รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดระยอง (อ.จ.ร.จังหวัดระยอง).ครั้งที่ 2/๒๕60
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
อนุกรรมการฯ ผู้มาประชุม
๑. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล
2. นายสุนทร โภคา
3. พ.ต.อ. วิเชียร ยันตรัตน์
๔. นายชาติชาย มัฆวิมาลย์
๕. ว่าที่ ร.อ. ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์
6. นายชาญศักดิ์ คาหลอม
7. นายบดินทร์ รุ่งรัตน์
8. นางสาวภัศกมล รูปแก้ว
๙. นายกฤษฎา บุญญรังษี
๑๐. นายธนวัฒน์ พ้นชั่ว
๑๑. นายวิโรจน์ รมเยศ
๑๒. นายสงวน แสงวงศ์กิจ
1๓. นายนิรันดร์ เกตุแก้ว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ประธานฯ
แทน ปลัดจังหวัดระยอง
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดระยอง
แทน ขนส่งจังหวัดระยอง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
แทน ผอ.แขวงทางหลวงชนบทระยอง
แทน ผอ.แขวงทางหลวงระยอง
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แทน นายกเทศมนตรีนครระยอง
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมระบบ
การขนส่งและการจราจรในภูมิภาค
14. นางสาวเบญจภรณ์ กาญจนวิกัย ผู้แทนสานักงานนโยบายและแผน
การขนส่งและจราจร
15. ร.ต.อ.พิพัฒน์ สมนึก
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองระยอง
16. นายวิโรจน์ รมเยศ
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง
และผู้ทรงคุณวุฒิ
17. นายกตัญญู โกมุทมาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑8. นายสุวัฒน์ ฟูาประทานชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑9. นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒0. นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดระยอง
เลขานุการฯ
21. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์
ผอ. กองช่างเทศบาลนครระยอง
ผูช้ ่วยเลขานุการฯ
๒2. นางสาววรัญญู พงศ์นภารักษ์
ผู้แทนสานักส่งเสริมระบบการขนส่ง
ผู้ช่วยเลขานุการฯ
และการจราจรในภูมิภาค
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อนุกรรมการไม่ได้เข้าร่วมประชุมฯ (ติดราชการ)
1. ผู้อานวยการศูนย์วิชาการจัดระบบการจราจรและขนส่งเมืองภูมิภาค
อนุกรรมการฯ
2. นายปรัชญา สมะลาภา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการฯ
3. นางสาวอาภา รติยานุวัฒน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการฯ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา
2. นางสาวนลินี ฐานะ
มหาวิทยาลัยบูรพา
3. นายธนทร ศรีนาค
หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดระยอง
4. นายพชรพณธ์ ภาคภพ
นายกสมาคมขนส่งภาคตะวันออก
5. พ.ต.ท. ธีระพงศ์ วรการพงศ์
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรห้วยโปุง
6. นายประสิทธิ์ คอกขุนทด
แทน นายอาเภอบ้านค่าย
7. ร.ต.อ. นพดล บุญกุศลธรรม
รอง สว.ฝอ.ภจว.ระยอง
8. นายพงษ์ศักดิ์ คงคารัตน์
ปลัดอาเภอเมืองระยอง
9. นายสุวัฒน์ บุญลา
ปลัดเทศบาลตาบลพลา
๑0. นางสาววราภรณ์ ภูมิวราภรณ์ ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
๑1. นายสิทธิพล พัฒนงาม
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านค่าย
๑2. นางสาวพิมพา สายแปลง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาลตาบลบ้านค่าย
๑3. นางสาวณัฐภาณี เศรษฐะทัตต์ สานักงานจังหวัดระยอง
14. นายศรัณย์ เพชรพันธ์
สานักงานจังหวัดระยอง
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว : เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้รับ
มอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ทาหน้าที่ประธานการประชุมฯ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานฯ : ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา จังหวัดระยองมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในทุกๆ
ด้านการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมได้ขยายตัวทั้งในเชิงพื้นที่และจานวนประชากรไปยังบริเวณอื่นๆ โดยรอบ
อย่างรวดเร็วการขยายตัวดังกล่าว ไม่สอดรับกับการเตรียมการในเรื่องระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พื้นฐานที่จาเป็น เช่น โครงข่ายระบบจราจร เป็นต้น ส่งผลให้ เกิดปัญหาตามมาอีกจานวนมาก โดยเฉพาะ
การจราจรติดขัดบริเวณสายหลักและเส้นทางผ่านนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนหลายแห่ง ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่าน
มาจังหวัดระยองได้มีการดาเนินการ/มาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขทั้งปัญหาทางด้านการจราจรอย่างต่อเนื่องตลอด
มา
จังหวัดระยองได้รับการร้องเรียนปัญหาทางด้านการจราจรผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์
Website ศูนย์ดารงธรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางเรื่องสามารถแก้ไขไปได้ในระดับหน่วยงาน และในขณะเดียวกัน
ภูมิภาคตะวันออกได้พัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว
ในช่วงต้นปี 25๖๐ เป็นต้ นมา จังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียงจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
ที่จะมี การลงทุ นด้านโครงสร้ างพื้นฐานของรัฐบาล เช่น โครงการก่ อสร้างทางหลวงพิ เศษระหว่ างเมื องพัทยา
มาบตาพุ ด โครงการรถไฟทางคู่ โครงการรถไฟความเร็วสู ง การพัฒนาท่าอากาศยานอู่ ตะเภา ระยอง พั ทยา
ตลอดจนการพัฒนาถนนสายหลัก เป็นต้น ซึ่งจังหวัดระยองจาเป็นต้องทางานเชิงรุกเพื่อรองรับเรื่องดังกล่าว
โดยเฉพาะเรื่องการจราจรการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์
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การประชุมวันนี้ ได้เชิญคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดระยอง (อ.จ.ร.
จังหวัดระยอง) ซึ่งมีผู้แทนทั้งจากส่วนกลาง ส่วนราชการในพื้นที่ ผู้แทนจากภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ มาประชุม
ร่วมกันเพื่อนาเสนอ รับฟังสภาพปัญหาต่างๆ รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขจากอนุกรรมการฯ ประกอบกับเพื่อเป็นการ
ติดตามกับเพื่อเป็นการติดตามแผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ทางด้านการคมนาคมของรัฐบาลที่จะดาเนินการในพื้นที่
จังหวัดระยอง
มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
จังหวัดระยอง (อ.จ.ร.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
ฝ่ายเลขาฯ : ตามที่จังหวัดระยองได้เชิญคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
จังหวัดระยอง (อ.จ.ร. จังหวัดระยอง) ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น สานักงานจังหวัด
ระยองในฐานะฝุายเลขานุการฯ ได้จัดทารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบ
และได้นาแจ้งเวียนเสนอในเว็บไซต์จังหวัดระยองแล้ว ไม่มีอนุกรรมการฯ ขอแก้ไข ทั้งนี้ หากอนุกรรมการฯ ท่านใด
มีความประสงค์จะข้อแก้ไขเพิ่มเติมให้ประสานสานักงานจังหวัดระยองได้โดยตรง
มติที่ประชุม รับทราบ และรับรองการประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 ความคืบหน้าการดาเนินโครงการจัดทาแผนแม่บทและออกแบบเพื่อก่อสร้าง
ระบบขนส่งมวลชนเมืองระยอง
ผู้แทนมหาวิทยาลัยบูรพา : จังหวัดระยองได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยบูรพาจัดทาแผนแม่บท
และออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน เพื่อทบทวนศักยภาพการพัฒนาระบบขนส่ งมวลชน ศึกษาความ
เหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ สังคมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการออกแบบเส้นทางระบบขนส่ง
มวลชนนาร่อง 1 รูปแบบ ในพื้นที่เขตเมืองระยอง และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงที่จะรองรับการเป็น
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 เป็นต้นมา
ความคื บ หน้ า การด าเนิ น โครงการฯ ในเบื้ อ งต้ น ได้ ท าการส ารวจแบบสอบถาม
จากหน่ วยงานของส่วนราชการ ภาคเอกชน และจัดเก็บข้อมูลจานวนประชากร เพื่อนามากาหนดพื้นที่ เส้นทาง
ในการวางจุดเริ่มต้นสถานีและปลายทางสถานี และจากการสารวจความต้องการของประชากรส่วนใหญ่ มีความเห็น
ว่า มีความต้องการและสนใจที่จะใช้รถราง แต่เนื่องจากจานวนประชากรในจังหวัดระยองมีจานวนน้อยกว่ามาก
ถ้าเทียบกับกรุงเทพมหานคร จึงทาให้ไม่สามารถอาศัยรายได้จากการเก็บค่าโดยสารอย่างเดียวได้ซึ่งไม่เพียงพอ
และไม่คุ้มค่า ควรจะต้องมีรายได้มากจากแหล่งอื่นๆ ด้วย
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค : ตามที่เคยศึกษา
ปัญหาของการขนส่งสาธารณะ ส่วนใหญ่จะไม่ตรงต่อเวลาซึ่งหมายถึง เมื่อรถวิ่งเส้นทางไกลเกินไป ผู้โดยสารเลือก
ที่จะไม่รอรถขนส่งสาธารณะและซื้อรถยนต์ส่วนตัวมาใช้เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง ซึ่งในแผนแม่บทที่ได้
ศึกษาจะวางเส้นทางการเดินรถประมาณไม่เกิน 10 กิโลเมตร และวิ่งในเส้นทางที่แน่นอน รถมาถึงตรงเวลาหรือช้า
ไม่เกิน 20 นาที รถจะต้องมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย ซึ่งจะทาให้มีผู้มาใช้บริการที่แน่นอน
การสารวจทาแนวเส้นทางเดินรถจึงมีความสาคัญ ซึ่งจะต้องตอบโจทย์และอานวยความสะดวกให้แก่คนในชุมชน
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ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมฯ
สานักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าให้ศึกษา
กาหนดเส้ น ทางน าร่ อ ง เพื่ อ ก าหนดรู ป แบบการท ารถราง ต้ อ งมี เ ส้ น ทางที่ ชั ด เจน รถวิ่ ง กี่ ส าย มี ร ถกี่ คั น
วิ่งระยะทางเท่าไหร่ ใช้เวลาเท่าไหร่ พร้อมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนในพื้นที่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ความไม่พอใจ ที่จะเกิดขึ้น เช่น รถขนส่งสาธารณะอื่นๆ การขายของริมถนน เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดการเสีย
ผลประโยชน์ต่อกัน และให้มีการทาประชาพิจารณ์ โดยศึกษาให้ชัดเจนถึงความคุ้มค่า เพื่อความเหมาะสมแก่
การลงทุน
มติที่ประชุม มอบหมายมหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษากาหนดเส้นทางให้ชัดเจน ใช้รถวิ่ง
กี่คัน การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความไม่พอใจของรถขนส่งสาธารณะอื่นๆ และการทาประชาพิจารณ์โดยศึกษา
ให้ชัดเจนถึงความคุ้มค่าต่อการลงทุน และนาข้อเสนอของอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาในการจัดทาแผนแม่บทฯ
3.2 รายงานผลการจับกุมคดีจราจรจังหวัดระยอง (พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ตุลาคม ๒๕๖๐)
ผู้แทนตารวจภูธรจังหวัดระยอง สรุปผลการดาเนินการตามมาตรการในการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน ใน 10 ฐานความผิดหลัก รวม 52,010 คน ดังนี้
1. ฐานความผิดไม่สวมหมวกนิรภัย รวม ๒๐,๓๕๙ คน
2. ฐานความผิดอุปกรณ์ส่วนควบไม่สมบูรณ์ รวม ๒,๖๕๒ ราย
3. ฐานความผิดเมาแล้วขับ รวม 118 คัน ซึ่งการจับกุมผู้กระทาผิดมีจานวนลดลง
4. ฐานความผิดไม่มีใบอนุญาตขับรถ ในส่วนของรถยนต์รวม ๑๑,๗๐๕คน และใน
ส่วนของรถจักรยานยนต์ รวม ๒๘,๑๐๓ คน
5. ฐานความผิดไม่คาดเข็มขัดนิรภัย รวม 3,๗๙๓ คน
6. ฐานความผิดขับรถเร็วเกินกาหนด รวม ๔๑ คน
7. ฐานความผิดฝุาฝืนสัญญาณไฟจราจร รวม 1,74๑ คน
8. ฐานความผิดแซงในที่คับขัน รวม ๑๐๗ คน
9. ฐานความผิดขับรถย้อนศร รวม 1,๗๘๘ คน
10. ฐานความผิดโทรศัพท์ขณะขับรถ รวม ๔๖๗
สาหรับข้อมูลการเปรียบเทียบของปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ กรณีการจับกุมข้อหาไม่มี
ใบขับขี่ ในภาพรวมของปี 2559 รถยนต์จานวน 4,771 ราย รถจักรยานยนต์จานวน 19,869 ราย ส่วนใน
ปี 2560 พบว่า รถยนต์จานวน 11,705 ราย และรถจักรยานยนต์จานวน 28,103 ราย มีสถิติเพิ่มขึ้น
จานวนมาก
ข้อเสนอจากที่ประชุมฯ
1) นายกตัญญู โกมุทมาศ : ปัญหาเกี่ยวกับรถซาเล้ง โดยขอให้ในที่ประชุมเสนอการ
แก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว และเห็นควรนารถซาเล้งเข้าระบบให้ถูกต้องตามกฎหมาย
2) หัวหน้า สานักงานป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง : ควร
ดาเนินการกับรถซาเล้งที่มีอยู่เดิมให้ขึ้นทะเบียนรถให้ถูกต้อง ลดจานวนผู้ที่ไม่ต่อภาษี ไม่ต่อ พ.ร.บ. เห็นควรให้
ท้องถิ่นในพื้นที่ดาเนินการควบคุมไม่ให้จานวนเพิ่มขึ้น เช่น การสร้างการรับรู้ในเรื่องของกฎหมาย เป็นต้น
3) นายกเทศมนตรีตาบลบ้านค่าย : ผู้ขับขี่ซาเล้งมักจะถอดพ่วงข้างออกก่อนที่จะ
นารถไปต่อทะเบียนเพื่อหนีภาษี เช่น รถขายซาลาเปา รถขายผลไม้ เป็นต้น
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดระยองฯ
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4) ขนส่งจังหวัดระยอง : กฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันรองรับเพียงรถจักรยานยนต์
สองล้ อเท่ านั้ น ซึ่ง จะดาเนิ น การตั้ง หลั กเกณฑ์เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับรถซาเล้ ง ต่อไป ดั งนั้น ขอให้ ท้องถิ่ น
ช่วยดาเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ในเรื่องของกฎหมายให้กับผู้ที่ขับขี่ซาเล้งโดยเริ่มจากในตลาด
พ่อค้าแม่ค้า หมู่บ้าน ชุมชน โดยให้จากัดจานวนที่มีอยู่เดิมไม่ให้เพิ่มขึ้น
มติที่ประชุม
1) มอบหมายสานักงานส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง แจ้งองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ แ ละสร้ า งการรั บ รู้ ถึ ง ผู้ ขั บ ขี่ ซ าเล้ ง ให้ ด าเนิ น การให้ ถู ก ต้ อ ง
ตามกฎหมายโดยประสานข้อมูลกับสานักงานขนส่งจังหวัดระยอง
2) มอบหมายสานักงานขนส่งจังหวัดระยองดาเนินการพิจารณาแนวทางกฎเกณฑ์
กาหนดการจดทะเบียนรถซาเล้งให้ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ติดตามผลการดาเนินการ
4.1 การบริหารจัดการความเร็วในพื้นที่ชุมชน
๑) เลขานุการฯ น าเสนอในที่ประชุมว่า สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดระยอง ได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการความเร็วในพื้น ที่
ชุมชนและได้รับรายงานจากอาเภอบ้านค่ายว่า เทศบาลตาบลบ้านค่ายได้ดาเนินการคัดเลือกถนนที่มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุในเขตเทศบาลจานวน ๑ สาย (ถนนเทศบาล ๑ กว้าง ๖ – ๑๓.๙๐ เมตร ยาว ๙๑๔.๕๐
เมตร) เพื่ อ ก าหนดความเร็ ว ที่ เ หมาะสมและติ ด ตั้ ง ปู า ยความเร็ ว ซึ่ ง ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบ
จากคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด แต่เนื้อหาที่เป็นรายละเอียดสาคัญยังไม่ครบถ้วน มติที่
ประชุมจึงให้เทศบาลตาบลบ้านค่ายรวบรวมข้อมูลนาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ อีกครั้ง
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านค่าย : พื้นที่จากัดความเร็วในชุมชน ประเภทถนน ๒ ช่อง
จราจร คือ ความเร็วของรถ ประเภทที่ ๑ รถบรรทุกที่มีน้าหนักเกิน ๑,๒๐๐ กิโลกรัม หรือรถบรรทุกคนโดยสาร
จากัดความเร็วเป็น ๔๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง ประเภทที่ ๒ รถยนต์อื่นๆ ที่นอกเหนือจากประเภทที่ ๑ มีขนาดและ
น้าหนักเกิน ๑,๒๐๐ กิโลกรัม หรือรถยนต์สามล้อ จากัดความเร็วเป็น ๔๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง และประเภทที่ ๓
รถยนต์อื่นๆ ที่นอกเหนือจากประเภทที่ ๑ และ ประเภทที่ ๒ หรือรถจักรยานยนตร์ จากัดความเร็วเป็น ๔๐
กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่งทางเทศบาลจะขอนาเสนอปูายที่ถูกต้องตามระเบียบต่อไป
ข้อเสนอจากที่ประชุมฯ
ปูายควรมีความชัดเจน ขนาดตัวอักษรสามารถมองเห็นได้ทุกระยะ และมองเห็นได้
อย่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน
มติ ที่ประชุม เห็ นชอบ ให้ ถ นนเทศบาล ๑ เป็นพื้นที่ ก ารบริห ารจัดการความเร็ ว
ในพื้นที่ชุมชน โดยประสานการดาเนินการกับแขวงทางหลวงระยองและสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดระยองในเรื่องมาตรฐานการติดตั้งปูาย
๒) หั ว หน้ า ส านั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด ระยอง แจ้ ง ว่ า
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ให้ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ประเด็นการขับรถเร็วเกินกฎหมายกาหนด พร้อมแจ้งแนวทางการบริหารจัดการความเร็วในพื้นที่
ชุมชน เนื่องจากยังมีหลายจังหวัดที่ยังไม่ได้พิจารณากาหนดความเร็วที่เหมาะสมในพื้นที่ชุมชน เพื่อปูองการเกิด
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดระยองฯ
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อุบัติเหตุ โดยให้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดและอานาจของ
เจ้าพนักงานจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
จากการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระยอง
ได้มีมติเห็นชอบและให้แจ้งคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดระยอง (อ.จ.ร.จังหวัดระยอง)
พิจารณาการบริหารจัดการความเร็วในพื้นที่ชุมชน ดังนี้
(๑) บริเวณแยกพีเอ็มวายถึงแยกบ้านแลงอยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาล
นครระยอง สาหรับแนวทางการดาเนินการติดตั้งกล้อง CCTV ติดตั้งปูายเตือนให้จากัดความเร็ว
(๒) บริ เวณถนนเลียบชายหาดพีเอ็มวายทั้งเส้ นทางอยู่ในเขตความรับผิดชอบของ
แขวงทางหลวงชนบทระยอง สาหรับแนวทางการดาเนินการติดตั้งกล้อง CCTV ติดตั้งปูายเตือนให้จากัดความเร็ว
ตั้งจุดตรวจถาวร ติดตั้งไฟส่องสว่าง และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในการบังคับใช้กฎหมายจับปรับโทษสูงสุด
(๓) บริเวณถนนสาย ๓๕๗๔ สายบ้านค่าย บริเวณหน้าบริษัทเสริมสุขวัดน้าคอก –
เกาะกลอย อยู่ในเขตความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงระยอง สาหรับแนวทางการดาเนินการติดตั้งกล้อง CCTV
ติดตั้งปูายเตือนให้จากัดความเร็ว และกล้องตรวจจับความเร็ว
(๔) ถนนราษฎร์บารุง (สายล่ าง) อยู่ในเขตความรับผิ ดชอบของเทศบาลนคร
ระยอง สาหรับแนวทางการดาเนินการติดตั้งกล้อง CCTV ติดตั้งปูายเตือนให้จากัดความเร็ว ตั้งจุดตรวจถาวร
ติดตั้งไฟส่องสว่าง และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในการบังคับใช้กฎหมายจับปรับโทษสูงสุด
ดังนั้น สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง จึงขอนาพื้นที่ดังกล่าว
ข้างต้นเข้าหารือในการประชุม คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด ระยองร่วมกับสานักงาน
จังหวัดระยอง เพื่อพิจารณากาหนดความเร็วและเส้นทางที่จะควบคุมความเร็ว เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 139 ข้อ 6 กาหนดอัตราความเร็วของรถในทางภายใน
อัตราที่กาหนดกฎกระทรวง เพื่อพิจารณากาหนดความเร็วและเส้นทางที่จะควบคุมความเร็ว โดยแนวทาง
การดาเนินการ ดังนี้
1) สานักงานจังหวัดร่ว มกับส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ระยอง จั ด ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการจั ด ระบบการจราจรทางบกจั ง หวั ด เพื่ อ พิ จ ารณาก าหนดความเร็ ว
และเส้นทางที่จะควบคุมความเร็วเพื่อปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้น
2) ตารวจภูธรจังหวัดออกประกาศข้อบังคับกาหนดความเร็ว ตามมติที่ประชุม
คณะอนุ กรรมการจั ด ระบบการจราจรทางบกจั งหวัด และรายงานส านั กงานต ารวจแห่ งชาติพิ จารณาลง
ราชกิจจานุเบกษา
3) หน่วยงานที่รับผิดชอบเส้นทาง จัดทาและติดตั้งปูายกาหนดความเร็ว
ข้อเสนอจากที่ประชุมฯ
๑) หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง : จากรายละเอียด
ดังกล่ าวข้างต้นของการดาเนินงานจะนาไปเสนอคณะกรรมการศูนย์ อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
ระยองเพื่อพิจารณาอีกครั้ง และมติจากที่ประชุมจะเสนอให้สานักงานตารวจแห่งชาติพิจารณาลงในพระราชกิจจา
นุเบกษา เพื่อบังคับใช้ต่อไป
๒) สานักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค : รายละเอียดที่นาเสนอมา
มอบหมายสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจั งหวัดระยอง พิจารณาเส้ นทางทั้ง ๕ เส้นทางว่า มีความ
ผิดปกติอย่างไรบ้าง องค์ประกอบในการนาเสนอมีระยะทางเท่าไหร่ ปริมาณความหนาแน่นของการจราจร รวมถึง
แยกสิ้นสุดจุดกลับรถต่างๆ
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๓) นายวิโรจน์ รมเยศ ให้พิจารณาการจัดพื้นที่จอดรถ เช่น ในกรณีที่รถเสีย
๔) ประธานฯ เสนอปูายต่างๆ ขอให้เพิ่มข้อความภาษาอังกฤษ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ทั้ง 4 เส้นทางเป็นพื้นที่บริหารจัดการความเร็วในพื้นที่ชุมชน
และให้ผนวกร่วมกับพื้นที่ของเทศบาลตาบลบ้านค่ายอีก 1 เส้นทาง รวมเป็น 5 เส้นทาง โดยให้สานักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองเป็นผู้รับผิดชอบและรายงานความก้าวหน้าให้ที่ประชุมทราบครั้งต่อไป
๔.๒ การแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่อาเภอปลวกแดงทั้งระบบ
เลขานุการฯ รายงานว่า สานักงานนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร ได้ส่ ง
เจ้าหน้ าที่ลงพื้นที่อาเภอปลวกแดง เพื่อสารวจสภาพกายภาพ และปริมาณการการจราจรบริเวณทางแยก
ที่ได้รับมอบหมาย คือ ทางแยกมาบเตย ทางแยกวังตาผิน ทางแยกลุงอุ้ย และทางแยกโรงน้าตาล จากการ
สารวจพบว่า สภาพการจราจรที่ติดขัดจะเกิดขึ้นในตอนเช้าเนื่องจากเป็นเวลาของคนทางานและช่วงเย็นเวลา
เลิกงาน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีตารวจให้สัญญาณไฟจราจร จึงเห็นว่าเหมาะสมแล้ว และอาเภอปลวกแดง
กล่าวว่า เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง จึงมีปัญหาเรื่องการจราจรมาก
และมากขึ้น ซึ่งจะทาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้ มีข้อเสนอจากที่ประชุมในการเสนอทาโครงการ
ขยายถนนเส้น 3013 เพื่อลดปัญหาการจราจร โดยขยายเป็น 4 ช่องจราจร โดยมติที่ประชุมมอบหมาย
ให้สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรดาเนินการศึกษาทั้งระบบ และให้ แขวงทางหลวงชนบท
ระยองเสนอทาโครงการขยายถนนเส้น 3013 เพื่อลดปัญหาการจราจร โดยขยายเป็น 4 ช่องจราจร โดยจัดทา
Concept Idea เพื่อเสนอของบประมาณจาก EEC พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ๑ ชุด เพื่อจัดทาข้อเสนอ
ที่ชัดเจนเสนอฝุายเลขานุการฯ
ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทระยอง : ความคืบหน้าสถานะโครงการขยายเส้นทาง
รย ๓๐๑๓ โดยขยายจาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร ขณะนี้อยู่ในระหว่างกาหนดค่าทดแทน ค่าเวนคืน
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ระยะเวลาดาเนินการก่อสร้าง ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ระยะทาง ๑๗ กิโลเมตร ๓๒๔ เมตร
จุ ดเริ่ มต้น เส้ น ทางที่ต าบลบ่ อวิน อาเภอศรีราชา จั งหวัด ชลบุรี บริ เวณสี่ แยกปากร่ ว มไปจนถึ งวัดห้ ว ยปุ า
องค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร ในพื้นที่อาเภอปลวกแดง สิ้นสุดที่สี่แยกปลวกแดง
มติที่ประชุม รับทราบความคืบหน้า และมอบหมายแขวงทางหลวงชนบทระยอง
ประชาสัมพันธ์ให้อาเภอแกลงและประชาชนในพื้นที่ทราบด้วย
๔.๓ การแก้ไขปัญหารถบรรทุกวิ่งเร็ว บรรทุกเกิน
เลขานุ ก ารฯ รายงานว่ า ผลการด าเนิ น การตามค าสั่ ง จากการประชุ ม
คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2559 เรื่องการกาชับให้กวดขันจับกุม
รถบรรทุกวิ่งเร็ว บรรทุกน้าหนักเกินกฎหมายกาหนด ขับขี่เกินเวลา ยังไม่ได้รับรายงานจากตารวจแต่ละโรงพัก
ในเรื่องผลการจับกุม และจากข้อเสนอในที่ประชุมมีแผนในการขยายช่องทางถนนและจัดทาจุดจอดรถบรรทุก
บริเวณถนนสายหลัก
ผู้ แ ทนแขวงทางหลวงระยอง : แผนการขยายช่ องถนนทางหลวงหมายเลข ๓๖
และเส้ นทางหลวงหมายเลข ๓๔๔ เป็ นโครงการที่อยู่ในแผนปี ๒๕๖๑ ของกรมทางหลวง โดยเส้ นทางหลวง
หมายเลข ๓๔๔ จะมีการปรับปรุงบริเวณกิโลเมตรที่ ๖๒ – ๑๐๐ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น และไปสิ้นสุดที่กิโลเมตร ๑๐๒
มติที่ประชุม รับทราบตามที่แขวงทางหลวงชนบทระยองแจ้ง
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4.4 รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
จากการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารมาสถานีขนส่งแห่งที่ 2
เลขานุการฯ รายงานว่า ตามที่ สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรแจ้งว่า
ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ลงรายมือชื่อ ขอให้ประธานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกพิจารณา
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งในที่ประชุมได้รายงานว่า ปัญหา
ความเดือดร้อนต่างๆ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแล้วและในปัจจุบันได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการ
ติดตั้งไฟฟูาให้ความสว่าง มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ เป็นต้น ทั้งนี้ ในการประชุมมีข้อเสนอโดยให้มีการรายงาน
ความคืบหน้าเกี่ยวกับการให้บริการขนส่งสาธารณะไปยังจุดต่างๆของเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร การปรับราคา
ค่าโดยสารของรถสาธารณะ การวางแผนสถานีขนส่งในระยะต่อไป เป็นต้น
ผู้แทนองค์การบริ หารส่วนจังหวัดระยอง รายงานว่า ความคืบหน้ าของสถานีขนส่ ง
ผู้โดยสารแห่งที่ ๒ การร้องเรียนจากบุคคลทั่วไปและได้มีการนาเรื่องขึ้นศาลปกครอง ซึ่งตุลาการกลางได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าข้อยุติในการย้ายสถานีขนส่งยังติดขัดในเรื่องของกฎหมาย โดยศาลนัดฟังคาพิพากษาวันที่ ๑๔ ธันวาคม
๒๕๖๐ ส่วนเรื่องการเยียวยาในตอนนี้ได้มีการจัดรถรับส่งผู้โดยสารเป็นรถสองแถว มีรถแท็กซี่ และมอเตอร์ไซค์
รั บจ้ างซึ่ งจะมี ปั ญหาในเรื่ องของราคาที่ จะคิ ดเป็ นแบบราคาเหมา และมี ผู้ ร้ องเรี ยนขอให้ น าตู้ เอที เอ็ มมาตั้ ง
ซึง่ ในขณะนี้กาลังดาเนินการติดต่อกับธนาคาร
มติที่ประชุม
1) มอบหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประสานธนาคารต่างๆ พิจารณา
ติดตั้งตู้ ATM ภายในสถานีขนส่งแห่งที่ 2
2) มอบหมายสานักงานขนส่งจังหวัดระยอง พิจารณาอัตราค่าโดยสารที่เป็นธรรม
แก่ประชาชน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา
เรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดารงธรรม ปัญหาการแข่งขันรถจักรยานยนต์ของกลุ่ม
วัยรุ่นตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชนบริเวณอาเภอเมืองระยอง และอาเภอแกลง
ศูนย์ ดารงธรรมจังหวัดระยองได้รับเรื่องรองเรียนจากสานักนายกรัฐมนตรีผ่านระบบ
การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ว่ามีกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกันแข่งรถจักรยานยนต์ในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งได้รับการร้องทุกข์
จากประชาชนมาหลายครั้ งแต่ยั งไม่ได้รั บการแก้ไขปัญหา ทาให้ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะมลภาวะทางเสียง สถานที่ที่ได้รับแจ้งเกิดขึ้นบริเวณอาเภอเมืองระยองและอาเภอแกลง ดังนี้ บริเวณถนน
มาบตาพุด – ปลวกแดง เส้นทางหมายเลข 3191 ตาบลห้วยโปุง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง และบริเวณตาบล
ทุ่งควายกิน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
ตารวจภูธ รจั งหวัดระยอง รายงานว่า ได้มีคาสั่ งแจ้งไปยัง ๒ เส้ นทางให้ กวดขัน
เนื่องจากช่วงนี้ยังไม่มีเหตุการณ์ปรากฏ แต่หากมีจะใช้กฎหมายเข้าจับกุม
มติที่ประชุม รับทราบตามที่ตารวจภูธรจังหวัดระยองและขอให้ตารวจภูธรจังหวัด
ระยองกวดขันพื้นที่บริเวณอื่นๆ ด้วย

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดระยองฯ

8

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ/การนาเสนอปัญหา ข้อเสนอแนะอื่นๆ ของอนุกรรมการฯ
ปัญหาและอุปสรรคจากการก่อสร้างถนนทางหลวง ในระยะต่อไป
ข้อเสนอจากที่ประชุมฯ
1) คุณวิโรจน์ รมเยศ ขอหารือที่ประชุม ดังนี้
1.1 การเตรียมพร้อมการแก้ปัญหาและบรรเทาทุกข์ในปี ๒๕๖๑ เรื่องของแขวง
ทางหลวงระยองจะมีการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข ๓๖ ทั้งสาย บริเวณสี่แยกเนินสาลีตัดแยกเส้น ๓๖
ปั ญ หาและอุ ป สรรคก็ คื อ จั ง หวั ด ระยองประกาศเป็ น เขตระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก ซึ่ ง มี
ผู้ประกอบการจากต่างประเทศมาดูงานและผู้ประกอบการได้กล่าวถึงระบบปัญหาการจราจรโครงสร้างพื้นฐาน
โดยจุดก่อสร้างถนนดังกล่าวเป็นเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ยกตัวอย่างเช่น การ
ขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ไปยังท่าเรือแหลมฉบัง มีระยะทางไปกลับ ๑๕๐ กิโลเมตร แต่ในระหว่างการ
ก่อสร้างถนนเส้น 36 ช่วงจังหวัดชลบุรี ต้องใช้เวลาเดินทางไปกลับประมาณ ๘ ชั่วโมง ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น
ระหว่างการขยายตัวทางการค้าและขนส่งพร้อมกับการก่อสร้างถนนในเวลาเดียวกัน เป็นต้น สิ่งที่หอการค้า
และสมาคมขนส่งทางบกจะนาเสนอ คือ ๑) การทาปูายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน ๒) มีการสร้างทางเลี่ยงที่
ยาวพอสาหรับขนาดของรถบรรทุก ๓) จุดกลับรถที่ความชัดเจนมากขึ้น ๔) ขอความร่วมมือกับองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นในการที่จะทารถบรรทุก รถโดยสาร และรถยนต์ส่วนบุคคล ต้องใช้ทางเลี่ยงเข้าสู่ องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละที่ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากรถบรรทุก จึงขอหารือที่ประชุมหาทางแก้ไข
1.2 ขณะนี้รถบรรทุกไม่สามารถผ่านช่องทาง M – pass ได้ เพื่อให้การจราจร
ในช่องทางด่วนของรถบรรทุกมีความคล่องตัว สะดวก และไม่ทาให้ติดขัด จึงขอให้ทาง สนข. พิจารณาเรื่องของ
M – pass สาหรับใช้กับรถบรรทุกด้วย
1.3 ข้อกาหนดของกรมขนส่ งทางบก กาหนดให้ รถบรรทุกทุกคนติดตั้ง GPS
และมีกล่องควบคุมแบบรูดที่ต้องใช้ใบขับขี่ของผู้ขับ เพื่อควบคุมระยะเวลาการทางาน ความเร็ ว ตรวจสอบ
สถานที่ที่อยู่ของรถและผู้ขับขี่ ในบางครั้งเมื่อผู้ขับรถบรรทุกกระทาความผิด เจ้าหน้าที่ ตารวจจะออกใบสั่งและ
ทาการยึดใบขับขี่ ทาให้ไม่สามารถรายงานผ่านระบบ GPS ได้ ซึ่งเป็นปัญหามากในปัจจุบัน ดังนั้น ผู้ประกอบการ
ต่างๆ ได้ทาการร้องเรียนมายังสมาคมเพื่อหารือว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่เจ้าหน้าที่ตารวจจะออกใบสั่งเพียง
อย่างเดียวโดยไม่ต้องยึดใบขับขี่และขอรับทราบแนวทางการปฏิบัติด้วย
2) สมาคมขนส่งภาคตะวันออกและคุณวิโรจน์ รมเยศ ในฐานะผู้แทนหอการค้า
จังหวัดระยอง กล่าวว่า ได้มีการหารือกับหัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดระยอง เกี่ยวกับ
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ในเรื่องของโครงการ Eco Drive การขับรถอย่างปลอดภัย
และเรื่องการซักซ้อมแผนภัยพิบัติบนท้องถนน
3) ขนส่งจังหวัดระยอง กล่าวว่า ในส่วนของขนส่งจะดูในเรื่องของใบสั่งเนื่องจาก
ทราบว่าผู้ขับขี่จะต้องใช้ใบขับขี่ในการแสดงตัวกับเครื่อง GPS และในส่วนของตารวจน่าจะทราบเพียงว่ามีแต่รถ
โดยสารที่ใช้ จึงขอให้เป็นมติที่ประชุมดาเนินการส่งมติให้สานักงานตารวจแห่งชาติพิจารณา เพื่อดูแลในส่วน
ของรถบรรทุกด้วยเนื่องจากใช้ระบบ GPS
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มติที่ประชุม
1) มอบหมายสานักงานจังหวัดระยองทาหนังสือถึงกรมทางหลวงในฐานะผู้รับผิดชอบ
โครงการ เน้นย้าผู้รับจ้างให้ดาเนินการในเรื่องความปลอดภัยและอานวยความสะดวกอย่างเคร่งครัด
2) มอบหมาย สนข. พิจารณาเรื่องของช่อง M – pass สาหรับรถยนต์บรรทุก
3) มอบหมายสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดระยองร่วมกับสานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง ในการซักซ้อมแผนภัยพิบัติบนท้องถนน โดยทาง สนข. มีข้อเสนอให้มี
การฝึกซ้อมระดับ 1 และดาเนินการซื้ออุปกรณ์เพื่อเตรียมพร้อมในการเกิดเหตุภัยพิบัติทางถนน ทั้งนี้ ให้รายงาน
ความคืบหน้าต่อที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไป
4) มอบหมายสานักงานขนส่งจังวัดระยองและตารวจภูธรจังหวัดระยอง พิจารณาใน
เรื่องการตรวจยึดใบขับขี่ของผู้ขับรถยนต์บรรทุก เนื่องจากจะเกิดผลกระทบต่อการรายงานระบบ GPS
เลิกประชุมเวลา 1๓.๒๐ น.
ลงชื่อ – ณัฐภาณี เศรษฐะทัตต์ - ผู้บันทึกฯ
(นางสาวณัฐภาณี เศรษฐะทัตต์)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชือ่ - จีรวัสส์ เปรมดิษฐ์ - ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ
(นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
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