
สรุปผลการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งท่ี 2 
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อรูปแบบทางเลือกโครงการ (ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) 

งานบริการด้านวิศวกรรมการส ารวจและออกแบบรายละเอียด งานส ารวจและออกแบบ     
ทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อ.สว่างแดนดิน (ด้านเหนือ) 

 

กรมทางหลวง โดยส านักส ารวจและออกแบบ  ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย บริษัท 
พี.วี.เอส.-95 คอนซัลแต้นซ์ จ ากัด,  บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด  และ บริษัท วี  
เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  ให้ด าเนินงานบริการด้านวิศวกรรมการส ารวจและออกแบบรายละเอียด งาน
ส ารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อ.สว่างแดนดิน (ด้านเหนือ)  โดยได้จัดให้มีการ
ประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อรูปแบบทางเลือกโครงการ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) โดยแสดง
รายละเอียด วันเวลา และสถานที่ ในการด าเนินงานดัง ตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 การด าเนินงานจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อรูปแบบทางเลือกโครงการ (การประชุมกลุ่มย่อย คร้ังท่ี 1) 

กลุ่มที่ วันที่ เวลา สถานที่ 

1  1 มิถุนายน 2559 09:00 – 12:00 น. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสว่างแดนดิน 

2 1 มิถุนายน 2559 13:30 – 16:30 น. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทรายมูล 

3 2 มิถุนายน 2559 09:00 – 12:00 น. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านถ่อน 

4 2 มิถุนายน 2559 13:30 – 16:30 น. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง 

 

ในการจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อรูปแบบทางเลือกโครงการ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)  
กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้จัดประชุมแยกตามกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบในพ้ืนที่ ซึ่งแบ่งตามเขตการปกครองเป็น 4 กลุ่ม  
ประกอบด้วยพื้นที่ต าบลสว่างแดนดิน , ต าบลทรายมูล , ต าบลบ้านถ่อน และต าบลโพนสูง ในการประชุมครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรูปแบบทางเลือกโครงการ และข้อมูลในด้านต่างๆของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายและ
ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ พร้อมทั้งเปิดรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปประกอบการพิจารณารูปแบบ
และแนวทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ  มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 246 คน ประกอบด้วย ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่โครงการ ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีภาพบรรยากาศ
การประชุม แสดงดังรูปที่ 1-4 และสามารถสรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ดังตารางที่ 2 -5  

 

 

 

 

 



รูปที่ 1 บรรยากาศการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสว่างแดนดิน 

 

 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน/รับเอกสารประกอบการประชุม                                                          ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจบอร์ดนิทรรศการ 

  

ผู้แทนกรมทางหลวง กล่าวรายงานการประชุม    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสว่างแดนดิน กล่าวเปิดการประชุม 

  
บรรยากาศการประชุม บรรยากาศการประชุม 

  

ผู้เข้าประชุมร่วมซักถามและให้ข้อเสนอแนะ วิทยากรและบริษัทท่ีปรึกษา น าเสนอข้อมูล/ตอบข้อซักถาม 

 

 

 

 

 

 

 



รูปที่ 2 บรรยากาศการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทรายมูล 

 

 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน/รับเอกสารประกอบการประชุม                                                          บอร์ดนิทรรศการ 

  

ผู้แทนกรมทางหลวง กล่าวรายงานการประชุม    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายมูล กล่าวเปิดการประชุม 

  
บรรยากาศการประชุม บรรยากาศการประชุม 

  
ผู้เข้าประชุมร่วมซักถามและให้ข้อเสนอแนะ วิทยากรและบริษัทท่ีปรึกษา น าเสนอข้อมูล/ตอบข้อซักถาม 

 

 

 

 

 

 

 



รูปที ่3 บรรยากาศการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านถ่อน 

 

 

 

 

สถานที่จัดประชุม : องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านถ่อน ผู้แทนกรมทางหลวง กล่าวรายงานการประชุม 

  
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านถ่อน กล่าวเปิดการประชุม บรรยากาศการประชุม 

  
บรรยากาศการประชุม ผู้เข้าประชุมร่วมซักถามและให้ข้อเสนอแนะ 

  
ผู้เข้าประชุมร่วมซักถามและให้ข้อเสนอแนะ วิทยากรและบริษัทท่ีปรึกษา น าเสนอข้อมูล/ตอบข้อซักถาม 

 

 

 

 

 

 

 



รูปที ่4 บรรยากาศการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง 

 

 

 

 

สถานที่จัดประชุม : องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน/รับเอกสารประกอบการประชุม                                                          

  

ผู้แทนกรมทางหลวง กล่าวรายงานการประชุม    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง กล่าวเปิดการประชุม 

  
บรรยากาศการประชุม บรรยากาศการประชุม 

  
ผู้เข้าประชุมร่วมซักถามและให้ข้อเสนอแนะ วิทยากรและบริษัทท่ีปรึกษา น าเสนอข้อมูล/ตอบข้อซักถาม 

 

 

 
 

 

         

 
 

 



ตารางที่ 2 สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสว่างแดนดิน 

ประเด็นปญัหาและข้อเสนอแนะ การชี้แจง/การน ามาใช้ประโยชน์ 
 

ประเด็นด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
1. การเวนคืนที่ดินของประชาชน ทางราชการมี

กฎระเบียบ และขั้นตอนปฏิบัติอย่างไร / ใน
ปัจจุบันมีที่ดินหลายแปลงที่ประชาชนน าไป
จ านองเพื่อประกันตัวผู้ต้องหา ที่ดินเหล่านั้นจะ
ได้รับสิทธิ์ในการเวนคืนหรือไม่  

 

 
1. การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินของทางราชการจะด าเนินการภายใต้

บทบัญญัติของกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 เป็นหลัก ซึ่งสามารถด าเนินการ
ได้ 3 วิธี คือ (1) การจัดซื้อโดยวิธีปรองดอง หรือจัดซื้อตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (2) การออกพระ
ราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน (พ.ร.ฎ.) 
และ (3) การออกพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
(พ.ร.บ.) เพื่อให้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตกเป็นของรัฐ ใน
กรณีที่ดินที่จดจ านองไว้ หากที่ดินนั้นจ าเป็นต้องเวนคืน ทาง
รัฐจะตกลงกับผู้รับจ านองและผู้ถูกเวนคืน ตามราคาเวนคืนที่
ก าหนด ซึ่งราคาเวนคืนจะตกเป็นของผู้รับจ านองตามส่วนของ
ภาระจ านองก่อน จากนั้นจึงเป็นส่วนของผู้ถูกเวนคืน หรือผู้รับ
จ านองจะตกลงกับผู้ถูกเวนคืนเองในภายหลังก็ได้ 

 

ประเด็นด้านวิศวกรรม 
2. จากแนวเส้นทางเลือกโครงการที่น าเสนอ พบว่ามี 

2 แนวทางเลือกที่ผ่านหมู่ที่ 4 (บ้านหวาย) ใน
ต าบลสว่างแดนดิน ซึ่งไม่ได้ปรากฏพื้นที่ศึกษานี้ไว้
ในเอกสารประกอบการประชุม จึงขอให้บริษัทที่
ปรึกษาเพิ่มเติมข้อมูลส ารวจพื้นที่ของหมู่ที่  4 
(บ้านหวาย) ในการศึกษาด้วย 

 

 
2. บริษัทที่ปรึกษารับทราบ และจะน าไปปรับปรุงแก้ไขข้อมูล / 

หากแนวเส้นทางใดที่ได้รับการคัดเลือกว่าเหมาะสมที่สุดนั้น 
ตัดผ่านบริเวณหมู่ที่ 4 (บ้านหวาย) บริษัทที่ปรึกษาจะ
ด าเนินการส ารวจในเรื่องการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินอย่างละเอียด
ต่อไป 
 

 

ประเด็นด้านเศรษฐกิจการลุงทนุ 
3. ในการเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม เห็นควร

พิจารณาจากงบประมาณในการก่อสร้าง และ
โครงการนี้มีประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวม จึงอยาก
ให้รีบด าเนินการโดยเร็ว 

 
 
 
 
 

 

 
3. ในการพิจารณาแนวเส้นทางที่เหมาะสม จะพิจารณา 3 ด้าน 

คือด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐกิจการลงทุน และด้านผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจัยแต่ละด้านจะมีเกณฑ์ในการให้คะแนน 
นอกจากนี้โครงการได้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับ
จากกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนมาร่วมพิจารณา
ประกอบการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมด้วย โดยบริษัท
ที่ปรึกษาจะท าการวิเคราะห์และประเมินผลคะแนนตามเกณฑ์
ในด้านต่างๆ เพื่อหารูปแบบแนวทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 
และน าเสนอกรมทางหลวงต่อไป ในกรณีค าถามเกี่ยวกับ
ก าหนดการเริ่มก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองนั้น ขณะนี้โครงการยัง
อยู่ในขั้นตอนการส ารวจและออกแบบรายละเอียด  ซึ่ง
หลังจากนี้ยังมีขั้นตอนการการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน การเวนคืน 
และการอนุมัติงบประมาณของรัฐบาล ฉะนั้นในปัจจุบันจึงยัง
ไม่สามารถระบุเวลาที่ชัดเจนในการก่อสร้างได้ 



ตารางที่ 3 สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทรายมูล 
 

ประเด็นปญัหาและข้อเสนอแนะ การชี้แจง/การน ามาใช้ประโยชน์ 
 

ประเด็นด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม    
4. มีความเห็นว่าจุดเริ่มต้นโครงการ ใกล้กับตัวเมือง

มากเกินไป อยากให้ก าหนดจุดเริ่มต้นให้ห่างกับ
แหล่งชุมชนมากกว่านี้ 

 
 
 
 

 

 
4. บริษัทที่ปรึกษาเห็นด้วยกับแนวความคิดที่ควรก าหนด

จุดเริ่มต้นของทางเลี่ยงเมืองให้ห่างจากแหล่งชุมชน  แต่
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศในพื้นที่ โครงการโดยเฉพาะ
จุดเริ่มต้นอยู่ใกล้กับเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ดังนั้นจึงควร
หลีกเลี่ยงให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อย อย่างไรก็ตาม
บริษัทที่ปรึกษาจะน าข้อคิดเห็นนี้ไปพิจารณาและทบทวนใน
การก าหนดจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมต่อไป  

5. ทางเลี่ยงเมืองสายนี้ หากต้องมีการเวนคืนจะมี
มาตรการและขั้นตอนอย่างไร 

 

 

5. หากพื้นที่ตลอดช่วงความยาวของสายทาง ต้องมีการเวนคืน
หรือต้องมีการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทางหน่วยงานราชการจะ
ด าเนินการตามขั้นตอน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 เป็นหลัก ซึ่งสามารถด าเนินการ
ได้ 3 วิธี คือ (1) การจัดซื้อโดยวิธีปรองดอง หรือจัดซื้อตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (2) การออกพระ
ราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน (พ.ร.ฎ.) 
และ (3) การออกพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
(พ.ร.บ.) เพื่อให้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตกเป็นของรัฐ 

 

ประเด็นด้านวิศวกรรม  

6. เขตทางโครงการได้ก าหนดไว้กี่เมตร / อยากให้มี
การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอ 
เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่และผู้อาศัยบริเวณ  
2 ข้างทาง 

 
 
 

 

 

6. เบื้องต้นก าหนดเขตทางไว้ข้างละ 40 เมตร (2 ข้าง=80 เมตร) 
และในการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างของโครงการนี้ จะ
ออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงไม่ว่าจะ
เป็นระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หรือระบบเก่ียวกับงานอ านวยความ
ปลอดภัยอื่นที่จ าเป็น เช่น ป้ายจราจร หรือเครื่องหมายน า
ทาง เป็นต้น และจะออกแบบให้เพียงพอ มีความปลอดภัยแก่
ผู้ขับขี ่และผู้อาศัยบริเวณ 2 ข้างทาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 4 สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านถ่อน 
 

ประเด็นปญัหาและข้อเสนอแนะ การชี้แจง/การน ามาใช้ประโยชน์ 
 

ประเด็นด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม    

7. อยากให้หลกีเลี่ยงแนวเส้นทางที่มีการตัดฟันต้นไม้ 
หลีกเลี่ยงโรงเรียน วัด หรือโบราณสถาน  

 
 
 

 
7. ในการก าหนดแนวเส้นทางเลือกเบื้องต้น บริษัทที่ปรึกษา

หลีกเลี่ยงโรงเรียน แหล่งชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน 
และพื้นที่ป่ า ไม้  ซึ่ งมีจุดมุ่ งหมายเพื่ อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด แต่ในการด าเนินการคัดเลือกแนวทาง
ที่ เหมาะสมที่สุดนั้น จะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดให้ครบตามปัจจัยส าคัญทั้ง 3 ด้าน  คือด้านวิศวกรรม ,
ด้านเศรษฐกิจการลงทุน และด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 
 

ประเด็นด้านวิศวกรรม    

8. มีความเห็นว่าแนวทางเลือกที่ 3 เป็นแนวที่ใกล้
แหล่งชุมชนเกินไป ซึ่งแนวที่เหมาะสมน่าจะเป็น
แนวทางที่ 1 หรือ 2 แต่แนวทางทั้ง 2 แนวนี้จะ
พาดผ่านทุ่งนาเกือบทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันมีสภาพ
พื้นที่เป็นที่ราบ มีน้ าท่วมขังซ้ าซาก ดังนั้นให้ที่
ปรึกษาพิจารณาออกแบบเกี่ยวกับทางระบายน้ า
ให้เพียงพอ อย่าให้ทางที่สร้างใหม่นี้มาขวางทาง
น้ า หรือเป็นสาเหตุของน้ าท่วมต่อไป 

 

 

8. แต่ละแนวทางเลือกจะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน อย่างไรก็
ตามโครงการจะพิจารณาแนวทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดตาม
ปัจจัยที่ส าคัญ 3 ด้าน คือ ด้านวิศวกรรม ,ด้านเศรษฐกิจการ
ลงทุน และด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม / ในการออกแบบ
ระบบระบายน้ า จะมีการน าค่าทางสถิติเกี่ยวกับปริมาณน้ าฝน
ที่สูงสุดในรอบ 50 ปี มาพิจารณาออกแบบระบบระบายน้ าที่
เหมาะสมตามมาตรฐานของกรมทางหลวง 

 

9. เมื่อบริษัทที่ปรึกษาได้รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนไปแล้ว จะกลับไปด าเนินการออกแบบ 
แล้วจะมาน าเสนอให้ทราบอีกหรือไม่ หากพื้นที่มี
ความประสงค์ ขอเพิ่มเติมหรือปรับแก้แบบ เช่น 
ขอเพิ่มทางม้าลาย เพิ่มป้ายสัญญาณ หรือไฟฟ้า
แสงสว่าง จะสามารถท าได้หรือไม่ 

 

 

9. บริษัทที่ปรึกษาจะน าความคิดเห็นจากการประชุมในครั้งนี้ ไป
ร่วมในการพิจารณาสรุปแนวทางเลือกที่ เหมาะสม เพื่อ
น าเสนอต่อกรมทางหลวง และเมื่อกรมทางหลวงเห็นชอบแนว
ทางเลือกที่เหมาะสมแล้ว บริษัทที่ปรึกษาจะกลับมาน าเสนอ
สรุปแนวทางเลือกที่เหมาะสมในการประชุมในครั้ง ส่วนการ
ขอเพิ่มเติมเก่ียวกับงานอ านวยความปลอดภัยในการออกแบบ
นั้น สามารถกระท าได้ภายใต้มาตรฐานการออกแบบงานทาง
และสะพานของกรมทางหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 5 สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง 
 

ประเด็นปญัหาและข้อเสนอแนะ การชี้แจง/การน ามาใช้ประโยชน์ 
 

ประเด็นด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

10. ทางเลี่ยงเมืองสายนี้ เป็นเส้นทางตัดใหม่ ซึ่งต้องมี
การเวนคืนที่ดินของประชาชน โครงการจะมี
มาตรการและขั้นตอนเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน
อย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. บริษัทที่ปรึกษาจะท าการส ารวจที่ดินในบริเวณที่ถูกเวนคืน 
และจะจัดท ารายงานการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เสนอต่อกรมทาง
หลวงว่าเส้นทางโครงการที่จะด าเนินการส ารวจและออกแบบ
รายละเอียดนั้น มีความจ าเป็นต้องเวนคืนที่ดินแปลงใดบ้าง ซึ่ง
ในกระบวนการเวนคืนที่ ดินนั้น  หน่วยงานราชการจะ
ด าเนินการตามขั้นตอน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 เป็นหลัก ซึ่งสามารถด าเนินการ
ได้ 3 วิธี คือ (1) การจัดซื้อโดยวิธีปรองดอง หรือจัดซื้อตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (2) การออกพระ
ราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน (พ.ร.ฎ.) 
และ (3) การออกพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
(พ.ร.บ.) เพื่อให้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตกเป็นของรัฐ
ต่อไป 

 

ประเด็นทั่วไป 

11. ในการประชุมครั้ งนี้ประชาชนสามารถเลือก
แนวทางที่คิดว่าเหมาะสมได้เลยหรือไม่  

 
 
 

 
11. ในการประชุมคร้ังนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้น าเสนอแนวทางเลือก

และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกแนวทาง ให้กลุ่มเป้าหมาย
รับทราบ ซึ่งประชาชนสามารถเสนอความคิดเห็นว่าแนวทาง
ใดมีความเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามบริษัทที่ปรึกษา จะน า
ผลสรุปความคิดเห็นของประชาชน ไปประกอบการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกแนวทางที่เหมาะสม ซึ่งจะ
ครอบคลุมตามปัจจัยด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐกิจการลงทุน 
และด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย แล้วจะน าเสนอต่อกรม
ทางหลวงเพื่อพิจารณา จากนั้นจะกลับมาน าเสนอผ่านการ
ประชุมน าเสนอสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบแนวเส้นทาง ให้
ประชาชนทราบในการประชุมคร้ังต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินผลจากแบบสอบถาม   
 

ในการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อรูปแบบทางเลือกโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)  ได้มีการ
ส ารวจความคิดเห็นผ่านแบบสอบถาม จากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 246 คน โดยมีผู้ให้ข้อมูลทางแบบสอบถาม
ทั้งสิ้น 194 คน คิดเป็นร้อยละ 78.86 ของผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด กลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถามแสดง
ความคิดเห็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.93 เป็นผู้แทนประชาชนในพ้ืนที่ (ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ) รองลงมาเป็น
ประชาชนในพื้นท่ี ร้อยละ 23.20 , ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 20.62 , ผู้แทนหน่วยงานราชการ 
ร้อยละ 13.92 และประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ ร้อยละ 11.34 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อการพัฒนาโครงการส ารวจและออกแบบ ทางเลี่ยงเมือง อ.สว่างแดนดิน 
(ด้านเหนือ) โดยเห็นว่าควรมีการพัฒนามากร้อยละ 75.77 , ควรมีการพัฒนาร้อยละ 20.10 , ไม่ควรมีการ
พัฒนาโครงการ ร้อยละ 0.52 และ ไม่ทราบ/ไม่ตอบ ร้อยละ 0.52 และไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 3.09 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ภาพรวมในการพัฒนาโครงการ มีผลดีมากกว่าผลเสีย ร้อย
ละ 83.51 , มีผลเสียมากกว่าผลดีร้อยละ 0.52 , มีผลดีและผลเสียพอพอกันร้อยละ 6.19 , ไม่แน่ใจร้อยละ 5.15 
และไม่ทราบ/ไม่ตอบร้อยละ 4.64 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า แนวทางเลือกที่ 2 มีความเหมาะสม ร้อยละ 66.49 รองลงมามี
ความเห็นว่าทางเลือกท่ี 1 มีความเหมาะสม ร้อยละ 47.42 และทางเลือกที่ 3 มีความเหมาะสม ร้อยละ 37.11  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

 

ส านักส ารวจและออกแบบ  กรมทางหลวง 
ถนนศรีอยุธยา  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  10400 
โทรศัพท์ 0-2354-6668-76  โทรสาร 0-2354-1027 

www.ldhighway.com/inburi  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

บริษัท พี.วี.เอส.-95 คอนซัลแต้นซ์ จ ากัด 
เลขท่ี 3  ซอยโชคชัย 4 ซอย 78 แยก 9 

ถนนโชคชัย 4   แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร  10230 
โทรศัพท์ 0-2942-3570 โทรสาร 0-2942-3562 
E-mail : pvs95consultants@yahoo.com  

บริษัท วี เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
เลขท่ี 77 ซอยลาดพร้าววังหิน 76  

ถนนลาดพร้าววังหิน  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร  10230 

โทรศัพท์ 0-2101-8979  โทรสาร 0-2174-1109 
E-mail : wetawee919@gmail.com 

บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
เลขท่ี 16, 18 ซอยนวมินทร์ 98 
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว  

กรุงเทพฯ 10230 
โทรศัพท์ 0-2948-6014-8 โทรสาร 0-2948-6013 

E-mail : pdc_con@yahoo.com  
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