ขั�นตอนการศึกษาโครงการ

แผนการดำเนินงานขั�นต่อไป

สำนักสำรวจและออกแบบ
กรมทางหลวง

การศึกษาโครงการครอบคลุมระยะเวลา 15 เดือนจากวันที่ 23 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2561 มีขอบเขตการศึกษาดังนี้

เริ่มการดำเนินการศึกษา สำรวจ และออกแบบรายละเอียดโครงการ
การสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อกำหนดพื้นที่ศึกษา รวบรวม
ตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูล ขอจำกัดของการใชพื้นที่
การเขาพบเพื่อปรึกษาหารือ
ตรวจสอบพื้นที่โครงการ สำรวจขอมูลจราจรและ
กำหนดรูปแบบเบื้องตนในการพัฒนาโครงการ

คัดเลือกแนวเสนทางเลือก
พรอมทั้งสรุปรูปแบบการพัฒนาโครงการ

งานสำรวจแนวทางและระดับ,การออกแบบ
รายละเอียด,ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและ
กำหนดมาตรการปองกัน แกไข และลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอม,มาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

จัดทำรางแบบรายละเอียดและ
รางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

ปรับปรุงเพิ่มเติมประเด็นขอเสนอแนะ
จัดทำแบบรายละเอียดและรายงาน EIA ฉบับสมบูรณ

คัดเลือกแนวเส้นทางที�เหมาะสมของโครงการสำรวจแนวทางและระดับ
ออกแบบเบื�องต้น เช่น ออกแบบเบื�องต้นงานทาง สะพาน ทางแยก
อาคารระบายนำ้ สิ�งอำนวยความสะดวกที�จำเป็นสำหรับทางหลวง

ด้านการศึกษาสิ�งแวดล้อม
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ
(สัมมนาครั้งที่ 1)

ประเมินผลกระทบหรือผลประโยชน ทางดานวิศวกรรม
การจราจรและขนสง ดานเศรษฐกิจและการลงทุน และ
ดานผลกระทบสิ่งแวดลอมของแตละแนวเสนทางเลือก
และรูปแบบเบื้องตนในการพัฒนาโครงการเพื่อใหได
เกณฑการคัดเลือก

ด้านวิศวกรรม

ศึกษาผลกระทบสิ�งแวดล้อมเบื�องต้น (IEE) ของแต่ละแนวทางเลือกของ
โครงการ และนำเกณฑ์การคัดเลือกแนวเส้นทางเลือกทางด้านสิง� แวดล้อม
มาร่วมประกอบการคัดเลือกแนวทางเลือกที�เหมาะสม

ความเป็นมาของโครงการ

ดำเนินการในครั้งนี้
การประชุมเสนอแนวคิดในการ
กำหนดรูปแบบทางเลือกเบื้องตน
และเกณฑการคัดเลือกที่เหมาะสม
ของโครงการ
(กลุมยอยครั้งที่ 1 )
การประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนว
ทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ
(สัมมนาครั้งที่ 2)

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
ดำเนินกิจกรรมการมีสว่ นร่วมของประชาชนโดยจัดการประชุมสัมมนาเพือ�
เสนอผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที�เหมาะสม (สัมมนาครั�งที� �) ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลของโครงการโดยออกอากาศ ทางสถานี
วิทยุชมุ ชน เผยแพร่ขอ้ มูลทางหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน� ป้าย ประชาสัมพันธ์
เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

สอบถามข้อมูลเพิ�มเติม
สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ �����
โทรศัพท์ ��-���-����-�� โทรสาร ��-���-����

http://www.ldhighway.com/Sibunrueangbypass.html
การประชุมหารือมาตรการปองกัน
แกไข ผลกระทบสิ่งแวดลอมของ
โครงการ
(การประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 2)
การประชุมสรุปผลการศึกษาของ
โครงการ
(การสัมมนา ครั้งที่ 3)

สิน้ สุดการดำเนินการศึกษา สำรวจ และออกแบบรายละเอียดโครงการ

โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียด

บริษัท พี.วี.เอส.-�� คอนซัลแต้นซ์ จำกัด

เลขที� � ซ.โชคชัย � ซ.�� แยก � ถ.โชคชัย � แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ �����

ด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง /ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
ติดต่อ คุณนภัสรพี อนันตชัยพงศ์
โทรศัพท์ ��-���-����-� , ��-���-���� โทรสาร ��-���-����

บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท ซีวิลดีไซน์แอนด์คอนซัลแต้นส์ จำกัด

เลขที� ��, �� ซอยนวมินทร์ �� ถนนนวมินทร์
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ �����

เลขที� � ซอยท่าข้าม �� ถนนพระราม � (ซ.ท่าข้าม)
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ �����

ด้านสิ�งแวดล้อม ติดต่อ คุณฤทธิชัย วุ้นศิริ
โทรศัพท์ ��-���-����-� โทรสาร ��-���-����

ด้านออกแบบโครงสร้าง ติดต่อ คุณมณเกียรติ ชนินทรลีลา
โทรศัพท์ ���-���-����, ���-���-����

งานสำรวจและออกแบบทางหลวง � ช่องจราจร
ทางเลีย� งเมือง อ.ศรีบญ
ุ เรือง
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ชุดที� �
กันยายน ����

เพื่อดำเนินการสำรวจและออกแบบ
รายละเอียดตลอดจนจัดเตรียมเอกสารขอมูล
ประกอบการประกวดราคาและประเมินราคา
คากอสราง โดยพิจารณารูปแบบโครงการใหมี
ความเหมาะสมกั บ สภาพภู ม ิ ป ระเทศ และมี
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และวิถีชีวิตความ
เปนอยูของประชาชนในพื้นที่โครงการใหนอย
ที่สุด

เนือ่ งจากจังหวัดหนองบัวลำภูเปนจังหวัดหนึง่ ทีม่ เี สนทาง
เชือ่ มโยงการขนสงสินคาจากทางหลวงหมายเลข 12 ซึง่ เปนเสนทาง
แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก เพื่อเชื่อมตอไปยัง
จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย จึงสงผลใหปริมาณการจราจร
ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูเพิ่มสูงขึ้น และ อ.ศรีบุญเรือง เปน
อำเภอหนึง่ ทีอ่ ยูใ นแนวเสนทางเชือ่ มตอโครงขายเศรษฐกิจ ดังกลาว
ซึง่ มีทางหลวงหมายเลข 228 เปนเสนทางสายหลักเพียงเสนเดียว
ประกอบกับพืน้ ทีใ่ น อ.ศรีบญุ เรือง เปนยานชุมชนหนาแนน เขตทางแคบ
และมีการจราจรแออัด รถบรรทุกหนักผาน ทำใหเกิดอุบตั เิ หตุบอ ยครัง้
ดังนัน้ การพิจารณากอสรางทางเลีย่ งเมือง จึงเปนแนวทางหนึง่ ทีจ่ ะ
สามารถแกปญหาการจราจรและอุบัติเหตุดังกลาว ชวยอำนวย
ความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง นอกจากนีย้ งั เปน
การสนับสนุนยุทธศาสตรของกรมทางหลวง ในการสงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจ
ในเบือ้ งตนพืน้ ทีศ่ กึ ษาออกแบบทางเลีย่ งเมือง อ. ศรีบญุ เรือง
ดานเหนือมีพน้ื ทีศ่ กึ ษาครอบคลุม 1อำเภอ 3 ตำบล ( ต.ศรีบญ
ุ เรือง
ต.หันนางาม และ ต.เมืองใหม) 13 หมูบาน

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ
1. เพือ่ เชือ่ มโยงโครงขายทางหลวงไปยังจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายใหมปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และสงเสริมกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของพื้นที่โครงการ ใหสามารถเดินทางติดตอกันอยางสะดวกรวดเร็ว
2. ลดปญหาการจราจรติดขัดบริเวณพืน้ ที่ อ.ศรีบญ
ุ เรือง ทำใหการสัญจรมีความคลองตัว สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
3. เพื่อสงเสริมการพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

