 
และจังหวัดหนองคาย ระหวางวันที่ ๑๓ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามลําดับ  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ รับทราบ 

 

๓. ความคืบหนาโครงการศึกษาจัดทําแผนแมบทการพัฒนาทาเรือบก 
(Dry Port)  

  ผูแทน สนข. รายงานที่ประชุมวา สศช. อยูระหวางจัดเตรียมขอมูลประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการ สศช. ที่จะจัดประชุมภายในเดือนพฤศจกิายน ๒๕๖๒ กอนเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการของประเทศ (กบส.) 
ตอไป และกระทรวงคมนาคมมอบใหการทาเรือแหงประเทศไทยดําเนินการศึกษา
ความเหมาะสมเพื่อออกแบบรายละเอียด 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ รับทราบ 
 ผูแทน สนข. รายงานใหที่ประชุมทราบวา ปจจุบัน สนข. ไดประสานกอง
ยุทธศาสตรโลจิสติกส สศช. เพื่อติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงาน เมื่อวันที่ 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทราบวา สศช. เห็นควรใหมีการนัดประชุมหารือระหวางหนวยงาน
ที่เก่ียวของ ในประเด็นการวางแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตรอยางบูรณาการระหวาง
โครงการพัฒนาทาเรือบกและโครงการพัฒนาสถานขีนสงสินคาของกรมการขนสงทางบก
และเสนอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (รวค.) พิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง กอนเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการ สศช. พิจารณาเสนอ กบส. ตอไป 

สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๕๑ 

 



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด)   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ที่ประชุมมีความเห็นวา ปจจุบันมีผูประกอบการและนักลงทุนใหความสนใจ

การพัฒนาทาเรือบกในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินการ

ใหเกิดผลเปนรูปธรรม จึงควรมีการจัดทําแผนงานการขับเคลื่อนโครงการที่ระบุ

ระยะเวลาการดําเนินงานที่ชัดเจน และควรประชาสัมพันธใหประชาชน รวมทั้ง

หนวยงานที่เก่ียวของทราบโดยทั่วกัน 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ รับทราบ และมอบหมาย สนข. ติดตามและเรงรัด

การดําเนินงานใหเกิดผลการขับเคลื่อนเปนรูปธรรม รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงาน

ใหที่ประชุมทราบตอไป 

 

 ผูแทน สนข. รายงานตอที่ประชุมวา ขณะนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

อยูระหวางพิจารณากอนเสนอ สศช. และคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการขนสงสินคาและบริการของประเทศ (กบส.) ตอไป 

 

 ผูแทนสํานักงานจังหวัดนครราชสีมารายงานตอที่ประชุมวา ประเด็นการพัฒนา

ทาเรือบกในจังหวัดนครราชสีมาเปนประเด็นที่ทางจังหวัดใหความสําคัญ ซึ่งสํานักงาน

จังหวัดนครราชสีมาจะมีหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม เพื่อขอให

กระทรวงคมนาคมสนับสนุนการพัฒนาทาเรือบกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาตอไป  

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ และมอบหมายสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา

จัดทํารางหนังสือขอรับการสนับสนุนการพัฒนาทาเรือบกในจังหวัดนครราชสีมา 

ถึงกระทรวงคมนาคมตอไป 

 

 ผูแทน สนข. รายงานความคืบหนาการดําเนินโครงการพัฒนาและใหบริการ

ทาเรือบก (Dry Port) จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาไดมีหนังสือ ดวนที่สุด 

ที่ นม ๐๐๑๗.๒/๑๒๘๔๖ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ นําเรียนรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคม โดยหนังสอืฉบับดังกลาวไดอางถึงการประชุม อจร.จังหวัดนครราชสีมา

ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ระบุวา ผูแทน สนข. 

ไดรายงานวาในประเด็นสถานีขนสงสินคา (Truck Terminal) ใหผานกระบวนการ

วิธีนําเสนอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย ฉบับที่ ๓ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นั้น ขอแกไขเปนสถานีขนสงสินคา (Truck Terminal) เขาขาย

เปนแผนระดับ ๓ ใหผานกระบวนการนําเสนอแผนตามข้ันตอนที่ สศช. กําหนด 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ รับทราบ และมอบหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการ

ตอไป 

 

 

 

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๕๒ 

 



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด)   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ช่ือเรื่อง/สรุปมติ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 ๔. ความคืบหนาโครงการกอสรางทางลอดบริเวณแยกนครราชสีมา              
  (บิ๊กซี) และบริเวณทางแยกประโดก (พีกาซัส) 
  ผูแทนสํานักงานทางหลวงที่ ๑ นครราชสีมา รายงานใหที่ประชุมทราบวา 
  ๑) โครงการกอสรางอุโมงคแยกหางสรรพสินคาบิ๊กซี อยูระหวางการขอรับ
จัดสรรงบประมาณเพื่อศึกษา EIA 
  ๒) โครงการกอสรางอุโมงคแยกพีกาซัส อยูระหวางเสนอขอรับจัดสรร
งบประมาณ เพื่อกอสรางในป ๒๕๖๕ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ รับทราบ 

สํานักงานทางหลวงที่ ๑ 

นครราชสีมา 

 ผูแทนกรมทางหลวง (ทล.) รายงานทีป่ระชุม ดังนี้      
 ๑) โครงการกอสรางทางลอดบริเวณแยกนครราชสีมา (บิ๊กซี) ปจจุบัน
อยูระหวางขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 
 ๒) โครงการกอสรางทางลอดบริเวณแยกประโดก ขอรับจัดสรรงบประมาณ
เพื่อกอสรางในป ๒๕๖๕ 

 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ รับทราบ 
 ผูแทน ทล. รายงานที่ประชุมวา ทล. จะขอรับจัดสรรงบประมาณ เพื่อกอสราง
ทั้ง ๒ โครงการดังกลาวในป พ.ศ. ๒๕๖๕  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๕ รับทราบ 

 

 ผูแทน ทล. รายงานทีป่ระชุม ดงันี้     
 ๑) โครงการกอสรางทางลอดบริเวณแยกนครราชสีมา (บิ๊กซี) ปจจุบัน            
อยูระหวางศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 
 ๒) โครงการกอสรางทางลอดบริเวณแยกประโดก ทําการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) แลวเมื่อป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ รับทราบ 

 

 ๕. ความคืบหนาโครงการกอสรางถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา 
  สาย ๒๙๐ 
  ในการประชุม อจร.จังหวัดนครราชสีมา คร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ ผูแทนสํานักงาน
ทางหลวงที่  ๑๐ จังหวัดนครราชสีมา รายงานความคืบหนาตอที่ประชุมวา             
ผลการดําเนินงานในภาพรวมมีความคืบหนา รอยละ ๔๙.๑๔ ชากวาแผนงานรอยละ 
๘.๒๘ มีแผนการดําเนินงานแลวเสร็จป ๒๕๖๗ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ รับทราบ 
 ในการประชุม อจร.จังหวัดนครราชสีมา คร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ ผูแทน ทล. รายงาน
ความคืบหนาตอที่ประชุมวา ผลการดําเนินงานในภาพรวมมีความคืบหนารอยละ 
๕๑.๑๓ ชากวาแผนงานรอยละ ๙.๒๓ มีแผนการดําเนินงานแลวเสร็จป ๒๕๖๕ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๒  รับทราบ 

สํานักงานทางหลวงที่ ๑๐ 
นครราชสีมา 

  

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๕๓ 

 



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด)   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ในการประชุม อจร.จังหวัดนครราชสีมา คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ ผูแทน ทล. รายงาน
ความคืบหนาตอที่ประชุมวา ผลการดําเนินงานในภาพรวมมีความคืบหนา รอยละ 
๕๕.๕๐ ชากวาแผนงานรอยละ ๑๓.๐๗ มีแผนการดําเนินงานแลวเสร็จป ๒๕๖๖ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓  รับทราบ 

 

  ในการประชุม อจร.จังหวัดนครราชสีมา คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ ผูแทน ทล. 
รายงานความคืบหนาตอที่ประชุมวา ผลการดําเนินงานในภาพรวมมีความคืบหนา 
รอยละ ๖๔.๗๐๗ เร็วกวาแผนงานรอยละ ๑.๘๐๓  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ รับทราบ 

 

 ๖. ความคืบหนาการขออนุญาตกอสรางถนนเลียบทางรถไฟของเทศบาล
  ตําบลหัวทะเล 
  ผูแทนเทศบาลตําบลหัวทะเล (ทต.หัวทะเล) รายงานตอทีป่ระชมุวา การรถไฟ
แหงประเทศไทย (รฟท.) พิจารณาใหความเห็นชอบอนุญาตใหใชสิทธิ์เหนือพื้นที่ 
เพื่อกอสรางถนนเลียบทางรถไฟของ ทต.หัวทะเล ปจจุบันอยูระหวางจัดทําสัญญา 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ รับทราบ 

รฟท. 
ทต.หัวทะเล 

๗. การขยายถนนบริเวณแยกโลตัสหัวทะเล 
  ผูแทนแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา (ขทช.นครราชสีมา) รายงาน            
ที่ประชุมวา โครงการฯ อยูระหวางดําเนินการกอสราง คาดวาจะแลวเสร็จภายใน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ รับทราบ 
  ผูแทน ขทช.นครราชสีมา รายงานตอที่ประชุมวา โครงการฯ ดําเนินการ
เสร็จเรียบรอยแลว  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ รับทราบ 

ขทช.นครราชสีมา 

 ๙. ความคืบหนาการพัฒนาเสนทางสาย ง.๑  ง.๒ และ ง.๕ 
  ผูแทนสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) รายงานตอที่ประชุมวา 
โครงการกอสรางถนนผังเมืองสาย ง.๑ และสาย ง.๒ ปจจุบันอยูระหวางขอรับ 
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อศึกษาออกแบบรายละเอียด รวมทั้งจัดทํารายงาน EIA 
สวนถนนสาย ง.๕ ปจจุบันอยูระหวางขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดําเนิน
การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด 
  ที่ประชุมมีความเห็นวา กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ควรศึกษาแนวเสนทาง
สาย ง.๕ เพิ่มเติม เพื่อลดระยะทางในการเดินทาง 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ รับทราบ 

สํานักงานหลวงชนบทที่ ๕ 
(นครราชสีมา) 

  ผูแทนสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) รายงานตอที่ประชุมวา 
โครงการกอสรางถนนผังเมืองสาย ง.๑ และสาย ง.๒ ทช. ไดทําการสํารวจพื้นที่โครงการ
กอสรางและศึกษาความเหมาะสมแลวเสร็จ ปจจุบันอยูระหวางขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ เพื่อทําการศึกษาออกแบบรายละเอียด รวมทั้งจัดทํารายงาน EIA 
สวนเสนทาง ง.๕ อยูระหวางขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อทําการศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบรายละเอียด 

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๕๔ 

 



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด)   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ผูแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมาชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา 
สืบเนื่องจากการประกาศใชพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ทําใหปจจุบัน
ตองมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองในระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาในเร่ือง 
ผังเมืองรวมใหม โดยคาดวาจะไดคณะกรรมการฯ ในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๓ หลังจากนั้น
จะมีการพิจารณาผังเสนทางถนนสาย ง.๑ ง.๒ และ ง.๕ อีกคร้ังเปนลําดับถัดไป 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ รับทราบ 

 

  ผูแทนสํานักสํารวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงาน   
ตอที่ประชุมวา ทช. ไดทําหนังสือชี้แจงไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้ง
จังหวัดนครราชสีมา ในป พ.ศ. ๒๕๖๑ อีกทั้งไดเสนอรูปแบบเสนทางที่มีการปรับปรุง
ในที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการผังเมือง เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ทช. ตองไดรับ
ความชัดเจนในเสนทาง จึงจะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อทําการศึกษา
ออกแบบรายละเอียด รวมทั้งจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 
เปนลําดับถัดไป สวนเสนทาง ง.๕ ดําเนินการสํารวจขอมูลเบื้องตน ปจจุบันอยูระหวาง
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อทําการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดในป พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 ผูแทนภาคประชาชนใหความคิดเห็นวา ควรดําเนินการกอสรางถนน 
สาย ง.๑ กอน เนื่องจากเปนเสนทางที่ปรับไปจากแนวเดิมของถนนผังเมืองไมมาก 
หากถนนสาย ง.๑ กอสรางแลวเสร็จ จะชวยบรรเทาการจราจรติดขัดในถนนมิตรภาพ 
และถนนสาย นม. ๑๑๒๐ 

 

 ผูแทนสํานักสํารวจและออกแบบ ทช. ชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา ทช. 
ยินดีดําเนินการกอสรางถนนสาย ง.๑ ตามที่ผูแทนภาคประชาชนไดเสนอ แตขอใหทาง
จังหวัดนครราชสีมาและหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการทําความเขาใจกับประชาชน 
เพื่อใหประชาชนในพื้นที่เห็นชอบกับโครงการดังกลาว หากมีการพิจารณาผังเมือง
รวมจังหวัดนครราชสีมาในการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด ขอใหอนุมัติ
ปรับแนวเสนทางโครงการกอสรางถนนสาย ง.๑ ตามที่ ทช. ไดเสนอตอไปดวย 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ 

 

 ผูแทนสํานักสํารวจและออกแบบ ทช. รายงานตอที่ประชุมวา ทช. ยินดี
ดําเนินโครงการกอสรางถนนสาย ง.๑ ตามที่ผูแทนภาคประชาชนเสนอ ทั้งในสวน
การจัดหางบประมาณสํารวจออกแบบ งบประมาณการกอสราง และการดําเนินการ
กอสราง แตขอใหทางจังหวัดนครราชสีมาและหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการในดาน
การมีสวนรวมของประชาชนใหไดขอสรุปในโครงการดังกลาวกอน หากไมมีผูคัดคาน 
ทช. จะดําเนินการโดยทันที สวนถนนผังเมืองสาย ง.๕ สงผลกระทบกับสิ่งปลูกสราง
ของประชาชนคอนขางมากและอาจตอบโจทยดานโครงขายการคมนาคมในจังหวัด
นครราชสีมาไมเต็มประสิทธิภาพ ในป ๒๕๖๕ ทช. จะเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ เพื่อทําการศึกษาในแนวเสนทางถนนที่เชื่อมระหวางทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ 
และทางหลวงหมายเลข ๒๙๐ ซึ่งเสนทางดังกลาวเปนเสนทางที่มีแนวเสนทางถนน
สาย ง.๕ รวมอยูดวย 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ รับทราบ 

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๕๕ 

 



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด)   
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๙. โครงการทางเลี่ยงการจราจรในชวงเทศกาลสําคัญ 
  ผูแทนสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา ไดรายงานใหที่ประชุม
ทราบวา กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดําเนินการออกแบบและกอสรางเสนทางใหม 
เชื่อมตั้งแตแยกกุดมวง - ถนน ทล.๒๑๔๘ และเชื่อมตอไปยังถนน นม.๔๐๐๘                    
เร่ิมสํารวจและออกแบบในปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ รับทราบ 

แขวงทางหลวงชนบท 
นครราชสีมา 

 ๑๐. โครงการปรับปรุงถนนบริเวณวัดปาศรัทธารวม 
 ผูแทนสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา (สทช.ที่ ๕) ไดรายงาน
ความคืบหนาวา ปจจุบันอยูระหวางการจัดทําแบบรางผิวจราจร ๖ เมตร ไหลทาง 
๒ เมตร และจะขอรับการจัดสรรงบประมาณในลําดับตอไป 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ รับทราบ 

แขวงทางหลวงชนบท 
นครราชสีมา 

มณฑลทหารบกที่ ๒๑ 

  ผูแทน สทช.ที่ ๕ นครราชสีมา ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา ไดดําเนินการ
จัดทําแบบรางผิวจราจรเรียบรอยแลว เนื่องจากเสนทางดังกลาวไมอยูในเขต 
ความรับผิดชอบของ ทช. การจัดการเขตพื้นที่ขอใหทางจังหวัดและทางมณฑล
ทหารบกที่ ๒๑ เปนผูดําเนินการ ในสวนของการขอรับจัดสรรงบประมาณเห็นควร
ใหทางจังหวัดหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ รับทราบและมอบหมายผูแทนมณฑลทหารบกที่ ๒๑ 
ประสานกับผูเก่ียวของ เพื่อการจัดการเขตที่ดินในแนวเสนทางดังกลาว สทช.ที่ ๕ 
นครราชสีมารายงานตอที่ประชุมวา ปจจุบันอยูระหวางการทําแบบและประเมินราคา 
โดยคาดวาจะแลวเสร็จในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ หากดําเนินการเรียบรอยแลว 
จะเสนอใหกองทัพภาคที่ ๒ พิจารณาอนุมัติเห็นชอบการปรับปรุงพื้นที่ดังกลาว 
เนื่องจากเปนพื้นที่ในเขตทหาร หลังจากนั้นจึงดําเนินการปรับปรุงตอไป  

 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓  รับทราบ  

 ๑๑. โครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดนครราชสีมาสายสีเขียว 
  ที่ปรึกษาการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) รายงาน
ความคืบหนาโครงการศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียม
เอกสารประกวดราคาวา ผลจากการเปรียบเทียบแนวเสนทางพบวาแนวเสนทาง
ตามแผนแมบทที่ สนข. เสนอ มีความเหมาะสมแลว มีจุดจอดแลวจร ๓ จุด คือ 
บริเวณตลาดเซฟวัน สถานีรถไฟนครราชสีมา และบานนารีสวัสดิ์ มีการปรับลด
สถานีรถไฟฟาเหลือ ๑๖ สถานี ทั้งขาไปและขากลับ ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณา
พื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับกอสรางศูนยซอมบํารุง  
  ที่ประชุมเห็นควรใหที่ปรึกษานําตัวเลขผูใชบริการรถไฟความเร็วสูง             
ไปใชในการคํานวณจํานวนผูโดยสารของรถไฟฟารางเบาดวย 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ รับทราบ 
  ผูแทน รฟม. รายงานผลการดําเนินงานโครงการวา มีความคืบหนารอยละ 
๖๔.๔๐ โดยดําเนินการลาชากวาแผนงานรอยละ ๑.๐๑ 

รฟม. 
สขจ.นครราชสีมา 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ที่ประชุมมีความเห็นวา ชวงถนนโพธิ์กลางมีขนาดและจํานวนชองทางจราจร

คับแคบ กรณีตองดําเนนิการกอสรางแนวเสนทางรถไฟฟารางเบาผานถนนดังกลาว 

ควรจัดทําแผนบริหารจัดการจราจรในชวงการกอสราง รวมทั้งภายหลังการกอสราง

แลวเสร็จ หาก รฟม. ไดขอสรุปที่ชัดเจนเร่ืองแนวเสนทางรถไฟฟารางเบาแลว 

ขอใหจัดทําแผนบริหารจดัการจราจรรายงานใหที่ประชุมทราบ รวมทั้งประชาสัมพันธ

ใหประชาชนทราบดวย 

 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ รับทราบ และมอบหมาย รฟม. จัดทําแผนงาน                  

การดําเนินโครงการและเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลโครงการใหประชาชนรับทราบ 

รวมทั้งรายงานความคืบหนาใหที่ประชุมทราบตอไป 

 

  ผูแทน รฟม. รายงานผลการดําเนินงานโครงการวา ผลการออกแบบ

โครงการมีความกาวหนารอยละ ๘๒.๐๕ โดยดําเนินการเร็วกวาแผนงานรอยละ 

๓.๔๑ รฟม. ไดพิจารณาสถานีรถไฟฟารางเบาจังหวัดนครราชสีมารวม ๒๑ สถานี 

มีบางชวงของเสนทางกําหนดเปน ๒ ชองทางการเดินรถรูปแบบการใชชองจราจรรวม 

(Shared lane) อาทิ บริเวณหาแยกหัวรถไฟมุงเขาสูลานอนุสาวรียทาวสุรนารี เปนตน  

 ที่ประชุมมีความเห็นวา รฟม. และที่ปรึกษาของโครงการ ควรจัดประชุม

หนวยงานที่เก่ียวของและ อจร.จังหวัดนครราชสีมา เพื่อชี้แจงขอมูลความคืบหนา             

ผลการศึกษาของโครงการรถไฟฟารางเบาเปนการเฉพาะภายหลังการจัดประชุม

กลุมยอยในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ แลวเสร็จ และใหจัดทํารายละเอียดขอมูลเสนทาง 

ทิศทางการเดินรถ การจัดชองจราจรในเขตแนวเสนทางรถไฟฟารางเบา ผลกระทบ

และวิธีการแกไขทางดานงานวิศวกรรมกรณีแนวเสนทางของโครงการออกแบบ

และกอสรางผานแนวเขตโครงการนําสายไฟฟาลงใตดินของจังหวัดนครราชสีมา 

ซึ่งมีขอสังเกตวาการกอสรางรถไฟฟารางเบาอาจสงผลกระทบตอโครงสราง 

การรับน้ําหนักใตพื้นผิวถนนหรือทางเทาได รวมถึงการออกแบบและสนับสนุน

สถานที่จอดรถจักรยานและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนเดินเทาและคนพิการ

บริเวณรอบสถานีรถไฟฟารางเบา เพื่ออํานวยความสะดวกในการเขาถึงและเชื่อมตอ

การเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะ 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ 

 

  ผูแทน รฟม. รายงานผลการดําเนินงานโครงการวา โครงการมีความคืบหนา

รอยละ ๘๙.๘๒ ลาชากวาแผนงานรอยละ ๗.๖๓ 

 

 
 
 
 
 

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๕๗ 

 



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด)   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ที่ประชุมเสนอใหผูรับผิดชอบโครงการควรคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
รอบพื้นที่โครงการ อาทิ ผลกระทบจากการกอสรางและแรงสั่นสะเทือนจาก           
การใหบริการเดินรถไฟฟารางเบาผานแหลงโบราณสถาน โครงสรางทางวิ่งของรถไฟฟา
รางเบาในระดับพื้นผิวถนนที่กดทับพื้นผิวจราจรที่อาจมีการวางระบบทอน้ําประปา
และไฟฟาในบริเวณดังกลาว เปนตน โดยใชหลักวิศวกรรมและความเปนไปได         
ในการออกแบบกอสรางประกอบการพิจารณา สําหรับศูนยซอมบํารุงรักษาควรพิจารณา
ที่ดินเดิมบริเวณสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท (รพช.) เปรียบเทียบกับพื้นที่บริเวณ
สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพบานนารีสวัสดิ์ ซึ่งผลการศึกษาไดเสนอใหใชเปนพื้นที่
กอสรางศูนยซอมบํารุงรักษา อาจชวยลดผลกระทบจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
จากภาคเอกชนลงได และแนวเสนทางรถไฟฟารางเบากรณีที่วิ่งผานพื้นที่เมือง อาทิ 
ลานอนุสาวรียทาวสุรนารีในชวงเวลาเรงดวนเชา - เย็น อาจกระทบกับการจราจร
บริเวณดงักลาว จึงควรมีมาตรการลดผลกระทบดานการจราจรดวย 

 

 ผูแทนสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา (สขจ.นครราชสีมา) รายงาน     
ตอที่ประชุมวา ขณะนี้ สขจ.นครราชสีมา ไดปรับปรุงแนวเสนทางการเดินรถโดยสาร
ประจําทางใหมใหมีความสอดคลองกับการพัฒนาระบบรถไฟฟารางเบา รถไฟรางคู 
และรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงโครงขายการเดินทางในลักษณะระบบขนสงรอง 
(Feeder) โดย สขจ.นครราชสีมาไดรวมหารือกับผูประกอบการเดินรถสาธารณะแลว 
ผูประกอบการมีความเห็นวา ควรใหผูประกอบการรถไฟฟารางเบาดําเนินการจําหนาย
ตั๋วรถโดยสารในลักษณะเหมาจายรายวัน หรือจัดใหมีรถ Shuttle bus ใหบริการ
เชื่อมตอกับรถไฟฟารางเบา สวนการพัฒนาเสนทางรถโดยสารประจําทางในพื้นที่
อําเภอบัวใหญเพื่อเชื่อมตอสถานีรถไฟบัวใหญ สขจ.นครราชสีมา เห็นวา ขณะนี ้            
ยังไมมีความจําเปนในการกําหนดเสนทางรถโดยสารภายในอําเภอ แตควรใหมีการ
จัดใหมีรถโดยสารสาธารณะประเภทอ่ืน ๆ อาทิ รถรับจางไมประจําทางหรือรถแท็กซี่ 
เปนตน 

 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ รับทราบ และมอบหมาย สขจ.นครราชสีมาประสาน
หนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อขอทราบรายละเอียดแผนงานและกิจกรรมในการพัฒนา
รถไฟฟารางเบาสายสีเขียว เพื่อใหผูที่เก่ียวของในจังหวัดนครราชสีมารับทราบขอมูล
ที่ถูกตอง และมีสวนรวมในการพัฒนารวมกันตอไป 

 

 ๑๒. การเชื่อมตอระบบขนสงสาธารณะจากสถานีรถไฟถึงสถานีขนสง
  ผูโดยสารจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ ๑ และแหงที่ ๒ 
  ผูแทนสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา (สขจ.นครราชสีมา) รายงาน             
ผลการหารือกับผูประกอบการเพื่อปรับปรุงเสนทางเดินรถโดยสารสาธารณะ                   
ใหเชื่อมตอกับสถานีรถไฟความเร็วสูง ผูประกอบการมีความเห็นวา ควรศึกษาการขนสง
ที่เชื่อมตอทุกระบบ 

สขจ.นครราชสีมา 
เทศบาลนครนครราชสีมา 

 
 

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๕๘ 

 



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด)   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ที่ประชุมมีความเห็นวา เทศบาลนครนครราชสีมาและ สขจ.นครราชสีมา
ควรรวมกันเปนเจาภาพศึกษาการขนสงและการเชื่อมตอระบบขนสงสาธารณะ
จากสถานีรถไฟ ถึงสถานีขนสงผูโดยสารในอําเภอเมืองนครราชสีมา อําเภอปากชอง 
และอําเภอบัวใหญ โดยรวมกับสถาบันการศึกษาที่มีความรูทางวิชาการ หรือหนวยงาน
ที่มีความเชี่ยวชาญดานขนสงสาธารณะ ดําเนินการศึกษาและเสนอแนวเสนทาง
เดินรถโดยสารสาธารณะที่เหมาะสมในจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงประเภทและ
ขนาดของตัวรถโดยสารที่สามารถรองรับปริมาณผูโดยสารในอนาคตได 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ รับทราบ 
 ผูแทน สขจ.นครราชสีมา รายงานตอที่ประชุมวา จากการสํารวจผูใชบริการ
ระบบขนสงสาธารณะมี ๒ กลุม คือ กลุมนักทองเที่ยวและผูที่อาศัยอยูภายใน
จังหวัด โดยนักทองเที่ยวมีการศึกษาคูมือและขอมูลประกอบการเดินทางลวงหนา 
และบางกรณีจะมีรถโดยสารของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมใหบริการรับ - สง 
ระหวางโรงแรมที่พักและสถานีรถไฟจังหวัดนครราชสมีา ผูโดยสารสวนใหญนยิมเดินทาง 

 

โดยใชรถยนตสวนบุคคลในการรับ - สง ระหวางสถานีรถไฟจังหวัดนครราชสีมา             
และที่พักอาศัย ซึ่ง สขจ.นครราชสีมาไดปรับปรุงเสนทางและจุดรับ - สงผูโดยสาร 
เพื่อเชื่อมตอการเดินทางระหวางสถานที่สําคัญ เชน แหลงทองเที่ยว สถานีรถไฟ 
และยานชุมชนเมือง ดังนี้ 
 ๑) การขนสงผูโดยสารเชื่อมตอแหลงทองเที่ยว (อุทยานแหงชาติเขาใหญ) 
สขจ.นครราชสีมาไดประสานอุทยานแหงชาติเขาใหญ เพื่อขอใชพื้นที่บริเวณ             
หนาสํานักงานอุทยานแหงชาติฯ เปนจุดที่พักรับ - สงผูโดยสาร 
 ๒) การใหบริการรถโดยสารประจําทางสาย ๙  (หมวด ๑ กองบินที่ ๑ - 
วัดศาลาลอย) เสนทางเดินรถโดยสารประจําทางสาย ๙ ปจจุบันหยุดใหบริการ
สขจ.นครราชสีมา ไดหารือกับผูที่เก่ียวของแลว เห็นควรใหเปดใหบริการในชวง              
ที่จังหวัดนครราชสีมาเปนเจาภาพจัดแขงขันกีฬาคนพิการ โดยจะนํารถโดยสาร
ประจําทางปรับอากาศมาทดลองวิ่งใหบริการเชื่อมตอการเดินทางระหวางสถานี
ขนสงแหงที่ ๑ และแหงที่ ๒ 
 ๓) การขนสงผูโดยสารเชื่อมตอสถานีรถไฟบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา    
จากการศึกษารูปแบบแบบการกอสรางสถานีรถไฟบัวใหญ พบวามีพื้นที่เพียงพอ
สําหรับการใหบริการระบบขนสงสาธารณะและจุดจอดรับ - สงผูโดยสาร ควรมีบริการ
รถรับจางสาธารณะทั่วไป อาทิ แท็กซี เปนตน   

 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ รับทราบ และมอบหมาย สขจ.นครราชสีมาพิจารณา
เสนทางและระบบขนสงสาธารณะใหสอดคลองและรองรับการพัฒนาภายใน
จังหวัดนครราชสีมาตอไป 

 

 
 

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๕๙ 

 



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด)   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา (สขจ.นครราชสีมา) ไดพิจารณา
ออกแบบแนวเสนทางรถโดยสารสาธารณะเพิ่มเติม จํานวน ๓ เสนทาง ไดแก              
๑) สายสถานีรถไฟนครราชสีมา - หางสรรพสินคาเดอะมอลล ๒) สายสถานีรถไฟ
นครราชสีมา - สถานีขนสงผูโดยสารแหงที่ ๒ และ ๓) สายสถานีรถไฟนครราชสีมา - 
อนุสาวรียทาวสุรนารี อยางไรก็ตาม สขจ.นครราชสีมาจะประสานขอรายละเอียด
แนวเสนทางรถไฟฟารางเบาจาก รฟม. เพื่อประกอบการออกแบบแนวเสนทาง
และปายหยุดรถโดยสารใหเชื่อมตอกับตําแหนงที่ตั้งของสถานีรถไฟฟารางเบา
ตอไป 

 

 ปจจุบันผูประกอบการรถโดยสารสาธารณะไดรับผลกระทบจากปริมาณ
ผูโดยสารที่ลดลง เนื่องจากผู รับบริการรอรถโดยสารนาน ขาดความสะดวก 
สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาจึงเห็นควรประยุกตใชเทคโนโลยีการสื่อสารขอมูล              
เพื่อบริการขอมูลประกอบการเดินทาง อาทิ แอปพลิเคชันไลน (LINE) ซึ่ง สขจ.
นครราชสีมา ไดคัดเลือกเสนทางรถโดยสารที่มีอยู เดิม เพื่อทดลองนํารอง            
ในเสนทางที่มีความพรอมจํานวน ๕ เสนทาง จากการรับฟงความเห็นของผูใชบริการ
พบวาประชาชนมีความพึงพอใจมาก  

 

 ที่ประชุมมีความเห็นวา ควรใหใชพื้นที่สถานีรถไฟนครราชสีมาสวนหนึ่ง 
เปนลานจอดรถโดยสารสาธารณะ โดยขอความอนุเคราะหการรถไฟแหงประเทศไทย 
ใหออกแบบพื้นที่ เพื่อกําหนดจุดเชื่อมตอรถโดยสารสาธารณะกับรถไฟแตละประเภท
ในอนาคต และควรมีการสํารวจปริมาณความตองการของประชาชน ในแตละพื้นที่ 
เพื่อใชประกอบการออกแบบเสนทางใหบริการ และการจัดทํารายละเอียดเสนทาง    
เดินรถโดยสารสาธารณะของจังหวัดนครราชสีมา เห็นควรให สขจ.นครราชสีมา                
จัดประชุมหารือในรายละเอียดเปนการเฉพาะ เพื่อออกแบบเสนทางใหสามารถ
เชื่อมตอสถานที่สําคัญและตอบสนองความตองการของประชาชนได สําหรับเสนทาง
รถโดยสารสาธารณะที่เชื่อมตอสถานีรถไฟ เห็นควรให รฟท. จัดสงแบบรายละเอียด
หรือประสานใหขอมูลตําแหนงที่ตั้งและผังการใชประโยชนของสถานีรถไฟที่ชัดเจน 
เพื่อให สขจ.นครราชสีมานําขอมูลไปประกอบการออกแบบเสนทางและจุดพักคอย
ผูโดยสารบริเวณสถานีรถไฟตาง ๆ ตอไปได 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ 

 

 ๑๓. โครงการกอสรางทางเชื่อมผืนปาและขยายทางหลวงแผนดินสาย ๓๐๔ 
  (ชวงพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา - จังหวัดปราจีนบุรี) 
 ผูแทนแขวงทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) รายงานตอที่ประชุมวา     
การกอสรางดําเนินการแลวเสร็จ ๒ สัญญา คงเหลืออีก ๑ สัญญา ขณะนี้ดําเนินการ
ไดรอยละ ๔๒.๙๐ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ รับทราบ 

แขวงทางหลวงที่ ๑๐ 
(นครราชสีมา) 

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๖๐ 

 



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด)   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

   ผูแทนแขวงทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) รายงานตอที่ประชุมวา โครงการ
สวนที่ ๓ ขณะนี้ดําเนินการชากวาแผนงาน เนื่องจากหลายสาเหตุ เชน ผูรับจาง
ปฏิบัติงานลาชา วัสดุกอสรางไมเพียงพอ เคร่ืองจักรไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
เปนตน  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ รับทราบ 
 ผูแทนกรมทางหลวง (ทล.) รายงานความคืบหนาใหที่ประชุมทราบวา              
ไดดําเนินงานแลวเสร็จ ๒ โครงการ ในสวนโครงการที่ ๓ ไดมีการขยายสัญญา                
ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยผลงานปจจุบันรอยละ ๔๔.๘๓๖ (แผนงานรอยละ 
๔๗.๗๖๖) ชากวาแผนงานรอยละ ๒.๙๓๐ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ 
 ผูแทน ทล. รายงานความคืบหนาใหที่ประชุมทราบวา โครงการที่ ๓                  
มีความคืบหนารอยละ ๕๗.๗๖๗ (แผนงานรอยละ ๗๐.๙๓๗) ชากวาแผนงานรอยละ 
๑๓.๑๗ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ รับทราบ 

 

 ๑๔. โครงการถนนสายหนองบัวศาลาเชื่อมถนนเสนาประชารัฐ อําเภอเมือง
  นครราชสีมา 
 ผูแทนสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสมีา) รายงานความคืบหนา
การดําเนินงานกอสรางรอยละ ๘๐ เหลืองานแกไขแบบและการสงมอบงาน 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ รับทราบ 
 ผูแทนสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสมีา) รายงานความคืบหนา
การดําเนินงานกอสราง คิดเปนรอยละ ๙๕ ยังเหลือในสวนของทางเชื่อมตอถนน ทล.
๓๐๔ โดยไดมกีารประสานสาํนกังานทางหลวงที่ ๕ สําหรับการขออนุญาตเชื่อมจุดเปนสี่
แยกสัญญาณไฟจราจร 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ รับทราบ 
 ผูแทนสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสมีา) รายงานความคืบหนา
การดําเนินงานกอสราง คิดเปนรอยละ ๙๕ ยังเหลือในสวนของทางเชื่อมตอถนน ทล.๓๐๔  
โดยกอสรางเปนสามแยกสัญญาณไฟจราจร ปจจุบันไดรับอนุญาตจากแขวงทางหลวง
นครราชสีมาที่ ๓ รวมทั้งไดดําเนินการตัดตนไมและนําออกจากพื้นที่ดังกลาว 
เปนที่เรียบรอย คาดวาจะแลวเสร็จพรอมใหบริการไดภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ 
 ผูแทนสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสมีา) รายงานความคืบหนา
การกอสรางรวมทั้งการตีเสนจราจรแลวเสร็จ และไดเปดใหใชงานในเดือนเมษายน
ที่ผานมา สําหรับระบบไฟฟาแสงสวางบริเวณชวงกลางของเสนทาง จะนําเสนอ               
เพื่อขอข้ึนทะเบียนโครงขายถนน เพื่อขอรับจดัสรรงบประมาณดําเนินการตอไป 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ รับทราบ 

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๖๑ 

 



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด)   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๑๕. การขยายถนนเลียบคลองชลประทานหรือถนนสุรนารี ๒ 
  ผูแทนกรมทางหลวง (ทล.) รายงานวา ชวงถนนเลี่ยงเมือง (บายพาส 
ทล.๒๐๔) - สี่แยกเซนตเมร่ี ดําเนินการกอสรางไดรอยละ ๕๒.๑๗ และชวงสี่แยก
เซนตเมร่ี - แยกประโดก ดําเนินการกอสรางไดรอยละ ๐.๓๖๙ คาดวาจะแลว
เสร็จเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ รับทราบ 
 ผูแทน ทล. รายงานวา ชวงถนนเลี่ยงเมือง (บายพาส ทล.๒๐๔) - สี่แยก
เซนตเมร่ี ดําเนินการกอสรางไดรอยละ ๖๓.๐๔ และชวงสี่แยกเซนตเมร่ี - แยกประโดก 
ดําเนินการกอสรางไดรอยละ ๓.๒๑ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ รับทราบ 
 ผูแทน ทล. รายงานวา ชวงถนนเลี่ยงเมือง (บายพาส ทล.๒๐๔) - สี่แยก
เซนตเมร่ี ดําเนินการกอสรางไดรอยละ ๗๗.๕๐๔ และชวงสี่แยกเซนตเมร่ี - แยกประโดก 
ดําเนินการกอสรางไดรอยละ ๒.๖๔๗ 
 ผูแทนภาคประชาชนไดเสนอใหเพิ่มปายจราจรและสัญญาณไฟเตือน 
ในจุดที่มีการกอสราง เพื่อใหผูใชเสนทางดังกลาวสามารถใชเสนทางไดอยางคลองตัว
และปลอดภัย 

ทล. 
สํานักงานทางหลวง 

ชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) 
ตํารวจภูธรจงัหวดันครราชสีมา 

 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ และมอบหมายใหสํานักงานทางหลวง
ชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) ประสานงานกับตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา และ
ผูรับเหมาโครงการฯ ในการดําเนินการจัดใหมีปายจราจร สัญญาณเตือนใหผูใชเสนทาง
เห็นไดชัดเจน 
 ผูแทน ทล. รายงานวา ชวงถนนเลี่ยงเมือง (บายพาส ทล.๒๐๔) - สี่แยก
เซนตเมร่ี ดําเนินการกอสรางไดรอยละ ๙๐.๖๑๓ และชวงสี่แยกเซนตเมร่ี - แยกประโดก 
ดําเนินการกอสรางไดรอยละ ๒๔.๒๙๑ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ รับทราบ 

 

 ๑๖. การสรางทางเชื่อมตอทางลงถนนมอเตอรเวยกับถนนสุรนารี ๒ 
  ผูแทนแขวงทางหลวงนครราชสีมา (ขท.นครราชสีมา) รายงานวา               
จากผลการพิจารณาคัดเลือกแนวเสนทาง ไดพิจารณาเลือกเสนทางที่ ๑ (เสนทางเลี้ยว
ตามถนน ทล.๒๐๔ และเชื่อมตอถนน ทช. ๑๑๒๐) จะดําเนินการออกแบบและขอรับ
จัดสรรงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๖๔ และดําเนินการกอสรางในป พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒  รับทราบ 
  ผูแทน  ขท.นครราชสีมา รายงานวา ปจจุบันอยูระหวางการออกแบบ                
และเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๖๔ และจะดําเนินการกอสราง                   
ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ รับทราบ 
  ผูแทนกรมทางหลวง (ทล.) รายงานตอที่ประชุมวา ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ
ออกแบบและเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบประมาณ ๔๐๐ ลานบาท)  
และจะดําเนินการกอสรางในป พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ 

แขวงทางหลวงนครราชสีมา 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๖๒ 

 



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด)   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๑๗. การขออนุญาตเชื่อมทางบนถนนสาย ทล.๓๐๔ - บานหนองบัวศาลา 
  อําเภอเมืองนครราชสีมา  
 ผูแทนสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) รายงานวา ปจจุบัน 
รออนุมัติแบบจากแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ โดยกรมทางหลวง (ทล.)              
ใหปรับแบบเปนสามแยกสัญญาณไฟจราจร จากเดิมวางแผนไวเปนสี่แยกสญัญาณ
ไฟจราจร จึงจะดําเนินการกอสรางเปนสามแยกสัญญาณไฟจราจรกอน จากนั้น 
จะหารือปรับแกรูปแบบจุดเชื่อมตอไป 
 ที่ประชุมมีความเห็นวา ควรเปนสี่แยกสัญญาณไฟจราจรเพื่อแกปญหา
จราจร  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ รับทราบ 

สํานักงานทางหลวง 
ชนบทที่ ๕ (นครราชสมีา) 

 ผูแทนสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) รายงานความคืบหนาวา 
ทาง ทล. ใหใชแบบการกอสรางเปนสามแยกสัญญาณไฟจราจร และปจจุบันไดรับ
อนุญาตจากแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ ดําเนินการในพื้นที่ดังกลาว รวมทั้ง
ไดรับการอนุญาตใหตัดตนไม จากสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๘ (นครราชสีมา) 
กรมปาไมเรียบรอยแลว 

 

 ที่ประชุมเห็นควรใหจุดเชื่อมของทางหลวงและทางสรางใหมเปนสี่แยก
สัญญาณไฟจราจร อยางไรก็ตาม ใหดําเนินการกอสรางตามสัญญาใหแลวเสร็จกอน 
หลังจากนั้นจึงจะมีการเสนอเร่ืองให ทล. พิจารณาอีกคร้ัง 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ รับทราบ 

 

 ๑๘. ขอรองเรียนจากประชาชาชนอําเภอบัวใหญที่ไดรับความเดือดรอน
  จากการกอสรางรถไฟทางคู 
  ผูแทนภาคประชาชนอําเภอบัวใหญชี้แจงวา สืบเนื่องจากการกอสราง
โครงการรถไฟทางคูผานในพื้นที่อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา มีการกอสราง
จุดตัดหลายรูปแบบ เชน สะพานกลับรถ อุโมงคลอดทางรถไฟ ซึ่งหลังจากกอสรางแลว
พบวามีปญหาหลายอยางตามมา ไดแก อุโมงคลอดทางรถไฟหลายจุดมีปญหาน้ําทวมขัง 
ดินที่ขุดจากการกอสรางไดนําไปกองในพื้นที่เอกชน ซึ่งยังไมมีผูรับผิดชอบนําไปทิ้ง 
จึงขอใหการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) พิจารณาปรับปรุงในเร่ืองดังกลาว  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ รับทราบ และมอบสํานกังานจังหวัดเปนผูประสานงาน
ระหวาง รฟท. กับ ทล. เพื่อหาขอสรุปในประเด็นเร่ืองการจัดการดินที่ขุดจากการกอสราง
อุโมงคลอดทางรถไฟ 
  ในคราวประชุม อจร.จังหวัดนครราชสีมา คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ ผูแทนเทศบาล
เมืองบัวใหญ (ทม.บัวใหญ) รายงานตอที่ประชุมวา ทม.บัวใหญไดรับการรองเรียน
จากภาคประชาชน ซึ่งทาง ทม.บัวใหญมีหนังสือถึง รฟท. แลวหลายฉบับ แตไมไดรับ
การประสานเพื่อแกไขปญหาจนถึงปจจุบัน จึงขอให รฟท. มอบหมายเจาหนาที ่              
ที่มีอํานาจและรับผิดชอบโดยตรงมาสํารวจสภาพพื้นที่และเรงดําเนินการแกไข                 
โดยเรงดวน 

รฟท.  
ทม.บัวใหญ 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ที่ประชุมมีความเห็นวา รฟท. ควรเสนอแผนงานกอสรางและกําหนดการ
ร้ือถอนสิ่งปลูกสรางภายใตโครงการกอสรางของ รฟท. และแผนการบริหาร
การจราจรบริเวณโดยรอบโครงการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งประชาสัมพันธ
ใหประชาชนรับทราบอยางทั่วถึง และขอให รฟท. พิจารณาออกแบบกอสรางเสนทาง
รถไฟทางคูในรูปแบบยกระดับรวมกับรถไฟความเร็วสูงตลอดแนวเสนทางรถไฟ             
ที่ผานอําเภอบัวใหญ   

 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ และมอบหมาย รฟท. ประสาน ทม.บัวใหญ 
เพื่อลงสํารวจพื้นที่และแกไขปญหาระบบทอระบายน้ําอุดตัน รวมทั้งจัดเตรียม
ขอมูลแผนการดําเนินงานโครงการที่สําคัญตางๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา               
มาเสนอใหที่ประชุมรับทราบตอไป 

 

 ๑๙. การศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟทางคูสายใหม ชวงนครสวรรค - 
  บานไผ 
  ผูแทนการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) รายงานตอที่ประชุมวา รฟท. 
ไดวาจางที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมเสนทางรถไฟทางคู ชวงนครสวรรค - บานไผ 
สรุปไดวาแนวเสนทางรถไฟ เร่ิมตนจากอําเภอทาตะโก อําเภอไพศาลี (จังหวัด
นครสวรรค) อําเภอวิเชียรบุรี (จังหวัดเพชรบูรณ) จังหวัดชัยภูมิ และเชื่อมตอทางรถไฟ
สายลํานารายณที่ชุมทางกุดน้ําใส อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน โดยมีทางแยก
ไปสูสถานีรถไฟบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา และทางแยกไปสถานีรถไฟบานไผ 
จังหวัดขอนแกน 
 ผูแทนภาคประชาชนอําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา รายงานตอที่ประชุม
วา เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ กลุมผูแทนภาคประชาชนอําเภอบัวใหญไดเขา
พบผูแทนกระทรวงคมนาคม เพื่อหารือในประเด็นการศึกษาและออกแบบแนวเสนทาง
รถไฟทางคูจังหวัดนครสวรรค - บานไผ โดยตองการใหการออกแบบแนวเสนทาง
รถไฟสายใหมผานอําเภอบัวใหญ เพื่อเปนชุมทางรถไฟที่สําคัญของประเทศ              
 ที่ประชุมจึงให รฟท. รับความเห็นของผูแทนประชาชนอําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมาไปพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง เพื่อใหเกิดความคุมคาตอการพัฒนา
เสนทางรถไฟทางคูของประเทศ ซึ่งเสนทางรถไฟนครสวรรค - บานไผ มีระยะทาง
สั้นที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับแนวเสนทางอ่ืนๆ และผานพื้นที่ ๑๘ อําเภอใน ๖ จังหวัด          
ทําใหเกิดการพัฒนาในเชิงพื้นที่ตลอดแนวเสนทางรถไฟ   
  ที่ประชุมมีความเห็นวา 
  ๑) ควรศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาเสนทางรถไฟเชื่อมตอจังหวัด
ชัยภูมิ - อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะเปนเสนทางที่สนับสนุนระบบ
การขนสงสินคาและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่โดยรอบ โดยสามารถใชลานกองเก็บ
ตูสินคา อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา ชวยสนับสนุนการขนสงใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน และเปนการลดตนทุนการขนสงสินคา 

ขร.  
สนข. 
รฟท. 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ๒) รฟท. ควรจัดทําตารางแผนงานและข้ันตอนตางๆ ในการออกแบบ
กอสรางและประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่รับทราบอยางทั่วถึง เพื่อใหสามารถ
ติดตามและมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นโครงการโครงสรางพื้นฐานที่จะดําเนินการ
ในจังหวัดนครราชสีมา 

 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ รับทราบ และมอบหมายกรมการขนสงทางราง 
(ขร.) สนข. และ รฟท. รับความเห็นของที่ประชุมไปดําเนินการตอไป 

 

  ผูแทน ขร. รายงานตอที่ประชุมวา เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 
จังหวัดนครราชสีมาไดมีหนังสือถึง ขร. ขอความอนุเคราะหสนับสนุนใหดําเนินการ
โครงการรถไฟชวงนครสวรรค - บานไผ โดยเสนอขอใหกําหนดแนวเสนทางรถไฟ
เชื่อมสถานีรถไฟบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง ขร. ไดจัดประชุมหารือระหวาง 
ผูที่เก่ียวของแลว มีความเห็นรวมกันวา การดําเนินการออกแบบแนวเสนทางแยก
จากชุมทางกุดน้ําใสไปอําเภอบัวใหญ มีความเปนไปได ซึ่งมอบหมาย รฟท. และที่ปรึกษา
โครงการรับประเด็นของที่ประชุมไปพิจารณาจัดทําขอมูลการวิเคราะหความคุมคา
ทางดานเศรษฐกิจ การเงิน และผลตอความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของแตละพื้นที ่
(อําเภอ) โดยทําการวิเคราะหเปรียบเทียบทางเลือกแตละเสนทาง และใหเสนอ ขร. 
เพื่อทราบตอไป ขณะนี้อยูระหวาง รฟท. และที่ปรึกษาโครงการวิเคราะหขอมูลที่เก่ียวของ 

 

 

  ที่ประชุมมีความเห็นวา ควรเสนอใหรัฐบาลดําเนินการกอสรางเสนทาง
รถไฟนครสวรรค - บานไผ โดยเชื่อมตอชุมทางกุดน้ําใส (อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ) 
กับสถานีบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา โดยกําหนดแผนการเชื่อมตอเสนทางรถไฟ
ของโครงการเขาสูอําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา ในระยะแรก (ระยะที่ ๑) 
และพัฒนาความเจริญเชิงพื้นที่หรือขยายโครงขายเสนทางรถไฟอ่ืน ๆ ในระยะตอไป 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ และมอบหมาย ขร. และ รฟท. รับความเห็น
ของที่ประชุมไปดําเนินการตอไป 

 

  ผูแทน ขร. รายงานวา รฟท. ไดวาจางที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม
เสนทางรถไฟทางคูชวงนครสวรรค - บานไผ ผลการพิจารณาทางเลือกที่มีความเหมาะสม
ในการลงทุนสูงสุด คือ ออกแบบกอสรางเสนทางนครสวรรค - บานไผ และ
ปรับปรุงเสนทางเดิมตั้งแตจัตุรัส - บัวใหญ เปนทางเดี่ยวเขตทาง ๕๐ เมตร 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ รับทราบ 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๒๐. การแกไขปญหาจราจรบริเวณสามแยกหัวทะเล 
  ผูแทนแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ (ขท.นครราชสีมาที่ ๓) รายงานวา 
การดําเนินการแกไขปญหาจราจรในพื้นที่ดังกลาวโดยการขยายถนนทางหลวง
หมายเลข ๒๒๔ ตอนหัวทะเล - โชคชัย ระหวาง กม.๕+๑๙๒ - กม.๕+๒๖๒ 
ดานซายทางและทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนหัวทะเล - หนองกระทิง ระหวาง
กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๒๕๕ ดานซายทาง โครงการนี้อยูระหวางการจัดทําเอกสาร
ขอบเขตรายละเอียดงาน (TOR) โดยคาดวาในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๓ จะไดผูรับเหมา
ดําเนินโครงการ 
  นายกเทศมนตรีตําบลหัวทะเลเสนอวา ควรมีการขยายชองทางดานซาย
เพิ่มอีก ๑ ชองทาง เปนชองทางซายผานตลอด เพื่อลดปริมาณการจราจร โดยเฉพาะ
ในชวงเวลาเรงดวน 
  ผูแทน ขท. นครราชสีมาที่ ๓ รายงานวา หากขยายชองจราจรเพิ่มจะทําให
ตองเพิ่มงบประมาณอีกหลายสวน เชน การเวนคืนที่ดิน การปรับยายเสาไฟฟาแรงสูง 
อาจไมคุมคาตอการลงทุน ซึ่งผูแทนการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา ๒              
(หัวทะเล) ชี้แจงตอที่ประชุมวา ไดมีการวางแผนและตั้งงบประมาณสําหรับ           
การยายเสาไฟฟาแรงสูงไวแลว และการเวนคืนพื้นที่ไมมีขอขัดของใด ๆ ขณะนี้           
รอความชัดเจนจากหนวยงานที่เก่ียวของในเร่ืองดังกลาว 

ขท.นครราชสีมาที่ ๓ 
เทศบาลตาํบลหัวทะเล 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ รับทราบ และมอบหมายให ขท.นครราชสีมาที่ ๓ 
กับเทศบาลตําบลหัวทะเลนําประเด็นดังกลาวขางตนไปพิจารณารวมกันอีกคร้ัง 
และรายงานผลการพิจารณาใหที่ประชุมทราบตอไป 

 

 ผูแทน ขท. นครราชสีมาที่ ๓ รายงานวา ไดออกประกาศ เพื่อคัดเลือก
ผูรับเหมาเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ซึ่งตามแผนงานจะพิจารณาคัดเลือก            
และเซ็นสัญญากับผูรับเหมาในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ และคาดวางานกอสรางจะแลวเสร็จ
ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 

 นายกเทศมนตรีตําบลหัวทะเลชี้แจงเพิ่มเติมตอที่ประชุมวา ไดรวมกับ 
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่  ๓ และหนวยงานที่ เก่ียวของ จัดการประชุม              
การมีสวนรวมของภาคประชาชน และไดรับความรวมมือเปนอยางดี 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ   

 

 ผูแทน ขท. นครราชสีมาที่ ๓ รายงานวา โครงการมีความคืบหนารอยละ ๙๐ 
คาดวาจะแลวเสร็จวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ รับทราบ   
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๒๑. การแกไขปญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข ๒ และทางหลวง
  หมายเลข ๒๐๔ 
  ผูแทนแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ รายงานตอที่ประชุม ดังนี้ 
  ๑) การกอสรางสะพานขามแยกทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน นครราชสีมา - 
ดอนหวาย - บานวัด - ตาลาด ประกอบดวยแยกบานโพธิ์ แยกตลาดแค และแยกเขา
อําเภอประทาย โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
สําหรับการขยายชองจราจรจาก ๔ ชองเปน ๖ ชองจราจรกอน สวนการกอสราง
สะพานขามแยกทั้ง ๓ จุด จะขอรับจัดสรรงบประมาณในปตอไป 
  ๒) การขยายชองจราจรทางหลวงหมายเลข ๒๐๔ (เลี่ยงเมืองนครราชสีมา) 
จาก ๔ ชอง เปน ๖ ชองจราจร ระยะทาง ๑๕.๒๙๓ กิโลเมตร แขวงทางหลวง
นครราชสีมาที่ ๓ ไดเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งอยูระหวาง
ข้ันตอนการพิจารณา 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ รับทราบ   

แขวงทางหลวง 
นครราชสีมาที่ ๓ 

 ๒๒. โครงการสํารวจออกแบบ ถนนสาย นม.๔๐๐๘ แยก ทล.๒๐๑ - ทล.๒๐๕ 
  อําเภอดานขุนทด และอําเภอพระทองคํา 
 ผูแทนสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) รายงานตอที่ประชุมวา 
ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการสํารวจและศึกษาดานการจราจร โดยมีจุดเร่ิมตน      
อยูบริเวณแยกกุดมวง อําเภอสีค้ิว เชื่อมกับถนนทางหลวงหมายเลข ๒๑๔๘             
และใชแนวเสนทางทางหลวงชนบท นม.๔๐๐๘ ไปยังอําเภอพระทองคําเชื่อม                     
ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ลักษณะถนน ๔ ชองจราจร เกาะกลางแบบยก โดยจะดําเนินการ
สํารวจออกแบบแลวเสร็จในป พ.ศ. ๒๕๖๓   
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ รับทราบ 

สํานักงานทางหลวง 
ชนบทที่ ๕ 

(นครราชสีมา) 
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ลําดับท่ี ๓ จังหวัดอุดรธาน ี ๑. การประชุม อจร.จังหวัดอุดรธานี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 
  เม่ือวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 

ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๑. สรุปผลการดําเนินโครงการศึกษาแผนแมบทการพัฒนาระบบขนสง
  สาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี 
  ผูแทน สนข. รายงานที่ประชุมวา สนข. ไดศึกษาแผนแมบทการพัฒนาระบบ
ขนสงสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานีแลวเสร็จเมื่อป พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลการศึกษาฯ พบวา 
รูปแบบรถโดยสารประจําทางไฟฟา (Electric Bus) ที่ใชแบตเตอร่ีเปนแหลงพลังงาน
จะมีความเหมาะสม โดยมีทั้งหมด ๖ เสนทาง และเปนโครงการนํารอง ๒ เสนทาง 
แผนการจัดจราจรจะดําเนินการสอดคลองกับการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ ๖ เสนทาง 
ดวยการแกไขปญหาการจราจรติดขัด ตลอดจนการปรับปรุงดานกายภาพใหเอ้ือ
ตอการใชบริการระบบขนสงสาธารณะ แผนพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนสง
สาธารณะหลัก รวมทั้งจุดจอดแลวจร ไดพิจารณาพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประกอบดวย 
๓ พื้นที่หลัก คือ ๑) พื้นที่ศูนยกลางกิจกรรม (Activity Centre) ๒) พื้นที่ยาน
กลางเมือง (City Centre) ๓) พื้นที่ศูนยกลางกิจกรรมพิเศษ (Special Activity Centre) 
รวมทั้งเสนอใหมีจุดจอดแลวจรเพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับผูโดยสาร จํานวน 
๖ แหง ผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (Initial Environmental 
Examination: IEE) พบวาอยูในระดับต่ํา ซึ่งไดเสนอแนะมาตรการลดผลกระทบ
ในระยะกอสรางไวแลว โดยเสนอแนะใหกรมการขนสงทางบกเปนหนวยงาน
เจาของโครงการ เพื่อใหภาคเอกชน และ/หรือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด
อุดรธานียื่นขอรับสัมปทานเสนทางเดินรถ รวมทั้งลงทุนจัดหารถโดยสารไฟฟา
ตลอดจนศูนยซอมบํารุงและจุดจอดแลวจร โดยเสนอใหดําเนินโครงการนํารอง
สายสีแดงและสายสีสมเปนลําดับแรก 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบผลการศึกษาแผนแมบทการพัฒนาระบบ
ขนสงสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี และมอบสํานักงานขนสงจังหวัดอุดรธาน ี             
รับไปดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 

สํานักงานขนสงจังหวัด
อุดรธาน ี

 ๒. ความคืบหนาการศึกษาออกแบบรถไฟความเร็วสูง ชวงนครราชสีมา - 
  หนองคาย 
  ผูแทน สนข. รายงานวา โครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงภูมิภาค 
ชวงกรุงเทพฯ - หนองคาย (ระยะที่ ๒ ชวงนครราชสีมา - หนองคาย) จุดเร่ิมตน
โครงการอยูบริเวณหลังจากสถานีรถไฟนครราชสีมา และมีจุดสิ้นสุดโครงการ              
ริมแมน้ําโขงฝงไทยผานพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแกน จังหวัดอุดรธานี 
และจังหวัดหนองคาย  

รฟท. 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ที่ปรึกษาการรถไฟแหงประเทศไทยรายงานความคืบหนาของงานออกแบบ
รายละเอียด มีความคืบหนารอยละ ๔๔ จากการประชุมรับฟงความคิดเห็นคร้ังที่ ๑   
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จังหวัดอุดรธานี ประชาชนมีความเห็นวา สถานีรถไฟ
ความเร็วสูงควรอยูบริเวณเดียวกับสถานีรถไฟอุดรธานีปจจุบัน และการออกแบบ 
และกอสรางสถานีรถไฟความเร็วสูงอุดรธานี ควรมีการกอสรางที่ ไมกระทบ                 
ตอสถานีรถไฟอุดรธานีปจจุบัน โดยควรอนุรักษรูปแบบสถานีเดิมไวหรืออาจปรับ
รูปแบบสถานีรถไฟอุดรธานีใหเปนพิพิธภัณฑในกรณีที่จําเปนตองยายที่ทําการสถานี
รถไฟอุดรธานีไปสถานที่แหงใหม  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ 

 

๓. การควบคุมจัดระเบียบการจราจรและการขนสงภายในจังหวัดอุดรธานี 
 ผูแทนสํานักงานขนสงจังหวัดอุดรธานี (สขจ.อุดรธานี) รายงานวา สขจ.อุดรธานี
มีมาตรการเพื่อเปนการจัดระบบจราจรและการขนสงของจังหวัดใหมีความสะดวก 
และปลอดภัยตอประชาชน เชน การตั้งดานการขนสง การตรวจจับความเร็วดวยระบบ 
GPS และกลองเลเซอร โครงการตรวจเขมรถโดยสารสาธารณะ โครงการรณรงค
ปองกันอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญตางๆ  
 สําหรับรถโดยสารบริษัท อุดร ซิตี้บัส จํากัด ที่ไดรับสัมปทานใหบริการ 
ใน ๓ เสนทาง ปจจุบันผูประกอบการขอยกเลิกการประกอบการเดินรถทั้ง ๓ เสนทาง
และคืนสัมปทาน เนื่องจากประสบปญหาดานการเงิน ปจจุบัน สขจ.อุดรธานี            
ไดออกประกาศใหผูสนใจยื่นขอรับสัมปทานเดินรถในเสนทางดังกลาวแลว แตไมมี
ผูประกอบการแสดงความประสงคขอรับสัมปทานเดินรถ 
 ที่ประชุมมีความเห็นวา ควรพิจารณาปจจยัที่เปนอุปสรรคตอการประกอบการ
เดินรถโดยสารสาธารณะ เชน กฎระเบียบที่เก่ียวของกับการประกอบการเดินรถ 
ความพรอมของจุดจอดรับ - สงผูโดยสาร แนวเสนทางเดินรถ ชวงเวลาการใหบริการ 
และอัตราคาบริการ เพื่อนํามาปรับปรุงใหเกิดความนาสนใจตอการเขามาประกอบธุรกิจ
เดินรถโดยสารสาธารณะมากข้ึน  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ 
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ลําดับท่ี ๔ จังหวัดบึงกาฬ     ๑. การประชุม อจร.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 
  เม่ือวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๑. การติดตามความคืบหนาแผนแมบทดานการขนสงและจราจรในเมือง
  ภูมิภาค จังหวัดบึงกาฬ 
  ผูแทนสํานักงานขนสงจังหวัดบึงกาฬรายงานตอที่ประชุมวา ปจจุบัน               
ไดดําเนินโครงการศึกษารูปแบบการขนสงดวยรถโดยสารประจําทางเพื่อรองรับ
ระบบโลจิสติกสในการพัฒนาเมืองและการทองเที่ยวเพื่อความปลอดภัยในการ
เดินทางของผูใชรถโดยสารประจําทาง อยูระหวางการจัดทํารางรายละเอียดของ
โครงการ (TOR)  
  ผูแทนแขวงทางหลวงจังหวัดบึงกาฬรายงานตอที่ประชุมวา ไดดําเนินการ
พัฒนาโครงขายการคมนาคมเพื่อการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๓ โครงการ และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน 
๓ โครงการ การบํารุงทางหลวงแผนดินไดรับการอนุมัติงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๖๔  
จํานวน ๑๐ แผนงาน และอยูระหวางการพิจารณา  ๔ โครงการ การติดตั้งและปรับปรุง
สัญญาณไฟจราจร ไดรับการอนุมัติงบประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบรอยแลว                 
โดยมีพื้นที่ดําเนินการ ๓ แหง 
  ผูแทนแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬรายงานตอที่ประชุมวา ปงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๖๓ มีโครงการพัฒนาโครงขายเสนทาง ๔ เสนทาง  
  ผูแทนเทศบาลเมืองบึงกาฬรายงานตอที่ประชุมวา ทม.บึงกาฬ ไดดําเนิน
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงขายถนนในความรับผิดชอบ โดยปรับปรุง
พื้นผิวจราจรประเภทแอสฟลท (Asphalt) และงานทาสีตีเสนจราจรในบริเวณชุมชน 
ที่หนาแนน ในสวนของการปรับปรุงทางเทาภายในเมืองบึงกาฬ โดยลดขนาดใหเล็กลง 
เพื่อเพิ่มขนาดพื้นผิวจราจรมากข้ึนอันเนื่องจากขอจํากัดของลักษณะผังเมืองเดิม 
ที่พื้นผิวจราจรไมเพียงพอตอการรองรับปริมาณการสัญจรของรถยนตที่เกิดข้ึน  
ในปจจุบัน   
 ผูแทนสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ (ปภ.จังหวัด
บึงกาฬ) รายงานผลการดําเนินงานตอที่ประชุมวา กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ไดจัดสรรอุปกรณและเคร่ืองมือในการวัดระดับแอลกอฮอลในรางกายผูขับข่ียานพาหนะ
จํานวน ๒ เคร่ืองใหแก ปภ.จังหวัดบึงกาฬ และการจัดทําระบบฐานขอมูลอุบัติเหตุ
จราจร โดยใช GIS ระดับจังหวัด ปจจุบันอยูระหวางการรวบรวมและบันทึกขอมูล
ในระบบฐานขอมูล 
 ผูแทนตํารวจทางหลวงบึงกาฬรายงานตอที่ประชุมวา ตํารวจทางหลวง
บึงกาฬไดดําเนินโครงการจํากัดความเร็วในการใชรถใชถนน  

ทล.  
ทช.  

องคการปกครองสวนทองถ่ิน 
จังหวัดบึงกาฬ 

และหนวยงานที่เก่ียวของ 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ที่ประชุมมีความเห็นวา โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการขยาย
จํานวนชองจราจรภายในจังหวัดบึงกาฬเปนโครงการที่สําคัญ เนื่องจากจังหวัดบึงกาฬ
เปนจังหวัดที่ไดรับการยกระดับสถานะเปนจังหวัดใหม การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานการคมนาคมขนสง และการยกระดับคุณภาพการออกแบบและกอสรางถนน
ใหสามารถสัญจรไดอยางปลอดภัย จึงมีความสําคัญมาก โดยเห็นควรใหหนวยงาน
ที่เก่ียวของใหดําเนินการเปนองครวม และพิจารณาใหรองรับการพฒันาในอนาคตดวย 
การออกแบบและบริหารจัดการดานการจราจรบริเวณหนาสถานศึกษาภายในจังหวัด 
ควรใชพื้นผิวหรือชองจราจรใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในชวงเวลาเรงดวนเชา - เย็น 
อาจปรับปรุงชองจราจรใหเพิ่มมากข้ึน และบริเวณหนาวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 
อาจจัดทําเกาะกลางถนน เพื่อลดปญหาการตัดกระแสการจราจรระหวางรถยนต 
ที่เลี้ยวเขา - ออก วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬกับรถยนตในชองจราจรหลัก 

 

 กรณีการปรับปรุงวงเวียนภายในเมืองบึงกาฬอาจพิจารณาปรับปรุงบริเวณ
จุดทางโคงที่มีลักษณะบังทัศนวิสัย ใหผูใชรถใชถนนสามารถสังเกตเห็นรถยนต             
ที่สัญจรโดยรอบที่เขาสูวงเวียนไดอยางชัดเจน ทั้งนี้ ในการปรับปรุงบริเวณโครงสราง
และทัศนียภาพ ควรคํานึงถึงชองทางการระบายน้ําและระบบระบายน้ํา รวมถึง 
ความเพียงพอของพื้นที่ เนื่องจากในเมืองบึงกาฬมีพื้นที่ถนนคอนขางจํากัด สําหรับ
การจัดทําพื้นที่ลานจอดรถสวนบุคคลบริเวณวงเวียนหรือพื้นที่ใจกลางเมืองอาจมี
ขอจํากัดในประเด็นขนาดของพื้นที่และพื้นที่สวนใหญมีการใชประโยชนจากประชาชน
และหนวยงานที่เก่ียวของอยูเดิม และเห็นควรใหมีการจัดระบบขนสงสาธารณะ
เชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของเมืองบึงกาฬอยางทั่วถึง เนื่องจากปจจุบัน
ยังไมมีระบบขนสงสาธารณะที่เพียงพอทําใหกลุมนักทองเที่ยวไมไดรับความสะดวก
ในการเดินทาง  

 

 การติดตามแผนงานและโครงการภายใตแผนแมบทดานการขนสงและจราจร
ในเมืองภูมิภาค หนวยงานที่เก่ียวของควรจัดทํารายละเอียดของโครงการเพื่อรายงาน
ให อจร.จังหวัดบึงกาฬ ทราบเปนระยะ โดยใหจัดเตรียมสรุปสาระสําคัญความกาวหนา
ในรูปแบบเอกสารประกอบการประชุมเปนการลวงหนา  

 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบความคืบหนาการดําเนินการตามแผนแมบทฯ  
และมอบหมายหนวยงานที่เก่ียวของตามแผนแมบทดานการขนสงและจราจร          
ในเมืองภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ รับความเห็นของที่ประชุมไปดําเนินการอยางตอเนื่อง  
และรายงานใหที่ประชุม อจร.จังหวัดบึงกาฬ รับทราบเปนระยะ ๆ มอบหมาย 
กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําขอมูล
แผนงานและโครงการพัฒนาโครงขายถนนที่สําคัญ ซึ่งอยูในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ
หรือเชื่อมโยงกับจังหวัดอ่ืน ๆ ใหที่ประชุมรับทราบตอไป 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๒. โครงการศึกษาความเปนไปไดในการกอสรางทาอากาศยานบึงกาฬ 
  อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
  ที่ปรึกษาโครงการของกรมทาอากาศยาน (ทย.) รายงานตอที่ประชุมวา 
ทย. ไดวาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการกอสรางทาอากาศยานบึงกาฬ 
จังหวัดบึงกาฬ ปจจุบันโครงการมีผลการดําเนินงานรอยละ ๔๑.๒๐ ลาชากวา
แผนงานที่กําหนดรอยละ ๒.๓๐ เนื่องจากการคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพยังอยูระหวาง
การเก็บขอมูลพื้นที่ดานสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) เพิ่มเติมและการสํารวจสภาพ
ชั้นดิน 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ 

ทย. 

๓. การกอสรางโครงขายทางหลวงเชื่อมโยงจังหวัดอุดรธานี - จังหวัดบึงกาฬ 
 ที่ปรึกษาโครงการของกรมทางหลวง (ทล.) รายงานตอที่ประชุมวา ทล. 
ไดดําเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมดานเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบ
สิ่งแวดลอมเบื้องตน การกอสรางโครงขายทางหลวงเชื่อมโยงจังหวัดอุดรธานี - 
จังหวัดบึงกาฬ เนื่องจากในปจจุบันสภาพการเดินทางไปยังจังหวัดบึงกาฬจะตอง
เดินทางผานจังหวัดหนองคายที่มีเสนทางหลักในการเดินทาง ๒ เสนทาง ไดแก  
 ๑) ทางหลวงหมายเลข ๒ อุดรธานี - หนองคาย เชื่อมตอทางหลวง
หมายเลข ๒๑๒ หนองคาย - อุบลราชธานี (เลียบแมน้ําโขง) 
 ๒) ทางหลวงหมายเลข ๒๒ อุดรธานี - นครพนม เชื่อมตอทางหลวง
หมายเลข ๒๒๒ สกลนคร - บึงกาฬ  
 จากขอเท็จจริงที่ปรากฏพบวา การจราจรในเมืองมีความติดขัด เนื่องจาก
จังหวัดบึงกาฬมีความตองการในการเดินทางและขนสงสินคาเพิ่มสูงข้ึน ดังนั้น ทล. 
จึงศึกษาเพื่อคัดเลือกแนวเสนทางใหมที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาเปนโครงขาย
การคมนาคมขนสงเชื่อมจังหวัดอุดรธานี - บึงกาฬ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง
บึงกาฬในอนาคต ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินโครงการระหวางวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ - 
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ รวม ๔๕๐ วัน ขณะนี้อยูระหวางข้ันตอนการศึกษาวิเคราะห
ขอมูลโครงการ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ 

ทล. 
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ลําดับท่ี ๕ จังหวัดหนองบัวลําภ ู ๑. การประชุม อจร.จังหวัดหนองบัวลําภู ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 
  เม่ือวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. การประชุม อจร.จังหวัดหนองบัวลําภู ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ 
  เม่ือวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 

ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๑. การจัดการจราจรหนาโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
  ผูแทนสถานีตํารวจภูธรเมืองหนองบัวลําภู (สภ.เมืองหนองบัวลําภู) รายงานวา 
ไดจัดเจาหนาที่ตํารวจอํานวยความสะดวกใหประชาชนในวันจันทร - วันศุกร  
เวลา ๐๗.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. รวมทั้งบริเวณโดยรอบพื้นที่เทศบาลเมือง
หนองบัวลําภู (ทม.หนองบัวลําภู) รวม ๑๐ จุด 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ รับทราบโดยให สภ.เมืองหนองบัวลําภู พิจารณา 
การบังคับใชกฎหมาย โดยเนนดําเนินการกับจุดวิกฤติกอน 
  ผูแทน สภ.เมืองหนองบัวลําภู รายงานวา เนื่องจากปริมาณจราจรเพิ่มข้ึน  
และถนนดังกลาวเปนเสนทางหลักในการเดินทางไปยังสถานที่สําคัญตาง ๆ อีกทั้ง
ผูปกครองสวนใหญจอดรถริมถนนเพื่อรับ - สงบุตรหลาน ทําใหเสียพื้นที่การจราจร
และสงผลใหการจราจรติดสะสมเพิ่มข้ึน สภ.เมืองหนองบัวลําภู จึงแกไขปญหา    
โดยจัดกําลังเจาหนาที่ตํารวจอํานวยความสะดวกดานการจราจรใหกับประชาชน
ทุกเชาวันจันทร - วันศุกร พรอมทั้งจัดเตรียมพื้นที่จอดรถสําหรับรับ - สงบุตรหลาน
ใหกับผูปกครองไวบริเวณบานพักนายอําเภอ แตเนื่องจากคอนขางไกลจากโรงเรียน
จึงทําใหไมไดรับความรวมมือจากผูปกครองมากนัก ซึ่ง สภ.เมืองหนองบัวลําภู 
ดําเนินการประชาสัมพันธหามจอดรถริมถนนหนาโรงเรียนอยางตอเนื่อง และมีมาตรการ
บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 

สภ.เมืองหนองบัวลําภู 
ทม.หนองบัวลําภู 

  ผูแทน สนข. ใหความเห็นวา ควรมีบริการจัดรถรับ - สงจากบริเวณลานจอดรถ
มายังโรงเรียนหนองบัววิทยายน เชน การใชรถรางหรือรถที่สามารถข้ึนลงสะดวก 
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูปกครองและนักเรียนในการเดินทาง โดยคาดวา 
จะทําใหผูปกครองใหความรวมมือเพิ่มมากข้ึน 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ รับทราบและมอบ สภ.เมืองหนองบัวลําภู รวมกับ
ทม.หนองบัวลําภูดําเนินการประชาสัมพันธการจอดรถรับ - สงบุตรหลานบริเวณ 
ลานจอดรถใกลบานพักนายอําเภอที่เตรียมไว และติดตอไปยังโรงเรียนเพื่อประชาสัมพันธ 
ในชวงวันประชุมผูปกครองของโรงเรียน 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๒. มาตรการแนวทางจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดหนองบัวลําภู 
  ผูแทน สนข. ใหความเห็นเร่ืองทางมาลายและทางขามถนนบริเวณหนาโรงเรียน 
ควรมีการทาสีตีเสนใหชัดเจน เพื่อชวยลดปญหาอุบัติเหตุ 
  ผูทรงคุณวุฒิ (นายสุภัชรกานต แกวสิงห) ใหความเห็นวา ปญหาการจราจร
สวนหนึ่งเกิดจากสภาพปญหาเสนทางถนนเกิดความชํารุดเสียหาย โดยพบวารถบรรทุก
สวนใหญบรรทุกน้ําหนักเกินกวากฎหมายกําหนด จึงควรใหแขวงทางหลวงหนองบัวลําภู 
(ขท.หนองบัวลําภู) จัดตั้งดานตรวจชั่งน้ําหนักรถบรรทุกในเขตทางหลวงแผนดิน 

สนง.ปภ.จังหวดั
หนองบัวลําภู 

ขท.หนองบัวลําภู 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

  ผูแทน ขท.หนองบัวลําภูรายงานวา ขท.หนองบัวลําภูไดดําเนินการทาส ี                  
ตีเสนจราจร ทาสีทางมาลายและทางขามถนนไปแลวบางสวน ซึง่การปรับปรุงเคร่ืองหมาย
จราจรบนผิวทางเปนงานหนึ่งที่อยูในแผนการดําเนินงานของกรมทางหลวง สําหรับ
การจัดตั้งดานตรวจชั่งน้ําหนักรถบรรทุกในเขตทางหลวงแผนดิน ขท.หนองบัวลําภู 
อยูระหวางเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อขอจัดซื้อ
เคร่ืองชั่งน้ําหนักรถบรรทุกเพิ่มเติม 

 

  ประชาสัมพันธจังหวัดหนองบัวลําภูใหความเห็นวา จังหวัดหนองบัวลําภู
ควรมีการวางแผนการจัดระบบการจราจรรวมกัน โดยหนวยงานที่เก่ียวของทุกหนวยงาน
ควรรายงานแผนงานโครงการที่จะดําเนินการใหประชาชนรับรูรับทราบ และรายงาน
ในที่ประชุม อจร. จังหวัดหนองบัวลําภู เพื่อใหเกิดการบูรณาการรวมกันอยางเปนระบบ 

 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ มอบหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการ ดังนี้ 
   ๑. มอบ ขท.หนองบัวลําภู ดําเนินการปรับปรุง
เคร่ืองหมายจราจรบนผิวทางใหชัดเจน เชน ทาสีตีเสนทางมาลายและทางขามถนน
บริเวณหนาโรงเรียนตาง ๆ ใหเดนชัด 
   ๒. มอบหนวยงานที่เก่ียวของรายงานแผนงานโครงการ     
ที่ไดรับจดัสรรงบประมาณในการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม เสนทางจราจรในเขต
จังหวัดหนองบัวลําภูในการประชุม อจร.จังหวัดหนองบัวลําภู คร้ังตอไป 

 

 ๓. การจัดระบบการจราจรบริเวณแยกตลาดไนท 
  ผูแทนหอการคาหนองบัวลําภูรายงานตอที่ประชุมวา บริเวณดังกลาว                
มีการจอดรถยนตสองขางทางทําใหการจราจรติดขัดมาก 
  ผูแทน สนข. รายงานตอที่ประชุมวา ควรกําหนดใหมีการเก็บขอมูลรถยนต
ที่เขา - ออกบริเวณพื้นที่ดังกลาว โดยแยกหมวดหมูระหวางรถยนตของผูคาและผูอาศัย
ในพื้นที่ กับรถยนตที่มาใชบริการตลาดไนท รวมทั้งใหทาสีตีเสนจราจรในพื้นที่
จอดรถยนต จัดระเบียบพื้นที่และจัดระเบียบทิศทางการจราจร โดยการกําหนด 
ใหสัญจรผานไดทิศทางเดียว (One Way) เพื่อเรงระบายปริมาณการจราจรออกจากพื้นที่
ตลาดไนท 

สภ.เมืองหนองบัวลําภู 
ทม.หนองบัวลําภู 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ที่ประชุมเห็นควรใหจัดหาพื้นที่จอดรถยนตใหประชาชนที่เดินทางมาใชบริการ
ตลาดไนททดแทนการจอดรถยนตบริเวณหนาตลาด และใหเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู 
(ทม.หนองบัวลําภู) ประชาสัมพันธและขอความรวมมือผูคาใหขนถายสินคาดวยความรวดเร็ว 
รวมถึงเปนหนวยงานหลักในการจัดประชุมรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อกําหนด
แนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการจราจร โดยใหคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึน   
กับทุกฝาย ทั้งเจาหนาที่รัฐและผูประกอบการเอกชน และใหเจาหนาที่ตํารวจบังคับ
ใชกฎหมายอีกทางหนึ่ง โดยเร่ิมจากมาตรการจากเบาไปหาหนัก อีกทั้งควรพิจารณาแกไข
ปญหาระยะยาว โดยการหาเคร่ืองมือทางดานการบริหารงานจราจร เชน การกําหนด
มาตรการปดชองจราจร ๑ ชอง ในชวงเวลาที่มีการตั้งแผงลอย  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ มอบหมายให ทม.หนองบัวลําภู ประสานผูที่เก่ียวของ 
อาทิ สถานีตํารวจภูธรเมืองหนองบัวลําภู แขวงทางหลวงหนองบัวลําภู หอการคา
หนองบัวลําภู และเครือขายชมรมผูคาแผงลอย เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการจัดระเบียบ
พื้นที่แผงลอย และการใชชองจราจรใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยไมกีดขวาง
การจราจร โดยใหสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภูเปนผูติดตามผลการดําเนินงานตอไป 
และจัดเจาหนาที่เทศกิจ เพื่ออํานวยความสะดวก และจัดระเบียบรานคาแผงลอย
ในชวงเวลาเรงดวน 

 

 ในคราวประชุม อจร.จังหวัดหนองบัวลําภู คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติ
มอบหมายให สภ.เมืองหนองบัวลําภูรวมกับ ทม.หนองบัวลําภูใหความรูและประชาสัมพันธ
เร่ืองการจอดรถในทางเดินรถ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
กวดขันวินัยจราจรแกผูใชรถใชถนน 
 ผูแทน สภ.เมืองหนองบัวลําภู รายงานวา ทม.หนองบัวลําภู ไดจัดทําปายหาม
จอดรถวันคู - วันค่ี ชวงเวลากอน ๑๖.๐๐ น. เพื่อลดปญหาการจราจรบริเวณดังกลาว 
แตปจจุบันพบวาหลังชวงเวลา ๑๖.๐๐ น. ยังมีการจราจรคับค่ังและมีการจอดรถ
บริเวณไหลทางทั้ง ๒ ฝงถนนจํานวนมาก นอกจากนี้ยังพบปญหาการจอดรถซอนคัน
และการจอดรถในที่หามจอด สภ.เมืองหนองบัวลําภู ไดดําเนินการใหความรูและ
ประชาสัมพันธเร่ืองการจอดรถในทางเดินรถตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ พรอมทั้งการบังคับใชกฎหมายเพื่อสรางวินัยของผูใชรถใชถนนตอไป 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ รับทราบและมอบ สภ.เมืองหนองบัวลําภู รวมกับ
ทม.หนองบัวลําภู ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๔. การสรางวงเวียนบริเวณแยกศาลเจาปู - ยา เพ่ือใหเกิดการชะลอ
  ความเร็วรถและลดอุบัติเหตุ 
 เนื่องจากบริเวณแยกศาลเจาปู - ยา มีลักษณะเปนหาแยกไมมีสัญญาณ
ไฟจราจรในการกําหนดทิศทางและจัดลําดับการเขา - ออก ทําใหเกิดอุบัติเหตุ
บริเวณดังกลาวหลายคร้ัง 
 ผูแทนหอการคาหนองบัวลําภูรายงานตอที่ประชุมวา ไดเสนอใหจังหวัด
หนองบัวลําภูจัดทําวงเวียนบริเวณแยกศาลเจาปู - ยา เนื่องจากเปนจุดตัดกระแส
การจราจร ๕ ทิศทาง ควรปรับลดพื้นที่ทางเดินเทาบริเวณแยกศาลเจาปู - ยา 
เพื่อขยายชองทางการจราจรเพิ่มข้ึนและกอสรางวงเวียน เพื่อลดความเร็วของ
กระแสการจราจร รวมทั้งกําหนดทิศทางการเขา - ออกบริเวณดังกลาวใหมีความปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

สภ.เมืองหนองบัวลําภู 
ทม.หนองบัวลําภู 

แขวงทางหลวงหนองบัวลําภู 

 ผูแทน สนข. เสนอแนวคิดวา การออกแบบและกอสรางวงเวียนบริเวณ
จุดตัดการจราจร จําเปนตองพิจารณาถึงปริมาณการจราจรระหวางถนนเสนทางหลัก
และเสนทางรอง รวมถึงทิศทางการเขา - ออก และสํารวจพื้นที่เชิงกายภาพวา
เอ้ืออํานวยหรือไม จึงควรมีการจัดเก็บขอมูลการจราจรกอน เพื่อนํามาวิเคราะห
รูปแบบจุดตัดทางแยกที่มีความเหมาะสม และประชาสัมพันธการดําเนินการแกไข
ปญหาการจราจรที่จังหวัดอยูระหวางการดําเนินการ เพื่อสรางการมีสวนรวมและ      
การสนับสนุนจากภาคประชาชนอีกทางหนึ่ง 

 

 ที่ประชุมมีความเห็นวา ควรดําเนินการทาสีตีเสนบนชองทางการจราจร  
เพื่อจัดชองทางการจราจรใหเปนระเบียบ และสามารถมองเห็นไดชัดเจน และ              
ใหแขวงทางหลวงหนองบัวลําภู (ขท.หนองบัวลําภู) รวมกับ ทม.หนองบัวลําภู              
เก็บขอมูลการจราจรเพื่อประกอบการวิเคราะห สําหรับในระยะเรงดวนใหจัดทํา
ปายจราจรใหคําแนะนํา แกผูใชรถใชถนน                      

 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ ๑. มอบหมาย  ขท .หนองบั วลํ าภู  และ  ทม .
หนองบัวลําภูเปนหนวยงานหลักในการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลและสถิติทางดาน
การจราจร เพื่อทําการวิเคราะหปริมาณการจราจรและความเปนไปไดในการ
กอสรางวงเวียน 
 ๒. มอบ ขท.หนองบัวลําภู ดําเนินการทาสีตีเสนจราจร
ใหชัดเจนและติดตั้งสัญลักษณทางดานจราจร 

 

 ผูแทน สภ.เมืองหนองบัวลําภู รายงานวา บริเวณแยกดงักลาวไดมีการจัด
เจาหนาที่ตํารวจจราจรเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนทุกเชา - เย็น รวมทั้ง
ชวงเวลาเรงดวน จากการดําเนินงานที่ผานมาพบวา รถที่ออกมาจากถนนวัดพิศาล
รัญญาวาส (ขางศาลเจาปู - ยา) และตองการเลี้ยวขวาขามแยกดังกลาว เพื่อเขาสู
ถนนวิไสยอุดรกิจมีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุสูง จึงควรใหวางแทงแบริเออร
บริเวณถนนทางแยกที่ออกมาจากวัดพิศาลรัญญาวาส เพื่อหามไมใหผูขับข่ีเลี้ยวขวา
ขามแยกศาลเจาปู - ยา โดยใหรถที่จะใชเสนทางดังกลาวเลี้ยวซาย เพื่อไปกลับรถแทน 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ที่ประชุมมีความเห็นวา ปจจุบัน  ขท.หนองบั วลําภู  อยู ระหวาง
ดําเนินการขยายถนนตั้งแตชวงแยกศาลเจาปู - ยา ถึงหนาสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนองบัวลําภู จึงควรพิจารณาความเหมาะสมในการกอสรางวงเวียนบริเวณแยก
ศาลเจาปู - ยา ภายหลังจากการดําเนินการขยายถนนแลวเสร็จอีกคร้ัง และ
เห็นสมควรทดลองวางแทงแบริเออรบริเวณแยกศาลเจาปู - ยา เพื่อหามรถเลี้ยวขามแยก
เปนการชั่วคราว และติดตั้งปายเลี้ยวซาย เลี้ยวขวา และปายหามเลี้ยว เพื่อเปนการสราง
การรับรูของประชาชนใหเกิดการขับข่ีปลอดภัย 

 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ รับทราบและมอบหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการ ดังนี ้
  ๑. มอบ สภ.เมืองหนองบัวลําภู ทดลองวางแทง   
แบริเออรบริเวณแยกศาลเจาปู - ยา และจัดเจาหนาที่ตํารวจจราจรอยูประจําจุด
ดังกลาวในเบื้องตน 
  ๒. มอบ ทม.หนองบัวลําภู ดําเนินการติดตั้งปาย
เตือนบริเวณแยกศาลเจาปู - ยา เพื่อเปนการสรางการรับรูของประชาชน 
  ๓. เมื่อหนวยงานตาง ๆ ดําเนินการในสวนที่
เก่ียวของแลว จึงพิจารณาความเหมาะสมของการกอสรางวงเวียนบริเวณแยก 
ศาลเจาปู - ยา อีกคร้ัง 

 

 ๕. การติดตั้งปายเกี่ยวกับการจราจรใหผูสัญจรไปมาเห็นชัดเจน เพ่ือลด
  ปญหาการเกิดอุบัติเหตุและเกิดความคลองตัว 
  ผูแทนแขวงทางหลวงหนองบัวลําภู (ขท.หนองบัวลําภู) รายงานความคืบหนา
ใหที่ประชุมทราบวา ปจจุบันอยูระหวางการจางเหมาจัดทําเสาและปายจราจร 
จํานวน ๘๐ ปาย ทั้งนี้ ตามแผนการดําเนินงานคาดวาจะแลวเสร็จภายในวันที่  
๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ รับทราบ 

แขวงทางหลวงหนองบัวลาํภู 

 ๖. การเปดชองทางเบี่ยงซายบริเวณแยกวังหม่ืนและการเสนอการกอสราง
  วงเวียนใหรถที่สัญจรไปยังอําเภอโนนสัง เพ่ือลดการจราจรติดขัด 
  ปจจุบัน ขท.หนองบัวลําภู ดําเนินการจัดทําเสนทางเบี่ยงซายบริเวณ              
แยกวังหมื่น เพื่อลดระยะเวลาการรอเลี้ยวซายและมีการปรับพื้นผิวจราจรเปนการชั่วคราว 
หนวยงานเจาของพื้นที่สามารถพิจารณาเปดใชเสนทางเบี่ยงซายไดเลย ซ่ึงในอนาคต 
ขท.หนองบัวลําภู จะไดขออนุญาตใชเสนทางดังกลาว รวมทั้งขอรับงบประมาณ   
ในการปรับพื้นผิวจราจรเปนคอนกรีตทั้งหมด 
  ผูแทนสํานักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลําภูรายงานตอที่ประชุมวา             
จากการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินในบริเวณถนนแยกวังหมื่นพบวา ทม.หนองบัวลําภู 
เปนผูครอบครองและในพื้นที่ถัดไปเปนเขตทางถนนที่กรมทางหลวง (ทล.) เปนผูรับผิดชอบ 
(เปนผูลงนามรับรองการครอบครองในโฉนดที่ดิน)   

อบจ.หนองบัวลําภู 
ทม.หนองบัวลําภู 
ขท.หนองบัวลําภู 

การไฟฟาสวนภูมิภาค  
สาขาหนองบัวลําภู 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ มอบหมาย ทม.หนองบัวลําภู และองคการบริหาร
สวนจังหวัดหนองบัวลําภู (อบจ.หนองบัวลําภู) รวมกันปรับปรุงพื้นผิวชองทาง
การจราจรบริเวณแยกวังหมื่น เพื่อบรรเทาความเดือดรอนและใหประชาชนสามารถ
ใชสัญจรไดเปนการชั่วคราว กอน ทล. มีหนังสือขออนุญาตใชพื้นที่และขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อดําเนินการปรับปรุงถนนเปนการถาวรตอไป ทั้งนี้ ใหดําเนินการ
เปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวของ 

 

  ผูแทน ขท.หนองบัวลําภู รายงานความคืบหนาการดาํเนินการกอสรางถนน
คอนกรีตชองทางเบี่ยงซายบริเวณแยกวังหมื่น ปจจุบัน ขท.หนองบัวลําภู ไดรับการจัดสรร
งบประมาณในการกอสรางเรียบรอยแลว ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถเปดใชงานชองทาง
เบี่ยงซายได ในเบื้องตน อบจ.หนองบัวลําภู จะทําหนังสือขออนุญาตใชพื้นที่ไปยัง 
ทม.หนองบัวลําภู เพื่อปรับพื้นถนนเปนหินคลุก 

 

   ผูแทน สนข. รายงานผลการลงพื้นที่สํารวจชองทางเบี่ยงซายบริเวณแยก
วังหมื่นพบวา ถนนดังกลาวยังปรากฏฐานเสาไฟฟาเดิมที่ยายออกไป จึงเห็นควร
แจงใหการไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาหนองบัวลําภู เรงดําเนินการขุดฐานเสาไฟฟา
ดังกลาวออก เพื่อใหหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการตอไปได   
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ รับทราบและมอบ อบจ.หนองบัวลําภู รวมกับ ทม. 
หนองบัวลําภู เรงดําเนินการปรับพื้นถนนใหเรียบรอย รวมทั้งประสานการไฟฟา
สวนภูมิภาค สาขาหนองบัวลําภู ใหดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ กอนสงมอบพื้นที่
ให ขท. หนองบัวลําภู ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตชองทางเบี่ยงซายบริเวณ
แยกวังหมื่นตอไป 

 

 ๗. การพัฒนาระบบการขนสงเชื่อมโยงการคมนาคมระหวาง อําเภอโนนสัง 
  จังหวัดหนองบัวลําภู - อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน 
  ผูแทนสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภูรายงานตอที่ประชุมวา จากการประชุม
หารือรวมระหวาง ๒ จังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัดขอนแกนและรองผูวาราชการ
จังหวัดหนองบัวลําภู (นายสันติ เหลาบุญเสงี่ยม) ณ ที่ทําการโรงไฟฟาพลังน้ํา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เข่ือนอุบลรัตน) มีมติเห็นชอบใหมีการกอสรางสะพานขาม
ลําน้ําพองเชื่อมระหวาง ๒ จังหวัด ระยะทาง ๑.๕๐ กิโลเมตร รวมทั้งถนนสายรอง              
ที่เชื่อมตอเขาสูสะพานขามลําน้ําพอง งบประมาณ ๗๐๐ ลานบาท ซ่ึงในการประชุม 
กรอ.จังหวัดหนองบัวลําภู เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบในหลักการ
ใหดําเนินโครงการดังกลาว โดยเสนอใหแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลําภู (ขทช.
หนองบัวลําภู) รับไปดําเนินการศึกษาความเหมาะสมตอไป 

แขวงทางหลวงชนบท
หนองบัวลําภู 

 
 
 
 
 

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๗๘ 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ผูแทน ขทช.หนองบัวลําภู รายงานที่ประชุมวา จากการประชุม อจร.ขอนแกน 
ขทช.หนองบัวลําภู ไดเสนอแนวทางสนับสนุนโครงการกอสรางสะพานขามลําน้ํา
พอง โดยใหทําการศึกษาความเหมาะสมและการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ในคราวเดียวกัน เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในข้ันตอนการ
ดําเนินโครงการ และจะไดเสนอกรมทางหลวงชนบทพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ
บรรจุในแผนขอรับการจัดสรรงบประมาณเพือ่ดาํเนินโครงการตอไป 
  ที่ประชุมเสนอใหทําการตรวจสอบวาสามารถนําพื้นที่มาใชดําเนินการ 
ไดหรือไม เนื่องจากเปนพื้นที่แหลงน้ําที่มีวัตถุประสงคในการผลิตไฟฟาและ 
การเกษตรกรรม ควรกําหนดมาตรการควบคุมน้ําหนักรถยนตที่จะวิ่งผานเสนทาง
ดังกลาวใหเปนไปตามมาตรฐาน เพื่อใหสามารถใชเปนเสนทางสัญจรตามวัตถุประสงค            
ที่กําหนดไว และควรประสานหนวยงานที่เก่ียวของในการเสนอการกอสรางสะพาน
ขามลําน้ําพองระหวาง ๒ จังหวัด โดยอาจเสนอใหจังหวัดขอนแกนเปนหนวยงานหลัก
ในการขับเคลื่อนโครงการและศึกษาความเหมาะสม รวมทั้งจดัทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งคาดวาผูบริหารทั้ง ๒ จังหวัด ซึ่งมีประสบการณและคุนเคย
ในการทํางานรวมกันจะเปนปจจัยสนับสนุนใหการบูรณาการโครงการระหวางจังหวัด
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ รับทราบ และเห็นชอบในหลักการแนวทางการดําเนิน
โครงการกอสรางสะพานขามลําน้ําพอง เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางอําเภอโนนสัง 
จังหวัดหนองบัวลําภู และอําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน       
  ผูแทน ขท.หนองบัวลําภู รายงานความคืบหนาการพัฒนาระบบการขนสง
เชื่อมโยงการคมนาคมระหวางอําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู - อําเภอหนองนาคํา 
จังหวัดขอนแกน โดยการกอสรางสะพานขามลําน้ําพองบริเวณพื้นที่ เขตติดตอ 
ระหวางบานโนนสวาง ตําบลโนนเมือง อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู ปจจุบัน
โครงการดังกลาวไดบรรจุอยูในแผนงานโครงการของกรมทางหลวงชนบทที่จะขอรับ
จัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ ตอไป 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ รับทราบ 
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ลําดับท่ี ๖ จังหวัดสกลนคร ๑. การประชุม อจร.จังหวัดสกลนคร ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓   
  เม่ือวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 

ช่ือเรื่อง/สรุปมติ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 ๑. การบริหารจัดการความเร็วในชุมชนจังหวัดสกลนคร 
  ผูแทนสถานีตํารวจภูธรจังหวัดสกลนครรายงานที่ประชุมวา ตํารวจภูธรจังหวัด
สกลนครไดออกประกาศเจาพนักงานจราจรในการกําหนดเสนทางจํากัดความเร็ว
ตามมติ อจร.จังหวัดสกลนคร คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ แลว โดยไดเสนอไปยังสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา เร่ืองกําหนดอัตราความเร็วของรถยนต
ในเสนทางเขตพื้นที่อําเภอเมืองสกลนคร ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
มีผลบังคับใชวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ จากการดําเนินงานพบวา ยังมีผูฝาฝน
ไมปฏิบัติตามประกาศดังกลาว เนื่องจากเปนเสนทางเชื่อมระหวางจังหวัดใกลเคียง
เขาสูเมืองสกลนค รจึงมีรถยนตที่ใชความเร็วสูง ดังนั้น จึงตองมีการกํากับและบังคับ
ใชกฎหมายอยางเครงครัดตอไป  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ 

ตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร 

 ๒. การขับเคลื่อนการแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 
  ผูแทนสถานีตํารวจภูธรจังหวัดสกลนครรายงานตอที่ประชุมวา ตํารวจภูธร
จังหวัดสกลนครไดประสานสถานีตํารวจภูธรในพื้นที่เพื่อดําเนินการสํารวจจุดเสี่ยง
การเกิดอุบัติเหตุ และจุดเสี่ยงการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบ พบวามีจุดเสี่ยง
การเกิดอุบัติเหตุจํานวน ๘๑ แหง และพื้นที่ที่ตองติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพิ่มเติม
จํานวน ๒๑ แหง 
  ที่ประชุมมีความเห็นวา  
  ๑) การบูรณาการขอมูลในการเชื่อมระบบกลองตรวจจับความเร็วเปนปจจัย
สําคัญในการแกไขปญหาของหนวยงานที่เก่ียวของ อาทิ เจาหนาที่ตํารวจ กรมทางหลวง 
และสํานักงานเทศบาลนครสกลนคร (ทน.สกลนคร) เปนตน หนวยงานที่เก่ียวของ
ควรรวมหารือในการบูรณาการขอมูลการดาํเนินงานและพิจารณาแหลงเงินงบประมาณ 
เพื่อสนับสนุนอุปกรณการจัดการจราจรและปองกันการเกิดอุบัติเหตุ  
  ๒) การปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรที่ทันสมัยเชื่อมโยงสัมพันธ ในแต
ละจุดตัดทางแยกเปนระบบที่สนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
เนื่องจากทําใหสามารถบริหารงานจราจรในพื้นที่เมืองสกลนครไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สํานักงานจงัหวัดสกลนคร 
ตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร 

ทน.นครสกลนคร 
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ 

มติทีป่ระชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ 
  ๑) มอบหมายสํานักงานจังหวัดสกลนครหารือรวมกับ ทน.สกลนคร                
และตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร กําหนดแนวทางการจัดหาและติดตั้งกลองตรวจจับ
ความเร็วในบริเวณที่มีความเหมาะสมโดยบรรจุเปนแผนงานการพัฒนาของจังหวัด
สกลนคร 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ๒) มอบหมาย ทน.สกลนคร รับประเด็นของที่ประชมุไปพิจารณางบประมาณ
ในการจัดหากลองตรวจจับความเร็วและองคประกอบที่เก่ียวของ โดยใหประสาน
ตํารวจภูธรจังหวัดสกลนครเพื่อกําหนดแนวทางในการใชงาน การบริหารจัดการ 
และการบํารุงรักษาในรายละเอียดตอไป 
  ๓) มอบหมายแขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ รับความเห็นของที่ประชุม              
ไปพิจารณาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรในพื้นที่หรือบริเวณจุดตัดทางแยกที่สําคัญ 
โดยขอรับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตอไป 

 

 ๓. การแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดกลับรถบนถนนศูนยราชการ 
  จังหวัดสกลนคร 

  ผูแทนเทศบาลนครสกลนคร (ทน.สกลนคร) รายงานตอที่ประชุมวา  
ถนนภายในศูนยราชการบริเวณจุดกลับรถหนาอาคารศาลากลางจังหวัด มีลักษณะ
เปนจุดตัดสี่แยกจราจร ซึ่งเกิดอุบัติเหตุบอยคร้ังและ ทน.สกลนคร ไดนําแทงคอนกรีต 
(Road Barrier) ปดบริเวณสี่แยกไมใหใชกลับรถและสัญจรผาน เพื่อปองกัน    
การเกิดอุบัติเหต ุ

  ที่ประชุมมีความเห็นวา ควรนําแทนคอนกรีตปดก้ันบริเวณจุดตัดทางแยก
บริเวณหนาศาลากลางจังหวัดสกลนคร และปรับปรุงภูมิทัศน อาทิ การตัดแตงก่ิงไม
ที่ปลูกบริเวณเกาะกลางถนนใหอยูในระดับที่ไมกีดขวางทัศนวิสัยของผูขับข่ีรถยนต 
ซึ่งเปนสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุไดเชนกัน  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ มอบหมาย ทน.สกลนคร และตํารวจภูธรเมืองสกลนคร
หารือและพิจารณาความเปนไปไดตามหลักวิชาการในการปดจุดกลับรถยนตบริเวณ
หนาอาคารศาลากลางจังหวัดสกลนครและบริเวณหนาอาคารที่วาการอําเภอเมือง 
สกลนคร รวมจํานวน ๒ จุด และรายงานใหที่ประชุมทราบผลการดําเนินงานในการ
ประชุมคร้ังตอไป 

ทน.สกลนคร  
ตํารวจภูธรเมืองสกลนคร 

 ๔. การแกไขปญหาอุบตัิเหตทุางถนนในเขตอําเภอเมืองสกลนครบริเวณ 
  สี่แยกเสรีไทย - สี่แยกบายพาส และสี่แยกบายพาส - บานนาคํา 
 ผูแทนสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนครรายงาน
ตอที่ประชุมวา บริเวณถนนสุขเกษมจากแยกเสรีไทย - สี่แยกบายพาส และจากสี่แยก
บายพาส - บานนาคํา มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุคอนขางมาก โดยมีสาเหตุมาจาก
ลักษณะทางกายภาพเปนถนนทางตรง ปายกําหนดความเร็วมองเห็นไดไมชัดเจน 
รวมทั้งการออกแบบจุดกลับรถยนตที่ไมชัดเจน ทําใหรถที่สัญจรใชความเร็วสูง 
และเกิดอุบัติเหตุชนทายในขณะที่รอจังหวะกลับรถในบริเวณจุดตัดทางแยกดังกลาว               
จึงเห็นควรใหมีการปรับปรุงโดยกอสรางเกาะกลางถนนและจุดกลับรถที่มีสัญญาณไฟ
แจงเตือน หรือปายสัญลักษณที่มีความชัดเจน เพื่อลดปญหาการเกิดอุบัติเหต ุ            
ทางกายภาพตอผูใชรถใชถนน 

เทศบาลนครสกลนคร 
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ที่ประชุมใหความเห็นวา บริเวณบานนาคํา - สี่แยกบายพาส จะพบรถที่ใช
ความเร็วสูง เนื่องจากเปนถนนที่อยูในพื้นที่ทางลงภูเขาทําใหผูขับข่ีไมสามารถลด
ความเร็วไดในเวลาจํากัด หนวยงานที่เก่ียวของอาจทดลองนําแทงคอนกรีตวาง
เปนแนวเกาะกลางถนน เพื่อลดปริมาณการตัดกระแสจราจรของรถทั้งสองทิศทาง             
และควรติดตั้งปายสัญลักษณการลดความเร็ว และปายจราจรใหขอมูลผูขับข่ีที่มี
ความชัดเจน เพื่อใชความระมัดระวังในการสัญจรผานพื้นที่ชุมชน 

 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ มอบหมาย ทน.สกลนคร รวมกับแขวงทางหลวง
สกลนครที่ ๑ (ขท.สกลนครที่ ๑) พิจารณาความเปนไปไดทางวิศวกรรมจราจรในการ
จัดทําเกาะกลางถนน (ชั่วคราว) ชนิดคอนกรีตหรือในรูปแบบที่เหมาะสม โดยทดลอง 
ใชเปนเวลา ๓ เดือน เพื่อลดปญหาการเกิดอุบัติเหตุในเสนทางถนนบริเวณบานนาคํา - 
สี่แยกบายพาส และสี่แยกบายพาส - สี่แยกเสรีไทย อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
รวมทั้งจัดเก็บขอมูล และประเมินผลรายงานใหจังหวัดสกลนคร และที่ประชุม อจร.
จังหวัดสกลนครทราบตอไป 

 

 ๕. การขยายชองทางการจราจรในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 
 ผูแทนสํานักงานจังหวัดสกลนคร (สนจ.สกลนคร) รายงานตอที่ประชุมวา 
ถนนบริเวณจุดตัดสี่แยกอําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ที่มุงหนาจากอําเภอวาริชภูมิ 
จังหวัดสกลนคร พบวา มีชองจราจรขนาดเล็กและคับแคบ จากการสังเกตเบื้องตน
สามารถดําเนินการขยายชองจราจรในพื้นที่วางขางทางได 
 ผูแทน ขท.สกลนครที่ ๑ รายงานตอที่ประชุมวา พื้นที่วางขางทาง 
บริเวณสี่แยก อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ฝงหนึ่งติดอาคารพาณิชยที่มีพื้นที่
วางจํากัด ซึ่งหากมีการดําเนินการจะตองเวนคืนอสังหาริมทรัพย ทั้งนี้ ยังคงมี
พื้นที่วางอีกฝงหนึ่งที่สามารถดําเนินการขยายเพิ่มชองจราจรได ซึ่งเบื้องตนคาดวา
เปนที่ราชพัสดุที่ตองประสานขอใชประโยชนจากกรมธนารักษตอไป 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ มอบหมาย สนจ.สกลนคร และ ขท.สกลนครที่ ๑ 
ประสานหนวยงานที่เก่ียวของหารือความเปนไปไดในการขยายชองจราจรบริเวณสี่แยก
อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เพื่อหาขอสรุปและนําเสนอแผนการจัดการจราจร                
ในพื้นที่ใหจังหวัดสกลนครและที่ประชุม อจร.จังหวัดสกลนคร รับทราบตอไป 

สํานักงานจงัหวัดสกลนคร 
แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ 

 ๖. การจัดระเบียบและสงเสริมวินัยจราจรในการใชรถใชถนน 
  ผูแทน สนข. เสนอตอที่ประชุมวา บริเวณหนาตลาดในเขตเทศบาลนคร
สกลนคร (ทน.สกลนคร) พบวา รถยนตสวนบุคคลมีการจอดซอนคันบริเวณหนาตลาด  
๒ ชองจราจร เหลือทางสัญจรเพียง ๑ ชองจราจร สงผลใหการจราจรติดขัดและ
เปนสาเหตุหนึ่งในการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งสามารถแกไขโดยการจัดระเบียบพื้นที่จอดรถ
ที่เปนระเบียบถูกตองตามกฎหมาย โดยอาจจัดหาพื้นที่จอดรถยนตและอํานวย
ความสะดวกใหประชาชนยังคงใชบริการไดเชนเดิม 

ทน.สกลนคร 
สํานักงานจงัหวัดสกลนคร 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ความเห็นที่ประชุม บริเวณตลาดมีลักษณะเปนเมืองเกาที่มีขนาดชองจราจร
จํากัด และดําเนินการขยายชองจราจรไดยาก ประกอบกับมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของประชาชนในจังหวัดสกลนครจํานวนมาก ซึง่เปนลักษณะวิถีชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่ เห็นควรหามาตรการบริหารจัดการที่ไมกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยู 
ของประชาชนในขอบเขตที่จํากัด ทน.สกลนคร ควรหามาตรการรวมกับตํารวจภูธร
จังหวัดสกลนครในการจัดระเบียบการจราจรบริเวณหนาตลาดที่อยูในความรับผิดชอบ 
โดยกําหนดแนวทางอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการบังคับใชกฎหมายเพียงอยางเดียว อาทิ 
การกําหนดใหถนนบริเวณหนาตลาดเปนถนนหามรถยนตวิ่งผาน (ถนนคนเดิน) โดย
อาจกําหนดเปนชวงเวลาหรือตลอดทั้งวันตามความเหมาะสม 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ 
   ๑. มอบหมาย ทน.สกลนคร และตํารวจภูธรจังหวัด
สกลนครหารือรวมกัน เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการแกไขปญหาวินัยจราจรบริเวณ
หนาตลาดในเขต ทน.นครสกลนคร  
 ๒. มอบหมายสํานักงานจังหวัดสกลนครกําหนด              
นัดประชุม อจร.จังหวัดสกลนคร คร้ังตอไปภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อรายงาน
ผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม 
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ลําดับท่ี ๗ จังหวัดนครพนม ๑. การประชุม อจร.จังหวัดนครพนม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓   
  เม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 ๒. การประชุม อจร.จังหวัดนครพนม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓   
  เม่ือวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๑. การพัฒนาที่ดินราชพัสดุ และการวิเคราะหผลกระทบทางดานจราจร 
  จังหวัดนครพนม 
  ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา สํานักงานธนารักษพื้นทีน่ครพนมไดเปดประมูล
ที่ดินราชพัสดุในพื้นที่จังหวัดนครพนมเลขที่ทะเบียน ที่ นพ.๑๓๓ บริเวณใกลเคียง
โรงเรียนปยะมหาราชาลัย ถนนปยะมหาราชาลัย (ถนนปยะ) ในเขตอําเภอเมืองนครพนม 
โดยหางหุนสวนจํากัด อินโดจีน โลหะภัณฑ เปนผูไดรับสิทธิ์ในการพัฒนาจากการชนะ
ประมูล ซึ่งเปนพื้นที่ที่อยูในขอบเขตการใชประโยชนพื้นที่ราชพัสดุตามมติคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) ที่ตองเสนอเขาสูกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาของคณะกรรมการ
จัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) หรือคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
จังหวัด (อจร.จังหวัด) ทั้งนี้ สํานักงานจังหวัดไดรับการประสานแจงจากสํานักงาน 
ธนารักษพื้นที่นครพนมแลววา ไดมีการอนุมัติแบบแปลนการกอสรางอาคารโครงการ 
“Blue Gold Mall” แลว โดยไดขออนุญาตการกอสรางกับเจาพนักงานทองถ่ิน 
(สํานักงานเทศบาลเมืองนครพนม) แลว และไดจัดทํารายงานการศึกษา สํารวจ 
และวิเคราะหผลกระทบดานการจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่ของโครงการ เพื่อนําเสนอ 
อจร. จังหวัดนครพนม ปจจุบันกรมธนารักษไดใหความสําคัญกับการนําที่ดินราชพัสดุ
มาเปดประมูลหรือพัฒนาในเชิงพาณิชย ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนและรายได             
ตอประเทศมากข้ึน 
  ผูแทนสาํนักงานธนารักษพืน้ทีน่ครพนมรายงานตอที่ประชุม ดังนี้ 
  ๑) มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ สรุปไดวา 
ที่ดินราชพัสดุและที่ดินอันเปนศาสนสมบัติกลางหรือของวัดที่ตั้งอยูในเขต
กรุงเทพมหานครชั้นใน หรือเทศบาลนครที่มีความแออัดของการจราจรหรือพื้นที ่
ที่ตั้งอยูนอกเหนือพื้นที่ขางตน ซึ่งมีขนาดตั้งแต ๑ ไรข้ึนไป และมีการจราจรแออัด 
หากจะใชประโยชนในเชิงพาณิชยตองเสนอ คจร. พิจารณาใหความเห็นชอบกอน 
เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการแกไขปญหาจราจร โดยมอบ อจร. จังหวัด กลั่นกรอง
ความเหมาะสมและพิจารณาใหความเห็นชอบ แลวรายงานให คจร. ทราบ 

สํานักงานธนารักษ 
พื้นที่นครพนม 

หางหุนสวนจํากัด  
อินโดจีน โลหะภัณฑ 

  ๒) สํานักงานธนารักษฯ ไดดําเนินการเปดประมูลและพัฒนาที่ดินราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นพ.๑๓๓ บริเวณถนนปยะ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม เนื้อที่จํานวน ๑ ไร ๒ งาน โดยมี หางหุนสวนจํากัด อินโดจีน                                    
โลหะภัณฑ เปนผูไดรับสิทธิ์ในการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงดังกลาวในเชิงพาณิชย 
ซึ่งตามเงื่อนไขการประมูลที่ดินของกรมธนารักษ ขอ ๗ กําหนดไววากรณีที่ราชพัสดุ                
ที่เปดประมูลในเขตพื้นที่ที่ ครม. กําหนดให คจร. หรือ อจร. จังหวัด พิจารณา
แนวทางการแกไข  
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ผลกระทบดานการจราจรที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากการใชประโยชนในที่ราชพัสดุดังกลาว 
ทั้งนี้ สํานักงานธนารักษฯ ไดอนุมัติแบบแปลนการกอสรางอาคารของโครงการ 
(หางสรรพสินคาขนาดอาคาร ๒ ชั้น และลานจอดรถยนต) รวมทั้งผูไดรับสิทธิ์             
ในการพัฒนาที่ราชพัสดุไดยื่นขออนุญาตแบบแปลนการกอสรางอาคารตอเจาพนักงาน
ทองถ่ิน และไดจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบตอสภาพการจราจรบริเวณโดยรอบ
โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุหมายเลขทะเบียน นพ.๑๓๓ เรียบรอยแลว พื้นที่ราชพัสดุ
แปลงดังกลาวทิศเหนือติดสนามกีฬา ทิศตะวันออกและทิศใตติดกับพื้นที่เอกชน  
และทิศตะวันตกติดถนนปยะ 

 

  ที่ปรึกษาหางหุนสวนจํากัด อินโดจีน โลหะภัณฑ (ผูไดรับสิทธิการพัฒนาที่ดิน) 
นําเสนอขอมูลการศึกษาผลกระทบดานการจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่พัฒนาโครงการ 
รวมถึงแนวทางในการปองกันหรือบรรเทาผลกระทบทางดานการจราจร ดังนี้ 

 

 ๑) ชวงดําเนินการกอสรางโครงการ 
  พื้นที่โครงการจะมีรถยนตขนาดเล็กและรถยนตขนาดใหญสัญจร                
เขาในเขตพื้นที่งานกอสราง โดยมีวัตถุประสงคในการรับสงวิศวกร ผูควบคุมงาน 
และคนงานกอสรางของโครงการ ดังนั้น ที่ปรึกษาจึงเสนอแนะแนวทางในการปองกัน
ผลกระทบของโครงการที่มีตอการจราจรภายนอก ดังนี้  
 ๑.๑) จัดตารางเวลาการเขา - ออก ของรถขนวัสดุกอสราง เพื่อหลีกเลี่ยง
การสัญจรเขาบริเวณพื้นที่โครงการในชวงเวลาเรงดวนเชา - เย็น 
 ๑.๒) จัดเตรียมพื้นที่สําหรับการขนถายและจัดเก็บวัสดุกอสราง
ไมใหรุกล้ําเขาไปในพื้นผิวจราจรหรือพื้นผิวทางเทากีดขวางการจราจรภายนอก 
 ๑.๓) จัดเตรียมเสนทางเขา - ออกพื้นที่โครงการอยางเหมาะสม                      
โดยไมกอใหเกิดความยากลําบากในการเขา - ออกของรถยนตขนาดใหญ และควร
มีพื้นทีส่ําหรับการเลี้ยวของยานพาหนะอยางเพียงพอ โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ 
เพื่อไมใหกีดขวางการจราจรบริเวณภายนอกโครงการ 
   ๑.๔) จัดเตรียมร้ัวชั่วคราวก้ันระหวางพื้นที่กอสรางและภายนอก รวมทั้ง
ติดตั้งปายแจงเตือนเพื่อความปลอดภัยในเขตกอสรางของทุกฝาย 
   ๑.๕) จัดเตรียมเจาหนาที่ชําระลางเศษดินหรือหินออกจากลอรถยนต             
ที่ออกจากพื้นที่กอสรางเพื่อปองกันไมใหตกหลนบนพื้นผิวจราจร ซึ่งอาจกอใหเกิด
ความเสียหายแกพื้นผิวจราจร รวมทั้งปองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนจาก
การลื่นไถลของรถยนตในระหวางการสัญจรผานเสนทางดังกลาว 

 

 ๑.๖)  จัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือเจาหนาที่
สําหรับอํานวยความสะดวกดานการจราจร (Flagman) ณ จุดบริเวณทางเขา - ออก 
พื้นที่กอสรางเพื่อปองกันปญหาอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากจุดตัดและกระแสจราจร
ภายนอก 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  นอกจากนี้ ในระหวางการกอสรางอาคารของโครงการจะจัดเก็บวัสดุ 
ในเขตพื้นที่ของผูพัฒนาโครงการเทานั้น โดยไมใชพื้นที่สาธารณะ (ทางเทา) หรือ
พื้นผิวจราจร รวมทั้งมีการปดก้ันแนวร้ัวพื้นที่กอสรางอยางชัดเจน 

 

 ๒) ภายหลังโครงการเปดดําเนนิการ  
  เนื่องจากบริเวณหนาพื้นที่โครงการมีลักษณะขนานไปกับแนวถนนปยะ 
ดังนั้น จะตองคํานึงถึงการจัดระบบการจราจรที่เชื่อมโยงการเขา - ออกระหวางอาคาร
และถนนปยะ โดยใหมีการติดตั้งปายหยุดรถยนตกอนออกจากโครงการเพื่อเขาสูถนนปยะ 
เนื่องจากพืน้ทีฝ่งตรงขามโครงการเปนโรงเรียนปยะมหาราชาลัย ซึ่งมีปริมาณการจราจร
คอนขางมาก โดยเฉพาะชวงเวลาเรงดวนเชาและเย็น รวมทั้งเห็นควรใหมีการจัดเจาหนาที่
เพื่ออํานวยความสะดวกในการใหสัญญาณแกรถยนตที่เขา - ออกบริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 
เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ   
  การพัฒนาโครงการบนพื้นที่ของกรมธนารักษภายใตชื่อโครงการ Blue Gold 
Mall มุงเนนพัฒนาพื้นที่ใหเกิดหางสรรพสินคาระดับชุมชน ที่ประกอบดวยรานกาแฟ 
และศูนยจําหนายหนังสือ ซึ่งดําเนินการตอยอดจากธุรกิจเดิมที่ผลิตและจัดจําหนาย
เมล็ดกาแฟชะมด รวมทั้งมีรานกาแฟใหบริการในพื้นที่อําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม  
นอกจากนี้ ยังมีกิจการในกรุงเทพมหานครเปนรานกาแฟชะมด รานอาหาร และเคร่ืองดื่ม
บริเวณถนนประดิษฐมนูธรรม (เลียบทางดวนรามอินทรา) ทั้งนี้ บริเวณพื้นที่ใหบริการ
ในรานกาแฟของโครงการ Blue Gold Mall สามารถรองรับได ๕๐ ที่นั่ง เปดใหบริการ
ระหวางเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 

 

 ผูแทนสถานีตํารวจภูธรจังหวัดนครพนมรายงานตอที่ประชุมวา พื้นที่พัฒนา
โครงการอยูในเสนทางถนนที่มี ๒ ชองจราจร ซึ่งมีปริมาณการจราจรจํานวนมาก
และติดขัดเนื่องจากเปนพื้นที่สถาบันการศึกษา จํานวน ๓ แหง ไดแก วิทยาลัยเทคนิค
นครพนม โรงเรียนปยะมหาราชาลัย และโรงเรียนอนุบาลนครพนมสงผลใหมีปริมาณรถ
จํานวนมากจากกิจกรรมการรับ - สงและการเดินทางเขา - ออก สถาบันการศึกษา
ในชวงเวลา ๑๕.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. โดยเฉพาะชวงจุดตัดทางแยกบริเวณหนาวิทยาลัย 
เทคนิคนครพนม จะมีการจราจรติดขัดและมีแถวพักคอยจํานวนมาก ซึ่งบางกรณี
จะมีการเปดชองทางการจราจรจรทิศทางเดยีวจํานวน ๒ ชองจราจร 
 ผูแทน สนข. รายงานตอที่ประชุมวา โครงการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุดังกลาว 
มีลักษณะเปนโครงการพัฒนา Community Mall หรือ Life Style Mall ซึ่งเปนที่นิยม
ในการพัฒนาที่ดินในพื้นที่เมืองขนาดใหญ โดยเปนพื้นที่เชาประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย 
และมีผูเดินทางเขา – ออก เพื่อใชบริการจํานวนมากและจะเปนปจจัยหนึ่งในการ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจใหกับเมืองนครพนม จากรูปแบบการพัฒนาโครงการ
ที่ปรากฏคาดไดวา จะมีผูประกอบการรานคาใหความสนใจในการเชาพื้นที่เชิงพาณิชย
นอกเหนือจากรานกาแฟและศูนยหนังสือภายใตโครงการดังกลาว ดังนั้น จึงเห็นควร
ดําเนินการ ดังนี้  
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๑) กรณีมีการติดตั้งจุดรับบัตรผานเขา - ออกพื้นที่โครงการ หรือจุดรับบัตร
จอดรถยนต เห็นควรใหมีการถอยรนเขาไปในพื้นที่ของโครงการ โดยพิจารณากําหนด
พื้นที่พักคอยเพื่อรับบัตร รวมทั้งคํานึงถึงระยะแถวคอยที่อาจจะเกิดข้ึน ดังนั้น 
จะตองมีการคํานวณปริมาณรถยนตและแถวคอย ณ จุดรับบัตรใหมีพื้นที่เพียงพอ
และไมมีแถวคอยลนออกนอกพื้นที่โครงการ (ถนนปยะ) 

 

 ๒) เนื่องจากการพัฒนาโครงการจะตองมีการกําหนดชองทางเขา - ออก 
ซึ่งจะตองออกแบบและพิจารณาถึงปจจัยดานทัศนวิสัยและความสามารถในการสัญจร
ผานเขา - ออกบริเวณดังกลาว (วงเลี้ยว) เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง            
ที่จะเกิดอุบัติเหตุและปญหาการจราจรติดขัด นอกจากนี้ จุดจอดรับ - สงผูโดยสาร
บริเวณหนาอาคารของโครงการควรมีความกวางเพียงพอสามารถรองรับรถยนต
เลี้ยวเขา - ออก ไดอยางสะดวกและปลอดภัย 

 

 ๓) ควรทําการวิเคราะหและประเมินจํานวนผูใชบริการ รวมทั้งปริมาณ
รถยนตที่เขา - ออกในพื้นที่ลานจอดรถยนตของโครงการ ซ่ึงควรพิจารณาใหมีขนาด
ที่เพียงพอสามารถรองรับความตองการใชบริการ เพื่อไมใหเกิดผลกระทบจาก
สาเหตุที่จอดรถยนตไมเพียงพอ และจะทําใหมีการจอดรถยนตในพื้นที่หามจอด
บริเวณสองขางถนน จากเอกสารโครงการที่ออกแบบที่จอดรถจักรยานยนตไว ๒๗ คัน 
และที่จอดรถยนต ๒๘ คัน นาจะไมเพียงพอตอความตองการและคาดการณไดวา
ภายหลังการเปดใหบริการจะมีผูปกครองนักเรียนจํานวนมากใชพื้นที่ของโครงการ
เปนจุดนัดพบหรือจุดรอคอยบุตรหลานภายหลังเวลาเลิกเรียน รวมทั้งจะมีปริมาณ
การเดินขามฝงถนนระหวางสถาบันการศึกษากับพื้นที่โครงการจํานวนมาก ดังนั้น 
การสัญจรในพื้นที่จึงนาจะมีปริมาณมากกวาการคาดการณของที่ปรึกษาของโครงการ            
ไดประมาณการไว โดยเฉพาะในชวงเวลาเรงดวนเย็น สวนในชวงเวลากลางวัน 
อาจจะมีขาราชการ พนักงาน และเจาหนาที่ของรัฐจํานวนหนึ่งเดินทางเขาใชบริการ
ในพื้นที่ของโครงการ เนื่องจากบริเวณโดยรอบโครงการมีสถานที่ราชการหลายแหง 
ดังนั้น ที่ปรึกษาของโครงการควรพิจารณาปจจัยดังกลาว เพื่อกําหนดแนวทางหรือ
แผนงานในการรองรับปริมาณการจราจรและผูใชบริการที่คาดวาจะเพิ่มข้ึน         
ในอนาคตดวย 

 

 ๔) การพัฒนาโครงการหางสรรพสินคาที่มีการดึงดูดปริมาณการสัญจร
ทั้งในรูปแบบการเดินขามทางมาลายสองฝงถนน และการเดินทางดวยรถยนต 
ผูประกอบการควรจัดหาบุคลากรในการอํานวยความสะดวกทางดานจราจร อาทิ 
พนักงานโบกธงใหสัญญาณทางดานจราจรกับผูใชรถใชถนนบริเวณชองทางเขา - ออก
ของโครงการ เพื่อใหเกิดประสทิธิภาพและความปลอดภัยในการสัญจรบริเวณโครงการ
กับพื้นที่สาธารณะ ทั้งนี้ ผูพัฒนาโครงการควรประสานความรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจ
จราจรเพื่อกําหนดข้ันตอนการทํางานรวมกันในการอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ
และการสัญจรผานดานหนาพื้นที่โครงการ ซึ่งจะเปนการแบงเบาภาระหนาที่ของ
เจาหนาที่ตํารวจจราจรในการกํากับดูแล 

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๘๗ 

 



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด)   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ๕) ระยะเวลาการเปดใหบริการที่กําหนดไวระหวางเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 
ตามที่ผูพัฒนาที่ดินกําหนดไวเบื้องตน ในอนาคตอาจจะมีผูใชบริการเพิ่มมากข้ึน 
โดยเฉพาะกลุมนักเรียนและผูปกครองนักเรียนและกิจกรรมของสถาบันกวดวิชา                
ที่เชาพื้นที่ของโครงการ รวมทั้งยังเปนศูนยกลางในการใชพื้นที่สวนรวมในการนัดพบ
หรือทบทวนการเรียน จึงคาดวาผูพัฒนาโครงการอาจมีการขยายระยะเวลาการเปด
ใหบริการในอนาคต และจะเปนเหตุใหมีปริมาณการจราจรเพิ่มมากข้ึน ทั้งนี้ เห็นควร 
ใหนําผลการวิเคราะหปริมาณผูใชบริการที่อาจเกิดข้ึนจากกิจกรรมภายในโครงการ
ในอนาคตมาเปนปจจัยหนึ่งในการพิจารณากําหนดแผนงานและมาตรการรองรับ
ทางดานการจราจรในบริเวณโดยรอบโครงการดวย 

 

 ๖) การจัดเตรียมจุดจอดรถโดยสารสาธารณะ (รถโดยสารประจําทาง) 
ปจจุบันปายหยุดรถโดยสารประจําทางจะอยูฝงตรงขามบริเวณหนาโรงเรียน               
ปยะมหาราชาลัย ซึ่งที่ประชุมไดหารือในเบื้องตนแลวเห็นควรใหคงทางขาม (ทางมาลาย) 
ไวตําแหนงเดิม ดังนั้น เห็นควรใหมีการปรับปรุงทางมาลายใหมีสภาพที่สมบูรณ 
และมีความชัดเจน โดยดําเนินการทาสีตีเสนทางมาลายใหมีสภาพที่สมบูรณอยูเสมอ 

 

 ๗) ชวงการเปดใหบริการของโครงการ คาดวาจะมีรถโดยสารประเภท             
ไมประจําทาง อาทิ รถสามลอเคร่ืองรับจาง เปนตน มาจอดรอคอยใหบริการรับ - สง
ผูโดยสารในบริเวณหนาพื้นที่โครงการจํานวนมาก ดังนั้น เห็นควรใหมีการกวดขัน
วินัยจราจร และการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด เนื่องจากอาจมีผูใหบริการ
รถสามลอเคร่ืองยายจากเดิมที่จอดใหบริการบริเวณริมถนนเฟองนครหนาตลาดสด
มาจอดใหบริการริมถนนปยะบริเวณหนาโครงการแทน ซึ่งจะทําใหพื้นผิวจราจร
ลดลงและเปนการกีดขวางการจราจร   

 

 ๘) การจัดทําพื้นที่จอดรถยนตภายในโครงการ จํานวน ๒๘ คัน อาจมี
ไมเพียงพอตอปริมาณความตองการใชบริการในอนาคต อาจมีกรณีที่ผูใชบริการ               
ของโครงการนํารถยนตสวนบุคคลมาจอดริมถนนปยะ ซึ่งจะสงผลใหเกิดปญหาทางดาน
การจราจรติดขัด ดังนั้น ผูพัฒนาโครงการควรประสานเจาพนักงานตํารวจจราจร
เพื่อบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด และอาจดําเนินการนําเคร่ืองกีดขวาง อาทิ ร้ัวเตี้ย
มาติดตั้งบริเวณขอบทางเทาเพื่อไมใหจอดรถยนตในที่หามจอด (เปนเคร่ืองกีดขวาง
ไมใหรถยนตสามารถเปดประตูรถยนตสวนบุคคลในการรับ - สง ผูโดยสาร ในพื้นที่
หามจอด) 

 

 ๙) ปจจุบันสัญลักษณทางดานจราจรเกิดความเลือนราง ไมสามารถมองเห็น
ไดอยางชัดเจน ดังนั้น เห็นควรใหมีการปรับปรุง อาทิ การทาสีตีเสนใหเกิดความสมบูรณ
ชัดเจนในการใชงาน รวมทั้งการเพิ่มปายจราจรติดตั้งในตําแหนงที่เหมาะสม เปนตน 

 

 ๑๐) เห็นควรใหมีการพิจารณาในประเด็นการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผูใชบริการทุกประเภท อาทิ กลุมคนพิการและผูสูงอายุ เปนตน ทั้งนี้ ควรจัดทํา 
ทางลาดสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ใชรถวีลแชรหรือผูสูงอายุใหครอบคลุม
เสนทางเขา - ออกพื้นที่ของโครงการอยางเพียงพอ  

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๘๘ 

 



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด)   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๑๑) ในการนําเสนอประเด็นเร่ืองมาตรการบริหารจัดการดานการจราจร 
ผูพัฒนาและที่ปรึกษาของโครงการ ควรใหรายละเอียดแนวทางหรือมาตรการทางดาน
จราจร โดยการกําหนดชองทางเขา - ออก พื้นที่ของโครงการ และจุดจอดรถโดยสาร
ประจําทางในการนําเสนอเพิ่มเติมดวย 

 

 ๑๒) เนื่องจากการพัฒนาศูนยการคาในยานใจกลางของเมือง คาดวาในอนาคต                    
จะมีผูใชบริการของโครงการนํารถยนตสวนบุคคลมาจอดภายในโครงการจํานวนมากข้ึน 
ดังนั้น ผูพัฒนาโครงการอาจออกแบบเปนอาคารจอดรถยนตหรือเปนที่จอดรถใตดิน
หรือพิจารณาเปนที่จอดรถยนตเปนชั้น ๆ รูปแบบโครงสรางเหล็กเพื่อเพิ่มความจุ
ของที่จอดรถยนตของโครงการได 

 

 ๑๓) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางถนน และการบริหารการจราจร             
ในพื้นที่เมืองนครพนมในระยะยาว หนวยงานที่เก่ียวของ อาทิ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม อาจเสนอการตัด
เสนทางถนนเพิ่มเติมในลักษณะโครงขายถนนสายยอยในเขตผังเมืองรวม และกําหนด
รูปแบบการเดินรถยนตทางเดียว (One way) เพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มข้ึน 

 

 ความเห็นที่ประชุม  
 ๑) เห็นควรกําหนดหามจอดรถยนตตลอดทั้งเสนทางและตลอดชวงเวลา
บนถนนดานหนาโครงการ (ถนนปยะ) เพื่อไมใหกีดขวางการจราจร 
 ๒) โครงการฯ จะชวยดึงดูดใหมีการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่
เขตเมืองนครพนม ทําใหเกิดการพัฒนาเมือง เศรษฐกิจ และการทองเที่ยวของทองถ่ิน 

 

 ๓) เห็นควรใหมีการปรับปรุงแบบแปลนการกอสรางของโครงการ ดังนี ้
  ๓.๑) ใหมีพื้นที่พักคอยของรถยนตในพื้นที่ชองทางเขา - ออก              
ของโครงการเพื่อพักคอยรถยนตกอนทําการเลี้ยวออกพื้นที่ถนนบริเวณหนาโครงการ 
และปรับลดเหลี่ยมมุมบริเวณปากทางเขา - ออก เพื่อใหมีพื้นที่เพียงพอตอรัศมีวงเลี้ยว
ของรถยนตในการเขา - ออก พื้นที่ของโครงการ 
  ๓.๒) ใหมีพื้นที่จุดจอดรับ - สงผูโดยสารหรือผูใชบริการของโครงการ 
(Pick up/Drop off) โดยปรับปรุงพื้นที่ลานหนาอาคารใหถอยรนเขาในพื้นที่โครงการ 
เพื่อลดปญหาการจราจรติดขัดและปรับใหแถวคอยรถยนตอยูภายในพื้นที่โครงการ  

 

 ๓.๓) การออกแบบชองทางเขา - ออก ของรถยนตในพื้นที่ของโครงการ 
เห็นควรใหมีการออกแบบโดยกําหนดตําแหนงชองทางเขา - ออกแยกอิสระจากกัน 
(ทางเขา ๑ ชองทาง และทางออกอีก ๑ ชองทาง) โดยใหรถยนตของผูใชบริการวิ่งวน 
หลังพื้นที่อาคารของโครงการ และทําการวนรถยนตออกอีกชองทางหนึ่ง ซึ่งจะชวย
ลดผลกระทบตอการจราจรบริเวณจุดตัดการจราจรไดดีกวาและเปนแนวทาง                         
การออกแบบอาคารสมัยใหมที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน เมื่อเทียบกับกรณีจัดทําชอง
ทางเขา - ออก รวมกัน 

 

 ๔) เห็นควรใหมีการพิจารณาจุดจอดรถโดยสารประจําทางใหอยูในตําแหนง
ที่เหมาะสม และสามารถเขารับ - สงผูโดยสารไดโดยไมเปนอุปสรรคตอรถยนต              
ที่สัญจรบริเวณชองทางเขา - ออก ของพื้นที่โครงการ  

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๘๙ 

 



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด)   
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๕) การพัฒนาศูนยการคาหรือสถานที่สําคัญเชิงพาณิชยของเมือง    
ควรพิจารณาและคาดการณผลที่คาดวาจะเกิดข้ึนทางดานจราจรในอนาคตไวลวงหนา
เพื่อกําหนดและดําเนินการตามมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน ซึ่งมีบทเรียน
จากการพัฒนาพื้นที่เมืองขนาดใหญที่ภายหลังมีการพัฒนาพื้นที่ เชิงพาณิชย                
แลวเกิดปญหาการจราจรติดขัดเพิ่มมากข้ึนและทําการแกไขไดยาก ดังนั้น จะตองมี
การคาดการณและดําเนินการกําหนดมาตรการปองกันไวลวงหนา   

 

 ๖) เห็นควรใหมีการกําหนดชวงเวลาเขา - ออก เสนทางถนนบริเวณโครงการ
สําหรับรถบรรทุกวัสดุกอสรางของโครงการใหสามารถเขาพื้นที่ไดเฉพาะนอกเวลา
เรงดวนหรือชวงเวลากลางคืน เพื่อไมใหสรางผลกระทบตอสภาพการจราจรระหวางวัน 

 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ และมอบหมายผูไดรับสิทธิ์ในการพัฒนา
ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ นพ.๑๓๓ รับความเห็นของที่ประชุม 
และผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของไปดําเนินการปรับปรุงรายละเอียดแผนการบริหาร
การจราจร และแบบแปลนหรือผังการพัฒนาโครงการ Blue Gold Mall รวมทั้งใหระบุ
รายละเอียดแนวทางหรือมาตรการแกไขปญหาการจราจรที่จะเกิดข้ึนในอนาคต
จากการพัฒนาโครงการดังกลาว เพื่อเสนอ อจร.จังหวัดนครพนมพิจารณาใหความเห็นชอบ
ตามข้ันตอนตอไป 

 

 ผูแทนสํานักงานจังหวัดนครพนมแจงตอที่ประชุมวา ตามที่ อจร.จังหวัด
นครพนมไดมีการประชุม คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ หองประชุมพระธาตุนคร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม) ซ่ึงที่ประชุม
มีมติใหผูไดรับสิทธิ์ในการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ นพ.๑๓๓ จังหวัด
นครพนมปรับปรุงและแกไขในประเด็นการบริหารจัดการจราจรและที่จอดรถยนต
ภายในพื้นที่ของโครงการ “Blue Gold Mall” เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใช ที่
ราชพัสดุแปลงดังกลาว ๓ ประเด็น ดังนี ้    

 

 ๑) การแกไขแบบแปลนเสนทางเขา - ออกแยกตําแหนงออกจากกัน 
 ๒) ขยายเสนทางเขา - ออก เพื่อใหมีพื้นที่เพียงพอตอรัศมีการเลี้ยวรถยนต
ในเวลาเขา - ออก พื้นที่ของโครงการ 
 ๓) ขยายพื้นที่จุดรับ - สงผูใชบริการของโครงการใหมีขนาดที่เพียงพอ
ตอการจอดรถยนตรับ -  สงชั่วคราวบริเวณดานหนาโครงการ (Pick up/Drop off)  

 

 ทั้งนี้ ผูไดรับสิทธิ์ในการพัฒนาทีด่ินราชพัสดุไดนําประเด็นดังกลาวไปดําเนินการ
ปรับปรุงและแกไขตามความเห็นของ อจร. จังหวัดนครพนม คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 
๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ แลว จึงไดนําเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและใหความเห็นตอไป 

 

 ปรึกษาหางหุนสวนจาํกัด อินโดจนี โลหะภัณฑ (ผูไดรับสทิธิก์ารพฒันาที่ดนิ) 
รายงานตอที่ประชมุวา สบืเนื่องจากการประชุม อจร. จังหวัดนครพนม คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ไดมอบหมายใหผูไดรับสิทธิ์ในการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ
แปลงหมายเลขที่ นพ.๑๓๓ จังหวัดนครพนม หรือหางหุนสวนจาํกัด อินโดจนี โลหะภัณฑ 
ปรับปรุงและแกไขแบบแปลนและการบริหารจัดการจราจร ซ่ึงทีป่รึกษาของโครงการ  
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Blue Gold Mall ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามความเห็นของที่ประชุม อจร. 
จังหวัดนครพนม เรียบรอยแลว โดยโครงการมีพื้นที่ดําเนินการประมาณ ๙๕๔ ตารางวา 
และคาดวาจะเร่ิมดําเนินโครงการไดภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓ การปรับปรุงและแกไข
รายละเอียดของโครงการสรุปได ดังนี้ 

 

 ๑) ปรับปรุงแบบแปลนในสวนชองทางเขา - ออก ของรถยนตบริเวณโครงการ 
โดยแยกออกจากกันบริเวณมุมซายของที่ดิน และชองทางออกมุมขวาของแปลงที่ดิน
ของโครงการ (ติดถนนปยะมหาราชาลัย) ขนาดกวางชองทางละ ๕ เมตร โดยจะทําการ
ปรับพื้นที่ทางเทาใหมีลักษณะโคงมน เพื่อใหมีความกวางเพียงพอกับรัศมีวงเลี้ยว               
ของรถยนตในชวงเวลาเขา - ออก โครงการ 

 

 ๒) ติดตั้งปายสัญลักษณ “หยุด” บริเวณชองทางออกพื้นที่ของโครงการ
เพื่อแจงเตือนผูขับข่ีรถยนตใหใชความระมัดระวังในการสัญจรออกสูถนนปยะ 
มหาราชาลัย 

 

 ๓) จัดเตรียมพื้นที่วางสําหรับแถวคอยรถยนตที่จะเขาโครงการ เพื่อลด
ผลกระทบจากปริมาณรถยนตที่เขา - ออก ลานจอดรถยนตที่อาจจะเกิดแถวคอย
ในชวงที่มีปริมาณรถยนตรอเขาพื้นที่ของโครงการจํานวนมาก ซึ่งจะเปนสาเหตุหนึ่ง 
ที่ทําใหเกิดการจราจรติดขัด 

 

 ๔) ปรับปรุงแบบแปลนใหบริเวณหนาพื้นที่โครงการ (ติดถนนปยะมหาราชาลัย) 
มีจุดจอดรถยนตรับ - สงผูใชบริการชั่วคราว (Pick up/Drop off) ที่มีความกวางเพียงพอ 

 

 ๕) การกําหนดมาตรการในการบริหารจัดการจราจรและความปลอดภัย 
ในชวงเวลากอสราง กําหนดใหใชชวงเวลาในการขนถายวัสดุอุปกรณการกอสรางอ่ืน ๆ 
นอกชวงเวลาเรงดวนทั้งชวงเชาและชวงเย็น ซึ่งจะมีปริมาณการจราจรหนาแนน เพื่อ
ลดผลกระทบตอการจราจรในบริเวณโดยรอบพื้นที่กอสราง รวมทั้งจะมีการปดก้ัน
พื้นที่กอสรางและจัดเก็บวัสดุอุปกรณเฉพาะภายในพื้นที่ของโครงการเทานั้น 
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน ทั้งนี้ จะมีการจัดเตรียมเจาหนาที่
ของโครงการหรือพนักงานรักษาความปลอดภัย สําหรับใหสัญญาณการเขา - ออก
พื้นที่ของโครงการ รวมทั้งจัดทําปายแจงเตือนดานความปลอดภัยในเขตพื้นที่กอสราง 

 

 ๖) ใชแนวคิดในการออกแบบตามหลักการที่ทุกคนสามารถเขาถึงพื้นที่ของ
โครงการได (Universal Design : UD) ซึ่งไดจัดใหมีทางลาดสําหรับคนพิการและ
ผูสูงอายุบริเวณหนาอาคารของโครงการแลว 

 

 ๗) ไดเตรียมการประสานหนวยงานเจาของพื้นที่ศูนยกีฬาปยะ ๓ (สํานักงาน 
เทศบาลเมืองนครพนม) และเจาของพื้นที่ภาคเอกชนรายอ่ืนบริเวณโดยรอบที่ดิน             
ราชพัสดุที่จะดําเนินโครงการ เพื่อขยายศักยภาพที่จอดรถยนตใหสามารถรองรับ
ปริมาณรถยนตของผูใชบริการที่อาจเพิ่มสูงข้ึนในอนาคต 

 

 สําหรับกรณีในอนาคตมีปริมาณผูใชบริการบริเวณโครงการและมีปริมาณ 
การจอดรถยนตสวนบุคคลจํานวนมาก ผูพัฒนาโครงการมีแผนงานที่จะจัดหาพื้นที่
ขางเคียงเปนพื้นที่จอดรถยนต อาทิ บริเวณศูนยกีฬาหรือพื้นที่วางของเอกชนรายอ่ืน ๆ 
บริเวณโดยรอบโครงการ เปนตน 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ผูแทนสํานักงานธนารักษพื้นที่นครพนมรายงานตอที่ประชุมวา ปจจุบัน
กรมธนารักษไดเรงรัดการพิจารณาการนําที่ดินราชพัสดุมาประมูลเพื่อใหเกิด           
การใชประโยชนกับการพัฒนาเมือง ซึ่งโครงการดังกลาวจะตองเรงรัดใหเกิดการพัฒนา
โดยเร็ว และมีกําหนดตองพิจารณาใหเกิดความชัดเจนภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓             
และกรณีที่ไมสามารถดําเนินการได กรมธนารักษจะตองแจงยกเลิกสัญญาทัง้หมด 
ซึ่งลักษณะถนนหนาโครงการมีขนาด ๒ ชองจราจร และมีสถาบันการศึกษาหลายแหง 
อยางไรก็ตาม จังหวัดนครพนมยังมีพื้นที่ที่เปนแหลงชุมชนและพาณิชยกรรมบริเวณ
ลานอนุสาวรียพญาศรีสัตตนาคราชที่อยูริมแมน้ําโขง และมีหางสรรพสินคาขนาดใหญ            
ในเมืองบริเวณอ่ืน ๆ ประกอบกับกลุมผูใชบริการสวนใหญจะเปนกลุมผูมีรายได
และกําลังซื้อในระดับหนึ่ง ซึ่งเปนกลุมที่มีจํานวนจํากัด รวมทั้งกรณีที่มีการพัฒนา
โครงการในที่ดินราชพัสดุแปลงดังกลาวจะเปนการเพิ่มพื้นที่จอดรถใหกับประชาชน      
ที่เขา - ออกเพิ่มข้ึน ทั้งนี้ เจาหนาที่ของกรมธนารักษและเทศบาลเมืองนครพนม             
ไดพิจารณาขอมูลของโครงการแลวพบวา โครงการจะมีผลกระทบทางดานจราจร
อยางจํากัด เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรค Covid-19 จึงทําใหโครงการ
พัฒนาพื้นที่หลายแหงไดรับผลกระทบทําใหเกิดความลาชา ดังนั้น กรมธนารักษ 
จึงเห็นควรเรงรัดการดําเนินงานในสวนงานพัฒนาที่ราชพัสดุใหเกิดความชัดเจน 
ซึ่งในป พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมธนารักษมีนโยบายจะยกเวนคาเชาใหกับพื้นที่ที่มีวัตถุประสงค
เพื่อการเกษตรและที่อยูอาศัย จึงเปนที่มาใหกรมธนารักษเรงรัดทุกโครงการใหสรุปผล
การพิจารณาใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

 

 ผูแทนเทศบาลเมืองนครพนมรายงานตอที่ประชุมวา ไดพิจารณาขอมูลและ
แบบแปลนการกอสรางของโครงการ Blue Gold Mall เรียบรอยแลว โดยมีขอคิดเห็น
ประกอบการพิจารณาใหการอนุญาตกอสราง อาทิ เห็นควรใหกําหนดระยะเวลา
เปดทําการไมใหตรงกับชวงเวลาเรงดวน เนื่องจากอาจมีผลกระทบตอปริมาณ
การจราจรบนเสนทางโดยรอบพื้นที่โครงการ 

 

 ผูแทน สนข. รายงานวา ในการประชุม อจร. จังหวัดนครพนม คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ สนข. มีขอคิดเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงดานกายภาพ
ของโครงการ ๕ ประการ ซึ่งที่ปรึกษาฯ ไดชี้แจงวาไดนําขอคิดเห็นไปปรับปรุง                         
ในแบบแปลนโครงการแลว ไดแก 

 

 ๑) การติดตั้งจุดรับบัตรผานเขา - ออกโครงการ ควรมีพื้นที่เพียงพอ
และถอยรนเขาไปในพื้นที่โครงการ โดยไมใหมีแถวคอยของรถยนตลนออกมาบนถนน
ภายนอกโครงการ 

 

 ๒) การออกแบบชองทางเขา - ออก ใหมีความกวางเพียงพอ โดยเพิ่ม
ความกวางของมุมเลี้ยวและแยกชองทางเขา - ออก เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหต ุ 

 

 ๓) จุดจอดรถรับ - สงผูมาใชบริการบริเวณดานหนาอาคารของโครงการ
ควรเปนชองทางเฉพาะที่มีความกวางเพียงพอ โดยไมควรใชถนนหนาโครงการ  
เปนที่จอดรถรับ - สง เพื่อไมใหกีดขวางการจราจรบนถนนหนาโครงการ 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๔) ที่จอดรถยนตของโครงการควรมีเพียงพอสําหรับผูมาใชบริการ           
โดยโครงการไดออกแบบที่จอดรถจักรยานยนต จํานวน ๒๗ ชองจอด และที่จอด
รถยนตจํานวน ๒๘ ชองจอด อาจจะไมเพียงพอ ซึ่งที่ปรึกษาฯ และผูไดรับสิทธิ            
การพัฒนาที่ดินชี้แจงวา ไดเตรียมแผนรองรับไวแลว โดยจะขอใชพื้นที่ภายในศูนย
กีฬาปยะ ๓๖ ที่อยูติดกับโครงการเปนที่จอดรถยนตเพิ่มเติม รวมทั้งจะเชาพื้นที่
เอกชนที่อยูดานหลังโครงการ เพื่อใชเปนพื้นที่จอดรถยนตกรณีที่มีผูใชบริการ
จํานวนมากจนทําใหพื้นที่ภายในศูนยกีฬาปยะ ๓๖ ไมเพียงพออีกดวย 

 

 ๕) ควรออกแบบใหมีทางลาดและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูใชบริการ
ทุกกลุม ซึ่งที่ปรึกษาฯ ไดนําไปปรับปรุงในแบบแลว 

 

 นอกจากนี้ยังมีประเด็นขอคิดเห็นที่เก่ียวของกับหนวยงานในพื้นที่ เพื่อให
สามารถอํานวยความสะดวกดานการจัดการจราจรในชวงชั่ วโมงเรงดวน                 
ในถนนที่ผานดานหนาโครงการ ไดแก 
 ๑) โครงการควรจัดใหมีบุคลากรชวยอํานวยการจราจรบริเวณดานหนา
โครงการรวมกับเจาหนาที่ตํารวจในชั่วโมงเรงดวนเชาและเย็น เพื่อแบงเบาภาระ
ของเจาหนาที่ตํารวจในการดูแลคนขามถนน และรถที่เลี้ยวเขา - ออกโครงการ   
 ๒) องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการปรับปรุงสัญลักษณจราจร 
บนผิวทาง ดวยการทาสีตีเสนจราจรและทางมาลายใหมีสภาพชัดเจน รวมทั้งดูแล
ปายหยุดรถโดยสารประจําทางใหมีสภาพใชการไดอยางดี 
 ๓) การกวดขันวินัยจราจรและบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด เพื่อไมให
จอดรถรับ - สงบนถนนหนาโครงการ ซึ่งจะทําใหการจราจรติดขัดมากยิ่งข้ึนในชวง
ชั่วโมงเรงดวน 

 

 อยางไรก็ดี เพื่อเปนการพัฒนาโครงขายถนนในเขตผังเมืองรวมเมืองนครพนม 
ซึ่งจะเปนการแกไขปญหาจราจรในระยะยาว องคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนมอาจตัดถนนที่เปนโครงขายถนน
สายยอยในเขตผังเมืองรวมและพิจารณากําหนดรูปแบบการเดินรถทางเดียว (One way) 
ในเสนทางที่เหมาะสมเพื่อรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มข้ึน 

 

 ผูแทนแขวงทางหลวงนครพนมรายงานตอที่ประชุมวา การเดินทางสัญจร
ภายในเมืองนครพนม ชวงเวลาเรงดวนเชาเร่ิมเวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. และชวงเวลา
เรงดวนเย็น เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. จะมีปริมาณรถยนตบนทองถนนจํานวนมาก
และมีปริมาณการจราจรที่ติดขัด ซึ่งจะตองใชการบริหารจัดการการเดินทาง อาทิ 
หลีกเลี่ยงการใชเสนทางถนนปยะมหาราชาลัย และใชเสนทางถนนหนาโรงเรียน
อนุบาลทดแทนในชวงเวลาเรงดวน ทั้งนี้ หากพิจารณาแบบแปลนการกอสราง 
ของโครงการคาดไดวาจะมีพื้นที่จอดรถยนตไมเพียงพอตอกิจกรรมและความตองการ
ของผูใชบริการและจะมีการจอดรถยนตสองขางทางถนนบริเวณหนาโครงการ ประกอบกับ
บริเวณโดยรอบโครงการมีสถาบันการศึกษา จํานวน ๓ แหง ไดแก โรงเรียนปยะ
มหาราชาลัย วิทยาลัยเทคนิคนครพนม และโรงเรียนอนุบาลนครพนม ซึ่งมีนักเรียน
จํานวนมากที่ผูปกครองจะตองขับรถยนตมารับ - สง 

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๙๓ 

 



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด)   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ผูแทนหอการคาจังหวัดนครพนมรายงานตอที่ประชุมวา ภายหลังการเปด
ใหบริการของโครงการ อาจมีกลุมผูปกครองใชบริการในพื้นที่เพื่อรอรับ - สงบุตรหลาน
ในชวงเวลาเย็นหลังเลิกเรียนจากโรงเรียนที่อยูโดยรอบ ซ่ึงประมาณการไดวา            
จะมีพื้นที่จอดรถยนตไมเพียงพอ และจะเกิดการสัญจรในพื้นที่จอดรถยนตของโครงการ 
ดังนั้น ในกรณีที่ออกแบบใหพื้นที่จอดรถยนตมีจํานวนจํากัดจะทําใหสภาพการจราจร
ภายในโครงการเกิดการติดขัด 

 

 ความเห็นของที่ประชุม 
 ๑) กรณีที่มีการเขา - ออกพื้นที่ของโครงการ ควรมีการบังคับเลี้ยวซาย 
และไมควรเลี้ยวขวาตัดกระแสการจราจร เนื่องจากถนนบริเวณหนาโครงการ 
(ถนนปยะมหาราชาลัย) ไมมีเกาะกลางถนน ดังนั้น อาจทําใหเกิดการตัดกระแส
การจราจรและเกิดอุบัติเหตุไดงาย โดยเฉพาะในชวงเวลาเรงดวนเชาและชวงเวลา
เรงดวนเย็น ซึ่งอาจมีการกําหนดมาตรการทางดานการจราจรเพิ่มเติม อาทิ การกําหนดให               
ถนนปยะมหาราชาลัยเปนถนนสัญจรที่รถยนตวิ่งทิศทางเดียว (One way) โดยเฉพาะ
ชวงเวลาเรงดวน 

 

 ๒) กรณีมีการเปดพื้นที่เชาสําหรับสถาบันกวดวิชา จะมีผูปกครองและ
กลุมนักเรียนจํานวนมากใชบริการในพื้นที่โครงการ ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่ตองใหความสําคัญ
และนํามารวมพิจารณากําหนดการบริหารจัดการดานการจราจร เนื่องจากเมื่อมีการ
เขาใชพื้นที่จํานวนมากจะมีปริมาณรถยนตที่เขาสูลานจอดรถยนตของโครงการ และเมื่อ
ลานจอดเต็มแลว อาจมีการจอดรถยนตเพิ่มเติมบริเวณสองขางทางถนนและจอด
รถยนตอยางไมเปนระเบียบ ทั้งนี้ จะสงผลกระทบตอภารกิจหนาที่ของเจาพนักงาน
จราจรที่เพิ่มมากข้ึนในการกํากับดูแล 

 

 ๓) เห็นควรใหมีการเพิ่มพื้นที่จอดรถยนตใหมีความเพียงพอหรือสามารถ
รองรับปริมาณผูใชบริการได และลดความเสี่ยงจากการจอดรถยนตนอกพื้นที่อาคาร
บริเวณสองขางทางถนนที่เปนการกีดขวางการจราจร 

 

 ๔) เนื่องจากจังหวัดนครพนมเปนเมืองทองเที่ยวที่จะมีประชาชนหรือ
นักทองเที่ยวแวะเวยีนมาภายในเมืองนครพนมจํานวนมาก ซ่ึงจะตองพิจารณาออกแบบ
สถานที่และสถานที่ที่จอดรถสําหรับรองรับการใชบริการ โดยเฉพาะหางสรรพสินคา 
ที่มีการจําหนายอาหาร อาจจะมีผูใชบริการอยางตอเนื่อง ดังนั้น พื้นที่จอดรถยนตจึงมี
ความสําคัญที่จะตองจัดหาใหเพียงพอ เพื่อชวยลดปญหาการจอดรถกีดขวางการจราจร 
และการจอดรถยนตในที่หามจอด 

 

 ๕) จากขอเท็จจริงการกอสรางศูนยการคาในบางจังหวัดมีการออกแบบพื้นที่
จอดรถยนตที่มีขนาดเล็ก (ความจุที่จอดรถไมเพียงพอ) ซึ่งในเวลาตอมามีผูประกอบการ
รายอ่ืน ๆ กอสรางโครงการศูนยการคาในบริเวณใกลเคียง และพบวาผูใชบริการ
ในศูนยการคารายเดิมที่มีการออกแบบพื้นที่จอดรถยนตจํากัดมีปริมาณผูใชบริการ
ลดนอยลง เนื่องจากความไมสะดวกในการใชบริการ ดังนั้น การออกแบบขนาดพื้นที่
จอดรถยนต จึงมีสวนสําคัญสําหรับผูพัฒนาโครงการที่จะสนับสนุนใหมีปริมาณ 

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๙๔ 

 



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด)   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ผูใชบริการเพิ่มมากข้ึน ทั้งนี้ การออกแบบพื้นที่จอดรถยนตจะตองพิจารณาถึงจํานวน
รถยนตของผูประกอบการรานคาและบุคลากรของโครงการเพิ่มเติมใหเพียงพอดวย 
ซึ่งเมื่อโครงการมีการเปดใหบริการแลวจํานวนที่จอดรถยนตสําหรับผูใชบริการ 
อาจมีจํานวนชองจอดลดนอยลงจากที่ออกแบบไวทั้งหมด ดังนั้น เห็นควรใหพิจารณา
แนวทางที่จะดําเนินการจัดหาพื้นที่จอดรถยนตเพิ่มเติมในอนาคตตอไป   

 

 ๖) แนวทางการแกไขปญหาที่จอดรถยนตในพื้นที่เมืองนครพนมหรือ 
ในบริเวณโครงการ Blue Gold Mall อาจประสานความรวมมือกับเทศบาลเมือง
นครพนม (ทม.นครพนม) จัดใหมีระบบรถโดยสารสาธารณะ อาทิ รถรางลอยางรับ - สง 
เพื่อเดินทางเชื่อมโยงพื้นที่จอดรถยนต (จุดจอดแลวจร) บริเวณใกลเคียงเขาสูพื้นที่
โครงการหรือสถานที่สําคัญตาง ๆ ภายในใจกลางเมืองนครพนมที่มีปริมาณการจราจร
หนาแนน เพื่อทดแทนการนํารถยนตสวนบุคคลเขาสูพื้นที่ที่มีการจราจรติดขัด 
หรือผูพัฒนาโครงการดงักลาวอาจประสานความรวมมือกับ ทม.นครพนม เพื่อขอใช
พื้นที่ของศูนยกีฬาปยะ ๓๖ ของจังหวัดนครพนม ซึ่งมีพื้นที่ติดตอกับที่ราชพัสดุ
แปลงหมายเลขที่ นพ.๑๓๓ เพื่อจัดทําเปนพื้นที่จอดรถยนตรองรับผูมาใชบริการ
ศูนยการคาเพิ่มเติมชั่วคราวในบางชวงเวลา ทั้งนี้ ผูพัฒนาโครงการใหการสนับสนุน   
การปรับปรุงศูนยกีฬาปยะ ๓๖ (สนามกีฬา) และกิจกรรมที่เก่ียวของ เพื่อใหประชาชน
ไดมีพื้นที่ออกกําลังกายที่ดีตอไป 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ รับทราบ และใหความเห็นชอบรายงานการสํารวจ 
การวิเคราะหผลกระทบสภาพการจราจร และแนวทางการลดผลกระทบดานจราจร
ในการพัฒนาโครงการ Blue Gold Mall บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน             
ที่ นพ.๑๓๓ จังหวัดนครพนม 

 

 
 

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.จังหวัด) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๙๕ 

 



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)   
ภาคกลางและตะวันออก 
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ลําดับที่ ๑  จังหวัดสมุทรปราการ  ๑. การประชุม อจร.จังหวัดสมุทรปราการ คร้ังที่ ๕/๒๕๖๒   
   เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
  ๒. การประชุม อจร.จังหวัดสมุทรปราการ คร้ังที่ ๖/๒๕๖๒ 
     เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
  ๓. การประชุม อจร.จังหวัดสมุทรปราการ คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓   
   เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
  ๔. การประชุม อจร.จังหวัดสมุทรปราการ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓  
   เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
  ๕. การประชุม อจร.จังหวัดสมุทรปราการ คร้ังที่ ๓/๒๕๖๓  
   เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
  

ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๑. ผลความคืบหนาการกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบร่ิง - 
  สมุทรปราการ 
  ผูแทนแขวงทางหลวงสมุทรปราการ (ขท.สมุทรปราการ) รายงานวา  
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) ไดสงมอบพื้นที่ผิวจราจรคืน 
ใหกรมทางหลวง (ทล.) แลว อยูระหวางตรวจสอบความเรียบรอยและรับมอบ
พื้นที่คืน 
  ผูแทนการไฟฟานครหลวง (กฟน.) รายงานวา กฟน. วาจางบริษัท เนาวรัตน
พัฒนาการ จํากัด (มหาชน) ดําเนินการนําสายไฟฟาลงใตดินทั้งสองฝงขนานไปกับ
แนวรถไฟฟาสายสีเขียว ขณะนี้อยูระหวางการขออนุญาตจาก ทล. 
  ที่ประชุมมีความเห็นวา บริเวณสถานีแบร่ิงถึงแยกหางอิมพีเรียลสําโรง
คอนขางมืด และผิวจราจรแนวรถไฟฟาสายสีเขียวหลายจุดเปนหลุมเปนบอ ฝาบอพัก
ทรุดตัว ขอใหดําเนินการแกไขตอไปดวย 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๖๒ รับทราบ มอบ ขท.สมุทรปราการประสานงานกับ
หนวยงานที่เก่ียวของเพื่อดําเนินการแกไขปญหาตามความเห็นที่ประชุม และขอให 
กฟน. นําเสนอแผนการดําเนินงานนําสายไฟฟาลงใตดินในการประชุมคร้ังตอไป 
  ผูแทน ขท.สมุทรปราการ รายงานวา กฟน. จะดําเนินการเปดทอนําสายไฟฟา
ลงใตดินงานลงทอรอยสายที่ไดดําเนินการแลวเสร็จ แต กฟน. จะมีการขยายทอ
รอยสายไฟฟาใหสอดรับกับสถานีปูเจาสมิงพราย จึงไดเสนอเร่ืองขออนุญาต              
การใชพื้นที่ไปยัง ทล. คาดวาจะดําเนินการปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๓  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๖๒ รับทราบ และมอบ ขท.สมุทรปราการเรงรัดการดําเนินงาน
และใหรายงานผลการดําเนินการในการประชุม อจร.จังหวัดสมุทรปราการคร้ังตอไป 

ขท.สมุทรปราการ 
กฟน. 
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ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)   
ภาคกลางและตะวันออก 

**********************************************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๒. การรายงานความคืบหนาและการเตรียมการรองรับผลกระทบจากการดําเนิน
  โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีเหลืองในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ 
  (ชวงถนนศรีนครินทรและถนนเทพารักษ) 

 ผูแทน รฟม. และผูแทนบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น 
จํากัด (มหาชน) รายงานวา ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ การกอสรางมีผลการดําเนินงาน
รอยละ ๒๕.๙๖ จากแผนรอยละ ๒๖.๐๒ แผนการปดจุดเบี่ยงจราจรในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดําเนินการแลวคิดเปนรอยละ ๙๐ มีเคร่ืองจักรงานเสาเข็ม
ทํางานในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทั้งหมด ๒ ชุด  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๖๒  รับทราบ และขอให รฟม. และบริษัท ซิโน-ไทยฯ 
เรงรัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผน และขอใหประชาสัมพนัธการปดเบี่ยงจราจร
ลวงหนาเพื่อใหผูใชถนนวางแผนในการหลีกเลี่ยงเสนทาง 
  ในการประชุม อจร.จังหวัดสมุทรปราการ คร้ังที่๓/๒๕๖๓ ผูแทน รฟม. 
และวิศวกรโครงการฯ บริษัท ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด 
(มหาชน) รายงานความคืบหนาการกอสรางฯ สรุปได ดังนี ้ 
  ๑) ความกาวหนางานโยธา ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ มีผลการดําเนินงาน
คิดเปนรอยละ ๖๒.๔๔ จากแผนงานรอยละ ๖๐.๐๓ ซ่ึงเร็วกวาแผนคิดเปนรอยละ 
๒.๔๑ 
  ๒) สถานะการปดเบี่ยงจราจร ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ไดดําเนินการ
ปดเบี่ยงการจราจรในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการครบถวนแลว คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
ระยะทางรวมทั้งสิ้น ๑๕ กิโลเมตร 
  ๓) งานเตรียมกอสรางระบบระบายน้าํบริเวณถนนศรีนครินทร ระยะทางรวม 
๒ กิโลเมตร ปจจุบันอยูระหวางเตรียมการ โดยมีแผนกอสรางรางระบายน้ําแลวเสร็จ
ในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 
  ๔) การเตรียมการปองกันและแกปญหาน้ําทวม โดยไดดําเนินการรวมกับ 
ขท. สมุทรปราการ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและซอมบํารุงรักษาเคร่ืองสูบน้ําและ
ดําเนินการสูบน้ํา เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังบนถนนศรีนครินทร งานขุดลอกบอพัก
และขุดรองน้ําเพื่อระบายน้ําขังบริเวณสี่แยกเทพารักษ และงานทําความสะอาด
กวาดคราบดินทรายนอกพื้นที่กอสราง เปนตน 
 ๕) ที่ประชุมไดมีขอหวงใยในเร่ืองของการเกิดอุบัติเหตุในระหวางการกอสราง 
เนื่องจากเมื่อตนเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผานมา ไดเกิดอุบัติเหตุเสาตอมอโครงการ
รถไฟฟาสายสีชมพูที่อยูระหวางกอสรางพังถลมลงมาชวงบริเวณถนนแจงวัฒนะ 
ซึ่งโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูมีรูปแบบการกอสรางเปนระบบรถไฟฟา Monorail 
คลายคลึงกับโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว - สําโรง จึงขอใหบริษัท 
ผูรับจางฯ ใหความระมัดระวังในการดําเนินงานกอสราง เพื่อมิใหเกิดปญหา
เชนเดียวกับโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู  

รฟม. 
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง 
แอนด คอนสตรัคชั่น จาํกัด 

(มหาชน)  
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มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ รับทราบ และขอให รฟม. และบริษัทผูรับจางฯ 
เรงรัดการกอสรางใหเปนไปตามแผน และเพิ่มความระมัดระวังในการดําเนินงาน
กอสรางเพื่อปองกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดข้ึนได 

 

 ๓. ความคืบหนาการดําเนินโครงการกอสรางขยายผิวทางและสะพาน
  Over Pass ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๔ (ถนนศรีนครินทร) ระหวาง   
  กม.๑๖+๔๕๐ - กม.๑๙+๕๐๐ 
  ผูแทนแขวงทางหลวงสมุทรปราการ (ขท.สุมทรปราการ) และหางหุนสวนจาํกัด 
อ้ึงแซเฮง รายงานความคืบหนาแผนดําเนินการกอสรางรอยละ ๔๙.๗๘ จากแผนงาน 
รอยละ ๖๘.๘๙ ลาชากวาแผนรอยละ ๒๑.๑๑ เนื่องจากติดขัดเร่ืองยายระบบ
สาธารณูปโภค  
 ที่ประชุมมีความเห็นวา หลังจากเทพื้นถนนคอนกรีตเรียบรอยแลวขอให
เปดชองจราจรใหประชาชนไดใชงาน ติดตั้งไฟฟาสองสวางบริเวณเกาะกลาง  
และทําความสะอาดถนน 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๖๒ รับทราบ และขอให ขท.สมุทรปราการและหางหุนสวน
จํากัด อ้ึงแซเฮง เรงรัดการดําเนินการโครงการกอสรางใหเปนไปตามแผน และรับ
ความเห็นที่ประชุมไปดําเนินการ 
 ในการประชุม อจร.จังหวัดสมุทรปราการ คร้ังที่๓/๒๕๖๓ ผูแทนหางหุนสวน
จํากัด อ้ึงแซเฮง รายงานความกาวหนาการกอสรางฯ ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓           
มีความคืบหนาคิดเปนรอยละ ๗๗.๘๘ จากแผนงานรอยละ ๘๗.๗๓ ลาชากวาแผนงาน
รอยละ ๙.๘๕ ประกอบดวย งานโครงสรางสะพาน มีความกาวหนาคิดเปนรอยละ ๙๐ 
งานวางทอระบายน้ํา มีความกาวหนาคิดเปนรอยละ ๙๐ และงานขยายผิวชองจราจร 
มีความคืบหนารอยละ ๖๐ ทั้งนี้ ไดดําเนินการคืนผิวจราจรถาวรในสวนของงานที่เก่ียวกับ
งานสาธารณูปโภค ไดแก งานไฟฟา ทอประปา และสายโทรศัพท ใกลดําเนินการแลวเสร็จ 
คงเหลืองานคืนผิวถนนชวงบริเวณตรงขามหางโลตัสศรีนครินทร ระยะทางประมาณ   
๑ กิโลเมตร  
 ผูแทนการไฟฟานครหลวง (กฟน.) เขตสมุทรปราการ รายงานสรุปภาพรวม
งานรวมกอสราง บอพักและทอรอยสายไฟฟาใตดินซึ่งดําเนินการควบคูไปกับการกอสราง
ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๔ ปจจุบันมีความคืบหนาโดยรวมคิดเปนรอยละ ๕๘.๕๗ 
จากแผนงานรอยละ ๗๕ ประกอบดวย งานจมผนังบอพกั แลวเสร็จคิดเปนรอยละ 
๖๗.๔๔ งานดันทอลอดวิธี Pipe Jacking แลวเสร็จคิดเปนรอยละ ๕๙.๓๔ และงาน 
Grouting Material แลวเสร็จคิดเปนรอยละ ๕๙.๓๔ โดยมีกําหนดแลวเสร็จ            
ตามสัญญาเดิมในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แตเนื่องจากการกอสรางมีความลาชา
จึงมีการขยายเวลาการกอสรางออกไป โดยมีกําหนดแลวเสร็จตามแผนในเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 

 ขท.สมุทรปราการ 
หางหุนสวนจํากัด อ้ึงแซเฮง  
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 ผูแทนหอการคาจังหวัดสมุทรปราการ รายงานใหที่ประชุมทราบวา ไดรับ
ขอรองเรียนจากผูประกอบการที่อาศัยอยูบริเวณ ๒ ฝงของการกอสราง ซึ่งไดรับ
ผลกระทบจากการกอสรางโครงการที่มีความลาชา ทําใหผูประกอบการเดือดรอน
ไดรับผลกระทบเปนอยางมาก การสัญจรเขา - ออกไมสะดวก ทําใหไมสามารถ
ประกอบธุรกิจคาขายได รวมทั้งปญหาฝุนละอองในระหวางการกอสราง จึงขอให 
ขท.สมุทรปราการและบริษัทผูรับเหมา เรงรัดการกอสรางใหแลวเสร็จโดยเร็วและ
พิจารณาหาแนวทางชวยเหลือเยียวยาผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบดวย 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ รับทราบ และขอให ขท.สมุทรปราการ และหางหุนสวน
จํากัด อ้ึงแซเฮง เรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จตามแผนโดยเร็ว 

 

 ๔. ความคืบหนาการดําเนินโครงการกอสรางระบบระบายนํ้าและปรับปรุง
  ผิวทางที่จะมีผลกระทบดานการจราจรบนถนนสุขุมวิท 
  ผูแทนแขวงทางหลวงสมุทรปราการ (ขท.สมุทรปราการ) รายงานวา  
งานดันทอลอดบริเวณพิพิธภัณฑชางเอราวัณ และงานดันทอลอดบริเวณแยกปูเจา
สมิงพราย ดําเนินการเรียบรอยสวนงานดันทอลอดบริเวณถนนสุขุมวิทขาเขาจาก
แยกปูเจาสมิงพราย - คลองสําโรง อยูระหวางการแกไขแบบแปลนเพื่อเลี่ยงระบบ
สาธารณูปโภคเดิม 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๖๒  รับทราบ และมอบ ขท.สมุทรปราการเรงรัดการดําเนินการ 
 ในการประชุม อจร.จังหวัดสมุทรปราการ คร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ ผูแทนหมวด
ทางหลวงสมุทรปราการ รายงานความคืบหนาโครงการกอสรางระบบระบายน้ํา เพื่อแกไข
ปญหาน้ําทวมบนถนนสุขุมวิทบริเวณแยกปูเจาสมิงพราย ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 
ประกอบดวย งานดันทอลอดไดดําเนินการใกลแลวเสร็จ คงเหลือเพียง ๑ จุด  
ชวง กม.๑๙+๙๒๐ - กม.๒๐+๐๔๓ ระยะทาง ๑๒๓ เมตร และงานปรับปรุงผิวจราจร
ไดดําเนินการยกระดับผิวจราจรชวง กม.๒๑+๑๐๐ - กม.๒๑+๕๐๐ บริเวณชุมชน 
ซอยสุขุมวิท ๑๑๕ ซอยสุขุมวิท ๑๑๗ และจุดกลับรถ ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการ
ยกระดับเกาะคันหินและการปรับผิวจราจร โดยคาดวาจะแลวเสร็จทั้งหมดภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๓   
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ รับทราบ และมอบ ขท.สมุทรปราการเรงรัดการดําเนินงาน
ใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ ๒๕๖๓     

 ขท.สมุทรปราการ 

 

 

 

 

 

 

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๙๙ 

  



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)   
ภาคกลางและตะวันออก 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๕. การขอใชพ้ืนที่ของ กทพ. และ ทล. เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางถนน
  เลียบทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ (ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก) 
  ชวงถนนหนามแดง - บางพลี ถึงถนนบางนา - ตราด 
  ผูแทนเทศบาลเมืองบางแกว (ทม.บางแกว) รายงานวา ปจจุบันตําบลบางแกว
มีการขยายตัวของชุมชนเพิ่มข้ึน ทําใหเกิดปญหาการจราจรติดขัด ทม.บางแกว
พิจารณาแลวเห็นวาพื้นที่บริเวณใตทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ไมมีการใช
ประโยชนและมีเขตทางกวางโดยเฉลี่ย ๑๐ เมตร จึงเสนอขอจัดทําโครงการกอสราง 
ถนนเลียบทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ซึ่งเชื่อมระหวางถนนหนามแดง - บางพลี 
กับถนนบางนา - ตราด ทั้งนี้ ไดประชุมรวมกับการทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) 
เพื่อเสนอแบบผังบริเวณและการจัดการจราจรถนนใตทางพิเศษ สายบางพลี - สุขสวัสดิ ์
และเสนอโครงการตอกรมทางหลวง (ทล.) เนื่องจากเปนพื้นที่คาบเก่ียวระหวาง กทพ. 
และ ทล.  

ทม.บางแกว 
 ขท.สมุทรปราการ 

  ผูแทนแขวงทางหลวงสมุทรปราการ (ขท.สมุทรปราการ) รายงานวา 
บริเวณดังกลาวเปนพื้นที่ของ ทล. และ กทพ. การหารือรวมกันเบื้องตนเห็นวา
โครงการมีประโยชนและเห็นสมควรอนุญาตใหดําเนินการ แตเมื่อดําเนินการแลวเสร็จ
ถนนดังกลาวหนวยงานใดจะเปนผูดูแล และใชกฎหมายใดกํากับ ตองมีการประชุม
โดยคณะกรรมการชุดพิเศษ โดย ทล. เปนเจาภาพ และเชิญ กทพ. และ ทม.บางแกว  
เขารวมในการพิจารณารูปแบบ 
   ผูแทน กทพ. รายงานวา อยูระหวางรอการแกไขแบบกอสรางของ ทม.บางแกว
และหนังสืออนุญาตจาก ทล.  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๖๒ มอบ ทม.บางแกวเรงรัดการแกไขแบบกอสราง และ
มอบ ขท.สมุทรปราการติดตามความคืบหนาผลการขออนุญาตกอสรางจาก ทล. 

 

 ๖. การพิจารณารูปแบบการกอสรางถนนพุทธรักษา ชวงบรรจบทางหลวง
  หมายเลข ๓๒๕๖ (แยกคลองเกา) 
  ผูแทนแขวงทางหลวงสมุทรปราการ (ขท.สมุทรปราการ) รายงานวา 
จากการพิจารณารูปแบบการกอสรางถนนพุทธรักษา พบวารูปแบบดังกลาว              
เมื่อกอสรางแลวเสร็จและเปดใชงานจริงอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุการจราจรได 
เนื่องจากรูปแบบการกอสรางทําใหรถสามารถเลี้ยวขวายอนศรเพื่อกลับรถได              
จึงเสนอใหองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ (อบจ.สมุทรปราการ) และ
ผูรับจางปรับรูปแบบการกอสรางใหม 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๖๒ มอบ อบจ.สมุทรปราการปรับรูปแบบการกอสราง 

อบจ.สมุทรปราการ 

 

 

 

 

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๐๐ 

  



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)   
ภาคกลางและตะวันออก 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๗. การจัดระเบียบการจราจรบริเวณวงเวียนทายบาน เพ่ือแกปญหารถบรรทุก
  สัญจรบนถนนจักกะพาก ผานบริเวณหนาโรงพยาบาลสมุทรปราการ 
  ผูแทนเทศบาลนครสมุทรปราการ (ทน.สมุทรปราการ) รายงานวา ทน. 
สมุทรปราการไดจัดตั้งงบประมาณ ๒ โครงการ คือ ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและ
ปรับปรุงผิวจราจรจากลาดยางเปนคอนกรีตเพื่อรองรับน้ําหนักของรถบรรทุก          
ซึ่งทั้ง ๒ โครงการไดแบบแปลนและประมาณการราคาเรียบรอยแลว อยูในข้ันตอน
การจัดหาผูรับจาง คาดวาจะใชระยะเวลากอสรางประมาณ ๖ - ๗ เดือน  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๖๒  รับทราบ และขอให ทน. สมุทรปราการเรงรัดการ
ดําเนินการ 
 ในการประชุม อจร.จังหวัดสมุทรปราการ คร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ ผูแทน ทน. 
สมุทรปราการรายงานความคืบหนาการปรับปรุงถนนและการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร 
เพื่อจัดระเบียบการจราจรบริเวณวงเวียนทายบาน มีความคืบหนากวารอยละ ๙๐ 
คาดวาจะสามารถเปดใชผวิจราจรภายในเดือนสงิหาคม ๒๕๖๓ โดยในสวนของการตดิตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบเตือนดวยพลังงานแสงอาทิตยและการติดตั้งปายลดความเร็วนั้น 
ทน. สมุทรปราการอยูระหวางหาผูรับจาง โดยคาดวาจะใชเวลาติดตั้งสัญญาณไฟ
แลวเสร็จภายใน ๓ เดือน นับจากวันลงนามสัญญา ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ไดมีการหารือ
เพิ่มเติมในประเด็นของการยายปอมตํารวจบริเวณวงเวียนทายบาน การจัดระเบียบ
จราจรบริเวณตลาดและการจัดทําปายสําหรับหามรถบรรทุกจากทาเรือยูนิไทย               
วิ่งผานบริเวณหนาโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยใหไปใชเสนทางตรงไปยังวงเวียน
ทายบานแทน  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ รับทราบ และมอบ ทน.สมุทรปราการเรงรัดผูรับจาง
ใหดําเนนิการใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

ทน.สมุทรปราการ 

 ๘. การติดตามความกาวหนาการดําเนินงานปรับปรุงบริเวณปากทาง
  ถนนบางพลี - กิ่งแกว เชื่อมกับถนนบางนา - ตราด เพ่ืออํานวยความสะดวก
  การจราจรสําหรับรถที่จะเลี้ยวซายออกไปบางนา ซึ่งไดรับการสนับสนุน
  งบประมาณจากภาคเอกชน 
  ผูแทนแขวงทางหลวงสมุทรปราการ (ขท.สมุทรปราการ) รายงานวา 
ปจจุบันไดผูรับจางแลว คาดวาจะกอสรางแลวเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๓  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๖๒  รับทราบ และขอให ขท.สมุทรปราการเรงรัดดําเนินการ 

ขท.สมุทรปราการ 

 

 

 

 

 

 

 
  

สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๐๑ 

  



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)   
ภาคกลางและตะวันออก 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๙. ผลการกวดขันการกระทําผิดกฎหมายจราจรในหวงเวลาที่ผานมา 
  รวมทั้งวิเคราะหสถิติการจับกุม/การเกิดอุบัติเหตุ เพ่ือหาแนวทางแกไข 
  ผูแทนตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการรายงานผลการกวดขันการกระทํา
ผิดกฎหมายจราจรในชวงเวลาที่ผานมา รวมทั้งวิเคราะหสถิติการจับกุม/การเกิด
อุบัติเหตุ เพื่อหาแนวทางแกไข รายละเอียดสรุปได ดังนี้ 
  ๑) สรุปผลการดําเนนิการตามมาตรการในการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ใน ๑๐ ฐานความผิดหลัก ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ดังนี้ 
   ๑.๑) ฐานความผิดขับรถเร็วเกินกําหนด  รวม  ๑,๑๔๓  ราย 
   ๑.๒) ฐานความผิดไมมีใบอนุญาตขับรถ  รวม  ๑,๔๑๒  ราย  
   ๑.๓) ฐานความผิดไมสวมหมวกนิรภัย  รวม  ๑,๖๒๒  ราย 
   ๑.๔) ฐานความผิดอุปกรณสวนควบไมครบ รวม    ๙๒๑   ราย 
   ๑.๕) ฐานความผิดขับรถยอนศร  รวม  ๑,๒๕๓  ราย  
   ๑.๖) ฐานความผิดฝาฝนสัญญาณไฟจราจร รวม    ๔๗๖   ราย  
   ๑.๗ ฐานความผิดเมาแลวขับ  รวม    ๓๑๒   ราย 
   ๑.๘) ฐานความผิดไมคาดเข็มขัดนิรภัย  รวม    ๒๙๘  ราย  
   ๑.๙) ฐานความผิดแซงในที่คับขัน  รวม    ๑๙๗   ราย 
   ๑.๑๐) ฐานความผิดโทรศัพทขณะขับรถ   รวม    ๑๑๒   ราย 
  ๒) สถิติการเกิดอุบัติเหตุเปรียบเทียบ ๓ เดือน (พฤษภาคม - กรกฎาคม 
๒๕๖๓) พบวา ภาพรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เพิ่มข้ึน
จากเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากการยกเลิกจุดตรวจอุบัติเหตุภายหลังจาก
การยกเลิกประกาศหามประชาชนออกนอกเคหะสถาน (เคอรฟว) เพื่อควบคุม
สถานการณไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ซึ่งบังคับใชมาตั้งแตเดือนเมษายน 
- ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ สงผลใหมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงข้ึน รายละเอียด
สรุปได ดังนี้ 
 

 พ.ค. ๒๕๖๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ ก.ค. ๒๕๖๓ 
เกิดอุบัติเหต ุ ๔๖ ราย ๒๔๑ ราย ๒๕๒ ราย 
บาดเจ็บ ๒๖ ราย ๑๙๙ ราย ๑๗๓ ราย 
เสียชีวิต ๑๗ ราย ๑๑ ราย ๑๘ ราย 

  

  ๓) สถิติผลการจับกุมผู ขับรถยอนศร ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓                  
มีจํานวนทั้งสิ้น ๔๑๙ ราย โดยผลการจับกุมผูกระทําความผิดมากที่สุด ๓ อันดับ 
ไดแก สภ.บางบอ จํานวน ๖๐ ราย คิดเปนรอยละ ๑๔.๓๒ รองลงมา คือ สภ.บางพล ี
จํานวน ๔๙ ราย คิดเปนรอยละ ๑๑.๖๙ และ สภ.บางเสาธง จํานวน ๔๘ ราย  
คิดเปนรอยละ ๑๑.๔๕ ตามลําดับ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ รับทราบ 

ตํารวจภูธรจังหวัด
สมุทรปราการ 

 

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๐๒ 

  



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)   
ภาคกลางและตะวันออก 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๑๐. รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับระบบบอพักสายไฟรอยทอใตดิน
  บนถนนศรีนครินทร และถนนเทพารักษ 
  ผูแทนการไฟฟานครหลวง (กฟน.) เขตสมุทรปราการ รายงานความคืบหนา
งานกอสรางบอพักและทอไรสายไฟฟาใตดิน โดยดําเนินการรวมกับการกอสราง
โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว - สําโรง เร่ิมดําเนินงานเมื่อวันที่ ๑๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ รวมระยะเวลากอสราง
ตามสัญญา ๑,๒๙๖ วัน โดยงานกอสรางบอพักและทอรอยสายไฟฟาใตดิน            
จะตั้งอยูบริเวณถนนศรีนครินทร (แยกศรีอุดม - แยกศรีลาซาล และแยกศรีลาซาล 
- แยกศรีเทพา) และถนนเทพารักษ (แยกศรีเทพา - แยกสําโรง) มีรายละเอียด
ความกาวหนาการกอสราง ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ สรุปได ดังนี้  
 

รายละเอียดงาน ปริมาณท้ังหมด     แลวเสร็จ ความกาวหนา 
๑. งานกอสรางบอพัก ๘๑ บอ ๔๔  บอ ๕๔.๓๒% 
๒. งานกอสรางทอรอยสายฯ 
ดวยวิธี Pipe Jacking 

๑๒,๓๕๘ เมตร ๕,๓๔๑ เมตร ๔๓.๒๒% 

๓. งานกอสรางทอรอยสายฯ 
ดวยวิธี HDD 

๑,๕๔๗ เมตร ๓๖๙ เมตร ๒๓.๘๕% 

๔. งานกอสรางทอรอยสายฯ 
ดวยวิธี Open cut 

๔๖ เมตร ยังไมได
ดําเนินการ 

- 

 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๓  รับทราบและขอให กฟน. และบริษัท ซิโน - ไทยฯ  
เรงรัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผน   

กฟน. 

 ๑๑. รายงานผลความคืบหนาการดําเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟาอากาศ
  เปนสายไฟฟาใตดินถนนสุขุมวิท ชวงตั้งแตซอยแบร่ิง - ซอยเทศบาล
  บางปู ๕๕ 
  ผูแทนการไฟฟานครหลวง (กฟน.) รายงานความคืบหนาโครงการเปลี่ยน
ระบบสายไฟฟาอากาศเปนสายไฟฟาใตดินตามแนวรถไฟฟาสายสีเขียวและสายสีเหลือง 
บริเวณถนนสุขุมวิท ชวงแบร่ิง - เทศบาลบางปู ๕๕ ระยะทาง ๑๒.๕๐ กิโลเมตร 
ปจจุบันอยูระหวางการประสานขออนุญาตกอสรางจากกรมทางหลวง (ทล.) โดย 
กฟน. ไดมีการประชุมหารือและชี้แจงแบบรายละเอียดการกอสรางโครงการฯ รวมกับ 
ทล. แลว เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ผานมา โดย ทล. ไดนัดหมายสํารวจพื้นที่
รวมกับ กฟน. กอนพิจารณาอนุญาตใหดําเนินการตอไป ทั้งนี้ ประธานฯ ไดขอให
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) และหนวยงานที่ เก่ียวของ                 
ชวยผลักดนัโครงการรถไฟฟาสายสีเขียวสวนตอขยาย ชวงสถานีเคหะฯ - สถานีตําหรุ 
เพื่อสนับสนุนการเดินทางและสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจาก
ปจจุบันกรุงเทพมหานครไดมีนโยบายชะลอโครงการชวงสวนตอขยายไวกอน  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ รับทราบ และมอบ ทล. เรงรัดการพิจารณาอนุญาต
กอสราง เพื่อให กฟน. ดําเนินการตามแผนงานโดยเร็วตอไป 

ทล.  
กฟน. 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๐๓ 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๑๒. การติดตามความคืบหนาการดําเนินโครงการสะพานขามแมนํ้าเจาพระยา 
  และถนนเชื่อมตอพ้ืนที่ฝงอําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 
  ถึงอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  
  ผูแทนแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ (ขทช.สมุทรปราการ) รายงาน
ผลความคืบหนาการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ
สะพานขามน้ําแมน้ําเจาพระยา บริเวณอําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 
และถนนเชือ่มตอ ขนาดความกวาง ๖ ชองจราจร ระยะทางรวม ๖๐ กิโลเมตร แบงเปน 
๓ ชวง ผานพื้นที่ ๓ จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด
สมุทรปราการ (อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอพระสมุทรเจดีย และอําเภอบางพลี) 
วงเงินคากอสรางทั้งสิ้น ๘๗,๒๕๐.๙๙ ลานบาท ปจจุบันโครงการฯ อยูระหวางการพิจารณา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ รับทราบ และขอใหกรมทางหลวงชนบทเรงรัดการดําเนิน
โครงการใหเปนไปตามแผน 

กรมทางหลวงชนบท 

 ๑๓. การจัดการจราจรบริเวณจุดกลับรถแยกคลองเกา และจุดกลับรถ 
  เมธีกุล ถนนพุทธรักษา เชื่อมตอกับถนนตําหรุ - บางพลี 
  ประธานคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาแกไขปญหาการจราจรในจังหวัด
สมุทรปราการรายงานความคืบหนาการแกไขปญหาจราจรบริเวณจุดกลับรถ           
แยกคลองเกาและจุดกลับรถเมธีกุล โดยลงพื้นที่รวมกับแขวงทางหลวงสมุทรปราการ 
(ขท.สมุทรปราการ) ตํารวจภูธรบางปู (สภ.บางปู) และเทศบาลเมืองแพรกษาใหม 
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ผานมา รายละเอียดสรุปได ดังนี ้
  ๑) ปดจุดกลับรถแยกคลองเกา เพื่อลดปญหาการจราจรบริเวณถนน
บางพลี - ตําหรุ โดยหามรถบรรทุกตั้งแต ๖ ลอข้ึนไปกลับรถ  
  ๒) การจัดวางแบริเออรบังคับทิศทางการเดินรถ เพื่อไมใหเกิดปญหา
รถสะสมไปยังจุดกลับรถเมธีกุล 
  ๓) จัดกําลังเจาหนาที่ตํารวจจราจรอํานวยความสะดวกการจราจรบริเวณ
ดังกลาว และกวดขันจับกุมกับผูฝาฝนกฎหมายจราจร 
  โดยภายหลังจากการลงพื้นที่และแกไขปญหา พบวา ประชาชนใหความรวมมือ
เปนอยางดี การฝาฝนกฎจราจรในภาพรวมลดลง ทั้งนี้ ผูแทน สภ.บางปูมีขอเสนอ           
ขอเพิ่มจุดติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ๓ จุด และปายบอกทางจราจรบริเวณแยกคลองเกา 
ซึ่งถนนดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง โดยที่ประชุมฯ มอบหมายให 
ขท.สมุทรปราการพิจารณาขอเสนอการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชนในพื้นทีต่อไปดวย 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ รับทราบ และมอบ ขท.สมุทรปราการพิจารณาขอเสนอ
การติดตั้งสัญญาณไฟจราจรของหนวยงานในทองที่ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชนในพื้นที ่

ขท.สมุทรปราการ 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๑๔. การจัดการจราจรบนถนนเทพารักษในพ้ืนที่อําเภอบางพลี บริเวณ
  ปากทางเขาโรงพยาบาลบางพลี 
  ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางพลีรายงานสภาพปญหาการจราจรบนถนน
เทพารักษ บริเวณปากทางเขาโรงพยาบาลฯ ซึ่งมีตําแหนงจุดกลับรถ (U-Turn) เหลื่อมกับ
ถนนเขาโรงพยาบาลฯ ทําใหผูปวยฉุกเฉินไมสามารถเขามายังโรงพยาบาลฯ ไดทันทวงท ี
โดยเฉพาะในชั่วโมงเรงดวนและชวงวันหยุดเสาร - อาทิตย ทั้งนี้ โรงพยาบาลฯ  
ไดมีการประชุมหารือรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของในพื้นที่ และมีขอเสนอขอใหยาย
ตําแหนงจุดกลับรถ การจัดการจราจรหามรถเลี้ยวขวา เพื่อลดกระแสจราจรบริเวณ
ปากทางเขาโรงพยาบาลฯ การปรับปรุงเกาะกลางถนนและการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
ดานการจราจรและความปลอดภัย เปนตน 
  ผูแทนสํานักทางหลวงที่ ๑๓ (สทล.๑๓) รายงานวา ปจจุบันอยูระหวาง
ดําเนินการออกแบบเกาะกลางถนนเทพารักษ ชวงปากทางเขาโรงพยาบาลฯ คาดวา
จะใชงบประมาณทั้งสิ้น ๓ ลานบาท โดยที่ประชุมเห็นชอบใหมีการปรับปรุงจุดกลับรถ
เพื่อแกไขปญหาจราจรบริเวณทางเขาโรงพยาบาลฯ ใหมีความคลองตัวมากข้ึน
และอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน โดยมอบแขวงทางหลวงสมุทรปราการ
(ขท. สมุทรปราการ) พิจารณาบรรจุแผนงานการปรับปรุงเกาะกลางถนนและจุดกลับรถ
ดังกลาวเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตอไป  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ เห็นชอบ และมอบหมายให ขท.สมุทรปราการ 
พิจารณาดําเนินการตามขอเสนอของโรงพยาบาลบางพลีตอไป 

ขท.สมุทรปราการ 
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ลําดับที่ ๒ จังหวัดอางทอง   ๑. การประชุม อจร.จังหวัดอางทอง คร้ังที่ ๓/๒๕๖๒   
  เมื่อวันที่  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 ๒. การประชุม อจร.จังหวัดอางทอง คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓  
  เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 

ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

๑. การศึกษาความเหมาะสมในการวางแบริเออรบริเวณถนนสายโพธิ์พระยา - 
ทาเรือ กม. ที่ ๒๒๒๓ 

  เนื่องจากไดเกิดอุบัติเหตุบริเวณถนนสายโพธิ์พระยา - ทาเรือ กม.ที่ ๒๒ - ๒๓ 
หมูที่ ๓ ตําบลยี่ลน อําเภอวิเศษชัยชาญ มีรถที่ประสบอุบัติเหตุ จํานวน ๗ คัน   
ทําใหมีผูเสียชีวิต จํานวน ๖ คน บาดเจ็บ ๗ คน เพื่อเปนการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
ในอนาคต ในการประชุม อจร.จังหวัดอางทอง คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติ
มอบแขวงทางหลวงอางทอง (ขท.อางทอง) ดําเนินการศึกษาความเหมาะสม เพื่อวาง
แบริเออรคอนกรีตตลอดแนว 
  ผูอํานวยการ ขท.อางทองไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากการกอสราง
ตองใชงบประมาณสูง จึงนําเสนอโครงการดังกลาวไวในโครงการบูรณะทางหลวง
ระหวางภาค ซึ่งในระยะเรงดวนจะดําเนินการติดตั้งปายเตือนและอุปกรณอํานวย
ความปลอดภัยเพิ่มเติม เพื่อแกไขปญหาดังกลาว 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒  รับทราบ  
  ในการประชุม อจร.จังหวัดอางทอง คร้ังที่  ๑/๒๕๖๓ ขท.อางทอง                 
ไดดําเนินการติดตั้งแบริเออรคอนกรีตเรียบรอยแลว  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ 

ขท.อางทอง 

 ๒. ความคืบหนาของโครงการกอสรางอุโมงคกลับรถบานปา อําเภอไชโย 
   ผูอํานวยการ ขท.อางทองไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา ไดรับงบประมาณ 
ในการกอสรางแลว คาดวาจะดําเนินการกอสรางไดประมาณตนป ๒๕๖๓ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒  รับทราบ  
  ในคราวประชุม อจร.จังหวัดอางทอง คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ ผูอํานวยการ   
ขท.อางทองแจงใหที่ประชุมทราบวา จะมีการดําเนินการกอสรางประมาณตนป ๒๕๖๓ 
แตปจจุบันยังไมมีการกอสราง เนื่องจากมีการพิจารณาใหชะลอโครงการออกไป
ตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓  
  ผูแทน สนข. ชี้แจงวา กรมทางหลวงไดดําเนินการจัดลําดับความสําคัญ
แตละโครงการอยางดีแลว อาจมีโครงการอ่ืนที่มีความจําเปนตองใชงบประมาณ
ในชวงนั้น ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกลาว อยางไรก็ตาม ตองมี
การผลักดันใหโครงการนี้สามารถดําเนินการได เนื่องจากเปนโครงการสําคัญ 
สงผลตอความปลอดภัยในชีวิตประชาชน 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบและมอบหมาย ขท.อางทองเสนอขอรับ
การจัดสรรงบประมาณตอไป 

ขท.อางทอง 

 
  

สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๐๖ 

  



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)   
ภาคกลางและตะวันออก 

**********************************************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๓. การปดจุดกลับรถชั่วคราวบริเวณหนาวัดไชโย เพ่ือลดอุบัติเหตุในชวง
  เทศกาลปใหมและสงกรานต  
 ในชวงเทศกาลปใหมที่ผานมาเกิดอุบัติเหตุมีผูเสียชีวิต จํานวน ๑ คน 
เนื่องจากมีรถยนตกลับรถแลวชิดซายทันทีเพื่อขูจังหวัดลพบุรี ทําใหตัดกระแส
จราจรทางตรง ประธานที่ประชุมไดเสนอใหปดจุดกลับรถหนาวัดไชโยชั่วคราว
ในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต และประชาสัมพันธใหประชาชนที่จะเดินทาง
ไปวัดไชโยและจังหวัดลพบุรีทราบวามีชองจราจรโดยเฉพาะ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ มอบ ขท.อางทองดําเนินการปดจุดกลับรถชั่วคราว
ในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต พรอมทําปายประชาสัมพันธชองจราจรเขาสู
จังหวัดลพบุรี และเขาวัดไชโยใหประชาชนทราบ และดําเนินการปรับปรุงอุโมงค
กลับรถคลองมหานาม เพื่อรองรับการจราจรที่มีผลตอเนื่องมาจากการปดจุดกลับรถ          
หนาวัดไชโย 

ขท.อางทอง 

 ๔. ความคืบหนาการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๓๐๖๔ (สายแสวงหา-ปากดง)  
  ผูอํานวยการ ขท.อางทองรายงานใหที่ประชุมทราบวา บริเวณหนาโรงพยาบาล 
แสวงหาดําเนินการปรับปรุงขยายทางเปน ๔ ชองจราจรเรียบรอยแลว ปจจุบัน
ดําเนินการปรับปรุงบริเวณใกลกับโรงสี โดยใชงบประมาณจากองคการบริหาร 
สวนจังหวัดอางทอง (อบจ.อางทอง) ป พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดรับงบประมาณ ๑๔๒.๕ ลานบาท 
เพื่อปรับปรุงสวนที่เหลือ แตยังขาดอีก ๓ กิโลเมตร ตองรองบประมาณในป พ.ศ. ๒๕๖๔ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒  รับทราบและมอบ ขท.อางทองและ อบจ.อางทอง
รวมกันดําเนินการปรับปรุงใหแลวเสร็จตอไป  

ขท.อางทอง 
และ อบจ.อางทอง 

 ๕. การดําเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกทางหลวงหมายเลข 
  ๓๐๙ กับทางหลวงชนบทสาย อท ๔๐๐๒ 

ผูอํานวยการ ขท.อางทองรายงานใหที่ประชุมทราบวา ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ไดนําเสนอโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ 
กับทางหลวงชนบทสาย อท ๔๐๐๒ ที่ยังไมไดรับงบประมาณเนื่องจากปริมาณ
จราจรบริเวณแยกดังกลาวยังไมเขาหลักเกณฑที่จะติดตั้งสัญญาณไฟจราจรได 
หากมีความจําเปนเรงดวนอาจตองใชงบประมาณจากจังหวัดอางทอง 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒  รับทราบ 

ขท.อางทอง 

 

 

 

 

 

 

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๐๗ 

  



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)   
ภาคกลางและตะวันออก 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๖. ความคืบหนาการศึกษาแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ เมืองอางทอง 
  บริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๕ (บริเวณแยกปางิ้ว) เชื่อมตอกับ
  ทางหลวงหมายเลข ๓๒ (สายเอเชีย) 
 ผูแทนสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอางทองรายงานใหที่ประชุม
ทราบวา ปจจุบันสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอางทอง (ยผ.จังหวัด
อางทอง) ไดรวมกับบริษัท (บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส จํากัด) 
หารือแนวทางในการพัฒนาพื้นที่บริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๕ เชื่อมตอกับ
ทางหลวงหมายเลข ๓๒ (สายเอเชีย) ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาฯ ไดบรรจุแนวถนนจาก
แยกปางิ้วไปบรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๒ (สายเอเชีย) ไวในผังคมนาคม
เรียบรอยแลว โดยใชหมายเลขถนน “ข ๒) ในผังคมนาคม มีความยาวรวมประมาณ 
๕.๗ กิโลเมตร 
 สําหรับนโยบายของจังหวัดอางทองที่ตองการขยายถนนใหเชื่อมตอกับ
ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๖ เพื่อเปนทางเลือกสําหรับการเดินทางเชื่อมตอระหวาง
จังหวัดอางทองไปยังอําเภอบานแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอําเภอเมือง
ลพบุรี บริษัทที่ปรึกษาฯ จะตองสํารวจขอมูลดานจราจร เพื่อนํามาเปนขอมูล
สนับสนุนในการพัฒนาพื้นที่เมืองอางทองตอไป  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒  รับทราบ 
 ในคราวประชุม อจร.จังหวัดอางทอง คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ ผูแทน ยผ.จังหวัด
อางทองรายงานใหที่ประชุมทราบวา ไดบรรจุแนวถนนจากแยกปางิ้วไปบรรจบ
ทางหลวงหมายเลข ๓๒ (สายเอเชีย) ไวในผังคมนาคมเรียบรอยแลว ซึ่งปจจุบัน
กรมทางหลวงไดออกแบบแลวเสร็จ อยูในข้ันตอนการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) คาดวาจะไดรับงบประมาณในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓  รับทราบ 

ยผ.จังหวัดอางทอง 

 ๗. การพิจารณาปรับปรุงสี่แยกอางทองเปนวงเวียน 
  ประธานที่ประชุมเสนอใหปรับปรุงสี่แยกอางทองเปนวงเวียน เพื่อแกไข
ปญหาจราจรที่ติดสะสมในตัวเมือง และทําปายประชาสัมพันธเสนทางไปสถานที่
ทองเที่ยวโดยใชเสนทางที่ไมตองผานตัวเมืองอางทอง รวมถึงการออกประกาศ
หามจอดรถในชวงเวลาเรงดวน  
  ผูแทนศูนยวิชาการจัดระบบการจราจรและขนสงเมืองภูมิภาคเสนอใหแตงตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาปรับปรุงสี่แยกอางทอง เนื่องจากวงเวียนมีไว
สําหรับปรับปรุงทางแยก เพื่อลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งจะใชไดผลดีกับทางแยก
ที่มีปริมาณการจราจรนอย ถาทางแยกที่มีปริมาณการจราจรมากไมเหมาะที่จะใชวงเวียน 
เนื่องจากจะทําใหมีรถติดสะสมอยูในวงเวียน เห็นควรใหติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแทน  

ขท.อางทอง 
สถานีตาํรวจภูธรเมืองอางทอง  

ทม.อางทอง 

 

 

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๐๘ 

  



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)   
ภาคกลางและตะวันออก 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒  รับทราบและมอบหมายใหหนวยงานที่เก่ียวของ
ดําเนินการ ไดแก แขวงทางหลวงอางทอง (ขท.อางทอง) ติดตั้งปายประชาสัมพันธ
เสนทาง เพื่อลดปญหาการจราจรติดขัดในตัวเมืองอางทอง และสถานีตํารวจภูธรเมือง
อางทอง เทศบาลเมืองอางทอง (ทม.อางทอง) และ ขท.อางลงพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ
ใหประชาชนทราบลวงหนากอนทดลองบังคับเลี้ยวขวาเปนระยะเวลา ๑ เดือน 
 ในการประชุม อจร.จังหวัดอางทอง คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ ทม.อางทองรายงาน             
ใหที่ประชุมทราบวา ไดดําเนินการติดตั้งสญัลกัษณปายจราจร เพื่อลดปญหาการจราจร
ในบริเวณดังกลาวแลว แตการปรับปรุงใหเปนวงเวียนตองใชงบประมาณคอนขางสูง 
ทางหนวยงานยังขาดงบประมาณในการดําเนินการ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓  รับทราบ 

 

 ๘. การดําเนินการใหผูประกอบการใชผาคลุมปดทรายที่บรรทุกมา 
  ผูแทนอําเภอปาโมกรายงานใหที่ประชุมทราบวา บริเวณหนาวัดพิจารณโสภณ 
ตําบลโผงเผง ประชาชนเดือนรอนจากปญหาฝุนละออง เนื่องจากรถบรรทุกไมใช
ผาคลุมปดวัสดุที่บรรทุกมาขอใหสํานักงานขนสงจังหวัดอางทอง (สขจ.อางทอง) 
ดําเนินการกวดขันวนิัยอยางเครงครัดตอไปดวย 
  ผูแทน สขจ.อางทองประชาสัมพันธใหผูพบเห็นการกระทําผิด ถายภาพ
หรือคลิปวีดิโอสงไปยังสายดวน ๑๕๘๔ พรอมกับเลขที่บัญชีเงินฝาก เพื่อรับเงิน
สวนแบงจากคาปรับรอยละ ๑๕ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓  รับทราบ 

สขจ.อางทอง 

 ๙. ปญหาจราจรจากการกอสรางถนนไปอําเภอแสวงหา และเสนทางไป  
  โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริสีบัวทอง 
  ผูแทนอําเภอแสวงหารายงานใหที่ประชุมทราบวา ขณะนี้มีการกอสราง
เสนทางโพธิ์ทอง - แสวงหา แนะนําใหประชาชนใชเสนทางคําหยาด - หนองแมไก 
โดยคาดวาการกอสรางจะแลวเสร็จในป ๒๕๖๔ 
  ผูแทน สนข. รายงานใหที่ประชุมทราบวา ศูนยอํานวยการใหญจิตอาสา
พระราชทานไดลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินโครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ
สีบัวทอง คณะผูเดินทางแจงวาถนนทางเขาโครงการฟารมตัวอยางฯ กําลังกอสราง 
ขอใหเรงดําเนินการใหแลวเสร็จ และติดตั้งอุปกรณดานความปลอดภัยในการจราจร
ดวย 
  ประธานที่ประชุมเสนอใหใชเสนทางอําเภอสามโกหรือเสนทางศรีประจันต 
จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเดินทางเขาสูฟารมตัวอยางตามพระราชดําริสีบัวทอง 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ มอบหมายใหแขวงทางหลวงอางทอง (ขท.อางทอง)  
เรงดําเนินการกอสราง และติดตั้งอุปกรณดานความปลอดภัยใหเรียบรอย 

ขท.อางทอง 

 

 

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๐๙ 

  



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)   
ภาคกลางและตะวันออก 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๑๐. ปญหาการจราจรบริเวณสามแยกบานเกา สาย ๓๓๗๔ และบริเวณ
  ทางเขาโรงพยาบาลสามโก  
  ผูแทนจากอําเภอสามโกรายงานใหประชุมทราบวา บริเวณสามแยกทั้ง ๒ จุด 
ไมมีสัญญาณไฟจราจร ผูใชรถใชถนนใชความเร็วสูง ขอใหหนวยงานที่เก่ียวของ
ดําเนินการติดตั้งเคร่ืองหมายหรือเสนเตือนชะลอความเร็ว 
  ผูแทนแขวงทางหลวงอางทอง (ขท.อางทอง) ชี้แจงวา บริเวณดังกลาว
ปริมาณจราจรยังไมเขาหลักเกณฑที่จะติดตั้งสัญญาณไฟจราจรได ขท.อางทอง  
จึงติดตั้งไฟกระพริบแบบแขวนสูงและหลักกันโคง รวมถึงจะดําเนินการฉาบผิวจราจร
หยาบ เพื่อลดปญหาอุบัติเหตุจากผิวจราจรลื่นในฤดูฝน 

ขท.อางทอง 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ มอบหมายให ขท.อางทองเรงดําเนินการติดตั้งอุปกรณ
เพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม 
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ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)   
ภาคกลางและตะวันออก 
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ลําดับที่ ๓ จังหวัดนครปฐม  ๑. การประชุม อจร.จังหวัดนครปฐม คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒   
  เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒   

 

ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๑. ความคืบหนาจุดรับ - สง และการว่ิงคูขนานของรถมินิบัส 
   ผูแทนสํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐม (สขจ.นครปฐม) รายงานที่ประชุม 
ทราบวา สขจ.นครปฐม ไดรับแจงจากสํานักการขนสงผูโดยสาร กรมการขนสงทางบก 
(ขบ.) วา ไดดําเนินการพิจารณาเร่ืองการกําหนดจุดจอดรถบริเวณถนนบรมราชชนนี 
จํานวน ๔ จุด ไดแก  
  ๑)  หนาศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑล
สาย ๔ 
  ๒) หนาหางสรรพสินคาเทสโกโลตัส สาขาศาลายา พุทธมณฑลสาย ๔ 
  ๓) หนาหางสรรพสินคาเซ็นทรัลพลาซา สาขาศาลายา  
  ๔) หนาโรงพิมพธนบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย 
  แตเนื่องจากผูประกอบการเดินรถในเสนทางดังกลาว เปนบริษัทเอกชน                
จึงตองคํานึงถึงปริมาณผูโดยสารและปจจัยอ่ืน ๆ ประกอบการพิจารณา ซึ่งขณะนี้
อยูในข้ันตอนการลงพื้นที่เพื่อสํารวจขอมูลและนําเร่ืองเขาพิจารณาของคณะกรรมการ
ควบคุมการขนสงทางบกกลาง ขบ.  
  ผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมใหความเห็นวา ควรเพิ่มจุดจอดรับ - สง 
ผูโดยสารบริเวณทางแยกเขาถนนพุทธมณฑลสาย ๔ - พุทธมณฑลสาย ๘ ดวย 
  ผูแทน สขจ.นครปฐมชี้แจงเพิ่มเติมวา ในการกําหนดจุดจอดรับ - สงผูโดยสาร 
มีขอกําหนดในดานตาง ๆ เชน เร่ืองความปลอดภัยของผูโดยสาร ระยะหางระหวาง
จุดจอด ทําใหไมสามารถกําหนดจุดจอดรถในระยะที่ใกลกันมากเกินไปได 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ รับทราบและมอบหมายให สขจ.นครปฐมติดตาม 
ผลพิจารณาและรายงานที่ประชุมทราบในคร้ังตอไป   

สขจ.นครปฐม 

 ๒. ความคืบหนามาตรการกําหนดเวลาหามรถบรรทุกว่ิง 
  ผูแทน สขจ.นครปฐมรายงานที่ประชุมทราบวา สขจ.นครปฐมไดมี
หนังสือไปยัง ขบ. เพื่อขอใหพิจารณาทบทวนมาตรการกําหนดเวลาหามรถบรรทุกวิ่ง               
โดย ขบ. ไดเสนอเร่ืองดังกลาวไปยังกระทรวงคมนาคม (คค.) ซ่ึงขณะนี้อยูในข้ันตอน
การพิจารณาของ คค.  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ รับทราบและมอบหมายให สขจ.นครปฐมติดตาม
และรายงานผลมาตรการกําหนดเวลาหามรถบรรทุกวิ่งใหที่ประชุมทราบตอไป 

สขจ.นครปฐม 

 
 
 
 
 

 

 
  

สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๑๑ 

  



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)   
ภาคกลางและตะวันออก 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๓. โครงการกอสรางทางยกระดับถนนบรมราชชนนีสวนตอขยาย 
  ผูแทนแขวงทางหลวงสมุทรสาคร (ขท.สมุทรสาคร) และผูแทน สนข. 
รายงานที่ประชุมทราบวา โครงการกอสรางทางยกระดับถนนบรมราชชนนีสวนตอ
ขยายระยะแรก ชวงพุทธมณฑลสาย ๒ - พุทธมณฑลสาย ๔ มีระยะทางประมาณ        
๖ กิโลเมตร อยูระหวางการขอรับจัดสรรงบประมาณป ๒๕๖๓ 
  ประธานฯ ใหความเห็นวา  
  ๑)  ควรกอสรางฯ ตลอดเสนทางโดยไมแบงการกอสรางออกเปน ๓ ชวง            
เพราะตองใชระยะเวลาการกอสรางนานและอาจทําใหเกิดปญหาการจราจรติดขัดได 
  ๒) ปจจุบันถนนพระรามที่ ๒ มีการกอสรางทาง จึงมีการติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธใหประชาชนผูใชรถใชถนนหลีกเลี่ยงการใชเสนทางดังกลาวและ  
หันมาใชถนนบรมราชชนนีเพื่อมุงหนาเขาสูกรุงเทพฯ แทน หากมีการกอสราง
โครงการดังกลาวอีกจะสงผลใหการจราจรติดขัดอยางมากทั้ง ๒ เสนทาง 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ รับทราบและมอบหมายให ขท.สมุทรสาคร และ 
สนข. รายงานความคืบหนาใหที่ประชุมทราบในคร้ังถัดไป 

ขท.สมุทรสาคร 
สนข. 

 ๔. โครงการกอสรางทางถนนสายแยก ทล. ๓๐๙๗ - ศูนยราชการ 
  จังหวัดนครปฐม  
  ผูแทนแขวงทางหลวงชนบทนครปฐมรายงานที่ประชุมทราบวา ในปจจุบัน            
เสนทางเขาสูศูนยราชการจังหวัดนครปฐมมีขนาด ๒ ชองจราจร (๒ ทิศทาง) 
ลักษณะสองขางทางมีการเจริญเติบโตของเมือง ทําใหเสนทางดังกลาวไมสามารถ
ขยายความกวางของถนนได จึงสงผลใหการจราจรติดขัดอยางมาก โดยเฉพาะชั่วโมง
เรงดวน ทําใหการเดินทางมายังศูนยราชการไมสะดวกและขาดความปลอดภัย           
ในการใชถนน ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรและเปนการบรรเทาปญหา
การจราจรและขนสง อีกทั้งเปนการขยายโครงขายระบบคมนาคมใหมีความสมบูรณ
ยิ่งข้ึน กรมทางหลวงชนบท (ทช.) จึงมีความจําเปนที่จะตองกอสรางถนนขนาด ๖ - ๘ 
ชองจราจร เพื่อใชเปนเสนทางใหมเขาสูศูนยราชการจังหวัดนครปฐม โดยโครงการ
ดังกลาวมีวงเงินคากอสราง ๔๔๐ ลานบาท และมีระยะเวลากอสราง ๙๙๐ วัน         
(๒ กันยายน ๒๕๖๒ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕)  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ รับทราบโครงการกอสรางทางถนนสายแยก ทล.๓๐๙๗ 
- ศูนยราชการจังหวัดนครปฐม  

แขวงทางหลวงชนบท
นครปฐม 
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ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)   
ภาคกลางและตะวันออก 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๕. การแกไขปญหาจราจรบริเวณทางขึ้นตางระดับถนนบรมราชชนนี 
  ผูแทน สนข. รายงานที่ประชุมทราบวา ไดดําเนินการสํารวจปญหาจราจร
บริเวณถนนบรมราชชนนี ชวงพุทธมณฑลสาย ๔ - ทางข้ึนคูขนานลอยฟาถนน
บรมราชชนนี โดยมีรายละเอียดเบื้องตน ดังนี้ 
  ๑) สภาพปญหาการจราจรฝงขาเขากรุงเทพฯ 
   ๑.๑) จุดที่ ๑ บริเวณหนาวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล  
   ๑.๒) จุดที่ ๒ บริเวณตรงขามตลาดพุทธมณฑล 
   ๑.๓) จุดที่ ๓ บริเวณซอยบรมราชชนนี ๗๘ 
   ๑.๔) จุดที่ ๔ บริเวณตรงขามซอยบรมราชชนนี ๑๑๙ 
   ๑.๕) จุดที่ ๕ บริเวณหมูบานปญจทรัพย 
   ๑.๖) จุดที่ ๖ บริเวณทางข้ึนคูขนานลอยฟาถนนบรมราชชนน ี
   จากการสํารวจพบปญหา ดังนี้ จุดที่  ๑  ๒  และ ๓ มีปญหาการตัด
กระแสการจราจร จุดที่  ๔ ๕ และ ๖ มีปริมาณรถติดสะสม ทําใหเกิดปญหา
การจราจรติดขัดตั้งแตชวงเวลา ๐๖.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. และปริมาณการจราจรเร่ิม
คลองตัวในชวง ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป 
  ๒) สภาพปญหาการจราจรฝงขาออกจากกรุงเทพฯ 
   ๒.๑) จุดที่ ๑ บริเวณหนาตลาดพุทธมณฑล 
   ๒.๒) จุดที่ ๒ บริเวณสะพานลอยซอยบรมราชชนนี ๑๒๑  
   ๒.๓) จุดที่ ๓ บริเวณซอยบรมราชชนนี ๑๑๕ หมูบานลดาวัลย 
   ๒.๔) จุดที่ ๔ บริเวณซอยบรมราชชนนี ๑๑๓ 
   ๒.๕) จุดที่ ๕ บริเวณหนายูนิโคล โรดไซด บุญถาวร ปนเกลา 
   จากการสํารวจพบปริมาณรถติดสะสมทําใหเกิดปญหาการจราจร
ติดขัดไปจนถึงบริเวณพทุธมณฑลสาย ๔ การจราจรจึงเร่ิมคลองตัวมากข้ึน 
  ประธานฯ ใหความเห็นวา ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ มุงหนาไปหอนาฬิกามหิดล 
ศาลายา ไมสามารถเดินรถขามไปยังฝงจังหวัดนนทบุรีได แตตองเลี้ยวซายและ             
ไปเลี้ยวขวาเขาสูถนนสาย นฐ ๓๐๐๔ เพื่อขามทางรถไฟ จึงจะขามสะพานไปฝง
จังหวัดนนทบุรีได ซึ่งชองจราจรบริเวณดังกลาวมีเพียง ๒ ชองจราจร ทําใหมี
ปริมาณรถติดสะสมเปนจํานวนมาก สงผลใหการจราจรติดขัดเปนวงกวาง 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ รับทราบและมอบหมายให สนข. สรุปผลการสํารวจ
และรายงานที่ประชุมทราบในคร้ังถัดไป 

สนข. 

 

 

 

 

 

 
  

สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๑๓ 

  



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)   
ภาคกลางและตะวันออก 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๖. ความคืบหนาเร่ืองการเวนคืนคาที่ดินโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง  
  สายบางใหญ - กาญจนบุรี หมายเลข ๘๑ 
  ผูแทนแขวงทางหลวงนครปฐม (ขท.นครปฐม) รายงานที่ประชุมทราบวา 
จะเรงดําเนินการเวนคืนที่ดินโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายบางใหญ - 
กาญจนบุรี หมายเลข ๘๑ ใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ รับทราบและมอบหมายให ขท.นครปฐมเรงดําเนินการ          
เวนคืนที่ดินฯ ใหแลวเสร็จ และรายงานที่ประชุมทราบในคร้ังถัดไป 

ขท.นครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๑๔ 

  



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)   
ภาคกลางและตะวันออก 
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ลําดับที่ ๔ จังหวัดนนทบุรี   ๑. การประชุม อจร.จังหวัดนนทบุรี คร้ังที่ ๖/๒๕๖๒  
  เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
  ๒. การประชุม อจร.จังหวัดนนทบุรี คร้ังที่ ๗/๒๕๖๒  
   เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
  ๓. การประชุม อจร.จังหวัดนนทบุรี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓  
   เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
  ๔. การประชุม อจร.จังหวัดนนทบุรี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓  
   เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓     
  ๕ การประชุม อจร.จังหวัดนนทบุรี คร้ังที่ ๓/๒๕๖๓  
   เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓  
       

ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๑. ความคืบหนาโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย-มีนบุรี 
 ผูแทนบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) 
ไดรายงานความกาวหนางานกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย-มีนบุรี 
ซึ่งขณะนี้ไดมีการติดตั้งคานทางวิ่ง (Guide way beam) แลว มีรายละเอียด
ความกาวหนา งานระบบรถไฟฟารอยละ ๓๓.๒๔ และงานโยธารอยละ ๔๒.๑๕ 
ซึ่งงานกอสรางโดยรวมมีความกาวหนารอยละ ๓๘.๐๘ และคาดวาจะสามารถ  
คืนผิวจราจรบนถนนรัตนาธิเบศรไดประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ถนนแจงวัฒนะ
ประมาณเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๔ และถนนติวานนท ชวงสถานีแคราย-สถานีสามัคคี
ประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ และชวงสถานีชลประทาน-สถานีปากเกร็ดประมาณ
เดือนมกราคม ๒๕๖๔ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๖๒  รับทราบ 

รฟม.  
บริษัท ซิโน-ไทย  

เอ็นจีเนียร่ิง แอนด  
คอนสตรัคชั่น จาํกัด 

(มหาชน)                
 

  ผูแทนบริษัท ซิ โน -ไทย เอ็นจิเนีย ร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด 
(มหาชน) ไดรายงานความกาวหนางานกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ชวง
แคราย - มีนบุรี มีรายละเอียดความกาวหนางานระบบรถไฟฟารอยละ ๓๙.๔๘ 
และงานโยธารอยละ ๔๖.๑๓ ซึ่งงานกอสรางโดยรวมมีความกาวหนารอยละ 
๔๓.๒๑   
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๖๒  รับทราบ  

 

  ผูแทนการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) ไดรายงาน
ความกาวหนางานกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย - มีนบุรี                
มีรายละเอียดความกาวหนา งานระบบรถไฟฟารอยละ ๔๕.๑๕ และงานโยธา 
รอยละ ๕๐.๑๐ ซึ่ งงานกอสรางโดยรวมมีความกาวหนารอยละ ๔๘.๐๖                 
(ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒) และคาดวาจะสามารถคืนผิวจราจรบนถนนรัตนาธิเบศร
ไดประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถนนแจงวัฒนะประมาณเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๔ 
และถนนติวานนทชวงสถานีแคราย - สถานีสนามบินน้ําประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 
ชวงสถานีสนามบินน้ํา - สถานีสามัคคีประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓               
และชวงสถานีสามัคคี - สถานีชลประทานประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ 

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๑๕ 

  



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)   
ภาคกลางและตะวันออก 

**********************************************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ผูแทนบริษัท ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด 
(มหาชน) ไดรายงานความคืบหนางานกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย - 
มีนบุรี มีรายละเอียดความกาวหนางานโยธารอยละ ๕๗.๑๕ งานระบบรถไฟฟา
รอยละ ๕๑.๕๓ ซึ่งงานกอสรางโดยรวมมีความกาวหนารอยละ ๕๔.๗๗ (ณ เดือน
เมษายน ๒๕๖๓) 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ รับทราบ 

 

  ผูแทนบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)               
ไดรายงานตอที่ประชุมวา โครงการรถไฟฟาสายสีชมพูในพื้นที่จังหวัดนนทบุ รี             
จํานวน ๑๐ สถานี อยูในบริเวณถนนรัตนาธิเบศร ถนนติวานนท และถนนแจงวัฒนะ 
โดยการดําเนินงานในภาพรวม มีความกาวหนารอยละ ๕๘.๙๗ โดยแบงเปนงานโยธา
รอยละ ๖๑.๘๓ และงานระบบรถไฟฟารอยละ ๕๕.๒๖ ซึ่งมีความลาชากวาแผน 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนตําแหนงสถานีศูนยราชการนนทบุรี PK01 อยูระหวางรอการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment in Thailand 
: EIA) ทําใหไมสามารถดําเนินการกอสรางได การรองเรียนเร่ืองความไมสะดวกในการ
สัญจร และเสียงดังที่เกิดจากการทํางานในชวงเวลากลางคืน 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ รับทราบ โดยใหติดปายประชาสัมพันธแสดง
ผูรับผิดชอบและสถานะการดําเนินงาน 

  

 ๒. ความคืบหนางานกอสรางบอพักและทอรอยสายไฟฟาใตดินรวมกับ
  โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย-มีนบุรี และงานกอสราง
  บอพักและทอรอยสายไฟฟาใตดิน บริเวณถนนกาญจนาภิเษก ชวงจุดตัด
  ถนนบางกรวย-ไทรนอย-คลองบางไผ-จุดตัดถนนจันทรทองเอ่ียม 
   ประธานฯ ขอใหหนวยงานที่เก่ียวของ ไดแก แขวงทางหลวงนนทบุรี 
(ขท.นนทบุรี) การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) การรถไฟฟาขนสงมวลชน
แหงประเทศไทย (รฟม.) ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี การไฟฟานครหลวง สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
(กสทช.) หนวยงานทองถ่ิน และหนวยงานดานการสื่อสาร รวมกันหารือพิจารณากําหนด
แนวทางในการดําเนินการ เพื่อยายระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดลงใตดินในคราวเดียวกัน 
กอนนําเสนอแนวทางดังกลาวให อจร.จังหวัดนนทบุรีพิจารณาตอไป 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๖๒  ใหหน วยงานที่ เก่ียวของรวมกันพิจารณากําหนด
แนวทางในการดําเนินการ เพื่อยายระบบสาธารณูปโภคทัง้หมดลงใตดินในคราวเดียวกัน        
กอนนําเสนอแนวทางดังกลาวให อจร.จังหวัดนนทบุรีพิจารณาตอไป 

ขท.นนทบุรี  
กทพ. 
รฟม. 

 ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี              
การไฟฟานครหลวง  

กสทช.  
หนวยงานทองถ่ิน และ

หนวยงานดานการสื่อสาร 

 
 
 
 
 

 

 
  

สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๑๖ 

  



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)   
ภาคกลางและตะวันออก 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๓. แนวทางการแกไขปญหาจราจร บริเวณถนนงามวงศวานและแยกแคราย 
  ในคราวประชุม อจร.จังหวัดนนทบุรี คร้ังที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาการจราจร
บริเวณถนนงามวงศวานและแยกแคราย โดยเสนอใหการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
(กทพ.) ดําเนินการ ดังนี้ 
  ๓.๑ สรางทางลัดบริเวณใตทางพิเศษศรีรัช (ริมถนนงามวงศวานบริเวณ
ทางเขาวัดบัวขวัญ) โดยตัดถนนลอดใตทางยกระดับและไปบรรจบกับทางโคง
ยกระดับตรงทางข้ึนทางพิเศษงามวงศวาน เพื่อขามถนนงามวงศวานข้ึนทางดวน
เขากรุงเทพฯ หรือไปกลับรถแยกแคราย โดยไมตองใชถนนงามวงศวาน 
  ๓.๒ สรางทางลงแยกแครายจากทางพิเศษศรีรัช โดยใชพื้นที่ระหวาง
ทางลงดานงามวงศวานและเสนทางหลัก สรางขนานกับแนวทางดวนเดิม ลงมาบรรจบ
กับทางโคงยกระดับที่ข้ึนจากถนนงามวงศวาน เพื่อเขากรุงเทพฯ หรือไปกลับรถ
แยกแคราย โดยไมตองใชถนนงามวงศวาน 
  ๓.๓ สรางทางลงแยกแครายจากทางพิเศษศรีรัช โดยใชพื้นที่ระหวางทางลง
ดานงามวงศวานและเสนทางหลัก สรางขนานกับแนวทางดวนเดิม ขามถนนงามวงศวาน
ลงมาบรรจบกับทางข้ึนทางดวนขาเขากรุงเทพฯ เพื่อใหไปกลับรถแยกแคราย โดยไมตอง
ใชถนนงามวงศวาน 
  ผูแทน กทพ. ไดรายงานที่ประชุมวา ตามที่จังหวัดนนทบุรีไดมีหนังสือ 
ขอใชพื้นที่บริเวณใตทางลงดานงามวงศวานฝงมุงหนาแยกพงษเพชรเพื่อจะสราง
ทางลงจากทางดวนนั้น บริเวณพื้นที่ดังกลาว ไดมีการจัดทําบันทึกขอตกลงรวม
ระหวาง กทพ. บริษัท บานสวย แอสเซต จํากัด และบริษัท บางกอกคอนสตรัคชั่น
เทคโนโลยี จํากัด ภายใตโครงการทางจักรยานในเขตทางพิเศษศรีรัช บริเวณถนน
งามวงศวาน-ซอยวัดบัวขวัญ ซึ่งขณะนี้ยังอยูในระยะเวลาตามบันทึกขอตกลงฯ 
(วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) ดังนั้น จึงมิอาจพิจารณาอนุญาต
ใหใชพื้นที่บริเวณดังกลาวขางตนได อยางไรก็ตาม กทพ. ยินดีใหการสนับสนุนพื้นที่  
ในเขตทางพิเศษบริเวณใกลเคียง  
  ประธานฯ จังหวัดนนทบุรีมีแนวคิดจะทําทอลอดใตผิวถนนของ กทพ. 
เพื่อเปนการระบายน้ําบนถนนลงคลองบางเขนและคลองบางตลาด ซึ่งจะสามารถ
แกไขปญหาน้ําทวมถนนอยางถาวร จึงขอใหผูแทน กทพ. นําเรียนผูบริหาร กทพ. 
พิจารณากรณีดังกลาวดวย ทั้งนี้ จังหวัดนนทบุรีจะขอเขาพบผูบริหาร กทพ. เพื่อหารือ
แนวทางในการดําเนินการดังกลาวตอไป  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๖๒ มอบจังหวัดนนทบุรีหารือกับ กทพ. เพื่อกําหนด
แนวทางการแกไขปญหาจราจรบริเวณถนนงามวงศวานและแยกแครายตอไป 
และมอบหมายใหตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี สรุป รวบรวม วิเคราะห ปริมาณ
ยานพาหนะบนถนนงามวงศวานที่ใชทางพิเศษศรีรัช รวมถึงปริมาณการปลอย
มลพิษทางอากาศ 

กทพ. 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

๔. การเปดจุดกลับรถ บริเวณประตู ๑ กระทรวงพาณิชย 
  ในคราวการประชุม อจร.จังหวัดนนทบุรี คร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีมติใหทดลองเปดจุดกลับรถเกาะกลางถนน บริเวณประตู ๑ 
กระทรวงพาณิชย (พณ.) เฉพาะในชวงชั่วโมงเรงดวนเย็น (เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.) 
เปนระยะเวลา ๑ เดือน และเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ หนวยงานที่เก่ียวของ
ไดลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและหารือรวมกัน โดยที่ประชุมเห็นชอบรวมกันใหทดลอง
เปดจุดกลับรถดังกลาว ตั้งแตวันที่  ๑๕ ตุลาคม - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒              
เปนระยะเวลา ๑ เดือน และขอใหหนวยงานที่เก่ียวของรวมกันดําเนินการ ดังนี้ 
  ๑) ให พณ. สรางเนินชะลอความเร็วรถที่ออกจาก พณ. พรอมทั้งยายตูยาม
รักษาการณออก เพื่อใหรถที่วิ่งออกจาก พณ. เขาสูถนนนนทบุรี ๑ มีทัศนวิสัย    
ในการมองเห็นที่ชัดเจนข้ึน  
  ๒) ใหเทศบาลนครนนทบุรี (ทน.นนทบุรี) ติดตั้งอุปกรณจราจร ไดแก  
ปายจราจร สัญญาณไฟจราจร แผงก้ันจราจร ปายหามจอด ปายหามกลับรถ ทาสีตีเสน
บนพื้นผิวถนน ติดตั้งปายประชาสัมพันธ รวมถึงการประชาสัมพันธใหประชาชน
ในพื้นที่ทราบอยางทั่วถึง  
  ๓) ใหตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและ พณ. รวมกันจัดเจาหนาที ่เพื่ออํานวย 
การจราจร โดยใหตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเปนหนวยงานหลักในการสรุป รวบรวม 
และรายงานผลการดําเนินการตอ อจร. จังหวัดนนทบุรี 
  ๔) ใหสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดนนทบุรีดําเนินการประชาสัมพันธ             
ใหประชาชนทราบผานชองทางการสื่อสารตางๆ เพื่อวางแผนการเดินทาง 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๖๒ เห็นชอบใหมีการทดลองเปดจุดกลับรถดังกลาว 
ตั้งแตวันที่ ๑๕ ตุลาคม - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และมอบหนวยงานที่เก่ียวของ
ดําเนินการ 

พณ. 
ทน.นนทบุรี 

ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบรีุ 
สํานักงานประชาสัมพนัธ

จังหวัดนนทบุรี 

  ในคราวการประชุม อจร.จังหวัดนนทบุรี คร้ังที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบใหมีการทดลองเปดจุดกลับรถบริเวณประตู ๑ 
พณ. ตั้งแตวันที่ ๑๕ ตุลาคม - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และมอบหนวยงานที่เก่ียวของ
ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ  
  ผูแทนสถานีตํารวจภูธรรัตนาธิเบศรไดรายงานที่ประชุมวา การเปดจุด
กลับรถดังกลาว สามารถชวยลดปญหาการตัดกระแสจราจรทางตรงบนถนน
นนทบุรี ๑ ไดเปนอยางด ี   
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๖๒ เห็นชอบใหเปดจุดกลับรถ บริเวณประดู ๑ พณ.  
เปนจุดกลับรถถาวร 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๕. โครงการซอมสะพานขามแมนํ้าเจาพระยา (สะพานนวลฉวี) จังหวัดนนทบุรี 
  ผูแทนหางหุนสวนจํากัด ดีเอสเค คอนสตรัคชั่น ไดรายงานที่ประชุมวา 
ไดรับจางเหมาโครงการซอมสะพานขามแมน้ําเจาพระยา (สะพานนวลฉวี) จังหวัดนนทบุรี 
จากสํานักกอสรางสะพาน กรมทางหลวง (ทล.) ระยะเวลาดําเนินการ ๕๔๐ วัน 
สัญญาเร่ิมวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓               
ซึ่งหางหุนสวนจํากัดฯ มีความประสงคขอใหพิจารณาออกประกาศขอบังคับ              
เจาพนักงานจราจร สําหรับการซอมสะพานดังกลาว ระหวางวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
- ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑) ปดก้ันชองจราจรบนทางหลวงหมายเลข ๓๐๗ บริเวณ กม.๐+๖๕๐ - 
กม.๐+๗๕๐ เพื่อวางแบริเออรสําหรับจุดกลับรถ และปดก้ันชองทางการจราจร
บนสะพาน เพื่อลดจํานวนชองจราจรจาก ๔ ชองจราจร เหลือ ๓ ชองจราจร 
บริเวณ กม.๐+๘๒๒ - กม.๑+๓๗๒ 
  ๒) ติดตั้งคานจํากัดความสูง ๔ เมตร ชวงเชิงลาดกอนข้ึนสะพานบริเวณ 
กม.๐+๘๒๐  
  ๓) กําหนดจุดหามหยุดและหามจอด ระหวาง กม.๐+๕๒๘ - กม.๐+๘๒๒ 
  ๔) จํากัดขนาดรถบรรทุกตั้งแต ๑๐ ลอ และจํากัดน้ําหนักบรรทุก ๑๕ ตัน 
หามข้ึนสะพาน 
  ๕) การจัดทําปายประชาสัมพนัธประกาศขอบังคับเจาพนักงานจราจร 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๖๒  เห็นชอบ มอบใหหนวยงานที่เก่ียวของและหางหุนสวน 
จํากัดฯ รับขอเสนอแนะจากที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาดําเนินการ กรณีการเพิ่ม
จุดติดตั้งคาน/ปายจํากัดความสูงและปายจํากัดน้ําหนักบรรทุกใหมีความเหมาะสม 
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผูใชรถใชถนน รวมถึงการประชาสัมพันธใหประชาชน
ทราบอยางทั่วถึง   

หางหุนสวนจํากัด ดีเอสเค 
คอนสตรัคชั่น 

ทล.  
ประชาสัมพนัธจงัหวัดนนทบุรี 

  ผูแทนหางหุนสวนจํากัด ดีเอสเค คอนสตรัคชั่น ไดรายงานที่ประชุมวา 
ไดรับจางเหมาโครงการซอมสะพานขามแมน้ําเจาพระยา (สะพานนวลฉวี) จังหวัดนนทบุรี 
จากสํานักกอสรางสะพาน ทล. ระยะเวลาดําเนินการ ๕๔๐ วัน สัญญาเร่ิมวันที่  ๓๐ 
เมษายน ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซ่ึงหางหุนสวนจํากัดฯ                
มีความประสงคจะขอปดทางเบี่ยงการจราจรสะพานขามแมน้ําเจาพระยา (สะพานนวลฉวี)  
ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ชวงเวลา ๒๒.๐๐ - ๐๔.๐๐ น. ตั้งแตบริเวณเชิงลาด
ฝงนนทบุรีถึงเชิงลาดปทุมธานี บนทางหลวงหมายเลข ๓๐๗ เพื่อดําเนินการยกสะพาน
ชวง Approach Span โดยผูใชรถใชถนนสามารถเลี่ยงไปใชเสนทางสะพานปทุมธานี ๒ 
และสะพานพระราม ๔ ในการสัญจร  
  ประธานฯ ขอใหหางหุนสวนจํากัดฯ ดําเนินการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
บริเวณที่ติดตั้งปายประชาสัมพันธ และปรับขนาดตัวอักษรปายประชาสัมพันธ   
ใหมีขนาดใหญข้ึน เพื่อใหผูใชรถใชถนนสามารถเห็นปายประชาสัมพันธไดอยางชัดเจน 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ เห็นชอบ มอบหมายใหหนวยงานที่ เก่ียวของ               
รับขอเสนอแนะจากที่ประชุมไปประกอบการพจิารณาดําเนินการ 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๖. ขอความอนุเคราะหเร่ืองทางเขา - ออกถนนติวานนทดานหนา วัดชลประทาน
  รังสฤษฏ พระอารามหลวง 
  วัดชลประทานฯ ประสบปญหาการจราจรติดขัด โดยเฉพาะชั่วโมงเรงดวน 
บนถนนติวานนทชวงทางเลี้ยวเขา - ออกดานหนาวัด เนื่องจากปจจุบันไดมีโครงการ
กอสรางรถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย - มีนบุรี จึงมีการปดก้ันชองการจราจร 
เปนเหตุใหยานพาหนะของผูที่สัญจรไปมายังวัดตองใชเสนทางเขาวัดเสนทางอ่ืน 
หรือตองไปกลับรถที่หาแยกปากเกร็ด จึงขอให อจร.จังหวัดนนทบุรีพิจารณากําหนด
จุดกลับรถบนถนนติวานนทดานหนาวัดชลประทานฯ ใหเหมาะสม โดยใหเลื่อน
จากจุดเลี้ยวกลับรถในปจจุบันไปอยูที่บริเวณดานหนาโรงเรียนศรีสังวาลย เพื่อใหรถ
ที่มาจากแยกแครายสามารถเลี้ยวกลับรถเขาสูประตูวัดไดโดยตรง เพื่อลดความหนาแนน
สภาพการจราจรที่หาแยกปากเกร็ด เนื่องจากจุดกลับรถปจจุบันอยูกอนถึงวัด             
ทําใหรถตองเลี้ยวซายเขาซอยขางวัดในระยะกระชั้นชิด แลวไปเลี้ยวซายเขาวัด
ทางดานหลังวัด ทําใหเกิดอุบัติเหตุบอยคร้ัง 

ขท.นนทบุรี 

  ผูแทนแขวงทางหลวงนนทบุรี (ขท.นนทบุรี) ไดรายงานที่ประชุมวา เมื่อวันที ่      
๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ หนวยงานที่เก่ียวของ ไดแก ขท.นนทบุรี สํานักงานจังหวัดนนทบุรี            
ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบทางดานกายภาพ พบวา จุดกลับรถปจจุบันอยูบนทางหลวง
หมายเลข ๓๐๖ (ถนนติวานนท) ซึ่งจุดกลับรถปจจุบันจะเลยทางเขาวัดชลประทานฯ 
ทําใหพุทธศาสนิกชนที่จะเดินทางมายังวัดชลประทานฯ ตองไปกลับรถที่หาแยกปากเกร็ด
ระยะทางประมาณ ๗๐๐ เมตร บริเวณทางเขาดานหนาวัดไมสามารถทําเปนจุดกลับได 
เนื่องจากติดเสาตอมอโครงสรางรถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย - มีนบุรี หลังจาก
หนวยงานที่เก่ียวของไดลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ทางดานกายภาพและหารือรวมกัน  
แลวเห็นควรใหขยับจุดกลับรถไปทางหาแยกปากเกร็ด ซึ่งหางจากจุดกลับรถ
ปจจุบันประมาณ ๒๐๐ เมตร และหางจากอุโมงคปากเกรดประมาณ ๔๐๐ เมตร 
ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยสําหรับผูใชรถใชถนน ควรปรับปรุงจุดกลับรถใหเปนสี่แยก
สัญญาณไฟจราจร เนื่องจากตําแหนงของจุดกลับรถที่จะปรับปรุงใหมมีระยะทาง
หางจากทางเขาประตูวัดชลประทานฯ เพียงประมาณ ๓๐ เมตร 
  ผูแทน สนข. ไดแจงที่ประชุมวา เดิมที่จะมีการนําเสนอปรับจุดกลับรถ 
เพื่อใหประชาชนสามารถเดินทางเขา-ออกวัดชลประทานฯ ไดนั้น เนื่องจากมีขอจํากัด
ทางดานกายภาพและอาจทําใหเกิดการตัดกระแสจราจรได ประกอบกับบริเวณ
ดังกลาวจะมีการกอสรางถนนใหมบริเวณใกลกับวัดชลประทานฯ ซึ่งในอนาคต              
จะมีปริมาณจราจรมาก เพื่อลดการตัดกระแสจราจรในระยะที่กระชั้นชิด เห็นควร
พิจารณาจัดทําเปนทางแยกสัญญาณไฟจราจรตามที่แขวงทางหลวงนนทบุรีเสนอ 
จึงจะมีความเหมาะสมกวาทําเปนจุดกลับรถเทานั้น  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๖๒  เห็นชอบและมอบ ขท.นนทบุรี ทล. ดําเนินการ            
ในสวนที่เก่ียวของตอไปโดยดวน    
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ผูแทนกรมทางหลวง (ทล.) ไดรายงานที่ประชุมวา อยูระหวาง ทล. ดําเนินการ
ขออนุมัติปรับปรุงจุดกลับรถทั้งหมดบนถนนติวานนท รวมทั้งการแกไขแบบบริเวณ
หัวเกาะ เพื่อใหมีความปลอดภัย 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๖๒  รับทราบ 

 

  ผูแทน ทล. ไดรายงานที่ประชุมวา ทล. ไดดําเนินการขยับจุดกลับรถบริเวณ
หนาวัดชลประทานฯ ไปทางหาแยกปากเกร็ด ซึ่งหางจากจุดกลับรถปจจุบันประมาณ 
๒๐๐ เมตร และหางจากอุโมงคปากเกร็ดประมาณ ๔๐๐ เมตร โดยปรับปรุง                 
จุดกลับรถใหเปนสี่แยกสัญญาณไฟจราจร เพื่อความปลอดภัยของผูใชรถใชถนน              
เสร็จเรียบรอยแลว แตขณะนี้ยังไมสามารถเปดใชงานได เนื่องจากตองรอผลการหารือ
รวมกับหนวยงานขางเคียง 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ มอบ ทล. ดําเนินการตามผลการหารือรวมกับหนวยงาน
ขางเคียง 

 

  ผูแทนแขวงทางหลวงนนทบุรี (ขท.นนทบุรี) รายงานใหที่ประชุมทราบวา 
ไดดําเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร และเปดสัญญาณไฟเตือนใหผูขับข่ีรถยนต
เพิ่มความระมัดระวังการขับข่ีผานพื้นที่ดังกลาว รวมทั้งเปดจุดกลับรถบริเวณดังกลาว
และจัดแนวแผงก้ันจราจรใหมใหกลับรถไดทางเดียว สําหรับบริเวณโรงเรียนศรีสังวาลย
ไดดําเนินการซอมแซมสัญญาณไฟจราจร และติดตั้งปายเตือนเรียบรอยแลว 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓  รับทราบ 

 

 ๗. การขอใชผิวจราจรถนนรัตนาธิเบศรเพ่ือดําเนินการกอสรางรถไฟฟา
  สายสีชมพู 
  ผูแทนบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) 
ไดรายงานโครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีชมพูจะมีการปดเบี่ยงจราจรบนถนน
รัตนาธิเบศร เพื่อการกอสรางการเคลื่อนยายเคร่ืองจักร และงานติดตั้งคานทางวิ่ง 
(Guideway beam) ระหวางเวลา ๒๓.๐๐ - ๐๔.๐๐ น.  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๖๒  รับทราบ   

บริษัท ซิโน-ไทย  
เอ็นจิเนียร่ิง แอนด  
คอนสตรัคชั่น จาํกัด 

(มหาชน) 

 ๘. แผนการร้ือยายทอระบายนํ้าบริเวณสถานีแคราย สถานีสนามบินนํ้า 
  และสถานีสามัคคี 
  ผูแทนบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)          
ไดรายงานโครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีชมพูจะมีการปดเบี่ยงจราจรบนถนน
รัตนาธิเบศรและถนนติวานนท เพื่อร้ือยายทอระบายน้ําบริเวณสถานีแคราย สถานี
สนามบินน้ํา และสถานีสามัคคี  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๖๒ รับทราบ 

บริษัท ซิโน-ไทย 
เอ็นจิเนียร่ิง แอนด 
คอนสตรัคชั่น จาํกัด 

(มหาชน) 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๙. การขอใหเปดชองจราจรทางลงสะพานขามคลองบางบัวทอง เสนถนน          
  ราชพฤกษ เพ่ือใหรถเขาทางชองดานหนาโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 
  ในคราวประชุม อจร.จังหวัดนนทบุรี คร้ังที่  ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๒๓ 
กันยายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาการจราจร            
ของโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย โดยมอบหมายใหกรมทางหลวงชนบท (ทช.) และ 
สนข. พิจารณาดําเนินการปรับปรุงกายภาพทางเชื่อมเขาสูโรงเรียนนนทบุรี
วิทยาลัย โดยปาดมุมทางเทาใหกวางข้ึนทั้งขาเขาและขาออก เพื่อใหรถโดยสาร
ขนาดใหญสามารถเขา-ออกไดโดยสะดวก 
  ผูแทน สนข. ไดรายงานที่ประชุมวา ในคราวประชุม อจร.จังหวัดนนทบุรี 
คร้ังที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ไดมอบหมายให สนข. พิจารณา
เสนอมาตรการ/แนวทางการแกไขปญหาที่เหมาะสมและยั่งยืน ซึ่งในการประชุม
หัวหนาหนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (คค.) เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมไดสั่งการใหหนวยงานที่เก่ียวของเรงรัดดําเนินการ 
โดยพิจารณาดานความปลอดภัยรวมกับการอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
และเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ สนข. ไดดําเนินการสํารวจพื้นที่และโครงขาย
การจราจรบริเวณโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย รวมทั้งเขารวมการประชุมหารือกับ
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.นนทบุรี) 
ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี และ ทช. โดยผลการหารือ เพื่อหาขอยุติ โดยเนนเร่ือง
ความปลอดภัยรวมกับการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนเปนหลัก  

สนข. 
อบจ.นนทบุรี 

ทช. 
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 

  ๑) ใชแบริเออรแบบเลื่อนได ใหเปด - ปด เฉพาะชวงเวลาเรงดวน ๐๖.๓๐ - 
๐๗.๓๐ น. และเวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยตองมีเจาหนาที่ตํารวจจราจรหรือ
อาสาจราจรอํานวยการจราจรตลอดเวลาที่มีการเปดแบริเออร   
  ๒) ติดตั้งเสาจราจรลมลุก จัดทําเคร่ืองหมายบนพื้นทาง ปายหรือ
เคร่ืองหมายจํากัดความเร็ว ปายประชาสัมพันธ และปายแนะนําการเดินรถ 
พรอมทั้งใหติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบนถนนคูขนาน  
  ๓) จัดทําจุดจอดรับ-สง หรือจุด Drop - off บริเวณใตสะพานขามคลอง
บางบัวทอง และปรับปรุงสะพานคนเดินขามคลองบางบัวทองใหสะดวกและปลอดภัย 

 

  ๔) ขอรับการสนับสนุนสะพานคนเดินขามบนถนนราชพฤกษ เพื่อใหประชาชน
หรือนักเรียนสามารถใชในการเดินเทาขามถนนไดอยางปลอดภัย  
  ๕) ปรับปรุงปากทางเขา - ออกโรงเรียนโดยการปาดทางเทาใหมุมเลี้ยวรถ
เขา - ออกปากซอยโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยสามารถเดินรถไดสะดวก ซึ่งตอง               
มีการร้ือโครงเหล็ก เสาไฟฟา และหัวรับน้ําประปา 
  ๖) ใหมีการประเมินผลดานการจราจรและความปลอดภัยทุก ๑๕ วัน 
ในชวง ๑ เดือนแรก เพื่อพิจารณาผลกระทบในสวนที่เก่ียวของและประกอบการ
พิจารณา อจร. จังหวัดนนทบุรีตอไป 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ผูแทน ทช. ไดรายงานทีป่ระชุมวา ไดดาํเนนิการปาดมุมทางเทาปากทางเขา - 
ออกโรงเรียนนนทบุรีวทิยาลยัจนรถโดยสารขนาดใหญสามารถเขา - ออกไดอยางสะดวก
เปนที่เรียบรอยแลว 

 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๖๒  เห็นชอบและมอบหมายให อบจ.นนทบุรีดําเนินการ
สรางทางเบี่ยงจากสะพานขามแยกบางบัวทองเปนทางข้ึนลง (Ramp) เขาสูโรงเรียน
โดยตรง ทําใหเกิดความปลอดภัยและเกิดความสะดวกตอโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 
เปนการแกไขปญหาอยางยั่งยืน ทั้งนี้ การกอสราง Ramp ดังกลาวตองใชระยะเวลา
ดําเนินการ จึงเห็นควรใหพิจารณาทดลองเปดชองทางเลี้ยวเขาโรงเรียน และ
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยรวมกันของผูใชรถใชถนน นักเรียน ผูปกครอง และคนเดินเทา 
จําเปนตองมีการพิจารณามาตรการอ่ืนเพิ่มเติม ทั้งนี้ มอบหมายใหหนวยงานที่เก่ียวของ
พิจารณาดําเนินการ ดังนี้     

 

  ๑) ให ทช. ดําเนินการจัดหาแบริเออรแบบเลื่อนได 
เพื่อใชในการเปด - ปด เฉพาะชวงเวลาเรงดวนเชาและเย็น (เวลา ๐๖.๓๐ - ๐๗.๓๐ น.  
และเวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐น.) โดยให อบจ.นนทบุรี สนับสนุนเจาหนาที่สําหรับ
อํานวยการจราจรตลอดเวลาที่มีการเปดแบริเออร และให ทช. ดําเนินการจัดทํา
เคร่ืองหมายบนพื้นทางปายหรือเคร่ืองหมายจํากัดความเร็ว ปายประชาสัมพันธ 
และปายแนะนําการเดินรถ กอสรางสะพานคนเดินขามบนถนนราชพฤกษ                   
เพื่อใหประชาชนหรือนักเรียนสามารถใชในการเดินเทาขามถนนไดอยางปลอดภัย 

 

   ๒) ให อบจ.นนทบุรีติดตั้งเสาจราจรลมลุก ไฟสัญญาณ
จราจรบนถนนคูขนาน รวมทั้งจัดทําจุดจอดรับ - สง หรือจุด Drop-off บริเวณ  
ใตสะพานขามคลองบางบัวทอง และปรับปรุงสะพานคนเดินขามคลองบางบัวทอง 
ใหสะดวกและปลอดภัย โดยการติดตั้งไฟฟาแสงสวางและหลังคาสะพานคนเดินขาม
ชนิดโปรงแสง ติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณจุดจอดรับ - สง หรือจุด Drop - off 
บริเวณสะพานคนเดินขามคลองบางบัวทอง และบริเวณไฟสัญญาณจราจรบนถนนคูขนาน 
จัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการกอสรางทางเบี่ยงจากสะพานขามแยกทางบัวทอง 
เปน Ramp เขาสูโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยโดยตรง 

 

   ๓) ให อบจ.นนทบุรีรวมกับโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
กําหนดจุดกอสรางสะพานคนเดินขามบนถนนราชพฤกษตามขอ ๑) รวมถึงการเจรจากับ
เจ าของพื้ นที่ ที่ จะกําหนดเปนทางข้ึน - ลงของสะพานคนเดินขามดั งกลาว                   
กอนดําเนินการแจงขอรับการสนับสนุนสะพานคนขามบริเวณหนาโรงเรียนตอไป 
   ๔) ใหมีการประเมินผลดานการจราจรและความ
ปลอดภัยทุก ๑๕ วัน ทั้งนี้ หากเกิดอุบัติเหตุใหหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการปด
แบริเออรบริเวณสะพานขามคลองบางบัวทองโดยทันทีและนําเสนอปญหาดังกลาว              
เพื่อ อจร.นนทบุรีพิจารณากําหนดแนวทางในการแกไขปญหาที่เหมาะสมตอไป 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.นนทบุรี) ไดมีการติดตั้งแบริเออร
แบบเลื่อนไดแลว แตยังไมไดเปดทดลองใชงาน เนื่องจาก อบจ.นนทบุรียังไมทํา
การติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบนถนนคูขนาน ปายประชาสัมพันธ และปายแนะนํา 
การเดินรถ และทางโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยไมสามารถจัดหาเจาหนาที่สําหรับ
อํานวยความสะดวกได อบจ.นนทบุรีไดมีหนังสือถึงกรมทางหลวงชนบท (ทช.)                    
เพื่อขออนุญาตใชพื้นที่ใตสะพานขามคลองบางบัวทองดําเนินการปรับปรุงเปนจุด
จอดรับ - สง (Drop - off) แลว 
  ผูแทน สนข. แจงวา จากการประชุม อจร.จังหวัดนนทบุรี คร้ังที่ ๗/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีมติการประชุมสรุปได ดังนี้ 
  ๑) เห็นควรกอสรางทางเบี่ยงจากสะพานขามคลองบางบัวทองเปนทาง            
ข้ึน - ลง (Ramp) เขาสูโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยโดยตรง โดยให อบจ.นนทบุรี               
เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย และ ทช. เปนผูออกแบบทางเบี่ยงข้ึน - ลง (Ramp) 
ดังกลาว 
  ๒) ระหวางที่การกอสรางทางเบี่ยงฯ ยังไมแลวเสร็จ เพื่อลดผลกระทบ
ตอประชาชนในเร่ืองความไมสะดวก จึงใหมีการดําเนินการ ดังนี้ 
   ๒.๑) ให อบจ.นนทบุรีดําเนินการจัดหาแบริเออรแบบเลื่อนได  
เพื่อใชในการเปด - ปด เฉพาะชวงเวลาเรงดวนเชาและเย็น (เวลา ๐๖.๓ - ๐๗.๓๐ น. 
และเวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) พรอมทั้งสนับสนุนเจาหนาที่สําหรับอํานวยการ
จราจรตลอดเวลาที่มีการเปดแบริเออร และให ทช. ดําเนินการจัดทําเคร่ืองหมาย
บนพื้นทาง ปายหรือเคร่ืองหมายจํากัดความเร็ว ปายประชาสัมพันธ และปาย
แนะนําการเดินรถ กอสรางสะพานคนเดินขามบนถนนราชพฤกษ เพื่อใหประชาชนหรือ
นักเรียนสามารถใชในการเดินเทาขามถนนไดอยางปลอดภัย 

 

   ๒.๒) ให อบจ.นนทบุรีติดตั้งเสาจราจรลมลุก ไฟสัญญาณจราจรบน
ถนนคูขนาน รวมทั้งจัดทําจุดจอดรับ - สง หรือจุด Drop - off บริเวณใตสะพานขาม
คลองบางบัวทอง และปรับปรุงสะพานคนเดินขามคลองบางบัวทองใหสะดวกและ
ปลอดภัย โดยการติดตั้งไฟฟาแสงสวางและหลังคาสะพานคนเดินขามชนิดโปรงแสง 
ติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณจุดจอดรับ - สงหรือจุด Drop - off บริเวณสะพานคนเดินขาม
คลองบางบัวทอง และบริเวณไฟสัญญาณจราจรบนถนนคูขนาน จัดสรรงบประมาณ             
เพื่อใชในการกอสรางทางเบี่ยงจากสะพานขามคลองบางบัวทองเปน Ramp เขาสู
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลยัโดยตรง 

 

   ๒.๓) ให อบจ.นนทบุรีรวมกับโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยกําหนดจุด
กอสรางสะพานคนเดินขามบนถนนราชพฤกษตามขอ ๒.๑) รวมถึงการเจรจา            
กับเจาของพื้นที่ที่จะกําหนดเปนทางข้ึน - ลง ของสะพานคนเดินขามดังกลาว 
กอนดําเนินการแจงขอรับการสนับสนุนสะพานคนขามบริเวณหนาโรงเรียนตอไป 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

   ๒.๔) ใหมีการประเมินผลดานการจราจรและความปลอดภัยทุก ๑๕ วัน 
ทั้งนี้ หากเกิดอุบัติเหตุใหหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการปดแบริเออรบริเวณ
สะพานขามคลองบางบัวทองโดยทันที และนําเสนอปญหาดังกลาว เพื่อ อจร.จังหวัด
นนทบุรีพิจารณากําหนดแนวทางในการแกไขปญหาที่เหมาะสมตอไป 

 

   ทั้งนี้ การขอเปดชองจราจรทางลงสะพานขามคลองบางบัวทอง
ตามที่ผูแทนโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยรองขอนั้น จําเปนตองดาํเนินการอยางรอบคอบ 
เนื่องจากมีโอกาสที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุสูง และหากจําเปนตองทดลองเปดใชงาน 
เห็นควรใหมีการดําเนินการตามขอ ๒.๑) - ขอ ๒.๒) ใหแลวเสร็จกอน โดยใหมี
การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและประชาสัมพันธใหผูใชรถใชถนนทราบ รวมถึง                 
ตองมีเจาหนาที่ดูแลในชวงที่ทดลองเปดใชงานตลอดเวลา มีการประเมินผลดาน
การจราจรและความปลอดภัยทุก ๑๕ วัน เพื่อประกอบการพิจารณาของ อจร.
จังหวัดนนทบุรีตอไป 

 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ มอบหมายใหหนวยงานที่เก่ียวของพิจารณาดําเนินการ
ในสวนที่เก่ียวของ โดยให อบจ.นนทบุรีหารือกับ สนข. เพื่อออกแบบการแกไขปญหา
การเปดชองจราจรทางลงสะพานขามคลองบางบัวทองเสนถนนราชพฤกษตอไป 

 

  ในคราวประชุม อจร.จังหวัดนนทบุรี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติ             
ให อบจ.นนทบุรีดําเนินการสรางทางเบี่ยงจากสะพานขามแยกบางบัวทองเปนทางข้ึนลง 
(Ramp) เขาสูโรงเรียนโดยตรง ซึ่งตองใชระยะเวลาดําเนินการ จึงใหทดลองเปด
ชองทางเลี้ยวเขาโรงเรียน โดยมอบหมายใหหนวยงานที่เก่ียวของพิจารณาดําเนินการ 
ดังนี้ 

 

  ๑) ใหกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ติดตั้งแผงก้ันจราจรแบบเลื่อนได  
เพื่อใชในการเปด - ปด เฉพาะชวงเวลาเรงดวนเชา - เย็น โดยให อบจ.นนทบุรี
สนับสนุนเจาหนาที่เพื่ออํานวยการจราจร ตลอดเวลาที่มีการเปดแผงก้ันจราจร 
ดําเนินการจัดทําเคร่ืองหมายบนพื้นทาง ปายจํากัดความเร็ว ปายประชาสัมพันธ 
ปายแนะนําการเดินรถ และกอสรางสะพานคนเดินขามบนถนนราชพฤกษ 

 

 ๒) ให อบจ.นนทบุรีติดตั้งเสาจราจรลมลุก ไฟสัญญาณจราจรบนถนน
คูขนาน รวมทั้งจัดทําจุดจอดรับ - สง ใตสะพานขามคลองบางบัวทอง ปรับปรุง
สะพานคนเดินขามคลองบางบัวทองใหสะดวกและปลอดภัย ติดตั้งกลองวงจรปด
บริเวณจุดจอดรับ - สง สะพานคนเดินขามคลองบางบัวทองและบริเวณไฟสัญญาณ
จราจรบนถนนคูขนาน จัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการกอสรางทางเบี่ยงจากสะพาน
ขามแยกบางบัวทองเปน Ramp เขาสูโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยโดยตรง และรวมกับ
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลยักําหนดจุดกอสรางสะพานคนเดินขามบนถนนราชพฤกษ
ตามขอ ๑) รวมถึงการเจรจากับเจาของพื้นที่ที่จะกําหนดเปนทางข้ึน - ลง ของสะพาน
คนเดินขามดังกลาว กอนขอรับการสนับสนุนตอไป 
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 ๓) ใหมีการประเมินผลดานการจราจรและความปลอดภัยทุก ๑๕ วัน                 
หากเกิดอุบัติเหตุใหหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการปดแผงก้ันจราจรบริเวณสะพาน
ขามคลองบางบัวทองโดยทันที และรายงานปญหาดังกลาวตอที่ประชุม อจร.จังหวัด
นนทบรีุ เพื่อพิจารณากําหนดแนวทางการแกไขปญหาที่เหมาะสมตอไป 
 ผูแทน อบจ.นนทบุรี รายงานความคืบหนาการดําเนินการตามมติที่ประชุม 
อจร.จังหวัดนนทบุรี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ วา ปจจุบันไดมีการติดตั้งแผงก้ันจราจรแบบ
เลื่อนไดเรียบรอยแลว แตยังไมสามารถเปดใชงานได เนื่องจากขาดเจาหนาที่ประจํา
เพื่ออํานวยความสะดวกดานการจราจร และอยูระหวางดําเนินการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรและอุปกรณอํานวยความปลอดภัยตางๆ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและประชาชนผูใชรถ           
ใชถนน ใหดําเนินการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร และจัดใหมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวก 
จึงจะเปดใชชองจราจรเพื่อเลี้ยวเขาโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 

 

  ผูแทน อบจ.นนทบุรีไดรายงานตอที่ประชุมวา อบจ.นนทบุรีไดอนุมัติแบบ
สัญญาณไฟจราจรที่จะเลี้ยวเขาโรงเรียนนนทบุ รีวิทยาลัยและสงเร่ืองไปยัง                 
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เพื่อตรวจสอบแบบสัญญาณไฟจราจร และบริเวณ            
ทางลงสะพานขามคลองบางบัวทองเสนถนนราชพฤกษ หนาโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 
มีการติดตั้งแบริเออรแบบเลื่อนไดแลวแตยังไมไดเปดใชงาน 
  ผูแทน สนข. ไดสอบถามสถานะการดําเนินการจากการประชุม อจร.
จังหวัดนนทบุรี คร้ังที่ ๖/๒๕๖๒ ไดมีมาตรการเพิ่มเติม คือ การจัดทําจุดจอดรับ - สง 
หรือจุด Drop-off บริเวณใตสะพานขามคลองบางบัวทอง และปรับปรุงสะพาน
คนเดินขามคลองบางบัวทองใหสะดวกและปลอดภัย ซึ่งสามารถชวยในการรับ - สง
นักเรียนของผูปกครองโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 
  ผูแทน อบจ.นนทบุรีไดรายงานที่ประชุมวา การปรับปรุงสะพานขาม
คลองบางบัวทองอยูระหวางการจัดซื้อจัดจาง 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ รับทราบ 

 

 ๑๐. การปรับปรุงเสนทางเขาโรงพยาบาลปากเกร็ด  
  ประธานฯ ขอให สนข. พิจารณาใหความอนุเคราะหดําเนินการสํารวจ 
เก็บขอมูลและวิเคราะหดานการจราจร เพื่อเสนอมาตรการ/แนวทางการแกไขปญหา
บริเวณทางเขา - ออกโรงพยาบาลปากเกร็ด ที่สะดวก ปลอดภัย และเหมาะสม  
กอนนําเสนอ อจร.จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาตอไป 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๖๒ มอบ สนข. ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ และนําเสนอ
มาตรการ/แนวทางการแกไขปญหาดังกลาวตอ อจร.จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาตอไป 

สนข. 
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  ผูแทน สนข. ไดรายงานที่ประชุมวา สืบเนื่องจากในการประชุม อจร.
จังหวัดนนทบุรี คร้ังที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ประชุม               
ไดมอบหมายให สนข. นําเสนอแนวทางการแกไขปญหาการจราจรบริเวณโรงพยาบาล
ปากเกร็ด ในประเด็นการเดินทางเพื่อเขาถึงโรงพยาบาลฯ ใหเกิดความสะดวกแกผูปวย
ที่มาใชบริการ และใหนําเสนอที่ประชุม อจร. จังหวัดนนทบุรีในการประชุมคร้ังตอไป 

สนข. 
สํานักงานจงัหวัดนนทบุรี 
โรงพยาบาลปากเกร็ด 

  ๑) เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ สนข. ไดดําเนินการสํารวจพื้นที่
และโครงขายการจราจร โดยสอบถามความคิดเห็นของผูใชเสนทางและเดินทาง
บริเวณโรงพยาบาลปากเกร็ด สรุปได ดังนี ้
   ๑.๑) โรงพยาบาลฯ ตั้งอยูบริเวณดานหลังของอาคารสํานักงาน
เทศบาลนครปากเกร็ด (ทน.ปากเกร็ด) ทางเขาใชซอยแจงวัฒนะ - ปากเกร็ด ๕ 
แลวเลี้ยวขวาบริเวณดานหลังอาคาร ทน.ปากเกร็ด และทางออกอยูบริเวณดานซาย ของ
อาคาร ทน.ปากเกร็ด ซึ่งจัดการเดินรถแบบทิศทางเดียว และถนนโดยรอบ
โรงพยาบาลฯ มีขนาดไมกวางมาก เนื่องจากมีการจอดรถโดยรอบ 
   ๑.๒) โรงพยาบาลฯ มีผูปวยใชบริการวันละประมาณ ๒๐๐ คน/วัน 
(ไมมีคางคืน) เจาหนาที่โรงพยาบาลฯ มีจํานวนประมาณ ๕๐ คน เปดใหบริการ 
วันจันทร - วันศุกร ตั้งแตเวลา ๐๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. วันเสาร - อาทิตย เปดใหบริการ
คร่ึงวัน ตั้งแตเวลา ๐๗.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
   ๑.๓) ปายชื่อโรงพยาบาลฯ อยูบนอาคาร แตไมมีปายชื่อโรงพยาบาลฯ 
บริเวณดานหนาทางเขา และมีการจอดรถกีดขวางการจราจรบริเวณถนนแจงวัฒนะ 
   ๑.๔) ไมมีป ายแนะนําเสนทางในการเดินทางมาโรงพยาบาลฯ              
บริเวณแยกปากเกร็ด บนสะพานพระราม ๔ และจุดกลับรถตาง ๆ 
  ๒) ขอเสนอเบื้องตนในการจัดการจราจรเพื่ออํานวยความสะดวกตอผูปวย
ที่มาใชบริการโรงพยาบาลฯ สรุปได ดังนี้  
   ๒.๑) การแกไขปญหาการเขาถึง (Accessibility) โดยการติดตั้ง
ปายแจงเสนทางไปโรงพยาบาลปากเกร็ดใหชัดเจน ไดแก บริเวณแยกปากเกร็ด 
(ถนนแจงวัฒนะและถนนติวานนท) บนสะพานพระราม ๔ (ขาเขาเมือง) บริเวณ
จุดกลับรถเพื่อไปโรงพยาบาลปากเกร็ด ๒ จุด (บริเวณฝงตรงขามเมเจอรปากเกร็ด
และบริเวณซอยแจงวัฒนะ - ปากเกร็ด ๔) รวมถึงการจัดทําปายชื่อโรงพยาบาล
ปากเกร็ดใหชัดเจนบริเวณดานหนาริมถนนแจงวัฒนะ 
   ๒.๒) การจัดการจราจรบริเวณโรงพยาบาลปากเกร็ด โดยปรับปรุง
การเดินรถเปน ๒ ทิศทางโดยรอบโรงพยาบาลปากเกร็ด เพื่ออํานวยความสะดวก
แกผูปวยในการเขาถึงโรงพยาบาลปากเกร็ด ปรับปรุงเคร่ืองหมายการจราจรบนพื้นทาง
ใหชัดเจน กวดขันการหามจอดรถบริเวณบนถนนแจงวัฒนะ บริเวณปากซอยแจงวัฒนะ 
- ปากเกร็ด ๕ และการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก โดยจัดทําหลังคาบริเวณ
ทางเดินเทาดานหนาโรงพยาบาลปากเกร็ด  
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มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓  เห็นชอบ มอบหมายใหฝายเลขานุการฯ ประสาน
โรงพยาบาลปากเกร็ดเพื่อรับทราบและพิจารณาแนวทางการแกไขปญหาการจราจร
บริเวณโรงพยาบาลปากเกร็ดตามที่ สนข. เสนอ และมอบหมายให สนข. นําเสนอ
แนวทางการแกไขปญหาการจราจรบริเวณโรงพยาบาลปากเกร็ด ๒ โดยใหนําเสนอ
ที่ประชุม อจร. จังหวัดนนทบุรีในการประชุมคร้ังตอไป 

 

 ๑๑. การกอสรางบอพักและทอรอยสายไฟฟาใตดิน 
  ผูแทน บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด 
(มหาชน) ไดรายงานตอที่ประชุมวา พื้นที่ดําเนินงานในบริเวณถนนรัตนาธิเบศร 
ถนนติวานนท และถนนแจงวัฒนะ เร่ิมจากศูนยราชการจังหวัดนนทบุรีสิ้นสุด
คลองประปา ภาพรวมการดําเนินงาน มีความกาวหนารอยละ ๖ มีผลการดําเนินงาน
แบงออกเปน ๓ เสนทาง คือ  
  เสนทางที่ ๑ ถนนรัตนาธิเบศร กอสรางบอพักบริเวณพื้นผิวจราจร 
จํานวน ๑๓ บอ กอสรางแลวเสร็จ จํานวน ๑๐ บอ 
  เสนทางที่ ๒ ถนนติวานนท บริเวณกอสรางบอพักแบงออก ๒ ชวง คือ 
ชวงที่ ๑ สี่แยกแคราย - คลองบางตลาด อยูบริเวณแผงก้ันจราจร (Barrier) ของ
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) และพื้นผิวจราจร ชวงที่ ๒ 
คลองบางตลาด - หาแยกปากเกร็ด ขาออกเขาหาแยกปากเกร็ดอยูบริเวณแผงก้ัน
จราจรของ รฟม. และพื้นผิวจราจรขาเขากรุงเทพอยูบริเวณพื้นผิวจราจร โดย
กอสรางบอพัก จํานวน ๔๖ บอ กอสรางแลวเสร็จ จํานวน ๑๔ บอ 
  เสนทางที่  ๓ ถนนแจงวัฒนะ กอสรางบอพักบริเวณพื้นผิวจราจร 
จํานวน ๕๙ บอ กอสรางแลวเสร็จ จํานวน ๒๔ บอ 
  ผูแทนการไฟฟานครหลวง ไดรายงานที่ประชุมวา โครงการเปลี่ยนระบบ
สายไฟฟาอากาศเปนสายไฟฟาใตดินในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี สถานะการดําเนินงานได
ผูรับจางและอยูระหวางกรมทางหลวง (ทล.) พิจารณาอนุญาตใหใชพื้นที่กอสราง 
  ผูแทน สนข. ไดเสนอที่ประชุมวา การดําเนินการกอสรางมีหลาย
หนวยงานที่เก่ียวของ ควรทําแผนการดําเนินงานรวมกันเพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๓  มอบให รฟม. ทําแผนการดําเนินงาน เพื่อบูรณาการ
ดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงาน และรายงานผลการดําเนินงานทุก ๑๕ วัน 

รฟม. 
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง 
แอนด คอนสตรัคชั่น จาํกัด 

(มหาชน) 

 ๑๒. การกอสรางทาเรือบริเวณสะพานพระน่ังเกลาเพ่ือเชื่อมตอการเดินทาง
  กับรถไฟฟาสายสีมวง 
  ผูแทนการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) ไดรายงาน             
ที่ประชุมวา รฟม. ไดเปดประมูลแลว แตมีผูสนใจมายื่นซองเพียงรายเดียวเทานั้น 
และราคาที่ยื่นสูงกวาราคากลาง ดังนั้น รฟม. จึงไดมีการปรับปรุงรูปแบบทาเรือ
และคุณสมบัติของผูที่จะยื่นประมูลใหม เพื่อใหไดผูยื่นประมูลหลายราย 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๖๒  รับทราบ   

รฟม. 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ผูแทน รฟม. ไดรายงานที่ประชุมวา รฟม. ไดลงนามสัญญาวาจางแลว 
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเร่ิมดําเนินการเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ระยะเวลา
กอสราง ๔๐๐ วัน  
  ประธานฯ ขอให รฟม. และผูรับจางพิจารณาเร่ืองความสูงของทาเรือและ
ขนาดของเรือ ที่จะมาเทยีบทา รวมถึงพิจารณาจัดทําทางลาดสําหรับคนพิการดวย 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ ใหหนวยงานที่เก่ียวของรับขอเสนอแนะจากที่ประชุม           
ไปประกอบการพิจารณาดําเนนิการ 

รฟม. 

 ๑๓. แนวทางการบูรณาการแผนงาน/โครงการการนําสายไฟฟาและ                  
  สายสื่อสารตางๆ ลงดินในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี (เสนทางรถไฟฟา
  สายสีมวงและสายสีชมพู) 
  เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ไดมีการประชุมหารือกลุมยอย (Working 
Group) เพื่อกําหนดแนวทางการบูรณาการการนําสายไฟฟาและสายสื่อสารตาง ๆ 
ลงดินในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชลธี ยังตรง) 
เปนประธาน มีหนวยงานที่เก่ียวของเขารวมประชุม ประกอบดวย แขวงทางหลวง
นนทบุรี รฟม. การไฟฟานครหลวง (กฟน.) สถานีตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กสทช.) เทศบาลนครนนทบุรี (ทน.นนทบุรี) และเทศบาลนครปากเกร็ด 
(ทน.ปากเกร็ด) โดยสรุปไดวา กฟน. มีแผนงาน/โครงการในภาพรวมที่ชัดเจน        
ที่จะนําสายไฟฟาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีลงดิน ซ่ึงจะดําเนินการสงผลกระทบตอ
การจราจรนอยที่สุด สําหรับ กสทช. บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และหนวยงาน  
ดานการสื่อสารอ่ืน ๆ ยังไมมีแผนงาน/โครงการที่จะนําสายสื่อสารลงดินแตอยางใด 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๖๒  ใหรายงานผลความคืบหนาการหารือแนวทาง
การบูรณาการแผนงาน/โครงการการนําสายไฟฟาและสายสื่อสารตาง ๆ ลงดิน            
ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีตอ อจร.จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ ใหเชิญบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เขารวมประชุม อจร.
จังหวัดนนทบุรี เพื่อชี้แจงขอมูล  

แขวงทางหลวงนนทบุรี  
รฟม.  
กฟน. 

 ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  
กสทช.  

ทน.นนทบุรี 
 ทน.ปากเกร็ด 

 ๑๔. การแกไขปญหาการจราจรและนํ้าทวมขังบริเวณทางดวนงามวงศวาน 
  ๑) เมื่อวันที่  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ไดมีการประชุมหารือรวมระหวาง  
จังหวัดนนทบุ รีและการทางพิ เศษแหงประเทศไทย (กทพ.) เพื่ อหารือแนวทาง              
การแกไขปญหาการจราจรและน้ําทวมขังบริเวณทางดวนงามวงศวาน โดยที่ประชุม               
ไดมีมติแตงตั้งคณะทํางานรวมระหวางจังหวัดนนทบุรี และ กทพ. เพื่อรวมกันพิจารณา
กําหนดแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว โดยมี ๓ ประเด็น ดังนี้  
   ๑.๑) ใหแขวงทางหลวงนนทบุรี (ขท.นนทบุรี) ดําเนินการขยาย              
ผิวจราจรบริเวณทางออกสูถนนงามวงศวาน และ กทพ. ดําเนินการสรางทางเทาใหม
ใตทางพิเศษ 

กทพ.  
ขท.นนทบุรี 
ทน.นนทบุรี 

สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจงัหวัดนนทบรีุ 

ทน.ปากเกร็ด  
สถานีตาํรวจภูธร 
จังหวัดนนทบุรี 

  
 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๒๙ 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ๑.๒) ขท.นนทบุรีมีความประสงคจะขอใชพื้นที่ของ กทพ. เพื่อเชื่อม 
ทอระบายน้ําใตทางดวนงามวงศวานฝงเยื้องกับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  
และสถานีสูบน้ําของ ทน.นนทบุรี 
   ๑.๓) ทน.นนทบุรีมีความประสงคจะขอใชพื้นที่ของ กทพ. เพื่อกอสราง
ทอระบายน้ําลอดใตทางดวนงามวงศวาน เพื่อวางทอระบายน้ําจากคลองบางตลาดไปยัง
คลองบางเขน 
  ๒) เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ไดมีการประชุมหารือกลุมยอย            
(Working Group) โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชลธี  ยังตรง)  เปนประธาน 
มีหนวยงานที่เก่ียวของ เขารวมประชุมฯ ไดแก ขท.นนทบุรี กทพ. สํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ทน.นนทบุรี ทน.ปากเกร็ด และตํารวจภูธร
จังหวัดนนทบุรี สรุปได ดังนี้ 
   ๒.๑) การขยายผิวจราจรบริเวณทางออกสูถนนงามวงศวานบริเวณ
ปากซอยวัดบัวขวัญ (ทางหลวงหมายเลข ๓๐๒) เพื่อแกไขปญหาจราจร ที่ประชุม
มอบหมายให ขท.นนทบุรี สํารวจ ออกแบบกอสราง ประมาณการราคา และดําเนินการ
ขยายผิวจราจรบริเวณดังกลาว และให กทพ. ดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ใตทางพิเศษ
เพื่อใชเปนทางเทาใหม 
   ๒.๒) การขอใชพื้นที่ของ กทพ. เพื่อขอเชื่อมตอทอระบายน้ํา              
ใตทางดวนฝงเยื้องกับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และสถานีสูบน้ําของ ทน.นนทบุรี 
ให ขท.นนทบุรีดําเนินการกอสรางบอพัก/ทอลอดเหลี่ยมขนาด ๑.๒๐ เมตร 
เชื่อมตอกับทอบอพักของสถานีสูบน้ํา ทน.นนทบุรี โดยจุดที่จะดําเนินการ 
เชื่อมตอมีความยาว ๖.๑๐ เมตร และกวาง ๗.๕๐ เมตร เรงรัดให ขท.นนทบุรี
ดําเนินการออกแบบแปลนการกอสรางใหแลวเสร็จโดยเร็ว กอนดําเนินการ                
ขออนุญาตใชพื้นที่จาก กทพ. ตอไป  
   ๒.๓) การขอใชพื้นที่ของ กทพ. กอสรางทอระบายน้ํา ลอดใตทางดวน
งามวงศวาน เพื่อวางทอระบายน้ําจากคลองบางตลาดไปยังคลองบางเขน ขณะนี้
อยูระหวาง ทน. นนทบุรีดําเนินการออกแบบแปลนการกอสราง กอนดําเนินการ
ขออนุญาตใชพื้นที่จาก กทพ. ตอไป  
  ผูแทน ทล. ไดรายงานที่ประชุมวา ในระยะสั้น ขท.นนทบุรีจะดําเนินการ 
ขยายผิวจราจรบริเวณทางออกปากซอยวัดบัวขวัญ เพื่อใหรถเลี้ยวซายออกจาก
ซอยวัดบัวขวัญสามารถเบี่ยงขวาสูถนนงามวงศวานไดสะดวกยิ่งข้ึน 
  ผูแทน กทพ. ขอให ทล. และ ทน.นนทบุรีสงแบบการกอสราง เพื่อ กทพ. 
ตรวจสอบเสาตอมอ กอนพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๖๒  เห็นชอบในหลักการใหหนวยงานที่เก่ียวของพิจารณา
ดําเนินการ และเรงรัดให ทล. และ ทน.นนทบุรีสงแบบแปลนการกอสรางให กทพ. 
ตรวจสอบเสาตอมอ กอน กทพ. พิจารณาดําเนินการตอไป ทั้งนี้ ให ทน.นนทบุรี
ตั้งงบประมาณสําหรับใชในการกอสรางทอระบายน้ําดังกลาวไวดวย 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ผูแทนการทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) รายงานใหที่ประชุมทราบวา  
ผูบริหารของ กทพ. อยูระหวางการพิจารณาอนุญาตใหใชพื้นที่บริเวณถนนงามวงศวาน 
(ฝงทิศใต) เพื่อเชื่อมตอทอระบายน้ําขางถนนกับบอพักภายในสถานีสูบน้ําแกไข
ปญหาน้ําทวม และจากการลงพื้นที่บริเวณใตทางดวนงามวงศวาน พบวาสํานักงาน
เทศบาลนครนนทบุรี (ทน.นนทบุรี) มีการกอสรางอาคารควบคุมสถานีสูบน้ํา
นอกเหนือไปจากที่เคยขออนุญาต กทพ. ไว และพบเสาตอมอไดรับความเสียหาย
จากการกอสรางอีกดวย จึงขอให ทน. นครนนทบุรีดําเนินการซอมแซมเสาตอมอ
ดังกลาวใหแก กทพ. ดวย 
  ผูแทน ทน.นนทบุรีชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา อาคารควบคุมสถานีสูบน้ํา
มีการปรับรูปแบบการกอสราง จึงเกิดความลาชาในการเปดใชสถานีสูบน้ํา แตปจจุบัน
ดําเนินการแกไขเรียบรอย และเปดใชประตูระบายน้ําตามปกติแลว 
  ผูแทนบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) แจงวา 
บริเวณทางลงทางดวนแจงวัฒนะมุงหนาหาแยกปากเกร็ดมีน้ําทวมขัง เนื่องจาก
การกอสรางของโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูไดกอสรางทับทางระบายน้ําเดิมของ กทพ. 
จึงขอใหบริษัท ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) 
ดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวดวย 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓  มอบหมายให  
     ๑. กทพ. พิจารณาการอนุญาตให ใชพื้นที่บริเวณ            
ถนนงามวงศวาน (ฝงทิศใต) เพื่อเชื่อมตอทอระบายน้ําขางทางกับบอพักภายใน
สถานีสูบน้ํา 
     ๒. แขวงทางหลวงนนทบุรีขยายผิวจราจรหลังเสาตอมอ
ทางดวนบริเวณทางออกสูถนนงามวงศวาน 
     ๓. ทน.นครนนทบุรีดําเนินการซอมแซมเสาตอมอ              
ที่ชํารุด และเพิ่มความระมัดระวังในการกอสราง 

 

  ผูแทน ทล. รายงานที่ประชุมวา ทล. ไดดําเนินการออกแบบแปลน  
การกอสรางการขยายผิวจราจรหลังเสาตอมอทางดวนบริเวณทางออกสูถนน             
งามวงศวานเพิ่มเติม และไดสงแบบแปลนฯ  ไปยังการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
(กทพ.) เพื่อพิจารณาอนุญาต ซึ่ง กทพ. ไดขอแกไขแบบแปลนดังกลาว โดย ทล. 
ไดดําเนินการแกไขแบบแปลนแลวเสร็จ รวมทั้งไดสงแบบแปลน (แกไข) ให กทพ. 
พิจารณาแลว  
  ผูแทน กทพ. รายงานที่ประชุมวา กทพ. ไดจัดสงแบบแปลน (แกไข)  
ใหบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) แลว ขณะนี้อยูระหวาง
การพิจารณา  
  ผูแทน ทน.นนทบุรีรายงานที่ประชุมวา การกอสรางโรงสูบน้ํา ขณะนี้ 
ทน.นนทบุรีไดปรับแกไขแบบแปลนการกอสรางตามคําแนะนําของ กทพ. แลว 
และอยูระหวางการสงแบบแปลนฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุน
จากรัฐบาล 
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  ประธานฯ ขอให ทน.นนทบุรีพิจารณาตั้งงบประมาณดําเนินการแกไข
ปญหาบริเวณดังกลาว โดยใหใชเงินสะสมของ ทน.นนทบุรีเพื่อดําเนินการ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ มอบ สนข. และ กทพ. เปนหนวยงานหลักรวมกัน
พิจารณาออกแบบการแกไขปญหาการจราจรและน้ําทวมขังบริเวณทางดวนงามวงศวาน 
และ ทล. ใหการสนับสนุนในการดําเนินการดังกลาวแก สนข. และ กทพ. รวมทั้ง
มอบหมาย ทน.นนทบุรีพิจารณาตั้งงบประมาณสําหรับกอสรางโรงสูบน้ําตอไป 

 

  หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีไดรายงาน
ผลความคืบหนาการแกไขปญหาการจราจรและน้ําทวมขังบริเวณทางดวนงามวงศวาน 
ตอที่ประชุมวา 
  ๑) เทศบาลนครนนทบุรี (ทน.นนทบุรี) ไดดําเนินการลอกทอถนนงามวงศวาน
ทั้ง ๒ ฝงเรียบรอยแลว 
  ๒) แขวงทางหลวงนนทบุรี (ขท.นนทบรีุ) ไดดําเนินการเชื่อมตอทอระบายน้ํา
ขางทางกับสถานีสูบน้ําของ ทน.นนทบุรีแลว การดําเนินการเชื่อมตอทอระบายน้ํา
ตองขออนุญาตใชพื้นที่จาก กทพ. โดย ขท.นนทบุรีไดทําหนังสือถึง กทพ. ในการ
ขอใชพื้นที่เรียบรอยแลว ปจจุบัน กทพ. ไดตรวจสอบแบบกอสราง เพื่อดูผลกระทบ 
และไดออกหนังสืออนุญาตการขอใชพื้นที่และทําสัญญาการใชที่ดินเรียบรอยแลว 
และไดขออนุญาต ทน.นนทบุรีในการเชื่อมตอทอระบายน้ํา ซึ่งไดรับการอนุญาต
จาก ทน.นนทบุรีแลว 
  ผูแทนผูอํานวยการ ขท.นนทบุรีไดรายงานตอที่ประชุมวา ขท.นนทบุรี              
ไดลงนามสัญญาการใชพื้นที่กับ กทพ. เรียบรอยแลว ขณะนี้อยูระหวางข้ันตอน
การจัดซื้อจัดจาง และการกอสรางใชระยะเวลา ๑ เดือน 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ รับทราบ 

 

 ๑๕. แผนงาน/โครงการการนําสายไฟฟาและสายสื่อสารตาง ๆ ลงดิน
  ของแตละหนวยงาน 
  จังหวัดนนทบุรีไดมีการประชุมคณะทํางานกรณีแผนงาน/โครงการการนํา
สายไฟฟาและสายสื่อสารตาง ๆ ลงดินของแตละหนวยงาน คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมไดกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้ 
  ๑) การไฟฟานครหลวง (กฟน.) จะดําเนินการกอสรางบอพักทอรอยสาย 
ไฟฟาใตดิน (ไฟฟาแรงสูง) ไปพรอมกับการกอสรางเสาตอมอรถไฟฟาสายสีชมพู
ตามแนวถนนเกาะกลาง 
  ๒) กฟน. จะดําเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟาอากาศเปนสายไฟฟา
ใตดิน (ไฟฟาแรงต่ํา) ซึ่งจะแลวเสร็จหลังจากการกอสรางรถไฟฟาสายสีชมพู
ประมาณ ๑ ป (ตุลาคม ๒๕๖๕) 

กฟน. 
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  ทั้งนี้ สํานักนายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่ง ที่ ๙๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ 
เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟาอากาศเปน
สายไฟฟาใตดิน เพื่อรองรับการเปนมหานครแหงอาเซียน และกระทรวงมหาดไทย                
ไดมีคําสั่ง ที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานโครงการ
เปลี่ยนระบบสายไฟฟาอากาศเปนสายไฟฟาใตดิน เพื่อรองรับการเปนมหานคร 
แหงอาเซียน จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนนทบุรี ซึ่งที่ประชุมเห็นควรให กฟน. 
เปนผูประสานงานหลักและบูรณาการหนวยงานที่เก่ียวของใหเปนไปตามอํานาจ
หนาที่และวัตถุประสงคของคําสั่งทั้ง ๒ คณะตอไป และหากมีการประชุมดังกลาว 
ที่เก่ียวของกับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ขอให กฟน. รายงานผลให อจร.จังหวัดนนทบุรี
เพื่อทราบดวย 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ มอบ กฟน. ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ 

 

 ๑๖. การจัดระเบียบทางเดินเทาบริเวณทั้งสองฝงสะพานลอยคนขาม
  และการเปด - ปดจุดกลับรถหนาโรงพยาบาลพระน่ังเกลาที่สงผลกระทบ
  ตอการจราจรบริเวณหนาโรงพยาบาลพระน่ังเกลา 
  ผูแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกลาไดรายงานที่ประชุมวา ถนนบริเวณหนา
โรงพยาบาลฯ เปนถนนจํานวนฝงละ ๒ ชองจราจร มีสะพานลอยคนขาม เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหแกประชาชน แตเนื่องจากปญหาการจราจรติดขัดในชวง
เรงดวนเวลาเชา มีสาเหตุมาจากประชาชนสวนใหญไมใชสะพานลอยคนขามที่มีอยู 
นอกจากนี้ ยังมีจุดกลับรถหนาทางเขาโรงพยาบาลฯ รวมถึงมีพอคาแมคาจอดรถ
กีดขวาง และคาขายสินคาบนทางเทาหนาโรงพยาบาลฯ สงผลใหการจราจรบริเวณ
ดังกลาวติดขัดยิ่งข้ึน และเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ หนวยงานที่เก่ียวของ ไดแก  
โรงพยาบาลฯ ทน. นนทบุรี ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ศูนยดํารงธรรมจังหวัดนนทบุรี 
รวมตรวจสอบพื้นที่และหารือรวมกัน ไดขอสรุป ดังนี้ 
  ๑) ปดจุดกลับรถหนาทางเขาโรงพยาบาลฯ โดยจะมีเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยของโรงพยาบาลฯ ทําการเปด - ปดใหเฉพาะรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลฯ 
เทานั้น สําหรับรถทั่วไปใหขับตรงไปกลับรถอีก ๒๐๐ เมตร (จุดกลับรถใหม)               
ซึ่งมีเจาหนาที่ตํารวจอํานวยการจราจรบริเวณจุดกลับรถใหม ชวงเวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. 
  ๒) ติดตั้งราวสแตนเลสก้ันบริเวณทางเดินขามใตสะพานลอย เพื่อใหเกิด
ความปลอดภัย 
  ๓) ให ทน.นนทบุรีขอความรวมมือผูคาขายและประชาสมัพันธในการเปลี่ยน
สถานที่ขายของจากบริเวณทางเทาริมถนนสนามบินน้ําใหยายไปยังซอยนนทบุรี ๑๑ 
(ดานขางโรงพยาบาลฯ) เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย 
  ประธานฯ ขอให ทน.นนทบุรีปรับปรุงเคร่ืองหมายการจราจรบนพื้นทาง 
ใหชัดเจน ติดตั้งราวสแตนเลสก้ันบริเวณทางเดิน เพื่อใหประชาชนไปขามถนน
บริเวณทางมาลาย ขอความรวมมือผูประกอบการคาขายปรับเวลาสงของและไมจอดรถ
กีดขวางการจราจร รวมทั้งให ทน.นนทบุรีบูรณาการจัดระเบียบรานคาและความสะอาด
บริเวณหนาโรงพยาบาลฯ โดยขอใหทางโรงพยาบาลฯ พิจารณาทบทวนการกอสราง
อาคารที่จอดรถและการจัดระเบยีบการจราจรภายในบริเวณโรงพยาบาลฯ ดวย 

โรงพยาบาลพระนั่งเกลา 
ทน.นนทบุรี  

ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบรีุ 
ศูนยดํารงธรรม 
จังหวัดนนทบุรี 

สํานักงานโยธาธิการและ 
ผังเมืองจังหวัดนนทบุรี 

สํานักงานขนสงจังหวัดนนทบุรี  
แขวงทางหลวงนนทบุรี 
ตํารวจภูธรรัตนาธิเบศร 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ มอบหมายหนวยงานที่เก่ียวของพิจารณาดําเนินการ                
ในสวนที่เก่ียวของตอไป 

 

  ผูแทนตํารวจภูธรรัตนาธิเบศรรายงานใหที่ประชุมทราบวา หลังจาก
ทดลองเปด - ปดจุดกลับรถดังกลาวแลว การจราจรมีความคลองตัวมากข้ึน              
ชวยลดอุบัติเหตุ ไมมีรถตัดกระแสจราจร จึงขอเสนอใหปดเปนการถาวร  โดยให
รถที่จะกลับรถวิ่งไปกลับรถขางหนาอีก ๒๐๐ เมตร 
  ประธานฯ ที่ประชุมเสนอใหรองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี (นางจุรีรัตน 
เทพอาสน) นําเจาหนาที่และหนวยงานที่เก่ียวของลงพื้นที่บริเวณหนาโรงพยาบาล
พระนั่งเกลาเพื่อสํารวจปญหาจราจรที่เกิดข้ึนและกําหนดวิธีการแกไขปญหา              
ใหเปนรูปธรรมโดยเร็วตอไป 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ มอบหมายใหจัดตั้งคณะทํางาน (Working Group) 
ประกอบดวยหนวยงานที่เก่ียวของ ไดแก ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี สํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี สํานักงานขนสงจังหวัดนนทบุรี แขวงทางหลวง
นนทบุรี โรงพยาบาลพระนั่งเกลา ตํารวจภูธรรัตนาธิเบศร และสํานักงานเทศบาล           
นครนนทบรีุ รวมกันลงพื้นที่เพื่อสํารวจปญหาและกําหนดวิธีการแกไขปญหาอยางเปน
รูปธรรม โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี (นางจุรีรัตน เทพอาสน) เปนประธาน 
และใหปดจุดกลับรถหนาโรงพยาบาลพระนั่งเกลาเปนการถาวร 

 

  ในการประชุม อจร.จังหวัดนนทบุรี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติ   
ใหจัดตั้งคณะทํางาน (Working Group) หนวยงานที่เก่ียวของเพื่อรวมกันลงพื้นที่
ตรวจสอบขอเท็จจริง และกําหนดแนวทางการแกไขปญหาเร่ืองทางออกจาก
โรงพยาบาลพระนั่งเกลาที่เหมาะสม และเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกลา มีรองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี (นางจุรีรัตน 
เทพอาสน) เปนประธานคณะทํางาน พรอมดวยหนวยงานที่เก่ียวของ ไดแก ตํารวจภูธร
จังหวัดนนทบุรี สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี สํานักงานขนสง
จังหวัดนนทบุรี (สขจ.นนทบุรี) แขวงทางหลวงนนทบุรี โรงพยาบาลพระนั่งเกลา 
ตํารวจภูธรรัตนาธิเบศร และเทศบาลนครนนทบุรี (ทน.นนทบุรี) รวมทั้งผูแทน
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีรวมลงพื้นที่สังเกตการณดวย 
ที่ประชุม มีมติ ดังนี ้
  ๑) การทดลองยายปายหยุดรถโดยสารประจําทางทั้ง ๒ ฝงของโรงพยาบาล 
พระนั่งเกลา  
  ๒) การจัดระเบียบทางเดินเทาบริเวณทั้งสองฝงสะพานลอยคนขาม
ของโรงพยาบาลพระนั่งเกลา  
  ๓) การจัดทําแผนงานระยะเรงดวน เพื่อพัฒนาภูมิทัศนและแกไข
ปญหาการจราจรอยางยั่งยนืบริเวณหนาโรงพยาบาลพระนั่งเกลา  
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ผูแทน สขจ.นนทบุรีไดรายงานที่ประชุมวา ในการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณากําหนดที่หยุดรถโดยสารประจําจังหวัดนนทบุ รี คร้ังที่  ๑/๒๕๖๓             
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุม ๑  ชั้น ๒ อาคาร ๑  
สขจ.นนทบุรี ไดมีการประชุมหารือกรณีดังกลาว และมีมติที่ประชุม ดังนี ้

 

  ๑)  กําหนดที่หยุดรถโดยสารประจําทาง (ชั่วคราว) ฝงตรงขามโรงพยาบาล
พระนั่งเกลา บริเวณหนาบานพักอาศัยของประชาชน โดยถึงกอนทางเขาบานพัก 
ระยะทาง ๕ เมตร และกอนถึงจุดติดตั้งปายหยุดรถโดยสารประจําทางจุดเดิม 
ระยะทางประมาณ ๕๕ เมตร 
  ๒) กําหนดที่หยุดรถโดยสารประจําทาง (ชั่วคราว) ฝงโรงพยาบาล  
พระนั่งเกลา บริเวณรานขายยารุงลักษณเภสัช ซึ่งกอนถึงทางเขาโรงพยาบาล 
ประมาณ ๒๐ เมตร โดยทดลองความเหมาะสมในการกําหนดเปนที่หยุดรถ
โดยสารประจําทาง (ชั่วคราว) เปนลําดับแรก แตถาหากประเมินแลวไมเหมาะสม
ใหทดลองใชจุดบริเวณหนารานขายยาคลังยานนท ซึ่งหางจากที่หยุดรถโดยสาร
ประจําทางจุดเดิมประมาณ ๕๐ เมตร เปนที่หยุดรถโดยสารประจําทาง (ชั่วคราว) 
เปนลําดับตอไป 
  ๓) กําหนดระยะเวลาการทดลองใชที่หยุดรถโดยสารประจําทาง 
(ชั่วคราว) บริเวณบานพักอาศัยของประชาชน และบริเวณหนารานขายยา                   
รุงลักษณเภสัช เปนระยะเวลา ๖ เดือน โดยมอบหมายใหตํารวจภูธรรัตนาธิเบศร
เปนผูสังเกตการณและประเมินผลความเหมาะสมในหนึ่งเดือนแรก หากพบวา              
มีความเหมาะสม ให ทน.นนทบุรีเปนผูดําเนินการกอสราง ปายที่หยุดรถโดยสาร
ประจําทางและศาลาที่พักผูโดยสารตอไป 
  ๔) มอบหมายให ทน.นนทบุรีติดตั้งปายและศาลาที่พักผูโดยสาร           
รถประจําทางแบบชั่วคราวในบริเวณที่กําหนด และประชาสัมพันธเจาของบานพัก
อาศัยหรือเจาของรานคาบริเวณที่ กําหนดเปนที่หยุดรถโดยสารประจําทาง 
(ชั่วคราว) 

 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๓  รับทราบ มอบ ทน.นครนนทบุรีประสานการจัดระเบียบ
ทางเดินเทาบริเวณทั้งสองฝงสะพานลอยคนขาม และการเปด - ปดจุดกลับรถ
หนาโรงพยาบาลพระนั่งเกลาที่สงผลกระทบตอการจราจรบริเวณหนาโรงพยาบาล
พระนั่งเกลา 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๑๗. โครงการศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบถนนตอเชื่อม
  ถนนพุทธมณฑล สาย ๓ - ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ 
  ผูแทน ทช. ไดรายงานที่ประชุมวา ทช. ไดมีการขอรับการจัดสรรงบประมาณ         
ป พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบถนนตอเชื่อม               
ถนนพุทธมณฑล สาย ๓ - ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงขาย
ถนนและบรรเทาปญหาการจราจรบนถนนพุทธมณฑล สาย ๓ ถนนบรมราชชนนี 
ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ถนนกาญจนาภิเษก และถนนราชพฤกษ ซ่ึงปจจุบัน
ถนนราชพฤกษมีปริมาณการจราจร ๘๐,๐๐๐ คัน/วัน และถนนกาญจนภิเษก             
มีปริมาณการจราจร ๑๒๐,๐๐๐ คัน/วัน คาดวาจะกอสรางแลวเสร็จ ป พ.ศ. ๒๕๗๒  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบในหลักการ 

ทช. 

 ๑๘. การปรับปรุงเสนทางเขาโรงพยาบาลปากเกร็ด ๒ 
  ผูแทน สนข. รายงานที่ประชุมทราบวา ผลการสํารวจ พบวา มีเสนทาง
ที่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลปากเกร็ดได ๔ เสนทาง ไดแก ถนนชัยพฤกษ 
ถนนราชพฤกษ ถนน ๓๔๕ และถนนบางกรวย - กรุงเทพ และควรติดตั้งปายบอกเสนทาง
ในการเขา - ออก โรงพยาบาลปากเกร็ด ๒ เพิ่มเติมจากเดิมอีก ๗ จุด โดยจุดที่ ๑ - ๖ 
อยูในพื้นที่ของแขวงทางหลวงนนทบุรี (ขท.นนทบุรี) และจุดที่ ๗ อยูในพื้นที่ของ
แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี (ขทช.นนทบุรี) ในสวนของถนนสาย ๓๔๕ เปนถนน
ที่มีชองจราจรหลายชอง ทําใหประชาชนไมสามารถขามถนนได จึงเสนอใหองคการ
บริหารสวนตําบลคลองขอย (อบต.คลองขอย) จัดสรรงบประมาณเพื่อกอสราง
สะพานลอยคนขาม 
  ผูแทน ขท.นนทบุรีชี้แจงตอที่ประชุมวา อบต.คลองขอยไดมีหนังสือ  
ขอความอนุเคราะหให ขท.นนทบุรีออกแบบการกอสรางสะพานลอย เพื่อใหเปน
มาตรฐานเดียวกับกรมทางหลวง (ทล.)  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ มอบหมายใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
จังหวัดนนทบุรีประสานกับ อบต.คลองขอย เพื่อจัดสรรงบประมาณกอสราง
สะพานลอย โดย ขท.นนทบุรีใหความอนุเคราะหออกแบบการกอสรางสะพานลอย     
ใหเปนมาตรฐานเดียวกับ ทล. และใหใชงบประมาณของโรงพยาบาลปากเกร็ด ๒ 
ดําเนินการจัดทําและติดตั้งปายบอกเสนทางเขา - ออกโรงพยาบาล โดยขออนุญาต 
ขท.นนทบุรีและ ขทช.นนทบุรีกอนดําเนินการดังกลาว 

สนข. 
สํานักงานสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี  
อบต.คลองขอย 

ขท.นนทบุรี 
ขทช.นนทบุรี 

โรงพยาบาลปากเกร็ด 

  ผูแทนทองถ่ินจังหวัดนนทบุรีไดรายงานที่ประชุมวา สํานักงานสงเสริม
การปกครองทองถ่ินจังหวัดนนทบุรีไดประชุมหารือรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ 
ไดแก สํานักงานจังหวัดนนทบุรี แขวงทางหลวงนนทบุรี (ขท.นนทบุรี)  โรงพยาบาล
ปากเกร็ด ๒ (รพ.ปากเกร็ด ๒) และองคการบริหารสวนตําบลคลองขอย (อบต. 
คลองขอย) เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุม อบต. 
คลองขอย โดยที่ประชุม ไดมีขอสรุปเบื้องตน ดังนี้ 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ๑) อบต.คลองขอยมีความพรอมทางดานงบประมาณที่จะดําเนินการ
กอสรางสะพานลอยคนขาม โดยโครงการกอสรางสะพานลอยคนขามหนา                  
รพ.ปากเกร็ด ๒ อบต.คลองขอยไดบรรจุ ไวในแผนพัฒนาทองถ่ินแลว ปจจุบัน                
ขท.นนทบุรีไดนําแบบมาตรฐานสะพานลอยคนขามมอบให อบต.คลองขอยแลว 
และ อบต.คลองขอยไดรวบรวมเอกสารหลักฐานที่ไดรับการรองขอและรองเรียน            
จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน รวมทั้ง รพ.ปากเกร็ด ๒ กรณีการรองขอใหมี
การกอสรางสะพานลอยคนขามเรียบรอยแลว 
  ๒) อบต.คลองขอยจะตองขออนุญาตใชพื้นที่และกอสรางสะพาน          
กับสํานักงานทางหลวงที่ ๑๓ ซึ่งคาดวาจะใชเวลาประมาณ ๔๕ วัน และ รพ.ปากเกร็ด ๒              
ไดขอใหมีการติดตั้งปายบอกทาง โดย ขท.นนทบุรีไดแจงให รพ.ปากเกร็ด ๒                    
ทําหนังสือขอความอนุเคราะหมา เพื่อจะไดพิจารณาดําเนินการตอไป 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๕ รับทราบ 

 

 ๑๙. การคืนผิวจราจรหลังการกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย 
  - มีนบุรี 
  ผูแทนบริษัท ซิโน - ไทย เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) 
นําเสนอที่ประชุมทราบวา การคืนผิวจราจรหลังการกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู 
ชวงแคราย - มีนบุรี ทางบริษัทฯ จะดําเนินการติดตั้งแผงก้ันจราจรแบบคุมกัน 
รอบขางเสาตอมอ เนื่องจากเสาตอมอรถไฟฟาตั้งอยูบนพื้นผิวถนน โดยหลังแผงก้ัน
จราจรจะชนกับฐานรากของเสาตอมอ และติดตั้งไฟฟาสองสวางเปนระยะบริเวณ
สายทางวิ่ง สวนเสาโครงสรางบริเวณสถานี ซึ่งมีขนาดใหญมาก จะติดตั้ง Curve 
Concrete และกอสรางจุดกลับรถเปนแคปซูล เพื่อปองกันอุบัติเหตุบริเวณเสาตอมอ 
 ที่ประชุมมีความเห็นวา ควรติดตั้งแผงก้ันจราจรเปนแนวยาวตลอดเสนทาง
รถไฟฟาทั้งหมด เพื่อปองกันอุบัติเหตุจากการขามถนนของประชาชน และชองวาง
ของไฟฟาสองสวางบริเวณสายทางวิ่ง ควรปลูกตนไมที่ลักษณะเปนซุมไมเลื้อย 
เพื่อปองกันไมใหประชาชนขามถนนโดยไมใชสะพานลอย 
 ผูแทนบริษัท ซิโน - ไทยฯ จะนําความเห็นของที่ประชุม อจร.จังหวัดนนทบุรี 
ไปพิจารณา เนื่องจากการเปลี่ยนรูปแบบแผงก้ันจราจร และ Curve Concrete จะสงผล
ใหมีคาใชจายเพิ่มข้ึน 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓  ใหผูแทนบริษัท ซิโน - ไทยฯ นําความเห็นของที่ประชุม 
อจร.จังหวัดนนทบุรีไปพิจารณาติดตั้งแผงก้ันจราจรเปนแนวยาวตลอดเสนทาง
รถไฟฟาทั้งหมด 

บริษัท ซิโน - ไทย เอ็นจิ
เนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น 

จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๓๗ 

  



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)   
ภาคกลางและตะวันออก 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ผูแทน บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) 
ไดรายงานตอที่ประชุมวา จากการประชุม อจร.จังหวัดนนทบุรี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 
ที่ประชุมมีมติใหสรางแผงก้ันจราจรตลอดทั้ง ๒ ขางทาง เปนแนวยาวเดียวกับเสนทาง
รถไฟฟาทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยมอบหมายให บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง 
แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ทล. และ รฟม. หารือเร่ืองรูปแบบแผงก้ันจราจร 
และ Curb โดยมีการประชุมรวมกันในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทล. ไดขอให รฟม. 
ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมดานความเร็วรถ ปริมาณการจราจร และขอกําหนด ทล.  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ รับทราบ โดยใหหนวยงานที่เก่ียวของทําหนังสือยืนยัน
การดําเนินการมายังจังหวัดนนทบุรี 

 

 ๒๐. ขออนุญาตปดเบี่ยงจราจรพรอมติดตั้งปายและเคร่ืองหมายควบคุม
  การจราจรบนทางหลวงหมายเลข ๙ 
  ผูแทนบริษัท ประยูรวิศว จํากัด รายงานใหที่ประชุมทราบวา โครงการ
กอสรางทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ - กาญจนบุรี มีจุดเร่ิมตนบริเวณ
แยกตางระดับบางใหญ อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี และสิ้นสุดที่บริเวณทางหลวง
หมายเลข ๓๒๔ อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง ๙๖ กิโลเมตร 
มีระยะเวลาดําเนินงานตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ โดยจะขออนุญาตดําเนินการ
ปดเบี่ยงจราจร พรอมติดตั้งปายและเคร่ืองหมายควบคุมการจราจรบนทางหลวง
หมายเลข ๙ (ถนนกาญจนาภิเษก) ที่ กม.๓๙+๐๐๐ ถึง กม.๔๐+๗๐๐ และทางหลวง
หมายเลข ๓๐๒ (ถนนรัตนาธิเบศร) ที่ กม.๑๗+๕๐๐ ถึง กม.๑๘+๘๐๐ โดยเมื่อบริษัทฯ 
ขยายชองจราจรเรียบรอยแลว จึงจะดําเนินการกอสรางสะพานเพื่อเปนทางเขาสู
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ 
  ประธานที่ประชุมเสนอใหทางบริษัทฯ จัดทําแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน 
และทบทวนวิธีการดําเนินงานเพื่อลดระยะเวลาการปดชองจราจร โดยใหแขวงทางหลวง
นนทบุรี (ขท.นนทบุรี) และตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรีติดตามและควบคุมการกอสราง
อยางใกลชิด 
  หัวหนาสํานักงานจังหวัดนนทบุรีเสนอใหมีการจัดตั้งคณะทํางาน(Working  
Group) เพื่อรวมกันพิจารณาแนวทางแกไขปญหาจราจรจากการปดเบี่ยงชองจราจร 
และทบทวนวิธีการดําเนินงาน เพื่อลดระยะเวลาปดเบี่ยงชองจราจร 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ ใหจัดตั้ งคณะทํ างาน (Working Group) โดยมี
หนวยงานที่เก่ียวของ ไดแก สนข. ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี 
สํานักงานขนสงจังหวัดนนทบุรี ขท.นนทบุรี แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี อําเภอบางใหญ 
ตํารวจภูธรบางใหญ เทศบาลตําบลเสาธงหิน เพื่อพิจารณาแนวทางแกไขปญหา
จราจรจากการปดเบี่ยงชองจราจรและทบทวนวิธีดําเนินงาน เพื่อลดระยะเวลาปด
เบี่ยงการจราจรในบริเวณดังกลาว 

สนข.  
ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบรีุ 
สํานักงานโยธาธิการและ 
ผังเมืองจังหวัดนนทบุรี 

สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี 

สํานักงานขนสงจังหวัดนนทบุรี 
ขท.นนทบุรี  

แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี 
อําเภอบางใหญ  

ตํารวจภูธรบางใหญ  
เทศบาลตาํบลเสาธงหิน 
บริษัท ประยูรวิศว จาํกัด 

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๓๘ 

  



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)   
ภาคกลางและตะวันออก 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ในการประชุม อจร.จังหวัดนนทบุรี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมต ิ           
ใหจัดตั้งคณะทํางาน (Working Group) หนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อรวมกันพิจารณา
แนวทางการเดินรถทั้ง ๒ ฝง เพื่อลดผลกระทบจากการปดเบี่ยงจราจร และศึกษา
วิธีการลดระยะเวลาการกอสรางเพื่อเปนการลดปญหาการจราจรติดขัดและปญหา
มลพิษในบริเวณดังกลาว และเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.               
ณ เทศบาลตําบลเสาธงหิน มีรองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี (นางจุรีรัตน เทพอาสน) 
เปนประธานคณะทํางาน พรอมดวยหนวยงานที่เก่ียวของ ไดแก สนข. สํานักงาน
จังหวัดนนทบุรี (สนจ.นนทบุรี) ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี 
สํานักงานขนสงจังหวัดนนทบุรี (สขจ.นนทบุรี) แขวงทางหลวงนนทบุรี (ขท.นนทบุรี) 

 

แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี (ขทช.นนทบุรี)  ตํารวจภูธรบางใหญ เทศบาลตําบล               
เสาธงหิน (ทต.เสาธงหิน)  และบริษัท ประยูรวิศว จํากัด รวมลงพื้นที่และประชุมหารือ 
ซึ่งที่ประชุมมีมติใหหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการ ดังนี้ 
  ๑) สนจ.นนทบุรีและ ทต.ตําบลเสาธงหิน ไปหารือกับตลาด บีบี มารเก็ต 
พารค และอินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล สาขาบางใหญ กรณีการเปลี่ยนแปลงที่หยุดรถโดยสาร
ประจําทาง โดยขอใหตลาด บีบี มารเก็ต พารค และอินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล สาขาบางใหญ 
พิจารณาใหความอนุเคราะหใชพื้นที่ภายในศูนยการคา เพื่อใหรถโดยสารประจํา
ทางเขาไปจอดรับ - สงผูโดยสาร เนื่องจากหากมีการยายที่หยุดรถโดยสารประจําทาง
ไปหนาหางบิ๊กคิงสบางใหญ จะสงผลใหประชาชนไดรับความไมสะดวกในการใชบริการ
ระบบขนสงสาธารณะ ไดแก รถไฟฟา รถเมล รถตู รถสองแถว และรถจักรยานยนต
รับจาง  
  ๒)  สขจ.นนทบุรีทําการสํารวจที่หยุดรถโดยสารประจําทางที่ใดบาง              
ที่ไดรับผลกระทบจากโครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมืองฯ เพื่อพิจารณา 
หาแนวทางการแกไขปญหาที่เปนประโยชนตอประชาชนผูใชบริการระบบขนสง
สาธารณะ 
  ผูแทนบริษัท ประยูรวิศว จํากัด ไดรายงานที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะและขอสังเกตของที่ประชุม ดังนี้ 
  ๑) แผนการปดเบี่ยงจราจร บริษัทฯ ไดเปลี่ยนการปดเบี่ยงชองทางจราจร
บนถนนกาญนาภิเษกในชองทางคูขนานฝงขาเขาเปนปดชองทางขวา ๑ ชองทาง 
และปรับปรุงแผนงานการดําเนินงานใหเหมาะสม 
  ๒) พื้นที่การจอดรถ โดย ทต.เสาธงหิน บริษัท ประยูรวิศว จํากัด และ
ผูประกอบการตลาด บีบี มารเก็ต พารค มีการประชุมรวมกันและไดขอสรุปวา 
ตลาด บีบี มารเก็ต พารค ทําหนังสือมอบพื้นที่ใหกอสรางจุดจอดรถโดยสาร
ประจําทางจอดรับ - สงผูโดยสารและพื้นที่จอดรถชั่วคราว พื้นที่กวาง ๖ เมตร 
ยาว ๙๕ เมตร ซึง่จะชวยลดปญหาการจราจรบริเวณดังกลาวได 

 

 

 
  

สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๓๙ 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ๓) การกําหนดจุดบรรเทาปญหาการจราจรติดขัด จํานวน ๘ จุด ขณะนี้
การกอสรางอยูระหวางรอรูปแบบการกอสรางและขอบังคับการปดชองจราจรจาก
ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบรีุ  
  ๔) การศึกษาวิธีการกอสรางสะพานรัตนาธิเบศร โดยปรับปรุงเทคนิค
การกอสรางใหเหมาะสมกับสภาพการจราจร โดยกอสรางสะพานใหมเชื่อมกับ
สะพานเกา ซึ่งระหวางการกอสรางยังคงสามารถใชสะพานเกาไดเพื่อบรรเทา
ปญหาการจราจรและเมื่อเชื่อมสะพานแลวจะทําการร้ือถอนสะพานเกา 
  ๕) บริษัทฯ ไดประชุมหารือรวมกับ ขท. นนทบุรี หางสรรพสินคาเซ็นทรัล 
พลาซา เวสตเกต และหนวยงานที่เก่ียวของ กรณีการกอสรางและปรับปรุงเสนทาง 
กลับรถบริเวณใตทางตางระดับบางใหญเดิม ใหมีรัศมีแนวเลี้ยวซายเขาหางสรรพสินคา
เซ็นทรัล พลาซา เวสตเกต โดยไมไปตัดกระแสรถที่วิ่งทางหลักมากไป หรืออาจพิจารณา
กอสรางอุโมงคกลับรถในบริเวณดังกลาว 

 

  ๖) บริษัทฯ ไดประสานกับหนวยงานดานสาธารณูปโภค โดยจะมีการยาย
ระบบสาธารณูปโภคตางๆ แลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 
  ผูแทน สนข. เสนอที่ประชุมวาระหวางการกอสรางที่มีการปดชองจราจร 
ควรจัดชองจราจรแนวเดิมตลอดเสนทาง เพื่อลดผลกระทบตอการจราจรของประชาชน 
  ผูแทน สขจ.นนทบุรีไดรายงานที่ประชุมวา การสํารวจจุดจอดรถสาธารณะ               
ที่ไดรับผลกระทบจากโครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายบางใหญ - 
กาญจนบุรี และแนวทางแกไขปญหาอยูระหวางการดําเนินการศึกษา 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ รับทราบ มอบตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรีดําเนินการ   
ออกขอบังคับการปดชองจราจรภายใน ๓๐ วัน 

 

 ๒๑. การแกไขปญหานํ้าทวมขังบริเวณทางลงทางดวนแจงวัฒนะมุงหนา
  หาแยกปากเกร็ด 
  หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีไดรายงาน
การแกไขปญหาน้ําทวมขังบริเวณทางลงทางดวนแจงวัฒนะมุงหนาหาแยกปากเกร็ด
ตอที่ประชุมวา 
  ๑) แขวงทางหลวงนนทบุรี (ขท.นนทบุรี) ไดดําเนินการทําความสะอาด 
ลอกทอระบายน้ําขางทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔  ชวง กม.๐+๐๐๐ - กม.๕ + ๖๕๑ 
ระยะทาง ๑,๓๐๒ เมตร 
  ๒) โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย - มีนบุรี ตอมอ
ของรถไฟฟาสรางครอมทับทอระบายน้ําของ ขท.นนทบุรี จังหวัดนนทบุรีจึงไดทํา
หนังสือถึงการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) เพื่อขอความรวมมือ                  
ใหดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว 
  ๓) รฟม. จะดําเนินการปรับปรุงระบบระบายน้ํา และติดตั้งตะแกรง
ดักขยะประตูระบายน้ําชวง กม.๓+๙๐๐ – กม.๔+๓๐๐ (ไทวัสดุ - ใตทางพิเศษศรีรัช) 
ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร 

สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจงัหวัดนนทบรีุ 

ขท.นนทบุรี 
รฟม.  

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง 
แอนด คอนสตรัคชั่น จาํกัด 

(มหาชน) 

 
  

สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๔๐ 

  



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)   
ภาคกลางและตะวันออก 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ๔) รฟม. ไดมีหนังสือแจงไปยังบริษัท ซิโน - ไทย เอ็นจิเนียร่ิง แอนด 
คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)  ใหดําเนินการปรับปรุงระบบระบายน้าํดงักลาว ซึ่งขณะนี้
อยูระหวางการตรวจสอบความเหมาะสมและออกแบบไมใหสงผลกระทบตอทอระบายน้าํ
ของการทางพิเศษแหงประเทศไทยและสายสื่อสารที่อยูใตดิน กอนเสนอแบบ           
ให ขท.นนทบุรีพิจารณาอีกคร้ัง 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ มอบบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น 
จํากัด (มหาชน) ดําเนินการแกไขปญหาน้ําทวมขังบริเวณทางลงทางดวนแจงวัฒนะ 
มุงหนาหาแยกปากเกร็ดภายใน ๗ วัน และรายงานผลใหที่ประชุมทราบในคร้ังตอไป 

 

 ๒๒. ปญหาพ้ืนผิวถนนชํารุดเน่ืองจากการเปด - ปดฝาบอพักทอรอยสายไฟฟา 
  และสายสื่อสาร บริเวณหนาศูนยราชการจังหวัดนนทบุรี - แยกแคราย 
  ในชวงเวลากลางคืนบริเวณหนาศูนยราชการจังหวัดนนทบุรี - แยกแคราย 
มีการเปด - ปดฝาบอพักทอรอยสายไฟฟาและสายสื่อสาร เพื่อนําสายไฟฟาและ
สายสื่อสารลงใตดินทุกคืน จึงทําใหเกิดปญหาการปดฝาบอพักคืนสภาพถนนไมเรียบรอย
เชนเดิม พื้นผิวถนนชํารุด และบางคืนพบวา มีการกอสรางไมเปนไปตามชวงเวลาที่กําหนด 
สงผลใหรถยนตตองชะลอตัวอยางกะทันหัน โดยเฉพาะชวงฝนตกหนัก อาจเกิด
อุบัติเหตุรายแรงได จังหวัดนนทบุรีจึงมีหนังสือใหแขวงทางหลวงนนทบุรี (ขท.นนทบุรี) 
กําชับการปฏิบัติงานของบริษัทผูรับเหมาและเจาหนาที่ในความรับผิดชอบที่เก่ียวของ 
เพื่อดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวใหเรียบรอย 
  ผูแทน ขท.นนทบุรีรายงานการแกไขปญหาพื้นผิวถนนชํารุดเนื่องจาก
การเปด - ปดฝาบอพักทอรอยสายไฟฟาและสายสื่อสาร บริเวณหนาศูนยราชการ
จังหวัดนนทบุรี - แยกแคราย ตอที่ประชุมวา ไดประชุมหนวยงานที่เก่ียวของ เมื่อวันที ่
๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีขอสรุปวา ใหหนวยงานที่เก่ียวของติดตั้งปายเตือน            
กอนถึงบริเวณกอสรางบอพัก ปายประชาสัมพันธแจงหนวยงานที่เก่ียวของ และ
เบอรโทรศัพท รวมทั้งการรายงานการตรวจสภาพฝาบอพักและบริเวณหลังจาก
การคืนพื้นที่ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๓  รับทราบ 

ขท.นนทบุรี 

 ๒๓. แนวทางการแกไขปญหาจุดกลับรถบริเวณหนาสํานักงานการไฟฟา
  ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานไทรนอย 
  ผูแทน กฟผ. ไดรายงานตอที่ประชุมวา กฟผ. สํานักงานใหญ อําเภอบางกรวย 
มีแผนการยายสํานักงานมาที่ กฟผ. สํานักงานไทรนอย ภายในป ๒๕๖๓ สงผล        
ใหมีจํานวนผูปฏิบัติงานและยานพาหนะสวนบุคคลเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก ประกอบกับ
ชุมชนโดยรอบอําเภอไทรนอยมีการเติบโตข้ึน การใชถนนบางกรวย - ไทรนอย 
ทล.๓๒๑๕ และการใชจุดกลับรถรวมกับประชาชนโดยรอบมีความหนาแนน 
กอใหเกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุมากข้ึน ดังนั้น จึงเสนอใหยายจุดกลับรถ
บริเวณทางเขาประตู ๑ ไปยังบริเวณทางเขาประตู ๒ ระยะทาง ๒๓๐ เมตร ซ่ึงเปนบริเวณ            
ที่ไมอยูบริเวณชุมชน โดย กฟผ. จะสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานทั้งหมด 
เบื้องตนทาง กฟผ. และตํารวจภูธรไทรนอยไดมีการประชุมหารือรวมกันและเห็นชอบ
ใหมีการยายจุดกลับรถ 

กฟผ. 
ตํารวจภูธรไทรนอย 

 
  

สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๔๑ 

  



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)   
ภาคกลางและตะวันออก 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ผูแทน สนข. ไดนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณาวา เพื่อใหเกิดความรอบคอบ  
ในการยายจุดกลับรถ เห็นควรมีการสํารวจปริมาณการจราจรขาเขา - ขาออก  
และจํานวนรถเขา - ออก สํานักงาน กฟผ. และหมูบานใกลเคียง เพื่อกําหนด
มาตรการเสริม เนื่องจากอาจมีการตัดกระแสจราจรเพิ่มข้ึนจากเดิม 

 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๓  ๑. เห็นชอบใหยายจุดกลับรถบริเวณทางเขา กฟผ. 
สํานักงานไทรนอย ประตู ๑ ไปยังบริเวณทางเขาประตู ๒ ระยะทาง ๒๓๐ เมตร 
ตามที่ กฟผ. และตํารวจภูธรไทรนอยเสนอ 
   ๒. มอบ กฟผ. สํารวจปริมาณการจราจรบริเวณ
ดังกลาวและนําเสนอที่ประชุมในคร้ังตอไป 

 

 ๒๔. การสนับสนุนการแกไขปญหาจราจรบริเวณหนาทางเขาเทศบาล
  เมืองบางกรวย และ กฟผ. สํานักงานใหญ อําเภอบางกรวย 
  ผูแทน กฟผ. ไดเสนอที่ประชุมวา ปญหาการจราจรบริเวณหนาทางเขา
เทศบาลเมืองบางกรวย (ทม.บางกรวย) และ กฟผ. สํานักงานใหญ อําเภอบางกรวย  
ซึ่งเปนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและเปนบริเวณรอยตอกับกรุงเทพมหานคร โดย
บริเวณดังกลาวมีผูใชเสนทางสัญจร จํานวนเสนทางและสี่แยกจํานวนมาก ทําให
ผูใชเสนทางและประชาชนในพื้นที่ไดรับความเดือดรอน หากมีความจําเปน
เรงดวนในการใชเสนทางเพื่อสาธารณประโยชน เชน รถดับเพลิง รถพยาบาล  
อาจสงผลกระทบตอการทํางานที่ตองแขงขันกับเวลา รวมทั้งมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน
จํานวนมาก เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของผูใชเสนทางและประชาชน   
ในพื้นที่ จึงขอแจงปญหาดังกลาวใหหนวยงานที่เก่ียวของในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
รับทราบ เพื่อจะไดนําไปสูการรวมกันพิจารณาแกไขปญหาตอไป 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ มอบ สนข. ศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแกไข
ปญหาจราจรบริเวณหนาทางเขา ทม.บางกรวย และ กฟผ. สํานักงานใหญ อําเภอ
บางกรวย 

สนข.  
กฟผ. 

ทม.บางกรวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๔๒ 

  



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)   
ภาคกลางและตะวันออก 
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ลําดับที่ ๕  จังหวัดระยอง  ๑. การประชุม อจร.จังหวัดระยอง คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ 
  เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๓  

 

ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๑. รายงานผลการบริหารจัดการจุดเสี่ยงบนทองถนนในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 
  ผูแทนสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง (ปภ.จังหวัด
ระยอง) รายงานวา เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ปภ.จังหวัดระยอง ตํารวจภูธร
จังหวัดระยอง แขวงทางหลวงระยอง และแขวงทางหลวงชนบทระยอง ไดมีการประชุม
รวมกับประธานกรรมการตรวจการจางและผูรับจางที่รับผิดชอบโครงการกอสราง           
ในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาในบริเวณที่มีการกอสรางและปรับปรุงถนน                
ในจังหวัดระยอง พรอมทั้งรับฟงปญหาความเดือดรอนของประชาชนจากการดําเนิน
โครงการ โดยในที่ประชุมไดมีมติ ดังนี้ ๑) ในการแกไขปญหาและลดอุบัติเหตุ             
ใหมีการจัดวาง barrier ตามรูปแบบมาตรฐานความปลอดภัย และตดิสติ๊กเกอรสะทอนแสง
เพื่อใหเห็นไดชัดเจน บริเวณใดที่มีการชํารุดใหดําเนินการแกไขใหเรียบรอย และ 
๒) การแกไขปญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่มอบหมายใหตํารวจภูธรจังหวัดระยอง และ
แขวงทางหลวงระยอง พรอมทั้งคณะกรรมการตรวจการจาง ผูรับจางที่รับผิดชอบ
โครงการ และหนวยงานที่เก่ียวของ ลงพื้นที่รวมกันเพื่อพิจารณาการแกไขปญหา
จุดเสี่ยง 
  ในการนี้ ปภ.จังหวัดระยองไดเชิญผูที่เก่ียวของเขากลุมไลนแจงปญหา
การกอสราง เพื่อรับฟงปญหาความเดือดรอนของประชาชน รวมทั้งใหตัวแทน
หนวยงานออกตรวจพื้นที่วันละ ๒ คร้ัง ชวงเชาและชวงเย็น โดยใหรายงานผล             
ในกลุมไลน ทั้งนี้ ในที่ประชุมไดมอบหมายแขวงทางหลวงระยองรวมกับ ปภ.จังหวัด
ระยอง ติดตามความคืบหนาเปนระยะ และใหจัดประชุมเปนประจําทุกเดือน  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบการรายงานผลการดําเนินงานตามที่ ปภ.
จังหวัดระยองแจงในที่ประชุม 

ปภ.จังหวัดระยะอง 
แขวงทางหลวงระยอง 

 ๒. ความกาวหนาโครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ
  กลุมจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตพัฒนา 
  พิเศษภาคตะวันออก 
  ผูแทน สนข. และที่ปรึกษาโครงการฯ รายงานที่ประชุมวา ตามที่ สนข. 
ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ดําเนินการโครงการศึกษา
จัดทําแผนแมบทการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะกลุมจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กําหนดระยะเวลา
ดําเนินงาน ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) ภาพรวมความกาวหนา 
ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๓ คิดเปนรอยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุฯ เห็นชอบรายงานความกาวหนา ฉบับที่ ๒ (Progress Report II) เมื่อวันที่ 
๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ขณะนี้อยูระหวางที่ปรึกษาจัดทํารางรายงานฉบับสมบูรณ              

สนข. 
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ให สนข. พิจารณา ซึ่งที่ปรึกษาโครงการฯ ไดนําขอคิดเห็นจากคณะอนกุรรมการฯ              
ไปปรับปรุงแผนแมบทการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะใหใกลเคียงกับความตองการ
ของประชาชนมากที่สุด โดยเสนอเสนทางระบบขนสงสาธารณะของจังหวัดระยอง 
จํานวน ๖ สาย ดังนี้  
  ๑) สาย รย ๑ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด - นิคมอุตสาหกรรม IRPC 
  ๒) สาย รย ๒ แหลมเจริญ - เซ็นทรัลระยอง - สถานีขนสงระยองแหงที่ ๒ 
  ๓) สาย รย ๓ HRS อูตะเภา - ระยอง - บานเพ 
  ๔) สาย รย ๔ ระยอง - บานคาย - EECi 
  ๕) สาย รย ๕ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด - นิคมพัฒนา - ปลวกแดง 
  ๖) สาย รย ๖ HRS อูตะเภา - ระยอง - EECi 
 ความเห็นที่ประชุม  
 ๑) ผลการศึกษาระบบขนสงสาธารณะคาดการณวาจะมีจํานวนผูมาใชบริการ
นอย ควรมีมาตรการสงเสริมใหประชาชนมาใชระบบขนสงสาธารณะมากกวา     
ที่คาดการณไว  
 ๒) ประชาชนมีความตองการใชระบบขนสงสาธารณะ แตเนื่องจากระบบ
ขนสงสาธารณะที่มีอยูเดิมไมมีความสะดวกเทาที่ควร ดังนั้น ระบบขนสงสาธารณะ
ที่จะเกิดข้ึนควรมีความเชื่อมโยงกัน เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการเดินทางและ
สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 ๓) บริเวณตรอก/ซอยตาง ๆ ควรเพิ่มความถ่ีในการเดินรถเชนกัน 
เพื่อใหประชาชนสามารถเดินทางมาใชบริการระบบขนสงสาธารณะบนถนนสายหลัก
เสนสุขุมวิทไดสะดวกและรวดเร็ว 
 ๔) สาย รย ๒ จากการนําเสนอจุดตนทางอยูที่วัดสมุทรคงคาราม (วัดปากน้ํา) 
เสนอใหวางเสนทางไปถึงบริเวณหาดแหลมเจริญ เนื่องจากชวงวันหยุดจะมีนักทองเที่ยว
จํานวนมาก และเปนการดึงดูดใหคนมาเที่ยวเพิ่มมากข้ึน หากมีระบบการขนสง
สาธารณะที่สะดวกข้ึน  
 ๕) สาย รย ๒ ควรวางเสนทางเขาถึงสถานีขนสงแหงที่ ๑ เพื่อเชื่อมกับ
สถานีขนสงแหงที่ ๒ เนื่องจากเปนสถานีหลักที่อยูใจกลางเมืองระยอง และเปนจุด
ตอรถสองแถวสายตาง ๆ 
 ๖) สาย รย ๕ หาแนวทางที่สามารถใหคนจากอําเภอปลวกแดงเขามา
ในตัวเมืองระยองไดสะดวก และใหพนักงานของโรงงานใชบริการขนสงสาธารณะ
เปนทางเลือกในการเดินทางอีกทางหนึ่ง  
 ๗) จังหวัดระยองมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
วิทยาเขตระยอง โดยนักศึกษามีแนวโนมเพิ่มข้ึนทุกป แตเปนเสนทางที่มีรถโดยสาร
สาธารณะผานนอย จึงเสนอใหวางเสนทางผานไปยังบริเวณดังกลาวดวย 
 ๘) เสนอใหเชิญหนวยงานที่เก่ียวของใหครบถวนในการจัดสัมมนาคร้ังที่ ๒ 
ของโครงการฯ เพื่อใหทราบถึงปญหาและแนวทางการแกไขอยางแทจริง 
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มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบความกาวหนาของโครงการตามที่ สนข. นําเสนอ
ในที่ประชุม และขอให สนข. รับขอเสนอแนะของอนุกรรมการฯ ปรับปรุงการจัดทํา
แผนแมบทระบบขนสงสาธารณะฯ ใหมีความเหมาะสมและคํานึงถึงประโยชนที่จะไดรับ
ของประชาชนในจังหวัดระยอง 

 

 ๓. การแกไขปญหาเสนทางจราจรบริเวณอําเภอบานฉาง กรณีการใช 
  ขอบังคับหรือกฎหมายสําหรับรถบรรทุกที่ใชเสนทางซอยวัดเขาภูดร 
  ผูแทนเทศบาลเมืองบานฉาง (ทม.บานฉาง) รายงานที่ประชุมวา ไดรวม
ลงพื้นที่กับสํานักงานขนสงจงัหวัดระยอง ตํารวจภูธรจังหวัดระยอง และแขวงทางหลวง
ระยอง ซึ่งขอเท็จจริงเสนทางจราจรบริเวณอําเภอบานฉางเปนถนนสายสุขุมวิท  
มีปญหาในเร่ืองการเปดสัญญาณไฟจราจรที่ไมสัมพันธกันทําใหเกิดปญหารถติด 
ในชวงเวลาเรงดวนจะมีรถบรรทุก รวมทั้งรถยนตสวนบุคคลที่เดินทางไปทํางาน 
ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดใชเสนทางเลี่ยงบริเวณซอยวัดเขาภูดร โดยเสนทาง                   
ที่มีปญหา คือ แยกเนินกระปรอก ซึ่งมีเกาะกลางถนนที่ไมสามารถกลับรถได 
ดังนั้น รถบรรทุกที่มาจากทางตัวเมืองระยอง เมื่อเลี้ยวเขาซอยวัดเขาภูดรจะทําให
เบียดกับรถในซอยที่จะออกไปเสนสุขุมวิท จึงไดดําเนินการตีเสนจราจร เพื่อใหรถ
สามารถจอดในระยะที่เหมาะสม 
  ความเห็นที่ประชุม  
  ๑) เห็นควรปรับรูปแบบเกาะกลางบริเวณเนินกระปรอก และจัดการจราจร
บริเวณดานขางวัดเนินกระปรอกซึ่งเปนทางแคบ โดยสถานีตํารวจภูธรบานฉาง 
ทม.บานฉางจะเปนผูรับไปดําเนินการ และในสวนของภาพรวมจะขอใหตํารวจภูธร
จังหวัดระยองชวยสนับสนนุการดําเนินการ  
  ๒) สนข. รับไปดําเนินการในการแกไขปญหาการจราจร และขอใหสํานักงาน
จังหวัดระยองรวบรวมขอมูลและรายละเอียดเบื้องตนให สนข. สําหรับนําไปวิเคราะห 
ในการนี้หากมีการลงพื้นที่จะขอความรวมมือหนวยงานที่เก่ียวของรวมลงพื้นที่ดวย  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ ๑. มอบหมายตํารวจภูธรบานฉาง ทม.บานฉางดําเนินการ
จัดการจราจรบริเวณดานขางวัดเนินกระปรอก และใหตํารวจภูธรจังหวัดระยอง
สนับสนุนการดําเนินการในภาพรวมบริเวณดังกลาวตามความเห็นของทีป่ระชุม 
 ๒. มอบหมาย สนข. ดําเนินการแกไขปญหาการจราจร
บริเวณอําเภอบานฉาง และใหสํานักงานจังหวัดระยองรวบรวมขอมูลและรายละเอียด
เบื้องตนให สนข. สําหรับนําไปวิเคราะห และหากมีการลงพื้นที่ขอให ทม.บานฉาง
และตํารวจภูธรบานฉางจัดเจาหนาที่ลงพื้นที่ดวย 

สนข. 
ตํารวจภูธรบานฉาง 

ตํารวจภูธรจังหวัดระยอง 
ทม.บานฉาง 

สํานักงานจงัหวัดระยอง 
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 ๔. การแกไขปญหาการจราจรในพ้ืนที่จังหวัดระยอง บริเวณหนาตลาดวัดลุม 
  ตลาดแมแดง หนาโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง หนาโรงเรียนอนุบาลระยอง 
  ตลาดหนองโพรง เกาะกลอย (ตลาดนํ้าคอก) ตลาดบานฉาง และ
  ตลาดหมอดิษฐ 
  ความเห็นที่ประชุม 
  ๑) บริเวณหนาตลาดวัดลุมเจาหนาที่ตํารวจและเทศกิจใหการดูแล
การจราจร และไดมีการรณรงคเร่ืองวินัยการจราจรใหมากข้ึน 
  ๒) การจราจรหนาโรงเรียนไดมีการตั้งกรวย เพื่อจํากัดเสนทางในการ
จอดรถรับ - สงนักเรียน ทั้งนี้ ไดมีการประชุมรวมกับผูอํานวยการโรงเรียนในการ
จัดระบบการจราจรของโรงเรียนนั้น ๆ  
  ๓) ปญหาสวนใหญบริเวณหนาตลาดวัดลุม คือ การจอดซอนคัน เนื่องจาก
ไมมีที่จอดใหคนที่มาซื้อของที่ตลาด เห็นควรจัดประชุมกลุมยอย โดยเชิญโรงเรียนและ
หนวยงานที่เก่ียวของเขารวมประชุม เพื่อแกไขปญหาในแตละจุด 
  ๔) การจัดระเบียบตลาดเมื่อเขาไปดาํเนนิการทําใหมีผลกระทบกับประชาชน 
เนื่องจากบริเวณดังกลาวไมมีที่จอดรถ ในกรณีนี้จะใชกฎหมายหามจอดซอนคัน 
และขอความรวมมือในการตีเสนจอดรถแนวขวาง เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจอด ในการนี้ 
ขอความรวมมือเทศบาลนครระยอง (ทน. ระยอง) ตีเสนจอดรถและจัดระเบียบตลาด 
โดยตํารวจภูธรจังหวัดระยองจะรับผิดชอบในสวนของการบังคับใชกฎหมายจราจร 
ทั้งนี้ เห็นควรบูรณาการการดําเนินการกับทุกฝายที่เก่ียวของ เพื่อใหการดําเนินการ
เปนไปในแนวทางเดยีวกัน 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ เห็นชอบ และมอบหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในพื้นที่รวมกับแขวงทางหลวงระยอง (ขท.ระยอง) แขวงทางหลวงชนบทระยอง 
(ขทช.ระยอง) และตํารวจภูธรจังหวัดระยอง จัดประชุมเพื่อหาแนวทางการบริหาร
จัดการและแกไขปญหาการจราจร พรอมทั้งรายงานผลการดําเนินงานในการประชุม
คร้ังตอไป ดังนี้  
 ๑. มอบหมาย ทน.ระยองจัดประชุมกลุมยอยรวมกับ
โรงเรียนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และจัดระเบียบรานคาริมถนน บนทางเทา บริเวณ
ตลาดวัดลุม ตลาดแมแดง โรงเรียนวัดปาประดู และโรงเรียนอนุบาลระยอง  
 ๒.  มอบหมาย ขท.ระยองบริเวณตลาดหนองโพรง 
 ๓.  มอบหมายเทศบาลตําบลทับมาบริเวณเกาะกลอย 
 ๔.  มอบหมายเทศบาลตําบลเนินพระบริเวณตลาด
หมอดิษฐ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง และโรงเรียนเซนตโยเซฟระยอง 

ทน.ระยอง 
ขท.ระยอง 

เทศบาลตําบลทับมา 
เทศบาลตาํบลเนินพระ 

 
 
 
 

 

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๔๖ 

  



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)   
ภาคกลางและตะวันออก 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๕. ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ในการแกไขปญหาการจราจร  
  ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 
  ในที่ประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแกไข
ปญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) ไดนําเสนอเสนทางเลี่ยง
ทางหลวงหมายเลข ๓๓๗๖ ไดแก เสนทางที่ ๑ แยกการประปาสวนภูมิภาคสาขา
บานฉาง เสนรอบเขาอนุรักษ (ขางวัดคีรีภาวนาราม) เสนทางที่ ๒ แยกการประปา
สวนภูมิภาคสาขาบานฉาง - ถนนสุขุมวิท (ขางบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)) และ
เสนทางที่ ๓ แยกการประปาสวนภูมิภาคสาขาบานฉาง - ถนนสุขุมวิท (ขางบริษัท
เดอะแมมมอธ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด) โดยของบประมาณในการศึกษาเสนทางเลี่ยง
ออกสายสุขุมวิท เพื่อบรรเทาปญหาการจราจรติดขัดเปนคอขวด ที่ประชุมมีมติ
มอบหมายแขวงทางหลวงชนบทระยอง (ขทช.ระยอง) เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ             
โดยใหมีการของบประมาณศึกษาออกแบบเสนทางใหแลวเสร็จโดยเร็ว และถนนบริเวณ
ริมชายหาดแสงจันทร - หาดสุชาดา มีการจอดรถสองฝงถนนทําใหเกิดอันตราย 
เห็นควรใหเทศบาลตําบลเนินพระ (ทต.เนินพระ) รวมกับตํารวจภูธรจังหวัดระยอง 
ดําเนินการกวดขันการจอดรถบริเวณริมชายหาดแสงจันทร - หาดสุชาดา โดยบังคับ             
ใหจอดรถฝงเดียว 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ ๑. มอบหมาย ขทช.ระยองขอรับการจดัสรรงบประมาณ
จางที่ปรึกษาดําเนินการศึกษาเสนทางเลีย่งเมืองแยกบานฉาง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๗๖ 
ใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
 ๒. มอบหมาย ทต.เนินพระรวมกับตํารวจภูธรจังหวัด
ระยองดําเนินการกวดขันการจอดรถบริเวณริมชายหาดแสงจันทร - หาดสุชาดา 
โดยบังคับใหจอดรถฝงเดียว 

ขทช.ระยอง 
ทต.เนินพระรวม 

ตํารวจภูธรจังหวัดระยอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๔๗ 

  



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)   
ภาคกลางและตะวันออก 
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ลําดับที่ ๖  จังหวัดชลบุรี   ๑. การประชุม อจร. จังหวัดชลบุรี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓   
  เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๑. รายงานผลการจับกุมคดีจราจรจังหวัดชลบุรี 
  ผูแทนตํารวจภูธรจังหวัดชลบุรีรายงานที่ประชุมทราบวา สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนปงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) มีอุบัติเหตุ
จํานวน ๙,๕๖๕ คร้ัง มีผูเสียชีวิตจํานวน ๓๕๖ คน และผูบาดเจ็บจํานวน ๗,๗๘๓ คน 
นอกจากนี้ สถิติผลการจับกุม ๑๐ ขอหาหลัก ภาพรวมปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) พบวา มีการจับกุม ๑๐ ขอหาหลักจํานวน
ทั้งสิ้น ๘๕๐,๓๗๗ คน ซึ่งขอหาที่มีผูกระทําผิดมากเปนอันดับ ๑ ไดแก ขอหาขับรถ
โดยไมมีใบอนุญาตขับข่ี จํานวน ๒๖๘,๓๐๔ คน 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบและมอบหมายใหตํารวจภูธรจังหวัดชลบุรี
กวดขันวินัยจราจรอยางเขมงวดและสม่ําเสมอ 

ตํารวจภูธรจังหวัดชลบรีุ 

 ๒. รายงานผลการดําเนินการมาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
  ผูแทนสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี (ปภ.จังหวัด
ชลบุรี) รายงานที่ประชุมวา จังหวัดชลบุรีมีสถิติที่เก่ียวของกับการเกิดอุบัติเหตุ 
(ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) ดังนี้ 
  ๑) การเกิดอุบัติเหตุทางถนนสะสมในกรณีมีผูเสียชีวิต จํานวน ๗๖๔ คน 
  ๒) การเกิดอุบัติเหตุทางถนนสะสมในกรณีมีผูไดรับบาดเจ็บ จํานวน 
๓๕,๔๑๐ คน 
  ๓) ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากเปนอันดับ ๑ ไดแก รถจักรยานยนต 
จํานวน ๕๖๘ คัน 
  ๔) พฤติกรรมเสี่ยงที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุมากเปนอันดับ ๑ ไดแก ไมสวมหมวก
นิรภัย ๔๕๐ คร้ัง 
  ๕) ถนนที่เกิดอุบัติเหตุมากเปนอันดับ ๑ ไดแก ถนนทางหลวง จํานวน 
๓๖๓ คน 
  ๖) ชวงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากเปนอันดับ ๑ ไดแก ชวงเวลา ๐๐.๐๑ - 
๐๔.๐๐ น. จํานวน ๑๖๗ คน  
  ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและจํานวนผูเสียชีวิต   
มีจํานวนมาก จึงไดมีการหาแนวทางแกไขและบูรณาการรวมกันระหวาง ปภ. 
จังหวัดชลบุรี แขวงทางหลวงชลบุรี (ขท.ชลบุรี)  สํานักงานขนสงจังหวัดชลบุรี (สขจ.
ชลบุรี) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี) และตํารวจภูธรจังหวัด
ชลบุ รี ไดจัดทําโครงการ “หนึ่งอําเภอ หนึ่งองคกรปกครองทองถ่ิน หนึ่งถนน
ปลอดภัย” ระยะที่ ๓ โดยกําหนดพื้นที่ละ ๑ เสนทาง และเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
เพื่อประเมินผล รวมไปถึงเสนอแนะแนวทางการลดอุบัติเหตุเพิ่มเติม เชน การทดลอง 
ปดจุดกลับรถ ซึ่งผลการทดลองดังกลาวสามารถชวยลดอุบัติเหตุได จึงเสนอใหปด    
จุดกลับรถถาวร เปนตน 

ปภ.จังหวัดชลบุรี 
ขท.ชลบุรี 
สขจ.ชลบุรี 

ตํารวจภูธรจังหวัดชลบรีุ 
สสจ.ชลบุรี 

 

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๔๘ 

  



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)   
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบและมอบหมายใหหนวยงานที่ เก่ียวของ 
ไดแก ปภ.จังหวัดชลบุรี ขท.ชลบุรี สขจ.ชลบุรี สสจ.จังหวัดชลบุรี และตํารวจภูธร
จังหวัดชลบุรีบูรณาการรวมกัน เพื่อดาํเนินมาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ตอไป 

 

 ๓. ความคืบหนาการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ
  กลุมจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตพัฒนา
  พิเศษภาคตะวันออก 
  ผูแทน สนข. รายงานที่ประชุมวา สนข. ไดรับการจัดสรรงบประมาณระหวาง    
ป ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ดําเนินโครงการศึกษาจัดทําแผนแมบทพัฒนาระบบขนสง
สาธารณะกลุมจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก โดยวาจางบริษัทที่ปรึกษาฯ กําหนดระยะเวลาดําเนินงาน               
๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) โดยมวีัตถุประสงค ดังนี้  
  ๑) เพื่อจัดทําแผนแมบทการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะในพื้นที่กลุมจังหวัด 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี  และระยอง เพื่อรองรับและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ทั้งดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว ในพื้นที่            
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
  ๒) เพื่อศึกษาความเหมาะสมเบื้องตนของระบบขนสงสาธารณะที่เชื่อมโยง
กับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงที่สําคัญในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก เชน โครงการพัฒนาทาอากาศยานอูตะเภา โครงการรถไฟความเร็วสูง
เชื่อม ๓ สนามบิน โครงการเมืองใหมฉะเชิงเทรา โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง 
ทาเรือมาบตาพุด โครงการรถไฟทางคู  
  โครงการศึกษามีภาพรวมความคืบหนา ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ คิดเปน                  
รอยละ ๗๑ ของงานทั้งหมด โดยบริษัทที่ปรึกษาฯ ไดสงรายงานความกาวหนา   
ฉบับที่ ๒ ใหกับ สนข. แลว และ สนข. ไดกําหนดใหมีการประชุมพิจารณารายงาน
ดังกลาว ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบความคืบหนาการดําเนินโครงการศึกษา
จัดทําแผนแมบทการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะกลุมจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ระยองฯ ของ สนข.  

สนข. 

 ๔. ความคืบหนาการดําเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการความเร็ว
  ในพ้ืนที่ชุมชน 
  ผูแทนตํารวจภูธรจังหวัดชลบุรีรายงานที่ประชุมวา เสนทางที่กําหนด   
ใหเปนเสนทางนํารองในการกําหนดความเร็วที่เหมาะสมมีจํานวน ๑๑ เสนทาง 
  ผูแทนสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี (ปภ.จังหวัด
ชลบุรี) รายงานที่ประชุมเพิ่มเติมวา เสนทางนํารองในการกําหนดความเร็วที่เหมาะสม 
ทั้ง ๑๑ เสนทางนั้นผานการพิจารณาจากคณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัย
ทางถนนจังหวัดชลบุรีแลว โดยคัดเลือกพื้นที่ละ ๑ เสนทาง เพื่อใชเปนเสนทางนํารอง
ในการควบคุมวินัยจราจรในพื้นที่ชุมชน 

ประชาสัมพนัธจังหวัดชลบุรี 

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๔๙ 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ เห็นชอบและมอบหมายใหประชาสัมพันธจังหวัด
ชลบุรีดําเนินการประชาสัมพันธเร่ืองการจํากัดความเร็วที่เหมาะสมในแตละพื้นที่
ใหประชาชนทราบตอไป 

 

 ๕. การแกไขปญหาการจราจรในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 
  ผูทรงคุณวุฒิที่เก่ียวของดานการจราจรและการขนสง การพัฒนาเมือง
และสิ่งแวดลอมเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดชลบุรี            
โดยชี้ใหเห็นวา จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุสวนใหญนั้น มีสาเหตุมาจากการใชความเร็ว 
ในการขับข่ี ซึ่งการควบคุมความเร็วอาจปองกันไดยาก ควรมีการจัดทําแผนลดการใช
ความเร็ว โดยแบงเปนแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผูขับข่ี จะชวยลดปญหาการเกิดอุบัติเหตุอยางยั่งยืนได 
  ประธานฯ ใหขอมูลเพิ่มเติมวา กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี 
มีการศึกษาโครงการกอสรางสะพานเลียบชายฝงทะเลชลบุรี จะชวยลดปริมาณ
การจราจรติดขัดบริเวณหนานิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีไดเปนอยางมาก 
  ผูแทนหอการคาจังหวัดชลบุรีใหความเห็นวา บริเวณแยกไฟแดงโกบอลเฮาส 
ดานหนาหมูบานศุภาลัยเปนจุดที่เกิดอุบัติเหตุบอยคร้ัง หากสามารถเพิ่มเวลาปลอยรถ
เพื่อชวยระบายปริมาณจราจรติดขัดสะสมและขยายชวงเวลาการเปดใชสัญญาณ
ไฟจราจรในเวลากลางคืน จะสามารถบรรเทาและลดปญหาอุบัติเหตุที่จะเกิดข้ึนได 
  ประชาสัมพันธจังหวัดชลบุรีใหความเห็นวา ควรออกขอบังคับหรือ
ประชาสัมพันธใหผูขับข่ีรถจักรยานยนตสวมหมวกนิรภัย เพื่อลดการสูญเสีย            
จากอุบัติเหตุ 
  ปลัดจังหวัดชลบุรีใหความเห็นวา ควรจัดทําปายประชาสัมพันธเตือนผูขับข่ี
ใหลดความเร็วและระมัดระวังในการขับข่ีกอนถึงแยกจุดเสี่ยงอันตราย เพื่อปองกัน
และลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุอีกทางหนึ่ง 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบและมอบหมายใหฝายเลขนุการฯ ประสาน
หนวยงานที่เก่ียวของเขารวมประชุม เพื่อหารือแนวทางแกไขปญหาจราจรในพื้นที่
จังหวัดชลบุรีในการประชุมคร้ังตอไป 

สํานักงานจงัหวัดชลบุรี 
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ลําดับที่ ๗  จังหวัดสมุทรสาคร  ๑. การประชุม อจร.จังหวัดสมุทรสาคร คร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ 
  เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
 ๒. การประชุม อจร.จังหวัดสมุทรสาคร คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ 
  เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓  

 

ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๑. การกอสรางวงเวียนกลับรถบริเวณถนนเศรษฐกิจ ๑ (ถนนทาปรง) 
  ผูแทน สนข. รายงานที่ประชุมทราบวา ไดดําเนินการสํารวจปริมาณจราจร             
บริเวณพื้นที่ศึกษาในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีรถทั้งหมด ๖ ประเภท ไดแก รถยนต
สวนบุคคลและรถกระบะบรรทุกสวนบุคคล รถโดยสาร (รสบัส) รถบรรทุก ๖ ลอ 
รถบรรทุก ๑๐ ลอ รถพวง และรถสองแถว พบวา จุดที่มีปริมาณจราจรมากที่สุด 
คือ บริเวณถนนพระรามที่ ๒ เลี้ยวซายเขาสูถนนเศรษฐกิจ ๑ และบริเวณเทศบาล
นครสมุทรสาคร (ทน.สมุทรสาคร) เพื่อเลี้ยวซายข้ึนทางแยกตางระดับ มีปริมาณ
จราจร ๒,๐๐๐ คัน รองลงมา คือ รถที่สัญจรออกจาก ทน.สมุทรสาคร มีปริมาณจราจร 
๑,๓๐๐ คัน ในชั่วโมงเรงดวนเชา และเย็นจะมีการควบคุมไมใหรถบรรทุกวิ่ง    
ทําใหรถบรรทุกหลีกเลี่ยงเสนทางโดยใชทางตางระดับมุงหนาเขาสูอําเภอกระทุมแบน
ตลอดทั้งวัน สงผลใหสัดสวนของรถบรรทุกเปนปจจัยที่เขามามีบทบาทตอการกอสราง
วงเวียนฯ เปนอยางมาก 
  บริเวณวงเวียนเปนสวนหนึ่งของทางแยกตางระดับ โดยทางแยกตางระดับนี้              
เปนถนนทางหลวงประธานและรองประธานที่ตองการความคลองตัวในการเดินทาง 
ซึ่งตางกับถนนเศรษฐกิจ ๑ เปนถนนก่ึงเขตชุมชน และถนนทาปรงเปนถนนภายในชุมชน 
การนําวงเวียนเขามาใชในจุดนี้อาจกอใหเกิดปญหาดานการจราจร รวมถึงมีรถบรรทุก
ขนาดใหญใชเสนทางเปนจํานวนมาก สงผลตอการออกแบบทางกายภาพจากเดิม
จะตองเลี้ยงขวาในลักษณะ ๙๐ องศา แตหากใชวงเวียนจะตองเลี้ยวในลักษณะ                
๒๗๐ องศา และใชจํานวนชองจราจรในการเลี้ยวมากตามรัศมีความยาวของรถ 
รวมถึงปญหาดานทัศนวิสัยในการมองเห็น ทําใหตองชะลอตัวและเกิดปญหาการจราจร
ติดขัด ในอนาคตหากปริมาณจราจรเพิ่มมากข้ึน จนวงเวียนกลับรถไมสามารถระบาย
การจราจรไดอาจตองมีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพิ่มอีกดวย 
  แขวงทางหลวงสมุทรสาคร (ขท.สมุทรสาคร) ใหความเห็นวา หาก ทน.
สมุทรสาครตองการกอสรางวงเวียนฯ จะตองศึกษาปริมาณจราจรในภาพรวมของ
เขต ทน.สมุทรสาครทั้งหมด 
มติที่ประชุมคร้ัง ๔/๒๕๖๒  การกอสรางวงเวียนกลับรถบริเวณถนนเศรษฐกิจ ๑ 
(ถนนทาปรง) ไมเหมาะสมกับลักษณะการใชงานของถนน ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหา
ดานการจราจรและความปลอดภัยในการใชรถใชถนนได จึงมอบหมายให สนข.
และ ขท.สมุทรสาครรวมหาแนวทางในการแกไขปญหาการจราจรในบริเวณ
ดังกลาวแทนการกอสรางวงเวียนฯ และรายงานแนวทางแกไขใหที่ประชุมทราบ 
ในคร้ังถัดไป 

สนข. 
ขท.สมุทรสาคร 

ตํารวจภูธรเมืองสมุทรสาคร 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๕๑ 
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  ผูแทน สนข. รายงานที่ประชุมวา มติ อจร.จังหวัดสมุทรสาคร คร้ังที่      
๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ไมเห็นชอบใหดําเนินการกอสราง               
วงเวียนกลับรถบริเวณถนนเศรษฐกิจ ๑ ซึ่ง สนข. ไดลงพื้นที่สํารวจปริมาณการจราจร              
เพื่อหาแนวทางแกไขเพิ่มเติมเรียบรอยแลว โดยเห็นวาแนวทางแกไขปญหาในปจจุบัน
ควรจะเนนในเร่ืองการติดตั้งปายบังคับจราจรใหชัดเจน 

 

  ผูแทนศูนยวิชาการจัดระบบการจราจรและขนสงเมืองภูมิภาค (ศว.จร.)   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) รายงานผลการลงพื้นที่สํารวจ
ขอมูลการแกไขปญหาจราจรบริเวณถนนทาปรง พบวา แมบริเวณนี้จะบังคับให
รถยนตทุกประเภทจะตองเลี้ยวซายทั้งหมด แตปรากฏวามีรถจักรยานยนตฝาฝน
ไมปฏิบัติตามกฎจราจร จึงเสนอใหมีการติดตั้งปายจราจรใหชัดเจนและใหเจาหนาที่
ตํารวจควบคุมการบังคับใชกฎหมายกับผูที่ฝาฝนกฎหมายจราจรไปพลางกอน 
กอนจะพิจารณากอสรางวงเวียนกลับรถในระยะตอไป 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ มอบหมาย ขท.สมุทรสาครติดตั้งปายจราจรบริเวณ
จุดตัดถนนเศรษฐกิจ ๑ กับถนนทาปรงใหชัดเจน และมอบหมายใหตํารวจภูธรเมือง
สมุทรสาครบังคับใชกฎหมายจราจรอยางเครงครัดตอไป 

 

 ๒. การติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณถนนเอกชัยตัดกับถนนสุรินทร
  เทพกาญจนา (ซอยอูปรีชา) 
  แขวงทางหลวงสมุทรสาคร (ขท.สมุทรสาคร) รายงานที่ประชุมทราบวา 
จากการทดลองปดจุดกลับรถบริเวณถนนเอกชัยตัดกับถนนสุรินทรเทพกาญจนา 
(ซอยอูปรีชา) เปนระยะเวลา ๒ เดือน พรอมเก็บขอมูลสภาพการจราจรบริเวณ
ดังกลาวในชวงเวลาเรงดวนเชาและชวงเวลาเรงดวนเย็น พบวา ไมมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน         
ทั้งจุดกลับรถที่ปดและจุดกลับรถขางเคียง แตปริมาณจราจร ณ จุดกลับรถขางเคียง             
ที่อยูหางกันประมาณ ๘๐๐ เมตร มีปริมาณจราจรเพิ่มข้ึนรอยละ ๔๐ ดังตาราง 
 ตารางแสดงปริมาณจราจรกอนและหลังปดจุดกลับรถบริเวณถนน                 
เอกชัยตัดกับถนนสุรินทรเทพกาญจนา (ซอยอูปรีชา) 

จุดกลับรถ ปริมาณจราจรกอนปด 
จุดกลบัรถฯ 

ปริมาณจราจรหลังปด 
จุดกลบัรถฯ 

จุดกลับรถ กม. ๑+๙๗๘ 
(กอนซอยอูปรีชา) 

๒๖๙ ๔๗๖ 

จุดกลับรถ กม. ๓+๕๐๐ 
(หลังซอยอูปรีชา) 

๑๖๖ ๔๘๙ 

 

 จากการทดลองปดจุดกลับรถดังกลาว ทําใหไดรับเร่ืองรองเรียนจากนิติบุคคล
ของหมูบานจัดสรรพฤกษาวิลเลจ ๓๔ ซึ่งขอเสนอใหเปดจุดกลับรถดังกลาวตามเดิม         
และบังคับใหรถที่ออกจากซอยอูปรีชาเลี้ยวซายเทานั้น หรือหากปดจุดกลับรถดังกลาว 
ก็ขอใหเปดจุดกลับรถระหวาง กม.๒+๗๐๐ กับ กม.๓+๕๐๐ เพื่อไมใหจุดกลับรถ   
มีลักษณะเปน ๓ แยก 

ขท.สมุทรสาคร 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๕๒ 

  



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)   
ภาคกลางและตะวันออก 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ผูแทนผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรสาครใหความเห็นวา   
เห็นดวยกับการปดจุดกลับรถบริเวณถนนเอกชัยตัดกับถนนสุรินทรเทพกาญจนา 
(ซอยอูปรีชา) เนื่องจากชวยลดอุบัติเหตุและการสูญเสียได อาจมีผลกระทบตอ 
ผูใชรถใชถนนในบริเวณดังกลาวบาง แตอยูในชวงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชงาน 

 

 ประชาสัมพันธจังหวัดสมุทรสาครใหความเห็นวา ควรประชาสัมพันธ
เหตุผลและประโยชนในการปดจุดกลับรถดังกลาวใหประชาชนรับรูมากข้ึน               
เพื่อสรางความเขาใจและบรรเทาปญหาเร่ืองรองเรียนได 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ รับทราบและมอบหมายให ขท. สมุทรสาครทดลอง
ปดจุดกลับรถบริเวณถนนเอกชัยตัดกับถนนสุรินทรเทพกาญจนา (ซอยอูปรีชา) 
ตอไปอีกเปนระยะเวลา ๒ เดือน และรายงานผลใหที่ประชุมทราบในคร้ังถัดไป 

 

  ผูแทน ขท.สมุทรสาครรายงานที่ประชุมทราบวา การประชุม อจร.จังหวัด
สมุทรสาคร คร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ไดพิจารณาการแกไข
ปญหาการจราจรบริเวณถนนเอกชัยตัดกับถนนสุรินทรเทพกาญจนา (ซอยอูปรีชา) 
ซึ่งที่ประชุมไดมอบหมายให ขท.สมุทรสาครทดลองปดจุดกลับรถเปนการชั่วคราว 
ระยะเวลา ๒ เดือน ซึ่ง ขท.สมุครสาครไดปดจุดกลับรถแลว และไดสํารวจพื้นที่ 
จุดกลับรถบริเวณใกลเคียง ซึ่งอยูหางออกไปประมาณ ๘๐๐ เมตร พบวา จุดกลับรถ
ขางเคียง มีปริมาณรถเพิ่มมากข้ึนรอยละ ๔๐ และไมมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน ทั้งนี้    
ขท.สมุทรสาครไดสงขอมูลการปดจุดกลับรถไปยังสํานักสํารวจและออกแบบ              
กรมทางหลวง ซึ่งสํานักสํารวจและออกแบบมีความเห็นวา ใหปดจุดกลับรถ
ดังกลาวตามมติการประชุม อจร.จังหวัดสมุทรสาครคร้ังที่ผานมา 

 

  ผูแทน ศว.จร. มจธ. เสนอขอคิดเห็นวา การปดจุดกลับรถบริเวณซอยอูปรีชา     
ที่ผานมายังไมมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนทั้งในบริเวณดังกลาวและจุดกลับรถบริเวณใกลเคียง 
จึงเห็นควรปดจุดกลับรถบริเวณซอยอูปรีชาจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยาง              
มีนัยสําคัญ เชน จุดกลับรถซอยอูปรีชาหรือจุดกลับรถบริเวณใกลเคียงมีอุบัติเหตุ 
หรือปริมาณการจราจรสะสมมากข้ึน ใหนําปญหาดังกลาวเขาที่ประชุมพิจารณาอีกคร้ัง 

 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ มอบหมาย ขท.สมุทรสาครใหปดจุดกลับรถบริเวณ 
ถนนเอกชัยตัดกับถนนสุรินทรเทพกาญจนา (ซอยอูปรีชา) ตามเดิมและเก็บขอมูล
อุบัติเหตุบริเวณจุดกลับรถดังกลาวดวย 

 

 ๓. การซอมแซมสะพานขามคลองมหาชัย 
   ผูแทนเทศบาลนครสมุทรสาคร (ทน.สมุทรสาคร) รายงานที่ประชุมทราบวา 
ทน.สมุทรสาครไดประสานไดยังวิศวกรรมสถานและแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร 
(ขทช. สมุทรสาคร) ใหเขารวมตรวจสอบโครงสรางสะพานขามคลองมหาชัย พบวา 
สะพานมีการชํารุดเสียหายควรดําเนินการซอมบํารุง และไดรับแจงจาก ขทช. 
สมุทรสาคร ดังนี้ 
  ๑) สะพานขามคลองมหาชัยอยูในความรับผิดชอบของ ทน.สมุทรสาคร 
  ๒) ขทช.สมุทรสาครจะประสานไปยังหนวยงานที่เก่ียวของ ซึ่งมีความชํานาญ
ในการสํารวจออกแบบสะพานใหรวมตรวจสอบโครงสรางสะพานขามคลองมหาชัย 

ทน.สมุทรสาคร 
ขทช.สมุทรสาคร 

 

 
  

สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๕๓ 

  



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)   
ภาคกลางและตะวันออก 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ๓) เนื่องจากสะพานขามคลองมหาชัยอยูในความรับผิดชอบของ ทน. 
สมุทรสาคร ดังนั้น ทน.สมุทรสาครตองใชงบประมาณของ ทน.สมุทรสาครในการซอมแซม 
ซ่ึงคาดวาจะใชงบประมาณ  ๔๐ ลานบาท 

 

  ทน.สมุทรสาครไดจัดทําโครงการจางเหมาศึกษาออกแบบการกอสรางสะพาน
ขามคลองมหาชัยไว และคาดวาจะสามารถดําเนินการศึกษาแลวเสร็จในป ๒๕๖๓ 
โดยจะนําผลการศึกษาดังกลาวมาใชประกอบการพิจารณาซอมแซมสะพานขามคลอง
มหาชัยหรือจะดําเนินการสรางสะพานข้ึนใหม เพื่อทดแทนของเดิม 

 

  ผูอํานวยการ ขทช.สมุทรสาครใหความเห็นวา ควรดําเนินการซอมแซม
สะพานขามคลองมหาชัย โดยดําเนินการซอมแซมในชวงเวลากลางคืน เพื่อลดปญหา
การจราจรและควรปดปายควบคุมน้ําหนักรถบรรทุกที่ใชสะพานขามคลองมหาชัย
ใหเปนไปตามกฎหมาย 

 

  ผูแทนผู กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรสาครใหความเห็นวา หาก
ดําเนินการซอมแซมสะพานขามคลองมหาชัยในชวงเวลานี้ จะสงผลใหเกิดปญหา
จราจรได เนื่องจากบริเวณถนนสมุทรสาคร - โคกขาม มีการซอมแซมถนนเชนเดียวกัน 
ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จปลายป ๒๕๖๓ 

 

  ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาครใหความเห็นวา ควรเรงรัดการจัดทําโครงการ
จางเหมาศึกษาออกแบบการกอสรางสะพานขามคลองมหาชัย เนื่องจากข้ันตอน
การจัดซื้อจัดจางตองใชเวลานาน อาจสงผลใหการดําเนินการลาชา 

 

  ผูแทน ทน.นครสมุทรสาครแจงรายละเอียดเพิ่มเติมวา การกอสรางสะพาน         
ขามคลองมหาชัยข้ึนใหม คาดวาอาจจะใชงบประมาณ ๑๐๐ ลานบาท จึงจะขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก ขทช.สมุทรสาครในการกอสรางฯ 

 

  ผูอํานวยการ ขทช.สมุทรสาครใหความเห็นวา ทน.สมุทรสาครสามารถ
เสนอโครงการฯ มายัง ขทช.สมุทรสาคร เพื่อประสานขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได แตเนื่องจากสะพานขามคลองมหาชัย
เปนคลองอนุรักษ หากจะดําเนินการกอสรางสะพานฯ ข้ึนใหมตองทําการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและใชระยะเวลานาน 

 

  ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครใหความเห็นวา สนข.                    
ไดจัดลําดับความสําคัญของการสรางถนนหรือปรับปรุงถนนในจังหวัดสมุทรสาครไว 
อาจนํามาประกอบการพิจารณาได 

 

  ผูแทน สนข. แจงที่ประชุมทราบวา สนข. รวมกับศูนยวิจัยและพัฒนาการจราจร
และขนสง (TDRC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไดดําเนินการศึกษา
สํารวจขอมูลดานการขนสงและจราจร เพื่อจัดทําแผนแมบทในเมืองภูมิภาคครบทั้ง 
๗๕ จังหวัดแลว อาจนําขอมูลผลการศึกษาฯ ดังกลาวมาใชประกอบการพิจารณาได 

 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ รับทราบและมอบหมายให ทน.สมุทรสาครเรงรัด
การจัดทําโครงการจางเหมาศึกษาออกแบบการกอสรางสะพานขามคลองมหาชัย
และรายงานผลใหที่ประชุมทราบในคร้ังถัดไป 

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๕๔ 

  



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)   
ภาคกลางและตะวันออก 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ผูแทน ทน.สมุทรสาครรายงานที่ประชุมทราบวา การประชุม อจร.
จังหวัดสมุทรสาคร คร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ไดพิจารณา
แนวทางการซอมแซมสะพานขามคลองมหาชัย ซึ่ง ทน.สมุทรสาครไดทําหนังสือ  
ขอความอนุเคราะหไปยัง ขทช.สมุทรสาครใหพิจารณาแนวทางออกแบบการซอมสะพาน
ขามคลองมหาชัยดังกลาว ทั้งนี้ ทน.สมุทรสาครไดบรรจุแผนการซอมแซมสะพาน
ขามคลองมหาชัยไวในแผน ทน.สมุทรสาครแลว หากการออกแบบซอมแซมสะพาน
มหาชัยแลวเสร็จ ก็พรอมจะจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการไดทันที 

 

 ผูแทน ขทช.สมุทรสาครรายงานวา ไดประสานไปยังกรมทางหลวงชนบท 
(ทช.) ใหชวยดําเนินการออกแบบการซอมแซมสะพานขามคลองมหาชัยแลว              
คาดวาดําเนินการออกแบบแลวเสร็จประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๓ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ และมอบ ขทช.สมุทรสาครแจงความคืบหนา   
ผลการดําเนินงานการออกแบบการซอมแซมสะพานขามคลองมหาชัยในการประชุม 
อจร.จังหวัดสมุทรสาครคร้ังตอไป 

 

 ๔. โครงการขยายถนนสาย สค.๓๐๑๑ และสะพานทาจีน ๒ จาก ๒ ชองจราจร 
  เปน ๔ ชองจราจร 
   ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร (ขทช. สมุทรสาคร) รายงาน
ที่ประชุมทราบวา ถนนสาย สค.๓๐๑๑ มีจุดเร่ิมตนโครงการใกลกับโรงพยาบาลบานแพว 
โดยถนนจะมีความยาวไปจนถึงสะพานขามแมน้ําทาจีน ๒ หากขามสะพานไปแลว
จะเปนถนนในความรับผิดชอบของ ขทช.สมุทรสาคร ซึ่งเปนถนนที่มี ๔ ชองจราจร 
ปจจุบันถนนเสนดังกลาว ใชเปนเสนทางในการขนสงสินคาทําใหมีรถบรรทุกจํานวนมาก                
เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหสถิติการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงข้ึน เนื่องมาจากการขับรถแซง
และสวนทิศทางการจราจร ดังนั้น เพื่อเปนการบรรเทาปญหาที่เกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม 
จึงเห็นควรมีการดําเนินการขยายถนนสาย สค.๓๐๑๑ และสะพานทาจีน ๒ จาก 
๒ ชองจราจรเปน ๔ ชองจราจร 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ รับทราบ และมอบหมายให ขทช.สมุทรสาครเปน
หนวยงานรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานโครงการขยายถนนสาย สค.๓๐๑๑ 
และสะพานทาจีน ๒ จาก ๒ ชองจราจร เปน ๔ ชองจราจร 

ขทช.สมุทรสาคร 

 

 

 

 

 

 

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๕๕ 

  



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)   
ภาคกลางและตะวันออก 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๕. โครงการสะพานวัดดอนไกดี (ขามแมนํ้าทาจีน) 
  ปลัดอําเภอกระทุมแบนและองคการบริหารสวนตําบลทาไม (อบต.ทาไม)  
รายงานที่ประชุมทราบวา โครงการสะพานวัดดอนไกดีเปนโครงการกอสรางสะพาน
ขามแมน้ําทาจีนเพื่อเชื่อมตอระหวางตําบลทาไมกับตําบลตลาดกระทุมแบน อําเภอ
กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งไดรวบรวมความตองการของประชาชนในพื้นที่
และนําเสนอโครงการดังกลาวมายังอําเภอกระทุมแบนและจังหวัดสมุทรสาคร 
โดย อบต.ทาไมไดรวมกับแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร (ขทช.สมุทรสาคร)  
ลงสํารวจพื้นที่โครงการฯ และไดประชาคมในพื้นที่และดําเนินการศึกษาขอดี - ขอเสีย 
ของการดําเนินการโครงการกอสรางสะพานวัดดอนไกดี (ขามแมน้ําทาจีน) พบวา โครงการ
ดังกลาวจะสามารถแกไขปญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกระทุมแบน 
(ทม.กระทุมแบน) การอํานวยความสะดวกในการเดินทางไปยังตําบลออมใหญ อําเภอ
กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร อําเภอสามพราน และอําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม การขนสงสินคาเกษตรและการเขาถึงสาธารณูปการเปนไปดวยความรวดเร็ว 
รวมทั้งพื้นที่บานปลองเหลี่ยม ตําบลทาไม อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
เปนพื้นที่ทําการเกษตร และเปนพื้นที่สีเขียวของอําเภอกระทุมแบน ดังนั้น โครงการ
ดังกลาวจะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนในเขตพื้นที่ ทม. กระทุมแบน
และพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งประชาชนในพื้นที่ใหการสนับสนุนการดําเนินโครงการพรอมอุทศิ
พื้นที่เพื่อดําเนินโครงการอีกดวย ซึ่งคาดวาจะใชงบประมาณในการดําเนินการ    
๑๐๐ ลานบาท และไมตองทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ขทช.สมุทรสาคร                 

  ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครใหความเห็นวา   
ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองกระทุมแบน จ.สมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
บริเวณที่จะสรางสะพานวัดดอนไกดี (ขามแมนาทาจีน) เปนผังถายโอนภารกิจ  
การวางผังเมืองใหแกทองถ่ิน โดยสะพานที่จะเกิดข้ึนเปนการใชประโยชนที่ดิน 
เพื่อการสาธารณูปโภค อยูในการใชประโยชนที่ดินประเภทสถาบันศาสนาใหใชประโยชน
ที่ดิน เพื่อการศาสนาและการดําเนินกิจการของรัฐที่เก่ียวกับสาธารณูปโภค และ
การใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรมใหใชประโยชนที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคได ปจจุบันในบริเวณการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทอนุรักษและเกษตรกรรมยังไมมีโครงขายคมนาคมและขนสงที่จะรองรับสะพาน                        
ที่จะเกิดข้ึน ทั้งนี้ ขอใหทองถ่ินคํานึงถึงผลกระทบดานตาง ๆ ในอนาคตที่จะสงผลตอ
พื้นที่บริเวณดังกลาว ซึ่งอาจจะมีการพัฒนาที่ขัดกับเจตนารมณของผังเมืองรวมนี้ได 

 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ รับทราบและมอบหมายให  ขทช.สมุทรสาคร                
เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานโครงการสะพานวัดดอนไกดี แตทั้งนี้ 
การดําเนินโครงการดังกลาวจะตองไมสงผลกระทบตอการใชประโยชนที่ดินประเภท
อนุรักษและเกษตรกรรม 
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ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)   
ภาคกลางและตะวันออก 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๖. การติดตั้งเสาลมลุกบริเวณขอบทางสะพานขามแมนํ้าทาจีน 
  ผูแทนผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรสาคร (สภ.เมืองสุมทรสาคร) 
รายงานที่ประชุมทราบวา มีผูขับข่ีรถจักรยานยนตขับรถสวนทิศทางการจราจร
เพื่อข้ึนสะพานแมน้ําทาจีนเปนจํานวนมาก เพื่อลดระยะเวลาการเดินทาง สงผล 
ใหเกิดอุบัติเหตุบอยคร้ัง ทั้งนี้ สภ.เมืองสมุทรสาครไดจัดกําลังเจาหนาที่ตํารวจ            
ในการบังคับใชกฎหมายแลว จึงขอนําเสนอการติดตั้งเสาลมลุกบริเวณขอบทางสะพาน
แมน้ําทาจีนระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร โดยติดตั้งเสาลมลุกในแนวขวางบริเวณ
ไหลสะพานเปนระยะ ๆ โดยมีระยะหางกัน ๑๐๐ เมตร ทั้งนี้ การดําเนินการใด ๆ 
บนถนนทางหลวงจะตองดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติทางหลวง    
และกฎหมายที่เก่ียวของ 
  ผูอํานวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร (ขท.สมุทรสาคร) ใหความเห็นวา 
เนื่องจากมีรถจักรยานยนตขับรถฝาฝนกฎจราจรข้ึนไปบนสะพานแมน้ําทาจีน  
เปนจํานวนมาก ประมาณ ๒,๒๘๔ คัน/วัน ดังนั้น ขท.สมุทรสาครไดประสานความรวมมือ  

อบจ.สมุทรสาคร 

กับองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร (อบจ.สมุทรสาคร) ประชุมหารือเพื่อกอสราง
สะพานกลับรถสําหรับรถจักรยานยนต ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ กรมทางหลวง
ไดอนุญาตใหกอสรางสะพานกลับรถสําหรับรถจักรยานยนตได และปจจุบัน อบจ. 
สมุทรสาครอยูระหวางข้ันตอนการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางโครงการดังกลาว สําหรับ
ประเด็นการติดตั้งเสาลมลุกที่ สภ.เมืองสมุทรสาครไดนําเสนอนั้น ขอชี้แจงวา  
บริเวณไหลทางของสะพานแมน้ําทาจีนมีความกวาง ๑.๕๐ เมตร หากมีการติดตั้ง
เสาลมลุกบริเวณไหลทางตามแนวทางดังกลาว อาจทําใหประชาชนที่ยังฝาฝนขับรถ
สวนทิศทางการจราจรเพื่อข้ึนสะพานแมน้ําทาจีน ขับข่ีหลบเสาลมลุกเขามาในชองทาง
การจราจรปกติ ซึ่งอาจสงผลใหเกิดอุบัติเหตุรายแรงสูงมากข้ึน จึงไมเห็นดวย  
และเห็นควรให สภ.เมืองสมุทรสาครติดตั้งกลองตรวจจับผูกระทําผิด เพื่อเปนการ
บังคับใชกฎหมายอยางตอเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งให อบจ.สมุทรสาครเรงรัด
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางโครงการดังกลาวใหแลวเสร็จโดยเร็ว                

 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ รับทราบและไมเห็นชอบใหติดตั้งเสาลมลุกบริเวณ
ขอบทางสะพานแมน้ําทาจีน และมอบหมายให อบจ.สมุทรสาครเรงรัดการดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจางโครงการกอสรางสะพานกลับรถสําหรับรถจักรยานยนตใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว 
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ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)   
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๗. ขอใหออกขอบังคับเจาพนักงานจราจรทางบกจังหวัดสมุทรสาครเร่ือง 
  หามจอดรถบนถนนพระรามที่ ๒ ตั้งแต กม.๑๔+๖๖๐ - กม.๒๑+๘๐๐ 
  ผูอํานวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร (ขท.สมุทรสาคร) รายงานที่ประชุม
ทราบวา ปจจุบันมีโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๓๕ (ถนนพระรามที่ ๒) 
ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการกอสรางปรับปรุงทางหลัก โดยจะเบี่ยงการจราจร
ชองทางหลักจาก ๓ ชองจราจร เหลือเพียง ๒ ชองจราจร และชองทางขนาน     
๓ ชองจราจร เมื่อมีรถจอดริมทางเทาที่ชองทางซายของทางขนาน ทําใหชองทางขนาน
เหลือเพียง ๒ ชองจราจร สงผลใหไมสามารถรองรับปริมาณจราจรได ดังนั้น             
เพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาว ขอใหออกขอบังคับเจาพนักงานจราจรทางบก
จังหวัดสมุทรสาคร เร่ือง หามจอดรถบนถนนพระรามที่  ๒ ตั้งแต กม.๑๔+๖๖๐ -               
กม.๒๑+๘๐๐ จึงขอความคิดเห็นจาก อจร.จังหวัดสมุทรสาครเก่ียวกับการดําเนินการ
ดังกลาว และนําความคิดเห็นนี้ใชเปนเหตุผลประกอบการพิจารณาของคณะทํางาน
เพื่อบริหารจัดการดานการจราจรในพื้นที่โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข ๓๕               
(ถนนพระรามที ่๒) ตอไป และนําเสนอผลการพิจารณาฯ ใหที่ประชุมทราบในคร้ังตอไป 
  ผูแทนผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรสาครใหความเห็นวา                 
การออกขอบังคับเจาพนักงานจราจรทางบกจังหวัดสมุทรสาครเปนอํานาจของ               
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อออกขอบังคับไปแลวจะกระทบตอ
วิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยูทั้งสองฝงถนน จึงอาจจะทําใหไมสามารถบังคับใช
ขอบังคับดังกลาวไดจริง ดังนั้น เห็นควรเชิญผูแทนของชุมชนที่เก่ียวของเขารวม
หารือถึงแนวทางการดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว โดยปกติจะไมออกขอบังคับ
เจาพนักงานจราจรฯ หามจอดตลอด ๒๔ ชั่วโมง ยกเวนในกรณีจําเปนในชั่วโมง
เรงดวน ควรกําหนดเปนชวงเวลาจะเหมาะสมกวา 

ขท.สมุทรสาคร 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ รับทราบและมอบหมายให ขท.สมุทรสาครนําความเห็น
จากการประชุม อจร.จังหวัดสมุทรสาครไปใชประกอบการพิจารณาในเร่ืองดังกลาวตอ
ที่ประชุมคณะทํางาน เพื่อบริหารจัดการดานการจราจรในพื้นที่โครงการกอสราง
ทางหลวงหมายเลข ๓๕ (ถนนพระรามที่ ๒) ตอไป 

 

 ๘. โครงการแกไขปญหาจดุตัดการจราจรบนถนนทางรถไฟ 
  ปลัดจังหวัดสมุทรสาครรายงานที่ประชุมทราบวา หอการคาจังหวัดสมุทรสาคร          
ไดเสนอโครงการกอสรางถนนคูขนานเสนทางรถไฟ เพื่อแกไขปญหาอุบัติเหตุที่เกิดจาก
บริเวณจุดตัดทางรถไฟ ๓ จุด คือ บานขอม วัดโคก และตรงขามโครงการเดอะพราว  
โดยอําเภอเมืองสมุทรสาครและหนวยงานที่ เก่ียวของไดประชุมหารือรวมกัน                 
เพื่อหาแนวทางแกไขปญหา ซึ่งผลการหารือดังกลาวเห็นควรกอสรางถนนคูขนาน
เพิ่มอีกดานของทางรถไฟบนพื้นที่ของการรถไฟแหงประเทศไทย ระยะทาง                     
๕ กิโลเมตร เพื่อแกไขจุดลักผานและหาจุดกลับรถถาวร คาดวาจะใชงบประมาณ                 
ในการกอสรางประมาณ ๔๐ ลานบาท ทั้งนี้ ขอใหสํานักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร 
(ทน. สมุทรสาคร) สํารวจจุดลักผานทั้งหมดวามีจํานวนเทาใด เพื่อใชเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาโครงการกอสรางถนนคูขนานฯ และจัดเจาหนาที่อํานวย
ความปลอดภัยประจําจุดลักผานดวย 

ทน.นครสมุทรสาคร 

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๕๘ 

  



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)   
ภาคกลางและตะวันออก 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ รับทราบและมอบหมายให ทน.นครสมุทรสาคร 
เปนหนวยงานหลักในการรับผิดชอบดําเนินการกอสรางถนนคูขนานเสนทางรถไฟ
และกอสรางจุดตัด หรือจุดกลับรถถาวร และรายงานความคืบหนาใหที่ประชุม
ทราบในคร้ังถัดไป 

 

 ผูแทน ทน.สมุทรสาครรายงานวา การประชุม อจร.จังหวัดสมุทรสาคร 
คร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ไดพิจารณาเก่ียวกับโครงการ
แกไขปญหาจุดตัดการจราจรบนถนนทางรถไฟ (บริเวณจุดตัดบานขอม วัดโคก 
และโครงการเดอะพราว) ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบหมายให ทน. สมุทรสาคร
เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการกอสรางถนนคูขนานทางรถไฟและกอสราง
จุดตัดหรือจุดกลับรถถาวร ซึ่ง ทน.สมุทรสาครไดมีการหารือรวมกับการรถไฟ  
แหงประเทศไทย (รฟท.) ไดขอสรุปวา รฟท. ไมขัดของในการอนุญาตใหกอสราง
ถนนดังกลาว สําหรับจุดลักตัดผานทางรถไฟมีมากกวา ๑๐ จุด จึงเห็นวาควร
กอสรางจุดตัดผานทางรถไฟถาวรเพียง ๒ จุด โดยจะดําเนินการขออนุญาตติดตั้ง
เคร่ืองก้ันทางรถไฟ หลังจากกอสรางถนนคูขนานทางรถไฟแลวเสร็จ ทั้งนี้ จะมีการติดตั้ง
ร้ัวตาขายก้ันระหวางทางคูขนานกับทางรถไฟดวย 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบและมอบ ทน.สมุทรสาครรายงานความคืบหนา
ผลการดําเนินงานในการประชมุ อจร.สมุทรสาครคร้ังตอไป 

 

 ๙. ปญหาการเปดชองจราจรบริเวณทางแยกซอยเดิมบางขึ้นสะพานขาม 
  ทางรถไฟ ถนนสาย สค ๒๐๓๒ ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
  จังหวัดสมุทรสาคร 
  ผูแทนสํานกักอสรางสะพาน กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานวา  ไดวาจาง
บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) ทําการกอสรางสะพานขาม
ทางรถไฟ สายทาง สค ๒๐๓๐ แยก ทล.๓๕ - บานโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว ๓๗๒ เมตร สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓    
โดยบริเวณทางแยกซอยถนนเดิมบางปจจุบันไดทําการติดตั้งราวปองกัน (Guard rail) 
ปดก้ันไมใหรถที่ออกจากซอยถนนเดิมบางเลี้ยวข้ึนสะพานมุงสูถนนพระรามที่ ๒  
ไดโดยตรง โดยใหเลี้ยวซายไปกลับรถใตสะพาน และไปกลับรถที่จุดกลับรถชั่วคราว
อีกคร้ังกอนข้ึนสะพานมุงสูถนนพระรามที่ ๒ จากการที่โครงการกอสรางสะพานขาม
ทางรถไฟไดติดตั้งราวปองกัน (Guarg Rail) ผูประกอบการอุตสาหกรรมซึ่งมีที่ตั้ง  
อยูภายในซอยเดิมบางไดรองเรียนใหเปดราวปองกัน (Guarg Rail) เพื่อใหรถบรรทุก
ขนาดใหญออกจากซอยแลวตรงข้ึนสูสะพานขามทางรถไฟ โดยใชพื้นที่ ๑ ชองจราจร 
(ชองจราจรดานซาย) ทั้งนี้ สะพานขามทางรถไฟมีพื้นที่ ๒ ชองจราจร ซึ่งผูแทน ทช. 
มีความเห็นวา การใหรถบรรทุกเลี้ยวข้ึนสะพานไปยังถนนพระรามที่ ๒ จะเปนการ
ตัดกระแสจราจรอาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยในการสัญจร  

ขทช.สมุทรสาคร                  

 

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๕๙ 

  



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)   
ภาคกลางและตะวันออก 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ผูแทนบริษัท เพิ่มสิน สตีลเวิคส จํากัด (มหาชน) ผูประกอบการอุตสาหกรรม 
ซึ่งมีที่ตั้งอยูในซอยเดิมบางรายงานที่ประชุมวา ถนนเดิมบางมีความกวางประมาณ 
๑๖ เมตร เปนถนนที่ใหญกวาถนน สค ๓๐๓๒ เมื่อมีการกอสรางสะพานปรากฏวา
เชิงสะพานไดมาบังทางเลี้ยวออก ซึ่งรถของผูประกอบการสวนใหญจะเปนรถบรรทุก
ขนาดใหญ มีความยาวของตัวรถประมาณ ๑๒ - ๒๐ เมตร การตีวงเลี้ยวออกจาก
ซอยเดิมบางคอนขางลําบากและตองไปกลับรถใตสะพาน (ตรงทางขามทางรถไฟ) 
และไปกลับรถบริเวณจุดกลับรถชั่วคราว ซึ่งผูประกอบการเกรงวาจะกอใหเกิด
อุบัติเหตุซ่ึงรถคอนขางหนาแนน จึงเสนอขอใหพิจารณาเปดพื้นที่ใหรถข้ึนสะพานได
เปนการชั่วคราวจนกวาการขยายถนนจะแลวเสร็จ 
  ผูแทนตํารวจภูธรโคกขามรายงานที่ประชุมวา รถที่มาจากสามแยกโรงเรียน
อัสสัมชัญแคมปส พระรามที่ ๒ ตรงไปข้ึนสะพานขามทางรถไฟ เพื่อมุงหนาสูถนน
พระรามที่ ๒ หากโรงเรียนเปดภาคเรียนถนนเสนนี้จะมีปริมาณการจราจรที่มากข้ึน 
โดยเฉพาะชั่วโมงเรงดวน คือ ชวงเชา เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. และชวงเย็นเวลา 
๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ถาเปดราวปองกัน (Guard Rail) จะไมสามารถจํากัดประเภทของรถ
และไมสามารถควบคุมปริมาณรถที่ออกจากถนนเดิมบางมาข้ึนสะพานและตัดกระแส
การจราจร ดังนั้น การกลับรถรูปแบบเดิมจะไมเกิดการตัดกระแสการจราจรทําใหมี
ความปลอดภัย  
  ผูแทน ศว.จร. มจธ. ไดเสนอขอคิดเห็นวา การออกแบบทางวิศวกรรมจราจร
มักจะไมใหมีทางแยกบริเวณคอสะพาน รถที่ผานทางแยกจะตองชะลอความเร็ว 
หากรถบรรทุกสินคาขนาดใหญ ซึ่งมีน้ําหนักมาก และมีความเร็วต่ําเลี้ยวซายข้ึนสะพาน 

 

ที่มีความชันสูงจะตองใชเวลาในการข้ึนสะพาน สงผลใหเกิดปญหาดานความปลอดภัย 
เนื่องจากรถที่ขับมาจากทางตรงจะขับมาดวยความเร็วเพื่อข้ึนสะพาน ตามหลักการ
จัดการดานความปลอดภัยจะไมใหรถที่มีความเร็วตางกันมาใชถนนรวมกันในชวงเวลา
เดียวกันเพราะจะทําใหเกิดอุบัติเหตุข้ึนได ดังนั้น การเปดราวปองกัน (Guard rail) 
อาจจะมีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหต ุ

 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ พิจารณาไมเปดราวปองกัน (Guard rail) บริเวณทางแยก
ซอยเดิมบางข้ึนสะพานขามทางรถไฟ ถนนสาย สค ๒๐๓๒ ตําบลคอกกระบือ 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และมอบหมายให ขทช.สมุทรสาคร                 
หาแนวทางปองกันอันตรายบริเวณจุดกลับรถทั้งในชองจราจรขาเขาและขาออก
จนกวาการขยายถนนและจุดกลับรถถาวรจะดําเนินการแลวเสร็จ 

 

 
 
 
 
 
 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๖๐ 

  



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)   
ภาคกลางและตะวันออก 
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ลําดับที่ ๘  จังหวัดปราจีนบุรี ๑. การประชุม อจร.จังหวัดปราจนีบุรี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒  
  เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. การประชุม อจร.จังหวัดปราจนีบุรี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓   
  เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 

ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๑. การควบคุมความเร็วบนถนนทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ ตําบลเขาไมแกว 
  อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
  ผูกํากับการตํารวจภูธร (สอบสวน) จังหวัดปราจีนบุรี รายงานวา การประชุม 
อจร.จังหวัดปราจีนบุรี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกรที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุม
ไดมีมติเห็นชอบการจํากัดความเร็วบนถนนทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ ในพื้นที่
ตําบลเขาไมแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ดังนี้ ชุมชนวังตะเคียนระหวาง 
กม.๒๖+๗๐๐ - กม.๒๗+๑๐๐ ชุมชนวังทาชางระหวาง กม.๓๒+๓๐๐ - กม.๓๓+๕๐๐ 
ชุมชนบานสระฝนระหวาง กม.๓๕+๓๐๐ - กม.๓๖+๕๐๐ ชุมชนบานโปงสะเดา
ระหวาง กม.๔๔+๐๐๐ - กม.๔๕+๐๐๐ และชุมชนบานตรอกสมบูรณระหวาง  
กม.๕๖+๐๐๐ - กม.๕๗+๕๐๐ เนื่องจากถนนดังกลาวมีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ  
ในเขตชุมชนและใหติดตั้งปายจํากัดความเร็ว ซึ่งตํารวจภูธรจังหวัดปราจนีบุรีในฐานะ
เจาพนักงานจราจรไดดําเนินการออกประกาศเจาพนักงานจราจรจังหวัดปราจีนบุรี 
และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยจํากัดความเร็ว
ของรถบนถนนเสนดังกลาวขางตน อัตราความเร็วรถยนตหรือรถจักรยานยนต           
ใหใชความเร็วไมเกิน ๕๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง รถยนตขณะที่ลากจูงรถพวงหรือรถยนต
สามลอใหใชความเร็วไมเกิน ๔๕ กิโลเมตรตอชั่วโมง และรถบรรทุกที่มีน้ําหนัก รวมทั้ง
น้ําหนักบรรทุกเกิน ๑,๒๐๐ กิโลกรัม ไมวาจะลากจูงรถพวงดวยหรือไมก็ตามหรือ
รถบรรทุกคนโดยสาร ใหใชความเร็วไมเกิน ๕๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ รับทราบ 

ตํารวจภูธรจังหวัดปราจนีบุรี 

 ๒. ความคืบหนาการกอสรางสะพานกลับรถเกือกมาบริเวณหนาเขตอุตสาหกรรม
  กบินทรบุรี ตําบลหนองกี่ อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
  ผูแทนแขวงทางหลวงจังหวัดปราจีนบุรี (ขท.ปราจีนบุรี) รายงานที่ประชุม
ทราบวา การกอสรางสะพานกลับรถเกือกมาบริเวณหนาเขตอุตสาหกรรมกบินทรบุรี 
ตําบลหนองก่ี ขท.ปราจีนบุรีไดรับงบประมาณในการดําเนินการกอสรางสะพาน
กลับรถเกือกมาทั้งสิ้น จํานวน ๒๘๐ ลานบาท แบงเปนงบประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จํานวน ๕๖ ลานบาท ป พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๑๑๒ ลานบาท และ ป พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จํานวน ๑๑๒ ลานบาท (งบประมาณผูกพัน) การดําเนินงานขณะนี้อยูระหวาง    
การออกแบบสะพานกลับรถเกือกมา   
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ รับทราบ และขอให ขท.ปราจีนบุรี รายงานความกาวหนา
การดําเนินงานในการประชุม อจร.จังหวัดปราจีนบุรี ในคร้ังตอไป 

ขท.ปราจีนบุรี 

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๖๑ 

  



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)   
ภาคกลางและตะวันออก 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ผูอํานวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี (ขท.ปราจีนบุรี) รายงานที่ประชุม
ทราบวา โครงการกอสรางสะพานกลับรถเกือกมาบริเวณหนาเขตอุตสาหกรรมกบินทรบุรี
ไดมีการประชุมรับฟงความคิดเห็นการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งไดมีขอรองเรียน
ใหยายจุดกอสรางออกไปจากจุดเดิม ๕๐๐ เมตร ซึ่งแขวงทางหลวงปราจีนบุรีไดดําเนินการ
ยายจุดกอสรางเรียบรอยแลว โครงการดังกลาวอยูระหวางการหาตัวผูรับจาง เมื่อได
ผูรับจางแลวคาดวาจะดําเนินการกอสรางสะพานกลับรถเกือกมาดังกลาวในป พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ และให ขท.ปราจีนบุรีเรงรัดการดําเนินงาน
ตอไป 

 

 ๓. การพิจารณาควบคุมความเร็วบนถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอนสี่แยก
  กบินทรบุรี - วังนํ้าเขียว ตําบลบุรพราหมณ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
  หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีรายงานที่ประชุม
ทราบวา แขวงทางหลวงปราจีนบุรี (ขท.ปราจีนบุรี) ไดมีหนังสือถึงสํานักงานจังหวัด
ปราจีนบุรีแจงวา ขท.ปราจีนบุรีไดมีการขยายถนนบนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ 
ชวง กม.๑๙๑ - กม.๒๒๑ และชวง กม.๒๐๗ - กม.๒๑๓ เดิมเปนถนน  ๒ ชองจราจร 
ขยายเปนถนน ๔ ชองจราจร ชวง กม.๑๙๑ - กม.๒๒๑ และชวง กม.๒๐๗ - กม.๒๑๓  
ซึ่งตํารวจจราจรมีความกังวลเร่ืองความปลอดภัย เนื่องจากมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนบอยคร้ัง 
และในการประชุมศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปราจีนบุรี    
สรุปความเห็นวาควรมีมาตรการจํากัดความเร็วบนถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ 
ชวง กม.๒๐๗ - กม.๒๑๓ 
  ผูแทนตํารวจทางหลวงปราจีนบุรีรายงานวา ลักษณะทางกายภาพของ
ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ เปนเสนทางบนภูเขาสูงลักษณะทางโคงลาดชัน 
การพิจารณากําหนดความเร็วตองใชหลักวิศวกรรมจราจร จุดที่เกิดอุบัติเหต ุ    
จะเปนจุดเดิมที่มีอุบัติเหตุเกิดข้ึนบอยคร้ัง  
  ผูแทน สนข. ใหความเห็นในที่ประชุมวา การจํากัดความเร็วบริเวณ
ดังกลาว ควรมีการติดตั้งปายเตือนจํากัดความเร็ว และประชาสัมพันธใหผูใชรถ           
ใชถนนไดรับทราบ นอกจากนี้ เห็นสมควรใหสํานักงานขนสงจังหวัดปราจีนบุรี
ประสานแจงผูประกอบการเดินรถบรรทุกใหทราบมติการประชุม อจร.จังหวัดปราจีนบุรี 
การจํากัดความเร็วบนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ บริเวณดังกลาวดวย 
  ผูแทนผูอํานวยการโรงพยาบาลนาดีรายงานการเก็บสถิติสาเหตุการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุบนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ และไดมีการสอบสวนอุบัติเหตุเชิงลึก
คนที่อยูในเหตุการณและคนที่รอดชีวิตจากอุบัติเหตุ พบวา อุบัติเหตุบริเวณดังกลาว
มักเกิดข้ึนในชวงเวลากลางคืนและคนขับรถไมชํานาญเสนทาง นอกจากนี้ รถที่มีอายุ
การใชงานเกิน ๑๐ ปข้ึนไป สภาพรถจะไมพรอมในการใชงานมีความเสี่ยงทําใหเกิด
อุบัติเหตุได   

ตํารวจภูธรจังหวัดปราจนีบุรี 

 

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๖๒ 

  



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)   
ภาคกลางและตะวันออก 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ผูแทน ขท.ปราจีนบุรีรายงานวา บนถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ บริเวณ
ดังกลาว ควรมีการจํากัดความเร็วเนื่องจากเปนทางโคงและลาดชัน และการติดตั้ง
ปายตาง ๆ ควรติดตั้งเฉพาะปายเตือนที่สําคัญ แตขอใหพิจารณาการติดตั้งมีปายเตือน
มากเกินไปจะบดบังทัศนวิสยัในการมองเห็น 

 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ เห็นชอบการกําหนดความเร็วของรถบนถนนทางหลวง
หมายเลข ๓๐๔ ชวง กม.๒๐๗ - กม.๒๑๓ อัตราความเร็วรถยนต รถจักรยานยนต               
ใหใชความเร็วไมเกิน ๖๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง รถยนตขณะที่ลากจูงรถพวง หรือรถยนต
สามลอใหใชความเร็วไมเกิน ๕๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง และรถบรรทุกที่มีน้ําหนัก
รวมทั้งน้ําหนักบรรทุกเกิน ๑,๒๐๐ กิโลกรัม ไมวาจะลากจูงรถพวงดวยหรือไมก็ตาม 
หรือรถบรรทุกคนโดยสารใหใชความเร็วไมเกิน ๔๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง 

 

  รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีรายงานที่ประชุมทราบวา 
การประชุม อจร.จังหวัดปราจีนบุรี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ ไดมีมติเห็นชอบการกําหนด
ความเร็วของรถบนถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ชวง กม.๒๐๗ - กม.๒๑๓  
อัตราความเร็วรถยนต รถจักรยานยนต ใหใชความเร็วไมเกิน ๖๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง 
รถยนตขณะที่ลากจูงรถพวง หรือรถยนตสามลอใหใชความเร็วไมเกิน ๕๐ กิโลเมตร
ตอชั่วโมง และรถบรรทุกที่มีน้ําหนักรวมทั้งน้ําหนักบรรทุกเกิน ๑,๒๐๐ กิโลกรัม 
ไมวาจะลากจูงรถพวงดวยหรือไมก็ตาม หรือรถบรรทุกคนโดยสารใหใชความเร็ว
ไมเกิน ๔๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง ความคืบหนาการดําเนินงานผูบังคับการตํารวจภูธร
จังหวัดปราจีนบุรีไดออกขอบังคับประกาศเจาพนักงานจราจรสงไปยังสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค.)  โดยมีการปรับแกไขและขอเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งตํารวจภูธร
จังหวัดปราจีนบุรีไดสงขอมูลเพิ่มเติมใหเรียบรอยแลว คาดวา สลค. จะประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษาในอนาคตอันใกล 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ 

 

 ๔. การพิจารณากําหนดมาตรการทางกฎหมายงดการเดินรถบรรทุกหนัก
  ขนาด ๑๐ ลอขึ้นไป ผานหนาโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร             
  เปนการถาวร 
  ผูแทนโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศรรายงานที่ประชุมทราบวา 
โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศรไดหารือกับสํานักทางหลวงที่ ๑๐ กรมทางหลวง (ทล.) 
เร่ืองแนวทางการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๙ บริเวณหนาโรงพยาบาล
เจาพระยาอภัยภูเบศร ระยะทาง ๐.๘ กิโลเมตร โดยผลการหารือไดมีมติใหรถบรรทุก
หนักของผูประกอบการตาง ๆ หลีกเลี่ยงการใชเสนทางผานหนาโรงพยาบาลเจาพระยา
อภัยภูเบศร เนื่องจากสภาพชองการจราจรที่เล็กและแคบกอใหเกิดปญหาการจราจร
ที่ติดขัด คาเฉลี่ยปริมาณการจราจร ๙,๕๙๐ คัน/วัน ทําใหการเขารับบริการของ
ผูปวยฉุกเฉินที่เดินทางเขามาในโรงพยาบาลลาชาเนื่องจากการจราจรติดขัด
บริเวณหนาโรงพยาบาล นอกจากนี้ รถบรรทุกที่วิ่งผานหนาโรงพยาบาลกอใหเกิด
แรงสั่นสะเทือนทําใหมีผลกระทบตอการการผาตัดของแพทยในการรักษาผูปวย เชน 
การผาตัดที่ดวงตา  

สํานักงานจงัหวัดปราจนีบุรี 
ตํารวจภูธรเมืองปราจีนบุรี 

สํานักงานขนสงจงัหวัด
ปราจีนบุรี 

ผูประกอบการรถบรรทุก 

 
  

สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๖๓ 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

และสมอง บางคร้ังทําใหแพทยตองหยุดการผาตัดชั่วคราว นอกจากนี้ ยังสงผลกระทบตอ
โบราณสถาน (ตึกเจาพระยาอภัยภูเบศร) ทําใหทรุดโทรมแตกราวและกําแพงร้ัว
โรงพยาบาลที่เปนโบราณสถานเสียหายเพิ่มมากข้ึน จึงเสนอหามไมใหรถบรรทุก
หนักขนาด ๑๐ ลอข้ึนไปผานหนาโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร 

 

   ผูแทนตํารวจภูธรเมืองปราจีนบุรีรายงานที่ประชุมทราบวา รถบรรทุก              
ที่ใชเสนทางผานหนาโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร ไดแก รถบรรทุก ๑๐ ลอ 
และรถบรรทุกพวง ๑๘ ลอ  ในกรณีที่มีการหามรถบรรทุก ๑๐ ลอข้ึนไปวิ่งผาน
เสนทางหนาโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศรเปนการถาวร รถบรรทุก ๑๐ ลอข้ึนไป
จะตองใชเสนทางจากถนนเลี่ยงเมืองข้ึนสะพานแกวพิจิตร ผานแยกสัญญาณไฟ
ปราจีนตคาม เลี้ยวขวาเขาถนนปราจีนตคามผานชุมชนและหางสรรพสินคา               
ไปสามแยกสัญญาณไฟ  หนาวัดแกวสามัคคี ไปเขาเสนทางถนนทางหลวงชนบท 
ปจ.๔๐๒๕ ซึ่งเปนถนน ๒ ชองทางจราจร มีความกวางประมาณ ๖ เมตร และ               
มีทางโคงประมาณ ๑๓ โคง ถึงแยกขางวัดสงางาม เลี้ยวขวาข้ึนสะพานหนาวัดสงางาม 
ไปเชื่อมตอกับถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๗๙ (ถนนปราจีนมหาโพธิ) 
รวมระยะทางประมาณ ๘ กิโลเมตร หากออกขอกําหนดหามรถบรรทุกวิ่งผาน
เสนทางหนาโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศรตลอดเวลา อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ
ที่มีผลกระทบตอชุมชนในบริเวณดังกลาว  
  ผูอํานวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรีรายงานที่ประชุมทราบวา ทางหลวง
หมายเลข ๓๑๙ มีโครงการกอสรางขยายถนน ๔ ชองจราจร จํานวน ๒ โครงการ 
ไดแก ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙ สายปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - 
อ.ศรีมโหสถ ระหวาง กม.๓+๘๐๐ - กม.๒๒+๓๐๐ ระยะทาง ๑๘.๕๐ กิโลเมตร   
เร่ิมดําเนินโครงการ ปงบประมาณ ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔ และทางหลวงหมายเลข ๓๑๙  
สายปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมู - อ.พนมสารคาม ระหวาง 
กม.๒๒+๓๐๐ - กม.๓๘+๗๗๖ ระยะทาง ๑๖.๔๗๖ กิโลเมตร เร่ิมดําเนินโครงการ
ปงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ เมื่อโครงการแลวเสร็จจะสามารถเลี่ยงรถบรรทุก
ที่ผานหนาโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศรไปเขาทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๐ 
ตอนศรีมโหสถ - ศรีมหาโพธิ ไปยังเขตนิคมอุตสาหกรรม ๓๐๔ ไดสะดวกยิ่งข้ึน 
นอกจากนี้ เสนทางที่แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรีจะกอสรางใหมในปงบประมาณ 
๒๕๖๔ โครงการกอสรางสายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๒ - สี่แยกบานสราง  
เร่ิมกอสรางปงบประมาณ ๒๕๖๔ ระยะเวลากอสรางประมาณ ๒ ป จากอําเภอบานสราง
ผานทางหลวงหมายเลข ๓๑๙ ออมหลังโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร โดยจะตัด
กับเสนทางของแขวงทางหลวง คือ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๙ ที่ กม.๖+๕๐๐ 
ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๙ กม.๑๙+๑๐๐ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๔๘๑       
ที่ กม.๔๓+๙๐๐ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๓ ที่ กม.๐+๕๐๐ ซึ่งจุดที่ตัดกับ
ทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๙ และ ๓๑๙ จะเปนจุดที่ออมหลังโรงพยาบาลเจาพระยา
อภัยภูเบศร 

 

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๖๔ 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓  ขอความรวมมือผูประกอบการรถบรรทุกแจงผูขับ
รถบรรทุกไมใหรถบรรทุกวิ่งผานหนาโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศรในชวงเวลา
เรงดวน และใชความเร็วไมเกินตามที่กฎหมายกําหนด โดยใหสํานักงานจังหวัด
ปราจีนบุรีทําหนังสอืถึงสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีแจงมติการประชุม อจร.
จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อแจงใหผูประกอบการรถบรรทุกทราบ และมอบสํานักงาน
ขนสงจังหวัดปราจีนบุรีชวยกํากับดูแลผูประกอบการรถบรรทุกอีกทางหนึ่งดวย 

 

 ๕. การพิจารณาดําเนินการแกไขปญหากรณีผลกระทบจากรถบรรทุกว่ิงผาน
  ตนโพธิ์ศรีมหาโพธิ ซึ่งเปน “รุกขมรดกของแผนดิน ใตรมพระบารมี” 
  และตนไมทรงคุณคาของจังหวัดปราจีนบุรี 
  ผูแทนแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี (ขทช.ปราจีนบุรี) รายงานที่ประชุม
ทราบวา ถนนทางหลวงชนบท ปจ. ๔๐๑๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๗ - บานโคกปบ 
ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร เปนถนนที่ผานบริเวณตนโพธิ์ศรีมหาโพธิ วัดศรีมหาโพธิ์ 
ขทช.ปราจีนบุรีไดประสานกับวัดศรีมหาโพธิ์ เพื่อหาแนวทางแกไขปญหากรณี
ผลกระทบจากรถบรรทุกวิ่งผานตนโพธิ์ศรีมหาโพธิ อาจทําใหตนโพธิ์ไดรับความเสียหาย 
ขทช.ปราจีนบุรีไดประสานกับกรมศิลปกรแลว มีแนวทางแกไขปญหาโดยทําเสนทาง             
ใหรถบรรทุกเลี่ยงลงดานใตตนโพธิ์ ระยะทาง ๓๕๐ เมตร ใชงบประมาณ ๒ ลานบาท 
โดยทางวัดศรีมหาโพธิ์เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย สําหรับการแกไขปญหาระยะยาว 
ขทช.ปราจีนบุรีจะดําเนินการพัฒนาวงแหวนบริเวณวัดศรีมหาโพธิ์ เนื่องจากบริเวณนี้
มีโบราณสถานหลายแหง อีกทั้งในชวงเวลาที่ผานมาไดมีการกําหนดหามรถบรรทุก
วิ่งผานในชั่วโมงเรงดวนเวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. และเวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 
แตปจจุบันไมตองการใหรถบรรทุกวิ่งผานถนนเสนนี้ตลอดเวลา 
  ผูแทนตํารวจภูธรเมืองปราจีนบุรีเสนอขอคิดเห็นวา การออกขอบังคับตาง ๆ 
ในสวนของเจาหนาที่ตํารวจจะออกขอบังคับที่เก่ียวของกับเร่ืองความปลอดภัย  
แตในเร่ืองนี้เปนเร่ืองการออกขอบังคับหามรถบรรทุกวิ่งผานตนโพธิ์ศรีมหาโพธิ          
ซึ่งไมไดเปนเร่ืองเก่ียวกับความปลอดภัย แตเปนเร่ืองของการหามรถบรรทุกผานถนน
ที่มีโบราณสถานตั้งอยู จึงมีความเห็นวาควรใหเทศบาลออกเทศบัญญัติหามรถบรรทุก
วิ่งผานในพื้นที่ดังกลาว 
  ผูแทน สนข. เสนอขอคิดเห็นวา การออกขอบังคับหามรถบรรทุกวิ่งผาน
ถนนทางหลวงชนบท ปจ.๔๐๑๔ หนวยงานที่ออกขอบังคับได คือ กรมทางหลวงชนบท 
(ทช.) เนื่องจากเปนหนวยงานที่รับผิดชอบถนนสายทางนี้ ซ่ึงสามารถออกขอบังคับได
ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ มอบ ขทช.ปราจีนบุรีติดตั้งปายหามรถบรรทุกผาน
ถนนทางหลวงชนบท ปจ.๔๐๑๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๗ - บานโคกปบ 
ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร และพิจารณาแนวทางการออกขอบังคับตามพระราชบัญญัติ 
ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ หามรถบรรทุกผาน เพื่อปองกันผลกระทบจากรถบรรทุก
วิ่งผานตนโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ 

ขทช.ปราจนีบุรี 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๖๕ 
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ลําดับท่ี ๙  จังหวัดปทุมธาน ี ๑. การประชุม อจร.จังหวัดปทุมธานี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓   
  เม่ือวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๑. การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของดานการจราจรและขนสง การพัฒนาเมือง 
  และสิ่งแวดลอม ในคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
  จังหวัดปทุมธานี  
  ฝายเลขานุการฯ ไดรายงานที่ประชุมวา จังหวัดปทุมธานีไดมีคําสั่งที่ ๑๙๙๑/
๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิที่เก่ียวของดานการจราจร
และขนสง การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดลอม ในคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจร
ทางบกจังหวัดปทุมธานี จํานวน ๗ ทาน 
  ผูแทน สนข. ไดรายงานที่ประชุมวา ตามระเบียบกระทรวงการคลังและ
แนวทางปฏิบัติในการประชุม อจร.จังหวัด โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ 
แหงพระราชบัญญัติ คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๑ ผูทรงคุณวุฒิ
สามารถมีสิทธิเบิกคาเบี้ยประชุมไดตองแตงตั้งโดยระบุเปนชื่อของบุคคล 

สํานักงานจงัหวัดปทุมธาน ี
สนข.  

มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ ใหฝายเลขานุการฯ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ 
ใหม โดยระบุเปนชื่อบุคคล    

 

 ๒. ความคืบหนาโครงการรถไฟฟาชานเมือง สายสีแดงเขม เสนทางสถานี
  บางซื่อ - สถานีรังสิต  
  ผูแทนการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) ไดรายงานความคืบหนาโครงการ
กอสรางรถไฟฟาชานเมือง สายสีแดงเขม ตอที่ประชุม ดังนี้ 
  ๑) โครงการกอสรางรถไฟฟาชานเมือง สายสีแดงเขม เสนทางสถานีบางซื่อ - 
สถานีรังสิต มีจํานวน ๑๐ สถานี ประกอบดวย สถานีบางซื่อ สถานีจตุจักร สถานี
วัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทุงสองหอง สถานีหลักสี่ สถานีการเคหะ สถานี
ดอนเมือง สถานีหลักหก และสถานีรังสิต ระยะเวลาดําเนินโครงการตั้งแตเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๙ - ธันวาคม ๒๕๖๓ คาดวาจะเปดใหบริการไดในป พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๒) โครงการกอสรางรถไฟฟาชานเมือง สายสีแดงเขม แบงเปน ๓ สัญญา 
ประกอบดวย สัญญาที่ ๑ งานโยธา สถานกีลางบางซื่อ สถานีจตุจักร ถนนเลียบทางรถไฟ
และศูนยซอมบํารุง มีความกาวหนารอยละ ๙๘.๖๒ ลาชากวาแผนรอยละ ๐.๕๘  
สัญญาที่ ๒ สถานีหลักหกและสถานีรังสิต มีความกาวหนารอยละ ๑๐๐ และสัญญาที่ ๓ 
การจัดหาขบวนรถและระบบติดตั้งอาณัติสัญญาณมีความกาวหนารอยละ ๗๓.๕๓ 
ลาชากวาแผนรอยละ ๒๖.๐๔  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ 

รฟท.  

 
 

 

  
 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๖๖ 

  



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)   
ภาคกลางและตะวันออก 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๓. ความคืบหนาการกอสรางรถไฟฟา โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว 
  ผูแทนการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) ไดรายงาน
ความคืบหนาโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต - สะพานใหม - คูคต ตอที่ประชุม 
ดังนี้  
  ๑) โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต - สะพานใหม - คูคต มีระยะทาง
ประมาณ ๑๙ กิโลเมตร มีจํานวนสถานี ๑๖ สถานี ศูนยซอมบํารุง ๑ แหง และ
อาคารจอดแลวจรพรอมสิ่งอํานวยความสะดวก ๒ แหง  
  ๒) งานกอสราง ประกอบดวย สัญญาที่ ๑ งานโยธา ชวงหมอชิต - สะพานใหม 
สัญญาที่ ๒ งานโยธา ชวงสะพานใหม - คูคต สัญญาที่ ๓ งานโยธา ศูนยซอมบาํรุง
และอาคารจอดแลวจร และสัญญาที่ ๔ งานระบบราง โดยมีกําหนดการเปดใหบริการ 
ดังนี้  
   ๒.๑) สถานีหาแยกลาดพราว (N9) ระยะที่ ๑ เปดใหบริการเมื่อวันที่ 
๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
   ๒.๒) สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (N13) ระยะที่ ๒ เปดใหบริการ 
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
   ๒.๓) สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17) มีกําหนดเปดใหบริการในวันที ่
๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
  ๓) โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต - สะพานใหม - คูคต                
มีกําหนดเปดใหบริการทั้งเสนทางประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๖๓  
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ   

รฟม. 

 ๔. การดําเนินงานพัฒนาถนนเมืองปทุมธานีเฉลิมพระเกียรต ิ
  นายอําเภอเมืองปทุมธานีไดรายงานที่ประชุมวา อําเภอเมืองปทุมธานี 
กําหนดเสนทางถนนจากคอสะพานคลองเปรมประชากร (ซุมวัดรังสิต) ผานแยก
พระพรหม หมูบานเมืองเอก-แยกสาย ๓๔๕ ระยะทางรวม ๒.๐๒ กิโลเมตร เปน 
“ถนนเมืองปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ” โดยกําหนดแผนงาน/โครงการเพื่อปรับปรุง
ภูมิทัศนและปรับสภาพพื้นผิวจราจร จํานวน ๒ โครงการ งบประมาณรวม 
๓๕,๐๒๕,๐๐๐ บาท ดังนี้ 
  ๑) โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนเฉลิมพระเกียรติ (หมูบานเมืองเอก
โครงการ ๑) ระยะทาง ๒,๐๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
๒๔,๒๔๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๑,๐๒๕,๐๐๐ บาท บรรจุในเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลหลักหก ป ๒๕๖๓ คาดวาดําเนินการไดชวงเดือนเมษายน ๒๕๖๓ 
  ๒) โครงการปรับปรุงถนนเมืองปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตําบลหลักหก 
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี งบประมาณ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบกลาง รายการ
เงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ตามอํานาจของรองนายกรัฐมนตรี 
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบ 

อําเภอเมืองปทุมธาน ี

 

 
  

สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๖๗ 

  



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)   
ภาคกลางและตะวันออก 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๕. การศึกษาระบบขนสงมวลชนรองรับโครงการรถไฟฟาในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี  
  ผูแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรายงานที่ประชุมวา ไดเสนอแนวคิด
การศึกษาระบบขนสงมวลชนเพื่อรองรับโครงการรถไฟฟาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 
โดยศึกษาจากระบบรถไฟฟาในภูมิภาคของประเทศและตางประเทศ เชน ระบบ
รถไฟฟารางเบา (Tram) ระบบขนสงมวลชนขนาดเบา (Light Rail Transit : LRT)   
   ผูแทน สนข. ไดนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณาวา การศึกษาระบบขนสง
มวลชนรองรับโครงการรถไฟฟาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จะตองพัฒนาระบบขนสง
เพื่อเชื่อมตอและรองรับการเดินทาง (Feeder) จากระบบหลัก ไมใชการพัฒนา
ระบบขนสงมวลชนตามแนวคิดของผูแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
  ผูแทนสํานักงานขนสงจังหวัดปทุมธานี (สขจ.ปทุมธานี) รายงานที่ประชุมวา  
ป ๒๕๕๖ สนข. ไดศึกษาการพัฒนาระบบขนสงมวลชนของจังหวัดปทุมธานี ระบบขนสง
มวลชนรอง ซึ่งมีอยู ๓ เสนทาง เสนทางที่ ๑ สถานีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
- หออัครศิลปน เสนทางที่ ๒ สถานีรังสิต - เมืองปทุมธานี และเสนทางที่ ๓ สถานี
รังสิต - ธัญบุรี และระบบขนสงมวลชนเสริม เสนทางที่ ๑ ถนนคลองหลวง - ถนนรังสติ - 
นครนายก เสนทางที่ ๒ ถนนลําลูกกา - ถนนรังสิต - นครนายก และเสนทางที่ ๓ 
สถานีคูคต - วงแหวนรอบนอก ปจจุบันยังไมไดมีการดําเนินการ เสนทางมีความเหมาะสม
และสามารถแกไขปญหาจราจรของจังหวัดปทุมธานีได 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบและมอบใหหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการ 
ดังนี้ 
    ๑. มอบใหผูแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนําเสนอ
ขอมูลการศึกษาระบบขนสงมวลชนรองรับโครงการรถไฟฟาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
ใหจังหวัดปทุมธานีพิจารณา 
    ๒. มอบให สนข. นําเสนอตอที่ประชุมในคร้ังตอไป 
ดังนี้  
     ๒.๑ เสนอขอมูลรายละเอียดการศึกษาการพัฒนา
ระบบขนสง เพื่อเชื่อมตอการเดินทางของจังหวัดปทุมธานี ป ๒๕๕๖ 
     ๒.๒ รายงานการแกปญหาความซ้ําซอนการศึกษา
การออกแบบทางยกระดับทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ บางพูน - รังสิต - องครักษ 
ของกรมทางหลวงและการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
     ๒.๓ ประสานกับกรมทางหลวงชนบทศึกษา
รูปแบบการเชื่อมตอของสถานีรังสิตกับระบบการขนสงสาธารณะ 
    ๓. มอบ สขจ.ปทุมธานีเปนผูประสานระหวางหนวยงาน
ในการศึกษาระบบขนสงมวลชนรองรับโครงการรถไฟฟาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
สนข. 

สขจ.ปทุมธาน ี

 
 
 

 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๖๘ 

  



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)   
ภาคกลางและตะวันออก 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๖. การแกไขปญหาการเชื่อมตอรถไฟฟาสถานีรังสิต 
  ผูแทนสํานักงานขนสงจังหวัดปทุมธานี (สขจ.ปทุมธานี) รายงานที่ประชุมวา 
การเปดใหบริการของรถไฟฟาสถานีรังสิตในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ สถานีอยูหาง
จากทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ (รังสิต - ปทุมธานี) ระยะทาง ๘๐๐ เมตร และอยูหาง
จากปายรถเมลปายแรก ระยะทาง ๑.๕๐ กิโลเมตร โดยยังไมมีระบบขนสงสาธารณะ
ผานบริเวณสถานีกอใหเกิดปญหาในการเดินทางและปญหาจราจรในพื้นที่ จึงควร
จัดใหมีระบบการขนสงมวลชนใหบริการแกประชาชนที่ควบคูกับทางเดินแบบสกายวอลค 
(Sky walk) และมีรานคาตลอดสองขางทางประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร โดยเสนอแนวทางการ
พัฒนาบริเวณสถานีรถไฟฟารังสิต 
  ๑) ทําทางเดินแบบสกายวอลคเชื่อมตอไปหางสรรพสินคาพรอมรถรางเบา
หรือรถโมโนเรล หรือทางเลื่อน 
  ๒) พัฒนาพื้นที่ฝงคลองเปรมประชากรเปนทางเขา - ออกและจุดรับสง
ผูโดยสาร 
  ๓) ปรับปรุงทางเขา - ออกเดิมใหกวางข้ึน และจัดรถรับ - สง (Shuttle bus) 
เขาไปรับ - สงผูโดยสาร 
  ๔) พัฒนาเสนทางเขา - ออกเดิมใหเปนทางเดียว (One way) และพัฒนา
ใหมีทางออกทางอ่ืนเพิ่มเติม 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ มอบ สขจ.ปทุมธานีแตงตั้งคณะกรรมการแกไขปญหา
การเชื่อมตอรถไฟฟาสถานีรังสิต 

สขจ.ปทุมธาน ี

 ๗. การแกไขปญหาถนนเลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ฝงใต 
  นายกเทศมนตรีนครรังสิตไดรายงานที่ประชุมวา ปจจุบันปญหาการจราจร
ติดขัดทั้งในถนนสายหลักและถนนสายรอง ทําใหสงผลกระทบตอประชาชนโดยเฉพาะ
ถนนรังสิต - นครนายก (ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๕) เทศบาลนครรังสิต           
ไดพยายามแกไขปญหาดังกลาว โดยการกอสรางขยายถนนเลียบคลองรังสิต
ประยูรศักดิ์ เพื่อแกไขปญหาการจราจรไมใหรถติดสะสมถนนสายหลัก แตยังมีปญหา
อุปสรรคในการดําเนินการ ดังนี ้
  ๑) บริเวณถนนเลียบคลองหนาศาลเจาคลองหนึ่ง - สะพานขามคลองสวาน 
พบปญหาถนนที่ยังไมแลวเสร็จ ปญหาบานรุกล้ําเขตชลประทาน และปญหาแนว
แผนเหล็กชีทไพลเพื่อปองกันน้ําและแนวตลิ่งเกิดการทรุดตัว 
  ๒) บริเวณสะพานขามคลองรังสิตประยูรศักดิ์สะพานเทยิน พบปญหาสะพาน
มีสภาพชํารุดไมมีความปลอดภัยในการใชงาน ตรวจสอบการขออนุญาตการกอสราง
สะพานกับสํานักงานธนารักษพื้นที่ปทุมธานีและกรมชลประทานไมพบเอกสาร    
การขออนุญาตการกอสรางอาคารจาก ๒ หนวยงาน 
  ๓) บริเวณถนนเลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ (ฝงใต) ชวงระหวางขาง 
บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอร่ิง จํากัด ถึงสะพาน บริษัท กรีนสปอต จํากัด 
พบปญหาขอพิพาทแนวเขตที่ดินทําใหไมสามารถขยายถนนได 

สขจ.ปทุมธาน ี

 
  

สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๖๙ 

  



ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.)   
ภาคกลางและตะวันออก 
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ชื่อเร่ือง/สรุปมต ิ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ๔) บริเวณสะพานหมูบานชมฟา - วรางกูล พบปญหาคอสะพานยื่นออกมา
ขวางชองจราจร เนื่องจากบริเวณฝงทิศตะวันออกของสะพานมีพื้นที่แนวเขตเหลื่อมล้ํา
ทําใหชองจราจรบริเวณถนนเลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์บริเวณดังกลาวแคบ 
การจราจรไมคลองตัวทําใหมีความจําเปนในการปรับปรุงสะพาน 
  ๕) บริเวณถนนเลียบคลอง ๓ ฝงใต พบปญหาถนนที่ยังไมแลวเสร็จ 
ปญหาบานพักรุกล้ําเขตชลประทาน และปญหาพนังก้ันน้ําคอนกรีตเกิดการทรุดตัว 
มติที่ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ มอบ สขจ.ปทมุธานีแตงตั้งคณะกรรมการแกไขปญหา
ถนนเลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ฝงใต 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
สรุปผลการดาํเนินงานคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หนา ข-๑๗๐ 

  



หนังสืออางอิง 

สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 256๒ - 30 กันยายน 256๓  กลุมพัฒนาและสงเสริมการขนสงและจราจร พ้ืนท่ี 1 

(ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สํานักสงเสริมระบบการขนสงและจราจรในภูมิภาค  

สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดภาคกลาง  ภาคตะวันออก  และภาคใต 

ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 256๒ - 30 กันยายน 256๓ กลุมพัฒนาและสงเสริมการขนสงและจราจร พ้ืนท่ี 2 

(ภาคกลาง ภาคใต และภาคตะวันออก) สํานักสงเสริมระบบการขนสงและจราจรในภูมิภาค   

สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดภาคกลาง ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 256๒ - 

30 กันยายน 25๖๓ กลุมนโยบายและยุทธศาสตรการขนสงและจราจรในภูมิภาค สํานักสงเสริมระบบการขนสง

และจราจรในภูมิภาค   


