รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การประชุมระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ในการดําเนินโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่ ๒
-------------------------------------๑. บทนํา
ด้วยปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษ มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และมีการขยายพื้นที่พัฒนาเมืองอย่าง
ต่อเนื่อง การคมนาคม การสัญจรเป็นปัจจัยสําคัญในการสนับสนุนการพัฒนาด้านการดําเนินชีวิต การสัญจรเพื่อ
ประกอบอาชีพ การศึกษาเล่าเรียน หรือการท่องเที่ยว สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ ถือเป็นศูนย์กลาง
ในการรองรับและให้บริการของประชาชน จากสถิติการใช้งานสถานีในปี ๒๕๕๙ จํานวนคนขึ้นรถ ๓,๓๗๘,๒๔๐ คน
จํานวน คนลงรถ ๓,๔๙๕,๖๐๐ คน อีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง จํานวนเที่ยวรถโดยสารขนาดใหญ่ และ
รถโดยสารอื่น ๆ ก็มีสถิติจํานวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และด้วยข้อจํากัดของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะ
เกษที่ไม่สามารถขยายพื้นที่เพื่อรองรับการบริการ กอรปกับปริมาณรถยนต์ที่มีจํานวนเพิ่มขึ้น ส่งผลทําให้การจราจร
การสั ญ จรโดยเฉพาะในข่ ว งเทศกาลวั นสํ าคั ญ วั นหยุ ดต่ อเนื่ องรอบบริ เวณติ ดขั ด กระทบต่ อการเดิ นทางของ
ประชาชน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลเมืองศรีสะเกษจึงได้จัดทําโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
ศรีสะเกษ แห่งที่ ๒ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนให้มีโครงข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่ เชื่อมโยงกับ
สถานีขนส่งผู้โดยสารในเขตจังหวัดใกล้เคียง โดยมีสถานีขนส่งผู้โดยสารเป็นศูนย์รวมและเชื่อมต่อการขนส่งระหว่าง
จังหวัดในเขตภูมิภาคเดียวกัน พัฒนาสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคมของภูมิภาคและประเทศตอบสนอง
ยุ ทธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศในด้ า นการคมนาคมขนส่ งทางถนน ขยายโอกาสการเดิ นทางสั ญจร
แก่
ประชาชนอย่างทั่วถึง
๒. การดําเนินงาน
๒.๑ เก็บข้อมูลเบื้องต้น โดยอาศัยข้อมูลจากส่วนต่างๆ เอกสาร หนังสือ และแนวทางในการดําเนินการ
ของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้มีการดําเนินการมาแล้ว
๒.๒ ประชุมคณะทํางานการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่ ๒ พิจารณาแนวทาง
การดําเนินการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
๒.๓ พบปะ สัมภาษณ์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประธานชุมชน สมาชิกชุมชนเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสีย และส่วน
ราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ สํานักงานขนส่งจังหวัด สํานักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ สํานักงานที่ดิน
จังหวัด เป็นต้น อีกทั้งพูดคุยแบบไม่เป็นทางการกับตัวแทนกลุ่มผู้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพรถโดยสาร ผู้ค้า ผู้รับจ้างใน
พื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ
๒.๔ จัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประชุมระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดําเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่ ๒
๒.๕ สรุปรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ผู้บริหารทราบ และพิจารณา

-๒-

๓. รูปแบบการจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙ การรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนตามข้อ ๘ อาจใช้วิธีการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ซึ่งได้ดําเนินการดังต่อไปนี้
ที่

วิธีการ
การสํารวจความคิดเห็น
๑ การสัมภาษณ์รายบุคคล

๒ การเปิ ด ให้ แ สดงความคิ ดเห็ นทางไปรษณี ย์
ทางโทรศัพท์์หรือโทรสารทางระบบเครือข่าย
สารสนเทศ หรือทางอื่นใด

๓ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและ
แสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่
รับผิดชอบโครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่ อ สอบถามความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะที่ มี ค วาม
เฉพาะเจาะจง ของตั ว แทนผู้ ป ระกอบการ ตั ว แทนผู้
ประกอบอาชี พ รถรั บ จ้ า งสาธารณะผู้ ป ระกอบอาชี พ
ค้าขาย ผู้นําชุมชน
- การจัดทําและประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่องการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
- www.musisaket.go.th
- LINE ID : musisaket
- Facebook ชื่อเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
- แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่
พนักงานขับ ประชาชนที่ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
เพื่ อ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดโครงการ แผนการดํ า เนิ น งาน
ผลกระทบและประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินงานตาม
โครงการ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุม
เอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)

๔) สถานที่ กําหนดการ
วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สถานที่ ณ หอประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี) อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
กําหนดการโดยสังเขป
๑. กล่าวเปิดการประชุมระดมความคิดเห็น ฯ
๒. การนําเสนอภาพรวมความเป็นมา วัตถุประสงค์ รายละเอียด และรูปแบบของโครงการก่อสร้างสถานี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่ ๒
๓. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถาม
๔. สรุป และปิดการประชุม
๕)กลุ่มเป้าหมายที่เชิญเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น
๑. หน่วยงานราชการ
๒. ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่
๓. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง
๔. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
๕. ประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
๖. ผู้นําชุมชน ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
๗. หน่วยงานภาคเอกชนผู้ประกอบการพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ
๘. ประชาชนผู้ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

-๓๕. สรุปการดําเนินการ
๕.๑ ข้อคิดเห็นจากการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น
๑)แนวทางการเชื่อมต่อการบริการขนส่งสาธารณะ ระหว่างสถานีขนส่งฯ แห่งที่ ๑ และสถานีขนส่งฯ
แห่งที่ ๒ เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน และลดค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้น
คําชี้แจง ได้วางแนวทางระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ สํานักงาน
ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ประกอบการด้วยรถยนต์โดยสารประจําทาง ดังนี้
๑. การเชื่อมต่อการให้บริการขนส่งสาธารณะ โดยการปรับแผนเส้นทางการเดินรถของ
รถโดยสารประจําทาง หมวดที่ ๔ (จังหวัด-อําเภอ) จากต้นทางสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ แห่ ง ที่ ๑ ให้ มี จุ ด ผ่ า นเพื่ อ รั บ -ส่ ง ผู้ โ ดยสาร ในสถานี ข นส่ ง
ผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่ ๒
๒. สนับสนุนผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะประกอบการเดินรถในเส้นทาง หมวด
๑ (เขตเทศบาล) โดยการปรับแผนเส้นทางการเดินรถของรถโดยสารประจําทางให้
เชื่อมต่อระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่ ๑ และแห่งที่ ๒
๓. จัดให้มีบริการรถรับจ้างสาธารณะ แท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง และอื่นๆ เพื่อเป็น
ทางเลือกในการให้บริการ
๒)สถานที่ในการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่ ๒ ควรมีขนาดพื้นที่มากกว่า
๑๑ ไร่ หรือจัดหาพื้นที่ที่มีขนาดเหมาะสมกว่าเพื่อรองรับการให้บริการในอนาคต
คําชี้แจง เทศบาลเมืองศรีสะเกษได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สํานักงานขนส่งจังหวัด
ศรีสะเกษ สํานักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ และภาคส่วนที่เกี่ยว สรุปได้ดังนี้
๑. พื้นที่ดินที่ราชพัสดุ ทะเบียนเลขที่ ส.ศก. ๓๒๓ (บางส่วน) ถนนเลี่ยงเมือง ตําบล
หนองครก อําเภอเมือง ฯ จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 11-0-26 ไร่ ตั้งอยู่ในทําเล
ที่เ หมาะสม อยู่ ติ ด ทางหลวงที่มี ก ารปรับ ปรุง เป็ น ทางชนิ ดสี่ ช่ องจราจร อยู่ใ กล้
สถานที่สํ า คั ญ ของหน่ ว ยราชการ และอยู่ ใ นบริ เวณที่ ไม่ ห่า งจากย่า นชุ มชนเกิ น
สมควรโดยจุ ด ดั ง กล่ า วเทศบาลเมื องศรี ส ะเกษสามารถขอใช้ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่
กําหนดซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายในการเช่า และไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายซื้อที่ดินจากภาคเอกชน
๒. การขอใช้พื้นที่ดินที่ราชพัสดุ ดังกล่าวจากสํานักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ จะต้อง
ยื่นคําขอใช้พร้อมจัดทําแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุเสนอให้กรมธนา
รักษ์เสนอคณะกรรมการที่ราชพัสดุเพื่อให้ความเห็นชอบให้ใช้หรือเช่า และเพื่อมิให้
เข้าหลักเกณฑ์การกําหนดอัตราผลตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อการ
พาณิ ชกรรมและอุ ต สาหกรรมซึ่ งมี อัต ราผลตอบแทนกรณี องค์ กรปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น ค่ า เช่ า ที่ ร าชพั ส ดุ กรณี เ ช่ า เพื่ อ ประกอบกิ จ การสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการในเชิงพาณิชย์ การให้บริการสาธารณะ เช่น ระบบประปา ระบบ
ขนส่ ง ฯลฯ ให้ เ รี ย กเก็ บ ร้ อ ยละ ๕๐จึ ง จั ด ทํ า แผนผั ง การใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ น
เฉพาะตัวอาคารสถานีและส่วนประกอบที่สําคัญในพื้นที่ 11-0-26 ไร่ เท่านั้น

-๔๓. ขั้นตอนการขอจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารกรมการขนส่งทางบกประชุมพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารโดยกรมการขนส่งจะ
ออกประกาศรับคําขอมอบที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร (๑
เดือน)ซึ่งผู้สนใจสามารถแสดงความประสงค์เสนอที่ดินที่ในการจัดตั้งสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร ฯ และคณะกรมการขนส่งทางบกพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง
๓)การก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่ ๒ และงบประมาณที่ใช้จํานวน ๕๐ ล้าน
บาท มีความคุ้มค่ากับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับมากน้อยเพียงใด
คําชี้แจง แนวทางของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และภาคส่วนที่เกี่ยว ดังนี้
๑. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ดําเนินการตามภารกิจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
หมวด ๒ การกํ า หนดอํ า นาจและหน้ า ที่ ใ นการจั ด ระบบการบริ ก ารสาธารณะ
มาตรา ๑๖
๒. รัฐบาลมีนโยบายกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้บริหารจัดการ
ระบบสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองศรีสะเกษได้รับการถ่ายโอนภารกิจ
ตามพระราชบั ญ ญั ติกํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให้ แ ก่ องค์ ก ร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมี ภารกิจที่ รับ ไปดํ าเนินการ จํา นวน ๑๕
ภารกิจ
๓. การดํ า เนิ นโครงการของหน่ วยงานภาครัฐ หากคํา นวณความคุ้ มค่า เพี ยงตั วเลข
ผลกําไรจาการประกอบการเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ ซึ่งโครงการ ฯ ดังกล่าว
ให้ค วามสํ าคั ญกั บการดํา เนิ นการการตามภารกิจ หน้า ที่ เพื่ อพัฒนาการบริการ
ขนส่งสาธารณะ ในการให้บริการแก่ประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ
ส่งเสริมคุณภาพและการดํารงชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มความปลอดภัย ลดความคับคั่งของ
การจราจร ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการจราจรและประโยชน์แก่ประชาชนใน
พื้นที่ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งจากสถิติการใช้งานสถานี ฯ ในปี ๒๕๕๙ จํานวน
คนขึ้ น รถ ๓,๓๗๘,๒๔๐ คน จํ า นวน คนลงรถ ๓,๔๙๕,๖๐๐ คน อี ก ทั้ ง เมื่ อ
เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง ก็มีสถิติจํานวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
๔) การเตรียมการรองรับ จัดสถานที่สําหรับกําจัดสิ่งสกปรก สิ่งปฏิกูลที่จะเกิดขึ้นจากการถ่ายเท
ของรถโดยสารสาธารณะ และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ
คําชี้แจง แนวทางของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และภาคส่วนที่เกี่ยว ดังนี้
๑. ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่ ๒ มีการดําเนินการ
- กําหนดจุดพักขยะสิ่งสกปรกในจุดที่มิดชิด เหมาะสม จากนั้นจะมีรถเก็บขยะ
ของกองสาธารณสุข ดําเนินการจัดเก็บเป็นเวลา จํานวน ๒ รอบ (เช้า – ค่ํา)
- จัดทําบ่อบําบัดน้ํ าเสีย บ่อเกรอะบ่อซึมกําจัด สิ่งปฏิกูล ภายในพื้นที่ก่อสร้า ง
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่ ๒

-๕๒. การกําจัดสิ่งสกปรก สิ่งปฏิกูลที่มาจากผู้โดยสารที่ใช้บริการรถโดยสารประจําทาง
เป็ น หน้ า ที่ ที่ผู้ ประกอบการขนส่ ง ประจํ า ทางด้ ว ยรถที่ ใ ช้ใ นการขนส่ง ผู้โ ดยสาร
ต้องดําเนินการ โดยมีแผนด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม มีบ่อบํา บัดน้ําเสียกํา จัดสิ่ง
ปฏิกูล มีการทําบันทึกข้อตกลงซื้อขายและรับกําจัดกาก ฯ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยมี
สํานักงานขนส่งจังหวัด และกรมการขนส่งทางบกร่วมกํากับดูแล
๕) การจัดระบบสาธารณูปโภค การเตรียมการป้องกันปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่
คําชี้แจง แนวทางของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และภาคส่วนที่เกี่ยว ดังนี้
๑. เทศบาลเมืองศรีสะเกษได้ออกแบบระบบสาธารณูปโภคถนน ส่วนประกอบที่จําเป็น
อื่นๆที่เป็นมาตรฐานโดยจักต้องจัดส่งข้อมูลเอกสารแบบการวางผังอาคารสถานี
ขนส่งผู้โดยสารรวมทั้งสิ่งปลูกสร้า งอื่น ๆ ภายในบริเวณที่ดินที่จัดตั้งสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร ต้องเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด หรือตามที่กรมการขนส่ง
ทางบกให้ความเห็นชอบ
๒. การป้องกันปัญหาน้ําท่วมขังโดยจะได้ดําเนินการถมดินให้มีความเหมาะสม พร้อม
กับวางท่อระบบการระบายน้ําป้องกันน้ําท่วมขังในพื้นที่
๓. ร่ ว มกั บ ส่ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หน่ ว ยราชการที่ มี แ ผนก่ อสร้า งอาคารในพื้ น ที่
ใกล้เคียง ร่วมวางแผนแนวทางการป้องกันปัญหาน้ําท่วมขังในภาพรวม
๕.๒ ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ๑๗๗ ชุดสรุปได้ดังนี้
1.1 เพศ
ชาย 78 คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๗
หญิง99 คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๙๓
1.2 อายุ
ไม่เกิน 2๐ปี
21 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘๖
๒1-40 ปี
๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๒๐
41-50 ปี
๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๗
51-60 ปี
๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๐
ตั้งแต่ 61ปีขึ้นไป
๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๗
1.3 ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือน้อยกว่า
๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐
มัธยมศึกษา ,ปวช. ,ปวส. , อนุปริญญา ๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ๓๙.๐๐
ปริญญาตรี
๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๐
สูงกว่าปริญญาตรี
๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐
อื่น ๆ ระบุ..............
๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐
1.4 อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๕
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๕
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๑
รับจ้าง/ลูกจ้าง
๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๐
เกษตรกร
๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๑
อื่น ๆ ระบุ..............
๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๘

-๖ส่วนที่ ๒ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
๒.๑ ท่านเห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่ ๒หรือไม่
เห็นด้วย
๑๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๓
สรุปเหตุผล
1. ในเรื่องการแก้ปัญหาด้านการจราจรที่แออัด
๒. การพัฒนา และเพิ่มบริการสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ เดิม สถานที่คับแคบ
2. ด้านการบริการ ความสะดวกในการติดต่อและรองรับความเจริญการพัฒนาในอนาคต
ไม่เห็นด้วย
๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๗
สรุปเหตุผล
1. เนื่องจากมีร้านค้าในสถานีขนส่งเก่า
2. ไกลตัวเมืองศรีสะเกษ
๒.๒ ข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพิ่มเติม
1. ซอยข้างหลังสถานีขนส่งผู้โดยสารฯที่ทะลุออกไปทางโรงเรียนอนุบาลน่าจะเป็นรถเดินทาง
เดียว ขาเข้าไม่ควรที่จะมีรถสวนทางมา
2. ควรจัดระเบียบการจราจรให้ดีกว่านี้ อยากให้เทศบาลจัดระเบียบกับรถที่จอดตามตลาดและ
ข้างโรงเรียน
3. ควรหาพื้น ที่ ที่ จ ะสร้ า งสถานี ขนส่ง ผู้ โดยสารฯ แห่ ง ที่ 2 ให้ มี พื้น ที่ ม ากกว่า นี้ เพื่ อรองรั บ
ในอนาคตต่อไป
4.ให้เน้นความสะอาด ความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
5.อยากให้ดําเนินการสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ แห่งที่ 2 เร็ว ๆ นี้ยิ่งดี
6. ควรขยายถนนและการจราจรให้มีสภาพคล่อง
7. ควรแยกรถโดยสารกับรถที่มาส่งญาติให้ชัดเจน
8. บริหารและจัดการให้เป็นระบบ ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุด
9.ควรเอารถที่วิ่งรับ-ส่ง ผู้โดยสารไม่ถึง 100 กม. ไว้ที่เดิม
10. ควรจัดรถรับจ้างแยกประเภทให้ชัดเจน และควรมีตู้ยามและมีตํารวจประจําอยู่ 24 ชั่วโมง
11. ควรมีรถประจําทางเพื่อรับ-ส่งผู้โดยสารเข้าตัวเมือง และราคาก็อย่าสูงเกินไป
๑๒. ดูแลอย่าให้รถรับจ้าง ถือโอกาสเรียกค่าบริการสูงกว่าความเป็นจริง
1๓. ควรประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนภายในเขตเทศบาลทราบ และควรออกเสียงตามสาย
ข่าวแดนลําดวนและตามสื่อต่าง ๆ
1๔. อยากให้ความสําคัญถึงเรื่องการระบายน้ํา เพราะสถานที่ตั้งโครงการเป็นเส้นทางน้ําผ่าน
ในฤดูน้ําหลาก
1๕. มี ก ารวางแผนสร้ า งแบบแปลนที่ มี โ ครงสร้ า งที่ทั น สมั ย สะดวกสบายต่อ การให้ บริ การ
แก่ประชาชน
1๖. การเชื่อมต่อระบบการขนส่ง อยากให้สถานีรถไฟอยู่ใกล้ๆ สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ
๑๗. ควรสร้างให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล สะดวกต่อการเข้า-ออก ของรถขนาดใหญ่
-----------------------------------------งานสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ
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