
    ๑ 

 

เอกสารแนบ ๔ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รายงานการด าเนินการตามค าสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ ๓๒๙/๒๕๕๘  สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

เรื่อง มอบหมายข้าราชการเป็นผู้แทนกระทรวงคมนาคม 

กรมทางหลวง 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๑. จังหวัดกระบี ่(ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ ๑๗) 

๑.๑  ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ
กระทรวงคมนาคมและประชุม
ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ของหน่วยงานในสังกัด คค.ในพื้นที ่
จังหวัดกระบี ่ภูเก็ต ตรัง ตั้งแต่วันท่ี 
๑๙ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐  ของ
นายสราวุธ  ทรงศิวิไล และคณะ 

 

๑ การด าเนินงาน                                
๑. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัด
กระทรวงฯเพื่อร่วมประชุมหารือเตรียม
ความพร้อมต้อนรับคณะฯ โดยมีการ
ด าเนินการต่าง ๆ ดังนี ้                                                  
๑.๑ จัดเตรียมสถานท่ีประชุม                  
๑.๒ จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม                                           
๑.๓ จัดเตรียมเอกสารการน าเสนอ           
ที่ประชุม                                           
๑.๔ จัดเตรียมรถเพื่อใช้ออกตรวจพ้ืนท่ี
ของแต่ละส่วนราชการ 

 
 
 

๑. แขวงทางหลวงกระบี ่
๒. แขวงทางหลวงภูเก็ต 
๓. แขวงทางหลวงระนอง 
๔. แขวงทางหลวงพังงา 
๕. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๔ 
๖. แขวงทางหลวงชนบทกระบี่ 
๗. ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี ่
๘. ส านักงานขนส่งจังหวัดกระบี ่
๙. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี ่
๑๐. สถานีเดินรถกระบี่ 

ผลจากการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจฯ ได้มีประเด็น 
การตรวจราชการและ
ข้อเสนอแนะส าหรับส่วน
ราชการดังนี ้                        
๑) ตามที่กรมทางหลวง 
ได้มีค าสั่งแต่งตั้งโยกย้าย
ข้าราชการท าให้ในขณะนี้
ได้ทราบแล้วว่า หน่วยงาน
ใดจะมีกรอบอัตราก าลังท่ี
จะว่างลงเป็นจ านวน
เท่าใดหลังสิ้นปีงบ 
ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
แล้วนั้น  ในเรื่องนี้ขอให้
กรมทางหลวง เร่งรัดการ
บรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
ใหม่ทดแทนต าแหน่งที่ว่าง

- 



    ๒ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

ลง เพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่อง ในการปฏิบัติงาน
ต่อไป และให้พิจารณา
ความเหมาะสมในการ
ปรับปรุงกรอบอัตราค่า 
ตอบแทนลูกจ้างช่ัวคราว
ให้เป็นมาตรฐานท่ีเหมาะ 
สมและใกล้เคียงกันและ
สนับสนุนให้มีการพัฒนา 
ศักยภาพของบุคลากรใน
กลุ่มนี ้เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้นต่อไป 
๒) เรื่องการใช้ พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ มีการเสนอแนะให้
มีการอบรมให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง และ
ด าเนินการเรื่องการจัดซื้อ
จัดจ้างตามกฎหมายฉบับ
นี้ให้เป็นไปตามวิธีการ



    ๓ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

ขั้นตอนท่ีก าหนดไว้อย่าง
รัดกุมและรอบคอบเพ่ือ
ปูองกันไม่ให้เกิดความ
ผิดพลาดในการด าเนินการ
ต่อไป                                
๓) ใหก้รมทางหลวง กรม
ทางหลวงชนบท และ 
กรมการขนส่งทางบก 
ประสานงานกนัเพื่อจัดท า
แนวทางการก าหนดจุด
เสี่ยงจุดอันตราย และ
จัดท าแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงจุด
อันตรายร่วมกัน เพื่อให้
เป็นแนวทางที่มี
ประสิทธิภาพ เกิดความ
ปลอดภัยส าหรับ
ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนใน
ประเทศไทย                               
๔) ปัญหาสะพานท่ีเกิด
การช ารุดเสียหายเนื่อง  
จากคอสะพานขาด                 



    ๔ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

จากผลกระทบจาก
อุทกภัย ข้อเสนอแนะให้
กรมทางหลวง และ กรม
ทางหลวงชนบท ควร
ศึกษาถึงลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
ที่ส่งผลกระทบต่อการ
ช ารุดของสะพานจากเหตุ
อุทกภัยในรอบปีท่ีผ่านมา
และส ารวจสะพานต่าง ๆ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
ว่ามีสะพานแห่งใดท่ีมี
ความเสี่ยงจะเกิด
เหตุการณ์ในลักษณะ
เดียวกันนี ้และวางแผน
การบูรณะและปรับปรุง
สะพานเหล่านั้นให้มี
ความสามารถท่ีจะรองรับ
กับเหตุอุทกภัยที่อาจจะ
เกิดขึ้นอีกในพื้นที่อ่ืนๆทั่ว
ประเทศต่อไป                           



    ๕ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

 

สรุปข้อเสนอแนะในส่วน
ของ ส านักงานทางหลวงที่ 
๑๗                                   
๑) เรื่องการแก้ไขปัญหา
ปุาไม้อุปสรรคในการ
ก่อสร้างทาง  ควรมีการ
พิจารณาถึงโครงการที่จะมี
การด าเนินการในอนาคต
ด้วยว่า หากจะมีการ
ด าเนินการโครงการใน
พื้นที่ใดและคาดว่าจะมี
ปัญหาปุาไม ้ให ้กรมทาง
หลวงด าเนินการประสาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อด าเนินการปุาไม้ออก
จากเขตทางล่วงหน้า ไม่ให้
เป็นปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินการโครงการ
ของ ทล.ในอนาคตต่อไป
๒) ในช่วงฤดูฝน และคาด
ว่าจะมีพายุฝนตกหนักข้ึน



    ๖ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

ในพื้นที่ภาคใต้ในช่วง
ปลายปีดังนั้น ควรมีการ
ติดตามตรวจสอบความ
พร้อมของสายทางใน
ความรับผิดชอบ เพื่อ
ปูองกันจุดเสี่ยงท่ีอาจได้รับ
ผลกระทบจากปัญหา
ต่างๆ  ในช่วงฤดูฝน โดย
ขอให้มีการเตรียมการเรื่อง
เครื่องมือ เครื่องจักร และ
ก าลังเจ้าหน้าที่ให้มีความ
พร้อม สามารถท่ีจะเข้า
พื้นที่เพ่ือแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้อย่าง
ทันท่วงท ีทั้งนี้ พื้นทีท่ี่
ได้รับงบประมาณในการ
แก้ไขปัญหาแล้วนั้น ควรมี
การติดตามตรวจสอบ
ไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นซ้ าอีก 

 

 



    ๗ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๒. จังหวัดกาญจนบุรี (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี) 

๒.๑  จัดประชุมการตรวจราชการของ
คณะผู้ตรวจราชการกระทรวง
คมนาคม เพื่อติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงคมนาคม ประจ าปี 
๒๕๖๐ 

๑ ๑.แจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
เพื่อร่วมประชุมรับการตรวจราชการของ
คณะผู้ตรวจฯ 
๒.ประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อม ของ
สถานท่ี 
๓.ร่วมเดินทางตรวจติดตามความก้าวหน้า
พร้อมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง
คมนาคม 

๑. ส านักงานทางหลวงที่ ๑๒  
๒. แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑ 
๓. แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒                
   (อู่ทอง) 
๔. ศูนย์สร้างทางกาญจนบุร ี
๕. แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี 
๖. แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี              
๗. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๘ 
๘. ส านักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุร ี
๙. ส านักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุร ี
๑๐. บริษัท ขนส่ง จ ากัด                                 
จังหวัดกาญจนบุรี 
๑๑. บริษัท ขนส่ง จ ากัด                                 
จังหวัดสุพรรณบุร ี
๑๒. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค 
       สาขากาญจนบุร ี
๑๓. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค 
       สาขาสุพรรณบุร ี
๑๔. แขวงบ ารุงทางกาญจนบุร ี
 
 

- - 



    ๘ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๓. จังหวัดกาฬสินธุ์ (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ)์ 

๓.๑ จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่         
ปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันท่ี ๒๙ ธันวาคม 
๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๐                     
ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ทางหลวงหมายเลข 
๑๒ ตอน ปากทางเขื่อนล าปาว  –  
หนองผ้าอ้อม  ที่ กม. ๖๓๒ + ๒๕๐ 
ด้านซ้ายทาง (หน้าส านักงานขนส่ง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ) อ าเภอเมือง  
จังหวัดกาฬสินธุ ์     

๑ ๑ . เพื่อบริการข้อมูลทางหลวง  และ
ช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือรถยนต์
ขัดข้อง   
๒. แจกแผ่นพับ และแผนที่แนะน าเส้นทาง 

 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ ์
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที ่๑๖ 
๓. แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ 
 

- - 

๓.๒ จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์   
ปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันท่ี  ๑๑ – ๑๘ 
เมษายน  ๒๕๖๐ ตลอด  ๒๔ ช่ัวโมง  
ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนห้วยสีดา 
– ปากทางเขื่อนล าปาว กม. ๖๒๐ + 
๓๙๐ ด้านขวาทาง (บริเวณทางแยก
เข้าเขื่อนล าปาว ) อ าเภอยางตลาด  
จังหวัดกาฬสินธุ ์

๑ ๑ . เพื่อบริการข้อมูลทางหลวง  และ
ช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือรถยนต์
ขัดข้อง   
๒. แจกแผ่นพับ และแผนที่แนะน าเส้นทาง 
 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ ์
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที ่๑๖ 
๓. แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ 
 

- - 

๓.๓ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าเดือน
ของจังหวัดกาฬสินธุ ์

๑๒ ๑. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าเดือน 
ตามวัน เวลา และสถานท่ีที่จังหวัดก าหนด   

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ ์
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที ่๑๖ 

- - 



    ๙ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

 ๒. ประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรม
และผลงานต่าง ๆ ของกรมทางหลวง 

๓. แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ 
 

๓.๔ กิจกรรม  "กาแฟยามเช้า " ของ 
จังหวัดกาฬสินธุ ์
 

๑๒ - เข้าร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า  เพื่อ
พบปะหารือ  แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
และประสานความร่วมมือระหว่าง           
ส่วนราชการ 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ ์
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที ่๑๖ 
๓. แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ 
 

- - 

๓.๕ เป็นเจ้าภาพกิจกรรม กาแฟยามเช้า 
"ชมรมเรารักกาฬสินธุ ์ส่งเสริมความ 
สามัคคี สมานฉันท์ ประจ าปี ๒๕๖๐" 
เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

๑ ๑. ส่วนราชการจังหวัด  กระทรวงต่าง ๆ 
ในจังหวัดกาฬสินธุ์  ร่วมพบปะ  พูดคุย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ร่วมดื่มกาแฟ  
และอาหารว่างร่วมกัน 
๒. ประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นที่รู้จัก 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ ์
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที ่๑๖ 
๓. แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ 
 

- - 

๓.๖ โครงการ  "บ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข               
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัด
กาฬสินธุ"์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

๑๐ ๑. ประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นที่รู้จัก  
๒. แนะน าเส้นทาง และแจกแผนที ่         
ทางหลวง 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ ์
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที ่๑๖ 
๓. แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ 

- - 

๓.๗ โครงการเฉลิมพระเกียรติ งานรัฐพิธี/ 
งานพิธีวันส าคัญต่าง ๆ ประจ าปีของ 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

๑๘ - เข้าร่วมงานพิธีการต่าง ๆ ตามที่จังหวัด 
ก าหนดดังนี้ 
๑) วันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า            
เจ้าอยู่หัว  เมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
๒) วันปิยมหาราช  เมื่อวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 
๒๕๕๙ 
๓. พิธีลงนามแสดงความไว้อาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ ์
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที ่๑๖ 
๓. แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ 
 
 
 
 
 

- - 



    ๑๐ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

อดุลยเดช วันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙       

๔) วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เมื่อวันท่ี  

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙                                    

๕) กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักด ีเพื่อ

ประกาศความจงรักภักด ีและร่วมร าลึกถึง 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช วันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙                           

๖) วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช            

เมื่อวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙                           

๗) วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช เมื่อวันท่ี 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๐                                    

๘) วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

เมื่อวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐                         

๙) โครงการ “พลังประชารัฐจังหวัด

กาฬสินธุ ์ร่วมใจสู้ภัยแล้ง” ปี พ.ศ.๒๕๖๐ 

วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐                               

๑๐) วันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่ง

เกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน 

เมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



    ๑๑ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๑๑) วันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูา

จุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรี

บรมราชวงศ ์เมื่อวันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๐       

๑๒ ) วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐                          

๑๓)  พิธีบ าเพ็ญกุศลพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ

บพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระ

พรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม 

๒๕๖๐                                                 

๑๔) ปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 

ประจ าปี ๒๕๖๐ วันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  

๑๕) โครงการ “พลังประชารัฐจังหวัด

กาฬสินธุ ์ร่วมใจปูองกันและแก้ไขปัญหา

อุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม” ปี ๒๕๖๐  

วันท่ี ๖ มิถุนายน  ๒๕๖๐                                        

๑๖) วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันท่ี 

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐                                      



    ๑๒ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๑๗) พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธี

จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถใน

รัชกาลที ่๙  วันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐               

๑๘) พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์

ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญ

พระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระ

นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาล

ที ่๙ วันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐                         

 
๓.๘ จัดประชุมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ

ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ 

ตอน กาฬสินธุ ์– แยกดงแหลม 

ระหว่าง    กม.๒๕+๐๐๐ – กม.

๒๖+๓๐๐  

 

๑ - จัดเมื่อวันที ่๗ ธันวาคม ๒๕๕๙                 

ณ หอประชุมที่ท าการนิคมสร้างตนเองล า

ปาว อ าเภอสหัสขันธ ์จังหวัดกาฬสินธุ ์                                  

๑. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง 

เกี่ยวกับข้ันตอนการด าเนินงาน                                          

๒. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้

เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน ์เพื่อ

- ไม่มีหน่วยงานอ่ืนในสังกัดกระทรวงฯ 
ร่วมด าเนินการ  

- - 



    ๑๓ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

น าไปเป็นแนวทางการพิจารณาประกอบ 

การด าเนินโครงการ ให้เหมาะสม และ

สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

ในพื้นที่ 

๓.๙ จัดประชุมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนกิจกรรมปรับปรุงทาง

หลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวง

หมายเลข ๒๐๐๙  ตอน ห้วยเม็ก – 

ท่าคันโท  ระหว่าง กม.๑๐+๘๙๕ – 

กม.๑๑+๗๗๐  

 

 

๑ -จัดเมื่อวันที ่๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙                    

ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอหนองกุงศร ี

จังหวัดกาฬสินธุ ์                                         

๑. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง 

เกี่ยวกับข้ันตอนการด าเนินงาน                                           

๒. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้

เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน ์เพื่อ

น าไปเป็นแนวทางการพิจารณา

ประกอบการด าเนินโครงการ ให้เหมาะสม 

และสอดคล้องกับความต้องการของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

- ไม่มีหน่วยงานอ่ืนในสังกัดกระทรวงฯ 
ร่วมด าเนินการ  

- - 

๓.๑๐ จัดประชุมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ

๑ -จัดเมื่อวันที ่๙ ธันวาคม  ๒๕๕๙                      

ณ หอประชุมเทศบาลต าบลท่าคันโท  

- ไม่มีหน่วยงานอ่ืนในสังกัดกระทรวงฯ 
ร่วมด าเนินการ  

- - 



    ๑๔ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 

๒๒๖๘  ตอน ค าใหญ ่– ท่าคันโท  

ระหว่าง กม.๗๖+๔๒๕ – กม.๗๗+

๒๗๑ และทางหลวงหมายเลข 

๒๓๒๒ ตอน กุดจิก – ท่าคันโท 

ระหว่าง กม. ๑๒๕+๔๔๘ – กม.

๑๒๕+๙๙๘  

 

อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ ์                     

๑. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง 

เกี่ยวกับข้ันตอนการด าเนินงาน 

๒. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  
และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  เพื่อ
น าไปเป็นแนวทางการพิจารณา
ประกอบการด าเนินโครงการ ให้เหมาะสม  
และสอดคล้องกับความต้ องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

๓.๑๑ จัดประชุมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนกิจกรรมปรับปรุงทาง

หลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวง

หมายเลข ๒๑๓    ตอน ห้วย

ปลาหลด – สี่แยกยางตลาด 

ระหว่าง  กม.๒๓+๗๓๑ –              

กม.๒๕+๐๕๐  

 

๑ -จัดเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลยาง

ตลาด อ าเภอยางตลาด จังหวัด

กาฬสินธุ์                                    

๑. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง 

เกี่ยวกับข้ันตอนการด าเนินงาน                        

๒. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้

เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน ์เพื่อ

- ไม่มีหน่วยงานอ่ืนในสังกัดกระทรวงฯ 
ร่วมด าเนินการ  

- - 



    ๑๕ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

น าไปเป็นแนวทางการพิจารณา

ประกอบการด าเนินโครงการ ให้เหมาะสม 

และสอดคล้องกับความต้องการของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

๓.๑๒ จัดประชุมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนกิจกรรมปรับปรุงทาง

หลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวง

หมายเลข ๒๔๑๖   ตอน ทางเข้า

เขื่อนล าปาว ระหว่าง กม.๔+๘๕๐ 

– กม.๕+๖๕๐  

 

๑ -จัดเมื่อวันที ่๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙             

ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบัวบาน 

อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ์                            

๑. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง 

เกี่ยวกับข้ันตอนการด าเนินงาน                         

๒. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้

เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน ์เพื่อ

น าไปเป็นแนวทางการพิจารณาประกอบ 

การด าเนินโครงการ ให้เหมาะสม และ

สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

ในพื้นที่ 

- ไม่มีหน่วยงานอ่ืนในสังกัดกระทรวงฯ 
ร่วมด าเนินการ  

- - 

๓.๑๓ จัดประชุมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนกิจกรรมปรับปรุงทาง

๑ -จัดเมื่อวันที ่๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ 

ศาลาประชาธิปไตยเอนกประสงค์บ้าน

- ไม่มีหน่วยงานอ่ืนในสังกัดกระทรวงฯ 
ร่วมด าเนินการ  

- - 



    ๑๖ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

หลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวง

หมายเลข ๒๑๓ ตอน ห้วยปลาหลด 

– สี่แยกยางตลาด ระหว่าง กม.๒๔+

๙๕๐ – ๒๕+๖๙๐ และกิจกรรม

ปรับปรุงทางหลวง(ปรับปรุงจุดเสี่ยง) 

ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๖ ตอน             

สี่แยกยางตลาด – ร่องค า ระหว่าง 

กม.๗+๙๕๐ – กม.๑๒+๕๐๐  

เสียว ม.๖ ต.หัวงัว อ.ยางตลาด                 

จ.กาฬสินธุ ์                                          

๑. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง 

เกี่ยวกับข้ันตอนการด าเนินงาน                       

๒. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้

เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน ์เพื่อ

น าไปเป็นแนวทางการพิจารณาประกอบ 

การด าเนินโครงการ ให้เหมาะสม และ

สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

ในพื้นที่ 

 

๓.๑๔ เข้าร่วมประชุมคณะท างาน
ขับเคลื่อนการด าเนินงานการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี  
จังหวัดกาฬสินธุ ์ 
 

๑๐ ๑. เพื่อให้การด าเนินงานการขับเคลื่อน
การปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
ตลอดทั้งปีจังหวัดกาฬสินธุ์ 
๒. แลกเปลี่ยนผลการด าเนินงาน  ปัญหา
และอุปสรรค  เพื่อหาแนวทางการท างาน
ร่วมกัน 
๓. ติดตามผลความก้าวหน้า ในการท างาน

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ ์
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที ่๑๖ 
๓. แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ 

- - 



    ๑๗ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

ของคณะท างานขับเคลื่อน การด าเนินงาน
การปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
ตลอดทั้งป ีจังหวัดกาฬสินธุ ์

๔. จังหวัดก าแพงเพชร (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงก าแพงเพชร) 

๔.๑ จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวก และ
ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ 
และเทศกาลสงกรานต์  ๒๕ ๖๐              
ทางหลวงหมายเลข  ๑ ตอน ปากดง 
– นครชุม  ที่   กม . ๔๔๙ +๔๓๗  
ด้านขวาทาง  

๒ - บรรลุตามวัตถุประสงค์ประชาชน         
ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลฯ 
 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดก าแพงเพชร 
๒. ส านักงานทางหลวงชนบท
ก าแพงเพชร 
 

- - 

๔.๒ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประจ าเดือนจังหวัดก าแพงเพชร 

๑๒ - เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประจ าเดือนตามวัน  เวลา  และสถานท่ี      
ที่ส านักงานจังหวัดก าแพงเพชรก าหนด 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดก าแพงเพชร 
๒. ส านักงานทางหลวงชนบท
ก าแพงเพชร 

- - 

๔.๓ ภารกิจเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าว

รวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระ

วรชายาทินัดดามาต ุ 

๑ - ปรับพื้นท่ีถนนเส้นทางเสด็จ ท าความ

สะอาด ตัดกิ่งไม ้และเข้าร่วมพิธีรับเสด็จฯ 

 

 ๑. ส านักงานขนส่งจังหวัด

ก าแพงเพชร                                              

๒. ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัด

ก าแพงเพชร 

- - 

๔.๔ รับการตรวจติดตามการปฏิบัติ

ราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการ

ที ่๑๘ ของหัวหน้าผู้ตรวจราชการ

๒ 

 

- เข้าร่วมประชุมชี้แจงตามประเด็นการ

ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๐ การปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัด

ก าแพงเพชร 

  



    ๑๘ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

ส านักนายกรัฐมนตร ีและรัฐมนตรี

ประจ าส านักนายกรัฐมนตร ี

 

ถนน                                                                

- บรรยายสรุปโครงการก่อสร้างขยาย ๔ 

ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕ และ

ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ 

๒. ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัด

ก าแพงเพชร 

 

๕. จังหวัดขอนแก่น (ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ ๗) 

๕.๑ จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
๒๕๖๐ ระหว่างวันท่ี ๒๙ ธันวาคม 
๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๖๐ 

๑ ๑. จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยช่วงเทศกาลวันปีใหม่ ๒๕๖๐  
โดยตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ณ ส านักงานทางหลวงที่ 
๗  และมีการด าเนินการดังนี้ 
๑.๑ จัดเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์อ านวยความ
สะดวกและปลอดภัย ส านักงานทางหลวงที่ ๗ 
เพื่อประสานงานและอ านวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาล 
๑ .๒ จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อ              
รับฟังความคิดเห็นปัญหา อุปสรรค             
กับศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทาง
ถนน จังหวัดขอนแก่น 

๑. แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี ๑ 
๒. แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี ๒ (ชุมแพ) 
๓. แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี ๓ (บ้านไผ่) 
๔. ส านักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น 
๕. แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น 
๖. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๖ 
 
 

- - 

๕.๒ จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
๒๕ ๖๐  ระหว่างวันท่ี ๑๑ –  ๑๕  
เมษายน ๒๕๖๐ 

๑ ๑. จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ โดย  
ตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ณ ส านักงานทางหลวงที่ ๗   
และมีการด าเนินการดังนี ้

๑. แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี ๑ 
๒. แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี ๒ (ชุมแพ) 
๓. แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี ๓ (บ้านไผ่) 
๔. ส านักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น 

- - 



    ๑๙ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

 ๑.๑ จัดเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์อ านวยความ
สะดวกและปลอดภัย ส านักงานทางหลวงที่ ๗ 
เพื่อประสานงานและอ านวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาล 
๑ .๒ จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อ       
รับฟังความคิดเห็นปัญหา อุปสรรคกับ      
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน  
จังหวัดขอนแก่น 

๕. แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น 
๖. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๖ 
  
 

๕.๓ ให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม  
(วันท่ี  ๑๕ - ๑๖  เมษายน  ๒๕๖๐) 
(วันท่ี  ๒๓ - ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๐) 
(วันท่ี ๒๓ – ๒๔ กันยายน  ๒๕๖๐) 
 

๓ ๑. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด
กระทรวงคมนาคม   เพื่อเข้าร่วมประชุม 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและ
คณะ ในการตรวจราชการในพ้ืนท่ีจังหวัด
ขอนแก่น 
๒. อ านวยความสะดวก และจัดเตรียม
สถานท่ีส าหรับการประชุม  
๓. จัดเตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย
ส าหรับมอบให้คณะตรวจราชการ 
๔. จัดการประชุมหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม ในพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น 
 

๑. แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑ 
๒. แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๒ 
    (ชุมแพ) 
๓. แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๓ 
     (บ้านไผ)่ 
๔. ส านักงานขนส่งจังหวัดขอนแกน่ 
๕. ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัด 
    ขอนแก่น 
๖. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๖ 
    (ขอนแก่น)  
๗. ศูนย์พัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ า 
     ที่ ๘ (กรมเจ้าท่า) 
๘. ท่าอากาศยานขอนแก่น 

  



    ๒๐ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๙. กองบ ารุงทางเขตขอนแก่น 
     (การรถไฟ) 
๑๐. สถานีเดินรถบริษัทขนส่งจ ากัด 
     จังหวัดขอนแก่น 
๑๑. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา   
     ขอนแก่น 
 

๕.๔ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม  
“เรารักขอนแก่น”  ในวันท่ี  ๒๔ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

๑ ๑. ส่วนราชการจังหวัดกระทรวงต่าง ๆ  
ในจังหวัดขอนแก่น ร่วมพบปะพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ  จิบกาแฟและอาหารว่าง
ร่วมกัน 
๒. ประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นที่รู้จัก
และประชาสัมพันธ์ภารกิจเร่งด่วนเพื่อ
ทราบ 
 

๑. แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี ๑ 
๒. แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี ๒ 
    (ชุมแพ) 
 ๓. แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี ๓ 
     (บ้านไผ่) 
 ๔. ส านักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น 
 ๕. ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัด 
     ขอนแก่น 
 ๖. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๖ 
     (ขอนแก่น)  
 ๗. ศูนย์พัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ า 
     ที่ ๘ (กรมเจ้าท่า) 
 ๘. ท่าอากาศยานขอนแก่น 
 ๙. กองบ ารุงทางเขตขอนแก่น 
     (การรถไฟ) 

เห็นควรมีงบประมาณใน
การด าเนินกิจกรรมการ
เป็นเจ้าภาพ 

 

 



    ๒๑ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๑๐.สถานีเดินรถบริษัทขนส่งจ ากัด 
     จังหวัดขอนแก่น 
๑๑.ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา        
     ขอนแก่น 
 

๕.๕ กิจกรรมบริจาคโลหิต ตามโครงการ  
“ท าความดี บริจาคโลหิต น้อมจิต
ร าลึกส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช” 
(วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  และ 
วันท่ี ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐) 
 

๑ -จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมจัดกิจกรรมบริจาค
โลหิตตามโครงการ “ท าความดี บริจาค
โลหิต น้อมจิตร าลึกส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช” 
 

๑. แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี ๑ 
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๖ 
    (ขอนแก่น) 
 

  

๕.๖ การบูรณาการแผนงานโครงการ และ
งบประมาณที่ด าเนินการในพ้ืนท่ี
จังหวัดขอนแก่น 
 

๑ เป็นเจ้าภาพหลักในการรวบรวมแผนงาน /
โครงการ / กิจกรรม ของกระทรวงที่
ด าเนินการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐  รายงานส านักงาน
จังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดขอนแก่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

๑. แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี ๑ 
๒. แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี ๒ (ชุมแพ) 
๓. แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี ๓ (บ้านไผ่) 
๔. ส านักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น 
๕. แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น 
๖. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๖ 
๗. ศูนย์พัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ าท่ี ๘  
๘. ท่าอากาศยานขอนแก่น 

  



    ๒๒ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๙. กองบ ารุงทางเขตขอนแก่น 
๑๐. สถานีเดินรถจังหวัดขอนแก่น 
๑๑.ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาขอนแก่น 
 

๕.๗ ให้การต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงคมนาคม และคณะ (วันท่ี  
๑๕ – ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๐) 
 

๑ ๑. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด
กระทรวงคมนาคม   เพื่อเข้าร่วมประชุม 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
และคณะ ในการตรวจราชการในพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น 
๒. อ านวยความสะดวก และจัดเตรียม
สถานท่ีส าหรับการประชุม  
๓. จัดเตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย
ส าหรับมอบให้รัฐมนตรวี่าการกระทรวง
คมนาคม และคณะ 
๔. จัดการประชุมหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม ในพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น 
 

   

๕.๘ กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย 
“กีฬาเพื่อมวลชน (Sport for all 
๔.๐” (วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐) 
 

๑ -จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การออกก าลังกาย “กีฬาเพื่อมวลชน 
(ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น) 
 

๑. แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี ๑ 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น 

  



    ๒๓ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๖. จังหวัดจันทบุรี (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี) 

 - ไม่มีการใช้อ านาจตามที่ได้รับมอบหมาย 

๗. จังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา) 

๗.๑ ตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่  ๒๕๖๐                 
ระหว่างวันท่ี  ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๙            
ถึงวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๐ 

๑ ๑. จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ บริเวณ
หน้าส านักงานหมวดบางคล้า 
๒. บริการข้อมูลทางหลวง 
๓. มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานทางฉุกเฉิน  ให้
ความช่วยเหลือรถยนต์ที่ช ารุดเสียหายบน
ถนน ซ่อมแซมไฟฟูาแสงสว่าง พร้อมบริการ
อาหารว่างและเครื่องดื่มแก่ประชาชนผู้ใช้
รถใช้ถนนท่ีสัญจรผ่านไปมา 

- ส านักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

- 
 

- 

๗.๒ เข้าร่วมประชุมประจ าเดือนจังหวัด
ฉะเชิงเทราทุกเดือน 

๑๒ ๑. เข้าร่วมประชุม เพื่อบูรณาการพัฒนา
พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๒. รับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
เก่ียวกับถนน 
๓. ชี้แจง ท าความเข้าใจ และน าเสนอ
โครงการต่างๆ 

-   

๗.๓ ตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ 

๑ ๑. จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต ์

- ส านักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

- - 



    ๒๔ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

ระหว่างวันท่ี  ๑๑– ๑๘  เมษายน  
๒๕๖๐ 

ปี ๒๕๖๐ บริเวณหน้าส านักงานหมวด 
บางคล้า 
๒. บริการข้อมูลทางหลวง 
๓. มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานทางฉุกเฉิน 
ให้ความช่วยเหลือรถยนต์ที่ช ารุดเสียหายบน
ถนน ซ่อมแซมไฟฟูาแสงสว่าง พร้อมบริการ
อาหารว่างและเครื่องดื่มแก่ประชาชนผู้ใช้
รถใช้ถนนท่ีสัญจรผ่านไปมา 
 

๗.๔ กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อการพัฒนาองค์กรและการปฏิบัติ
ราชการ (สภากาแฟ) 
 

๑๒ ๑  เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพบปะหารือ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสาน
ความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ 
๒. ประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นที่รู้จัก 
 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๒. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
๓. สถานีเดินรถบริษัทขนส่งจ ากัด 
ฉะเชิงเทรา 
๔. แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 
๕. การรถไฟฉะเชิงเทรา 
 

  

๗.๕ โครงการ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้าง
รอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา”ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

๑๒ ๑. ประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นที่รู้จัก 
๒. แนะน าเส้นทาง แจกแผนที่ทางหลวง 
 

-   

๗.๖ โครงการเฉลิมพระเกียรติ งานพิธีวัน ๒๐ ๑. วันปิยมหาราช เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม -   



    ๒๕ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

ส าคัญต่างๆ ประจ าปีของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 

๒๕๕๙ 
๒. พิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันท่ี 
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙                                      
๓. พิธีบ าเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เมื่อวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
๔. พิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยและร้อง
เพลงสรรเสริญพระบารมี “ห่มเมือง ร่ าไห้ 
อาลัยพ่อหลวง” เมื่อวันท่ี ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๕๙ 
๕. พิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
เมื่อวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
๖. พิธีอันเชิญพระพุทธโสธร เมื่อวันท่ี ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
๗. กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ “ธ สถิตใน
ดวงใจ” เมื่อวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
๘. พิธีบ าเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐วัน) 



    ๒๖ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
เมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
๙. พิธีท าบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช  เมื่อวันที่ ๕ธันวาคม 
๒๕๖๐ 
๑๐. งานวันต่อต้านคอร์รัปช่ันสากล  
เมื่อวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
๑๑. พิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุน
รามค าแหงมหาราช เมื่อวันท่ี ๑๗มกราคม 
๒๕๖๐ 
๑๒. พิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ประจ าปี ๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๑๘
มกราคม ๒๕๖๐ 
๑๓. พิธีบ าเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพพระบาท สมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันท่ี ๒๐ 
มกราคม ๒๕๖๐ 
๑๔. พิธีวันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่ง



    ๒๗ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

เกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหา เมื่อวันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๐ 
๑๕. พิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี 
๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
๑๖. พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูา
จุฬาโลกมหาราช เมื่อวันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๖๐ 
๑๗. พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งงาน
ประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันท่ี ๑๓ เมษายน 
๒๕๖๐ 
๑๘. พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน 
๒๕๖๐ 
๑๙. งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๒๐. งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 
เมื่อวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

๗.๗ กิจกรรม “๘ ริ้วน่าอยู่ ฟื้นฟูทาง
เท้า เพื่อทุกก้าวปลอดภัย” เมื่อ

๑ ๑. ให้ความรู้ระเบียบและข้อปฏิบัติ
เก่ียวกับทางเท้ากับประชาชนในพื้นที่ 

   



    ๒๘ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

๒. ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก
ในการท ากิจกรรมท าความสะอาดทาง
เท้าให้สะอาดน่ามอง เมื่อวันที่ ๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๘. จังหวัดชลบุรี (ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ ๑๔) 

๘.๑ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบ าเพ็ญกุศลสวด
พระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน
พระบรมโกศ วันท่ี ๒๒ ตุลาคม 
๒๕๕๙   

๑ ประสานหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคมพร้อมน าคณะเจ้าหน้าท่ีเพื่อร่วม
พิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ  ณ วัดใหญ่อิน
ทราราม พระอารามหลวง  ต าบลบางปลา
สร้อย อ าเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 

๑. แขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑ 
๒. แขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒ 
๓. ส านักงานทางหลวงชนบทที ่๓ (ชลบุร)ี 
๔. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี 
๕. ส านักงานขนส่งจังหวัดชลบุร ี
๖. การรถไฟแห่งประเทศไทย 
    แขวงบ ารุงทางศรีราชา 
 

- - 

๙. จังหวัดชัยนาท (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชัยนาท) 

๙.๑ โครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดชัยนาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕ ๑. แนะน าเส้นทางเอเชีย อาเซียน และ  
แจกแผนที่ทางหลวง 
๒. บริการสอบถามเส้นทาง 
๓. ด้านทะเบียนรถผู้มาช าระภาษ ี
๔. ผู้เข้ารับการอบรมใบอนุญาตขับรถ 

- ไม่มีหน่วยงานอ่ืนสังกัดกระทรวงฯ 
ร่วมด าเนินการ 
 
- ส านักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท 
 

- - 

๑๐. จังหวัดชัยภูมิ (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชัยภูม)ิ 

 - ไม่มีการใช้อ านาจตามที่ได้รับมอบหมาย 



    ๒๙ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๑๑. จังหวัดชุมพร (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชุมพร) 

๑๑.๑ ตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและ 
ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่  ๒๕๖๐
ระหว่างวันท่ี  ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๙           
ถึงวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๐ 

๑ - บริการประชาชนเพื่อปูองกันการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน เช่น 
๑. แจกแผนที่ทางหลวง/แนะน าเส้นทาง 
๒. บริการห้องน้ า 
๓. จุดพักรถ 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดชุมพร 
๒. แขวงทางหลวงชนบทชุมพร 

- - 

๑๑.๒ ตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์  
๒๕๖๐ ระหว่างวันท่ี  ๑๑ - ๑๘ 
เมษายน ๒๕๖๐ 

๑ - บริการประชาชนเพื่อปูองกันการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน เช่น 
๑. แจกแผนที่ทางหลวง/แนะน าเส้นทาง 
๒. บริการห้องน้ า 
๓. จุดพักรถ 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดชุมพร 
๒. แขวงทางหลวงชนบทชุมพร 

- - 

๑๑.๓ ร่วมในงานพิธีต่าง ๆ ของจังหวัดชุมพร  ๒๔ - เข้าร่วมงานในพิธีการต่าง ๆ เช่น              
๑. วันฉัตรมงคล  
๒. วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช                    
๓. วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก
พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากร -
เกียรติวงค์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์                       
๔. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูา -  
จุฬาโลกมหาราช  
๕. วันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ ์             
๖. วันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า -
เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า  

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดชุมพร 
๒. แขวงทางหลวงชนบทชุมพร 
๓. ท่าอากาศยานชุมพร 
๔. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร 

- - 



    ๓๐ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๗. วันคล้ายวันพระราชสมภพองค์
ประธานมูลนิธิสายใจไทย  
๘. งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ  

๙ . วันคล้ายวันสวรรคต  ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ์  พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว(พระปิยมหาราช) 

๑๐ . พิธีเกี่ยวกับงานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นต้น 

๑๑.๔ ประชุมเชิงปฎิบัติการ  การจัดท าร่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  ระยะ ๒๐ 
ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

๑ - ร่วมเขียนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทย 

- แขวงทางหลวงชนบทชุมพร 
 

- - 

๑๒. จังหวัดเชียงราย (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๑) 

๑๒.๑ ต้อนรับการศึกษาดูงานของคณะ   

กรรมาธิการการคมนาคม สภานิติ 

บัญญัติแห่งชาติ 

 จัดเตรียมสถานที,่เข้าร่วมการประชุม

ติดตามคณะฯ ให้ข้อมูลและตอบข้อ

ซักถาม  

๑.แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย 

๒. ท่าอากาศยานแม่ฟูาหลวง 

 

- - 



    ๓๑ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๑๒.๒ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบ

และประเมินผลประจ ากระทรวง

คมนาคม 

 - จัดเตรียมสถานท่ี , เข้าร่วมการประชุม , 
จัดท าเอกสาร ,รายงาน , และตอบข้อ
ซักถาม 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 
๒. แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย 
 

- - 

๑๓. จังหวัดเชียงใหม่ (ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ ๑) 

๑๓.๑ การเดินทางไปตรวจราชการในส่วน
ภูมิภาคคณะผู้ตรวจราชการ
กระทรวงคมนาคม (นายวรเดช  
หาญประเสริฐ และนายชูศักดิ์       
เกวี) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 
๑๕ (เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน 
แม่ฮ่องสอน) ระหว่างวันที่ ๑๔ – 
๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

๑ ด าเนินการ ดังนี.้- 
๑. ประสานหน่วยงานในสังกัดเพื่อขอ
เชิญเข้า 
ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับ
การตรวจราชการของคณะผู้ตรวจ
ราชการ กระทรวงคมนาคม  ในวันที่  
๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม
เวียงพิงค์ ส านักงานทางหลวงที่ ๑ 
๒. จัดเตรียมห้องประชุมเวียงพิงค์ ของ
ส านักงานทางหลวงที่ ๑ ส าหรับใช้เป็น
สถาน    ที่ประชุมบรรยายสรุปของ
คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม 
ในวันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
๓. ประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อขอเชิญเข้า
ร่วมประชุมรับการตรวจราชการในพื้นที่
เขตตรวจราชการ ที่ ๑๕ (เชียงใหม่ 

๑. ศูนย์สร้างทางล าปาง 
๒. แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี ๑ 
๓. แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี ๒ 
๔. แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี ๓ 
๕. แขวงทางหลวงล าพูน 
๖. แขวงทางหลวงล าปางที่ ๑ 
๗. แขวงทางหลวงล าปางที่ ๒ 
๘. โครงการฯ จุดตัดทางหลวง 
หมายเลข ๑๑ 
๙. โครงการฯ สามแยกดอยติ –
เชียงใหม ่
๑๐. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๐ 

๑๑. แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 

๑๒. แขวงทางหลวงชนบทล าพูน 

๑๓. ส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม ่

๑๔. ส านักงานขนส่งจังหวัดล าพูน 

- - 



    ๓๒ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

ล าปาง ล าพูน แม่ฮ่องสอน) พร้อมแจ้ง
ก าหนดการเดินทางรับคณะผูต้รวจ
ราชการกระทรวงคมนาคม (สนามบิน
เชียงใหม่) จัดทีมงานต้อนรับและจัด
รถยนต์บริการ 
๔. จัดเตรียมเอกสารและข้อมูล
ประกอบการ 
บรรยายสรุปประเด็นตามแผนการตรวจ
ราชการ  
๕ อ านวยความสะดวกในการตรวจ
ราชการ 
 

๑๕. ส านักงานขนส่งจังหวัดล าปาง 

๑๖. ท่าอากาศยานล าปาง 

๑๗. สถานีรถไฟเชียงใหม ่

๑๘. แขวงบ ารุงทางล าพูน  
๑๙. สถานีเดินรถเชียงใหม ่
๒๐. สถานีเดินรถล าพูน 
๒๑. ท่าอากาศยานเชียงใหม ่
๒๒. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๑ 
๒๓. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขา
เชียงใหม ่
๒๔. ส านักงานพัฒนาและบ ารุงรักษา
ทางน้ าท่ี ๗ 
๒๕. บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
จ ากัด 
๒๖. ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 

๑๓.๒ การเดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์อ านวย
ความปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์ 
ปี ๒๕๖๐ ของท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม   (นายอาคม  
เติมพิทยาไพสิฐ) วันที่  ๑๓  
เมษายน  ๒๕๖๐  ณ จังหวัด

๑ ๑. แจ้งหน่วยงานในสังกัดส านักงานทาง
หลวงที่ ๑  และติดต่อประสานงานกับ
หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
คมนาคม ต้อนรับท่านรัฐมนตรีฯ                 
ณ ห้องรับรอง VIP  ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่       

๑. หัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัด
กระทรวงคมนาคม พื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ 
๒. ส านักงานทางหลวงที่ ๑ 
๓. แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑ 
๔. แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒  

- - 



    ๓๓ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

เชียงใหม่ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
 

๒. จัดรถตู้บริการในการเดินทางของ
คณะตรวจเยี่ยมฯ 
๓. ประสานผู้เกียวข้องและแจ้ง
ก าหนดการเดินทางไปตรวจเยี่ยม
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 
๑๑ ตอน สาแยกดอยติ – เชียงใหม่, 
จุดบริการทั่วไทย ดอยติ ขท.ล าพูน, 
จุดตรวจจับความเร็วบูรณาการ (กม.
๕๐๒+๘๒๕) ขท.ล าพูน,  จุดบริการทั่ว
ไทย (ศูนย์บริการทางหลวงขุนตาน) 
ขท.ล าปางที่ ๑ 
 

๕. แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ 
๖. แขวงทางหลวงล าพูน 
๗. แขวงทางหลวงล าปางที่ ๑ 
๘. แขวงทางหลวงล าปางที่ ๒ 
๙. โครงการก่อสร้างทางหลวง
หมายเลข ๑๑ ตอน สามแยกดอยติ – 
เชียงใหม่   

๑๓.๓ การปฏิบัติงานในพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์ของประชาชนในวัน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช  เมื่อวันที่            
๑ ตุลาคม ๒๕๖๐   

๑ มีการอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพิธี
ถวายดอกไม้จันทน ์ เป็นการชี้แจง
รายละเอียดเบื้องต้น  

๑. ส านักงานทางหลวงที่ ๑ 
๒. แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑ 
๓. แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ 
๔. แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ 
๕. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๐ 
๖. ส านักงานพัฒนาและบ ารุงรักษา
ทางน้ าที่ ๗ 
๗. แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม ่
๘. ส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม ่

- - 



    ๓๔ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๑๔. จังหวัดตรัง (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงตรัง) 

 - ไม่มีการใช้อ านาจตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๕. จังหวัดตราด (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงตราด) 

๑๕.๑ เตรียมรับการตรวจราชการของ

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง

คมนาคม  ( นายวรเดช  หาญ

ประเสริฐ ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

ส านักตรวจราชการ  ได้เดินทางมา

ตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจ

ราชการที ่๙ (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี

และตราด ) เพื่อตรวจติดตาม

ประเด็นตามแผนการตรวจราชการ  

ประจ าปี ๒๕๖๐ระหว่างวันท่ี ๘-๑๑ 

พ.ย.๒๕๕๙ 

 

๑ - การตรวจติดตามงานท่ีส าคัญตาม

นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของ 

กระทรวงคมนาคม                                                        

- แผนงาน/โครงการ ตามที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงคมนาคมให้เร่งรัดติดตามเป็น

กรณีพิเศษ                                                       

- แผนงาน/โครงการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ระบบโลจิ

สติกส์ และเพื่อสนับสนุนการเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC )                                  

- แผนงาน/โครงการที่มีปัญหาอุปสรรคท า

ให้มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่

ก าหนดไว ้                                                     

- โครงการงานปูองกัน แก้ไขปัญหา การ

ฟื้นฟ ูเยียวยา เนื่องจากปัญหาอุทกภยั

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดตราด 
๒. แขวงทางหลวงชนบทตราด                       

๓. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาตราด 

 

- - 



    ๓๕ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

หรือภัยพิบัติต่างๆ                                             

- งานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐                         

- ตรวจติดตามโครงการของหน่วยงานใน

สังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อรองรับการ

พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น โครงการ

ก่อสร้าง สาย ตราด-อ.หาดเล็ก ตอน ๒ 

และ ตอน ๓ (ทล.) โครงการพัฒนาท่าเรือ

เอนกประสงค์คลองใหญ ่(อท.) และการ

พัฒนาโครงการการสร้างพื้นฐานและ

ระบบขนส่งบริเวณชายแดน จ.ตราด 

๑๕.๒ จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวก
ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ และ
เทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐  เพื่อ
อ านวยความสะดวกและปลอดภัย
ให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรให้
ได้รับบริการที่สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทางในห้วงเทศกาล 

๒ ๑. ก่อนเทศกาลจะด าเนินการปะซ่อมหลุม
บ่อ ผิวทางที่ช ารุด ท าความสะอาดปูาย
จราจรและอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย
ต่าง ๆ รวมทั้งตัดแต่งก่ิงไม้ ตัดหญ้า ฯลฯ 
๒. จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ และ
เทศกาลสงกรานต์บริเวณหน้าส านักงาน
แขวงทางหลวงตราด และส านักงาน 
หมวดทางหลวงในสังกัด 

- ส านักงานขนส่งจังหวัดตราด - - 



    ๓๖ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๓ . จัดเจ้าหน้ าที่ประจ าศูนย์ฯ คอย
ให้บริการข้อมูลทางหลวง แจกแผ่นพับ
และแผนที่แนะน าเส้นทาง บริการน้ าดื่ม
และสุขา ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
๔. จัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการซ่อมบ ารุง
เคลื่อนที่ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนผู้ใช้ทาง 
๕. ประสานงานหน่วยกู้ภัย อาสาท้องถิ่น 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๖. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของศูนย์ฯ รวบรวมปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินการของเจ้าหน้าท่ี และรายงาน
สภาพการจราจรและอุบัติเหตุทาง
โทรศัพท์และโทรสาร 

๑๕.๓ ด าเนินการจัดกิจกรรมทางหลวงพบ
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมและเป็นการสร้างจิตส านึกด้าน
ความปลอดภัยและสร้างแนวร่วม
เครือข่ายภาคประชาชน                  
- โครงการก่อสร้างทางหลวง
หมายเลข ๓ สายตราด – หาดเล็ก 
ตอน ทางแยกเข้าบ้านไม้รูด – คลอง

๑ ๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ทราบข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
๒. จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการ
ก่อสร้างเพื่อช้ีแจงรายละเอียดข้อมูล
โครงการ และน าความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุมไป
ปรับปรุงพัฒนาโครงการ เพื่อให้มี

- ส านักส ารวจและออกแบบ กรมทางหลวง - - 



    ๓๗ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

จาก  กม.๕๕+๓๐๐ –กม.๗๘+๗๕๐
(กม.เก่า กม.๔๕๔+๓๙๐ – กม.
๔๗๗+๘๔๐)  เมื่อวันท่ี ๒๑- ๒๒
ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลไม้รูด และ
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้น้อยที่สุด รวมถึงความ
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีและผู้ใช้ทาง  
๓. รับฟังข้อเสนอแนะของประชาชนพร้อม

ซักถามปัญหาและอุปสรรค  เพื่อน าไปเป็น

แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 

๑๕.๔ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ       
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๖๐  ณ บริเวณแขวงทางหลวง
ตราด  เมื่อวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๑ ๑. หาพื้นที่ท่ีเหมาะสมในการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติฯ 
๒. จัดเตรียมต้นไม้ที่จะปลูกในโครงการฯ 
๓. น าเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปลูกต้นกันเกราใน

บริเวณ แขวงทางหลวงตราด เพื่อร่วมกัน

ท ากิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ใน

หน่วยงาน 

- ไม่มีหน่วยงานอ่ืนในสังกัดกระทรวงฯ 
ร่วมด าเนินการ 

- - 

๑๖. จังหวัดตาก (ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ ๔) 
๑๖.๑ การตรวจราชการในส่วนภูมิ 

ภาคเพ่ือติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่

๑ ๑ . แจ้งหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวง
คมนาคม เพื่อเข้าร่วมประชุมรับการตรวจ
ราชการของคณะผู้ตรวจกระทรวง
คมนาคม 
๒.ประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมของ

๑. แขวงทางหลวงตากที่ ๑ 
๒. แขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด) 
๓. แขวงทางหลวงก าแพงเพชร 
๔. แขวงทางหลวงชนบทตาก 
๕. ส านักงานขนส่งจังหวัดตาก 

  



    ๓๘ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และ
ตาก ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ก.ย.
๖๐  ณ ห้องประชุมธีรพล นิตย์
วิบูลย์ ส านักงานทางหลวงที่ ๔ 

สถานท่ีประชุม 
๓.ร่วมเดินทางตรวจติดตามความก้าวหน้า
พร้อมคณะในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
๔.รายงานการบรรยายสรุปการด าเนินงาน
แผนงาน/โครงการของหน่วยงานใ นสังกัด
โดยมีประเด็นดังนี้ 
  (๑) ข้อมูลทั่วไปของส านักงานทางหลวง
ที่ ๔ 
  ( ๒ ) แผนงาน / โครงการตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
มอบหมายให้เร่งรัด ติดตามเป็นกรณี
พิเศษ 
  (๓) แผนงาน/โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ระบบโลจิ
สติกส์และเพื่อสนับสนุนการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
  (๔ ) แผนงาน / โครงการที่มีปัญหา
อุปสรรคท าให้ผลการด าเนินการไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
  (๕) แผนงานโครงการสนับสนุนเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
  (๖) โครงการ งานปูองกัน แก้ไขปัญหา

๖. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
พิษณุโลก 
๗. ท่าอากาศยานแม่สอด 
๘. บริษัท ขนส่ง จ ากัด จังหวัดตาก และ
สาขาแม่สอด 



    ๓๙ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

การฟื้นฟูเยียวยาเนื่องจากปัญหาอุทกภัย 
หรือภัยพิบัติต่างๆ  
  (๗) งานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  (๘) การบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกัน
ของหน่วยงานในสังกัดเกี่ยวกับงานอ านวย
ความปลอดภัย และการให้บริการ
ประชาชน 
  (๙) การจัดระเบียบการจราจรในเขต
เมือง 
  (๑๐ ) เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องขอ
ความเป็นธรรม ร้องความอนุเคราะห์เพื่อ
แก้ไขความเดือดร้อนในพ้ืนท่ี  

๑๖.๒ การตรวจราชการของ
คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลประจ ากระทรวง
คมนาคม เพ่ือติดตาม
ประเมินผลโครงการตาม
แผนงานบูรณาการพัฒนา
โครงการสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ของ 

๑ ๑ .แจ้งหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวง
คมนาคม เพื่อเข้าร่วมประชุมรับการตรวจ
ราชการของ คตป. 
๒.ประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมของ
สถานท่ีประชุม 
๓.ร่วมเดินทางตรวจติดตามความก้าวหน้า
พร้อมคณะในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
๔.รายงานการบรรยายสรุปการด าเนินงาน
แผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัด

๑. แขวงทางหลวงตากที่ ๑ 
๒. แขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด) 
๓. แขวงทางหลวงก าแพงเพชร 
๔. แขวงทางหลวงชนบทตาก 
๕. ส านักงานขนส่งจังหวัดตาก 
๖. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
พิษณุโลก 
๗. ท่าอากาศยานแม่สอด 
๘. บริษัท ขนส่ง จ ากัด จังหวัดตาก และ

- - 



    ๔๐ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
คมนาคม (ทล.ทช.และทย .) ใน
พ้ืนที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 
๑๐ – ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐  ณ ห้อง
ประชุมส านักงานบริหาร
โครงการการก่อสร้างทางเลี่ยง
เมืองแม่สอด พร้อมสะพานข้าม
แม่น้ าเมยแห่งที่ ๒ 

โดยมีประเด็นดังนี้ 
(๑ )กิจกรรมยกระดับความปลอดภัย
บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 
(๒).กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวง
เชื่อมโยงระหว่างภาค 
(๓)กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทาง
ลูกรังเป็นทางลาดยาง 
(๔)กิจกรรมจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินเพื่อการ
ก่อสร้างทางหลวง 
(๕)กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธาน
ให้เป็น ๔ ช่องทางจราจร (ระยะที่ ๒) 
(๖)กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชน 
(๗)กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางหลวง 
(๘)กิจกรรม ก่อสร้างทางหลวงรองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

สาขาแม่สอด 
๙. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย สาขา
พิษณุโลก 

๑๖.๓ การประชุมการด าเนินงานการ
ประชาสัมพันธ์และร่วมเสนอ        
แนวทางการระเบิดหินแข็ง โครงการ
ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒ 
สายตาก –  อ าเภอแม่สอด ตอน ๔ 

๑ ๑ . แจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคม เพื่อเข้าร่วมประชุมฯ 
๒ . จัดเตรียมสถานท่ี และเอกสาร
ประกอบการประชุม 

๑. แขวงทางหลวงตากที่ ๑ 
๒. แขวงทางหลวงตากที่ ๒ 
๓. ส านักงานขนส่งจังหวัดตาก 
๔. บริษัท ขนส่ง จ ากัด จังหวัดตากและ
สาขาแม่สอด 

- - 



    ๔๑ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

เมื่อวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐     
ณ ห้องประชุมธีระพล   นิตย์วิบูลย์ 
ส านักงานทางหลวงที่ ๔ 

๑๖.๔ การประชุมแนวทางการควบคุม
น้ าหนักรถบรรทุกบนทางหลวง  
วันท่ี ๑๕ พ.ย.๕๙  ณ ห้องประชุม
ธีรพล นิตย์วิบูลย์ ส านักงานทาง
หลวงที่ ๔ 

๑ ร่วมเสนอสรุปแนวทางการปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมน้ าหนัก
รถบรรทุกเกินในพื้นท่ีจังหวัดตาก  
โดยบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ตามท่ีท่านนายกรัฐมนตรีแถลง
ภายหลังการประชุม ครม . กรณีการ
กวดขันน้ าหนักรถบรรทุกบนถนน 

๑. แขวงทางหลวงตากที่ ๑ 
๒. แขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด) 
๓. ส านักงานขนส่งจังหวัดตาก 
๔.แขวงทางหลวงชนบทตาก 
   
 

  

๑๗. จังหวัดนครนายก (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงนครนายก) 

๑๗.๑ เทศกาลปีใหม่ ๗ วันอันตราย  
เทศกาลสงกรานต์ ๗ วันอันตราย 

๑ ๑. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เส้นทางเลี่ยง , 
แผนที่เส้นทางในประเทศไทยท่ัวทุกภาค 
๒. ให้ค าแนะน าเส้นทาง 
๓. จุดพักรถ/ให้ความช่วยเหลือยานพาหนะ 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครนายก 
๒. แขวงทางหลวงชนบทนครนายก 

- - แผ่นพับไม่เพียงพอ 

๑๗.๒ การตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี      
และคณะ 

๑ - ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาจังหวัด ช้ีวัดการพัฒนาจังหวัด 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครนายก 
๒. แขวงทางหลวงชนบทนครนายก 

- - 

๑๗.๓ สภากาแฟพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  

๑ ๑. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
๒. รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 
๓. รับฟังปัญหาและข้อแก้ไข 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครนายก 
๒. แขวงทางหลวงชนบทนครนายก 

- ให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน 

- 



    ๔๒ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๑๗.๔ ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจกรณี
อุทกภัย ระหว่างเดือนกันยายน          
ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 

๑ - เตรียมความพร้อมทุกด้านเพื่อรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันที 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครนายก 
๒. แขวงทางหลวงชนบทนครนายก 

- - งบประมาณ               
ไม่เพียงพอ 

๑๗.๕ ประชุมประจ าเดือนร่วมกับ              
จังหวัดนครนายกทุกเดือน 

๑๒ ๑. รับฟังปัญหาและข้อแก้ไข 
๒. รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 
๓. ประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรม
และผลงานต่าง ๆ ของกรมทางหลวง 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครนายก 
๒. แขวงทางหลวงชนบทนครนายก 

- - 

๑๗.๖ ร่วมประชุมในนามคณะกรรมการ        
ที่จังหวัดแต่งตั้ง 

๑๒ ๑. รับฟังปัญหาและข้อแก้ไข 
๒. รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 
๓. ประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรม
และผลงานต่าง ๆ ของกรมทางหลวง 
 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครนายก 
๒. แขวงทางหลวงชนบทนครนายก 

- - 

๑๘. จังหวัดนครปฐม (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงนครปฐม) 

 - ไม่มีการใช้อ านาจตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๙. จังหวัดนครพนม (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงนครพนม) 

๑๙.๑ ศูนย์อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่  ๒๕๖๐                    
ระหว่างวันท่ี  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙                  
ถึงวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๐ 

๑ - ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจในการอ านวยความ
สะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางในช่วง
เทศกาลปีใหม่ร่วมกับจังหวัดนครพนม  
และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
 

๑. แขวงทางหลวงชนบทนครพนม 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครพนม 

- - 

๑๙.๒ ศูนย์อ านวยความสะดวกและปลอดภัย
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๐  

๑ - ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจในการอ านวยความ
สะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางในช่วง

๑. แขวงทางหลวงชนบทนครพนม 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครพนม 

- - 



    ๔๓ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

ระหว่างวันท่ี ๑๑ - ๑๘ เมษายน 
๒๕๖๐ 

เทศกาลสงกรานต ์ร่วมกับจังหวัดนครพนม 
และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

๑๙.๓ จังหวัดเคลื่อนที ่ ๑ - ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ร่วมกับจังหวัดนครพนมทุกเดือน เวียนไป
ทุกอ าเภอ โดยได้ประชาสัมพันธ ์พันธกิจ 
หน้าท่ีของกรมทางหลวง กระทรวง
คมนาคม ให้ประชาชนได้รับทราบ พร้อม
ทั้งตอบปัญหา ข้อซักถามต่าง ๆ และยัง
ปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

๑. แขวงทางหลวงชนบทนครพนม 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครพนม 

- - 

๒๐. จังหวัดนครราชสีมา (ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ ๑๐) 

๒๐.๑ ประชุมจัดท าแผนงานขับเคลื่อนการ
ท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ 

๑ - เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรค  

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ 
(นครราชสีมา) 
๓. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
๔. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ 
๕. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ 
๖. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ 

- - 

๒๐.๒ ประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้าน
คมนาคมทางบกและทางรางสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ 

๔ - เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรค 

๑. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ 
๒. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ 
 

- - 

๒๐.๓ ประชุมการจัดงานวันปิยมหาราช ๑ - เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบาย  ๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา - - 



    ๔๔ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

ประจ าปี ๒๕๖๐ ๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ 
(นครราชสีมา) 
๓. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
๔. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ 
๕. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ 
๖. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ 

๒๐.๔ จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ 
ระหว่างวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙             
ถึงวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๐ 

๑ - จัดเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์อ านวยความ
สะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 

๑. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ 
๒. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ 
๓. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ 

- - 

๒๐.๕ จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐ 
ระหว่างวันท่ี ๑๑ – ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ 

๑ - จัดเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์อ านวยความ
สะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

๑. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ 
๒. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ 
๓. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ 

- - 

๒๐.๖ ประชุมสัมมนาเพื่อประเมินความ
สนใจภาคเอกชน ร่วมลงทุนที่พักริม
ทาง สายบางใหญ่- กาญจนบุรี- บาง
ปะอิน-นครราชสีมา 

๑ - เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรค 

๑. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ 
(นครราชสีมา) 
๒. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 

- - 

๒๐.๗ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ า
จังหวัดนครราชสีมา 

๑๒ - เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรคและรายงานความก้าวหน้า
การด าเนินงานในรอบเดือน 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ 
(นครราชสีมา) 
๓. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
๔. ส านักงานขนส่งทางน้ าท่ี ๗                        

- - 



    ๔๕ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๕. ศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา 
๖. สถานีรถไฟนครราชสีมา 
๗. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ 
๘. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ 
๙. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ 

๒๐.๘ ประชุมติดตามความคืบหน้าการ
แก้ไขปัญหาจราจรในเขต  จังหวัด
นครราชสีมา 

๑ - เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น  
ปัญหา อุปสรรค 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ 
(นครราชสีมา) 
๓. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
๔. ส านักงานขนส่งทางน้ าท่ี ๗                        
๕. ศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา 
๖. สถานีรถไฟนครราชสีมา 
๗. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ 
๘. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ 
๙. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ 

- - 

๒๐.๙ ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจจังหวัดนครราชสีมา 

๑๒ - เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรคและรายงานความก้าวหน้า
ของการด าเนินงาน 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ 
(นครราชสีมา)  

- - 

๒๐.๑๐ ประชุมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปช่ัน
สากล (ประเทศไทย ) จังหวัด
นครราชสีมา 

๑ - เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรค 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ 
(นครราชสีมา) 
๓. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 

- - 



    ๔๖ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๔. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ 
๕. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ 
๖. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ 

๒๐.๑๑ ประชุมแนวทางการสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ 

๑ - เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรค 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ 
(นครราชสีมา) 
๓. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
 

- - 

๒๐.๑๒ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการ
ใช้งานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) 

๒ - เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรค และรายงาน
ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ 
(นครราชสีมา) 
๓. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
๔. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ 
๕. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ 
๖. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ 

- - 

๒๐.๑๓ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติ
การความปลอดภัยทางถนนเทศบาล
นครราชสีมา 

๒ - เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรค 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ 
(นครราชสีมา)                                         
๓. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
๔. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ 
๕. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ 
๖. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ 

- - 



    ๔๗ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๒๐.๑๔ ประชุมเตรียมความพร้อมการ
ด าเนินการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
๒๕๖๐ 

๔ - เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรค 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ 
(นครราชสีมา)                                         
๓. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
๔. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ 
๕. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที ่๒ 
๖. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ 

- - 

๒๐.๑๕ ประชุมปรับแผนยุทธศาสตร์ลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ 

๑ - เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรค 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ 
(นครราชสีมา) 
๓. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
๔. ส านักงานขนส่งทางน้ าท่ี ๗                        
๕. ศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา 
๖. สถานีรถไฟนครราชสีมา 
 

- - 

๒๐.๑๖ ประชุมจัดงานวันยุทธหัตถีของ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

๑ - เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรค 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ 
(นครราชสีมา) 
๓. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
๔. ส านักงานขนส่งทางน้ าท่ี ๗                        
๕. ศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา 
๖. สถานีรถไฟนครราชสีมา 

- - 



    ๔๘ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๒๐.๑๗ ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดนครราชสีมา 

๔ - เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น  - - - 

๒๐.๑๘ ประชุมจัดงานวันยุทธหัตถีของ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

๑ - เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรค 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ 
(นครราชสีมา) 
๓. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
๔. ส านักงานขนส่งทางน้ าท่ี ๗                        
๕. ศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา 
๖. สถานีรถไฟนครราชสีมา 

- - 

๒๐.๑๙ ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลสตมวาร ๑๐๐ 
วัน 

๑  ๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ 
(นครราชสีมา) 
๓. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
๔. ส านักงานขนส่งทางน้ าท่ี ๗                        
๕. ศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา 
๖. สถานีรถไฟนครราชสีมา 
๗. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ 
๘. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ 
๙. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ 

- - 

๒๐.๒๐ ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบ
การจราจรทางบกจังหวัด
นครราชสีมา 

๓ - เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรค 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ 
(นครราชสีมา) 

  



    ๔๙ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๓. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
๒๐.๒๑ ประชุมโครงการศึกษาเพื่อวางแผน

พัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

๑ - เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรค 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ 
(นครราชสีมา) 
๓. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
๔. ส านักงานขนส่งทางน้ าท่ี ๗ 
๕. ศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา 
๖. สถานีรถไฟนครราชสีมา 

- - 

๒๐.๒๒ ประชุมการปูองกันและแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง            
จุดเซฟวัน 

๒ - เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรค 

๑. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ 
๒. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ 

- - 

๒๐.๒๓ ประชุมการปูองกันและแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมในเขตพื้นท่ี  อ าเภอเมือง 
ถนนสุรนารายณ์ 

๒ - เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรค 

- แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ - - 

๒๐.๒๔ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
ส่วนท้องถิ่นเขต ๑๗ ขนส่งอ้อย 

๑ - เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรค 

๑. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ 
๒. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ 
๓. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ 

- - 

๒๐.๒๔ ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการ
ท่องเที่ยว 

๓ - เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรค 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ 
(นครราชสีมา) 
 

- - 

๒๐.๒๕ ประชุมแนวทางปฏิบัติการตรวจ ๑ - เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา - - 



    ๕๐ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

ติดตามผลงานตามนโยบายของ
รัฐบาลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ของนายกรัฐมนตรี 

ปัญหา อุปสรรค ๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ 
(นครราชสีมา) 
๓. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
๔. ส านักงานขนส่งทางน้ าท่ี ๗ 
๕. ศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา 
๖. สถานีรถไฟนครราชสีมา 

๒๐.๒๖ ประชุมพิจารณาการก่อสร้าง
ทดแทนในส่วนท่ีกองทัพบกได้รับ
ผลกระทบสาย Motorway 

๑ - เข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรค 

- แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ 
 

- - 

๒๐.๒๗ อบรมปรับมาตรฐานเพื่อการฝึกการ
ระดมสรรพก าลังเพื่อการทหาร 
(กรส.๕๙) 

๒ - เข้าร่วมอบรมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรค 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ 
(นครราชสีมา) 
๓. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
๔. ส านักงานขนส่งทางน้ าท่ี ๗                 
๕. ศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา 
๖. สถานีรถไฟนครราชสีมา 

- - 

๒๐.๒๘ ประชุมคณะท างานพิจารณา
กลั่นกรองเรื่องเข้าสู่การประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชน 
 
 

๑ - เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรค 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ 
(นครราชสีมา) 
๓. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
๔. ส านักงานขนส่งทางน้ าท่ี ๗ 
๕. ศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา 

- - 



    ๕๑ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๖. สถานีรถไฟนครราชสีมา 
๒๐.๒๙ ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และ

พัฒนาเมืองเก่านครราชสีมา  ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๐ 

๑ - เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรค 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ 
(นครราชสีมา) 
๓. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 

- - 

๒๐.๓๐ ประชุมแผนแม่บทเมืองนครราชสีมา ๑ - เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรค 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ 
(นครราชสีมา) 
๓. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
๔. ส านักงานขนส่งทางน้ าท่ี ๗ 
๕. ศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา 
๖. สถานีรถไฟนครราชสีมา 

- - 

๒๐.๓๑ ร่วมงานวันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

๑ - ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมพิธี ๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ 
(นครราชสีมา) 
๓. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
๔. ส านักงานขนส่งทางน้ าท่ี ๗ 
๕. ศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา 
๖. สถานีรถไฟนครราชสีมา 
๗. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ 
๘. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ 
๙. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ 

  



    ๕๒ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๒๐.๓๒ ประชุมการจัดงาน Expo          
จังหวัดนครราชสีมา 

๓ - เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรค 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ 
(นครราชสีมา) 
๓. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
๔. ส านักงานขนส่งทางน้ าท่ี ๗ 
๕. ศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา 
๖. สถานีรถไฟนครราชสีมา 

- - 

๒๐.๓๓ ร่วมงานวันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช
และมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

๑ - ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมพิธี ๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ 
(นครราชสีมา) 
๓. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
๔. ส านักงานขนส่งทางน้ าท่ี ๗ 
๕. ศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา 
๖. สถานีรถไฟนครราชสีมา 
๗. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ 
๘. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ 
๙. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ 

  

 ประชุมเตรียมการในการก ากับและ
ติดตามการปฏิบัติราชการในส่วน
ภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี 

๑ - เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรค 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ 
(นครราชสีมา) 
๓. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
๔. ส านักงานขนส่งทางน้ าท่ี ๗ 

  



    ๕๓ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๕. ศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา 
๖. สถานีรถไฟนครราชสีมา 
๗. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ 
๘. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ 
๙. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ 

๒๐.๓๔ ประชุมเตรียมการด าเนินงาน
โครงการภายใต้ พรบ .งบประมาณ
รายจ่ายปี  ๒๕๖๐ 

๑ - เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรค 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ 
(นครราชสีมา) 
๓. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
๔. ส านักงานขนส่งทางน้ าท่ี ๗ 
๕. ศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา 
๖. สถานีรถไฟนครราชสีมา 
๗. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ 
๘. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ 
๙. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ 

  

๒๐.๓๕ ประชุมการใช้งานโปรแกรมระบบ
ติดตามประเมินผล แผนงาน 
โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ
กลุ่มจังหวัด (PADME) 

๑ - เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรค 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ 
(นครราชสีมา) 
๓. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
๔. ส านักงานขนส่งทางน้ าท่ี ๗ 
๕. ศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา 
๖. สถานีรถไฟนครราชสีมา 

  



    ๕๔ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๗. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ 
๘. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ 
๙. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ 

๒๐.๓๖ ประชุมหารือเกี่ยวกับเส้นทางการ
บินพาณิชย์ 

๑ - เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรค 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ 
(นครราชสีมา) 
๓. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
๔. ส านักงานขนส่งทางน้ าท่ี ๗ 
๕. ศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา 
๖. สถานีรถไฟนครราชสีมา 
๗. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ 
๘. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ 
๙. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ 
 

  

๒๐.๓๗ ประชุมคณะอนุกรรมการเมืองเก่าพิ
มายและเมืองเก่านครราชสีมา 

๑ - เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรค 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ 
(นครราชสีมา) 
๓. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
๔. ส านักงานขนส่งทางน้ าท่ี ๗ 
๕. ศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา 
๖. สถานีรถไฟนครราชสีมา 
๗. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ 

- - 



    ๕๕ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๘. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ 
๙. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ 

๒๐.๓๘ ประชุมกลุ่มย่อย Focus Group 
จัดท าแผนปฏิบัติการลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

๑ - เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรค 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ 
(นครราชสีมา) 
๓. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
๔. ส านักงานขนส่งทางน้ าท่ี ๗ 
๕. ศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา 
๖. สถานีรถไฟนครราชสีมา 
๗. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ 
๘. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ 
๙. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ 

- - 

๒๐.๓๙ ประชุมคณะกรรมการศึกษาแผน
แม่บทในเขตเมืองนครราชสีมา 

๑ - เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรค 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ 
(นครราชสีมา) 
๓. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
๔. ส านักงานขนส่งทางน้ าท่ี ๗ 
๕. ศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา 
๖. สถานีรถไฟนครราชสีมา 
๗. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ 
๘. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ 
๙. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ 

- - 



    ๕๖ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๒๐.๔๐ ประชุมหารือแนวทางปฏิบัติในการ
ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ าจังหวัด
นครราชสีมา 

๑ - เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรค 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ 
(นครราชสีมา) 
๓. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
๔. ส านักงานขนส่งทางน้ าท่ี ๗ 
๕. ศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา 
๖. สถานีรถไฟนครราชสีมา 
๗. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ 
๘. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ 
๙. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ 
 

- - 

๒๐.๔๑ เข้าร่วมฝึกซ้อมทดสอบแผนปูองกัน
ประเทศในพ้ืนท่ีส่วนหลัง 

๔ - เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรค 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ 
(นครราชสีมา) 
๓. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
๔. ส านักงานขนส่งทางน้ าท่ี ๗ 
๕. ศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา 
๖. สถานีรถไฟนครราชสีมา 
๗. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ 
๘. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ 
๙. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ 

- - 

๒๐.๔๒ ประชุมแนวทางพัฒนาและแก้ไข ๑ - เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา - - 



    ๕๗ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

ปัญหาในเขตเมืองนครราชสีมา ปัญหา อุปสรรค ๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ 
(นครราชสีมา) 
๓. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
๔. ส านักงานขนส่งทางน้ าท่ี ๗ 
๕. ศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา 
๖. สถานีรถไฟนครราชสีมา 
๗. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ 
๘. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ 
๙. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ 

๒๐.๔๓ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร ๖๕ พรรษา 

๑ - ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมพิธี ๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ 
(นครราชสีมา) 
๓. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
๔. ส านักงานขนส่งทางน้ าท่ี ๗ 
๕. ศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา 
๖. สถานีรถไฟนครราชสีมา 
๗. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ 
๘. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ 
๙. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ 

- - 

๒๐.๔๔ ประชุมการจัดท าแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรีสัญจร 

๑ - เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรค 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ 
(นครราชสีมา) 

- - 



    ๕๘ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๓. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
๔. ส านักงานขนส่งทางน้ าท่ี ๗ 
๕. ศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา 
๖. สถานีรถไฟนครราชสีมา 
๗. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ 
๘. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ 
๙. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ 

๒๐.๔๕ ประชุมการจัดเตรียมการประชุม 
คณะรัฐมนตรีสัญจร 

๓ - เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรค และรายงานความ 
ก้าวหน้าของการด าเนินงาน 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
๒. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ 
(นครราชสีมา) 
๓. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
๔. ส านักงานขนส่งทางน้ าท่ี ๗ 
๕. ศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา 
๖. สถานีรถไฟนครราชสีมา 
๗. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ 
๘. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ 
๙. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ 

- - 

๒๑. จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ ๑๖) 

๒๑.๑ เปิดศูนย์อ านวยความปลอดภัย               
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

๑  - ได้อ านวยความสะดวกในการเดินทาง
แก่ผู้ใช้เส้นทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

๑. แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที ่๑ 
๒. แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที ่๒ 
(ทุ่งสง) 

- ขอเพิ่มวงเงินงบประมาณ
ในการด าเนินการ 

 - แผ่นพับแผนที่แนะน า
เส้นทางไม่เพียงพอต่อ          
การแจกจ่ายให้แก่          
ผู้ใช้เส้นทาง 



    ๕๙ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๒๑.๒ ต้อนรับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
และนายชาติชาย  ทิพย์สุนาวี 
ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะ 
ในการตรวจเยี่ยมโครงข่ายคมนาคม
ในสถานการณ์อุทกภัย พื้นที่จังหวัด
สุราษฎร์ธานี และจังหวัด
นครศรีธรรมราช ระหว่างวันท่ี         
๑๓ – ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐  

๑ - อ านวยความสะดวกในการตรวจราชการ  
ทั้งสถานท่ี เอกสาร และความสะดวกต่าง ๆ 

๑. แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑ 
๒. แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ 
(ทุ่งสง) 
๓. แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีท่ี ๑
(พุนพิน)                                               
๔. แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีท่ี ๑              
(กาญจนดิษฐ)์                                         
๕. แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีท่ี ๑               
(เวียงสระ)                                                
๖. แขวงทางหลวงตรัง                           
 

- - 

๒๑.๓ โครงการจุดให้บริการทั่วไทย                      
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐ 

๑ - ได้อ านวยความสะดวกในการเดินทาง 
แก่ผู้ใช้เส้นทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

๑. แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที ่๑ 
๒. แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที ่๒ 
(ทุ่งสง) 
๓. แขวงทางหลวงสุราษฏร์ธานีท่ี ๑ 
(พุนพิน) 
๔. แขวงทางหลวงสุราษฏร์ธานีท่ี ๒  
(กาญจนดิษฐ)์ 
๕. แขวงทางหลวงสุราษฏร์ธานีท่ี ๓  
(เวียงสระ) 
๖. แขวงทางหลวงตรัง 
๗. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 

-  - แผ่นพับแผนที่แนะน า
เส้นทางไม่เพียงพอต่อ        
การแจกจ่ายให้แก่       
ผู้ใช้เส้นทาง 



    ๖๐ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๒๑.๔ เป็นคณะท างานแก้ไขปัญหาราคา
ยางพาราตกต่ าและช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนยางพารา 

๑ - ร่วมเสนอแนวทางแนวทางในการน า
ยางพารามาแปรรูป และผสมเพื่อท าถนน 

๑. ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานท่ี ๔ 
๒. แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑            
๓. แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ 
๔. แขวงทางหลวงชนบทนครศร ี
ธรรมราช 

  

๒๒. จังหวัดนนทบุรี (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี) 

๒๒.๑ การตรวจราชการแบบบูรณาการใน
พื้นที่จังหวัดนนทบุรี 

๑ รายงานสรุปข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นการ
ตรวจติดตามตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล เรื่อง การปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ที่เกี่ยวข้องกับ คค . ในพื้นที่
จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันท่ี ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

๑. แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดนนทบุร ี
๓. ส านักงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดนนทบุรี 

  

๒๒.๒ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของกระทรวงฯ ในจังหวัดนนทบุรี 

๑ - จัดท าและรวบรวมเอกสารผลงานส าคัญ
ของกระทรวงฯ รายงานให้จังหวัดทราบ 

๑. แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดนนทบุร ี
๓. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค              
สาขานนทบุรี 

- - 

๒๒.๓ การปูองกันอุบัติภัยทางถนนในช่วง
เทศกาล 

๒ - จัดตั้งจุดให้บริการแก่ประชาชน /           
ศูนย์อ านวยความสะดวกและปลอดภัย      
ช่วงเทศกาล จุดพักรถ แจกแผนที่แนะน า
เส้นทาง 

- แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี - - 

๒๒.๔ ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณา
เงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ

๗ - ร่วมเป็นอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใน
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ า

- ส านักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี - - 



    ๖๑ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

ขนส่งไม่ประจ าทางประจ าจังหวัด
นนทบุรี 

ทางประจ าจังหวัดนนทบุรีอย่างต่อเนื่อง 

๒๒.๕ ร่วมตรวจสอบข้อมูลเพื่อสร้าง         
ปูายหยุดรถโดยสารประจ าทาง 

๑ - ได้ร่วมพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

- ส านักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี - - 

๒๒.๖ ประชุมคณะกรรมการศูนย์
อ านวยการความปลอดภัยทางถนน 
จังหวัดนนทบุรี 

๓ - ได้เข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่อง ณ ศาลากลาง
จังหวัดนนทบุรี 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดนนทบุร ี
๒. แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี 
 

- - 

๒๒.๗ การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
จังหวัดนนทบุรี (ศบก.จ.นบ.) 

๑ - ได้จัดตั้งเวรเพื่อปูองกันอุทกภัยในพื้นที่
ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงนนทบุรี 

- ส านักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี - - 

๒๒.๘ ร่วมโครงการรณรงค์ก าจัดผักตบชวา ๑ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ก าจัดผักตบชวา
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 

๑. แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดนนทบุร ี

-  

๒๓. จังหวัดนราธิวาส (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส) 

๒๓.๑ ส ารวจจ านวนเจ้าหน้าที่ของรัฐฝุาย
พลเรือนหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคม จังหวัดนราธิวาส  ตาม 
หนังสือจังหวัดนราธิวาส  ด่วนท่ีสุด  
ที ่นธ ๐๐๑๗.๕/๔๙๘๘ ลงวันท่ี 
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

๑ - แขวงทางหลวงนราธิวาสในฐานะผู้แทน
กระทรวงคมนาคม  ได้ส ารวจตรวจสอบ  
ประสานงานและจัดท าบัญชีจ านวน
เจ้าหน้าท่ีของรัฐฝุายพลเรือนหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงคมนาคม  ในจังหวัด
นราธิวาส   ณ  วันท่ี ๑ กันยายน  ๒๕๕๙ 
รวบรวมส่งให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
บุคคล  ส านักงานจังหวัดนราธิวาส   ตาม
หนังสือแขวงทางหลวงนราธิวาส  ที่  คค 

๑. แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส 
๒.  ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค                  
สาขานราธิวาส 
๓. ส านักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส 
๔. ท่าอากาศยานนราธิวาส 
 

- - 



    ๖๒ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๐๖๑๕๑ /๒๐๔๐ ลงวันท่ี  ๒๘ ตุลาคม  
๒๕๕๙ 

๒๓.๒ แขวงทางหลวงนราธิวาส  ในนาม
ผู้แทนกระทรวงคมนาคม รับผิดชอบ
เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม  
“เสวนายามเช้า ” ตามหนังสือ
จังหวัดนราธิวาส  ที่ นธ ๐๐๑๗.๓/ว 

๔๖๓๕ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม  ๒๕๕๙

ก าหนดจัด  “เสวนายามเช้า ” โดย
มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด  
กระทรวงคมนาคม  เป็นเจ้าภาพใน
วันพุธท่ี ๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๐ 

๑ - ได้ท าหนังสือเชิญ หัวหน้าส่วนราชการ 
หัวหน้าหน่วยงาน นายอ าเภอ นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายก 
เทศมนตร ีเข้าร่วมกิจกรรม“เสวนายาม
เช้า” ในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๐                   
ณ  อาคารอเนกประสงค ์ ท่าอากาศยาน
นราธิวาส 
 
 

๑. แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส 
๒. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค               
สาขานราธิวาส 
๓. ส านักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส 
๔. ท่าอากาศยานนราธิวาส 

- - 

๒๓.๓ ประชุมหารือเตรียมความพร้อมรับ
การตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงคมนาคมและคณะ 
ซึ่งก าหนดเดินทางตรวจราชการตาม
แผนประจ าปี และรับฟังปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดในพื้นที ่จังหวัด
ปัตตาน ียะลา และนราธิวาส   
ประชุมในวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ณ  ห้องประชุมส านักงานทางหลวง

๑ - ได้ท าหนังสือเชิญประชุมเพื่อเตรียม
ความพร้อมรับการตรวจราชการ ของ 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
และคณะ ซึ่งก าหนดเดินทางมาตรวจ
ราชการตามแผนประจ าป ีและรับฟัง
ปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในสังกัดในพื้นที ่จังหวัดปัตตาน ี
ยะลา และนราธิวาส  ระหว่างวันท่ี ๖-๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๐  ประชุมในวันท่ี ๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุม

๑. แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส 
๒. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค               
สาขานราธิวาส 
๓. ส านักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส 
๔. ท่าอากาศยานนราธิวาส 
๕.นายสถานีเดินรถนราธิวาส 
๖.นายสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก 
๗. ผู้อ านวยการศูนย์ควบคุมการบิน
หาดใหญ่ 

  



    ๖๓ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

ที ่๑๘  ช้ัน ๒ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง
สงขลา จ.สงขลา 

ส านักงานทางหลวงที ่๑๘  ช้ัน ๒                         
ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 

๒๔. จังหวัดน่าน (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๑) 

๒๔.๑ โครงการอ านวยความสะดวก
ปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๐ 

๑ ๑ . จัดเต็นท์อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัย มีบริการน้ าดื่มและห้องสุขา 
๒. จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่คอยให้ความ
ช่วยเหลือ 
๓. จัดนิทรรศการเผยแพร่เส้นทางแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน 

๑. แขวงทางหลวงน่านท่ี ๒ 
๒. แขวงทางหลวงชนบทน่าน 
๓. ส านักงานขนส่งจังหวัดน่าน 
๔. ท่าอากาศยานจังหวัดน่าน 
 

- แผนที่แนะน าเส้นทาง     
มีจ านวนไม่เพียงพอกับ
ผู้ใช้ทาง 

- งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรมีจ านวนจ ากัด 

๒๔.๒ โครงการจุดให้บริการทั่วไทย                        
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐ 

๑ ๑ . จัดเต็นท์อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัย มีบริการน้ าดื่มและห้องสุขา 
๒. จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่คอยให้ความ
ช่วยเหลือ 
๓. จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
กรมทางหลวง 

๑. แขวงทางหลวงน่านท่ี ๒ 
๒. แขวงทางหลวงชนบทน่าน 
๓. ส านักงานขนส่งจังหวัดน่าน 
๔. ท่าอากาศยานจังหวัดน่าน 
 

- แผนที่แนะน าเส้นทาง    
มีจ านวนไม่เพียงพอกับ
ผู้ใช้ทาง 

- งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรมีจ านวนจ ากัด 

๒๕. จังหวัดบึงกาฬ (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ) 

๒๕.๑ การจัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวก 
และปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์ บริเวณตรงข้ามแขวงทางหลวง
บึงกาฬ  ทางหลวงหมายเลข  ๒๑๒              
ต าบลวิศิษฐ์   อ าเภอเมืองบึงกาฬ                 
จังหวัดบึงกาฬ 

๒ - ร่วมกันให้บริการข้อมูลเส้นทาง
การจราจรบริการให้ความช่วยเหลือ           
กรณีเกิดอุบัติเหตุร่วมกับกู้ภัย  ช่วยลากรถ 
เปลี่ยนยางรถ  ให้ความช่วยเหลืออ่ืน ๆ  
เท่าที่สามารถท าได้  บริการแจกแผ่นพับ  
แผนที่ทางหลวง น้ าดื่ม 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ 
๒. แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ 

- - 



    ๖๔ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

       นอกจากน้ียังมีหน่วยงานของ  
ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จังหวัดบึงกาฬ ศูนย์พัฒนาฝีมือมือแรงงาน  
จังหวัดบึงกาฬ   วิทยาลัยเทคนิค  
บึงกาฬ  บริษัท โตโยต้าหนองคาย  จ ากัด   
(สาขาบึงกาฬ ) และห้างหุ้นส่วนบึงกาฬ
เจริญยนต์ จ ากัด ได้มาร่วมให้บริการตรวจ
สภาพเครื่องยนต์  เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง  
และเติมลม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง 

๒๖. จังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์) 
๒๖.๑ โครงการก่อสร้าง ทางหลวง

หมายเลข ๒๑๘  สาย บุรีรัมย ์–          

อ.นางรอง ระหว่าง กม.๓๔+๐๐๐ – 

กม.๕๐+๖๐๐ 

 

๑ - อยู่ระหว่างด าเนินการสร้างการมีส่วน

ร่วมของประชาชน 

 

- - ควรมีการก่อสร้างด่านชั่ง

น้ าหนักในสายทางเพื่อ

ปูองกันการบรรทุกน้ าหนัก

เกิน 

 

- มีการขยายคันทาง

ขวางล าน้ า  ท าให้การ

ระบายน้ าไม่เพียงพอ 

ควรมีการขยายเพิ่มช่อง

ท่อระบายน้ า    

๒๖.๒ โครงการพัฒนาศักยภาพการ

ท่องเที่ยวท่ีมีคุณภาพและได้

มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล 

กิจกรรมก่อสร้างขยายช่องจราจร

จาก ๒ ช่อง เป็น ๔ ช่องจราจร ทาง

 - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง  - ควรมีการก่อสร้างด่านชั่ง

น้ าหนักในสายทางเพื่อ

ปูองกันการบรรทุกน้ าหนัก

เกิน 

 

- โครงการได้รับการ

อนุมัติก่อสร้างในช่วงฤดู

ฝน  ท าให้การก่อสร้าง

ต้องหยุดก่อสร้างในช่วง

ฝนตก แผนงานก่อสร้าง



    ๖๕ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

หลวงหมายเลข  ๒๑๙ ตอน สตึก – 

หัวถนน ระหว่าง กม.๑๑๓+๓๐๐ – 

กม.๑๑๖+๘๐๐  

จึงล่าช้ากว่าแผน 

 

๒๖.๓ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

๑ 
 

- ผลการเบิก-จ่าย เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล 

- - - 

๒๗. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ ๑๕) 

๒๗.๑ จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ 
ระหว่างวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ถึง วันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๐ 

๑ 
 

๑. มีผู้ใช้บริการรวม ๒๐๐ ราย 
๒. มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ๓๘ ครั้ง บาดเจ็บ  
    ๔๖ ราย และเสียชีวิต ๔ ราย 

- แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์                 
(หัวหิน) 

- - 

๒๗.๒ จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
๒๕๖๐ ระหว่างวันท่ี ๑๑ -  ๑๘ 
เมษายน ๒๕๖๐ 

๑ ๑. มีผู้ใช้บริการรวม ๑๖๒ ราย 
๒. มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ๒๓ ครั้ง             
บาดเจ็บ ๒๙ ราย  และเสียชีวิต ๓ ราย 

- แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์                 
(หัวหิน) 

- - 

๒๗.๓ การเข้าร่วมปฏิบัติงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชบรม นาถบพิตร 

๑ ๑. เจ้าหน้าท่ีส านักงานทางหลวงที่ ๑๕ 
และแขวงทางหลวงในสังกัด สมัครเข้าร่วม
เป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย  
เดชบรม นาถบพิตร แบ่งเป็น 
- ข้าราชการ  ๑๗๓ คน 

๑. แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์  
   (หัวหิน) 
๒. แขวงทางหลวงชุมพร 
๓. แขวงทางหลวงนครปฐม 
๔. แขวงทางหลวงราชบุร ี
๕. แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม 
๖. แขวงทางหลวงเพชรบุร ี

- - 



    ๖๖ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

- ลูกจ้างประจ า  ๑๒๗ คน  
- พนักงานราชการ  ๑๓๖ คน 
- ลูกจ้างช่ัวคราว  ๙๐๔ คน 
รวมทั้งสิ้น ๑,๓๔๐ คน 
๒. จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ โครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ถนนสายห้วย
มงคล วันที่ ๒๔ – ๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณวัดคลองวาฬ
อารามหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 
 
 
- แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์  
  (หัวหิน) 
 
 
 

๒๗.๔ การจัดเตรียมข้อมูลและพื้นท่ี เพื่อ
รับการตรวจเยี่ยมของคณะผู้ตรวจ
ราชการ กระทรวงคมนาคม ในพ้ืนท่ี
เขตตรวจราชการที่ ๕ (ประจวบ 
คีรีขันธ ์เพชรบุรี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร) ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน 
/โครงการ ท่ีตรวจติดตาม วันท่ี            
๕ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๑ ๑. ประสานหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด 
กระทรวงคมนาคม เข้าร่วมประชุม และ 
จัดเตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย 
ในหัวข้อการตรวจราชการ 
๒. ผู้บริหารที่มาตรวจเยี่ยม ทราบถึง 
    - ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด 
    - แผนงาน โครงการ การด าเนินการ 
      ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
    - รับข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจเยี่ยม 

๑. แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ 
    (หัวหิน) 
๒. แขวงทางหลวงเพชรบุร ี
๓. แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม 
๔. แขวงทางหลวงสมุทรสาคร 
๕. กรมเจ้าท่า 
๖. การรถไฟแห่งประเทศไทย 
๗. กรมทางหลวงชนบท 
๘. บริษัทขนส่ง จ ากัด 
๙. ท่าอากาศยานหัวหิน 
๑๐. ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน 
๑๑. สถาบันการบินพลเรือน 
๑๒. กรมการขนส่งทางบก 

๑. ขอให้ส านักงานขนส่ง
จังหวัดเพชรบุรี และ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ
ความพร้อมของรถโดยสาร
สาธารณะ ตลอดจนความ
พร้อมของพนักงานขับรถ 
ให้ด าเนินการอย่างเข้มงวด 
ต่อเนื่อง เพื่อให้การเดิน 
ทางของประชาชนเกิด
ความปลอดภัย 
๒. เห็นควรใหส้ านักงาน
ขนส่งจังหวัดเพชรบุรีและ 

 - 



    ๖๗ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
จัดหาพื้นที่ท่ีมีท าเล
เหมาะสมเพื่อก่อสร้าง
สถานีขนส่งผู้โดยสารเป็น
การถาวร เพื่อเป็นจุดจอด
และให้บริการผู้โดยสารให้
เกิดความเป็นระเบียบ 
สะดวก และเกิดความ
ปลอดภัยอย่างเป็นระบบ
โดยเร็ว 
๓. เห็นควรให้ท่าอากาศ
ยานหัวหินมีการต่อเติม
ความยาวทางวิ่งเป็นอย่าง
น้อย ๒,๕๐๐ เมตร เพื่อ
รองรับการให้บริการจาก
เครื่องบินแบบเช่าเหมาล า
ขนาดใหญ่ ที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวในจังหวัดประ 
จวบคีรีขันธ์ เพิ่มโอกาส
และศักยภาพในการให ้
บริการของท่าอากาศยาน 
๔. ขอให้ ส านักงานทาง



    ๖๘ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

หลวงที่ ๑๕ และ แขวง
ทางหลวง ผู้รับจ้างให้
ความส าคัญกับการจราจร
ให้เหมาะสม ติดตั้ง
อุปกรณ์อ านวยความ
ปลอดภัยอย่างเพียงพอ 
ชัดเจนในเวลากลางคืน
เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ
เนื่องจากการก่อสร้าง 
ในทางหลวงหมายเลข ๔ 
ช่วงปราณบุรี - 
ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร 

๒๘. จังหวัดปราจีนบุรี (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี) 

๒๘.๑ เตรียมการรับคณะผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงคมนาคมใน
พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ ๓  
(จังหวัดปราจีนบุรี  สระแก้ว  
และนครนายก) 
 

๑ 
 

วันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙  คณะ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม  
รับฟังบรรยายสรุปแผน/ผล และ
โครงการต่างๆ  ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่
จังหวัดปราจีนบุรี  นครนายก  
สระแก้ว 
 

๑. แขวงทางหลวงนครนายก 
๒. แขวงทางหลวงสระแก้ว 
๓. แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี   
๔. แขวงทางหลวงชนบทนครนายก 
๕. แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว 
๖. ส านักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี   
๗. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครนายก   
 ๘. ส านักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว 

   



    ๖๙ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๙. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค  สาขา 
     ฉะเชิงเทรา 
๑๐. บริษัทขนส่ง จ ากัด สาขา 
ปราจีนบุรี  
๑๑. บริษัทขนส่ง จ ากัด สาขา  
นครนายก   
๑๒. บริษัทขนส่ง จ ากัด สาขา  
สระแก้ว 

๒๘.๒ ตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกปลอดภัย
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๐  
ระหว่างวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ –  
๔ มกราคม  ๒๕๖๐ 
 

๑ - บริการประชาชนเพื่อปูองกันการเกิด 
อุบัติเหตุทางถนน เช่น  
๑. บริการน้ าดื่ม  กาแฟ  ผ้าเย็น 
๒. บริการห้องน้ า  
๓. แนะน าเส้นทาง แจกแผนที่ทางหลวง 
๔. จุดพักรถ  
 

๑. แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี 

  

๒๘.๓ ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน  กิจกรรมยกระดับ
มาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทาง
หลวง หมายเลข ๓๐๗๙  ในวันท่ี ๒๓  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐   
 

๑ - จัดประชุมช้ีแจงเพื่อให้ส่วนราชการ  
ประชาชนในพ้ืนท่ี และผู้สนใจเข้าร่วมรับ
ฟัง  ซึ่งผลการประชุมเห็นด้วยกับการ
ด าเนินโครงการก่อสร้างฯ 
 

๑. แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี 

  



    ๗๐ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๒๘.๔ ต้อนรับนายกรัฐมนตรีเดินทางมา
ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัด
ปราจีนบุรี  ในวันท่ี ๙ มีนาคม  
๒๕๖๐   
 

๑ - ตรวจสอบและเตรียมพร้อมเพื่อความ
สะดวกปลอดภัยในเส้นทางที่นายก 
รัฐมนตรีเดินทางมาตรวจราชการ   

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุร ี
๒. แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี 
 

  

๒๘.๕ ตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกปลอดภัย
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐   
  ระหว่างวันท่ี  ๑๑ – ๑๘  เมษายน  
๒๕๖๐   
 
 

๑ - บริการประชาชนเพื่อปูองกันการเกิด 
อุบัติเหตุทางถนน เช่น  
๑. บริการน้ าดื่ม  กาแฟ  ผ้าเย็น 
๒. บริการห้องน้ า  
๓. แนะน าเส้นทาง แจกแผนที่ทางหลวง 
๔. จุดพักรถ  
 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุร ี
๒. แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี 
 

  

๒๘.๖ โครงการจิตอาสาประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์พระราชทาน 
ในวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐   

๑ - จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
พระราชทาน  เพื่อน้อมเกล้าน้อม
กระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุร ี
๒. แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี 
 

  

๒๘.๗ การตรวจราชการแบบบูรณาการของ
ผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  รอบที่ ๒ ในวันท่ี ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๐   
 

๑ - ประสานหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

คมนาคม เพื่อเข้าร่วมประชุม  ณ  ห้อง

ประชุมทวารวดี   ช้ัน ๔  ศาลากลาง

จังหวัดปราจีนบุรี 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุร ี
๒. แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี 
 

  



    ๗๑ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๒๘.๘ ประชุมคณะท างานออกแบบงานภูมิ
สถาปัตยกรรมโครงการพุทธอุทยาน
โลก  และดูพื้นที่บริเวณพื้นท่ีเขาอีโต้  
จังหวัดปราจีนบุรี 

๕ 
 

ร่วมประชุมฯ ณ  ห้องประชุมวนอุทยาน

น้ าตกเขาอีโต้  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

- แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี 
 

  

๒๘.๙ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด
ปราจีนบุรี  ประจ าเดือน ตุลาคม 
๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐ 
 

๑๒ - เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด
ปราจีนบุรี  เพื่อบรรยายสรุปผลการ
ด าเนินการตามแผนงานและการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ  ณ  หอประชุม
จังหวัดปราจีนบุรี 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุร ี
๒. แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี 
 

  

๒๙. จังหวัดปัตตานี (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงปัตตานี) 

๒๙.๑ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประจ าเดือนของจังหวัดปัตตานี 

๑๒ ๑. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประจ าเดือน ตามวัน เวลา และสถานท่ีที่
จังหวัดก าหนด 
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรม   
และผลงานต่างๆ ของกรมทางหลวง 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดปัตตาน ี
๒. แขวงทางหลวงชนบทปัตตาน ี
๓. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๔   
    สาขาปัตตาน ี

- - 

๒๙.๒ กิจกรรม “กาแฟยามเช้า” ของ 
จังหวัดปัตตานี 

๑๒ - เข้าร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า เพื่อ
พบปะหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
และประสานความร่วมมือระหว่างส่วน
ราชการ 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดปัตตาน ี
๒. แขวงทางหลวงชนบทปัตตาน ี
๓. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๔   
    สาขาปัตตาน ี

  

๒๙.๓ โครงการจัดหน่วยบริการ “จังหวัด
เคลื่อนที”่ จังหวัดปัตตานี 

๒ ๑. ประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นที่รู้จัก 
๒. แนะน าเส้นทาง และแจกแผนที่ 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดปัตตาน ี
๒. แขวงทางหลวงชนบทปัตตานี 

  



    ๗๒ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๒๙.๔ เตรียมการต้อนรับคณะผู้ตรวจ
ราชการ กระทรวงคมนาคม ระหว่าง
วันท่ี ๖ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๑ ๑. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด 
กระทรวงคมนาคม เพื่อเข้าร่วมประชุม  
๒. จัดเตรียมสถานท่ีส าหรับการประชุม  
ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงปัตตาน ี
๓. จัดเตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย 
สรุป และอ านวยความสะดวกในการตรวจ 
ราชการ 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดปัตตาน ี
๒. แขวงทางหลวงชนบทปัตตาน ี
๓. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๔   
    สาขาปัตตาน ี

  

๒๙.๕ ร่วมเป็นคณะท างานพัฒนาจังหวัด
ปัตตานีเป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตรตามโครงการเมือง
ต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ด าเนินงานการพัฒนาจังหวัดปัตตานี
เป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรตามโครงการเมืองต้นแบบ  
“สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลให้บังเกิดผล
เป็นรูปธรรม ตลอดจนการจัดท าบัญชี
แผนงาน/โครงการ ตรวจสอบกลั่นกรอง
โครงการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์มาตรการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์
๒. ควบคุม ก ากับ ติดตามความก้าวหน้า
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานในประเด็นที่รับผิดชอบ 
๓. ประสานส่วนราชการ /หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและรายงานผลการด าเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดปัตตาน ี
๒. แขวงทางหลวงชนบทปัตตาน ี
๓. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๔   
    สาขาปัตตาน ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



    ๗๓ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๒๙.๖ โครงการเฉลิมพระเกียรติ งานรัฐพิธี/
งานพิธีวันส าคัญต่าง ๆ ประจ าป ี
ของจังหวัดปัตตานี 

๑๐ - เข้าร่วมงานพิธีการต่าง ๆ ตามที่จังหวัด 
ก าหนด ได้แก ่ 
๑) วันปิยมหาราช เมื่อวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 
๒๕๕๙ 
๒) วันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันท่ี ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๙ 
๓) วันสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  
เมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
๔) วันข้าราชการพลเรือน เมื่อวันท่ี ๑ 
เมษายน ๒๕๖๐  
๕) วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ - 
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี๖๒ 
พรรษา  เมื่อวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๐   
๖) วันจักรี เมื่อวันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๐    
๗) วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
เมื่อวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐    
๘) วันฉัตรมงคล เมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๐   
๙) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ- 
ยวรางกูร ๖๕ พรรษา  
๑๐) วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดปัตตาน ี
๒. แขวงทางหลวงชนบทปัตตาน ี
๓. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๔  
    สาขาปัตตานี 

  



    ๗๔ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

เจ้าพระบรมราชินีนาถ ๘๕ พรรษา  
เมื่อวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๓๐. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงอยุธยา) 

๓๐.๑ การปูองกันและลดอุบัติภัยทางถนน    
การให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาล   
ปีใหม่ 

๑ ๑ . จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวก
ปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้ถนน         
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
๒ . จัดเจ้าหน้าที่อยู่เวรประจ าศูนย์ฯ 
ให้บริการข้อมูลข่าวสารแจกแผ่นพับ
เกี่ยวกับเส้นทางการจราจร ทางเลี่ยง
จราจรติดขัด และสถานท่ีท่องเที่ยว 
๓. ติดตั้งกล้อง CCTV 
๔. ประสานงานกับหน่วยงานในจังหวัด       
ในการอ านวยความสะดวกปลอดภัย              
ให้ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒. แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา 

- - 

๓๐.๒ การปูองกันอุบัติภัยทางถนนและ       
การให้บริการประชาชนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

๑ ๑ . จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวก
ปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้ถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 
๒ . จัดเจ้าหน้าที่อยู่เวรประจ าศูนย์ฯ 
ให้บริการข้อมูลข่าวสารแจกแผ่นพับ
เกี่ยวกับเส้นทางการจราจรทางเลี่ยงจราจร
ติดขัด และสถานท่ีท่องเที่ยว 
๓. ติดตั้งกล้อง CCTV 

๑. ส านกังานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒. แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา 

- - 



    ๗๕ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๔. ประสานงานกับหน่วยงานในจังหวัด    
ในการอ านวยความสะดวกปลอดภัย       
ให้ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

๓๐.๓ การปูองกันอุบัติภัยทางถนน , การ
ให้บริการประชาชนท่ีเดินทางมา
ถวายสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 

๑ ๑.๑ จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชนท่ีเดินทางมาถวาย
สักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและ
จัดเตรียมจุดพักรถในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ                         
- ตั้งเต็นท์อ านวยการ ทางหลวงหมายเลข 
๑ ตอน ประตูน้ าพระอินทร์ – หนองแค ที่ 
กม . ๖๗ + ๔ ๐๐  ทางขนานขาเข้า  
(ส านักงานหมวดทางหลวงวังน้อย) และจัด
เจ้าหน้าท่ีอยู่เวรประจ าศูนย์ฯ ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเส้นทางการจราจร
ทางเลี่ยงจราจรติดขัด 
- ตั้งเต็นท์อ านวยการ ทางหลวงหมายเลข 
๓๒  ตอน บางปะอิน -  อยุธยา ที่ กม .๔+
๐๐๐  เกาะกลาง (ส านักงานหมวดทาง
หลวงบางปะอิน ) และจัดเจ้าหน้าที่อยู่เวร
ประจ าศูนย์ฯ ให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับเส้นทางการจราจรทางเลี่ยงจราจร
ติดขัด 

แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา   



    ๗๖ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๓๐.๔ จัดระเบียบร้านค้ารุกล้ าริมทางหลวง  
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
เกิดความปลอดภัยในการจราจร 

๑ - ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีฝุายปกครอง  ทหาร 
ต ารวจทางหลวงผลักดันร้านค้าที่รุกล้ า ตั้ง
ร้านค้าขาย  โรตีสายไหมฯ  สิ่งปลูกสร้าง
ช่ัวคราวและกองไม้ ทางหลวงหมายเลข 
๓๒ ตอนบางปะอิน – นครหลวง  ทาง
หลวงหมายเลข ๓๔๗  ตอนบางกระสั้น – 
บางปะหัน และทางหลวงหมายเลข 
๓๔๑๒  ตอน อยุธยา – บางบาล 

- ส านักงานขนส่งจังหวัดพระนคร - 
ศรีอยุธยา 

- - 

๓๑. จังหวัดพะเยา (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงพะเยา) 

๓๑.๑ วันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ ๑ ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ใน

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ จัดโดย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด าเนินการตัดแต่งก่ิงไม้ในทางหลวง

หมายเลข ๑ และท าความสะอาดร่อง

กลางถนน 

๑. แขวงทางหลวงชนบทพะเยา 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดพะเยา 

- - 

๓๑.๒ Spot Check 

 

๒ จัดกิจกรรมตั้งด่านตรวจรถบรรทุกน้ าหนัก

เกิน บนทางหลวงหมายเลข ๑                      

กม. ๘๒๙+๐  วันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน 

- ส านักงานขนส่งจังหวัดพะเยา   



    ๗๗ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๒๕๕๙ และ  วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๓๑.๓ เปิดศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 

 

๒ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

และเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๐          

ณ บริเวณหน้าสถานีต ารวจทางหลวง 

๕ พะเยา วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙  

(ปีใหม)่ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

(สงกรานต์) 

๑. แขวงทางหลวงชนบทพะเยา 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดพะเยา 

  

๓๑.๔ กาแฟยามเช้า                               

(วันท่ี ๕ เมษายน  ๒๕๖๐) 

 

 

๑ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมกาแฟยาม

เช้าในนามกระทรวงคมนาคม เพ่ือ

เป็นการพูดคุย เสวนา แลกเปลี่ยน

ความคิด ร่วมกับหน่วยงานราชการ

ในจังหวัดพะเยา 

๑. แขวงทางหลวงชนบทพะเยา 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดพะเยา 

  

๓๑.๕ ประชุมแก้ปัญหาจุดเสี่ยง               
(วันท่ี  ๘  กุมภาพันธ ์  ๒๕๖๐) 

๑ ด าเนินการประชุมคณะท างานแก้ไขปัญหา

จุดเสี่ยงในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา ณ ห้อง

ประชุมนวมโคกสูง แขวงทางหลวงพะเยา  

- แขวงทางหลวงชนบทพะเยา 
 

  



    ๗๘ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๓๒. จังหวัดพังงา (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงพังงา) 

๓๒.๑ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้สภา
กาแฟยามเช้า ครั้งท่ี ๕  ในวันท่ี ๘
กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๐  ณ ส านักงาน
แขวงทางหลวงชนบทพังงา 

๑ - ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สภา
กาแฟยามเช้า 

๑. แขวงทางหลวงชนบทพังงา 
1. ๒. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา 
2. ๓. ส านักงานขนส่งจังหวัดพังงา 

  

๓๒.๒ มอบหมายให้ปฏิบัติงานประจ าร้าน
มัจฉากาชาด ระหว่างวันท่ี ๑๔ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ บริเวณหน้า
ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) 

๑ - จัดเจ้าหน้าที่ส าหรับจ าหน่ายบัตรในงาน
ออกร้านมัจฉากาชาด  

3. ๑. แขวงทางหลวงชนบทพังงา 
4. ๒. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา 
5. ๓. ส านักงานขนส่งจังหวัดพังงา 

- - 

๓๒.๓ วางพานพุ่มดอกไม้สดในงานรัฐพิธี
ถวายราชสักการะเนื่องในวันมหา
เจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันข้าราชการพลเรือน  และวันท่ี
ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันที่  
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม 
ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรม
และประเพณีแห่งอันดามัน  จังหวัด
พังงา 

๑ - วางพานพุ่มดอกไม้สดในงานรัฐพิธีถวาย
ราชสักการะเนื่องในวันท่ีระลึกมหาเจษฎา
บดินทร์  พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวัน
ข้าราชการพลเรือน ประจ าปี ๒๕๖๐ 

6. ๑. แขวงทางหลวงชนบทพังงา 
7. ๒. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา 

๓. ส านักงานขนส่งจังหวัดพังงา 

  

๓๒.๔ มอบหมายเจ้าหน้าที่ท าหน้าท่ีคอย
อ านวยความสะดวกในการลง 
ทะเบียนของผู้เข้าร่วมพิธีเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร

๑ - ส่งเจ้าหน้าท่ีจ านวน ๒ ท่าน ท าหน้าท่ีคอย
ก ากับและอ านวยความสะดวกแก่
ข้าราชการลูกจ้างฯของอ าเภอ/ส่วน
ราชการในหมวดกระทรวง ลงนามผู้เข้า 

-   



    ๗๙ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

มหาราช ประจ าป ี๒๕๖๐  ในวันท่ี 
๒๕ เมษายน ๒๕๖๐  ณ ห้อง
ประชุม ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลป 
กรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่ง
อันดามัน จังหวัดพังงา 

- ร่วมงานรัฐพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประจ าป ี
๒๕๖๐   

๓๓. จังหวัดพัทลุง (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงพัทลุง) 

๓๓.๑ 
พิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อ

ถวายเป็นพระราชกุลแด่พระบาท 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช  เมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม 

๒๕๕๙  ณ  พระอุโบสถ วัดคูหา

สวรรค์ (พระอารามหลวง) ต าบล

คูหาสวรรค ์อ าเภอเมือง จังหวัด

พัทลุง 

๑ ๑. เจ้าหน้าท่ีในสังกัดแขวงฯ พัทลุง ไป

ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อ

ถวายเป็นพระราชกุลแด่พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๒๐  

ราย  เจ้าหน้าท่ีส านักงานขนส่งจังหวัด

พัทลุง ๑๐ ราย  เจ้าหน้าท่ีแขวงทางหลวง

ชนบทพัทลุง  ๑๕ ราย  

 

๑. แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง 

  

๓๓.๒ พิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุลแด่พระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช  เมื่อวันท่ี  ๒๓ ธันวาคม
๒๕๕๙  ณ  พระอุโบสถวัดคูหา
สวรรค์ (พระอารามหลวง) ต าบล

๑ ๑. เจ้าหน้าท่ีในสังกัดแขวงฯ พัทลุง ไป

ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อ

ถวายเป็นพระราชกุลแด่พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๑๘ 

ราย   เจ้าหน้าท่ีส านักงานขนส่งจังหวัด

๑. แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง 

  



    ๘๐ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

คูหาสวรรค ์อ าเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง 

พัทลุง ๑๒ ราย   เจ้าหน้าท่ีแขวงทาง

หลวงชนบทพัทลุง  ๑๔ ราย                                       

๒. ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

เพื่อถวายเป็นพระราชกุลแด่พระบาท 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

๓๓.๓ 
พิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อ

ถวายเป็นพระราชกุลแด่พระบาท  

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช  เมื่อวันท่ี  ๖ มกราคม 

๒๕๖๐ ณ พระอุโบสถวัดคูหาสวรรค ์

(พระอารามหลวง) ต าบลคูหาสวรรค ์

อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

 

 

๑ ๑. เจ้าหน้าท่ีในสังกัดแขวงฯ พัทลุง ไป

ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อ

ถวายเป็นพระราชกุลแด่พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๒๒ 

ราย  เจ้าหน้าท่ีของขนส่งจังหวัดพัทลุง ๘ 

ราย เจ้าหน้าท่ีแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง   

๑๔ ราย                                                     

๒. ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

เพื่อถวายเป็นพระราชกุลแด่พระบาท 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

๑. แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง 

  

๓๓.๔ 
พิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อ

ถวายเป็นพระราชกุลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

๑ ๑. เจ้าหน้าท่ีในสังกัดแขวงฯ พัทลุง ไป

ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อ

ถวายเป็นพระราชกุลแด่พระบาทสมเด็จ

๑. แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง 

  



    ๘๑ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

ภูมิพลอดุลยเดช  เมื่อวันท่ี  ๒๐ 

ก.พ. ๒๕๖๐   ณ  พระอุโบสถวัด

คูหาสวรรค ์(พระอารามหลวง) 

ต าบลคูหาสวรรค ์อ าเภอเมือง 

จังหวัดพัทลุง 

 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๒๐ 

คน เจ้าหน้าท่ีของขนส่งจังหวัดพัทลุง ๑๐ 

คน เจ้าหน้าท่ีของแขวงทางหลวงชนบท-

จังหวัดพัทลุง  ๑๕ คน                                        

๒. ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

เพื่อถวายเป็นพระราชกุลแด่พระบาท 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

๓๓.๕ การจัดงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช” ประจ าปี ๒๕๖๐

วันท่ี ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๐  ณ ศูนย์การ

ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พัทลุง 

๑ ๑. ร่วมวางพวงมาลา เจ้าหน้าท่ีแขวงฯ 

พัทลุง ๗ ราย   เจ้าหน้าท่ีส านักงานขนส่ง

จังหวัดพัทลุง ๓ ราย   เจ้าหน้าท่ีแขวงทาง

หลวงชนบทพัทลุง  ๖ ราย                              

๒. วางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้า

พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวร 

๑. แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง 

  

๓๓.๖ 
พิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อ

ถวายเป็นพระราชกุลแด่พระบาท 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช  เมื่อวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม 

๒๕๖๐   ณ  พระอุโบสถวัดคูหา

๑ ๑. เจ้าหน้าท่ีในสังกัดแขวงฯ พัทลุง ไป

ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อ

ถวายเป็นพระราชกุลแด่พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๑๘ 

ราย เจ้าหน้าท่ีของขนส่งจังหวัดพัทลุง ๑๒ 

๑. แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง 

- - 



    ๘๒ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

สวรรค์ (พระอารามหลวง) ต าบล

คูหาสวรรค ์อ าเภอเมือง จังหวัด

พัทลุง 

 

ราย  เจ้าหน้าท่ีของแขวงทางหลวงชนบท

จังหวัดพัทลุง  ๑๓ ราย                                                

๒. ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

เพื่อถวายเป็นพระราชกุลแด่พระบาท  

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

๓๓.๗ การจัดงานรัฐพิธี “ วันสมเด็จ         
พระนารายณ์มหาราช” ประจ าปี ๒๕๖๐
เมื่อวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐             
ณ ศูนย์การประชุมองค์การบริหาร -       
ส่วนจังหวัดพัทลุง 

๑ - มีเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงพัทลุง         
ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระ 
บรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช จ านวน ๗ ราย  เจ้าหน้าท่ี
ส านักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง จ านวน         
๓ คน และเจ้าหน้าท่ีแขวงทางหลวงชนบท
พัทลุง จ านวน ๕ คน 
 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง 
๒. แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดพัทลุง 

- - 

๓๓.๘ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประจ าจังหวัดพัทลุง ครั้งท่ี ๖/
๒๕๖๐  เมื่อวันท่ี  ๒๙  มิถุนายน 
๒๕๖๐ ณ ห้องกาบบัว  ช้ัน ๕ ศาลา
กลางจังหวัดพัทลุง 

๑ ๑. การประชุมประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐  
มีกระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพอัญเชิญ
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ -    
พระเจ้าอยู่หัว โดยส่วนราชการใน
กระทรวงคมนาคมร่วมกันเป็นเจ้าภาพ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายอาหารว่าง 
๒ . การประชุมหัวหน้าส่วนราชการใน
จังหวัดพัทลุง ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกเดือน 

๑. แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง 

- - 



    ๘๓ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

เพื่อรับนโยบายหรือทราบปัญหาอุปสรรค 
ในหน้าท่ีราชการของแต่ละส่วนราชการ 
พร้อมรายงานผลการปฏิบัติราชการให้          
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ 
รวมถึงเช่ื อมความรัก ความสัมพันธ์ไมตรี
ระหว่างส่วนราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ตลอดถึง
องค์กรเอกชน ภายในจังหวัด  
 

๓๓.๙ 
พิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อ

ถวายเป็นพระราชกุลแด่พระบาท  

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช  เมื่อวันท่ี  ๔ กันยายน 

๒๕๖๐  ณ  พระอุโบสถวัดคูหา

สวรรค์ (พระอารามหลวง) ต าบล

คูหาสวรรค ์อ าเภอเมือง จังหวัด

พัทลุง 

  

๑ ๑. มีเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงฯ พัทลุง ไป

ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อ

ถวายเป็นพระราชกุลแด่พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๑๕ 

ราย  เจ้าหน้าท่ีของขนส่งจังหวัดพัทลุง 

๑๓ ราย   เจ้าหน้าท่ีของแขวงทางหลวง

ชนบทจังหวัดพัทลุง  ๑๒ ราย                         

๒. ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

เพื่อถวายเป็นพระราชกุลแด่พระบาท 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

๑. แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง 

- - 



    ๘๔ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๓๔. จังหวัดพิจิตร (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงพิจิตร) 

๓๔.๑ จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ 
ระหว่างวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙        
ถึงวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ตลอด  
๒๔ ช่ัวโมง จ านวน ๒ จุด  คือ   
๑. บริเวณหน้าส านักงานหมวดทาง
หลวงวชิรบารมี  ทางหลวงหมายเลข  
๑๑๗  ตอน  เนินสว่าง - หนองนา         
ที ่ กม.๙๒+๓๐๐  ด้านขาออก                    
อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 
๒. บริเวณส านักงานหมวดทางหลวง
เขาเจ็ดลูก  ทางหลวงหมายเลข ๑๑  
ตอน  เขาทราย – สากเหล็ก ที่ กม.
๑๔๓+๐๙๒  ด้านขวาทาง  (ขาล่อง) 

๑ ๑. ผู้ใช้บริการจ านวน ๗๕๐ ราย 
๒. แจกแผ่นพับแผนที่แนะน าเส้นทาง 
๓. ให้ความช่วยเหลือและบริการประชาชน  
เช่น การพักรถ ตรวจสภาพรถ เครื่องดื่ม
ห้องน้ า ฯลฯ 
๔. มีการให้บริการสอบถามเส้นทาง 
 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร 
๒. แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร 
๓. ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานท่ี ๑ 
(พิจิตร) 

๑. ขอให้เพิ่มงบประมาณ
ในการด าเนินการปฏิบัติงาน 
๒. เห็นสมควรจัดท าแผ่น
พับ/แผนที่แนะน าเส้นทาง
ทั้งสี่ภาค เพื่อแจกจ่าย
ให้แก่ผู้ใช้บริการเพิ่มเติม 

- 

๓๔.๒ จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
๒๕๖๐ ระหว่างวันท่ี ๑๑ - ๑๘ 
เมษายน ๒๕๖๐ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
จ านวน ๒จุด คือ   
๑. ณ  บริเวณหน้าส านักงานหมวดทาง
หลวงวชิรบารมี ทางหลวงหมายเลข 

๑ ๑. มีผู้ใช้บริการจ านวน ๓๒๓ ราย 
๒. แจกแผ่นพับแผนที่แนะน าเส้นทาง 
๓. ให้ความช่วยเหลือและบริการประชาชน  
เช่น การพักรถ ตรวจสภาพรถ เครื่องดื่ม
ห้องน้ า ฯลฯ 
๕. มีการให้บริการสอบถามเส้นทาง 
 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร 
๒. แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร 
๓. ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานท่ี ๑ 
(พิจิตร) 

๑. ขอให้เพิ่มงบประมาณ
ในการด าเนินการ
ปฏิบัติงาน 
๒. เห็นสมควรจัดท าแผ่น
พับ/แผนที่แนะน าเส้นทาง
ทั้งสี่ภาค เพื่อแจกจ่าย
ให้แก่ผู้ใช้บริการเพิ่มเติม 

- 



    ๘๕ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๑๑๗ ตอน เนินสว่าง –  หนองนา   
ที่ กม .๙๑+๓๐๐ (ขาข้ึน ) ด้านซ้าย
ทาง อ าเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร 
๒. ณ บริเวณส านักงานหมวดทาง
หลวงเขาเจ็ดลูก  ทางหลวง
หมายเลข  ๑๑  ตอน  เขาทราย–
สากเหล็ก ที่ กม . ๑๔๓ +๐๙๒ 
ด้านขวาทาง  (ขาล่อง) 

๓๔.๓ เป็นเจ้าภาพร่วมกิจกรรมการพบปะ
หัวหน้าส่วนราชการยามเช้า (สภา
กาแฟชาละวัน)ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐  
วันท่ี ๑๙  กรกฎาคม ๒๕๖๐           
ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดพิจิตร  อ.เมือง  จ.พิจิตร 

๑ ส่วนราชการในจังหวัด  กระทรวงต่างๆ  ใน
จังหวัดพิจิตร  ร่วมพบปะแลกเปลี่ยน  
พูดคุยแสดงความคิดเห็นพร้อมดื่มกาแฟ
และรับประทานอาหารว่างร่วมกัน 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร 
๒. แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร 
๓. ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานท่ี ๑ 
(พิจิตร 

  

๓๕. จังหวัดพิษณุโลก (ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ ๕) 

๓๕.๑ การตรวจความพร้อมและการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนก่อนปีใหม่ (นายสมศักดิ ์                    
ห่มม่วง)รองปลัดกระทรวงคมนาคม 
ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ ์และจังหวัด
พิษณุโลก  ในวันท่ี ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมส านักงาน

๑ ๑. มีผู้เข้าร่วมรับฟัง จ านวน ๔๙ ราย 
๒. จัดเตรียมสถานที ่
๓. ประสานหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม ในพ้ืนที่จังหวัด
อุตรดิตถ ์และจังหวัดพิษณุโลก 
เข้าร่วมประชุม 

 

-  แขวงทางหลวงพิษณุโลกที ่๑ 
-  แขวงทางหลวงพิษณุโลกที ่๒ (วัง
ทอง) 
-  แขวงทางหลวงสุโขทัย 
-  แขวงทางหลวงพิจิตร 
-  แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที ่๑ 

  



    ๘๖ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

ทางหลวงที ่๕ 
(พิษณุโลก) 

๔. อ านวยความสะดวกในการตรวจ
ราชการ 

-  แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที ่๒ 
-  ส านักงานทางหลวงชนบทที ่๙ 
(อุตรดิตถ)์ 
-  แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ ์
-  แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก 
-  ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
พิษณุโลก 
-  ส านักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก 
-  ส านักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ ์
-  ท่าอากาศยานพิษณุโลก 
-  บริษัทขนส่งจังหวัดพิษณุโลก 
-  บริษัทขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ ์
-  แขวงบ ารุงทางพิษณุโลก (รฟท.) 
-  ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก 

๓๕.๒ จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยทางถนน  ในช่วงเทศกาล         
ปีใหม ่๒๕๖๐ 
๑) ณ แขวงทางหลวงพิษณุโลกท่ี  ๑  
ระหว่าง วันท่ี  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙  
ถึงวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๐ 

๑ ๑. ตั้งศูนย์ /เต้นท์ /ที่พักริมทางไว้บริการ   
จ านวน ๒ แห่ง 
๒. หน่วยบริการเคลื่อนที ่จ านวน ๒ ชุด 
๓. มีผู้ใช้บริการศูนย์และเต้นท์  จ านวน  
๒๒๕ ราย 
๔. การประสานด้านข้อมูลต่าง ๆ  จ านวน ๙ ครั้ง 

๑. แขวงทางหลวงพิษณุโลกท่ี ๑ 
๒. แขวงทางหลวงพิษณุโลกท่ี ๒ (วังทอง) 
 

- - ได้รับงบประมาณ
ค่อนข้างจ ากัด ไม่เพียงพอ 
ต่อการด าเนินงาน 
 



    ๘๗ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๒) ณ แขวงทางหลวงพิษณุโลกท่ี ๒          
(วังทอง) ระหว่างวันท่ี ๒๙ ธันวาคม 
๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๐ 

๕. จุดพักรถบริการน้ าดื่ม 

๓๕.๓ จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยทางถนน  ในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์ปี ๒๕๖๐  
๑) ณ แขวงทางหลวงพิษณุโลกท่ี  ๑  
ระหว่าง วันท่ี ๑๑ – ๑๘ เมษายน 
๒๕๖๐ 
๒) ณ แขวงทางหลวงพิษณุโลกท่ี ๒ 
(วังทอง ) ระหว่างวันท่ี ๑๑ – ๑๘ 
เมษายน ๒๕๖๐ 

๑ ๑. ตั้งศูนย์ /เต้นท์ /ที่พักริมทางไว้บริการ   
จ านวน ๒ แห่ง 
๒. หน่วยบริการเคลื่อนที ่จ านวน ๒ ชุด 
๓. มีผู้ใช้บริการศูนย์และเต้นท์  จ านวน  
๓๘๖ ราย 
๔. การประสานด้านข้อมูลต่าง ๆ  จ านวน ๑๘ ครั้ง 
๕. จุดพักรถบริการน้ าดื่ม 

๑. แขวงทางหลวงพิษณุโลกท่ี ๑ 
๒. แขวงทางหลวงพิษณุโลกท่ี ๒ (วังทอง) 
 

- - ได้รับงบประมาณ
ค่อนข้างจ ากัด ไม่เพียงพอ 
ต่อการด าเนินงาน 
 

๓๖. จังหวัดเพชรบูรณ์ (ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ ๖) 

๓๖.๑ จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่  
๒๕๖๐  

๑ ๑. จัดเจ้าหน้าที่อยู่เวรประจ าศูนย์เพื่อ
ประสานงาน  รายงานสถานการณ์  
๒. แจกแผ่นพับและแผนที่ทางหลวง
แนะน าเส้นทาง  พร้อมบริการเครื่องดื่ม         
และผ้าเย็นให้แก่ผู้ใช้บริการเส้นทาง 
 

๑. แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ 
๒. แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒            
(บึงสามพัน) 
๓. ส านักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ ์
๔. แขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ 

- - 

๓๖.๒ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการปูองกัน        

ลดอุบัติเหตุทางถนน และการ

๑ - รับผิดชอบตรวจ  ติดตามผลการ
ปฏิบัติการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  

๑. แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ 
๒. แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒            
(บึงสามพัน) 

- - 



    ๘๘ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

ให้บริการประชาชนช่วงเทศกาล

สงกรานต์ปี ๒๕๖๐ วันท่ี ๑๑ – ๑๘ 

เมษายน ๒๕๖๐ รวม ๘ วัน 

ปี ๒๕๖๐ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์  ๓. ส านักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ 
๔. แขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ 

๓๗. จังหวัดแพร่ (ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ ๒) 

๓๗.๑ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
กรมทางหลวง 

๑ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
กรมทางหลวง เพื่อน าไปถวายพระสงฆ์จ า

พรรษา เมื่อวันท่ี ๕ พ.ย. ๒๕๕๙   ณ วัด

พระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมืองแพร่    

จ.แพร่ 

- แขวงทางหลวงแพร่ - - 

๓๗.๒ จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐
ระหว่างวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙            
ถึงวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๐ 

๑ ๑ . จัดเจ้าหน้าที่อยู่เวรประจ าศูนย์             
เพื่อประสานงาน รายงานสถานการณ์  
๒ . แจกแผ่นพับและแผนที่ทางหลวง 
แนะน าเส้นทาง พร้อมบริการเครื่องดื่ม    
และผ้าเย็นให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 

๑. แขวงทางหลวงแพร่ 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดแพร ่
๓. บริษัท ขนส่ง จ ากัด จังหวัดแพร่ 
๔. แขวงทางหลวงชนบทแพร่ 

- - 

๓๗.๓ ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยม  

รทร . และคณะ  กรมทางหลวง

วันท่ี ๑๙ -  ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐                   

ณ ส านักงานทางหลวงที่ ๒  

๑ ให้การต้อนรับ นายสราวุธ ทรงศิวิไล 
รองอธิบดีฝุายบ ารุงทาง และคณะ กรม

ทางหลวง ในโอกาสตรวจราชการ เพื่อ

สร้างขวัญก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน  

๑. แขวงทางหลวงแพร่ 
๒. แขวงทางหลวงน่านท่ี ๑ 
๓. แขวงทางหลวงน่านท่ี ๒ 
๔. แขวงทางหลวงพะเยา 
๕. แขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๑ 
๖. แขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๒ 

- - 



    ๘๙ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๓๗.๔ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและ         
ลดอุบัติเหตุทางถนน และการ
ให้บริการประชาชนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี ๒๕๖๐ งวันท่ี ๑๑ – ๑๗ 
เมษายน  ๒๕๖๐ 

๑ - บริการข้อมูลทางหลวง  มีเจ้าหน้าที่
อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยใน
การเดินทางของประชาชน พร้อมท้ัง
ติดตามผลการปฏิบัติการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

๑. แขวงทางหลวงแพร่ 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดแพร ่
๓. บริษัท ขนส่ง จ ากัด จังหวัดแพร่ 
๔. แขวงทางหลวงชนบทแพร่ 

- - 

๓๗.๕ กิจกรรมสภากาแฟ เมื่อวันท่ี ๑๙ 
กันยายน ๒๕๖๐  ณ ส านักงานทาง
หลวงที่ ๒ 

๑ - ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟ
ของกระทรวงคมนาคม เพื่อพบปะพูดคุย 
หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและ         
ภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดแพร่  

๑. แขวงทางหลวงแพร่ 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดแพร ่
๓. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดแพร่ 
๔. ท่าอากาศยานจังหวัดแพร ่
๕. บริษัท ขนส่ง จ ากัด จังหวัดแพร ่
๖. แขวงทางหลวงชนบทแพร่ 

 - - 

๓๘. จังหวัดภูเก็ต (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต) 

๓๘.๑ การตรวจราชการของ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
(นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ์ ) ตรวจ
เยี่ยมท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
โครงข่ายคมนาคมในตัวเมือง และ
ตรวจเยี่ยมสถานีขนส่ง จ .ภูเก็ต  
ระหว่างวันท่ี ๒๑ –  ๒๒ มกราคม 
๒๕๖๐ 

๑ ๑. ตรวจความพร้อมในการบริการส าหรับ
ผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต 
๒. รับฟังบรรยายสภาพปัญหาการจราจร
ในตัวเมือง จังหวัดภูเก็ต 
๓. ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการบริการ
ผู้โดยสารสถานีขนส่งจังหวัดภูเก็ต 

๑. ท่าอากาศยานภูเก็ต 
๒. แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดภูเก็ต 
๓. ส านักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต 
๔. เจ้าฟูาภูมิภาค สาขาภูเก็ต 
 

- - 

๓๘.๒ การตรวจราชการของ รชค . (นาย
พิชิต อัครทิตย์ )และตรวจความ

๑ ๑ . ตรวจความพร้อมการเดินทางของ
ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ตาม

๑. ท่าอากาศยานภูเก็ต 
๒. แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดภูเก็ต 

- - 



    ๙๐ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

พร้อมการให้บริการการเดินทางของ
ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ 
จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง จังหวัด
พัทลุง จังหวัดกระบี่ และ จังหวัด
ภูเก็ต ระหว่างวันท่ี ๑๑  – ๑๔  
เมษายน ๒๕๖๐ 

เส้นทางทางหลวงหมายเลข  ๔  และทาง
หลวง หมายเลข ๔๐๒ 
- จุดบริการประชาชนหมวดทางหลวง
ภูเก็ต (ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒  กม .           
๔๕ + ๘๓๑ ขาเข้า) 
๒. ตรวจราชการสถานีขนส่งจังหวัดภูเก็ต 
๓ . ตรวจราชการท่าเรือน้ าลึกภูเก็ต 
บรรยายสรุปโครงการพัฒนาท่าเรือ 
Cruise จ. ภูเก็ต 
๔ ตรวจราชการท่าอากาศยานภูเก็ต 

๓. ส านักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต 
๔. เจ้าฟูาภูมิภาค สาขาภูเก็ต 
 

๓๙. จังหวัดมหาสารคาม (ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ ๘) 

๓๙.๑ กิจกรรมการจัดการของเสียอันตราย
จากชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ใน
วันท่ี ๒ ๗  มิถุนายน ๒ ๕๖ ๐             
ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัด
มหาสารคาม 
 

๑ ร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์ให้
เจ้าหน้าท่ีและประชาชนทราบเชิง
ปฏิบัติการจัดการของเสียอันตรายชุมชน
จังหวัดมหาสารคาม 

- - - 

๓๙.๒ ให้การสนับสนุนเครื่องจักรและวัสดุ
เพื่อปรับปรุงถนนเส้นหลังส านักงาน
เทศบาลต าบลท่าขอนยาง เชื่อมกับ
ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓ (ถ.ถีนา
นนท์) - ทางหลวงหมายเลข ๒๒๐๒ 

๑ - ให้การสนับสนุนเครื่องจักรและวัสดุ 
Cold milling (กากยาง) พร้อมบุคลากร
ในการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแก่
เทศบาลต าบลท่าขอนยาง 
 

- แขวงทางหลวงมหาสารคาม 
 

- - 



    ๙๑ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

(ท่าขอนยาง – มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม) 

๔๐. จังหวัดมุกดาหาร (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร) 

๔๐.๑ จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐          
และเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ 

๒ ๑. รณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหต ุ
๒. แจกแผ่นพับและแผนที่แนะน าเส้นทาง 
บริการน้ าดื่ม 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร 
๒. แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร 
๓. สถานีเดินรถจังหวัดมุกดาหาร 

- - 

๔๐.๒ จัดตั้งด่านชั่งน้ าหนักเคลื่อนที ่
  

๑ ๑. รณรงค์ปูองกันการบรรทุกน้ าหนักเกิน 
๒. ปูองกันการช ารุดเสียหายของถนน เพื่อ
ความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
 

- แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร 
 

- - 

๔๐.๓ เป็นเจ้าภาพสภากาแฟจังหวัด
มุกดาหาร 
 

๑ - ส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดมุกดาหาร 
ร่วมพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ข้อมูลข่าวสารและประสานความ
ร่วมมือระหว่างส่วนราชการ 
 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร 
๒. สถานีเดินรถจังหวัดมุกดาหาร 
๓. แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร 
 

- - 

๔๑. จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน) 

๔๑.๑ การปูองกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๑ -ด าเนินการจัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวก
และปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ โดยมีภารกิจคอยให้
ความช่วยเหลือผู้เดินทางและให้บริการ
ด้านข้อมูลข่าวสารรวมถึงการแจกแผ่น
พับ/แผนที่ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

๑.  แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๓. ท่าอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๔. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
๕. บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

- - 



    ๙๒ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

จ ากัด (ศูนย์ควบคุม/หอบังคับการบินท่า
อากาศยาน) 

๔๒. จังหวัดยโสธร (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงยโสธร) 

 - ไม่มีการใช้อ านาจตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔๓. จังหวัดยะลา (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงยะลา) 

๔๓.๑ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ                     

ประจ าเดือนของจังหวัดยะลา 

๑๒ - เข้าร่วมการประชุม เพื่อบูรณาการการ

พัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา 

๑. แขวงทางหลวงชนบทยะลา 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดยะลา 

- - 

๔๓.๒ การพิจารณาบ าเหน็จความชอบ                 
เป็นกรณีพิเศษนอกเหลือโควตาปกติ            
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๑ - รวบรวมและเสนอรายชื่อเจ้าหน้าท่ีในสังกัด
กระทรวงคมนาคมต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

๑. แขวงทางหลวงชนบทยะลา 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดยะลา 

- - 

๔๓.๓ การรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

๑๒ - เป็นกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ /รายงานผลการเบิกจ่าย  
เงินงบประมาณต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

๑. แขวงทางหลวงชนบทยะลา 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดยะลา 

- - 

๔๓.๔ การส ารวจจ านวนบุคลากรจังหวัดยะลา 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

๑ - จัดท าแบบรายงานข้อมูลให้จังหวัดยะลา ๑. แขวงทางหลวงชนบทยะลา 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดยะลา 

- - 

๔๓.๕ ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการพบปะยาม
เช้าของหัวหน้าส่วนราชการใน
จังหวัดยะลา 

๑ ๑. จัดเลี้ยงอาหารเช้าแก่หัวหน้าส่วน
ราชการที่มาร่วมกิจกรรม 
๒. ร่วมพบปะหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสานความร่วมมือระหว่าง
ส่วนราชการในจังหวัดยะลา 
 

๑. แขวงทางหลวงชนบทยะลา 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดยะลา 

- - 



    ๙๓ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๔๓.๖ ร่วมกิจกรรม โครงการพบปะยาม

เช้าท่ีส่วนราชการอื่น ๆ จัดหมุน 

เวียนเป็นเจ้าภาพในแต่ละเดือน 

๑๑ - ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้าเพื่อพบปะ

หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ

ประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ 

๑. แขวงทางหลวงชนบทยะลา 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดยะลา 

  

๔๓.๗ จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่  ปี 
๒๕๖๐  และช่วงเทศกาลสงกรานต์  
ปี ๒๕๖๐  

๒ ๑. จัดตั้งจุดร่วมเพื่ออ านวยความสะดวก
และปลอดภัยผู้ใช้รถ/ใช้ถนน                                 
๒. ร่วมปฏิบัติภารกิจในารอ านวย ความ
สะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง 
ร่วมกับจังหวัดยะลาและหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงคมนาคม 

๑. แขวงทางหลวงชนบทยะลา 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดยะลา 

- - 

๔๓.๘ ร่วมงานในพิธีต่างๆ ของจังหวัด

ยะลา 

๘ - ร่วมพิธ/ีกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ ที่

จังหวัดยะลาจัดให้มีขึ้น 

๑. แขวงทางหลวงชนบทยะลา 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดยะลา 

- - 

๔๓.๙ จัดการประชุมการตรวจราชการของ

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวง

คมนาคม เพื่อติดตามความก้าวหน้า

การด าเนินงานของหน่วยงานใน

สังกัดกระทรวงคมนาคมประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๐ 

๑ ๑ แจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

คมนาคม  เพื่อเข้าร่วมประชุมรับการตรวจ

ราชการ  ของคณะผู้ตรวจราชการกระ 

ทรวงคมนาคม                                        

๒. ประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมของ

สถานท่ีประชุม                                           

๓. ร่วมเดินทางตรวจติดตามความก้าว 

หน้าพร้อมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง

๑. ส านักงานทางหลวงที ่๑๘                      

๒. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา 

นราธิวาส                                                      

๓. ส านักงานขนส่งจังหวัดยะลา                

๔. ส านักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส                   

๕. แขวงทางหลวงชนบทยะลา                      

๖. แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส              

๗. สถานีเดินรถยะลา                              

  



    ๙๔ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

คมนาคม ๘. สถานีเดินรถนราธิวาส                                  

๙. สถานีเดินรถสุไหงโกลก                            

๑๐. ท่าอากาศยานนราธิวาส                        

๑๑.สถานีรถไฟยะลา                                

๑๒.สถานีรถไฟนราธิวาส 

๔๔. จังหวัดร้อยเอ็ด (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด) 
๔๔.๑ จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและ

ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 
๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม 
๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ มกราคม  
๒๕๖๐  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หน้า
ส านักงานแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด 

๑ ๑. ให้บริการข้อมูลทางหลวงและ
ช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือรถยนต์
ขัดข้อง                                                          
๒. แจกแผ่นพับและแผนที่แนะน า
เส้นทาง 
๓. บริการน้ าดื่ม กาแฟ 

๑. แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด                     
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
๓. ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 
 

- - 

๔๔.๒ จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ 
ถึงวันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๖๐
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หน้าส านักงาน
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด 

๑ ๑. ให้บริการข้อมูลทางหลวงและ
ช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือรถยนต์
ขัดข้อง 
๒. แจกแผ่นพับและแผนทีแ่นะน า
เส้นทาง 
๓. บริการน้ าดื่ม กาแฟ 

๑. แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
๓. ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 
 

- - 

๔๔.๓ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ๓๖ 
 

- จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมประจ าศูนย์ด ารง
ธรรมเดือนละ ๓ ครั้ง 

- - - 



    ๙๕ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๔๔.๔ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประจ าเดือนของจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

๑๒ ๑.ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าเดือน 
ตามวัน เวลา และสถานท่ีที่จังหวัดก าหนด 
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรม
และผลงานต่าง ๆ ของกรมทางหลวง 

๑. แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
๓. ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 
 

- - 

๔๔.๕ โครงการเฉลิมพระเกียรติ งานรัฐ
พิธีงานพิธีวันส าคัญต่าง ๆ ประจ าปี  
ของจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

๙ 
 

เข้าร่วมงานพิธีการต่าง ๆ ตามที่จังหวัด
ก าหนด  ได้แก่ 
๑.วันปิยมหาราช  เมื่อวันท่ี  ๒๓  ตุลาคม  
๒๕๕๙ 
๒. วันพระบิดาแห่งฝนหลวง  เมื่อวันท่ี  
๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
๓.วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
 เมื่อวันท่ี  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
๔. วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช  เมื่อวันท่ี   
๑๗  มกราคม  ๒๕๖๐ 
๕. วันยุทธหัตถี เมื่อวันท่ี ๑๘ มกราคม  
๒๕๖๐ 
๖. วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช  เมื่อวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ 
๗. วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่  ๒๘ 
กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
๒. แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด 
๓. ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 
 

  



    ๙๖ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๘. วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม 
ราชินีนาถ ในราชการที่ ๙  เมื่อวันท่ี  
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
๙.งานวันธงชาติไทย  เมื่อวันท่ี  ๒๘  
กันยายน  ๒๕๖๐ 

๔๔.๖ คณะผู้ตรวจราชการกระทรวง
คมนาคม (นายวรเดช หาญประเสริฐ) 
เดินทางไปตรวจติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามแผนงาน/
โครงการของกระทรวงคมนาคมใน
พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๒  
(ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด) ระหว่างวันท่ี ๑๓ – ๑๕  
มิถุนายน  ๒๕๖๐ 

 - ประสานหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคม เพื่อเข้าร่วมประชุม  
- จัดเตรียมห้องประชุมพร้อม โสตทัศน
อุปกรณ์ 
- จัดการประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน 
๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมแขวงทางหลวง
ร้อยเอ็ด 
การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๑. ส านักงานทางหลวงที่ ๘ 
๒. แขวงทางหลวงมหาสารคาม 
๓. แขวงทางหลวงกาฬสินธุ ์
๔. แขวงทางหลวงยโสธร 
๕. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๖ 
๖. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๖ 
๗. ส านักงานทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด 
๘. ส านักงานทางหลวงชนบทกาฬสินธุ ์
๙. ส านักงานทางหลวงชนบท
มหาสารคาม 
๑๐. บริษัทขนส่ง จ ากัด จังหวัดร้อยเอ็ด 
๑๑. บริษัทขนส่ง จ ากัด จังหวัด
มหาสารคาม 
๑๒. บริษัทขนส่ง จ ากัด จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
๑๓. ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 

  



    ๙๗ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๑๔. ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
๑๕. ส านักงานขนส่งจังหวัด
มหาสารคาม 
๑๖. ส านักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ ์

๔๕. จังหวัดระนอง (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงระนอง) 

๔๕.๑ การจัดแถลงข่าว และพิธีเปิดศูนย์
ปฏิบัติการร่วมและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐  
จังหวัดระนอง และปล่อยริ้วขบวน
รถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 

๑ ๑. ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชน                                  
๒. ร่วมก าหนดเส้นทางรณรงค์                               
๓. จัดรถยนต์พร้อมปูาย ๓ คัน                                
๔. จัดรถจักรยานยนต์ ๒๐ คัน 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดระนอง 
๒. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง 
๓. แขวงทางหลวงชนบทระนอง 
๔. ท่าอากาศยานระนอง 
๕. ท่าเรือระนอง 
๖. สถานีเดินรถจังหวัดระนอง 

- - 

๔๕.๒ จัดแถลงข่าวพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์พ .ศ.๒๕๖๐ 
จังหวัดระนอง และปล่อยริ้วขบวน
รณรงค์ 

๑ ๑. ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชน                                  
๒. ร่วมก าหนดเส้นทางรณรงค์                               
๓. จัดรถยนต์พร้อมปูาย ๓ คัน                                
๔. จัดรถจักรยานยนต์ ๒๐ คัน 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดระนอง 
๒. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง 
๓. แขวงทางหลวงชนบทระนอง 
๔. ท่าอากาศยานระนอง 
๕. ท่าเรือระนอง 
๖. สถานีเดินรถจังหวัดระนอง 

- - 

๔๖. จังหวัดระยอง (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงระยอง) 

๔๖.๑ จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ 

๒ ๑. ให้ค าปรึกษาแนะน าเส้นทางแก่ประชาชน 
๒ . บริการเครื่องดื่มให้แก่ประชาชน            
ผู้ใช้เส้นทาง 
๓ . บริการซ่อมรถให้แก่ประชาชน                    

- ไม่มีหน่วย งานอ่ืนในสังกัดกระทรวงฯ 
ร่วมด าเนินการ 

- - 



    ๙๘ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

ผู้ใช้เส้นทาง (กรณีรถเสีย) 
๔๖.๒ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าเดือน

ของจังหวัดระยอง 
๑๒ - เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประจ าเดือน ตามวัน เวลา และสถานท่ี      
ที่ส านักงานจังหวัดระยองก าหนด 

๑. แขวงทางหลวงชนบทระยอง 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดระยอง 
 

- - 

๔๖.๓ โครงการ " หน่วยบ าบัดทุกข ์บ ารุงสุข 
สร้างรอยยิ้ม คืนความสุข ให้
ประชาชน " 

๑๒ - แก้ไขปัญหาตามที่ประชาชนร้องเรียน
ร้องทุกข์เกี่ยวกับเส้นทางของถนนและ
ไฟฟูาแสงสว่าง 

๑. แขวงทางหลวงชนบทระยอง 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดระยอง 
 

- - 

๔๖.๔ โครงการเฉลิมพระเกียรติงานรัฐพิธี 
งานพิธีของจังหวัด เนื่องในวันงาน
ส าคัญประจ าปีของจังหวัดระยอง 

๓ ๑. จัดผู้แทนในนามกระทรวงคมนาคม         
เข้าร่วมงานรัฐพิธี/งานพิธ ี
๒ . โครงการ่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
ส านักงานจังหวัดระยองก าหนด 
 

๑. แขวงทางหลวงชนบทระยอง 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดระยอง 
 

- - 

๔๖.๕ การเตรียมการปูองกันอุทกภัยและ
การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ี
จังหวัดระยอง 

๓ ๑. ออกตรวจพ้ืนท่ีที่น้ าท่วม 
๒. ด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมตามจุดต่าง ๆ 
๓. ช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ีและประชาชนผู้ใช้
เส้นทางในการสัญจร 
๔. เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม  

- ไม่มีหน่วยงานอ่ืนในสังกัดกระทรวงฯ 
ร่วมด าเนินการ 

- - 

๔๗. จังหวัดราชบุรี (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงราชบุรี) 

๔๗.๑ การตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงคมนาคม      
(นายจิรุตม ์ วิศาลจิตร) และประชุม

๑ ประสานข้อมูล และประชุม 
รับฟังการบรรยายสรุปของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม                         

แขวงทางหลวงนครปฐม                    
แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี  

- - 



    ๙๙ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคมในพ้ืนท่ีเขต ๔ (จังหวัด
จังหวัดกาญจบุร ี นครปฐม  ราชบุร ี 
สุพรรณบุร)ี  ระหว่างวันท่ี                       
๑๙ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 

จังหวัดนครปฐม  ราชบุร ี                                               
ในวันท่ี  ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐                                
ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงราชบุร ี

แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม 

สถานีรถไฟราชบุรี                                   
สถานีรถไฟนครปฐม 
ส านักงานขนส่งจังหวัดราชบุร ี
ส านักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม                   
สถานีเดินรถราชบุรี                                   
สถานีเดินรถนครปฐม 
ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครปฐม 

๔๗.๒ คณะกรรมการบริหารศูนย์ด ารงธรรม 
จังหวัดราชบุร ี

๖ - ติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ ให้ค าปรึกษาผู้ร้องฯ  และ
ประสานงานประจ าศูนย์ด ารงธรรมราชบุรี  
เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
จากประชาชน  และให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร พร้อมเผยแพร่ข้อมูล 

๑. แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม 
๒. แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี 
๓. ส านักงานขนส่งจังหวัดราชบุร ี

- - 

๔๗.๓ คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

๑ - เบิกจ่ายเงินประมาณได้ตามเปูาหมาย
ที่ตั้งไว ้

- แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี  - - 

๔๗.๔ โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ “เราท า
ความ ด ีด้วยหัวใจ” งานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ  ซึ่งจะ
จัดในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐                   
(จังหวัดราชบุรี) 

๑ ประชุมการเตรียมความพร้อมการ

ด าเนินงานจิตอาสาเฉพาะกิจเพ่ือ 

อ านวยความสะดวก, การแนะน าเส้นทาง

ไปพ้ืนท่ีจัดงาน และอ านวยความปลอดภัย

๑. แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 

- - 



    ๑๐๐ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

ของประชาขน เนื่องในงานพระราชพิธี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

๔๗.๕ การตั้งศูนย์ปฏิบัติการปูองกัน                
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

๒ - อ านวยความสะดวกและความปลอดภัย
ให้กับผู้ใช้เส้นทางในช่วงเทศกาลปีใหม่
และเทศกาลสงกรานต์ 

๑. แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม 
๒. แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี 
๓. ส านักงานขนส่งจังหวัดราชบุร ี

- - 

๔๗.๖ โครงการเข้าวัดท าบุญวันธรรมสวนะ 
จังหวัดราชบุรี  ประจ าป ี๒๕๖๐ 

 ท าบุญ ตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า 
แด่พระสงฆ์  และฟังธรรม                   
ณ วัดโปุงกระทิงล่าง  ต.บ้านบึง                   
อ.บ้านคา  จังหวัดราชบุรี 
 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดราชบุร ี
๒. แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี 
 

  

๔๘. จังหวัดลพบุรี (ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ ๑๑) 

๔๘.๑ พิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
ถวายพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

๑ - ประสานหน่วยราชการ สังกัดกระทรวง

คมนาคมในจังหวัดลพบุร ีเพื่อเข้าร่วมพิธี

บ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระ

บรมศพ พระบาท สมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช  ในฐานะหน่วยงาน

เจ้าภาพ เมื่อวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙   

๑. แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ 
๒. แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๒ 
๓. แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี 
๔. ส านักงานขนส่งจังหวัดลพบุร ี
 
๕. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาลพบุร ี
๖. การรถไฟแห่งประเทศไทย 

  



    ๑๐๑ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

ณ วัดเสาธงทอง (พระอารามหลวง) ต าบล

ท่าหิน อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 

    แขวงบ ารุงทางลพบุรี 

๔๙. จังหวัดล าปาง (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงล าปางท่ี ๑) 

๔๙.๑ กิจกรรมอ านวยความปลอดภัย
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต์จังหวัดล าปาง 

๒ 
 

- ก าหนดวันด าเนินกิจกรรมอ านวยความ

ปลอดภัยและจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

โดยได้เชิญหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด

กระทรวงคมนาคมเข้าร่วมพิธีเปิดและมี

หน่วยงานภายนอกร่วมด้วย เช่น              

กองก ากับการต ารวจทางหลวง 

๑. ศูนย์สร้างทางล าปาง 
๒. แขวงทางหลวงล าปางที ่๒ 
๓. ส านักงานขนส่งจังหวัดล าปาง 
๔. แขวงทางหลวงชนบทล าปาง 
๕. ท่าอากาศยานล าปาง 
๖. การรถไฟแห่งประเทศไทย 
    กองบ ารุงทางเขตล าปาง 

- หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม            
มีภารกิจหลักในการ
ให้บริการประชาชน
อ านวยความความสะดวก
ทั้งในช่วงปกติและโดย 
เฉพาะในช่วงเทศกาลฯ  
ควรมีการจัดสรร
งบประมาณในการ
สนับสนุนภารกิจในช่วง
เทศกาลฯ  อย่างเหมาะสม 
เนื่องจากต้องปฏิบัติงาน
ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

๑. หน่วยงานบางหน่วย
ไม่สามารถเข้าร่วม
ภารกิจนี้ได้  เนื่องจาก มี
จ านวนบุคลากรไม่
เพียงพอต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดช่วงของ
แต่ละเทศกาล  จึงขอ
ความร่วมมือให้เข้าร่วม
ในส่วนของกิจกรรมพิธี
เปิดศูนย์อ านวยความ
สะดวกและปลอดภัย
ช่วงเทศกาลเท่าน้ัน 
๒. ปริมาณความต้องการ
ของผู้ใช้เส้นทาง ในช่วง
เทศกาลฯ  มีจ านวนมาก  
ท าให้แผนท่ีสี่ภาคที่กรมฯ 
จัดสรรมาเพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ (แจกฟรี) 



    ๑๐๒ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

๔๙.๒ การร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัด
ประชุมสภากาแฟจังหวัดล าปาง
ประจ าเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๐            
(เมื่อวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐) 

๑ - ด าเนินการจัดการประชุมสภากาแฟของ
จังหวัดล าปางในนามหน่วยงานสังกัด
กระทรวงคมนาคมโดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดล าปางและหัวหน้าส่วนราชการใน
จังหวัดล าปางเข้าร่วมด้วย 

๑. ศูนย์สร้างทางล าปาง 

๒. แขวงทางหลวงล าปางที ่๒ 

๓. ส านักงานขนส่งจังหวัดล าปาง 

๔. แขวงทางหลวงชนบทล าปาง 

๕. ท่าอากาศยานล าปาง 

๖. การรถไฟแห่งประเทศไทย              

กองบ ารุงทางเขตล าปาง 

- หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคมได้รับ
แจ้งจากทางจังหวัดล าปาง
ให้เป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมสภากาแฟจังหวัด
ล าปาง  ประจ าเดือน
มิถุนายน  ๒๕๖๐  โดย
ได้รับความร่วมมือจากทุก
หน่วยงานในสังกัด  ซึ่งใช้
ระบบก ารหมุนเวียนเป็น
เจ้าภาพหลัก  ส าหรับในปี 

๒๕๖๐  หน่วยงานท่า
อากาศยานล าปาง  รับ
เป็นเจ้าภาพหลักใน
การจัดการประชุมฯ 

- 
 

๕๐. จังหวัดล าพูน (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงล าพูน) 

๕๐.๑ พิธีเปิดศูนย์อ านวยความสะดวกและ 
ปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๐ 
ในโครงการ " เดินทางอุ่นใจปลอดภัย

๑ ๑. แจกแผ่นพับแนะน าเส้นทาง 
๒. แจกแผ่นพับเอกสารความรู้เกี่ยวกับ
ภารกิจและหน้าท่ีของกรมทางหลวง 

๑. แขวงทางหลวงชนบทล าพูน 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดล าพูน 
๓. สถานีรถไฟล าพูน 

- - 



    ๑๐๓ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

ไปกับกรมทางหลวง " ระหว่างวันท่ี 
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๔ 
มกราคม ๒๕๖๐ รวม ๗ วัน  โดยจัด
พิธีเปิดศูนย์ฯ วันท่ี ๒๙ ธันวาคม 
๒๕๕๙ โดยนายวีระชัย   ภู่เพียงใจ  
ผู้ว่าราขการจังหวัดล าพูน เป็น
ประธานในพิธี  ณ บริเวณหน้า
ส านักงานหมวดทางหลวงปุาสัก             
ที่ กม .๕๒๗ +๑๐ ๐ ด้านซ้ายทาง              
ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน          
ขุนตาน – อุโมงค ์
 

๓. บริการข้อมูลทางหลวงและช่วยเหลือ
กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือรถยนต์ขัดข้อง 
๔. ซ่อมแซมไฟฟูาแสงสว่าง 
๕. ให้บริการน้ าดื่ม กาแฟ ให้แก่ผู้ใช้ทาง 
๖. บริการห้องน้ าสะอาด 

๔. บริษัท ขนส่ง จ ากัด จังหวัดล าพูน 

๕๐.๒ พิธีเปิดหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ
ควบคุมวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ
บนทางหลวงแผ่นดินช่วงเทศกาล
สงกรานต์  ปี  ๒๕๖๐ ในวันท่ี  ๘ 
เมษายน  ๒๕๖๐  โดยนายวีระชัย  ภู่
เพียงใจ  ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน  
เป็นประธานในพิธี  ร่วมปฏิบัติการ
ตรวจจับความเร็วเกินก าหนดบนทาง
หลวงหมายเลข  ๑๑ ตอนขุนตาน  – 
อุโมงค์ ที่  กม.๕๐๐+๓๐๗ ด้านซ้าย

๑ ๑. จัดตั้งชุดเฉพาะกิจร่วมปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางหลวงแผ่นดินช่วงเทศกาล
สงกรานต์  ปี ๒๕๖๐ เสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดล าพูนซึ่งให้ความเห็นชอบ 
๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการ
เฉพาะกิจฯ 
๓. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน   เป็น
ประธานพิธีเปิดหน่วยปฏิบัติการเฉพาะ  
กิจฯ 

๑. แขวงทางหลวงชนบทล าพูน 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดล าพูน 
 

  



    ๑๐๔ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

ทาง ต่อเขต จังหวัดล าพูน  (ศาลเจ้า
พ่อขุนตาน) 

๕๐.๓ พิธีเปิดศูนย์อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์           
ปี ๒๕๖๐ และจุดบริการทั่วไทย 
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๐ 
ระหว่างวันท่ี ๑๑ –  ๑๘ เมษายน 
๒๕๖๐ รวม ๗ วัน โดยจัดพิธีเปิด
ศูนย์ฯ เมื่อวันท่ี ๑๑ เมษายน 
๒๕๖๐ โดยนายวีระชัย  ภู่เพียงใจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน เป็น
ประธานในพิธี  ณ จุดให้บริการ
ทั่วไป  ที่ กม .๕๒๗+๑๐๐ ด้านซ้าย
ทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑  ตอน 
ขุนตาน – อุโมงค์ 

๑ ๑. แจกแผ่นพับแนะน าเส้นทาง 
๒. แจกแผ่นพับเอกสารความรู้เกี่ยวกับ
ภารกิจและหน้าท่ีของกรมทางหลวง 
๓. บริการข้อมูลทางหลวงและช่วยเหลือ
กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือรถยนต์ขัดข้อง 
๔. ซ่อมแซมไฟฟูาแสงสว่าง 
๕. ให้บริการน้ าดื่ม กาแฟ ให้แก่ผู้ใช้ทาง 
๖. บริการห้องน้ าสะอาด 

๑. แขวงทางหลวงชนบทล าพูน 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดล าพูน 
 

- - 

๕๐.๔ การจัดประชุมหารือแนวทางการ
ปฏิบัติราชการและรับมอบนโยบาย  
(Morning  Breif)  ทุกวันอังคารของ
สัปดาห์  โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
ล าพูน เป็นประธานการประชุม   ใน
วันท่ี   ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๐          
ณ ห้องประชุมขุนตาน  แขวงทาง

๑ ๑. เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม 
๒. ประสานส่วนราชการต่างๆ มาร่วม
ประชุม  โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ล าพูนเป็นประธาน 

๑. แขวงทางหลวงชนบทล าพูน 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดล าพูน 
๓. สถานีขนส่งจังหวัดล าพูน 
๔. บริษัท ขนส่ง จ ากัด จังหวัดล าพูน 

  



    ๑๐๕ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

หลวงล าพูน       
๕๐.๕ ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม (นายอาคม  เติมพิทยา
ไพสิฐ ) พร้อมคณะ ในวันที่  ๑๓ 
เมษายน ๒๕๖๐  ดังนี ้
๑ .ตรวจเยี่ยมการด าเนินการ
มาตรการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี  ๒๕๖๐ ณ 
จุดบริการทั่วไทย  บริเวณหน้า
ส านักงานหมวดทางหลวงปุาสัก  ท่ี  
กม.๕๒๗+๑๐๐ ซ้ายทาง  บนทาง
หลวง    หมายเลข ๑๑ ตอนขุนตาน 
– อุโมงค ์
๒ .ตรวจเยี่ยมจุดตรวจจับความเร็ว
บูรณาการ  (กม .๕๐๒+๘๒๕ ) 
ด้านซ้ายทาง  ทางหลวง  หมายเลข  
๑๑  ตอนขุนตาน – อุโมงค์ 

๑ ๑. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด
กระทรวงคมนาคม  เพื่อเข้าร่วมประชุม
เตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยมของคณะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในพื้นที่
จังหวัดล าพูน 
๒. เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ร่วมต้อนรับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อม
คณะ 
๓. จัดเตรียมความพร้อมสถานท่ี 

๑. แขวงทางหลวงชนบทล าพูน 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดล าพูน 
๓. บริษัทเดินรถจังหวัดล าพูน 

- - 

๕๐.๖ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวง

คมนาคมในพ้ืนท่ีจังหวัดล าพูน  ร่วม

เป็นเจ้าภาพพิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระ

อภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

๑ - ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวง
คมนาคมในพ้ืนท่ีจังหวัดล าพูน    เป็น เป็น
เจ้าภาพพิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

๑. แขวงทางหลวงชนบทล าพูน 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดล าพูน 
 

- - 



    ๑๐๖ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหา

ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร         

ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริ

ภุญชัยวรมหาวิหาร อ าเภอเมือง  

จังหวัดล าพูน 

ดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  ณ พระวิหาร
หลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร 

๕๑. จังหวัดเลย (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงเลยท่ี ๑) 

๕๑.๑ สภากาแฟสัญจร ๑ - จัดงานสภากาแฟสัญจร เมื่อวันที่         
๑๕   มิถุนายน  ๒๕๖๐  ณ ฟอร์ร่า ฮิลล์      
รีสอร์ท  จังหวัดเลย 

๑. แขวงการทางเลยที่ ๒ (ด่านซ้าย) 
๒. แขวงทางหลวงชนบทเลย 
๓. ส านักงานขนส่งจังหวัดเลย 
๔. ท่าอากาศยานเลย 
๕. บริษัท ขนส่ง จ ากัด จังหวัดเลย 

- - 

๕๒. จังหวัดศรีสะเกษ (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑) 

๕๒.๑ การตรวจราชการตามแผนการตรวจ
ราชการประจ าปีของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงคมนาคม ในเขตพื้นท่ี
ราชการ ท่ี ๑๓ (อุบลราชธานี )      
วันท่ี ๒๓ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๑ - หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมมี
การบูรณาการ การปฏิบัติงานร่วมกัน  
โดยค านึงถึงเปูาหมายเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของประชาชน 

๑. ส านักงานทางหลวงที่ ๙ 
๒. แขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี ๑ 
๓. แขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี ๒ 
๔. แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ 
๕. แขวงทางหลวงอ านาจเจริญ 
๖. แขวงทางหลวงสุรินทร์ 
๗. ส านักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ 
๘. ส านักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธาน ี

- - 



    ๑๐๗ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๙. แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ 
๑๐. แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธาน ี
๑๑. ท่าอากาศยานอุบลราชธาน ี

๕๒.๒ การประชุม ”สภากาแฟเช้า ” 
ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ใน
วันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๑ - ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ 
ร่วมกันในจังหวัด โดยมีหน่วยงานใน
จังหวัดเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิด และ
ประสบการณ์ การด าเนินงานภายใน
หน่วยงานและจังหวัดศรีสะเกษ 

-   

๕๒.๓ กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ          
๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ในวันท่ี ๒๘ 
กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. 

๑ - เจ้าหน้าท่ีทุกคนร่วมกันยืนตรงเคารพ  
ธงชาติไทย และร้องเพลงชาติหน้า
ส านักงานแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ 

-   

๕๒.๔ ตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ภายใต้
โครงการเดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไป
กับกรมทางหลวง ๒๕๖๐ ระหว่าง
วันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง              
วันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๐ 

๑ - จัดตั้งศูนย์อ านวยความปลอดภัย          
ตามนโยบายของกรมทางหลวง รณรงค์ 
ลดอุบัติเหตุทางถนนแก่ประชาชน 
 

๑. แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่  ๒ 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ 

- - 

๕๒.๕ ตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ประจ าปี ๒๕๖๐ วันท่ี ๑๑ –  ๑๘ 
เมษายน ๒๕๖๐ 
 

๑ - จัดตั้งศูนย์อ านวยความปลอดภัย       
ตามนโยบาย เพื่ออ านวยความสะดวก 
และความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุทางถนน
แก่ประชาชน 

๑. แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่  ๒ 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ 

- - 



    ๑๐๘ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๕๓. จังหวัดสกลนคร (ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ ๓) 

๕๓.๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด
สกลนคร 

๑๒ - เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ใน จังหวัด และได้ด าเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องทุกเดือน 

๑. แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ 
๒. แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๒ 
๓. แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 
๔. ส านักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร 
๕. ท่าอากาศยานสกลนคร 

- - 

๕๓.๒ มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกระทรวง
คมนาคม (ศูนย์บริการหรือศูนย์
อ านวยความสะดวกในช่วงเทศกาล 
ปีใหม่และสงกรานต์) 

๒ - ร่วมพิธีเปิดศูนย์อ านวยความปลอดภัย
และร่วมตรวจศูนย์ฯ กับหน่วยงานของ
จังหวัด 

๑. แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ 
๒. แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๒ 
๓. แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 
๔. ส านักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร 
๕. ท่าอากาศยานสกลนคร 

- - 

๕๓.๓ เข้าร่วมประชุมรับ –  ส่งเสด็จ                      
พระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จเยือน          
จังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง 
 

๑๓ - ส่งตัวแทนเข้าร่วมรับ –  ส่งเสด็จ             
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์                

๑. แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ 
๒. แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๒ 
๓. แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 
๔. ส านักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร 
๕. ท่าอากาศยานสกลนคร 

- - 

๕๓.๔ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟประจ าเดือน ๑๒ - ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมสภากาแฟ  
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ข้อมูล  
ข่าวสารต่าง ๆ ของส่วนราชการ 

๑. แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ 
๒. แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๒ 
๓. แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 
๔. ส านักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร 
๕. ท่าอากาศยานสกลนคร 

- - 

๕๓.๕ ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร  

๑ - เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่าง  ๆ ใน
จังหวัด 

๑. แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ 
๒. แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๒ 

- - 



    ๑๐๙ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๔ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ๓. แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 
๔. ส านักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร 
๕. ท่าอากาศยานสกลนคร 

๕๓.๖ ร่วมประชุมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สกลนคร ๒๐ ปี  
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๙) 

๒ เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆใน

จังหวัด และได้ด าเนินการในส่วนท่ีได้รับ

มอบหมาย 

๑. แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ 
๒. แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๒ 
๓. แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 
๔. ส านักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร 
๕. ท่าอากาศยานสกลนคร 

- - 

๕๓.๗ ร่วมประชุมเชิงปฺฏิบัติการคณะ 

ท างานรับผิดชอบการจัดท าแผน  

ปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด

สกลนคร ตามประเด็นยุทธศาสตร ์

๑ เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ ใน

จังหวัด และได้ด าเนินการในส่วน ที่ได้รับ

มอบหมาย 

๑. แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ 
๒. แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๒ 
๓. แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 
๔. ส านักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร 
๕. ท่าอากาศยานสกลนคร 

- - 

๕๔. จังหวัดสงขลา (ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ ๑๘) 

 ๕๔.๑ ร่วมกิจกรรมการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

๑ - หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติประจ าปี ๒๕๖๐ 

๑. ศูนย์สร้างทางสงขลา 
๒. แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑ 
๓. แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) 
๔. ส านักงานทางหลวงชนบทที ่๑๒        
(สงขลา) 
๕. แขวงทางหลวงชนบทสงขลา 
๖. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา 
๗. ท่าอากาศยานหาดใหญ ่

- - 



    ๑๑๐ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๘. ส านักงานขนส่งจังหวัดสงขลา 
๙. การรถไฟแห่งประเทศไทย                
(ศูนย์ภาคใต้) 
๑๐. ศูนย์พัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ าท่ี 
๔ (สงขลา) 

๕๔.๒ แจ้งเวียน เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณี
ทางราชการราษฎรอุทิศที่ดินให้  
หรือกรณีเข้าไปด าเนินการในที่ดิน
ของเอกชนเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 

๑ - หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ ๑. ศูนย์สร้างทางสงขลา 
๒. แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑ 
๓. แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) 
๔. ส านักงานทางหลวงชนบทที ่๑๒        
(สงขลา) 
๕. แขวงทางหลวงชนบทสงขลา 
๖. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา 
๗. ท่าอากาศยานหาดใหญ ่
๘. ส านักงานขนส่งจังหวัดสงขลา 
๙. การรถไฟแห่งประเทศไทย                
(ศูนย์ภาคใต้) 
๑๐. ศูนย์พัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ าท่ี 
๔ (สงขลา) 

- - 

๕๔.๓ ประชุมหารือเตรียมความพร้อมรับ
การตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงคมนาคมและคณะ 

๑ ๑. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
เพื่อเตรียมความพร้อม  
๒. รายงานผลการปฏิบัติราชการ  รายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินงานของ

๑. ศูนย์สร้างทางสงขลา 
๒. แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑ 
๓. แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) 
๔. ส านักงานทางหลวงชนบทที ่๑๒        

- - 



    ๑๑๑ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (สงขลา) 
๕. แขวงทางหลวงชนบทสงขลา 
๖. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา 
๗. ท่าอากาศยานหาดใหญ ่
๘. ส านักงานขนส่งจังหวัดสงขลา 
๙. การรถไฟแห่งประเทศไทย                
(ศูนย์ภาคใต้) 
๑๐. ศูนย์พัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ าท่ี 
๔ (สงขลา) 

๕๕. จังหวัดสตูล (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสตูล) 

๕๕.๑ พิธีบ าเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช 
 

๑ - ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบ าเพ็ญกุศลเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช      
เมื่อวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙                          
ณ วัดชนา ธิปเฉลิม อ.เมือง จ.สตูล 

๑. แขวงทางหลวงชนบทสตูล 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดสตูล 
๓. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล 

- - 

๕๕.๒ โครงการบริจาคโลหิต ท าความดีเพื่อ
พ่อ 

๑ - แขวงทางหลวงสตูล ส านักงานขนส่ง
จังหวัดสตูล กองพันทหารราบท่ี ๒ ร่วมกับ
กาชาดจังหวัดสตูล จัดโครงการบริจาค
โลหิต ท าความดีเพื่อพ่อ ครั้งท่ี ๒ มีผู้ร่วม 
บริจาคโลหิตทั้งสิ้น ๖๓ ราย เมื่อวันท่ี ๒๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมแขวง
ทางหลวงสตูล 

- ส านักงานขนส่งจังหวัดสตูล 
 

- - 



    ๑๑๒ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๕๖. จังหวัดสมุทรปราการ (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ) 
 - ไม่มีการใช้อ านาจตามที่ได้รับมอบหมาย 

๕๗. จังหวัดสมุทรสงคราม (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม) 

๕๗.๑ ศูนย์อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่  ๒๕๖๐
ระหว่างวันท่ี  ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๙  
ถึงวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๐ 

๑ ๑. ตั้งศูนย์ /เต้นท์ /ที่พักริมทางไว้บริการ  
จ านวน ๒ แห่ง 
๒. หน่วยบริการเคลื่อนที ่จ านวน ๕ ชุด 
๓. การประสานด้านข้อมูลต่าง ๆ 

- ส านักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

        -               - 

๕๗.๒ ศูนย์อ านวยความสะดวกและปลอดภัย 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี  ๒๕๖๐  
ระหว่างวันท่ี  ๑๑  - ๑๗ เมษายน 
๒๕๖๐ 

๑ ๑. ตั้งศูนย์ /เต้นท์ /ที่พักริมทางไว้บริการ  
จ านวน ๒ แห่ง 
๒. หน่วยบริการเคลื่อนที่จ านวน ๕ ชุด 
๓. การประสานด้านข้อมูลต่าง ๆ 

- ส านักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

        -               - 

๕๘. จังหวัดสมุทรสาคร (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร) 

 - ไม่มีการใช้อ านาจตามที่ได้รับมอบหมาย 

๕๙. จังหวัดสระแก้ว (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)) 

๕๙.๑ ศูนย์อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ 

๑ ๑. ตั้งศูนย์ฯ/เต็นท์/ที่พักริมทางไว้บริการ 
จ านวน ๒ แห่ง 
๒. หน่วยบริการเคลื่อนที่ จ านวน ๗ ชุด 
๓. มีผู้ใช้บริการศูนย์และเต็นท์ จ านวน 
๖,๕๗๕ ราย 
๔. มีผู้ใช้บริการชุดเคลื่อนที่บริการ จ านวน 
๑๔๓ ราย 

- - - 



    ๑๑๓ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๕๙.๒ ศูนย์อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
๒๕๖๐ 

๑ ๑. ตั้งศูนย์ฯ/เต็นท์/ที่พักริมทางไว้บริการ 
จ านวน ๒ แห่ง 
๒. หน่วยบริการเคลื่อนที่ จ านวน ๗ ชุด 
๓. มีผู้ใช้บริการศูนย์และเต็นท์ จ านวน 
๒,๕๔๒ ราย 
๔. มีผู้ใช้บริการชุดเคลื่อนที่บริการ จ านวน 
๔๖ ราย 

- - - 

๖๐. จังหวัดสิงห์บุรี (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี) 

๖๐.๑ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประจ าเดือน 

๙  - เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประจ าเดือนตามวัน  เวลาและสถานท่ี         
ที่ส านักงานจังหวัดสิงห์บุรีก าหนด 

๑. แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุร ี
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุร ี
 

- - 

๖๐.๒ ประชุมคณะกรรมการโครงการ
พัฒนาระบบสืบสวนสอบสวน
อุบัติเหตุเพื่อแก้ไขและปูองกัน
อุบัติเหตุทางถนน (อบถ.) 

๙ 
 
 
 
 

 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการ
พัฒนาระบบสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุเพื่อ
แก้ไขและปูองกันอุบัติเหตุทางถนน  (อบถ.)
ตามวัน  เวลาและสถานท่ีที่ส านักงาน
จังหวัดสิงห์บุรีก าหนด 

๑. แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุร ี
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุร ี
 

- - 

๖๐.๓ ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
เงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถท่ีใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี 

๓  - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา
เงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถท่ีใช้ในการขนส่งสัตวห์รือ
สิ่งของ ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ตามวัน  เวลา 
และสถานท่ีที่ส านักงานจังหวัดสิงห์บุรีก าหนด 

๑. แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุร ี
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุร ี
 

- - 

๖๐.๔ ประชุมคณะกรรมการรักษาความ ๗  - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษา ๑. แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุร ี - - 



    ๑๑๔ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

มั่นคงและความสงบเรียบร้อย
จังหวัดสิงห์บุรี 

ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย  
จังหวัดสิงห์บุรี  ตามวัน  เวลา  และสถานท่ี  
ที่ส านักงานจังหวัดสิงห์บุรีก าหนด 

๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุร ี
 

๖๐.๕ เข้าร่วมติดตามการเร่งรัดการใช้

จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐   

 

๔ เข้าร่วมติดตามการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ตามวัน เวลา

และสถานท่ี ที่ส านักงานจังหวัดสิงห์บุรี

ก าหนด 

๑. แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุร ี
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุร ี
 

  

๖๐.๖ ประชุมเพื่อซักซ้อมวิธีปฏิบัต ิ การมอบ 

หมายภารกิจและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

จังหวัดสิงห์บุรี  ประจ าป ี ๒๕๖๐ 

๑ เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมวิธีปฏิบัต ิ การ

มอบหมายภารกิจและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

จังหวัดสิงห์บุรี  ประจ าป ี ๒๕๖๐  ตามวัน 

เวลา  และสถานท่ี  ที่ส านักงานจังหวัด

สิงห์บุรีก าหนด 

- ส านักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุร ี
 

  

๖๐.๗ ประชุมเตรียมการในการรับฟังความ
คิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔)  

๓ - เข้าร่วมประชุมเตรียมการในการรับฟัง
ความคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔ ) ตามวัน 
เวลาและสถานท่ีที่ส านักงานจังหวัดสิงห์บุรี
ก าหนด 

๑. แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุร ี
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุร ี
 

- - 

๖๐.๘ ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการจัดท า

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี

๑ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการ

จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี

๑. แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุร ี
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุร ี
 

  



    ๑๑๕ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒    งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามวัน  เวลา  

และสถานท่ี  ที่ส านักงานจังหวัดสิงห์บุรี

ก าหนด 

๖๐.๙ การสัมมนาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด   

๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ฉบับ

ทบทวน  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๐  และ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑ เข้าร่วมการสัมมนาทบทวนแผนพัฒนา

จังหวัด  ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ฉบับ

ทบทวน  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๐  และ

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามวัน  เวลาและสถานท่ี  ที่

ส านักงานจังหวัดสิงห์บุรีก าหนด 

๑. แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุร ี
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี 

  

๖๐.๑๐ กิจกรรม “สภากาแฟ” จังหวัดสิงห์บุร ี
 

๑๖  - เข้าร่วมกิจกรรม  “สภากาแฟ ” เพื่อ  
พบปะหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ  เอกชน  และภาคส่วนต่าง  ๆ    
ในจังหวัดสิงห์บุรี ตามวัน เวลาและสถานท่ี
ที่ส านักงานจังหวัดสิงห์บุรีก าหนด 

๑. แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุร ี
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุร ี
 

- - 

๖๐.๑๑ จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและ    
ความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่   
และช่วงเทศกาล สงกรานต์ประจ าปี 
๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าแขวงทาง
หลวงสิงห์บุรี  ทางหลวงหมายเลข  

๒  ๑. แจกแผ่นพับและแผนที่แนะน าเส้นทาง 
 ๒. แจกแผ่นพับเอกสารความรู้เกี่ยวกับ
ภารกิจและหน้าท่ีของกรมทางหลวง   
๓. ให้บริการน้ าดื่ม เครื่องดื่ม  ผ้าเย็นให้แก่
ประชาชนผู้ใช้ทาง 

๑. แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุร ี
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุร ี
 

- - 



    ๑๑๖ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๓๒ ที่ กม . ๑๐๓ +๑๖๐ และ          
ณ หมวดทางหลวงพรหมบุรี          
ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ที่ กม.๗๘+๓๐๐          

๔. ให้บริการห้องน้ าสะอาด 
๕. ให้บริการซ่อมรถ (กรณีเกิดรถเสีย) 

๖๐.๑๒ เข้าร่วมโครงการ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข  
สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ”    
จังหวัดสิงห์บุรี 
 

๑๒ - เข้าร่วมโครงการ  “บ าบัดทุกข์   บ ารุงสุข   
สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ” จังหวัด
สิงห์บุร ีเพื่อให้บริการแก่ผู้มาร่วมโครงการ ดังนี ้
 ๑. แจกแผ่นพับและแผนที่แนะน าเส้นทาง 
 ๒. แจกแผ่นพับเอกสารความรู้เกี่ยวกับ
ภารกิจและหน้าท่ีของกรมทางหลวง   
 ๓. แจกแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับภารกิจ
และหน้าท่ีของกรมทางหลวง 
ตามวัน  เวลา  และสถานท่ีที่ส านักงาน
จังหวัดสิงห์บุรีก าหนด 

๑. แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุร ี
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุร ี
 

- - 

๖๐.๑๓ ประชุมเตรียมและตรวจพื้นท่ี
เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๑ - เข้าร่วมประชุมเตรียมและตรวจพื้นท่ี
เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพ -
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี               
เสด็จพระราชด าเนินถวายผ้ากฐิน ณ 
วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ด า ) ต าบล
ทองเอน อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
ตามวัน  เวลาและสถานท่ีที่ส านักงาน
จังหวัดสิงห์บุรีก าหนด 
 

๑. แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุร ี
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุร ี
 

- - 



    ๑๑๗ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๖๐.๑๔ ประชุมเตรียมการช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑ - เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๐ 
ตามวัน เวลาและสถานท่ีที่ส านักงาน
จังหวัดสิงห์บุรีก าหนด 

๑. แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุร ี
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุร ี
 

- - 

๖๐.๑๕ ประชุมคณะท างานพิจารณาโครงการ

ก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ าล าน้ า 
๑ เข้าร่วมประชุมคณะท างานพิจารณาโครงการ

ก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ าล าน้ า  ตาม

วัน  เวลาและสถานท่ี  ท่ีส านักงานจังหวัด

สิงห์บุรีก าหนด 

๑. แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุร ี
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุร ี
 

  

๖๑. จังหวัดสุโขทัย (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย) 

 - ไม่มีการใช้อ านาจตามที่ได้รับมอบหมาย 

๖๒. จังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ ๑๒) 

๖๒.๑ คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมและคณะ  ตรวจโครงข่าย
คมนาคมในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี  – 
กาญจนบุรี  – สุพรรณบุรี  – ชัยนาท 
– สิงห์บุรี  – อ่างทอง  และประชุม
คณะรัฐมนตรีสัญจรอย่างเป็น
ทางการ   

๑ - ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

คมนาคมรายงานสรุปการด าเนินการที่

ผ่านมา และน าเสนอจุดเสี่ยงอันตราย

ในสายทาง 

๑. แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑                      

๒. แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒                   

(อู่ทอง)                                               

๓. ส านักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุร ี

๔. ส านักงานทางหลวงชนบทที ่๑๘   

- - 



    ๑๑๘ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

(สุพรรณบุร)ี                                                  

๕. ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัด

สุพรรณบุร ี                                                 

๖. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขา

สุพรรณบุร ี                                            

๗. สถานีเดินรถสุพรรณบุรี 

๖๒.๒ โครงการรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุ  
ทางถนน 

๓ ๑. เทศกาลปีใหม่  สงกรานต์  ได้จัดตั้งจุด
ให้บริการแก่ประชาชน  อ านวยความ
สะดวกด้านข้อมูลข่าวสารการเดินทาง  
(แจกแผนที ่แนะน าเส้นทาง)   
๒. ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหา
ช่วงเทศกาลกับจังหวัดสุพรรณบุรี             
(ปภ.จังหวัด) 
๓. ตรวจความพร้อมของรถโดยสารและ
พนักงานขับรถเพื่อความปลอดภัยและ
ปูองกันอุบัติเหตุ 

๑. แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑      
๒. แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒ (อู่ทอง) 
๓. ส านักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุร ี
๔. แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี 
๕. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
สุพรรณบุร ี
๖. สถานีเดินรถสุพรรณบุรี 

- - 

๖๒.๓ ตั้งจุดตรวจสอบ  ปราบปรามฯ  และ
สกัดกั้นยาเสพติดบนยานพาหนะ 

๑ ๑. ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อ  ๑๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง  ยุทธศาสตร์ การ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ .ศ.
๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 
๒. ด าเนินการทุกเดือน ๆ ละประมาณ     

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุร ี
๒. สถานีเดินรถสุพรรณบุรี 

- - 



    ๑๑๙ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๔ –  ๕  ครั้ง  โดยตั้งจุดตรวจบนเส้น          
ทางหลวงภายในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
๓. เข้าร่วมตรวจจับความเร็ว  สารเสพติด   
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของรถโดยสาร
สาธารณะตามนโยบายรัฐฯ ทุกเดือน 

๖๒.๔ ควบคุมการเดินรถโดยสารให้อยู่ใน
ระเบียบกฎหมายและกฎกระทรวง
เดินรถตามข้อก าหนดในใบอนุญาต
ประกอบการ 

๑ - รถโดยสารอยู่ในระเบียบ ปฏิบัติตาม
กฎหมายเดินรถครบตามข้อก าหนด 
 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุร ี
๒. สถานีเดินรถสุพรรณบุรี 

- - 

๖๒.๕ การร่วมพิธี/กิจกรรมในวันส าคัญ ๑๗ - ร่วมพิธี/กิจกรรมในวันส าคัญกับจังหวัด   
เช่น  วันจักรี  วันฉัตรมงคล  วันเฉลิม -    
พระชนมพรรษา  วันปิยมหาราช              
วันพ่อขุนรามค าแหง เป็นต้น 

๑. แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑      
๒. แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒ (อู่ทอง) 
๓. ส านักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุร ี
๔. ส านักงานทางหลวงชนบทที ่๑๘   

(สุพรรณบุร)ี                                    

๕. แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี        

๖. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค  สาขา

สุพรรณบุร ี                                                 

๗. สถานีเดินรถสุพรรณบุร ี 

- - 

๖๒.๖ การเตรียมความพร้อมด้านสถานท่ี
ในการบริการประชาชนในช่วง
เทศกาล 

๑ - ปรับปรุงพื้นที่ตั้งตู้ให้เช่า                                   

- ท าความสะอาดสถานท่ี เพื่อบริการ

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุร ี                      

๒. สถานีเดินรถสุพรรณบุร ี 

- - 



    ๑๒๐ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

ประชาชน                                                  

- ท าความสะอาดห้องน้ าสาธารณะ 

สะอาด ปราศจากเชื้อโรค 

 

๖๒.๗ เร่งรัดการประชาสัมพันธ์สร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
รายละเอียดข้อบังคับ  และข้อ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
เดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับท่ี ๑๗) 
โดยเฉพาะเรื่องการปลูกสร้างสิ่ง
ล่วงล้ าล าน้ าให้ประชาชนและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย(ข้อสั่งการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงคมนาคม) 

๑ - ด าเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้

ความเข้าใจ เกี่ยวกับรายละเอียดข้อบังคับ 

และข้อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ

เดินเรือในน่านน้ าไทย  (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ.

๒๕๖๐  โดยเฉพาะเรื่องการปลูกสร้างสิ่ง

ล่วงล้ าล าน้ า โดยการท าหนังสือ  

ประชาสัมพันธ์แจ้งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 

ภายในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบและ

ด าเนินการออกประชาสัมพนัธ์ตามอ าเภอ

ต่าง ๆ  

๑. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค  สาขา

สุพรรณบุร ี

 

จัดเจ้าหน้าที่เข้าพ้ืนท่ีเพื่อ
ประชาสัมพันธ์และให้

ข้อมูลที่ถูกต้องแก่
ประชาชน 

การประชาสัมพันธ์อาจ
ไม่ทั่งถึงและล่าช้า  ซึ่ง
อาจท าให้ประชาชน
เข้าใจคลาดเคลื่อน 

๖๒.๘ การตรวจตราดูแลปูองกันอุบัติเหตุ
ทางน้ าในช่วงเทศกาล 

๑ ด าเนินการตรวจตราดูแล ปูองกันอุบัติเหตุ

ทางน้ าเป็นคราว ๆ สรุปผลการปฏิบัติงาน

ไม่พบการเกิดอุบัติเหตุทางน้ าในช่วง

เทศกาล 

๑. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค  สาขา

สุพรรณบุร ี

 

ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนระมัดระวังใน

การเดินทางทางน้ าเช่น 

ควรรอเรือบนฝั่งหรือท่า

เทียบเรือ ไม่ควรยืนใกล ้

เจ้าหน้าท่ีมีไม่เพียงพอ

ในการอยู่ประจ าจุดทุก

จุดของท่าเรือโดยสาร 

หรือสถานท่ีท่องเที่ยว

ทางน้ าเพราะ ส านักงาน



    ๑๒๑ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

โปฺะมากเกินไปเพราะอาจ

พลัดตกน้ าได ้เมื่อลงเรือ

แล้วให้นั่งประจ าที่และ

กระจายกันเพื่อให้เรือมี

ความสมดุล ไม่ยืนบริเวณ

ท้ายเรือ หรือลงเรือพร้อม

กัน เพราะอาจท าให้เรือ

ล่มได ้ควรสวมเสื้อชูชีพ

และอุปกรณ์นิภัยทุกครั้งท่ี

เดินทางและเล่นกิจกรรม

ทางน้ า 

เจ้าท่าภูมิภาค  สาขา

สุพรรณบุร ีดูแลในพื้นที ่

๒ จังหวัด คือ จังหวัด

สุพรรณบุรี และจังหวัด

ชัยนาท 

๖๒.๙ การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์
สาธารณะ 

๑ ด าเนินการจัดระเบียบ ตรวจสอบ และ

ปราบปราม ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์

สาธารณะให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

ตรวจสอบการใช้รถจักรยานยนต์ผิด

ประเภท 

ส านักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี   

๖๒.๑๐ การเสริมสร้างความรู้เพื่อรณรงค์
ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

๗ ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้าน

ความปลอดภัย เพื่อรณรงค์ปูองกันการ

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุร ี                       

๒. ส านักงานทางหลวงที ่๑๒

- - 



    ๑๒๒ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

เกิดอุบัติเหตุให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น  

สถานศึกษา,  ท้องถิ่น จ านวน ๗ กิจกรรม

ได้แก ่                                                     

๑. ส่งเสริมความปลอดภัยภายใต้โครงการ

คนดีศรีสุพรรณ                                          

๒. โครงการ“work smart smart work” 

ร่วมกับ ส านักงานทางหลวงที ่๑๒  อบรม

พนักงานขับรถและควบคุมเครื่องกล               

๓. “เสริมสร้างความรู้การขับขี ่ปลอดภัย

ครูเครือข่าย” ร่วมกับ รพ.เจ้าพระยายม

ราชและโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส 

๔. โครงการสุพรรณบุรีร่วมใจ ขับข่ีมีวินัย 

สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%                                

๕. กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการ

ใช้รถใช้ถนน                                                  

๖. กิจกรรมการสร้างภาคีเครือข่ายรณรงค์

ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขต

เทศบาลต าบลท่าระหัด                                  

๗. โครงการสานพลังสร้างมาตรการ

(สุพรรณบุร)ี 



    ๑๒๓ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

องค์การด้านความปลอดภัยทางถนน 

๖๒.๑๑ โครงการปรับปรุงทางรถไฟท่ีไม่

ปลอดภัยต่อการเดินรถระหว่าง

สถานีชุมทางหนองปลาดุก – 

สุพรรณบุรี 

๑ ด าเนินงานแล้วเสร็จเมื่อ ๑๔  มิถุนายน  

๒๕๕๙                                       

(ประกันผลงานถึง ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑) 

การรถไฟแห่งประเทศไทย   (กองบ ารุง

ทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บ ารุงทางภาค

กลาง  ฝุายการโยธา  )                                          

ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนระมัดระวังใน

การเดินทางจึงจุดตัด

ทางผ่านเสมอระดับทาง

รถไฟเพื่อลดอุบัติเหตุ 

เจ้าหน้าท่ีไม่พอเพียง 

๖๓. จังหวัดสุรินทร์ (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสุรินทร์) 

๖๓.๑ คณะอนุกรรมการควบคุมการขนส่ง
ทางบกประจ าจังหวัด 

๔ ๑. พิจารณาต่อใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งประจ าทาง                                   
๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนด
เงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทาง ที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ (ออกใหม่)                            
๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนด
เงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทาง ที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ (เพิ่มเติม) 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร ์
๒. แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ 

- - 

๖๓.๒ กิจกรรมสร้างมาตรการองค์กรใน
การส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย  
๑๐๐% “องค์กรต้นแบบจังหวัด

๑ - มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๓๑๓ ราย ๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร ์
๒. แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร ์

- - 



    ๑๒๔ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

สุรินทร์” 
๖๓.๓ กิจกรรมตามโครงการ  “สภากาแฟ

จังหวัดสุรินทร์ ” ประจ าเดือน  
พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ณ โรงแรม  
ทองธารินทร์  จังหวัดสุรินทร์  โดยมี 
นายอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน 

๑ - มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๗๐ราย - - - 

๖๓.๔ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจ  (กรอ .) กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

๓ - เข้าร่วมประชุม ๑. แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร ์
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร ์
๓. ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 
 

- - 

๖๓.๕ กิจกรรมปลูกต้นไม ้ในวันต้นไม้
ประจ าปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ในทาง
หลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนปราสาท-
ช่องจอม ระหว่าง กม.๒๕๒+๑๗๑ -
๒๕๒+๔๔๑ ด้านซ้ายทาง จ.สุรินทร ์ 
เมื่อวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

๑ - เจ้าหน้าท่ีแขวงทางหลวงสุรินทร์  ร่วมกับ
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย
บริเวณชายแดนสุรินทร์ ปลูกต้นยางนา ต้น
พยุง ต้นอินทนิล  ต้นมะค่า  และต้นสะเดา  
บนท่ีดินสงวนนอกเขตทางหลวง จ านวน ๑ 
แปลง  ในทางหลวงหมายเลข  ๒๑๔ ตอน 
ปราสาท -ช่องจอม  ระหว่าง  กม.๒๕๒+
๑๗๑  -๒๕๒ +๔๔๑  ด้านซ้ายทาง  จ .
สุรินทร์ 

- 
 

- - 

๖๓.๖ โครงการกิจกรรมกรมทางหลวงร่วม
ใจ  ร่วมบริจาคโลหิต  แสดงความ

๑ - มีผู้บริจาคโลหิตได้ทั้งสิ้น จ านวน ๙๙ ราย  
ได้โลหิตประมาณ   ๔๔๕ .๕๐   ลิตร  หรือ   

-  ส านักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร ์
 

- - 



    ๑๒๕ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

ร าลึกในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิต
ลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  
สยามินทราธิราช   บรมนาถบพิตร   
เมื่อวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

๔๔๕,๕๐๐ ซีซ ี   

๖๓.๗ โครงการกิจกรรมแขวงทางหลวง
สุรินทร์  "ท าความดี   บริจาคโลหิต  
น้อมจิตร าลึก  ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ" ร่วมใจร่วมบริจาคโลหิต 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล   แสดง
ความร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลา  
ธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร   
สยามินทราธิราช  บรมนาถบพิตร   
เมื่อวันท่ี  ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๐ 

๑ มีผู้บริจาคโลหิตได้ทั้งสิ้น  จ านวน ๙๕ ราย  
ได้โลหิตประมาณ   ๔๒๗ .๕๐  ลิตร  หรือ   
๔๒๗,๕๐๐ ซีซ ี  

-  ส านักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร ์
 

- - 

๖๓.๘ โครงการกิจกรรม  “ท าความดี  
บริจาคโลหิต น้อมจิตร าลึก ส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ” เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาล
ที่ ๙  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

๑ ผู้บริจาคโลหิตได้ทั้งสิ้น  จ านวน  ๙๓ ราย  
ได้โลหิตประมาณ   ๔๑๘ .๕๐  ลิตร  หรือ   
๔๑๘,๕๐๐ ซีซ ี  

-  ส านักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร ์
 

- - 



    ๑๒๖ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

ชนมพรรษา  ๘๕  พรรษา  ๑๒  
สิงหาคม  ๒๕๖๐   เมื่อวันท่ี  ๒๓  
สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

๖๓.๙ กิจกรรมช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยน้ าท่วม จ.สกลนคร 

๑ บริจาคสิ่งของและร่วมปล่อยขบวนรถกับ
จังหวัดสุรินทร์  เพื่อส่งสิ่งของความ
ช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยน้ าท่วม  จ .
สกลนคร 

๑. แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร ์
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร ์
 

- - 

๖๓.๑๐ โครงการเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไป

กับกรมทางหลวง  กระทรวง

คมนาคม  ช่วงเทศกาลปีใหม่ ใน

วันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ –             

๔ มกราคม ๒๕๖๐ 

๑ - ได้ตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่  ปี ๒๕๖๐ 
(ตั้งศูนย์ท่ีหมวดทางหลวงปราสาท) 

 

- - - 

๖๓.๑๑ โครงการเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไป
กับกรมทางหลวง กระทรวง
คมนาคม ช่วงเทศกาลสงกรานต ์ 
ในวันท่ี ๑๑ – ๑๘  เมษายน ๒๕๖๐ 

๑ - ได้ตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและ

ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี ๒๕๖๐ 

(ตั้งศูนย์ท่ีหมวดทางหลวงปราสาท) 

- - - 

๖๔. จังหวัดหนองคาย (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงหนองคาย) 
๖๔.๑ การตรวจพื้นท่ีของผู้ตรวจราชการ

ส านักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจการ
ราชที่ ๑๐  (นาอิสระ ศิริวรภา ) 
เดินทางเมื่อวันท่ี ๖  กันยายน 

๑ อยู่ระหว่างการจัดท าแผนรายประมาณ
การเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
จากจังหวัดหนองคาย 

-   



    ๑๒๗ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐น. โครงการที่
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
โครงการฟื้นฟูพื้นที่ ที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัยประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๐ทางหลวง
หมายเลข ๒๒๖๗  ตอนโพนพิสัย-
โนนต้อง ระหว่าง กม .๒๙+๕๐๐-
๓๔ + ๕๕ ๐  งบประมาณ 
๔๙,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท โดยแขวงทาง
หลวงหนองคายเป็นผู้ด าเนินการ 

๖๔.๒ การตรวจราชการในพ้ืนท่ีเขตตรวจ
ราชการ ท่ี ๑๐ (จังหวัดหนองคาย 
เลย อุดรธานี หนองบัวล าภู และบึง
กาฬ ) ระหว่างวันท่ี ๑๘- ๒๐ 
มกราคม ๒๕๖๐ ผู้ตรวจการ
กระทรวงคมคม 
๓ .๑  ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ  -
หนองคาย ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ 
ตอน อ.ปากคาด - บึงกาฬ กม .๘๕+
๖๐๐ - กม.๑๒๗+๖๗๕ (เป็นช่วงๆ )
ปริมาณงาน ๓๔.๒๗๕ กม. 
 

๖  
 
 
 
 
 
- ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอน          
อ.ปากคาด  - บึงกาฬ กรมทางหลวง มี
แผนที่จะเสนอของบประมาณปี ๒๕๖๒ 
เพื่อก่อสร้างให้เป็น ๔ ช่องจราจร ตลอด
เส้นทางดังกล่าว  หากได้รับการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณก็จะเร่งด าเนินการ

   



    ๑๒๘ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

 
 
๓.๒ ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ทาง
หลวงหมายเลข ๒๑๑   ตอน              
ศรี เชียงใหม่  - ห้วยเชียงดา กม . 
๔๔ + ๐๐๐ -  กม . ๑๑๒ + ๐๐๐  
ระยะทาง ๖๘ กม.  
 
 
 
๓.๓ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ ตอน 
หนองสองห้อง -  ศรีเชียงใหม่ 
ระหว่าง กม .๐+๐๐๐- ๒๖+๒๘๓ 
เป็นช่วงๆ และระหว่าง กม .๓๔+
๐๐๐-๔๔+๐๐๐ ระยะทาง ๒๔ กม. 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป  
 
- ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑  ตอน ศรี
เชียงใหม-่ ห้วย เชียง ดา กรมทางหลวง 
ขอรับไว้พิจารณาตามความเหมาะสมและ
จัดล าดับความส าคัญร่วมกับโครงการอื่นๆ
ทั่วประเทศ หากมีล าดับความส าคัญสูงก็
จัดเข้าแผนงานส าหรับของบประมาณ
ต่อไป 
 
 ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑  ตอน หนอง
สองห้อง-ศรีเชียงใหม่ ระหว่าง กม . ๑๑+
๕๔๕-กม.๒๔+๖๓๓ ขณะนี้กรมทางหลวง
อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจและออกแบบ
รายละเอียดและได้มีการเสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี ๒๕๖๑  เพื่อด าเนินการ
ก่อสร้างให้เป็น ๔ ช่องจราจร หากได้รับ
งบประมาณก็จะเร่งด าเนินการก่อสร้างให้
แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป ในส่วนท่ีเหลือกรม
ทางหลวงจะเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณในปีถัดไป 
 



    ๑๒๙ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๓ .๔  ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒     
อ . โพนพิสัย- จ .บึงกาฬ  ตอน ๑ 
ระหว่าง กม.๕๗+๐๐๐ – ๘๕+๖๐๐ 
และทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ กม.
๘๕+๖๐๐-สะพานมิตรภาพไทย-
ลาวแห่งที่ ๕  อ.โพนพิสัย-จ.บึงกาฬ 
ตอน ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๔ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓ แยก
การเคหะแห่งชาติ – หนองคาย 
 
 
 

- ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ อ.โพนพิสัย-  
จ.บึงกาฬ ตอน ๑  ระหว่าง กม.๔๗+๐๐๐ 
ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง หาก
แล้วเสร็จก็จะเป็นเส้นทางสายหลักเช่ือม
โย่งจังหวัดหนองคายกับจังหวัดบึงกาฬ
และเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าเลียบชาย ตอนส่วนทาง หลวง
หมาย กม .๘๕+๖๐๐  - สะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว แห่งที่ ๕ อ.โพนพิสัย-จ.บึงกาฬ 
ตอน ๒ กรมทางหลวงมีแผนท่ีจะเสนอของ
งบประมาณปี ๒๕๖๒ เพื่อก่อสร้างให้เป็น 
๕ ช่องจราจร ตลอดเส้นทางดังกล่าว  
หากได้รับการพิจารณาจัดสรรงบหากได้รับ
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณก็จะเร่ง
ด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ต่อไป 
 
- ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓ ตอน แยกการ
เคหะแห่งชาติ – หนองคาย กรมทางหลวง 
ขอรับไว้พิจารณาตามความเหมาะสม และ
จัดล าดับความส าคัญร่วมกับโครงการอื่นๆ 
ทั่วประเทศ หากมีล าดับความส าคัญสูงก็



    ๑๓๐ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

 
 
 
๓.๕ โครงการก่อสร้างเลี่ยงเมืองด้าน
ทิศตะวันออก 

จะจัดเข้าแผนงานส าหรับของบประมาณ
ต่อไป 
 
- โครงการก่อสร้างเลี่ยงเมืองด้านทิศ
ตะวันออกได้รับการบรรจุไวในแผนพัฒนา
ทางหลวง พ .ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ แล้วหาก
ได้รับการจัดสรรงบประมาณก็จะ
ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

๖๕. จังหวัดหนองบัวล าภู (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงหนองบัวล าภู) 

๖๕.๑ จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่  
๒๕๕๙ และในช่วงเทศกาลสงกรานต ์
ปี ๒๕๕๙  ทางหลวงหมายเลข  
๒๑๐๐๒๐๒ ตอน  หนองบัวล าภู  – 
นาค าไฮ กม. ๔๘+๕๖๙ ด้านขวาทาง 

๒ ๑. แจกแผ่นพับ 
๒. แจกน้ าดื่ม, ผ้าเย็น และกาแฟ 
๓. บริการสอบถามเส้นทาง 
๔. ตรวจวัดแอลกอฮอล ์
 

๑. แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวล าภู 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวล าภ ู
๓. สถานีเดินรถหนองบัวล าภ ู
 

- - 

๖๕.๒ ร่วมประชุมการปูองกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนตามนโยบายนายกรัฐมนตร ี

๓ ๑. จัดท าปูายแนะน าการจราจร 
๒. จัดท าปูายเตือนต่าง ๆ 
๓. ร่วมเดินรณรงค์ในการลดอุบัติเหต ุ

๑. แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวล าภู 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวล าภ ู
๓. สถานีเดินรถหนองบัวล าภ ู
 

- - 

๖๕.๓ การประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วน 
ราชการประจ าจังหวัดหนองบัวล าภู 

๑๒ ๑. สนับสนุนบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักร
ในการดูแลรักษาความสะอาด  เส้นทาง
เสด็จจากด้านหน้าศูนย์ราชการ สนาม

๑. แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวล าภู 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวล าภ ู
๓. สถานีเดินรถหนองบัวล าภ ู

- - 



    ๑๓๑ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

ฟุตบอล  ด้านหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองบัวล าภู   บริเวณโดยรอบเรือนที่
ประทับ 
๒. ปรับปรุง/ซ่อมบ ารุงเส้นทางเสด็จถนน
สายหลัก ถนนสายรอง  ในพื้นที่ท่ีอยู่ 
ในความรับผิดชอบให้มีสภาพใช้งานได้ด ี
๓. ตัดหญ้าตกแต่งต้นไม้ริมทางและเกาะ
กลางถนนไหล่ทางรวมทั้งก าจัดวัชพืช
ตลอดแนวสองข้างทาง ถนน เส้นทางเสด็จ 

 
 

๖๕.๔ บันทึกความร่วมมือ มาตรการองค์กร
ในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 
๑๐๐% (ห่วงใครให้ใส่หมวก) 

๑ ๑. ส่งเสริมให้ข้าราชการ ลูกจ้าง  พนักงาน
และผู้มาติดต่อรับบริการซึ่งเป็นผู้ขับข่ีหรือ
ผู้โดยสารต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง   
ขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
๒. ส่งเสริมให้ข้าราชการ  ลูกจ้าง พนักงาน
ในหน่วยงาน  ก าหนดมาตรการในการ
ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%   

- ส านักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวล าภู - - 

๖๖. จังหวัดอ่างทอง (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง) 

๖๖.๑ ร่วมงานพิธีต่าง ๆ  ของจังหวัดอ่างทอง ๑๕ - เข้าร่วมงานในพิธีการต่าง ๆ ดังนี ้
๑. งานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูา
จุฬาโลกมหาราช 
๒. งานวันปิยมหาราช 
๓. ร่วมพิธีสรงน้ าพระบรมศพ ในหลวง

๑. แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง 

- - 



    ๑๓๒ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

รัชกาลที ่๙ หน้าพระบรมฉายาลักษณ ์

พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ                         

๔. เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระ

อภิธรรม ถวายสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช                                                 

๕. เข้าร่วมกิจกรรม “ชาวอ่างทองน้อม

ร าลึกพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวาย

ความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช                                      

๖. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวาย

สักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามค าแหง

มหาราช                                                      

๗. ร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์

ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดอ่างทอง

๘. เข้าร่วมโครงการรวมพลังท าความด ีวิถี

พุทธ วิถีไทย                                              

๙. งานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ

ยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ



    ๑๓๓ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

ชนมพรรษา ๖๕ พรรษา                                  

๑๐. งานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ                              

๑๑. เจริญพระพุทธมนตถ์วายพระพรชัย

มงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 

พระบรมราชินีนาถ                                            

๑๒. ร่วมงานบ าเพ็ญกุศลศตมวาร(๑๐๐

วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พล อดุลยเดช                                                        

๑๓. ร่วมโครงการท าดีเพือ่พ่อ ปลูกปุาใน

ใจคน ปลุกคนให้รักษ์ปุา ปลูกต้นไม้เพิ่ม

พื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน                                   

๑๔. ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันจักรี 

ประจ าปี ๒๕๖๐ 

๖๖.๒ โครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข ์ บ ารุงสุข  
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 

๑๒ - แนะน าเส้นทาง  ขั้นตอนการขออนุญาต
ในเขตทางหลวง แจกแผนที่และเอกสาร 

๑. แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง 

- - 

๖๖.๓ จัดตั้งศูนย์บริการทั่วไปตามโครงการ  
“เดินทางอุ่นใจ  ปลอดภัยไปกับ            
กรมทางหลวง ” ในช่วงเทศกาล               

๑ - ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลฯ 

๑. แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง 

- - 



    ๑๓๔ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

ปีใหม่ ปี ๒๕๖๐ 
๖๖.๔ จัดตั้งศูนย์บริการทั่วไปตามโครงการ  

“เดินทางอุ่นใจ  ปลอดภัยไปกับ            
กรมทางหลวง” ช่วงเทศกาลสงกรานต์   
ปี ๒๕๖๐ 

๑ - ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลฯ 

๑. แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง 

- - 

๖๖.๕ สภากาแฟ  พบปะพูดคุย  และ          
เปลี่ยนข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

๑๒ ๑. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
๒. รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 
๓. รับฟังปัญหาและข้อแก้ไข 

๑. แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง 

- - 

๖๖.๖ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๖๕ 
พรรษา 

๑ บุคลากรภายในหน่วยงานร่วมกันท าความ
สอาดบริเวณสี่แยกปุาโมก 

- ไม่มีหน่วยงานอ่ืนในสังกัดกระทรวงฯ 

ร่วมด าเนินการ 

 

- - 

๖๖.๗ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

๓ - แลกเปลี่ยนความคิดเห็น                                       

- รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ                            

- รับฟังปัญหาและข้อแก้ไข 

- ไม่มีหน่วยงานอ่ืนในสังกัดกระทรวงฯ 

ร่วมด าเนินการ 

 

- - 

๖๖.๘ โครงการบริจาคโลหิต เพื่อน้อม

ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดชและ เพื่อแสดง

๓ จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมจัดกิจกรรมบริจาค
โลหิต   
 

- ส านักงานทางหลวงที ่๑๒  

 

  



    ๑๓๕ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

ความจงรักภัคด ีแด่ สมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร

เทพยวรางกูร 

๖๖.๙ กิจกรรมร่วมใจปลูกต้นดาวเรือง 

เพื่อแสดงความจงรักภักด ีและส านึก

ในพระมหากรุณาธิคุณ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที ่๙ 

๑ บุคลากรภายในหน่วยงานร่วมใจกันปลูกต้น

ดาวเรือง เพื่อแสดงความจงรักภักด ีและ

ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา                            

ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที ่๙ 

- ไม่มีหน่วยงานอ่ืนในสังกัดกระทรวงฯ 

ร่วมด าเนินการ 

 

  

๖๖.๑๐ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม                                  

ราชินีนาถเนื่องในโอกาสเฉลิมพระ

ชนมพรรษา ๘๕ พรรษา 

๑ ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิม

พระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา 

๑. แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง 

  

๖๗. จังหวัดอุดรธานี (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๑) 

๖๗.๑ ประชุมติดตามแผน / ผล การ
ด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
คมนาคมในพ้ืนท่ีเขตตรวจราชการที่ 
๑๐ (จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย 
จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดอุดรธานี และ

๑ ๑.แผนงาน/โครงการตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคมมอบหมา ยให้เร่งรัด
ติดตามเป็นกรณีพิเศษ 
๒. แผนงาน /โครงการรองรับการพัฒนา

๑. แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
๒. ส านักงานขนส่งจังหวัดอุดรธาน ี
๓. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคาย 
๔. ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธาน ี
๕. สถานีรถไฟจังหวัดอุดรธาน ี

๑. เนื่องจากสถิติผู้โดยสาร
ที่มาใช้บริการท่าอากาศ
ยานอุดรธานีมีจ านวน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันมีมากกว่า ๒ ล้าน

- 



    ๑๓๖ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

จังหวัดหนองบัวล าภ)ู เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
๓. แผนงาน /โครงการรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
๔. แผนงาน /โครงการพัฒนาโครงการที่มี
ปัญหาอุปสรรค ท าให้มีผลการด าเนินการ
ไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
๕. แผนงาน /โครงการพัฒนาโครง สร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์ 
๖ . งานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๗. งานอ านวยความสะดวกความปลอดภัย
และการให้บริการประชาชนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 
๘. การบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน
ของหน่วยงานในสังกัด 
๙. การจัดระเบียบการจราจรในตัวเมือง
และในพื้นที่จังหวัด 
๑๐ . การกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๖. ส านักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี 
๗. ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธาน ี
 

คน ทางโครงสร้างพื้นฐาน
ได้มีการพัฒนาเตรียม
รองรับไว้แล้วท้ังในส่วน
ของอาคารผู้โดยสารหลั ง
ใหม่และอยู่ระหว่าง
ก่อสร้างลานจอดรถทั้ง ๓ 
แห่งโดยมี ปตท.เข้ามาร่วม
ด าเนินการด้วย อย่างไร 
ก็ตาม ทราบว่ามีปัญหา
เรื่องการให้บริการจอดรถ  
เรื่องปัยหาทางการจราจร
แออัดบริเวณ  เข้า -ออก  
ท่าอาการศยาน  และเรื่อง
การเช่ือมต่อการให้บริการ 
รถขนส่งสาธารณะเพื่อ
รองรับปริมาณผู้โดยสารฯลฯ 
จึงขอให้  ทช .เตรียมแนว
ทางการแก้ไขปัญหา
โดยเฉพาะเรื่องเร่งรัดการ 
ก่อสร้างลานจอดรถ  ลาน
จอดเครื่องบิน และอื่นๆท่ี 
เกี่ยวข้องรวมถึงระบบขนส่ง
สาธารณะเชื่อมต่อภายใน 



    ๑๓๗ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

ท่าอากาศยานขอให้ร่วมกับ  
ขบ . ด าเนินการโดยยึด
หลักการอ านวยความ 
สะดวกรองรับอย่างเพียงพอ  
ค่าโดยสารเป็นธรรม  ในส่วน
ของการแก้ไขปัญหาจราจร
ติดขัดบริเวณทางเข้า-ออก 
ท่าอากาศยานอุดรธานีขอให้  
ทย . ประสานหาแนว
ทางแก้ไขกับ  ทล .คือ แขวง
ทางหลวงอุดรธานีท่ี  ๑ ซ่ึง
รับทราบจากทางจังหวัด
เสนอว่าอาจพิจารณาก่อสรา
งทางยกระดับ  เชื่อมต่อถนน
ทางหลวงกับถนนเข้าสู่ภาพ
ในท่าอากาศยาน  เพื่อแก้ไข
ปัญหาและอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้มาใช้บริการได้
เป็นอย่างด ี

๖๘. จังหวัดอุทัยธานี (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี) 

๖๘.๑     กิจกรรมการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี ๒๕๖๐ 

๑  - เข้าร่วมกิจกรรมการปูองกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 
สงกรานต์ ปี ๒๕๖๐  เมื่อวันท่ี ๑๐ 

๑. ส านักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธาน ี
๒. แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด 
อุทัยธาน ี

- - 



    ๑๓๘ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

เมษายน ๒๕๖๐   ณ ลานสุพรรณิการ์   
หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี 

 

๖๙. จังหวัดอุบลราชธานี (ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ ๙)   ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล   * แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด 
๖๙.๑ จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและ  

ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่และ  
สงกรานต์  
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ร่วมพิธีเปิดศูนย์อ านวยความปลอดภัย 
- มีการแต่งตั้งเวรยามเฝูาระวังความ
ปลอดภัยรวมถึงรับรายงานทางโทรศัพท์
หรือโทรสารผ่านระบบ Trams 
- ให้ค าแนะน าเส้นทางอ านวยความสะดวก
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีฉุกเฉิน
หรือเกิดอุบัติเหต ุ
- ประสานงานกับศูนย์อ านวยความ
ปลอดภัย หากมอีุบัติเหตุเกิดขึ้นให้รายงาน
ศูนย์ฯ ทางโทรศัพท/์โทรสารทันท ี
- ผู้บังคับบัญชาเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อ านวย
ความปลอดภัยทุกศูนย์ เพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังใจแก่เจ้าหน้าที ่

๑. แขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี ๑ 
๒. แขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี ๒ 
๓. แขวงทางหลวงอ านาจเจริญ 
๔. แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ 
๕. แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ 
๖. แขวงทางหลวงสุรินทร์ 

- - 

๖๙.๒ ร่วมประชุมสภากาแฟอุบลราชธานี  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ทุกเดือน 

๑๒ - สร้างความคุ้นเคย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ  
- ร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชน 

๑. แขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี ๑ 
๒. แขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี ๒ 
๓. ส านักทางหลวงชนบทที่ ๗ 
(อุบลราชธาน)ี 
๔. แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี 
๕. ส านักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธาน ี

- - 



    ๑๓๙ 

 

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๖. บริษัทขนส่งจ ากัด (บขส.) 
อุบลราชธาน ี
๗. ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธาน ี
๘. ท่าอากาศยานอุบลราชธานี 
๙. การรถไฟอุบลราชธาน ี
๑๐. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
อุบลราชธานี 
 

๖๙.๓ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

๑ - เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงาน 
พระราช  พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ  วัดสุปัฏนา
รามวรวิหาร จังหวัดอุบลราชธาน ี

๑. แขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี ๑ 
๒. แขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี ๒ 
๓. ส านักทางหลวงชนบทที่ ๗ 
(อุบลราชธาน)ี 
๔. แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี 
๕. ส านักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธาน ี
๖. บริษัทขนส่งจ ากัด (บขส.) 
อุบลราชธาน ี
๗. ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธาน ี
๘. ท่าอากาศยานอุบลราชธาน ี
๙. การรถไฟอุบลราชธาน ี
๑๐. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
อุบลราชธานี 
 

- - 



    ๑๔๐ 

 

เจ้าหน้าที่ผู้รายงาน นางสาวเชาวภา  จิยะพานิชกุล 
โทร   ๐ ๒๓๕๔ ๖๖๖๘ – ๗๕ ต่อ ๒๕๑๑๗ 
โทรสาร    ๐ ๒๖๔๔ ๔๔๔๐  
E-mail   person๒doh@gmail.com 

กลุ่มพัฒนาระบบ กองการเจ้าหน้าที่ สป.คมนาคม 
โทร ๐ ๒๒๘๓ ๓๐๗๓ 

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๑๑๕ 
E-mail : psd.mot@gmail.com  

ล าดับที ่
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม                 

ที่ด าเนินการ 

จ านวน  
(เรื่อง/

โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ              

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ร่วมด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/  

การแก้ไข 

๗๐. จังหวัดอ านาจเจริญ (ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงอ านาจเจริญ) 

๗๐.๑ แนวทางการบริหารจัดการความเร็ว
ในพื้นที่ชุมชน 

๑ จัดท าผังเส้นทางและติดตั้งปูายจราจร
ก าหนดความเร็ว  ถนนชยางกูร   
(เริ่มต้นท่ีสะพานบ้านไก่ค า  อ าเภอเมือง  
จังหวัดอ านาจเจริญ  และสิ้นสุดที่สะพาน
ห้วยซัน  ต าบลโนนหนามแท่ง  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดอ านาจเจริญ) 

- - - 

 

 



๑๔๑ 

 

 


