โครงการก่อสร้างสายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
โครงข่ายทางหลวงบริเวณรอบตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ซึ่งเป็น
เส้นทางหลักในการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณ
การจราจรจํานวนมาก อีกทั้งยังต้องรองรับปริมาณการจราจรซึ่ง
เพิ่มมากขึ้นในช่วงเทศกาลสําคัญต่างๆส่งผลให้เกิดปัญหา
การจราจรติดขัดในบริเวณตัวเมืองนครราชสีมา นอกจากนี้ยังมีการ
ขยายตัวของพื้นที่พักอาศัย
การพัฒนาภาคเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีโครงการก่อสร้าง
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ใน
อนาคต จากปัจจัยต่างๆเหล่านี้จะส่งผลให้ตัวเมืองนครราชสีมามี
การจราจรที่คับคั่งมากขึน้
กรมทางหลวงได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้ดําเนิน
โครงการก่อสร้าง ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา เพือ่ ระบาย
การจราจรที่คับคั่งในตัวเมืองนครราชสีมา
รวมทั้งอํานวยความ
สะดวกในการเดินทางให้กับผู้ใช้ทางและประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการคมนาคมและขนส่งโดยรวมของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการฯ สายถนน
วงแหวนรอบเมือง กม. เริ่มต้น
นครราชสีมา
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ประโยชน์ทจี่ ะได้รับ
ระบายปริมาณจราจรที่คบั คั่งในตัวเมืองนครราชสีมา
เพิ่มเติมประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าให้มีความสะดวก
รวดเร็ว ประหยัดเวลาและลดต้นทุนการขนส่ง
อํานวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้ใช้ทางและ
ประชาชนในพื้นที่โดยรอบ รวมทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการ
คมนาคมและขนส่งโดยรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของประชาชนพื้นที่บริเวณสองข้างทาง
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