สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาใหญ่ครั้งที่ 1)
งานบริการด้านวิศวกรรมการสํารวจและออกแบบรายละเอียด งานสํารวจและออกแบบ
ทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อ.สว่างแดนดิน (ด้านเหนือ)
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ หอประชุมที่ว่าการอําเภอสว่างแดนดินอําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
กรมทางหลวง โดยสํานักสํารวจและออกแบบ ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย
บริษัท พี.วี.เอส.-95 คอนซัลแต้นซ์ จํากัด บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จํากัด และ บริษัท วี
เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด ดําเนินการสํารวจและออกแบบรายละเอียด ทางหลวง 4 ช่องจราจร ทาง
เลี่ยงเมือง อ.สว่างแดนดิน (ด้านเหนือ) โดยมีการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาใหญ่ครั้งที่ 1) ขึ้นเมื่อ
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอําเภอสว่างแดนดิน อําเภอ
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอรายละเอียดข้อมูลโครงการซึ่งประกอบด้วย
ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ พื้นที่โครงการ ขอบเขตการดําเนินงาน ตลอดจนแผนการ
ดําเนินงานในด้านต่างๆ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม โดยได้รับเกียรติ
จากนายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในการประชุม
ดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 218 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นําชุมชน ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา และประชาชนในพื้นที่โครงการ
รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ โดยมีภาพบรรยากาศการประชุมดังนี้
ภาพบรรยากาศการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมเริ่มลงทะเบียน

ผู้แทนกรมทางหลวง กล่าวรายงานการประชุม

บอร์ดนิทรรศการ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กล่าวเปิดการประชุม

บริษัทที่ปรึกษา นําเสนอรายละเอียดโครงการ

ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมซักถาม และให้ข้อเสนอแนะ

ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมซักถาม และให้ข้อเสนอแนะ

บรรยากาศภายในห้องประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมซักถาม และให้ข้อเสนอแนะ

ผู้แทนกรมทางหลวงและทีป่ รึกษาตอบข้อซักถาม

สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ

การชี้แจง/การนํามาใช้ประโยชน์

ผู้นําชุมชนในพืน้ ที่โครงการ (นางสว่าง วิเศษทรัพย์)
1. พื้นที่ที่จะดําเนินโครงการทางเลี่ยงเมือง อยู่บริเวณใด
และสามารถบอกได้หรือไม่ว่าติดที่ดินของผู้ใดบ้าง

1. โครงการสํารวจและออกแบบฯ ทางเลี่ยงเมืองอําเภอ
สว่างแดนดิน อยู่ระหว่างดําเนินงาน ซึ่งจะใช้เวลาทั้งสิ้น
15 เดือน ขณะนี้ได้เริ่มงานแล้วประมาณ 2 เดือน งานที่
ดําเนินการเป็นการทบทวนข้อมูลเดิม และข้อมูลจริงใน
สนามเป็ นบางส่ วน ในวั นนี้เป็ นการประชุ มปฐมนิ เทศ
โครงการ ถือเป็นการประชุมครั้งแรกโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ นํ า เสนอความเป็ น มาของโครงการ และข้ อ มู ล
โครงการในทุ กๆด้ านให้ ผู้ เข้ าร่ วมประชุ มได้ รั บทราบ
รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อโครงการ และ
หลังจากนี้จะเป็นการสํารวจข้อมูลในสนาม หรือในพื้นที่
โครงการ สํารวจแนวเส้นทางโครงการ และสํารวจระวาง

ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ

การชี้แจง/การนํามาใช้ประโยชน์
ที่ดิ นที่ อาจมี การเวนคื น ซึ่ งจะมี ทั้งเจ้ าหน้ าที่กรมทาง
หลวง และบริษัทที่ปรึกษาเข้าสํารวจในพื้นที่ต่อไป เมื่อ
ได้ข้อมูลชัดเจนแล้วจึงจะสามารถให้รายละเอียดได้ใน
การประชุมครั้งต่อไป

ประชาชนในพืน้ ที่โครงการ (นายทองปาน ดอนมีทอง)
2. อยากทราบว่ า แนวโครงการที่ จ ะสํ า รวจ มี กี่ แ นว อยู่ 2. แนวเส้นทางโครงการที่จะสํารวจ อยู่ด้านเหนือของตัว
อําเภอสว่างแดนดิน ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถระบุแนว
บริเวณใด
เส้นทางของโครงการได้อย่างชัดเจน แต่ในเบื้องต้นที่
ปรึกษาจะสํารวจแนวเส้นทางเลือกโครงการไว้ 3 แนว
พร้อมเปรียบเทียบแนวเส้นทางเลือกด้วยปัจจัยสําคัญ
3 ปัจจัย คือปัจจัยด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนําเสนอต่อกรมทางหลวงต่อไป
เมื่อกรมทางหลวงเห็นชอบแนวแล้ว จึงจะมานําเสนอ
ต่อประชาชนในการประชุมครั้งต่อไป
ผู้นําชุมชนในพืน้ ที่โครงการ (นายดํารงศักดิ์ สุขขวัญ)
3. ถ้าทางเลี่ยงเมืองเส้นนี้ตัดผ่านพื้นที่ของตน โครงการจะมี 3. ในการสํารวจที่ดินและทรัพย์สิน จะมีเจ้าหน้าที่เข้า
สํารวจโดยจะให้เจ้าของทรัพย์สินนําเข้าพื้นที่สํารวจเอง
การชดเชยอย่างไร
ในเรื่องของราคาที่ดินจะดูราคาประเมินของกรมธนา
รั ก ษ์ และราคาจากอั ต ราการเสี ย ภาษี ที่ ดิ น รวมทั้ ง
พิจารณาจากทําเล และทรัพย์สินบนที่ดิน เช่น บ้านพัก
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง หรื อพื ช ผลทางการเกษตร จากนั้ น จะมี
คณะกรรมการกําหนดราคา ซึ่งจะประกอบด้วย เจ้ า
พนักงานที่ดิน เจ้าพนักงานอําเภอ เจ้าพนักงานกรมทาง
หลวง และผู้นําชุมชน เป็นต้น ร่วมกันกําหนดราคา และ
จะประกาศให้ ป ระชาชนทราบอย่ า งเปิ ด เผยต่ อ ไป
จากนั้นก็จะเป็นเรื่องกระบวนการชดเชย เช่น จัดซื้อด้วย
วิธีปรองดอง หรือจะออกเป็นพระราชกฤษฎีกากําหนด
เขตที่ ดิ น ในบริ เ วณที่ ที่ จ ะเวนคื น (พ.ร.ฎ.) หรื อ
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (พ.ร.บ.) เพื่อให้
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตกเป็นของรัฐ ต่อไป ซึ่ง
รายละเอียดจะมานําเสนอในการประชุมครั้งต่อๆไป
ประชาชนทั่วไป (นางสาวสุนิสา แสงสี)
4. เสนอให้โครงการย้ายแนวเส้นทางเลี่ยงเมืองฯ มา
ทางด้ า นใต้ ข องตั ว อํ า เภอสว่ า งแดนดิ น เพราะสภาพ
พื้ น ที่ มี ชุ ม ชนอยู่ น้ อ ย ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ที่ น าค่ า เวนคื น ไม่
น่าจะสูงเท่าด้านเหนือ

4. โครงการพิจารณาจากปริมาณจราจรในโครงข่ายทาง
หลวงเป็นหลัก ซึ่งในขณะนี้พบว่าปริมาณจราจรด้าน
ทิ ศ เหนื อ สู ง มาก จึ ง มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งดํ า เนิ น การ
สํ า รวจและออกแบบในด้ า นทิ ศ เหนื อ ก่ อ น แต่ ใ น
อนาคตหากด้านทิศใต้มีปริมาณจราจรเพิ่มสูงขึ้น ก็อาจ
มีความจําเป็นต้องดําเนินการทางด้านทิศใต้ได้เช่นกัน

ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ

การชี้แจง/การนํามาใช้ประโยชน์

ประชาชนในพืน้ ที่ (นายอนุพงษ์ ทูลดี)
5. โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง จะมีเขตทางกว้างข้างละ 5. ขณะนี้อยู่ระหว่างการสํารวจ แต่ทราบว่าแนวเส้นทาง
เท่าใด
บางช่วงอาจอยู่ใกล้พื้นที่ป่าสงวน ซึ่งเขตพื้นที่บางส่วน
ได้ออกเป็น ส.ป.ก. ไปบ้างแล้ว ประกอบกับต้องดูใ น
รายละเอี ย ดว่ า แนวเส้ น ทางผ่ า นเข้ า ชุ ม ชนมากน้ อ ย
เพียงใด ใบเบื้องต้นที่ปรึกษาประมาณการเขตทางไว้
ข้างละ 30 เมตร ซึ่งจะนําเสนอต่อกรมทางหลวงต่อไป

6. ที่ดินที่จะมีการเวนคืน ในกรณีประชาชนมีเอกสารสิทธิ์ 6. ในเบื้องต้นแจ้งให้ทราบว่า ที่ดินที่จะทําการเวนคืน ต้อง
และไม่มีเอกสารสิทธิ์ จะดําเนินการต่างกันอย่าง

ไม่ใช่ที่ของราชการ ที่สาธารณะ หรือที่เขตป่าสงวนป่า
อนุรักษ์ เป็นต้น ซึ่งการเวนคืนที่ดินและจ่ายค่าชดเชย
จําดําเนินการเฉพาะที่ดินขอเอกชนที่สามารถตรวจสอบ
ตามเอกสารสิทธิ์ได้ ซึ่งจะดําเนินการตามขั้นตอนของ
กฎ ระเบียบ และข้อกฏหมาย ต่อไป ส่วนรายของ
บุคคลที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ก็ต้องมีการตรวจสอบ หรือ
ดําเนินการตามขอบเขตของกฏหมายต่อไป

ผู้นําชุมชนในพืน้ ที่โครงการ (นายเกษม ศรีจนั ทร์)
7. ราคาประเมินที่ดิน ของพืน้ ที่ในตําบลสว่างแดนดินปัจจุบนั 7. ราคาประเมินใหม่โดยกรมธนารักษ์ ซึ่งเริ่มใช้เมื่อวันที่ 1
เป็นเท่าใด
มกราคม 2559 ประชาชนทั่ ว ไปสามารถขอดู ไ ด้ ที่
สํานักงานที่ดิน ในพื้นที่นั้นๆ
ประชาชนในพืน้ ที่ (นางอุทุมพร ปัญจรัตน์)
8. ในการเข้าสํารวจพื้นที่ของเจ้าหน้าที่โครงการ จะมีวธิ ีการ 8. ปัจจุบันการดําเนินงานของที่ปรึกษาอยู่ระหว่างสํารวจ
อย่างไรเพื่อจะแจ้งให้เจ้าของทีด่ ินที่อยูใ่ นแนวเส้นทาง
แนวเส้ น ทางเลื อ ก เพื่อ นํ าไปเสนอกรมทางหลวง ให้
โครงการได้ทราบ เพราะหลายครั้งมีเจ้าหน้าที่เข้าไป แล้ว
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ นการดํ า เนิ น งานขั้ น ตอนต่ อ ไป
เจ้าของทีด่ ินไม่ทราบเรื่อง
กล่าวคือต้องนําแนวเส้นทางเลือกนั้นๆ ไปพิจารณาให้
คะแนนตามปัจจัยด้านต่างๆ เพื่อดูว่าแนวเส้นทางใดมี
ความเหมาะสมมากที่สุด ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้จะปรากฏได้
ชั ด เจนในช่ ว งการประชุ ม ใหญ่ ค รั้ ง ที่ 2 ต่ อ เนื่ อ งการ
ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ดังนั้นจึงขอทําความเข้าใจว่า
การสํารวจในปัจจุบัน หมุดหลักฐานที่ปรากฏในพื้นที่
ไม่ ไ ด้ แ สดงว่ า บริ เ วณนั้ น จะเป็ น แนวเส้ น ทางของ
โครงการ เป็นเพียงจุดที่แสดงตําแหน่งเพื่อช่วยในการ
สํารวจเท่านั้น ซึ่งต่อไปหากเมื่อโครงการได้แนวเส้นทาง
ที่แ น่ น อนแล้ ว จะมี เ จ้ า หน้ า จั ด กรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น เข้ า ไป
ประสานของทราบชื่อ นามสกุล และขอสําเนาเอกสาร
สิทธิกับเจ้าของที่ดินทุกๆแปลงอย่างแน่นอน

สรุปผลการประเมินผลจากแบบสอบถาม
ในการประชุ ม ปฐมนิ เ ทศโครงการ (สั ม มนาใหญ่ ค รั้ ง ที่ 1) ได้ มี ก ารสํ า รวจความคิ ด เห็ น ผ่ า น
แบบสอบถาม จากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 218 คน มีผู้ให้ข้อมูลทางแบบสอบถามทั้งสิ้น 123 คน คิดเป็นร้อย
ละ 56.42 ของผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด กลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่
ร้ อ ยละ 34.96 เป็ น ประชาชนทั่ ว ไปที่ ส นใจโครงการ รองลงมา ร้ อ ยละ 21.14 ประชาชนผู้ อ ยู่ อ าศั ย /
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ในพื้นที่ ร้อยละ 12.20 ผู้แทนประชาชนในพื้นที่ (กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ) และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 8.94 ผู้แทนหน่วยงานราชการระดับอําเภอ ร้อยละ
3.25 หน่วยงานภาคเอกชน ร้อยละ 2.44 สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และ ร้อยละ 1.63 หน่วยงานส่วนกลาง
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดในสัดส่วนที่เท่ากัน

ผู้ตอบแบบสอบถามส่ว นใหญ่เห็นว่า ควรมีก ารพัฒนาทางหลวง 4 ช่อ งจราจร ทางเลี่ย งเมือง อ.
สว่างแดนดิน (ด้านเหนือ) โดยเห็นว่าควรมีการพัฒนามากร้อยละ 60.16 ควรมีการพัฒนาร้อยละ 27.64
และ ไม่ทราบ/ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 12.20

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ภาพรวมในการพัฒนาโครงการ มีผลดีมากกว่าผลเสีย
ร้อยละ 66.67 มีผลเสียมากกว่าผลดีร้อยละ 2.44 มีผลดีและผลเสียพอพอกันร้อยละ 14.63 ไม่แน่ใจร้อยละ
3.25 และไม่ทราบ/ไม่แสดงความคิดเห็นร้อยละ 13.01

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 ขอให้พิจารณาแนวเส้นทางตัดใหม่ โดยหลีกเลี่ยงสิ่งก่อสร้างและต้นไม้มีค่า เช่น ยางนา ประดู่ พะยูง ซึ่ง
ปลูกมานานกว่า 30 ปี โดยพื้นที่ศึกษาโครงการอยู่ไม่ห่างจากพื้นที่ดังกล่าวมากนัก
 อําเภอสว่างแดนดินมีความจําเป็นมากที่จะต้องมีทางเลี่ยงเมือง เนื่องจากรถขนส่งสินค้า จะได้ไม่ต้องใช้
เส้นทางเข้ามาในตัวอําเภอสว่างแดนดิน
 สั ญญาณไฟแดง บริ เวณสี่ แยกสว่ างแดนดิ นมี เส้ นทางแคบ โดยเฉพาะในช่ วงเทศกาล รถติ ดมาก
จําเป็นต้องมีทางเลี่ยงเมือง และควรดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
 การพัฒนาโครงการเป็นการลงทุนที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และคุ้มค่ากับเงินลงทุนมากที่สุด
โดยเชื่อว่างบประมาณที่ดําเนินการโครงการนี้มีความคุ้มทุนที่สุด
 ควรดําเนินการอย่างรวดเร็ว และให้มีความชัดเจนในขั้นตอนการสํารวจแนวเส้นทางโครงการ
 เห็นควรสร้างทางเลี่ยงเมือง เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะมี
เสียชีวิตเป็นจํานวนมาก
 เนื่องจากเส้นทางนี้เป็นเส้นทางตัดใหม่ และกําหนดให้มีเขตทางกว้าง 60 เมตร ซึ่งมีขนาดเขตทางมาก
เกินไป หากมีความเป็นไปได้ ขอให้พิจารณาลดขนาดของเขตทางลงเหลือ 40 เมตร เพื่อลดผกระทบจาก
การเวนคืนที่ดินของประชาชน และงบประมาณการก่อสร้างและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินของโครงการ
 ขอให้พิจารณาให้ความสําคัญกับการทําประชาพิจารณ์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยทําความข้า
ใจกับทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับโครงการในภายหลัง
 การประชาสัมพันธ์และการแจ้งเชิญประชุม ยังไม่ทั่วถึง
 การบรรยายของวิทยากร และความเหมาะสมในการนําเสนอข้อมูล ยังขาดความน่าสนใจ เน้นเนื้อหา
เฉพาะในโครงการมากเกินไป จนไม่ให้ความสําคัญกับผู้ร่วมประชุม
 สถานที่ประชุมมีอุณหภูมิห้องไม่เหมาะสมแก่การจัดประชุม ทําให้ผู้ร่วมประชุมไม่ใส่ใจในหัวข้อการ
ประชุม
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