มติที่ประชุม/ข้อสั่งการจากการประชุม
คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดระยอง (อ.จ.ร.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ที่
ประเด็น
มติ/ข้อสั่งการ
1. รายงานผลการจับกุมคดีจราจรจังหวัดระยอง นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
(สิงหาคม 2562 - มกราคม 2563)
2. รายงานผลการบริหารจุดเสี่ยงบนท้องถนน รั บ ทราบ การรายงานผลการดำเนิ น งานตามที่
ในพื้นที่จังหวัดระยอง
สำนั กงานป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยจังหวั ด
ระยองแจ้งในที่ประชุม

หน่วยงานรับผิดชอบ
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

3. รายงานความก้ าวหน้ าโครงการการจั ด ทำ
แผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณกลุ่ม
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับ
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

สำนักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร

1. รับทราบ ความก้าวของโครงการตามที่สำนักงาน
นโยบายและแผนการขนส่ งและจราจรนำเสนอ
ในที่ประชุม
2. มอบหมายสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร นำข้ อเสนอแนะของอนุ กรรมการฯ
ปรั บให้ มี ความเหมาะสมกั บวิถี ชี วิ ตของประชาชน
และคำนึ งถึ งประโยชน์ ที่ จะได้ รั บ ของประชาชน
ในจังหวัดระยอง
4. การแก้ ไ ขปั ญ หาเส้ น ทางจราจรบริ เ วณ 1. มอบหมายสถานี ตำรวจภู ธรบ้ านฉาง เทศบาล
อำเภอบ้า นฉาง กรณี การใช้ ข้อ บังคับ หรื อ เมื องบ้ านฉาง ดำเนิ นการจั ดการจราจรบริ เวณ
กฎหมายสำหรับรถบรรทุกที่ใช้เ ส้นทางซอย ด้านข้างวัดเนินกระปอก และให้ตำรวจภูธรจังหวัด
ระยอง ช่ วยสนั บสนุ นการดำเนิ นการในภาพรวม
วัดเขาภูดร
บริเวณดังกล่าวตามความเห็นของที่ประชุม
2. มอบหมายสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาการจราจร
บริ เวณอำเภอบ้ านฉาง และหากมี การลงพื้ น ที่
เพื่อดูสภาพของปัญหา ให้เทศบาลเมืองบ้านฉาง และ
สถานีตำรวจภูธรบ้านฉางจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ด้วย
และให้ สำนั กงานจั งหวั ดระยอง รวบรวมข้ อมู ล
รายละเอียดเบื้องต้นให้ สนข. สำหรับนำไปวิเคราะห์
ทั้ งสภาพปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นมี อะไรบ้ าง สภาพปั ญหา
ของรถบรรทุก และความสัมพันธ์ของแต่ละแยก ฯลฯ

สำนั กงาน ป้ องกั นและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ระยอง

1.สถานีตำรวจภูธรบ้านฉาง
2.เทศบาลเมืองบ้านฉาง
3.ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
4. สำนักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร
5.สำนักงานจังหวัดระยอง

ที่
ประเด็น
มติ/ข้อสั่งการ
5. 5.1 การแก้ ไ ขปั ญ หาการจราจรในพื้ น ที่ เห็นชอบ และมอบหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดระยอง
ในพื้นที่ ร่ วมกับแขวงทางหลวงระยอง แขวงทาง
หลวงชนบทระยอง และตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
จัดประชุมเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการและแก้ไข
ปัญหาการจราจร พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน
ในคราวประชุมครั้งต่อไป ดังนี้
1.มอบหมายเทศบาลนครระยอง จัดประชุมกลุ่มย่อย
จั ดระเบี ยบการจราจร บริ เวณตลาดวั ดลุ่ ม ตลาด
แม่ แดง ตลาดเกาะกลอย โรงเรี ยนวั ดป่ าประดู่
และโรงเรียนอนุบาลระยอง โดยให้ตำรวจภูธรจังหวัด
ระยองรับผิ ดชอบในส่ วนของการบั งคับใช้กฎหมาย
จราจร และบู รณาการการดำเนิ นการกั บทุ กฝ่ าย
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ การดำเนินการเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน
2.มอบหมายเทศบาลตำบลทับมาร่วมกับแขวงทาง
หลวงระยอง บริเวณตลาดหนองโพรง
3.มอบหมายเทศบาลตำบลเนินพระ บริเวณตลาด
หมอดิ ษฐ์ โรงเรี ยนอั สสั มชั ญระยอง และโรงเรียน
เซนต์โยเซฟระยอง

หน่วยงานรับผิดชอบ
1.เทศบาลนครระยอง
2.เทศบาลตำบลทับมา
3.เทศบาลตำบลเนินพระ
4. แขวงทางหลวงระยอง
5.ตำรวจภูธรจังหวัด
ระยอง
6.แขวงทางหลวงชนบท
ระยอง
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5.2 ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ใน 1.มอบหมายแขวงทางหลวงชนบทระยอง จั ดทำ 1.แขวงทางหลวงชนบท
การแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้น ที่จังหวัด ข้อเสนอนำเส้นทางเลี่ยงเมืองแยกบ้านฉางสาย ๓๓๗๖ ระยอง
ระยอง
จำนวน ๓ เส้ นทาง ไปดำเนิ นการของบประมาณ 2.เทศบาลตำบลเนินพระ
จ้างที่ปรึกษามาดำเนินการศึกษาเส้นทางให้แล้วเสร็จ ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัด
โดยเร็ว
ระยอง
2.มอบหมายเทศบาลตำบลเนิ น พระ ร่ ว มกั บ
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ดำเนินการกวดขันการจอด
รถบริ เวณริ มชายหาดแสงจั น ทร์ – หาดสุ ช าดา
โดยบังคับให้จอดรถฝั่งเดียว
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อื่นๆ/การนำเสนอปัญหา ข้อเสนอแนะอื่นๆ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและ
ของอนุกรรมการฯ
นำข้อคิดเห็ นและข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ แผนการขนส่งและจราจร
ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยว และปรับใช้ให้
เหมาะสมกับพื้นที่ของจังหวัดระยอง

