รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดลําปาง
ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมอาลัมภางค ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลําปาง
ผูมาประชุม
1. นายฤทธิพงศ
2. พ.ต.ท.บุญเทิง
3. นางสาวปุณณภา
4. นายวัยวุฒิ
5. นายวิชญ
6. นายลิขิต
7. นายอธิชัย
8. นายอนุวัตร
9. นายกิติศักดิ์
10. ดร.ปรีดา

เตชะพันธุ
คําปญญา
ยิ่งเสรี
ศรีรัตน
วีระขจร
ทิฐิธรรมเจริญ
ตนกันยา
ภูวเศรษฐ
สินวนาทรัพย
พิชยพันธ

11. นางสาวกรุณา
12. นายนิรุต

เนียมเอี่ยม
ปญญารัตน

13. นางธวัลรัตน
14. นายสุรพล
15. นายบริบรู ณ
16. นายวีรพงศ
17. นายพงษศักดิ์
18. พ.ต.ท.คมสันต
19. นายสวัสดิ์
20. นางสาวศิริพร

ไชยอินปน
ตันสุวรรณ
วชิรานุภาพ
ฤทธิ์รอด
แกวแสนเมือง
บํารุงยศ
แกวกระจาง
จันทรพาณิชย

รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง
ประธาน
แทน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง
แทน ขนสงจังหวัดลําปาง
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง
ผูอํานวยการแขวงการทางลําปาง
ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลําปาง
รักษาราชการแทน ประชาสัมพันธจงั หวัดลําปาง
ประธานหอการคาจังหวัดลําปาง
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
ผูอํานวยการศูนยวิชาการจัดระบบการจราจร
และขนสงเมืองภูมิภาค
ผูแทน สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
ผูแทน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมระบบการขนสง
และจราจรในภูมิภาค
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
แทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดลําปาง
แทน หัวหนากลุม งานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
แทน ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง
แทน ผูอํานวยการสํานักการชางเทศบาลนครลําปาง
ผูแทน สํานักสงเสริมระบบการขนสงและจราจร
ในภูมิภาค

ผูไมมาประชุม/ติดราชการ
1. ปลัดจังหวัดลําปาง
2. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
3. นายกเทศมนตรีนครลําปาง
ผูเขารวมประชุม
1. นายบรรจง
2. นายชะลอ
3. นายประยงค
4. นายธวัชชัย
5. นางสาววรินทรลดา

สมศรี
อภิวงค
นวลลําภู
แสนชมพู
ดวงปนตา

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางที่ 2
แทน สารวัตรแขวงบํารุงทางลําปาง
ผูแทน มหาวิทยาลัยเนชั่น
ผูแทน มหาวิทยาลัยเนชั่น
/6. นายพิพัฒ...

-26. นายพิพัฒ
7. นายอลงกต
8. นายธนวิชญ
9. นางสาวภัทรอาภา

อิสระไพจิตร
สุชาติพงศ
ชุลิกาวิทย
มานอย

ผูแทน จังหวัดเชียงใหม
ผูแทน จังหวัดเชียงใหม
ผูแทน จังหวัดเชียงใหม
พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
สํานัก นโยบายและแผนการขนส งและจราจร (สนข.) ประสานขอให จังหวัดลํ าปาง
จัดการประชุม คณะอนุก รรมการจัดระบบการจราจรทางบกจัง หวัดลําปาง เพื่อ ติดตามความคืบหนาผลการ
ดําเนินงานดานการขนสงและจราจร ตามที่ไดรับมอบหมายในการประชุมครั้งที่ผานมา จึงไดเชิญคณะกรรมการ
ทุกทานมารวมประชุมในวันนี้ โดยมีผูแทนจากสํานักนโยบายและแผนการขนสงและจราจรเขารวมประชุม ดังนี้
1. น.ส.กรุณา เนียมเอี่ยม
2. นายนิรุต ปญญารัตน
3. น.ส.ศิริพร จันทรพาณิชย

ผูแทน สํานักงานนโยบายและแผนการขนสง
และจราจร
ผูแทน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมระบบการขนสง
และจราจรในภูมิภาค
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สนข.

ระเบียบวาระที่ 2

รั บ รองรายงานการประชุ ม อจร.จั ง หวั ด ลํ า ปาง ครั้ ง ที่ 2/2557 เมื่ อ วั น ที่
1 สิงหาคม 2557
การประชุ ม คณะอนุก รรมการจั ดระบบการจราจรทางบกจั ง หวัดลํ าปาง ครั้ ง ที่
2/2557 เมื่ อ วั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2557 ฝ า ยเลขานุ ก ารได จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม และจั ด ส ง ให
คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม เรี ย บร อ ยแล ว ตามหนั ง สื อ จั ง หวั ด ลํ า ปาง
ที่ ลป 0017.2/ว พิเศษ 424 ลงวันที่ 24 กันยายน 2557 ซึ่งไมมีอ นุกรรมการทานใดขอแกไขรายงาน
การประชุม จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจ ารณารับรองรายงานการประชุม อจร. จังหวัดลําปาง ครั้ง ที่
2/2557 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 หากมีการแกไขประการใดแจงฝายเลขานุการฯ ดําเนินการตอไป
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
3.1 ความคืบหนาการดําเนินงานคณะทํางานบริหารจัดการเสนทางเดินรถบริการ
สาธารณะจังหวัดลําปางและการเปดบริการรถแท็กซี่ในจังหวัดลําปาง
(ขนสงจังหวัดลําปาง)
ผูแทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดลําปาง : ในการประชุม อจร.จังหวัดลําปาง ครั้งที่
2/2557 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ที่ประชุม อจร.จังหวัดลําปาง มีมติใหขนสงจังหวัดลําปาง ประสานขอให
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) ทําการศึกษาการบริหารจัดการเสนทางเดินรถบริการ
สาธารณะจังหวัดลําปาง พรอมทั้งใหดําเนินการหาจุดจอดรถประจําใหกับรถแท็กซี่บริเวณสถานีขนสงจังหวัด
ลําปาง สถานีรถไฟนครลําปาง และทาอากาศยานลําปาง
ในการนี้ สํ านั ก งานขนส ง จั ง หวัดลํ าปาง รายงานวา ได ป ระสานขอความร วมมื อ
ในการศึก ษาการบริ หารจั ดการเสนทางเดินรถบริก ารสาธารณะจัง หวัดลํ าปาง ไปยัง สํานัก งานนโยบายและ
แผนการขนส ง และจราจร (สนข.) เรี ยบร อ ยแล ว ในส วนของการจั ดให มี จุ ดจอดรถประจํ าให กั บ รถแท็ ก ซี่
ไดประสานงานกับเทศบาลนครลําปาง สถานีรถไฟนครลําปางและทาอากาศยานลําปาง ในการจัดพื้นที่สําหรับ
จอดรถแท็กซี่เพื่ออํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนเรียบรอยแลว
/เชิญ ผูแทน ขนสงจังหวัดลําปาง...

-3ผูแทน ขนสงจังหวัดลําปาง : ตามที่มีมติ อจร. ครั้งที่ 2/2557 ใหสํานักงานขนสง
จังหวัดลําปาง ขอความรวมมือสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) ทําการศึกษาการบริหาร
จัดการเสนทางเดินรถบริการสาธารณะจังหวัดลําปาง ซึ่งทาง สนข. ไดเลือกแผนแมบทจราจรในเมืองภูมิภาค
จังหวัดลําปางเปนจังหวัดนํารองและไดกําหนดแผนแมบทของจังหวัดลําปาง ซึ่งไดดําเนินการศึกษาแลวเสร็จ
ตั้ง แตป พ.ศ.2541 ภายใตชื่อ โครงการจั ดทํ าตัวแบบการจั ดระบบจราจรและขนส งเมือ งภูมิภาคระยะที่ 3
จั ง หวั ด ลํ า ปาง ประกอบด ว ยแผน 3 ระยะ คื อ แผนระยะสั้ น พ.ศ. 2541 – 2542 แผนระยะกลาง
พ.ศ.2543 –2545 และแผนระยะยาว พ.ศ.2546–2550 รวมงบประมาณทั้ง สิ้น 560,000,000 บาท
โดยมีหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ ไดแก เทศบาลนครลําปาง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการ
และผังเมือง กรมการขนสงทางบก และตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง สวนการติดตามการดําเนินงานตามแผนแมบท
แผนงานและโครงการที่บรรจุไวในแผนแมบทจังหวัดลําปาง ประกอบดวย 6 แผนงาน 20 โครงการ ผลการ
ติดตามพบวามี การดําเนินการแลวเสร็จ จํ านวน 10 โครงการ ยังไม ดําเนินการ จํ านวน 5 โครงการ และขอ
ยกเลิกโครงการ จํานวน 5 โครงการ เนื่องจากหนวยงานในระดับจังหวัดที่รับผิดชอบโครงการไมสามารถผลักดัน
ให ห นว ยงานต นสั ง กั ดสนับ สนุนงบประมาณการดํ าเนินการ สภาพกายภาพของพื้ น ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ทํ าให ตอ งแก ไขป ญ หาดวยแนวทางอื่ นที่ เ หมาะสมกว า การประเมิ นผลการตามแผนแม บ ทจั ง หวัดลํ าปาง
ในภาพรวมพบวาระดับคุณภาพผลผลิตของโครงการสวนใหญอยูในระดับดี ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการนําผลผลิต
ของแผนงานโครงการไปใชในภาพรวม พบวาหนวยงานไดนําโครงการไปใชประโยชนไดอยางเต็มที่สวนในดาน
ผลกระทบ พบวามีผลกระทบในเชิงบวกตอการขนสงและการจราจรในจังหวัด เชน เกิดอุบัติเหตุบริเวณทางแยก
วิกฤตลดลงและประชาชนมีวินัยดานการจราจรเพิ่มขึ้น ปญหาการจราจรติดขัดลดลง สวนในเรื่องจุดจอดของรถ
แท็กซี่ สํานักงานขนสงจังหวัดลําปาง ไดประสานงานกับทางเทศบาลนครลําปาง ซึ่งไดกําหนดจุดรถแท็กซี่บริเวณ
สถานีขนสงจังหวัดลําปาง บริเวณปมน้ํามัน ปตท. ฝงตรงขามกับสถานีขนสงจังหวัดลําปาง จอดไดครั้งละ 2 คัน
สวนสถานีรถไฟนครลําปางไดกั้นแนวบริเวณดานหลังชานชลาสําหรับเปนจุดจอดรถแท็กซี่ สําหรับทาอากาศยาน
ลําปาง มีรถแท็กซี่ใหบริการหมุนเวียนครั้งละ 2 คัน
ผูแทน สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร : การศึกษาการบริหาร
จั ดการเส น ทางเดิน รถบริ ก ารสาธารณะจั ง หวั ดลํ าปาง ควรให ก รมการขนส ง ทางบก (ขบ.) ดํา เนิน การ
จะเหมาะสมกวา เพราะ สนข. มีภารกิจดานการจัดทําแผนดานการขนสงและจราจรเทานั้น อยางไรก็ตาม
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สนข. ไดรับการจัดสรรงบประมาณใหดําเนินการจัดทําแผนหลักการพัฒนาระบบขนสง
สาธารณะในเมืองภูมิภาคของประเทศ ซึ่งแผนดังกลาวจะมีโครงการนํารองการจัดระบบขนสงสาธารณะในเมือง
ภูมิ ภาค โดยแบ งขนาดเมื องเปน ขนาดเล็ ก (S) ขนาดกลาง (M) และขนาดใหญ (L) ซึ่ งจะเป นจั งหวัดใด
ขึ้นอยูกับผลการศึกษา แตเ มื่อแผนดังกลาวเสร็จแลว จังหวัดลําปางสามารถนําผลการศึกษาดังกลาวไปพัฒนา
ระบบขนสงสาธารณะในเมืองจังหวัดลําปางได สําหรับแผนแมบทดานการขนสงและจราจร ในเมืองภูมิภาคจังหวัด
ลําปาง ซึ่งไดดําเนินการศึกษาแลวเสร็จเมื่อป ๒๕๔๐ (กรอบระยะเวลา ๑๐ ป) และสนข. ไดทําการประเมินผล
แผนไปเมื่อปที่แลว (ป ๒๕๕๗) ผูแทน สนข. ไดเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
เพื่อดําเนินการจัดทําแผนแมบทดังกลาวตามการรองขอของจังหวัดลําปาง ซึ่งขณะนี้อยูระหวางผูบริหาร สนข.
พิจารณา

/ประธาน...

-4ประธาน : จังหวัดลําปางเปนเมืองเล็กไมมีกิจกรรมดานธุรกิจที่สําคัญแตเปนศูนย
รวมดานศิลปะ วัฒนธรรม และสถาปตยกรรมลานนา มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติหลายแหงและเปนเมือง
ทางผานไปยังจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดเชียงราย นักทองเที่ยวจึงนิยมเริ่มตนเดินทางทองเที่ยวที่จังหวัด
ลําปางกอน แลวตระเวนทองเที่ยวตามเสนทางไปยังเชียงใหมและเชียงราย ประกอบกับประเทศไทยจะเขาสู
การเปนประชาคมอาเซียน จะมีนักทองเที่ยวและนักธุรกิจจากประเทศเพื่อนบานและประเทศอื่น ๆ เดินทาง
ทองเที่ยวและทําธุรกิจมากขึ้น จังหวัดลําปางจึงจําเปนตองเตรียมความพรอมโดยการพัฒนาพืน้ ทีไ่ ปพรอมๆ กับการ
พัฒนาระบบขนสงสาธารณะที่สามารถเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยว แหลงกิจกรรมที่สําคัญ และเชื่อมตอกับ
ระบบขนสงอื่นๆ เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูเดินทาง ซึ่งหากไมดําเนินการการพัฒนาและการใชประโยชน
ที่ดินไปไมถูกทิศทางราคาที่ในจังหวัดลําปางอาจจะมีราคาแพงเกินไปจนเปนอุปสรรคตอการพัฒนาจังหวัด
และควรมีการประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวทราบเกี่ ยวกับการให บริ การของรถแท็กซี่เพื่อนักทองเที่ ยวจะไดมาใช
บริการมากขึ้น ทั้งนี้ ควรมีการจัดเก็บขอมูลสถิติการใหบริการรถแท็กซี่เพื่อจะไดนําขอมูลดังกลาวไปปรับปรุง
แกไขปญหาการใหบริการรถแท็กซี่
มติที่ประชุม
ขอให สนข. พิ จารณาจั ดทํ าแผนแม บ ทการพั ฒ นาระบบขนส งสาธารณะจั ง หวัด
ลําปางใหกับจังหวัดลําปางตอไป นอกจากนี้ ขอใหตํารวจจราจร และสํานักงานขนสงจังหวัดลําปางคอยควบคุม
กวดขันรถที่ใหบริการสาธารณะอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมายอยางเขมงวด
3.2 ความคืบหนาการแกไขปญหาการจราจรบริเวณจุดตัดรถไฟกับถนนพหลโยธิน
หนาแขวงการทางลําปาง (เทศบาลนครลําปาง)
ผูแทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดลําปาง : ในการประชุม อจร.จังหวัดลําปาง ครั้งที่
2/2557 เมื่ อ วันที่ 1 สิง หาคม 2557 ที่ป ระชุม อจร.จัง หวัดลําปาง มีม ติให นายกเทศมนตรี นครลํ าปาง
ประสานกับสารวัตรแขวงบํารุงทางลําปาง เพื่อหารือในการพัฒ นาบริเ วณจุดตัดทางรถไฟหนาแขวงการทาง
ลําปางและเชิญหนวยงานที่เกี่ยวขอ งลงพื้นที่สํารวจเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและแกไขปญหาการจราจร
ติดขัดบริ เ วณดัง กล าว จั ง หวัดไดรั บ การประสานจากแขวงบํ ารุ ง ทางลํ าปางวา การรถไฟแห ง ประเทศไทย
จะพิ จารณาสนับ สนุนงบประมาณเพื่อ แก ไขป ญ หาดัง กล าวแล ว ซึ่ง ตามระเบียบจะตอ งนําการแก ไขป ญ หา
บริเวณจุดตัดรถไฟ เขาพิจารณาในที่ประชุมของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตและแกปญหาจุดตัด
ทางรถไฟกั บ ถนนของจัง หวัดลํ าปาง แตทราบในเบื้ อ งตนวาในวันที่ 16 มกราคม 2558 เวล 14.00 น.
ทางคณะกรรมการรวมพิจารณาการขออนุญาตและแกไขปญ หาจุ ดตัดรถไฟกับถนน ซึ่งมี รองปลัดกระทรวง
คมนาคมเปนประธานกรรมการ จะมีการพิจารณาเรื่องการขอขยายผิวจราจรบริเวณจุดตัด ทางรถไฟกับถนน
พหลโยธินหนาแขวงการทางลําปาง ซึ่งหากผานการพิจารณาของคณะดังกลาว ก็ไมตองผานการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตและแกปญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนของจังหวัดลําปางอีก ซึ่งหากผาน
แลวทางการรถไฟแหงประเทศไทยจะแจงผลการพิจารณาใหกับแขวงบํารุงทางลําปาง ตอไป
มติที่ประชุม
ตามผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการรวมพิจารณาการขออนุญาตและการแกไข
ปญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในเรื่องการแกไขปญหาการจราจรบริเวณจุดตัดรถไฟกับถนน
พหลโยธินหนาแขวงการทางลําปาง เมื่อวันศุกรที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ไดมีมติ อนุญาตใหเทศบาลนครลําปาง
ขยายผิวจราจรบริเวณทางผานเสมอระดับ ขนาด ๒ ชองจราจร จากเดิมกวาง ๑๐ เมตร ใหเปนทางผานชนิด
คอนกรีตสําเร็จรูป ๔ ชองจราจรกวาง ๑๘ เมตร และติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟทั้ง ๒ ดาน ใหมีขนาดเทากับพื้นที่
ที่ขอขยายตามมาตรฐานของการรถไฟแหงประเทศไทย รวมทั้งมอบใหการรถไฟแหงประเทศไทย พิจารณายายปอม
/เจาหนาที่รถไฟ...

-5เจ าหนาที่ รถไฟไปยัง พื้นที่ที่ เ หมาะสม โดยให เทศบาลนครลํ าปางรั บภาระคาใชจ ายในการดําเนินการ ทั้ ง นี้
ใหเทศบาลนครลําปางรับความเห็นและขอสังเกตของที่ประชุมในเรื่องการกอสรางทางตางระดับ (Overpass)
ไปดําเนินการในอนาคตตอไปดวย
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ผลการดําเนินการแกไขปญหาการจราจรติดขัดและอุบัติเหตุในชวงเทศกาล
ปใหม (ตํารวจภูธรจังหวัดลําปางและ ปภ.)
ผูแทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดลําปาง : จังหวัดลําปาง ไดจัดตั้งศูนยอํานวยการ
ป อ งกั น และลดอุ บั ติเ หตุท างถนนชวงเทศกาลป ใหม 2558 เพื่ อ เฝ าระวัง และป อ งกั นอุ บั ติเ หตุท างถนน
ชวงเทศกาลปใหมในพื้นที่จังหวัดลําปาง ในการนี้ จังหวัดลําปางไดตั้งดานตรวจ จุดตรวจทั้ง 13 อําเภอ จํานวน
26 จุด รวมทั้งจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเฝาระวังและใหความชวยเหลือหากประสบอุบัติเหตุ ในพื้นที่จังหวัดลําปาง
ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2558 พบมีอุ บัติเหตุเกิดขึ้น 67 ครั้ง เพิ่ม ขึ้นจาก
ป 2557 จํานวน 1 ครั้ง มีผูเสียชีวิต 5 ราย ลดลงจากป 2557 จํานวน 4 ราย ผู ไดรับบาดเจ็ บ 76 ราย
เพิ่มขึ้นจากป 2557 จํานวน 14 ราย ผูประสบเหตุเปนคนในพื้นที่ 76 ราย นอกพื้นที่ 5 ราย พาหนะที่เกิด
อุบัติเหตุมากที่สุดเปนรถจักรยานยนต สาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุคือขับขี่เมาสุรา
นางธวัล รัตน : จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 และหมายเลข 11 เปนปญหาในการ
บริหารจัดการ จึงแกปญหาโดยการสงเจาหนาที่ตํารวจไปประจําจุดตางๆ เพื่อแกปญหาการจราจร อีกประเด็น
เปนเรื่องของจุดกลับรถโดยเฉพาะเสนทางตั้งแตอําเภอเกาะคา ไปจนถึงจังหวัดเชียงใหม การที่ประชาชนเคยใช
เสนทางเปนประจํา แตในชางเทศกาลบางจุดตัดตองปดจุดกลับรถเพื่ อไมให เกิดปญ หาอุบัติเ หตุ ปรากฏวามี
ประชาชนบางสวนขับรถยอนศร หรือลัดเกาะทางถนนทําใหเกิดอุบัติเหตุ
ที่ประชุม
เห็นวาบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๑ และทางหลวงหมายเลย ๑๑ โดยเฉพาะ
บริเวณตลาดทุงเกวียน แยกเกาะคา และบริเวณหนาที่ทําการไปรษณียอําเภอแมเมาะ มีปริมาณการจราจร
หนาแนน ติดขัด และเกิ ดอุบั ติเหตุบ อยครั้ ง จึ งขอใหจั ดตํารวจจราจรไปชวยอํานวยความสะดวก เพื่ อ ให
การจราจรเกิดความคลองตัว และลดการเกิดอุบัติเหตุ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การแกไขปญหาการจราจรบริเวณสามแยกดอยพระบาท
(แขวงการทางลําปาง)
ผูแทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดลําปาง : เนื่องจากมีผูมารองทุกขกับศูนยดํารงธรรม
จัง หวัดลํ าปางจํานวน 1 ราย ขอให แก ไขปญ หาการจราจรบริ เวณสามแยกสํ านักงานขนสง จัง หวัดลํ าปาง
เนื่องจากรถที่ขับขี่มาจากเสนทางแยกปาขาม ซึ่งอยูในชองซายสุดไมชะลอรถ เพื่อใหรถทางขวา ซึ่งขับขี่มาจาก
เสนทางถนนตัดใหมไปกอน ตามปายเตือนที่ติดไวขางทาง ซึ่งอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ ผูรองเสนอความเห็นใหรถ
มีก ารหยุดรอสั ญญาณไฟทั้ง หมด ซึ่ง แขวงการทางลําปาง ไดร ายงานใหที่ ประชุมทราบวาการปรั บเปลี่ ยน
ชอ งจราจรให เ ลนซ ายผานตลอดบริเ วณสามแยกหนาสํ านักงานขนส ง จัง หวัดลํ าปาง เนื่อ งจากไดรั บ การ
ร อ งเรี ยนจากประชาชนผู ใช ถ นนไม ไ ดรั บ ความสะดวกรวดเร็ วในการเดิ นทางบนถนนสายหลั ก ที่ มี แยก
และติดตั้ง สั ญญาณไฟจราจร โดยขอให ผู ขับขี่ไม ตองรอสั ญ ญาณไฟจราจร สามารถใช ชองทางด านซ ายสุ ด
ของถนนวิ่งผานไปไดตลอดเสนทาง และให มีการติดตั้งปายเครื่ องหมายจราจรเตื อน ซึ่งแขวงการทางลําปาง
ไดดําเนินการใหตามมติ อจร. จังหวัดลําปาง
/มติที่ประชุม...

-6มติที่ประชุม
ความเห็นวาการดําเนินการจัดจราจรดังกลาวมีผลทําใหรถเกิดความคลองตัวในการ
เดินทาง ซึ่งเปนเรื่องที่สวนรวมไดรับประโยชน อยางไรก็ตาม เพื่อปองกันไมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตามที่รองเรียน
จึ งไดมอบหมายให แขวงการทางลํ าปางทํ าระนาดชะลอความเร็ ว (speed hump) พร อมทั้ ง ให ตํารวจจราจร
สํานักงานขนสงจังหวัดลําปาง และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปาง รวมกันศึกษาเก็บ
ขอมูลปริมาณการจราจร ปริมาณการเกิดอุบัติเหตุ และสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เสนอที่ประชุม
พิจารณาในครั้งตอไป
5.2 การจัดทําจุดกลับรถบริเวณหนาที่วาการอําเภอหางฉัตร
(แขวงการทางลําปาง)
ผูแทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดลําปาง : ดวยอําเภอหางฉัตร แจงวา ราษฎรขอให
ชวยแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎร ในพื้นที่อําเภอหางฉัตรและผูมาติดตอราชการซึ่งไมไดรับความสะดวก
ในการเดินทาง เพื่อเขารับการบริการจากหน วยงานที่ตั้งอยูในที่วาการอําเภอหางฉัตร เนื่องจากตองเดินทาง
กลับรถ (U Turn) จากจุดกลับรถบริเวณหนาศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรลําปาง ซึ่งหางจากที่วาการอําเภอ
หางฉัตรประมาณ 4 กิโลเมตร ดังนั้นเพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรในพื้นที่อําเภอหางฉัตร
และผูมาติดตอราชการ จึงขอความอนุเคราะหจัดทําจุดกลับรถบริเวณหนาที่วาการอําเภอหางฉัตร
ผูอํานวยการแขวงการทางลําปาง : รายงานให ที่ป ระชุม ทราบถึง หลั กวิศวกรรม
จราจรในการออกแบบกลับรถ (U Turn) อยางไรก็ตาม แขวงการทางจังหวัดลําปางไดดําเนินการแกไขปญหา
ดังกลาว โดยดําเนินการออกแบบสะพานกลับรถใหบริเวณหนาที่วาการอําเภอหางฉัตร ซึ่งขณะนี้ไดออกแบบแลวเสร็จ
และอยูระหวางเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการกอสราง
มติที่ประชุม
แจงที่ทําการปกครองอําเภอหางฉัตรทราบความคืบหนาการจัดทําจุดกลับรถบริเวณ
หนาที่วาการอําเภอหางฉัตร
5.3 การดําเนินโครงการระบบโครงสรางเมืองรองรับการพัฒนาอยางยั่งยืน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 (ผูแทน จังหวัดเชียงใหม)
ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัดลําปาง : กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยจังหวัด
เชียงใหม ไดดําเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ (MICE) และระบบขนสงสาธารณะ รองรับการคา
และการทองเที่ยว ภายใตโครงการระบบโครงสรางเมืองรองรับการพัฒนาอยางยั่งยืน ประจํ าปงบประมาณ
พ.ศ.2557 วงเงิ นงบประมาณ 11,000,000 บาท สืบเนื่องจากเปนงบประมาณของโครงการกลุมจังหวัด
ซึ่ ง จั ง หวัดลํ าปางก็ อ ยูในกลุ ม จั ง หวัด ภาคเหนือ ตอนบน 1 เพื่ อ ให ก ารดํ าเนินโครงการเกิ ดประโยชนสู ง สุ ด
ทางสํ านัก งานจั งหวัดเชียงใหม ซึ่ ง เป นเจ าภาพโครงการจะไดมารั บ ฟ ง ความคิดเห็ นจากคณะอนุกรรมการ
จัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดลําปาง เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาในการดําเนินกิจกรรมตอไป
ผูแทนจังหวัดเชียงใหม : โครงการระบบโครงสรางเมืองรองรับการพัฒนาอยางยั่งยืน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ไดมีการรวมประชุมกับสํานักงานตรวจเงินแผนดินสวนภูมิภาค ซึ่งสํานักงาน
ตรวจเงิ นแผ นดินส วนภูมิ ภาค มี ขอ คิดเห็ นวาหากจะดําเนินกิ จ กรรมดัง กล าวควรไดรั บ ความเห็ นชอบจาก
คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกและคณะกรรมการควบคุมการขนสงของแตละจังหวัด เพราะมี
ขอคิดเห็นวาจะสามารถดําเนินการไดหรือไม หรือจะมีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอะไรเพิ่มเติม ซึ่งทางสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหมไดนําเรื่องดังกลาวเขาที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม
เรียบรอยแลว เมื่ อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ซึ่งที่ประชุมไดใหความเห็นชอบในการดําเนินกิจกรรมเนื่องจาก
หนวยงานอยากดําเนินกิจกรรมนั้นๆ แตไมมีงบประมาณ แตวากลุมจังหวัดมีงบประมาณจากโครงการดังกลาว
มาสนับสนุน ซึ่งตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโดยเฉพาะคณะของ อจร. ซึ่งทาง สนข. มีความเห็นวา
โครงการดังกลาวเปนโครงการที่จะนําไปเปนตนแบบในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดอื่นๆ
/ในการนี้...

-7ในการนี้ กิจกรรมโครงสรางเมืองรองรับการพัฒนาอยางยั่งยืน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2557 ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้
1. การจั ด ทํ า ระบบเส น ทางและรู ป แบบขนส ง สาธารณะ เพื่ อ จั ด ประชุ ม และ
นิทรรศการและการทองเที่ยวในจังหวัดตาง ๆ ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
2. จัดทําแผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดระบบขนสงของสถานที่จัดประชุมและ
นิทรรศการหลัก และแหลงทองเที่ยวของจังหวัด ๆ ละ 2 แหง
3. ประชาสั มพั นธข อมู ลการเดิ นทางโดยขนส งสาธารณะภายในกลุมจั งหวัดภาคเหนื อ
ตอนบน 1
นายธนวิชญ : ในเรื่องของการจราจรและขนสงทุกเรื่องตองผานคณะอนุกรรมการ
จัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด ซึ่งโครงการดังกลาวอยูระหวางดําเนินการ ดังนั้นตองนําโครงการดังกลาว
มาผานการพิจารณาในที่ประชุมตามขั้นตอน
ผูแทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง : เห็นดวยในการดําเนินการโครงการ
ดังกลาว แตเกรงวาจะซ้ําซอนกับงานวิจัยที่ทางสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร ในเรื่องของ
รถไฟรางคู และพื้นที่ของอําเภอเกาะคา ซึ่งไดใหทางมหาวิทยาลัยเชียงใหมทําการศึกษาไวแลว
นายธนวิช ญ : โครงการดัง กล าวจั ดทํ าขึ้นเพื่ อ เป นโครงการนําร อ งสําหรั บ ขนส ง
สาธารณะที่จะรองรับการประชุม การจัดนิทรรศการและการทองเที่ยวสําหรับจังหวัดลําปาง 2 แหง เทานั้น
ซึ่ ง จะไม ไปลบล างแผนแม บ ทของทั้ ง 4 จั ง หวัด เพราะวา โครงการดั ง กล า วไม ไ ดทํ าครอบคลุ ม ถึง ทุ ก ส ว น
แตเจาะจงเฉพาะเรื่องการขนสงมวลชน
ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัดลําปาง : แผนแมบทจังหวัดลําปางเปนแผนตั้งแตป
พ.ศ. 2540 ซึ่ ง ได มี ก ารติ ดตามประเมิ นผลไปเมื่ อ ป พ.ศ. 2557 เข าใจวา สํ า นัก งานตรวจเงิ น แผ น ดิ น
สวนภูมิภาค เห็นวาโครงการดังกลาวเปนโครงการของกลุมจังหวัด จังหวัดลําปางเปนสวนหนึ่งของกลุมจังหวัด
ซึ่งในเนื้องานสวนหนึ่งจะเนนไปที่จังหวัดเชียงใหมเปนหลัก ในสวนของจังหวัดลําปาง ที่จะมีเกี่ยวกับในเรื่อ ง
ของ Mice ทางสํานักงานตรวจเงินแผนดินสวนภูมิภาค จึงเห็นวา โครงการที่มีการศึกษาเกี่ยวของกับจังหวัด
ลําปาง ควรผานการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดลําปาง จึงแจ งใหทาง
ที่ปรึกษาโครงการนําโครงการดังกลาวแจงให คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกของแตละจังหวัด
ทราบวาจะดําเนินโครงการดัง กล าว ในขณะเดียวกันก็ รับ ฟง ความคิดเห็ นวาทางคณะอนุก รรมการจั ดระบบ
การจราจรทางบกจังหวัด จะมีความเห็นในลักษณะอยางไร เพื่อที่จะไดเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งหากมีการดําเนิน
โครงการดังกลาวขึ้นมานอกจากจังหวัดเชียงใหมซึ่งเปนเจาของพื้นที่ ในสวนของจังหวัดลําปางตองการใหศึกษา
เรื่องอะไรเพิ่มเติมจากโครงการดังกลาว
มติที่ประชุม
รับทราบและรับฟงความคิดเห็น สวนการอนุมัติโครงการนั้น ทางกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ไดอนุมัติในขั้นตอนการทําแผนเรียบรอยแลว ถือวากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทราบแลว
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ
6.1 ความคืบหนาโครงการกอสรางทางเลี่ยงเมืองจังหวัดลําปาง
ผูอํานวยการแขวงการทางลําปาง : โครงการกอสร างทางเลี่ยงเมื องจังหวัดลําปาง
ขณะนี้อยูระหวางขั้นตอนเวนคืนที่ดิน คาดวาจะดําเนินการกอสรางไดประมาณป ๒๕๖๐ และไดรับงบประมาณ
เพื่อแกไขปญหาจราจร และอํานวยความปลอดภัยบริเวณแยกแมเมาะจํานวน ๒๐ ลานบาท นอกจากนี้

/ยังไดรับงบประมาณ...

-8ยังไดรั บงบประมาณปรั บปรุง ทางหลวงหมายเลข ๑ ประมาณ 2,000 ล านบาท ขณะนี้อ ยูร ะหวางหาตัว
ผูรั บ จ างคาดวาประมาณเดือนมีนาคมจะดําเนินการก อสร าง สําหรั บโครงการทางหลวงพิ เศษระหวางเมื อง
สายเชียงใหม-เชียงราย อยูระหวางดําเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 การบริการของรถสาธารณะ (รถตูรับสงนักเรียน)
นายบริบูรณ : เนื่องจากจังหวัดลําปางประสบกับปญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมง
เรงดวน โดยเฉพาะบริเวณโรงเรียน เนื่องจากผูปกครองนิยมใชรถสวนตัวรับสงนักเรียน ปริมาณรถมีจํานวนมาก
การจอดรถไมเปนระเบียบ
มติที่ประชุม
มอบหมายใหส ถานีตํารวจภูธรเมือ งลําปาง ประชาสัม พันธให โรงเรี ยนใชร ถขนส ง
สาธารณะ และจัดประชุมหารือหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานขนสงจังหวัดลําปาง สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปาง แขวงการทางลําปาง เทศบาลนครลําปาง เปนตน เพื่อพิจารณาแกไขปญหา
ดังกลาว และรายงานใหที่ประชุมทราบในครั้งตอไป
6.3 โครงการทางจักรยาน “ลําปาง นครแหงจักรยาน”
นายสุ ร พล : เนื่อ งจากรั ฐ บาลมี นโยบายให จั ง หวั ดทุ ก จั ง หวั ดจั ดทํ าโครงการ
ทางจักรยาน กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (กก.) จึงไดมีหนังสือสอบถามขอมูลจากจังหวัดลําปาง ซึ่งจังหวัด
ลําปางไดเสนอโครงการทางจักรยานทั้งหมด 6 โครงการ รวมเปนเงินประมาณ 10 ลานบาท ประกอบดวย
(1) เสนทางจักรยานบริเวณชุมชน A๑ ของเทศบาลนครลําปาง
(2) เสนทางจักรยานบริเวณชุมชน A๒ อําเภอเถิน
(3) เสนทางจักรยานบริเวณที่สาธารณะ B๑ อางเก็บน้ําหลังศาลากลางจังหวัดลําปาง
(4) เส นทางจั ก รยานบริ เวณที่ส าธารณะ B๒ ถนนคันคลองในเขตอํ าเภอเมื อ ง
ลําปาง
(5) เสนทางจักรยานบริเวณทางหลวง C๑ เสนทางจากลําปางไปสูอุทยานแหงชาติ
ดอยขุนตาล
(6) เสนทางจักรยานบริเวณทางหลวง C๓ เสนทางจากอนุสาวรียพอเจาทิพยชาง
ไปศาลากลาง มอนพญาแช สนามกอลฟเขลางคแลววนกลับลําปาง
นอกจากนี้ชมรมจักรยานจังหวัดลําปางไดเสนอแผนแมบท “ลําปาง นครแหงจักรยาน”
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน เพื่อการเดินทาง ปฏิบัติงานสันทนาการเพื่อสุขภาพ และ
ทอ งเที่ ยวตามนโยบายของรัฐ บาล โดยมี เป าหมายจะใหมี ก ารลงนามในบั นทึ ก ความรวมมื อ ร วม (MOU)
ระหวางจัง หวัดลําปางกับหนวยงาน และองคกรที่เกี่ยวของในป 2558 เพื่อให มีนโยบายแผนงานโครงการในการ
สนับสนุนและสงเสริมการใชจักรยานซึ่งในปงบประมาณ ๒๕57 สนข. ไดทําโครงการ “สนข. คืนความสุขใหกับ
ชาวลําปาง ลดใชพลังงาน ใชจักรยานทั้งเมือง” และปงบประมาณ ๒๕58 มหาวิทยาลัยเนชั่นจะจัดโครงการ
เนชั่นชวนปน และไดเสนอใหใชถนนบุญวาทยเปนเสนทางจักรยาน เพื่อลดความคับคั่งการจราจรในเมือง โดยให
รถยนตจอดรถชิดขวาตลอดแนว และใหชองซายเปนทางจักรยานควบคูกับทางรถมา
มติที่ประชุม
มอบให ป ลั ดจั ง หวัดลํ าปาง ท อ งเที่ ยวและกี ฬาจั ง หวัด ลํ าปางและหน วยงานที่
เกี่ยวของรวมกันพิจารณาใหโครงการทางจักรยานสามารถดําเนินการตอไปได และรายงานใหที่ประชุมทราบ
ในครั้งตอไป
/6.4 การปลอยโคมลอย..

-96.4 การปลอยโคมลอย โคมควัน และการจุดบั้งไฟ
ผูแทน สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร : เนื่องดวยกระทรวง
คมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการทอ งเที่ ยวและกี ฬา กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึก ษาธิก าร
กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมประชาสัมพันธสํานักพุทธศาสนา กรุงเทพมหานคร ไดมีการลง
นามบันทึกขอตกลงความรวมมือเรื่องการปองกันและลดความเสี่ยงอันตรายตอการบินและอากาศยานจากการปลอยโคม
ลอย โคมควัน และการจุดบั้ งไฟ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ สนข. ในฐานะตัวแทนของกระทรวงคมนาคม
จึง ขอความร วมมื อ จั ง หวัดลํ าปางชวยรณรงคป ระชาสั ม พั นธให ป ระชาชนดําเนิ นกิจกรรมการปล อยโคมไฟ
โคมควัน และการจุดบั้งไฟ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น โดยใหตระหนักถึงอันตราย
อันเกิดจากอัคคีภัย และผลกระทบตอการบินและทาอากาศยาน รวมทั้งความเสียหายตอทรัพยสินและชีวิตของ
สวนรวมจากการปลอยโคมลอย โคมควัน และการจุดบั้งไฟ โดยจังหวัดลําปางเปนจังหวัดที่มีสนามบิน ขอใหงดปลอย
โคมลอย โคมควัน และการจุดบั้งไฟ ในเขตพื้นที่ปลอดภัยในการเดินอากาศ และพื้นที่การขึ้น-ลง ของเครื่องบิน
โดยรอบสนามบิน ทั้ งนี้ห ากมี การปลอยโคมไฟ โคมควัน และการจุ ดบั้ง ไฟ ขอให แจง ขอมูล ตอศูนยควบคุม
การบิน ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน เพื่อประกาศเตือนนักบิน
มติที่ประชุม
เลิกประชุมเวลา

รับทราบ
16.30 น.

ลงชื่อ

ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวภัทรอาภา มานอย)
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ลงชื่อ

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นายวีรพงศ ฤทธิ์รอด)
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

