Department of Rural Roads

กรมทางหลวงชนบท โดยส านั กสารวจและออกแบบ และบริ ษัท ที่ ปรึ กษา บริ ษัท เอ็ม เอ เอ คอนซั ลแตนท์ จ้ากั ด ได้ จั ด
การประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครังที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561
เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพาณิชยการบึงพระ
พิษณุโลก ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยการประชุมในครังนีมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
ผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดหน่วยงานราชการระดับอ้าเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น้าชุมชน ผู้ได้รับผลกระทบ และประชาชน
ทั่วไปที่สนใจ รวมทังสิน 323 คน โดยสามารถสรุปประเด็นและข้อคิดเห็นได้ ดังนี
สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

การตอบชี้แจง/การนามาใช้ประกอบการศึกษา

ด้านวิศวกรรม
1. ขอให้ โ ครงการพิ จ ารณาระบบการระบายน้ า ที่ดี โดยให้ น้ า 1. โครงการออกแบบให้ถนนมีระบบระบายน้าทัง 2 ข้างทางพร้อมบ่อพักน้า เพื่อให้
สามารถระบายน้าจากถนนโครงการได้อย่างสะดวก
สามารถระบายลงสู่แม่น้าน่านได้ อย่าให้ถนนกันขวางทางน้า
2. ขอให้ปรับแนวเส้นทางของโครงการออกห่างจากหมู่บ้าน 2. โครงการรับข้อเสนอแนะ เพื่อน้าไปพิจารณาประกอบการออกแบบให้เหมาะสม
ต่อไป
หทัยเพลสโครงการ 1 และโครงการ 3
3. กังวลเรื่องความสูงของถนน จะสูงกว่ าถนนเดิ มมากน้อย 3. การออกแบบถนนของโครงการจะออกแบบให้มีความสูงใกล้เคียงกับถนนเดิม
ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการส้ารวจพืนที่ โดยผลการส้ารวจจะแจ้งให้ทราบในการ
เพียงใด
ประชุมครังต่อไป
4. โครงการจะเริ่มขันตอนการเวนคืน และการก่อสร้างเมื่อไหร่ 5. ในกรณีที่การด้าเนินงานเป็นไปตามแผนงานทุกขันตอน การออกแบบจะใช้เวลา
9 เดือน ซึ่งจะสินสุดในเดือน กรกฎาคม 2561จากนันจะเป็นขันตอนการส้ารวจ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเวนคืน และการจ่ายค่าชดเชย ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3 ปี
จึงเข้าสู่ขันตอนการก่อสร้าง โดยในขันตอนการก่อสร้างจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี
5. การออกแบบถนนของโครงการต้ องค้านึ งถึงประชาชนใน 5. โครงการรับข้อเสนอแนะ เพื่อน้าไปพิจารณาประกอบการออกแบบให้เหมาะสม
ต่อไป
พืนที่ให้ได้รับผลกระทบจากโครงการน้อยที่สุด
6. ถนนโครงการเป็นถนนที่จะเชื่อมต่อกับทางเข้าสนามบิน ซึ่ง 6. ถนนโครงการเป็ น ถนนเพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ของเมื อ งพิ ษ ณุ โ ลก และ
เชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างในเมืองกับชานเมืองให้เป็นโครงข่าย เพื่อช่วยให้
ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างโครงการน้อย และ
การจราจรเคลื่อนตัวได้ดีขึน
ไม่สามารถแก้ปัญหาการจราจรติดขัดได้อย่างแท้จริง
7. ขอให้แก้ไขปัญหาเรื่องระบบสาธารณูปโภคในพืนที่ต้าบลท่าทอง 7. โครงการรับข้อเสนอแนะ และจะประสานงานไปยังเทศบาลต้าบลท่าทองต่อไป

กลุ่มงานออกแบบทางในเขตเมือง สานักสารวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท
เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ 02-551-5415, 02-551-5418 โทรสาร 02-551-5416
สายด่วน กรมทางหลวงชนบท โทร. 1146 Website : www.drr.go.th

แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก

บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จากัด

เลขที่ 10 หมู่ที่ 9 ตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ 0-5531-2730-4 โทรสาร 0-5531 2731

เลขที่ 221/1 ซอยประชาชื่น 37 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 0-2975-9300 โทรสาร 0-2975-9311

Department of Rural Roads

สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

การตอบชี้แจง/การนามาใช้ประกอบการศึกษา

ด้านวิศวกรรม (ต่อ)
8. ขอให้ระบบระบายน้าของโครงการสอดคล้องกับโครงการจัดท้าท่อ 8. โครงการรั บ ข้ อ เสนอแนะ เพื่ อ น้ า ไปพิ จ ารณาประกอบการออกแบบให้
เหมาะสมต่อไป
ระบายตามแนวถนน ทล.1058 ของเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อ
ระบายน้าลงสู่แม่น้าน่านได้อย่างสะดวก
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
1. กังวลเรื่องการชดเชยเวนคืนที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของประชาชน 1. กรมทางหลวงชนบทจะด้ า เนิ น การตาม พรบ .ว่ า ด้ ว ยการเวนคื น
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ 2530 ซึ่งจะมีคณะกรรมการเป็นผู้ก้าหนดราคาใน
ที่ได้รับผลกระทบ ขอให้มีการชดเชยเวนคืนอย่างยุติธรรม ควร
การเวนคืน โดยจะมีการพิจารณาจ่ายค่าชดเชยอย่างเป็นธรรม เพื่อให้
พิจารณาดอกเบียเงินกู้ที่ประชาชนต้องจ่ายด้วย
ผู้ถูกเวนคืนสามารถสร้างที่พักอาศัยใหม่หรือหาพืนที่ท้ากินใหม่ได้
2. การเวนคืนจะใช้วิธีการจัดรูปที่ดิน หรือจัดหาที่อยู่ใหม่ให้ได้หรือไม่ 2. กรมทางหลวงชนบทจะชดเชยให้แก่ผู้ถูกเวนคืนตามราคาที่คณะกรรมการ
ก้าหนดราคาในการเวนคืน ทังนี กรมทางหลวงชนบทไม่มีอ้านาจในการ
ด้าเนินการจัดรูปที่ดินหรือจัดหาที่อยู่ใหม่ให้แก่ผู้ถูกเวนคืน
3. กรณีที่โดนเวนคืนบ้านพักอาศัยจนไม่สามารถอยู่อาศัยต่อไปได้ จะ 3. กรณีที่บ้านพักอาศัยจนไม่สามารถอยู่อาศัยต่อไปได้ เจ้าของบ้านสามารถ
ยื่ น เรื่ อ งร้ อ งขอให้ ก รมทางหลวงชนบทเวนคื น ทั งหลั ง ได้ ซึ่ ง จะมี ก าร
ท้าอย่างไร
พิจารณาเป็นกรณีไป
4. การรังวัดแปลงที่ดินใหม่หลังจากถูกเวนคืน ใครเป็นผู้ด้าเนินการ 4. กรมทางหลวงชนบทจะเป็นผู้ด้าเนินการ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
รังวัดแปลงที่ดิน และจัดท้าโฉนดฉบับใหม่ให้
และรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
1. กรณีที่มีการปรับแนวเส้นทาง ขอให้โครงการชีแจงรายละเอียดให้ 1. โครงการรับข้อเสนอแนะ
ประชาชนได้รับทราบด้วย
2. ขอให้การประชุมกลุ่มย่อยแยกเป็นแต่ละต้าบลเพื่อจะได้แจ้งปัญหา 2. การประชุมกลุ่มย่อยจะแยกจัดประชุมตามความเหมาะสม เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางมาร่วมประชุมของประชาชนในพืนที่ โดยโครงการจะแจ้งวัน
และอุปสรรคได้ชัดเจน
เวลา และสถานที่ให้ทราบตามสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการ

กลุ่มงานออกแบบทางในเขตเมือง สานักสารวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท
เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ 02-551-5415, 02-551-5418 โทรสาร 02-551-5416
สายด่วน กรมทางหลวงชนบท โทร. 1146 Website : www.drr.go.th

แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก

บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จากัด
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