รายงานการประชุม
คณะทางานโครงการรถบรรทุกสีขาว ประจาจังหวัดลาปาง
ครั้งที่ ๑/๒๕61
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลาปาง
------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์
ว่าที่ ร.ต.นาริน มิ่งเชื้อ
นายทิวากร นามสองวงศ์
นางอมรรัตน์ เกี๋ยงแก้ว
นายวสันต์ จันทร์วิเศษ
นางสาวฐริญชญาภัชก์ เจริญ
นางสาวณปภัช ปัญญาศิริกุล

๙. นายบุญฤทธิ์ โยธา
๑๐. พ.ต.ท.ศราวุธ วะเท
๑๑. พ.ต.ต.สันติ สุทธิชัย
๑๒. ร.ต.วรายุทธ จันทร์ตาฝัน้
๑๓. นางสาวบรรทนา ทองย้อย
๑๔. นางเกสร ปิ่นม่วง
๑๕. นายวัฒนา เลิศธนธร
๑๖. นายเชาว์ทวีพัฒน์ ธะนัยนันท์
๑๗. นายธนาวรรธน์ จันทร์บญ
ุ มาวงศ์
๑๘. นางวณิชดา ไชยศิริ
๑๙. นายทิพากร คาสุริยา
๒๐. นายสุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ
๒๑. นายวัชรินทร์ กันทะยศ
๒๒. นายกิติพันธ์ นวลจันทร์ฉาย
๒๓. นายโสภณ พิทักษ์สาลี
๒๔. นายสุรพงษ์ สุทธนะ
๒๕. นายเกรียงศักดิ์ ยืนยงค์
๒๖. นายสุวิทย์ กัลยารอง
๒๗. นายทักษิณ ยาวิชัย
๒๘. นางสาวลักษณาวดี ข่ายมะริน
๒๙. นางสาวดารารัตน์ ดาวเวียงกัน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง
นายอาเภอแม่เมาะ
แทนปลัดจังหวัดลาปาง
แทนอุตสาหกรรมจังหวัดลาปาง
แทนพาณิชย์จังหวัดลาปาง
แทนสรรพากรพื้นที่ลาปาง
แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดลาปาง
แทนหัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดลาปาง
แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดลาปาง
แทนผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดลาปาง
สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 2
แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32
แทนนายอาเภอเมืองลาปาง
แทนนายอาเภอเกาะคา
แทนนายอาเภองาว
แทนนายอาเภอเถิน
แทนนายอาเภอเมืองปาน
แทนนายอาเภอแม่พริก
แทนนายอาเภอสบปราบ
แทนผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ
แทนกรรมการผู้จัดการบริษัท ปูนเซีเมนต์ไทย (ลาปาง)
จากัด
แทนประธานหอการค้าจังหวัดลาปาง
ขนส่งจังหวัดลาปาง
แทนผู้อานวยการแขวงทางหลวงลาปางที่ ๑
แทนผู้อานวยการแขวงทางหลวงลาปางที่ ๒
แทนผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทลาปาง
หัวหน้าสถานีตรวจสอบน้าหนักเกาะคา (ขาเข้า)
แทนหัวหน้าสถานีตรวจสอบน้าหนักเกาะคา (ขาออก)
หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สขจ.ลาปาง

-๒ผู้ไม่มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ท้องถิ่นจังหวัดลาปาง
นายอาเภอแจ้ห่ม
นายอาเภอวังเหนือ
นายอาเภอเสริมงาม
นายอาเภอห้างฉัตร
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลาปาง
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลาปาง
นายกสมาคมผู้ประกอบการเหมืองแร่เพื่ออุตสาหกรรมจังหวัดลาปาง

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายสมชาย เหม็งทะเหล็ก
นางสาวรัชนีกรณ์ ปิกแก้ว
นายวีระพงษ์ ตาจันทร์ดี
นางอาพร ภูมมะภูติ
นายทวีศักดิ์ นิลสวิท

ผู้เข้าร่วมประชุม
นักวิชาการขนส่งชานาญการ
นักวิชาการขนส่งชานาญการ
นักวิชาการขนส่งชานาญการ
เจ้าพนักงานขนส่งชานาญงาน
นายช่างโยธาชานาญงาน

เริ่มประชุม

เวลา 13.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน
ตามที่ได้มีคาสั่งจังหวัดลาปางที่ 3191/2561 สั่ง ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เรื่อง
แต่งตั้งคณะทางานรถบรรทุกสีขาว ประจาจังหวัดลาปาง
สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายเข้มงวดในเรื่องน้าหนักบรรทุกให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด เพื่ อ ยื ด อายุ ก ารใช้ งานถนนไม่ ให้ ได้ รั บ ความเสี ย หายเร็ ว กว่ า ที่ ก าหนด ซึ่ งมี ผ ลท าให้ รั ฐ ต้ อ งสู ญ เสี ย
งบประมาณในการซ่อมบารุงทางเป็นจานวนมาก และส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง จังหวัดลาปางจึงได้
มอบหมายให้สานักงานขนส่งจังหวัดลาปาง เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบดาเนินงานโครงการรถบรรทุกสีขาว เพื่อ
บูรณาการระหว่างหน่วยงานของรัฐ ผู้บังคับใช้กฎหมาย ฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง ภาคประชาชน ภาคเอกชน
ภาคอุตสาหกรรม และภาคผู้ประกอบการขนส่งในระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ในการป้องกันและปราบปราม
ปัญหารถบรรทุกน้าหนักเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด และขยายผลให้รถบรรทุกมีความปลอดภัยในการขนส่งต่อไป
จึงขอเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง เพื่อทราบ

เลขานุการ
สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่ให้เข้มงวด กวดขันรถบรรทุกน้าหนักเกินกว่าที่กฎหมาย
กาหนด ซึ่งจังหวัดลาปางได้แต่งตั้งคณะทางานโครงการรถบรรทุกสีขาว ประจาจังหวัดลาปาง ฝ่ายเลขานุการ
จึงขอเสนอแผนและแนวทางการดาเนินโครงการ ดังนี้
แผนการดาเนินการโครงการ
๑. การปฏิบัติงานในระดับจังหวัด
๑.๑ จัดตั้งคณะทางานโครงการรถบรรทุกสีขาวระดับจังหวัด ตามนโยบายประชารัฐ
โดยบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม

-๓ประกอบด้วย แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท ขนส่งจังหวัด ทหาร และตารวจ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหารถบรรทุก
ผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดลาปางให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
(1) คณะอานวยการป้องกันและปราบปรามรถบรรทุกผิดกฎหมาย
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง เป็นประธานคณะทางาน รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ลาปาง ที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานคณะทางาน หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะทางาน และมีขนส่ง
จังหวัดลาปาง ผู้อานวยการแขวงทางหลวงลาปางที่ 1 ผู้อานวยการแขวงทางหลวงลาปางที่ 2 ผู้อานวยการแขวงทางหลวง
ชนบทลาปาง เป็นคณะทางานและเลขานุการร่วม หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สานักงานขนส่งจังหวัดลาปาง เป็น
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
มีอานาจหน้าที่ดังนี้
- รวบรวมประเด็น/ปัญหา เกี่ยวกับรถบรรทุกน้าหนักเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด
ภายในจังหวัด
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้าหนักเกิน
กว่าที่กฎหมายกาหนดในจังหวัด โดยให้แขวงทางหลวงลาปางที่ 1 แขวงทางหลวงลาปางที่ 2 และแขวงทางหลวง
ชนบทจังหวัดลาปาง สนับสนุนเครื่องชั่งน้าหนักเคลื่อนที่ พร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบการบรรทุกน้าหนักเกินพิกัด
อัตราที่กฎหมายกาหนด
- ตรวจและจับกุมรถบรรทุกน้าหนักเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดในจังหวัด
- ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมน้าหนัก
ยานพาหนะและการจราจร ให้ผู้ประกอบการรถบรรทุก ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และประชาชนในจังหวัด
ตามความเหมาะสม
- ติดตามและประเมินผล รายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ทุก ๑๕ วัน
- ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(2) คณะทางานด้านกฎหมาย
โดยมีขนส่งจังหวัดลาปาง เป็นหัวหน้าคณะทางาน หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมเป็น
คณะทางาน หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สานักงานขนส่งจังหวัดลาปาง เป็นคณะทางานและเลขานุการและมีนักวิชาการ
ขนส่งที่ได้รับมอบหมาย สานักงานขนส่งจังหวัดลาปาง เป็นคณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
มีอานาจหน้าที่ดังนี้
- ให้คาปรึกษาและเสนอแนะด้านกฎหมายกับคณะทางานโครงการรถบรรทุกสีขาว
ประจาจังหวัดลาปาง
- ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
- รวบรวมปัญหาและอุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
(3) คณะทางานประชาสัมพันธ์
โดยมีประชาสัมพันธ์จังหวัดลาปาง เป็นหัวหน้าคณะทางาน หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ร่วมเป็นคณะทางาน หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สานักงานขนส่งจังหวัดลาปาง เป็นคณะทางานและเลขานุการ
และมีเจ้าหน้าที่สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลาปางที่ได้รับมอบหมาย เป็นคณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
มีอานาจหน้าที่ดังนี้
- จัดทาแผนโครงการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการรถบรรทุกและผู้ขับขี่
ได้รับทราบถึงความผิดฐานการใช้รถบรรทุกน้าหนักเกินอัตราที่กฎหมายกาหนด

-๔- สร้างแนวร่วมเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม ช่วยเหลือสนับสนุน
ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปราบปรามรถบรรทุกน้าหนักเกินพิกัดอัตรากฎหมายกาหนดวิ่งบนทางหลวง
แผ่นดินให้ครอบคลุมในแต่ละพื้นที่
- แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการลักลอบใช้รถบรรทุกน้าหนักเกินพิกัดอัตราที่กฎหมาย
กาหนด วิ่งบนทางหลวงแผ่นดินให้ครอบคลุมในแต่ละพื้นที่
- ร่วมสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของคณะทางานด้านการป้องกันปราบปราม
รถบรรทุกน้าหนักเกิน
(4) คณะทางานด้านการรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติ
โดยมีขนส่งจังหวัดลาปาง เป็นหัวหน้าคณะทางาน หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วม
เป็นคณะทางาน ผู้แทนหัวหน้าสถานีตรวจสอบน้าหนักเกินเกาะคา (ขาเข้า) ผู้แทนหัวหน้าสถานีตรวจสอบน้าหนัก
เกินเกาะคา (ขาออก) หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สานักงานขนส่งจังหวัดลาปาง เป็นคณะทางานและเลขานุการ
ร่วม และมีนักวิชาการขนส่งที่ได้รับมอบหมาย สานักงานขนส่งจังหวัดลาปาง เป็นคณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
มีอานาจหน้าที่ดังนี้
- รวบรวมผลการดาเนินคดีความผิดฐานใช้รถบรรทุกน้าหนักเกินอัตราในชั้น
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาล เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง
- รวบรวมข้อมูลนาเสนอต่อที่ประชุมคณะทางานโครงการรถบรรทุกสีขาว
- กาหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม
- ดาเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒ แนวทางการดาเนินการโครงการรถบรรทุกสีขาวระดับจังหวัด
ส่วนที่ 1 ภาคธุรกิจเอกชน และบริษัทผู้ประกอบการรถบรรทุก
ดาเนินการจัดส่งแผนหรือมาตรการที่ใช้ควบคุม กากับ และดูแล เพื่อป้องกันมิให้
มีการบรรทุกน้าหนักเกิน กว่าที่กฎหมายกาหนด โดยขอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเหมืองแม่เมาะ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย
(ลาปาง) จากัด และสมาคมผู้ประกอบการเหมืองแร่เพื่ออุตสาหกรรมจังหวัดลาปาง รวบรวมแผนหรือมาตรการที่ใช้
ควบคุม กากับ และดูแลรถบรรทุกที่บรรทุกน้าหนักเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดส่งให้สานักงานขนส่งจังหวัดลาปางต่อไป
ส่วนที่ 2 ภาครัฐ บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการระดับจังหวัด
คณะทางานโครงการรถบรรทุกสีขาวระดับจังหวัด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการตรวจสอบ และจับกุมรถบรรทุกน้าหนักเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
ประชาสั มพัน ธ์ให้ กับ ประชาชนและผู้ ป ระกอบการ ทราบถึงและเข้าใจความส าคัญ ของการตรวจสอบน้ าหนัก
รถบรรทุกรวมทั้งสร้างเครือข่ายการตรวจสอบน้าหนักในทุกสายทางที่หน่วยงานแต่ละหน่วยรับผิดชอบ เพื่อให้เกิด
การทางานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ฝ่ายความมั่ นคง สนั บสนุน เจ้าหน้ าที่เข้าร่วมดาเนินการจัดหน่ วยตรวจสอบ
น้าหนักเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวัด เพื่ออานวยความสะดวกในขณะออกปฏิบัติภารกิจ สร้างความ
เข้มแข็งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในแต่ละหน่วยงาน สามารถดาเนินการจับกุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 3 ภาคประชาชน
ดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน และผู้ประกอบการรถบรรทุก
ให้มีจิตสาธารณะ เพื่อหวงแหนและตระหนักถึงความสาคัญของทางหลวง ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของชาติ เข้าใจถึง
ผลของการบรรทุกน้าหนักเกิน จะส่งผลเสียต่อทางหลวงซึ่งก่อสร้างโดยภาษีของประชาชนอย่างไร เพื่ อนาไปสู่การสร้าง
เครือข่ายผู้ดูแลรักษาทางหลวงในพื้นที่จังหวัด เพื่อการแจ้งข้อมูลข่าวสารรถบรรทุกน้าหนักเกิน ชี้เบาะแสที่เป็น

-๕ประโยชน์ อันนาไปสู่การจับกุมผู้กระทาผิด ส่งดาเนินคดีตามกฎหมายและนาข้อมูลมาพัฒนาการทางานด้านการควบคุม
น้าหนักยานพาหนะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การประเมินผลการดาเนินการแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลการดาเนินงาน
โครงการรถบรรทุกสีขาวในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
- สถิติการจับกุมรถบรรทุก บรรทุกน้าหนักเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด แต่ละพื้นที่
- ปริมาณการตรวจสอบรถบรรทุก เปรียบเทียบกับปริมาณการจับกุมในแต่ละเดือน
โดยคณะทางานด้านการรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติ จะเป็นผู้รวบรวมผลการดาเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละเดือน เพื่อนาเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง ทุก 15 วัน
จึงเรียนคณะทางานฯ เพื่อโปรดทราบ
ประธาน
เรื่องนี้ถือว่า ทุกส่ วนราชการต่างรับทราบปัญ หาของการบรรทุกน้าหนักเกิน ซึ่งจะ
ส่งผลเสีย ต่อถนนอย่างไรบ้ าง จึ งขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตารวจทางหลวง ให้เข้มงวด
กวดขันรถบรรทุกให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะรถบรรทุกที่บรรทุกหินจากอาเภอแม่ทะ แต่มิได้มีการนาวัสดุหรือผ้าใบ
มาปิดบังปกคลุมอย่างมิดชิด ส่งผลทาให้สิ่งของตกหล่น หรือกรณีรถบรรทุกปูนซีเมนต์จากอาเภอแจ้ห่มบางราย
อาจมีการบรรทุกน้าหนักเกิน รวมทั้งไม่ได้มีการปิดคลุมการบรรทุกอย่างมิดชิดเช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงขอให้ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องร่วมกันสอดส่อง ดูแลและกาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป
นายสุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ ผู้แทนผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ
คณะอานวยการป้องกันปราบปราม
รถบรรทุกน้าหนักเกิน ลาดับที่ ๑.๑๔ ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ขอเปลี่ยนเป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
เนื่องจากผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะจะดูแลภารกิจเกี่ยวกับการขุดและลาเลียงถ่านหิ นไปส่ง ยังโรงไฟฟ้าผ่าน
สายพานลาเลียง ส่วนผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 จะดูแลภารกิจเกี่ยวกับ การบรรทุกขี้เถ้าลอยโดยรถบรรทุก ซึ่ง
น่าจะเป็ น ส่ว นงานที่มีภ ารกิจ เกี่ย วข้องโดยตรงกับคณะทางานโครงการรถบรรทุกสี ขาว ประจาจังหวัดล าปาง
มากกว่า
มติที่ประชุม
รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดาเนินแก้ไขคณะอานวยการป้องกันปราบปราม
รถบรรทุกน้าหนักเกิน ลาดับที่ ๑.๑๔ จากผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา

3.๑ ร่างคาสั่งจังหวัดลาปาง ที่ ............./2561 ลงวันที่ .......... กันยายน 2561
เรื่องแต่งตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบ ปราบปรามและจับกุมรถบรรทุกน้าหนักเกินพิกัดอัตราที่
กฎหมายกาหนดในพื้นที่จังหวัดลาปาง
เลขานุการ
อาศัยอานาจตามคาสั่งจังหวัดลาปางที่ 3191/2561 สั่ง ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.
2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานโครงการรถบรรทุกสีขาว ประจาจังหวัดลาปาง กาหนดอานาจหน้าที่ให้คณะอานวยการ
ป้องกันปราบปรามรถบรรทุกผิดกฎหมาย ข้อ 6. แต่งตั้งชุดปฏิบัติการในการดาเนินการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้าหนัก
เกินพิกดั อัตราที่กฎหมายกาหนดในพื้นที่จังหวัดลาปาง
จึงขอเสนอคณะอานวยการป้องกันปราบปรามรถบรรทุกน้าหนักเกิน พิจารณาแต่งตั้ง
ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบ ปราบปรามและจับกุมรถบรรทุกน้าหนักเกินพิกัดอัตราที่กฎหมายกาหนด
ในเขตพื้นที่จังหวัดลาปาง ได้แก่
ชุดปฏิบัติการที่ 1 เพื่อดาเนินการตรวจสอบ ป้องกัน ปราบปราม และจับกุมรถบรรทุก
น้าหนักเกินพิกัดอัตราที่กฎหมายกาหนด บนทางหลวงแผ่นดิน และบนทางหลวงชนบท ประกอบด้วย

-๖๑. ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดลาปาง หรือผู้แทน หัวหน้าชุดปฏิบัติการ
๒. เจ้าหน้าที่ทหารมณฑลทหารบกที่ ๓๒ ที่ได้รับมอบหมาย
๓. ปลัดอาเภอแต่ละอาเภอที่ได้รับมอบหมาย
๔. เจ้าหน้าที่ตารวจแต่ละสถานีที่ได้รับมอบหมาย
๕. เจ้าหน้าที่ตารวจทางหลวงสถานีตารวจทางหลวง ๒ กองกากับการ ๕
กองบังคับการตารวจทางหลวง ที่ได้รับมอบหมาย
๖. เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงลาปางที่ ๑ ที่ได้รับมอบหมาย
๗. เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงลาปางที่ ๒ ที่ได้รับมอบหมาย
๘. เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทลาปางที่ได้รับมอบหมาย
๙. เจ้าหน้าที่สานักงานขนส่งจังหวัดลาปางที่ได้รับมอบหมาย
อานาจหน้าที่
๑. ให้แขวงทางหลวงลาปางที่ ๑ หรือแขวงทางหลวงลาปางที่ ๒ หรือแขวงทางหลวงชนบท
ลาปาง สนับสนุนยานพาหนะและอุปกรณ์ที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งดาเนินการกาหนดแผนปฏิบัติการออก
ตรวจสอบ ปราบปราม และจับกุมรถบรรทุกน้าหนักเกินพิกัดอัตราที่กฎหมายกาหนดในเขตพื้นที่จังหวัดลาปาง
บนถนนหรือสายทางในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานตามความเหมาะสม โดยขอให้ออกปฏิบัติงานบูรณาการ
ตั้งจุดตรวจเป็นประจาสม่าเสมออย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
๒. ให้แขวงทางหลวงลาปางที่ ๑ หรือแขวงทางหลวงลาปางที่ ๒ หรือแขวงทางหลวงชนบท
ลาปาง รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินการตรวจสอบ ปราบปราม และจับกุมรถบรรทุกน้าหนักเกินพิกัดอัตราที่กฎหมาย
กาหนด บนถนนหรือสายทางในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน รายงานให้ประธานคณะอานวยการป้องกัน
ปราบปรามรถบรรทุกน้าหนักเกินทราบทุกครั้ง
๓. ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ชุดปฏิบัติการ ๒ เพื่อดาเนินการตรวจสอบ ป้องกัน ปราบปราม และจับกุมรถบรรทุก
น้าหนักเกินพิกัดอัตราที่กฎหมายกาหนด บนทางหลวงท้องถิ่น ประกอบด้วย
๑. ท้องถิ่นจังหวัดลาปาง หรือผู้แทน
หัวหน้าชุดปฏิบัติการ
๒. ปลัดอาเภอแต่ละอาเภอที่ได้รับมอบหมาย
๓. ปลัดเทศบาลทุกเทศบาล
๔. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลทุกตาบล
๕. เจ้าหน้าที่ตารวจแต่ละสถานีที่ได้รับมอบหมาย
๖. เจ้าหน้าที่ทหารมณฑลทหารบกที่ ๓๒ ที่ได้รับมอบหมาย
๗. เจ้าหน้าทีแ่ ขวงทางหลวงลาปางที่ 1 ที่ได้รับมอบหมาย
๘. เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงลาปางที่ 2 ที่ได้รับมอบหมาย
๙. เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทลาปางที่ได้รับมอบหมาย
๑๐. พนักงานเทศบาลทุกเทศบาลที่ได้รับมอบหมาย
๑๑. พนักงานส่วนตาบลทุกตาบลที่ได้รับมอบหมาย
อานาจหน้าที่
๑. ให้เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตาบล สนับสนุนยานพาหนะและอุปกรณ์ที่จะใช้
ในการปฏิบั ติงาน รวมทั้งดาเนิ นการกาหนดแผนปฏิบัติการออกตรวจสอบ ปราบปราม และจับกุมรถบรรทุก
น้าหนักเกินพิกัดอัตราที่กฎหมายกาหนดในเขตพื้นที่ บนถนนหรือสายทางในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานตาม
ความเหมาะสม โดยขอให้ออกปฏิบัติงานบูรณาการตั้งจุดตรวจเป็นประจาสม่าเสมออย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

-๗๒. ให้เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตาบล รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบ ปราบปราม
และจับกุมรถบรรทุกน้าหนักเกินพิกัดอัตราที่กฎหมายกาหนดในเขตพื้นที่ บนถนนหรือสายทางในความรับผิดชอบ
ของแต่ละหน่วยงาน รายงานให้ประธานคณะอานวยการป้องกันปราบปรามรถบรรทุกน้าหนักเกินทราบทุกครั้ง
๓. ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
จึงขอเสนอคณะทางานฯ เพื่อโปรดพิจารณา
ประธาน
การออกตรวจสอบ ป้องกัน ปราบปราม และจับกุมรถบรรทุกน้าหนักเกินพิกัดอัตราที่
กฎหมายกาหนด ช่วงแรกนี้ถือเป็นการเริ่มต้นโครงการควรกาหนดการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาสไปก่อน เพื่อไม่ให้
ส่งผลกระทบหรือเพิ่มภาระงานให้กับหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติมากเกินไป
เลขานุการ
ตามความเห็ น ของท่ านประธานการประชุม ฝ่ ายเลขานุ ก ารขอเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ
กาหนดปฏิทินการปฏิบัติงานแต่ละไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 เดือน ธันวาคม
ไตรมาสที่ 2 เดือน มีนาคม
ไตรมาสที่ 3 เดือน มิถุนายน
ไตรมาสที่ 4 เดือน กันยายน
นายอาเภอแม่เมาะ
โครงการรถบรรทุกสีขาว ประจาจังหวัดลาปาง จะมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบเฉพาะ
การบรรทุกน้าหนักเกิน เท่านั้น ซึ่งเห็นควรให้มีการตรวจสอบทางด้านอื่นด้วย เช่น ความผิดเกี่ยวกับตัวรถ และ
พนั กงานขับ รถ การบรรทุกสิ่งผิ ดกฎหมาย เป็นต้น กรณีคาสั่งแต่งตั้งชุดปฏิบัติการในระดับท้องถิ่น จะมี ท่าน
ท้องถิ่นจังหวัดลาปาง เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ไม่แน่ใจว่าทางท้องถิ่นจังหวัดลาปางจะมีศักยภาพ หรืออานาจหน้าที่
ในการดาเนินการหรือไม่อย่างไร รวมทั้งอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะเครื่องชั่งน้าหนักคาดว่าคงไม่มีเช่นกัน
ประธาน

เห็นด้วยกับนายอาเภอแม่เมาะ ควรจะมีการตรวจสอบเรื่องอื่น ๆ ไปพร้อมกันด้วย

เลขานุการ
ตามข้อเสนอของนายอาเภอแม่เมาะที่เห็นควรให้มีการตรวจสอบรถบรรทุกด้านอื่น ๆ
นอกเหนือจากการบรรทุกน้าหนักเกินพิกัดอัตราที่กฎหมายกาหนด สานักงานขนส่งจังหวัดลาปางขอเรียนว่า ในเรื่อง
ดังกล่าว สานักงานขนส่งจังหวัดลาปางได้ดาเนินการตรวจสอบความพร้อมด้านตัวรถ และผู้ประจารถเป็นประจา
สม่าเสมอ โดยได้จัดชุดผู้ตรวจการออกตั้งด่านตรวจสอบตัวรถและผู้ประจารถ บนถนนสายหลักและสายรองในเขต
พื้นที่จังหวัดลาปาง สัปดาห์ละ ๓ ครั้ง สาหรับเครื่องชั่งน้าหนักและเครื่องมืออื่นๆ ในการดาเนินงาน หากท้องถิ่น
จังหวัดลาปางมีไม่ครบถ้วนสามารถขอรับการสนับสนุนจากแขวงทางหลวงลาปางที่ ๑ และ ๒ หรือแขวงทางหลวง
ชนบทลาปางต่อไป
มติที่ประชุม
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทาคาสั่งจังหวัดลาปาง เรื่อง แต่งตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ
เพื่อตรวจสอบ ปราบปรามและจับกุมรถบรรทุกน้าหนักเกินพิกัดอัตราที่กฎหมายกาหนดในพื้นที่จังหวัดลาปาง
เสนอประธานคณะอานวยการป้องกันปราบปรามรถบรรทุกน้าหนักเกิน (ผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง) เพื่อพิจารณา
ลงนามต่อไป
3.๒ มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการดาเนิน การตามโครงการรถบรรทุกสีขาว ประจา
จังหวัดลาปาง
เลขานุการ
เพื่อให้การดาเนินโครงการรถบรรทุกสีขาว ประจาจังหวัดลาปาง เป็นไปตามวัตถุประสงค์
อย่างเป็นรูปธรรม สานักงานขนส่งจังหวัดลาปางจึงขอเสนอให้มีการมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการรถบรรทุก
สีขาว ประจาจังหวัดลาปาง ดังนี้.-

