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การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
เทศบาลต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

กรณีโครงการก่อสร้างทางลาดถนนทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอแม่สาย  
เช่ือมถนนพหลโยธิน (แยกไฟแดงสถานีขนส่งฯ) 

1.ที่มาของโครงการ 
 ปัจจุบันพื้นทีบ่ริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอแม่สายมีการพัฒนาเป็นพื้นที่เพ่ือการอยู่อาศัยและเพ่ือการ
พาณิชย์จ านวนมาก ประกอบกับเป็นนโยบายของรัฐที่จะปรับเปลี่ยนความสูงของรถโดยสารประจ าทางให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ประชาชนมากขึ้น โดยผู้ประกอบการรถโดยสารประจ าทาง ได้ปรับเปลี่ยนรถโดยสารจากแบบ 2 ชั้น 
ขนาด 12 เมตร ให้เป็นรถโดยสารรุ่นใหม่ชั้นเดียว แต่มีขนาดความยาวเพ่ิมข้ึนเป็น 15 เมตร ท าให้ความลาดชันของ
ถนนทางข้ึนสถานีขนส่งฯ มีผลกระทบต่อรัศมีวงเลี้ยวของรถโดยสารรุ่นใหม่ 
 ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริหารสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอแม่สาย ได้เสนอข้อมูลให้เทศบาลต าบลเวียงพางค า 
ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงแก้ไขความลาดชันดังกล่าว ดังนั้น เทศบาลต าบลเวียงพางค า จึงได้เสนอขอ
อนุมัติงบประมาณต่อสภาเทศบาลฯ ด าเนินเปลี่ยนแปลงทางลาดเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอแม่สายขึ้นใหม่ 
2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือก่อสร้างทางลาดถนนทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอแม่สาย เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
3.สาระส าคัญ 
 ด าเนินการเปลี่ยนแปลงทางลาดถนนทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอแม่สาย จากแนวลาดเอียงเดิมกับถนน
พหลโยธิน ความสูง 0.62 เมตร ลาดยาว 7.00 เมตร เปลีย่นแปลงเป็นแนวลาดเอียงใหม่กับถนนพหลโยธิน ความสูง 
0.62 เมตร ลาดยาว 12.50 เมตร ความกว้าง 23.00 เมตร โดยด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 
12.50 เมตร ระยะความยาว 23.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือรวมพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 295.50 
ตารางเมตร 
4.ผู้ด าเนินการ 
 กองช่าง เทศบาลต าบลเวียงพางค า 
5.สถานที่ด าเนินการ 
 จุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่ปากถนนทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอแม่สาย  
6.ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 -ท าการส ารวจระดับและปรับระดับพ้ืนที่ 
 -ท าการก่อสร้างผิวทางจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 -ระยะเวลาก่อสร้าง จ านวน 30 วัน นับแต่วันท าสัญญากับผู้รับจ้าง 
8.ผลผลิต 
 -ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน 
9.ผลลัพท์ 
 -ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย 
 -รถโดยสารประจ าทางรุ่นใหม่ ขนาด 15 เมตร สามารถเข้า-ออกได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น 
10.ผลกระทบ 
 -ต่อประชาชนในพ้ืนที่ ได้รับผลกระทบด้านฝุ่นและไม่สามารถใช้ถนนสัญจรได้ในระหว่างท าการก่อสร้าง 
การจราจรติดขัดและอาจส่งผลต่อรายได้ของผู้ประกอบการในบริเวณท่ีก่อสร้าง 
 -ต่อประชาชนทั่วไป ไม่สามารถใช้ถนนได้ในระหว่างท าการก่อสร้าง ท าให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด 
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11.มาตรการป้องกันผลกระทบ 
 -ต่อประชาชนในพ้ืนที่ กั้นเขตพ้ืนที่ก่อสร้างใช้รถน้ าฉีดพรมเพ่ือลดความฟุ้งกระจายของฝุ่น 
 -ต่อประชาชนทั่วไป ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบถึงแผนงานและระยะเวลาด าเนินการ 
12.ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณ จ านวน 240,000 บาท   
          ที่มาของเงิน งบประมาณจากเงินสะสมของเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
13.สอบถามข้อมูลได้ที่ 
 ว่าที่ พ.ต.เทพพิทักษ์  สว่างเต็ม 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลเวียงพางค า 
 สังกัด เทศบาลต าบลเวียงพางค า 
 E-mail: 5570903@wiangphangkham.go.th  
 เว็บไซด์ www.wiangphangkham.go.th     
 โทรศัพท์ 0 5364 6569 
 โทรสาร 0 5364 6393 
 
14.ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 1)การเปิดใหแ้สดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ โดยสามารถจัดส่งรายละเอียดตามแบบฟอร์ม ถึง  
             ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงพางค า เลขที่ 409 หมู่ที่ 9 ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 
   (วงเล็บมุมซองว่า แบบแสดงความคิดเห็นของประชาชน) โดยไม่จ าเป็นต้องติดอากรแสตมป์ 
 2)การเปิดให้แสดงความคิดเห็น ทางโทรศัพท์  หมายเลข 0 5364 6569   โทรสาร 0 5364 6393  
             สายด่วนคลายทุกข์ 08 6421 8191 
 3)การเปิดให้แสดงความคิดเห็น ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
  จดหมายอิเลคทรอนิคส์ 5570903@wiangphangkham.go.th   

กระดานเว็บบอร์ด เว็บไซด์ www.wiangphangkham.go.th    
เว็บเพจ ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงพางค า  

 4)ประชาชนทั่วไป/ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ สามารถมาขอรับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นได้โดยตรง 
  -ที ่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ อาคารชั้น 1 ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
  -นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า  หมายเลขโทรศัพท์ 08 9434 6430 
  -ปลัดเทศบาลต าบลเวียงพางค า     หมายเลขโทรศัพท์ 09 1859 8383 
 
15.ระยะเวลาการแสดงความคิดเห็น 
 การเปิดโอกาสให้ประชาชน คู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้เสีย มารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อเทศบาลฯ โดย
สามารถแสดงความคิดเห็นได้นับถัดจากวันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงพางค า จนถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ 
 
   ประกาศ ณ  วันที่  15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 
 

( นายฉัตรชัย  ชัยศิริ ) 
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า 
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แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นของประชาชน 
กรณี เทศบาลต าบลเวียงพางค า จะด าเนินการเปลี่ยนแปลงทางลาดถนนทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอแม่สาย 
โดยด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 12.50 เมตร ระยะความยาว 23.00 เมตร หนา 0.20 เมตร 

หรือรวมพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 295.50 ตารางเมตร 
 
ประเด็น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ที่ใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป,วิธีป้องกันเดือดร้อน
ร าคาญความเสียหายอันตรายใดๆ,ปัญหาจราจรและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เป็นต้น 
1.ผลกระทบ 
....................................................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. .............................................................................. 
....................................................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. ..............................................................................
2.ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ 
....................................................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. .............................................................................. 
....................................................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. .............................................................................. 
3.วิธีป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ ความเสียหายอันตราย ปัญหาจราจรและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
....................................................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. .............................................................................. 
....................................................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. .............................................................................. 
4.ความคิดเห็นต่อการออกแบบ มิติงาน ระยะแนวลาดเอียงเดิมและแนวลาดเอียงที่แก้ไขใหม่ 
....................................................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. .............................................................................. 
....................................................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. .............................................................................. 

(1) ความคิดเห็นคัดค้านพร้อมเหตุผล (กรณีไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................. .............................................................................................  

(2) ความคิดเห็นสนับสนุนพร้อมเหตุผล (กรณีไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................. .............................................................................................  

(3) ความคิดเห็นอื่นๆ พร้อมเหตุผล (กรณีไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................. .............................................................................................  
 
 

ขอความกรุณาจัดส่งแบบฟอร์มส่งคืนให้ เทศบาลต าบลเวียงพางค า ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 
(หากเอกสารไม่เพียงพอให้เพ่ิมจ านวนหน้าได้) 
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รูปภาพแสดงสถานที่ที่จะด าเนินการก่อสร้าง และมิติงานที่มีการแก้ไข 
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รูปภาพแสดงสถานที่ที่จะด าเนินการก่อสร้าง และมิติงานที่มีการแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


