ระเบียบวาระการประชุม
คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดลําปาง
ครั้งที่ 2/๒๕๕5
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม ๒๕๕5 เวลา 14.๐๐ น.
ณ หองประชุม 1 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลําปาง
.......................................................
ผูมาประชุม
1. นายธวัชชัย
2. นายวิวัฒน
3. พ.ต.ท.บุญเทิง
4. น.ส.สุกัญญา
5. นายยรรยง
6. นายวิชญ
7. นายสุกิจ
8. นายธนัท
9. นายสุรพล
10. นายอนุวัตร
11. น.ส.สุปราณี
12. นายปรีดา

เทอดเผาไทย
เชียรานรักษ
คําปญญา
ศิริโภคากิจ
พลสันติกุล
วีระขจร
เปนบุญ
อัครวิชัย
ตันสุวรรณ
ภูวเศรษฐ
ศิริอาภานนท
พิชยาพันธ

13. น.ส.ลักษณวดี
14. น.ส.กอบกุล
15. นายสําเริง
16. น.ส.เอกรัตน
17. พ.ต.ต.ศราวุธ
18. น.ส.ชนกนุช
19. นายปริเยศ
20. นายประจญ

ธนามี
โมทนา
ไชยเสน
นาคาคง
วะเท
จินดาวัฒนานนท
สิทธิสรวง
ปรัชญสกุล

21. นายสัลเลข

คําใจ

22. นายชะลอ
23. นายอุดม
24. นายบริบรู ณ

อภิวงศ
เหมาเพชร
วชิรานุภาพ

ผูวาราชการจังหวัดลําปาง
ประธาน
แทน ปลัดจังหวัดลําปาง
แทน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง
แทน ขนสงจังหวัดลําปาง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง
ผูอํานวยการแขวงการทางลําปาง
แทน ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลําปาง
แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
แทน นายกเทศมนตรีนครลําปาง
ประธานหอการคาจังหวัดลําปาง
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
แทน ผูอํานวยการศูนยวิชาการจัดระบบการจราจร
และขนสงเมืองภูมิภาค
ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมระบบขนสงและจราจรในภูมิภาค
หัวหนาสํานักงานจังหวัดลําปาง
หัวหนากลุมยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สนจ.ลป.
แทน ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง
ผูแทนสํานักสงเสริมระบบการขนสงและจราจรในภูมิภาค
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
รกท.ผอ.ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 10 ลําปาง
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดลําปาง
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางลําปาง ที่ 2
สารวัตรแขวงบํารุงทางลําปาง
ผูทรงคุณวุฒิ
/ผูเขารวม...

๒
ผูเขารวมประชุม
1.นายรณชัย
2.น.ส.เกศศิริ
3.น.ส.จิณกร
4.น.ส.จุฑามาส
5.น.ส.นิติยา
6.นางศันสนีย
7.น.ส.ภัทรอาภา

ไชยศิริ
ศรีละมูด
เชียงทอง
ซุกซอน
วงคคําปวน
ไชยชนะ
มานอย

พนักงานเทคนิค 6 กองบํารุงทางเขตลําปาง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สนจ.ลป.
พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน สนจ.ลป.
พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน สนจ.ลป.
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สนจ.ลป.
นักวิเคราะหนโยบายและแผน สนจ.ลป.
นักวิเคราะหนโยบายและแผน สนจ.ลป.

ผูไมมาประชุม เนื่องจากติดราชการหรือติดภารกิจ
1. รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง (นายสุวรรณ กลาวสุนทร)
2. ประชาสัมพันธจงั หวัดลําปาง
3. ผูอํานวยการกองชางเทศบาลนครลําปาง
เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
ประธาน
กลาวเปดประชุม และกลาวตอนรับและแนะนําผูแทนจากสํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร ดังนี้
1. น.ส.กอบกุล
โมทนา
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมระบบ
การขนสงและจราจรในภูมิภาค
อนุกรรมการ
2. น.ส.ลักษณวดี
ธนามี
ผูแทน สนง.นโยบายและแผนการ
ขนสงและจราจร อนุกรรมการ
3. นายปรีดา
พิชยาพันธ
ผูแทนผูอ ํานวยการศูนยวิชาการ
จัดระบบจราจรและขนสงเมือง
ภูมิภาค อนุกรรมการ
4. น.ส.ชนกนุช
จินดาวัฒนานนท ผูแทนสํานักสงเสริมระบบการขนสง
และจราจรในภูมิภาค อนุกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
จังหวัดลําปาง (อจร. จังหวัดลําปาง) ครั้งที่ 1/๒๕๕5 เมือ่ วันที่ 8 มีนาคม ๒๕๕5
รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
จังหวัดลําปาง ไดประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 ซึ่งฝาย เลขนุการฯ ไดจัดทํารายงาน
การประชุมเรียบรอยแลว ไมมีอนุกรรมการทานใด ขอแกไขรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
/ระเบียบ...
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดลําปาง
ครั้งที่ 2/๒๕๕5 วันอังคารที่ 7 สิงหาคม ๒๕๕5

๓
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผานมา
3.1 โครงการสรางทางเลีย่ งเมือง ต.พิชัย-สามแยกโยนก (แขวงการทางลําปาง)
จังหวัดลําปางไดมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมเพื่ อ ขอให เ ร ง รั ด ติ ด ตามโครงการดั ง กล า ว และได สํ า เนาให แ ขวงการทางลํ า ปางทราบ
เพื่อประสานงาน ขณะนี้อยูระหวางรอการแจงผล
แขวงการทางฯ
ไดรายงานตอที่ประชุมใหทราบวา โครงการที่ไดศึกษาความเหมาะสมการ
กอสราง ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมและผานการมีสวนรวมของประชาชนเรียบรอยแลว อยูระหวางขอรับ
การจัดสรรงบประมาณดําเนินการในป 2556
มติที่ประชุม
รับทราบมอบหมายแขวงการทางฯ ติดตามผลการขอรับงบประมาณ
ดําเนินการในป 2556 และใหสํานักงานจังหวัดลําปางมีหนังสือถึงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดลําปาง
และสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลําปาง เพื่อชวยผลักดันงบประมาณโครงการฯ อีกทางหนึ่งดวย
3.2 ความคืบหนาการแกไขปญหาสะพานทาเดื่อชํารุด
ในการประชุม กรอ.จว.ลป. ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555
สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดฯ (ทช.ลป.) ไดแจงวาการดําเนินการซอมแซมปรับปรุงสะพานทาเดื่อคาดวาจะ
แลวเสร็จกลางเดือนสิงหาคม 2555 ซึ่งไดมีการประชาสัมพันธใหประชาชนใชเสนทางอื่นและตั้งปายเตือน
ใหเดินทางดวยความระมัดระวัง รวมทั้งติดตั้งกลอง CCTV (ไดรับการสนับสนุนจากบริษัทปูนซิเมนตไทย
(ลําปาง) จํ ากั ด จํานวน 2.945 ลานบาท) และขออนุเคราะห ตํารวจจราจรอํานวยความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชน
ผูแทน ทช.จ.ลป.
ไดรายงานผลความคืบหนาตอที่ประชุมวาไดดําเนินโครงการแลวเสร็จคิด
เปนรอยละ 75 คาดวาจะสามารถแลวเสร็จและใชไดอยางเปนทางการไดปลายเดือนสิงหาคม 2555
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.3 โครงการขยายผิวการจราจรบริเวณจุดตัดรถไฟกับถนนพหลโยธิน
หนาแขวงการทางลําปาง (สารวัตรแขวงบํารุงทางลําปาง)
การประชุม กรอ.จว.ลป. ครัง้ ที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555
งบประมาณที่ใชในการดําเนินโครงการ รวม 22 ลานบาท ทาง อบจ.ลป. เสนอใหนํามาหารือรวมกันในการ
ดําเนินงานของหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ
สารวัตรแขวงบํารุงทางลําปาง ไดแจงตอที่ประชุมวา การขออนุญาตขยายผิวการจราจรบริเวณจุดตัดรถไฟ
ในกรณีที่ขอขยายความกวางจากเดิม 10 เมตร เป น 18 เมตร ไมอ ยูในอํ านาจของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองการแกไขปญหาจุดตัดทางแยกระหวางเสนทางรถไฟและทางหลวงระดับจังหวัด จะตองสงคําขอ
อนุญาตดังกลาวใหคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ในสวนกลางพิจารณา สําหรับการขออนุญาตขยายผิวจราจรนี้
คาบเกี่ ยวกับ พื้ นที่ 5 เสนทาง (5 ราง) มี คาใชจ ายปรั บปรุ ง ทางผ านเสมอระดับ จํานวน 17 ล านบาท
คาเครื่อ งกั้นและคาอนุญาตใชสิทธิในพื้ นที่ จํานวน 5 ลานบาท รวมคาใชจายทั้งสิ้ น 22 ลานบาท ทั้ง นี้
จากการพิจ ารณาของคณะอนุก รรมการระดับ จัง หวัด ของ รฟท. มีม ติขอให แขวงการทางลํ าปาง และ
ทศบ.ลป. จั ดทํ าขอ มู ล เพื่ อชี้แจงความเหมาะสมการก อ สร าง Overpass/Underpass ในบริ เ วณจุ ดตัด
ดังกลาวประกอบการขออนุญาตขยายผิวการจราจรในระดับถนนดวย
/ความเห็น…

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดลําปาง
ครั้งที่ 2/๒๕๕5 วันอังคารที่ 7 สิงหาคม ๒๕๕5

๔
ความเห็นในที่ประชุม
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม (มช.) ไดเคยทําการศึกษาซึ่งแสดงถึงความ
ไม เ หมาะสมของการก อ สร าง Overpass และUnderpass ในจุ ดตั ด ดัง กล า ว ซึ่ ง สามารถนํา มาใช
ประกอบการขออนุญาตขยายผิวการจราจรได
2. เสนอใหหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันพิจารณาในการสนับสนุน
งบประมาณดําเนินโครงการ เชน องคการบริหารสวนจัง หวัด (อบจ.ลป.) เทศบาลนครลําปาง (ทน.ลป)
รฟท. แขวงการทางลําปาง และผูประกอบการจากภาคเอกชนที่ใชประโยชนในการขนสงแกสและน้ํามัน
โดยใชเสนทางรถไฟดังกลาว เปนตน
3. ในกรณีที่โครงการไดรับอนุญาตใหขยายผิวการจราจรแลว เสนอให
จังหวัดมีหนังสือขอความอนุเคราะหวัสดุอุปกรณและเครื่องมือในการกอสรางบางสวนจาก รฟท.ซึ่งจะเปน
การลดคาใชจายไดอีกทางหนึ่ง
มติที่ประชุม
มอบแขวงการทางลําปาง และ เทศบาลนครลําปาง สงขอมูล ผลการศึกษา
ของ มช.ให รฟท. พิจารณาประกอบการขออนุญาตขยายผิวการจราจรโดยเร็ว และมอบหมายสํานักงาน
จังหวัดลําปางหารือประเด็นงบประมาณดําเนินโครงการรวมกับ อบจ.ลป.และ รฟท. ตอไป
3.4 การยกระดับการใหบริการของสนามบินจังหวัดลําปางใหเปน
สนามบินศุลกากร (CIQ)
ที่ประชุม กรอ.จว.ลป. ครั้งที่ 2/2555 ไดมีมติใหทาอากาศยานลําปาง
และกรมการบินพลเรือน (บพ.) สรุปขอมูลเบื้องตนประกอบการพิจารณากรณียกระดับสนามบินจังหวัด
ลําปางใหเ ป นสนามบิ นศุล กากรและให บริ ษัทการบิ นกรุง เทพฯ จํ ากัด (สายการบิ นบางกอกแอร เวยส )
วิเคราะหความเปนไปไดของการยกระดับสนามบินดังกลาวใหจังหวัดทราบ
ผูแทน บพ.
ไดรายงานเกณฑการพิจารณาตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 และแจงตอ
ที่ประชุมวา บพ.ไดมีหนังสือขอความอนุเคราะหไปยังกรมศุลกากรในประเด็นที่จังหวัดรองขอแลวไดรับแจง
ตอบวา กระทรวงการคลังเห็นควรสงวนจุดไวเพื่อทําการบินภายในประเทศ ซึ่งทางทาอากาศยานลําปางมี
ปริมาณเที่ยวบิน ผูโดยสาร สินคามากขึ้น จะพิจารณาประเด็นการขอยกระดับสนามบินอีกครั้ง
ผูแทนบริษัทการบิน
ไดร ายงานตอที่ป ระชุม วาจากการวิเคราะหขอมู ลปริม าณการเดินทางที่
กรุงเทพฯ จํากัด
ผานมาของจังหวัดลําปาง หากมีการสงเสริม ดานการท องเที่ยวเชื่อมโยง
จังหวัดเชียงใหมจะเปนโอกาสในการเพิ่มจํานวนเที่ยวบิน ผูโดยสารและการขนสงสินคา ใหมากขึ้นได
ความเห็นในที่ประชุม
1) เสนอแนวคิดในการสนับสนุนใหสนามบินจังหวัดลําปางเปนสนามบิน
สํารองในกรณีฉุกเฉินของสนามบินจังหวัดเชียงใหม หรือสนามบินในภาคเหนือตอนบน
2) เสนอใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาการของบประมาณสนับสนุนการ
ทองเที่ยวในเสนทาง “เที่ยวเชียงใหม บินกลับที่ลําปาง” เพือ่ เปนการเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวใหมากขึ้นและ
เห็นควรปรับปรุงแหลงทองเที่ยวและประชาสัมพันธใหผูโดยสารจากจังหวัดใกลเคียงใหมาใชสนามบิน
จังหวัดลําปาง
3) กรณียกระดับสนามบินเปนสนามบินศุลกากรนั้นจะตองสามารถรองรับ
เครื่องบินขนาดใหญ ซึง่ ตองมีระยะความยาวทางวิ่ง (Runway) ประมาณ 2,500 เมตร ซึ่งปจจุบันสนามบิน
จังหวัดลําปางมีระยะความยาวประมาณ 1,975เมตร
/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม
มอบสํานักงานจังหวัดลําปางทําหนังสือถึง บพ.ขอเสนอใหสนามบิน
จังหวัดลําปางเปนสนามบินสํารองในกรณีฉุกเฉินของสนามบินจังหวัดเชียงใหม และมอบสํานักงานจังหวัด
ลําปาง เทศบาลเมืองเขลางคนคร และ บพ. พิจารณาการขยายทางวิ่ง (Runway) และปรับสภาพกายภาพ
ของสนามบิน เพื่อรองรับการขอเปนสนามบินศุลกากรตอไป
3.5 สรุปผลการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนแมบทดานการขนสงและ
จราจรจังหวัดลําปาง
3.5.1 สนข. รวมกับ มช.จัดทําแผนแมบทดานการขนสงและจราจร
จังหวัดลําปาง แลวเสร็จและสงมอบใหจังหวัดลําปางเมื่อป 2541 เพื่อใหหนวยงานภายในจังหวัดลําปางใช
เปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาดานการขนสงและจราจรของจังหวัด
3.5.2 การประชุม อจร.จังหวัดลําปาง ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 8
มีนาคม 2555 ไดมีการติดตามผลการดําเนินงานโครงการแผนแมบทดานการขนสง และจราจรจั งหวัด
ลําปาง โดยขอความรวมมือ หนวยงานที่เ กี่ยวของรายงานผลการดําเนินงาน พรอ มป ญหา/อุ ปสรรคให
สํานักงานจังหวัดลําปางรวบรวมสงให สนข. รายงานผลตอที่ประชุม ซึ่ง สนข.ไดรวบรวมประเด็นที่เกี่ยวของ
สรุปเสนอปลัดกระทรวงคมนาคมเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการใหการสนับสนุนการดําเนินงานการแกไข
ปญหาการขนสง และจราจรตามแผนงาน/โครงการที่บรรจุไวในแผนแมบทฯ แลว สรุปผลตามแผนงาน/
โครงการตามแผนแม บ ทฯ ประกอบดวย 20 โครงการ แบง เป นแผนระยะสั้ น (พ.ศ.2541 - 2542)
จํานวน 7 โครงการ แผนระยะกลาง (พ.ศ.2543 - 2545) จํานวน 6 โครงการ และแผนระยะยาว (พ.ศ.
2546 - 2550) จํานวน 7 โครงการ สรุปผลการติดตามผลการดําเนินการ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปผลการติดตามแผนแมบทฯ จังหวัดลําปาง
สถานะโครงการ
ขอยกเลิกโครงการ
(ตามมติ อจร.
ดําเนินการ
กําลัง
ยังไมได
แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ จ.ลําปาง ครั้งที่
1/2555)
1
6
3
2
1

ระยะของ
แผน

จํานวน
โครงการ
ทั้งหมด

ระยะสั้น

7

ระยะกลาง

6

ระยะยาว

7

2

1

1

3

รวม

20

11

3

3

4*

* หมายเหตุ โครงการที่ขอยกเลิกจํานวน 4 โครงการ ไดแก 1) โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพิ่ม 3 จุด (ทศบ.ลําปาง)
2) โครงการขยายระบบรถโดยสารสาธารณะใหดึงดูดผูโดยสารได 50 % (ขบ.) 3) โครงการกอสราง Underpass บริเวณ
ทางแยกวิกฤติบนถนนเอเชีย (ทล.) 4) โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําวังบริเวณเขื่อนยาง (โรงเรียนเคนเน็ตฯ) (ทช.)

/3) เพื่อใหการ...
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3.5.3 เพื่อใหการแกไขปญหาดานการขนสงและจราจรของจังหวัดลําปาง
เปนไปอยางตอเนื่อง ประธานการประชุมฯ ไดมอบหมายใหผูแทนหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของรายงานผล
ความคืบหนารายแผนงาน/โครงการตามแผนแมบทฯ จํานวน 5 โครงการ ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการและ
ยังไมไดดําเนินการใหที่ประชุมฯ รับทราบ สรุปผลได ดังนี้
3.5.3.1) โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ 3 โครงการ ไดแก
1) โครงการกอสรางถนนวงแหวน (สาย ฌ แยกระหวาง
ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกั บทางหลวงหมายเลข 1) หนวยงานที่ รั บผิ ดชอบ : กรมโยธาธิก ารและ
ผังเมือง (ยธ.)
2) โครงการกอสรางถนนวงแหวน (เชื่อมสายเสนทาง
หมายเลข 1 ไป จังหวัดเชียงราย) หนวยงานที่รบั ผิดชอบ : กรมทางหลวง (ทล.)
3) โครงการกอสรางสะพานและถนนเชื่อมถนนประสาน
ไมตรี – หนองกระทิง (สามแยกเกาจาว) งบประมาณ 60 ลานบาท หนวยงานทีร่ ับผิดชอบ : เทศบาลนครฯ
และกรมทางหลวงชนบท(ทช.)
มติการประชุม อจร.จังหวัดลําปาง ครั้งที่ 1/2555 เห็นควรผนวกโครงการ
ตามแผนงาน/โครงการกอสรางถนนวงแหวน (สาย ฌ แยกระหวางทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวง
หมายเลข 1) และ แผนงาน/โครงการกอ สรางถนนวงแหวน (เชื่อ มสายเส นทางหมายเลข 1 ไป จั งหวัด
เชียงราย) หนวยงานที่รับผิดชอบ : กรมทางหลวง เปนโครงการเดียวกันและปรับเปนแผนงานระยะยาว
โยธาธิการฯ และ
ไดรายงานตอที่ประชุมวา โครงการดังกลาว ยธ. และ ทล. จะไดผลักดัน
ผูแทนทางหลวงฯ
การสนับสนุนงบประมาณการกอสรางรวมกับหนวยงานในระดับทองถิ่น
ไดแก เทศบาลตําบลบอแฮว แตยังไมสามารถระบุไดวาจะไดรับงบประมาณปใด สําหรับโครงการกอสราง
สะพานและถนนเชื่อ มถนนประสานไมตรี – หนองกระทิ ง ทช. ไดของบประมาณจางที่ป รึ กษาสํารวจ
ออกแบบในปงบประมาณ 2556 และจะรายงานใหทราบผลการดําเนินงานตอไป
มติที่ประชุม
รับทราบผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก ยธ. ทล. ทช.
และ ทน.ลป. และหากมีความคืบหนาการดําเนินงานขอใหรายงานตอที่ประชุมเพื่อทราบดวย
3.5.3.2) โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ 2 โครงการ ไดแก
1) โครงการปรับปรุงอุปกรณสญ
ั ญาณไฟเปนแบบ
ประสานสัมพันธ หนวยงานที่รบั ผิดชอบ : เทศบาลนครฯ และทล.
2) โครงการปรับปรุงระบบควบคุมสัญญาณไฟเปนแบบ
ATC งบประมาณ 100 ลานบาท หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลนครฯ และทล.
ผูแทน ทล.และ
ไดร ายงานตอ ที่ ประชุม วาระบบสั ญญาณไฟจราจรในความรับ ผิ ดชอบ
ผูแ ทน เทศบาลนครฯ ยัง เป นระบบเก า อยูร ะหวางของบประมาณเปลี่ ยนเป นหลอดไฟระบบ LED
ซึ่งทยอยดําเนินการไปแลวบางจุด สําหรับการแกไขปญหาเฉพาะหนา เทศบาลนครฯ ไดมีการประชุมหารือ
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาการจราจรหนาสถานีขนสง หนาโลตัส บิ๊กซี
และหนาสํานักงานขนสงจังหวัดฯ มีการติดตั้งสัญญาณไฟแบบตัวเลข (Count down) สามารถบรรเทา
ปญหาจราจรติดขัดแยกตอแยกคิดเปนรอยละ 30
/ความเห็น...
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ความเห็นในที่ประชุม
1) การแกไขปญหาการจราจรติดขัดบนทางหลวงหมายเลข 1 (ชวงหนา
คาย-แยกสนามบิน-แยกขนสง) ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร โดยปรับรอบสัญญาณไฟเปนแบบประสาน
สัมพันธเปนการปรับชวงระยะเวลาสั ญญาณไฟใหสัมพั นธกั นในแตละแยกใหเหมาะสมจะชวยลดปญหา
การจราจรติดขัดและไมตองใชงบประมาณดําเนินการ
2) เนื่องจากจังหวัดลําปางอยูในเสนทางการพัฒนาระบบรางรถไฟ
ความเร็ วสูง ระยะที่ ส อง (ชวงพิ ษณุโ ลก-เชียงใหม ) และสถานีร ถไฟจั ง หวัดลํ าปางอยูติดกั บสถานีขนส ง
ผูโดยสารแหงที่ 2 จึงเห็นควรวางแผนการรองรับการเดินทางของคนและการขนสงสินคาในอนาคต พรอม
ทั้งการเตรียมความพรอมของจังหวัดสูการเปดประเทศเปนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดวย
3) จากแผนงาน/โครงการที่ไดบรรจุไวในแผนแมบทดานการขนสงและ
จราจรจังหวัดลําปางตั้งแตป 2551 ซึ่งจังหวัดไดใชเปนกรอบในการแกไขปญหาการขนสงและจราจรของ
จังหวัดไดผลเปนอยางดีและไดดําเนินการแลวเสร็จคิดเปนรอยละ 86.75 อยูระหวางดําเนินการรอยละ
18.75 ยัง ไม ได ดํา เนิ นการเพี ยง 2 โครงการคิ ดเป น ร อ ยละ 12.5 ซึ่ ง เห็ นไดว าแผนของ สนข.
มีประสิทธิภาพสามารถนํามาใชในทางปฏิบัติไดจริง ที่ประชุมจึงมีมติเห็นควรขอรับการสนับสนุนจาก สนข.
ใหศึกษาทบทวนการจัดทําแผนแมบทฯ
4) ผูแทน สนข. ไดแจงตอที่ประชุมฯ เพื่อทราบวาในปงบประมาณ
2556-2557 สนข.ไมไดเตรียมงบประมาณจัดทําแผนแมบทฯ ไว เพื่อใหทันตามสถานการณและความ
ตองการของจังหวัดฯ จังหวัดลําปางสามารถจัดสรรงบประมาณดําเนินการจัดทําแผนแมบทฯ เองได
มติที่ประชุม
รับทราบผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ และมอบสํานักงาน
จังหวัดมีหนังสือแจงมติ ถึง สนข.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณศึกษาทบทวนการจัดทําแผนแมบทดานการ
ขนสงและจราจรจังหวัดลําปางอีกทางหนึ่ง เพื่อรองรับการพัฒนารถไฟความเร็วสูง (ชวงพิษณุโลก-เชียงใหม)
และการแกไขปญหาการจราจรของจังหวัดลําปางในปงบประมาณ 2558
3.6 การสํารวจถนนที่กีดขวางทางน้ํา และดินสไลดขวางถนน
สืบเนื่องจากประชุมตรวจราชการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี (น.ส.ยิ่งลักษณ
ชินวัตร) เมื่อวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ 2555 ใหสํารวจถนนที่กีดขวางทางน้ําและดินสไลดขวางถนน จัดทําเปน
แผนงาน/โครงการขอรับงบประมาณดําเนินการแกไขปญหาฯ จํานวน 3 โครงการ หนวยงานที่เกี่ยวของไดรายงาน
ความคืบหนาการดําเนินการใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
1) โครงการจัดทําทางลอดน้ําและระบายน้ํา จากหลักกิโลเมตรยักษ –
ทางหลวงหมายเลข 11 (แยกแมน้ําวัง) (เทศบาลนครลําปางและทล.)
แขวงการทางฯ
รายงานตอที่ประชุมวา เปนโครงการที่จะดําเนินการวางทอเหลี่ยมเพื่อชวย
ระบายน้ํา ระยะทางประมาณ 700 เมตร คาดวาจะใชเวลาประมาณ 15 วันแลวเสร็จ ใชงบประมาณดําเนินการ
รวม 23 ลานบาทเศษ
2) โครงการจัดทําทางน้ํา (Flood way) จากแยกโยนก – บานฟอน
(โยธาธิการและผังเมือง)
/โยธาธิการฯ...

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดลําปาง
ครั้งที่ 2/๒๕๕5 วันอังคารที่ 7 สิงหาคม ๒๕๕5

๘
โยธาธิการและผังเมืองฯ
ไดรายงานวาโครงการดังกลาว จะชวยปองกันปญหาน้ําทวมใน
พื้นที่เทศบาล 3 แหง ซึ่ง ยธ. ไดจัดทําการสํารวจและออกแบบและบรรจุไวเปนแผนในการขอรับ
งบประมาณประจําป 2557 ตอไป
3) โครงการทําทอระบายน้ําบนทางหลวงหมายเลข 1 (จากหนาหาง
บิ๊กซี – แยกสนามบิน – แยกกิโลยักษ) (ทล.)
แขวงการทางฯ
รายงานวาโครงการดังกลาวจะชวยปองกันน้ําที่ไหลมาจากดอยพระบาท
ซึ่งจะมาทวมขังบริเวณสนามบิน หนาหางโลตัส และหางบิ๊กซี ซึ่งตองใชงบประมาณดําเนินการประมาณ
7.7 ลานบาท แตปจ จุบันยังไมไดรบั งบดําเนินการ
มติที่ประชุม
รับทราบผลการดําเนินงานของหนวยงานทีเ่ กี่ยวของและมอบ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ(ปภ.จ.ลป.)ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการปองกันปญหาน้ําทวม
ของจังหวัดลําปางรับไปติดตามการแกไขปญหาน้ําทวมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก ทล. ยธ. และ
เทศบาลนครฯ และขอใหดูแลปองกันปญหาน้ําทวมบริเวณสนามบินจังหวัดลําปางดวย
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การปรับปรุงคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจร
ทางบก (อจร.จังหวัดลําปาง) ในสวนของผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของดานการจราจรและขนสงการพัฒนาเมือง
และสิ่งแวดลอม ที่เหมาะสม ไมเกิน 7 คน
หน.สนจ.ลป.
ไดรายงานตอที่ประชุม เรื่องการปรับปรุงคําสั่งแตงตั้ง อจร.จังหวัดลําปาง
ในสวนของผูทรงคุณวุฒิฯ จํานวน 7 คน วาจังหวัดลําปางไดมีคําสั่งที่ 1740/2555 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2555 โดยขอยกเลิกคําสั่งจังหวัดลําปางที่ 994/2553 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2553 เนื่องจากอนุกรรมการ
ในสวนของผูทรงคุณวุฒิฯ ไดมีการเปลี่ยนแปลง โยกยาย ทําใหรายชื่อผูทรงคุณวุฒิฯ ตามคําสั่งเดิมไมเปน
ปจจุบัน
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.2 รายงานอุบัติเหตุรถบรรทุกเฉี่ยวชนรถบรรทุกสารเคมี และ
อุบัติเหตุซ้ําซอนถนนสายลําปาง-เชียงใหม (ถนนพหลโยธิน) ที่หลัก กม.767 (ขาขึ้น) จากอําเภอสบปราบ
ไปอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555
ปภ.จ.ลป.
ได แ จ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบป ญ หาการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ซ้ํ า ซ อ นบนถนน
สายลําปาง-เชียงใหม เนื่องจากรถบรรทุกสารเคมีและรถบรรทุกไม จึงขอประชาสัมพันธใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
และประชาชนทั่วไปที่ ประสบเหตุสามารถแจง สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดฯ และปภ.จ.ลป. เพื่อป องกันและ
ลดผลกระทบจากสารเคมีและสามารถสอบถามขอมูลสารเคมี เชน คุณสมบัติปฏิกิริยาและผลกระทบที่เกิดขึ้น
ได สําหรับการแกไขปญหาบริเวณดังกลาวเห็นควรติดตั้งปายเตือนและไฟกระพริบเพิ่มเติม
มติที่ประชุม
รับทราบ มอบ ทล.รับไปดําเนินการติดตั้งปายเตือนและไฟกระพริบ
เพิ่มเติม
/4.3 รายงาน...
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๙
4.3 รายงานการแกไขปญหาอุบัติเหตุหนาสํานักงานขนสง
จังหวัดลําปาง (แยกดอยพระบาท)
ปญหาอุบัติเหตุที่พบในบริเวณหนาสํานักงานขนสงจังหวัดลําปาง
เกิดจากรถที่มาจากโรงไฟฟาแมเมาะเปนรถบรรทุกขนาดใหญ/รถพวงบรรทุกลิกไนต จากการสํารวจพื้นที่
ของ ปภ.จ.ลป. พบวาทางหลวงไดติดตั้งปายเตือนเปนระยะๆ แตการเกิดอุบัติเหตุสวนหนึ่งมีสาเหตุมาจาก
ผูขับขี่ประมาท
ปภ.จ.ลป.
ไดแจงที่ประชุมทราบผลการดําเนินการแกไขปญหาอุบัตเิ หตุ
ดังกลาววาจังหวัดลําปางไดประสานขอความรวมมือแขวงการทางลําปางดําเนินการดังนี้
1) ประสาน สนง.ทางหลวงชนบทที่ 1 ดําเนินการออกแบบสภาพ
กายภาพและของบประมาณดําเนินการปรับปรุงบริเวณทางแยกดังกลาว
2) ดําเนินการติดตั้ง Barrier คอนกรีตความยาว 30 เมตร และ
เพิ่มความกวางของชองทางเลี้ยว
3) ติดตั้งปายเตือนและปายบังคับ จํานวน 9 ปาย และตีเสน
ชะลอความเร็ว (Rumble Strip) เตือนกอนถึงทางแยกระหวาง กม.4-620 – กม.4+860 จํานวน 11 จุด
และขอความรวมมือการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (โรงไฟฟาแมเมาะ) ปลอยรถบรรทุกเถาถานหิน
ลิกไนตในชวงเวลา 06.30 -09.00 น. และชวงเวลา 13.30 – 17.30 น. ในวันจันทร-ศุกร
แขวงการทางฯ
ไดแจงใหทปี่ ระชุมทราบเพิม่ เติมวาทางหลวงไดปรับเปลี่ยนชื่อบริเวณ
ทางแยกหนาสํานักงานขนสงจังหวัดลําปางทีเ่ ดิมชื่อวา “แยกโยนก”เปน “แยกดอยพระบาท” และเปลี่ยน
ชื่อ “ แยกดอยพระบาท” เปน “แยกปาขาม” เพือ่ ใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน
มติที่ประชุม
รับทราบ และขอให ทล. รายงานความคืบหนาการขอรับงบประมาณ
แกไขปญหาบริเวณดังกลาวใหที่ประชุมทราบดวย และมอบหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันกวดขันเพื่อปองกัน
และแกไขปญหาอุบัตเิ หตุบนทางแยกดังกลาวดวย
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การจัดทําเสนทางเชื่อมโยงการทองเที่ยวในเสนทางทองเที่ยว

เชิงอนุรักษและวัฒนธรรม
ผูแทนสํานักบริหาร
ได นํ าเสนอเส น ทางเชื่ อ มต อ การท อ งเที่ ย วระหว า งอุ ท ยานแห ง ชาติ
พื้นที่อนุรักษที่ 13
จํานวน 5 แหงในจังหวัดลําปาง ไดแก อุทยานแหงชาติแจซอน อําเภอ
สาขาลําปาง
เมืองปาน อุทยานแหงชาติดอยขุนตาล อําเภอหางฉัตร อุทยานแหงชาติ
ถ้ําผาไท อํ าเภองาว อุ ท ยานแห ง ชาติแม วะ อํ าเภอเถิ น และอุ ท ยานแห ง ชาติดอยจง อํ าเภอสบปราบ
โดยขอใหมีการประชาสัมพันธเสนทางการทองเที่ยวนํารอง 2 เสนทาง ไดแก เชียงใหม-ลําปาง และลําปางกรุงเทพมหานคร ใหผูประกอบการรับทราบและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดลําปาง ทล.และ
ทช. ในการปรับปรุงเสนทางปายบอกทาง และปายแนะนําเสนทางดวย
มติที่ประชุม
มอบสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 13 สาขาลําปาง รับไปจัดทําขอมูล
เส นทางและรายละเอี ยดการขอรั บ งบประมาณสนั บ สนุ นโครงการฯ นํ า เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
อีกครั้งหนึ่ง
/5.2 การติดตาม...
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